
פרטי שםמשפחה שםסידורי מספרסיעה שםמרחבבחירות סוג
לאוןבנלולו1החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
כרמיתאלעזרא2החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
גבריאלעזור3החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
בלהראובני4החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
צחי יצחקאילוז5החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
יעקבשטרית6החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
דודדהן7החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אלי ליהויביטון8החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
קרןאשכנזי9החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אליהואפריאט10החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אבירם מרדכיעמר11החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
יאביצחק12החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אוריתאפריאט13החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
דיאגושירטה14החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
מוטיהרוש15החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
ירוןאופיר16החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אושריתשטרית17החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
בנימיןאלבז18החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
פרנסין דינהארוס19החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אילןראובני20החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
יגאלאשכנזי21החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
חנהמעודי22החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
תמר תגסטאשכנזי23החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
כרמיתסוטיל24החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
רינתישראל25החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
ברנרדכהן26החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אבי אבינתקבדה27החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אסתראשכנזי28החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
זינאידהמשה בן29החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
יהודיתאבודרהם30החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
פרידהזיליג31החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
חיים חגיישי בן32החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
סלומוןאסור33החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
דוד מרליןמולה34החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
שמעוןחסן35החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
יעקבלטוכה36החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
רבקהענקי37החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אסתר אביבהקפלנסקי38החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אילןאון גיל39החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
נעומיסנבתה40החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אשרלסרי41החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
יורםאלבז42החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
בלהה תמרהטל43החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
רפאל ניצןאלעזרא44החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
שמעוןשושן בן45החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
מירי מריםאפריאט46החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אלנהניסנוב47החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אורלירופא48החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
צפורהחן אור49החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
פורוזאןיוספי50החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
מריםאפרייאט51החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אלברטגיגי52החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
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יסמיןוזנה53החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אייבניזמנשירוב54החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
מרסליחזקאל55החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
אפריםאלישע56החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
עמיתשוקרני57החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
בניאליאסי58החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
דבורה דוריתקוזק59החברתי הביתאשדודמרחבים מועצות
חייםשימול בן1החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
דודאריאל2החברתי הביתשקלוןאמרחבים מועצות
גיוראברעם3החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
ברוךסבג4החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
מישלבוסקילה5החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
מריאלבז6החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
יהודהגבאי7החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
מריםגיבלי8החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
יהודהבובליל9החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
רוניתאבוטבול10החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
אברהםבוסקילה11החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
חנניהאלחרר12החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
דבורהאלבז13החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
דודאדרי14החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
בימלהארד15החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
יעקבשלמה16החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
נתנאלגיבלי17החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
שמעוןבנאבו18החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
יוכבדגבאי19החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
יעקביבורסקי20החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
אלהדורוש21החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
ברכהטל22החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
מיכאלאבו בן23החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
לאהמלי24החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
רוחמה רוניתבוסקילה25החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
אולגהעמנואל26החברתי הביתאשקלוןמרחבים מועצות
שמואליצחקי1החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אבישיבילינקי2החברתי הביתאונו בקעת בעתייםגמרחבים מועצות
אוריתברדה3החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
זויהקוקנרייב4החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אורנהקצנלבוגן5החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
ליטלשלומי6החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
נתןבקלר7החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אליעזרבוכני8החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
לאהמרחב9החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
ברטהשלומוב10החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
עמירםקצנלבוגן11החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
שושנהברוך12החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אילנהכספי13החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
מרדכימרחב14החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אלהאברבוך15החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אילנהשטרנפלד16החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
נעםשומן17החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
מריםויזנפלד18החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
עינתצרויה19החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
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אודרידבורה20החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יצחקטליאס21החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אפרים אופירשמא22החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אילנהיעקב23החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
כרמלהדלל24החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
עליזהוגימה25החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יונוחיסקיאייב26החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אברהםפרנצי27החברתי הביתאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
חייםחליאוה1החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
גלדקל2החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
דודאזולאי3החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
חנהשושן בן4החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
נביההמורקוס5החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
אלברטלוי6החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
מאיר מישלאלמליח7החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
לורנסדדון8החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
שולהחן9החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
אמציהרייז10החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
יוסףאילוז11החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
מאל'גשריף12החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
מועאויה'חאג13החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
דניאלשדה14החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
עבדאללהורי'ח15החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
דודאילוז16החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
רמין'גשחאדה17החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
תלמהדוד בן18החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
פריאלסיאגה19החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
עמיחיברום20החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
עלימסרי21החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
ליל'חכריני22החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
אליאסורי'ח23החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
כייתיובראן'ג24החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
מרואןטיב'ח25החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
איאדיריס'ג26החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
תריזסעדה לאדקאני27החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
סאלחעישה אבו28החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
יואלהגאז29החברתי הביתמערבי גלילמרחבים מועצות
 ד'מאג יונס אבו1החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
 עליחמדי2החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
' אג'עג שחאדה3החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
 מהאסעדי4החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
 אולה'חעבאס5החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
בסאם שחאדה6החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
וחידהואלד'ח7החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
חוסאםסאלח אבו8החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
גהאד סעד9החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
 פאטמהשאהין אבו10החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
אלקאדר עבדכנאעני11החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
אקמאלאבדאח12החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
אבתיסאםדעיים13החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
סאמיטיב'ח14החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
זכיה גנאמה15החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
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 זוהירכרכבי16החברתי הביתמרכזי לילגמרחבים מועצות
אלראוף עבדהמאם17החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
מוסטפאעברי18החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
פתחיהיבי19החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
אוסאמהחאג20החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
מזלחלאילה21החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
 אנתסארחלאחלה22החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
מיסלון אלהיגא אבו23החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
טארק חגו24החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
חסןגנאים25החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
סבריחמדי26החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
ואאלחגאזי27החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
מנאלחידר28החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
גלאלאבדאח29החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
סריןחטיב30החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
רגאחנא יעקוב31החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
נכדנכד32החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
עאמרחטיב33החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
יאסיןיאסיןו34החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
אאר'תסלים35החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
אלמאלק עבדחמאד36החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
ראוףחמוד37החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
סיהאםגנטוס38החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
דוניאכרכבי39החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
לילאפודא אבו40החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
סליםחניף41החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
זכי היבי42החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
אחמדחטיב43החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
אנואר בוקאעי44החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
אפר'דחלאילה45החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
סעידסלאמה46החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
כיפאחאלהיגא אבו47החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
סוהירכנאענה48החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
סחרשחאדה49החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
סליםחטיב50החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
מרואןחיאדרה51החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
מוסאסגיר52החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
חוסיןשחאדה53החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
שוקרי שמשום54החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
סבריאחמד סייד55החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
חסאןחטיב56החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
ליאליחמדי57החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
רתיבהאלהיגא אבו58החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
מגידריא אבו59החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
חאתםיאסין60החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
שריןחגו61החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
ספאאנכד62החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
עלישחאדה63החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
יוסףבדארנה64החברתי הביתמרכזי גלילמרחבים מועצות
ארזעמש1החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
נוגהסופר2החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
עליזהסרואה3החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
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אסתרזוזוט4החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
דניאלאלעזרה5החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
מירירווח6החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
שמעוןדהן7החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
יצחקדהן בן8החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
אברהםיואל9החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
נעמיאטלינגר10החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
עימאדהאשול11החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
שרוןסודרי12החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
זהרהדגן13החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
חנהיקיר14החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
עמרםקוב'קוזצ15החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
שרהשושן בן16החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
ליזהרונן17החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
מלכהיפרח18החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
ציוןפרץ19החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
יוסףמן'תורג20החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
ציוןאוחנה21החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
אור ענתלובל22החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
מיטלשיטרית23החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
שרליאמסלם24החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
מאירכהן חמוס25החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
נוריתקיפניס26החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
רבקהנשיא27החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
דודבנהרוש28החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
שמעוןביטון29החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
מאירמלכה30החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
ויויאןסויסה31החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
מיהורנו'ג32החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
אסתרעיידו33החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
איתיאסור34החברתי הביתעליון גלילמרחבים מועצות
בנימיןפלג1החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
מאירנווה2החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אוריאלדר3החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
משהפרידמן4החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
ביואלמי'ג5החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות

טובהחלפון6יהחברתהביתןהשרוםמרחבי צותמוע
שגיתגורפינקל7החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
שחרטל-בר8החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
עזיתסלם9החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
חנהאברמוביץ10החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אלגרה גילהחגג11החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות

כוכבהמורנו12החברתי הביתהשרוןמרחבים ועצותמ
עפרהעובדיה13החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
משהקויפמ) אופיר14החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
נסיםאהרן15החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אסתרבעדני16החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
גנטואיילין17החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
בועזזכאי בן18החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יצחקקבל19החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יחיאל אוריפפרני20החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יוסיבשקין21החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
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לורנסגולדנר22החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
עמיתאון-גל23החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אהודדנציגר24החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יעלגולדברג25החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יורםקלינר26החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אורוןאבירם27החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אורליאברהם28החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
חייםאברהם29החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אוחנה30החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות

אלדור
מיכאל

רות31החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אגניהואיסו32החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
כלניתאסיאג33החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יגאלכוחלאני34החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אלברטו קלאודיוהרטשטיין35החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
עילאיהנדין הרסגור36החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
חנןחרנם37החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
שרהטל38החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
עופרלוי39החברתי הביתהשרוןיםמרחב מועצות
דליהאלון40החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
גדאלי41החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
דליהאראל42החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
סגליתבגריש43החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
מיכאלהסלומון44החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
חנה אסתר נוריתקאופמן45החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
עדה מאיהקרבטרי46החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יפעתהרצברגר רוסלר47החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
רותלוי48החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
ויקטורלוזון49החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אריה אינאואלסה50החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אריאלהבלאיש51החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
תמרהר בן52החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אוריאפשטיין53החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
ניפר'גריימונד54החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
סנוניתריינר55החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
דרורמזרחי56החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
דבשורש57החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אסתר דפנהפנר58החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יונהביבי59החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אסתרחגבי60החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
ברכהחדד61החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
מנשהמועלם62החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
כרמלהמלול63החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
שושנהרחמים64החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
מזלרצון65החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
דניאלתירם66החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
לאהטובים בן67החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
גאולה ענתדלאל68החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
זיומדיני69החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אהובהמדמון70החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יונהעדני71החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
פנינה נוניסלע עזורי72החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יעלעמרני פלטי73החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
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אליהוקפלן74החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
שלמהרמות75החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
סיגלתורתי76החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
בוסנהאלמו77החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
גלית ביצשאספה78החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יוסףשטרית בן79החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
שמאי רוןטל-בר80החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
רמו לירןדמרי81החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אוריתחתוכה82החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
עזיזה איריתטיורי83החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אטקילטטספאי84החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
חגיתכהן85החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
פנינה פנתיהמולה86החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אהוד טקלהמולה87החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אבנרמורי88החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אדיסומנגיסטו89החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
או'ג'גמרטו90החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
ורד-אתקלתמרטו91החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
טלפרג92החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
רינהפרג93החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אוריתרובינשטיין94החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
דודשיטרית95החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
גולייט גילהאיטאלי96החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
עטרהוינריב97החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
עובדיהחכים98החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
יוסףכהן99החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
לריסהשמאלוב100החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אלעדחיימי101החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
ליזיחימי102החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
מאירטביבי103החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
מאורימדמון104החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
שלוםמדמון105החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
לימורמנחם106החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
כרמיתמעודה107החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אילןעוזרי108החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אורטלרדה109החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
רחמיםשלום110החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
אילהשלום111החברתי הביתהשרוןמרחבים מועצות
רועיכהן1החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אליהו אליכהן2החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
רבקהברכה-נאור3החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
תמרנסקי'גוז4החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
ויקטורטל5החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אברהםפריאל6החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
רחלכהן7החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
נעמידרי8החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
זהבהמרסיאנו9החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
זאבקלינמן10החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
פנחסמזרחי11החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
משהחיו12החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוסףאללוף13החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אסתריוסף14החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
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סגליתסיני15החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אמנוןדוידוב16החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
יפהגלבוע17החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
שבע- בתפרימו18החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
סעדיהגיגי בן19החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
בצלאלכהן20החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אלהכהן21החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוסףאלגרבלי22החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוריבורודובסקי23החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוסףמגנגי24החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
דודתמיר25החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אביאדרי26החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
רבקהאלמלך27החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אליהואלבס28החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אילןגאליס29החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
דינהאבוזגלו30החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אור בתהופמן31החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
עליזהקונפורטי32החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
מריםמגדסי33החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אברהםצרפתי34החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
מריםכהן35החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
איריתפריאל36החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
ניצהסרוסי37החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
שמעוןעובדיה38החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אוריאופיצינסקי39החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אלכסנדראומלצנקו40החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
ענתלבנת41החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
דודבבהזרה42החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אברהםדיין43החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אליהוהגדיש44החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
משהישר45החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
מאיהגרדנה46החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
רויתביטון47החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
חנהנחמיאס48החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
ויה'ג גליהסלם49החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
בנימיןברו50החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
נוריתאג'חג51החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
שלמהלהט52החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
זהבהטל53החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
עידוכהן54החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
איתןיוסף55החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
תמרהריס56החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
שרהגואטה57החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אהרןברנע58החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
כרמלהלמפל59החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
בנימיןמגנגי60החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
יורםנסקי'גוז61החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
יונתןאורון62החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוסףאלבז63החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
שרון שירזרחיאני64החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
סבטלנהשליימוביץ65החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
ליאתדבש66החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
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מריםרבין67החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
דודסאלי68החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
ליאורנוביק69החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
שלמהאלמוזלינו70החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
חי יניבצהר71החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוסףמהלל72החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אורנהבלסיאנו73החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אליעזרעזרא בן74החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
מיכלכהן75החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
מאירסקורצרו76החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אביבהטליאס77החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אבירםסולומון78החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אבנרגרבי79החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אהרןיחזקאל80החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אורנהחבה81החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
מיכלעובדיה82החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אוקסנהמלייב83החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
שולמיתבורשטיין84החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
חיה -קלרהוויסבך85החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
רינהכהן86החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
מאיהכלאף87החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
ניליסוויט88החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
יפהכהן89החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אילןלוי90החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אלון דהרי91החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
מנאנהספיאשוילי92החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
פלורטהסרדינג93החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
דוריסשקיב94החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
מאירלנדא95החברתי הביתים-בת חולוןמרחבים מועצות
אליהוכהן1החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
(מופק)מרדכיאלפריח2החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אליעזרהברמן3החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
קלמןאלטמן4החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
ארנתטורין5החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
לאוןמרגי בן6החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
ענבלדקסי7החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
מירהפלג8החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אילשירן9החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
בנימיןגונן10החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
ורדהחביב11החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
דודאנקווה12החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
שאולעוקיש13החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
גיוראחרלופסקי14החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
ניסיםשרם15החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
עליזהעבאדי אלקיים16החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
יוכבדגונן17החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אליהוכהן18החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
חי נמרודלביא19החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
גאורגיגרשקוביץ20החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
סנאאנדראוס21החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
יוסףדואיק22החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
שמעוןדוד בן23החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
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עמרםנץגי24החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
מוריססלמה25החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אסנת בשמתאלפריח26החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
מנסורבסתוני27החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
ננהרצון28החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אורישאול בן29החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
שגיאאדרי30החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
ליטלאטיאס31החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
יוסףגינה32החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
חביבביטאר33החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
טליאורגיל34החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אברהםלולו בן35החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אשרלוי36החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אסתר ידויגהדובלין37החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
חוסייןחלבי38החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
גאולה אולגהיעקרסון39החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
הרצלעכו40החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
רועיעטייה41החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אסיפרחאת42החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
פרגעווד43החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
שאולקופלר44החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אסתראיסקוב45החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
חייםצוקר46החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
לאוןאמויאל47החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
יהודהתפיירו48החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
בשירחלבי49החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
הלליסייה50החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אורישמילוביץ51החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
שרוןיצחק52החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
עמאדחלבי53החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אינהסמליאנסקי54החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
שירהשגיא55החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
הלנהיסעור56החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
ניקהשמחוביץ57החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אהרןפסח58החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
רחלכץ59החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
יפיתונונו60החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
בתיהזכי61החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
עיריתקיטה62החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אלנהבוריסוב63החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אנדר אנדרי יוהןבורשאי64החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
איימןעודה65החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
פיניגור66החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
גביערד67החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
עמיעזרגל68החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
גדעוןסלע69החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
ליסהכהן70החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
רותסגל71החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
רותלוי72החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
שולמיתרון73החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
ולדלנהמיכאילוב74החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
רמיזילברשטיין75החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
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שבע-בתארזואן76החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
שולמיתזילברשטיין77החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
יעלהרוש78החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
ארנסטוברנדסקי79החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
צבי איתןמשה בן80החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
דקלהצור81החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
רותיכהן יונה82החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
אלכסנדרדורוחין83החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
שחרלבבי84החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
גליתמשה85החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
סנאיחורי86החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
גליתשאול87החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
רבטאוהחברתי הביתחיפהמרחבים מועצות יעקב88
אילןטנצר89החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
עאדלטאטור90החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
עאדלבדרייה91החברתי הביתחיפהמרחבים מועצות
יוסףשוחט1החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אברהםפרידמן שלו2החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דודאמסלם3החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
יחיאלעמית4החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
פואדסלימאן5החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
מאירמלכה6החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עינתחורב7החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
יעלעשור8החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עמימזרחי9החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דורוןאון10החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
שמעוןקינן11החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
מקסין נחמהאליהו בן12החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
שלמהפדידה13החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רחלייהושע14החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
פפה יוסףאללו15החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
סיסאיוונדה16החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דיאנהחבושה17החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
טובהפורמן-לוי18החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
מטילדר רנטהוולפסון19החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ליאורה עלמצהייסמואל20החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
שרהאלמלך21החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אופירעמר22החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דודצרפתי23החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
מרים חוה רותרגבי24החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אלברטמן'תורג25החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
בתיהלב הקלמן26החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עופרהכהן27החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
יוגבזקן28החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דאה-מיכלירדני-כפרי29החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עודדחפסדי30החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
חי מאירעמר31החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עידןעמיאל32החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
יוסףרוזנברג33החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
איריתשטרית-בן אנגלמן34החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
משהפרס35החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דוריתרחימה36החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
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מיכלדאנזאן37החברתי הביתושליםירמרחבים מועצות
גילעםןנקי38החברתי הביתרושליםימרחבים מועצות
רוניתכהן39החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
מכאל עליבלום40החברתי הביתירושליםביםמרח מועצות
פנינהנסים41החברתי הביתרושליםימרחבים מועצות
בנימיןגבאי42החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
שלוםנסים43החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
גילהכהן44החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רוסלנהפינוס-אלפר45החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ישראלה-דוריתרוטמן-חובב46החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אברהםאטדגי47החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ברוךגרמאי48החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
יוסיביטון49החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אברהםבלישה50החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דודיאיר בן51החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
גבריאלבניזרי52החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
מיכלאלבז53החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עליזהאביטל54החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עזראבראזאני55החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אלידיין56החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אליעזרעמר57החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
גוליטמלכה שחר58החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ישימארי59החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רחליאוחיון60החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עדיאורן61החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עמיקםגולן62החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אפרת טובהישראלי63החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דגניתצור אבן64החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ויקטורמסיקה65החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
מיכלאברהם66החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אברהםזקן67החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
יוסףכהן68החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
שרהאגמי69החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אברהםהסיס70החברתי הביתירושליםםימרחב מועצות
יוחנןביין71החברתי הביתרושליםימרחבים מועצות
קלריתאזולאי72החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
נטליאטדגי73החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אסתראליצור74החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
שושנהאלישקביץ75החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
כוכבהאלקובי76החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
סטליאןגלברג77החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
שמואלפדוה78החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
יפעתאמויאל79החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
צופיתאסולין80החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
זהבהאספר81החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רחלאפרים82החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
תקוהארגמן83החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
מזלאריאל84החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
סימהבורוכוף85החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אורהאדיבה בן86החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ויויאןמדינה הרוש בן87החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
יפהישי בן88החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
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עדהשיטרית בן89החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רוניתבניון90החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
נאוהבר91החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אריאלהברק92החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רחלברקוביץ93החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רבקהגבאי94החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דודדחליקה95החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
לינוידרויש96החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
חנניההיזמי97החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
לונה ליאורההרוש98החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
לאהויצמן99החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
תמרהחגשוריאן100החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רבקהחזות101החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
מסעודה כרמלהחיו102החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
איילתחפצדי103החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עפרהיאיר104החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
נטעידידיה105החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אורלייוסף106החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
שבע בתישי107החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
גילהכהן108החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ליאורהכהן109החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
לימורכהן110החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
פיפיןכהן111החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רבקהכהן112החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אביביתתנורי כהן113החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
בתיהלבוז114החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דודלוי115החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ציונהלוי116החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
דוד דניאללנקרי117החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
מנחםמזרחי118החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רחלמטלוב119החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ניצהמלכי120החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ענתימנשורי121החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
שמעוןמרילי122החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
חן כרמלהמשה123החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אוריתנזרי124החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
עופרהנחום125החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אילנהניסנוב126החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
ליאורהניסני127החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אהובהסויסה128החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
שושנהסולימן129החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
רחמיםדיין130החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
אילןכהן131החברתי הביתירושליםמרחבים מועצות
חייםיאנוס1החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
דוד דודיקאזולאי2החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
לוטפידגאישה3החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
כוכבהזכאי4החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
ברכהנודלר5החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
נחמהסבג6החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
אליאסזיינה7החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
מנאלקאסם8החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
אהודביידץ9החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
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רויטלאלמוג10החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
סוריהאדת'נוג11החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
לואיאבועוד12החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
נאדרהועבאט'ג13החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
הינדביטאר14החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
עיפףסלימן15החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
שריףבכר16החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
יורםכהן17החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
ברוריהפרוילך18החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
עאידהקייסר19החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
אשרףסרור20החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
סאלחנומר אבו21החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
חאלדדלאשה22החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
חולודחורי23החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
אמלדגאישה24החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
סאידהדגאישה25החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
הזארסרחאן26החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
נואלעסאקלה27החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
יורםשגיא28החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
שפרהכהן29החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
דגשדגש30החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
מיל'גדגאישה31החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
מיופקדגאישה32החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
אחמריחמודה33החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
סאמיגאנם34החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
יוסףירושלמי35החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
אדריסעיד אבו36החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
דאהשגאנם37החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
אמיןדגאישה38החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
ליל'חפוקרא39החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
סאוסןאסוייד40החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
רוידהסלימאן41החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
דה'מאגחוראני42החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
מוחמדדלאשה43החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
כפאחשבאיטה44החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
וחידטראבשי45החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
נארימאןעותמאן46החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
יאסמיןעזאם47החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
סהאדעזאם48החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
ריחאבעזאם49החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
והיבזידאן אבו50החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
רמזיטריף51החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות

שכיבעותמאן52החברתי הביתכנרתמרחבים ועצותמ
שריףחכרוש53החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
שפיקעסאקלה54החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
עאטףגאנם55החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
אחלאםעזאם56החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
מונאלהיב57החברתי הביתכנרתמרחבים מועצות
אלד'חקשקוש1החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
אבראהיםטיב'ח2החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
באסםבקרי3החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
אנתסארבכרי4החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
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אחמדסרחאן5החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
אחסאןחוסין6החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
ופאזרקאווי7החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
ירי'חעריאן8החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
אשרףסעיד9החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
פאטמהכיואן10החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
מוחמדבכרי11החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
מילה'גחוסייאן12החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
אברהםגוזלי13החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
אמינהתיתי14החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
האלהבכרי15החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
חכים אל עבד'חאג16החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
סועאדקשקוש17החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
רפיקבכרי18החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
הלהורד אבו19החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
סמירהלאילה'ח20החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
אלד'חליל'ח21החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
והיבוהבי22החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
יאסמיןטיב'ח23החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
סמירהחידרי מוסא24החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
מוחמדתיתי25החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
נאיףאסגייר26החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
חסןסרחאן27החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
מוחמדרומחין אבו28החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
אלד'חעאבד29החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
רנהליל'ח30החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
ינהפחמאוי31החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
עליחריכה32החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
אסמאחוסין33החברתי הביתכרמיאלמרחבים מועצות
אריהירמיהו1החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
שלמהאברמוביץ2החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
זהביתחמו בן3החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
סגליתצרור4החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
יעקבאבטן5החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
יוסףכהן6החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
עזר        מן'תורג7החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
חייםגואטה8החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
גבריאלזרוק9החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
(שרה) יעלרז10החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
שושנהזהב-הר11החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
סילבןאזולאי12החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
ליאונורהחיט13החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
שלמהפוני14החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
טובהדרזי15החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
רוזליהשטיין16החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
שלמהיצחקי17החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
אברהםשמיל18החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
מלכהגולדמן19החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
ששון         ירמיהו20החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
שלמהבניתח21החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
מרדכיספר22החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
יעקבסלמן23החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
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הילדההרבגיו24החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
מריםמרציאנו25החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
 חגיתמנצור26החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
          מוריס           אלבז27החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
מיכלמנצור28החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           סימה          שרביט29החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
            ענת           ללוש30החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           עימד       סחאב אבו31החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
קיזבוטינס אברהםגורי32החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
אפיפורמן33החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
(הלן) נוריתוגנר34החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
נגהישראלי35החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
צילהלויט36החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
רחלמקס37החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
חימנהסנרמן38החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
מוריס דניאלסנרמן39החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
         קסאהון           אברה40החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
    אליהו) אייל          גאדדי41החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
            לאה        ארוש-בן42החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           יעקב           ברוך43החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
         אליעזר          וורמן44החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           שבתי         אר'יוג45החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
            דדו            כהן46החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
            דוד          מזרחי47החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
          ישראל          משולם48החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
          משולם           פקמן49החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           חיים           קרקו50החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
          ליאור           אדרי51החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
    מכלוף מיכאל         אזולאי52החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
     מיכאל שרון          אטיאס53החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
            אבי          אילבג54החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           אלון        אלמקייס55החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
      אדי מימון          אמסלם56החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
     אליהו ברוך           אסרף57החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           עמוס          ביטון58החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
            דוד        ארוש בן59החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           יריב         דוד בן60החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           אלון         ישי בן61החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
       יוסף אסף         ממס בן62החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
            צחי        שלוש בן63החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           יוסף           בראל64החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           שלום         ברשישת65החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
          סבירו         השאן'ג66החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
          מרדכי           גוהן67החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           אורן           גרין68החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           ברוך            הוס69החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
     אורי מהרטו          היילו70החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
          אברהם          וקנין71החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           אריה           זפקו72החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           יעקב          חנוני73החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           יוגב        מן'טורג74החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           שלמה          טריקי75החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
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    יסחרוב76החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
  
  
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

    
    
    

    
   

   
    
       
   
  
   
    

   
    

    
   

    

 

 
 
 
 
 
  
  

 

            אשר    
           נסים     כהן77החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות

          
       

         
         

 שלמה     כהן78החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
     רפי      לוי79החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
 שמעון      לוי80החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
   משהלוינקרון81החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
         אברהם   לילוס82החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות

         
 

 אברהם    מדר83החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
    מוטי-מרדכי  מועלם84החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות

 
 
        
       

 
  יעקב  מזרחי85החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
 ויקטור    מטאו86החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
      מרדכי מור מיטרני87החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות

   
  

      
   

    
   
   
  
  
   
   
   

        חיים  מלכה88החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
          גיא מסיקה89החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
  אלכסנדרמתתוב90החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
       איגור סורפין91החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
        משה  סזנייב92החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
        אמיר  סעדה93החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
       אליהו           עדרי94החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
        דורון           עידו95החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
         יוסף           עשור96החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
       רבוכו        קויונוב97החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
       רוסלן       קליינרמן98החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
        אמיר            רגב99החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
          אופיר            שבו100החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           חיים         שילטון101החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
          שמואל          שמלוב102החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
           יוסי          שקואי103החברתי הביתרמלה לודמרחבים מועצות
ריאדחמזה1החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
פארסיר'ח2החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
נאסיףקבלאן3החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
סעידעבדאללה4החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
יוסףעאמר5החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
כמילחורי6החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
 חאתםפארס7החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
קופטאןעזאם8החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
שיריןחמוד9החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
סעדביבאר10החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
סלמאןטיב'ח11החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
רכאדסעד12החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
מופידעבאס13החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
חאלק אל עבדפארס14החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
עסאםעאמר15החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
מרואןנפאע16החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
אימאןחמזה17החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
זמורודסעד18החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
חמדחסן19החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
ריאדעטאללה20החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
חוריהנסרה21החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
ליליחורי22החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
 חאתם אסעד יוסף23החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
 סאלחסעד24החברתי הביתהגליל מרכזמרחבים מועצות
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גמילראס אבו1החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
נסרינאאלחי עבד2החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
אחמדגיוסי3החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
סאמייאסין4החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
סמירראעי5החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
נעמאת עאסי6החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
מרעיבראנסי7החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
אמגדשביטה8החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
אלטיף עבדיחיא' חאג9החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
עאידהראס10החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
סלאםעאמר11החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
חמדאןמעה'ג12החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
מדחתלה'חג13החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
נאדיתאיה14החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
סן'גגאבר15החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
סמרסמארה16החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
האלהעזון17החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
עאדלעיסא18החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
עיסאויפריג19החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
פתחייחיא חאג20החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
מוחמד ראבי21החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
שריןסלאמה22החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
מיסםגלגולי23החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
נהא ראבי24החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
נדאלראס אבו25החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
חוסין שביטה26החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
אחמדגיוסי27החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
אמאנימצארוה28החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
מנאלאבוחיט29החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
חוסניעראר30החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
עבדאלסתארראס אבו31החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
אמלגבארה32החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
סהרחגיחיא33החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
עבירחאסקיה34החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
עבדללהמכלוף35החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
שאדיהעאזם36החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
אנעאםגנדיה37החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
מסארוהמליחה38החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
נאדיהמטר39החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
עזבהראבוס40החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
עזיזהגבאלי41החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
אנסאףעראקי42החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
ויאםזמירו43החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
הימתסמארה44החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
רגאטיבי45החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
באר'עבדאלגעוידה46החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
בותיינהראס אבו47החברתי הביתדרומי משולשמרחבים מועצות
עדנאןמחאמיד1החברתי הביתצפוני משולשמרחבים מועצות
מוחמדקעדאן2החברתי הביתצפוני משולשמרחבים מועצות
סאמיעקל3החברתי הביתצפוני משולשמרחבים מועצות
מחמודהלאל אבו4החברתי הביתצפוני משולשמרחבים מועצות
חוסאםמסרי5החברתי הביתצפוני משולשמרחבים מועצות
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וסיםחוסרי6החברתי הביתצפוני משולשמרחבים מועצות
ראויהמחאמיד7החברתי הביתצפוני משולשמרחבים מועצות
מוחמדמחאמיד8החברתי הביתצפוני משולשמרחבים מועצות
סאמימסרי9החברתי הביתצפוני משולשמרחבים מועצות
מוחמדסייף אבו10החברתי הביתצפוני משולשמרחבים מועצות
יוליוסמדלר1החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
שגית סוזיפור דוד מורציאנו2החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
יוסףגלר3החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
סימהשמיט4החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
יצחקבנימין5החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אלברטכהן6החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
דודאסדון7החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
נסרסריחאן אבו8החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
חנהעזראי9החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
משהאסרף10החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
זיגיזילברמן11החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
מרדכיאמזלג12החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
גבייהו גבריאלשאטו13החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
דיאבנסאסרה14החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
טלאלקהחמדי15החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
יעקבפישר16החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
שמואלבר17החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
זוליאטבניסטי18החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אליסעדה19החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
דודאלבז20החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
דוריתאפנזר21החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
  נעמהשימקו גוזלן22החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
מריםאלוש23החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
רלוגולדנברג24החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
ירוןברדה25החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אוריתרואה הררי26החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אורלי מזלגלר27החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
בנימיןנחושתן28החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אמילמשעלי29החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
חיהאמר30החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
יוסףפודים31החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
מיכאלאסטון32החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אירינהגוטמן33החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
סביתאניטורי אל34החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
סיוןכהן35החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
הרמןנפתלוביץ36החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אלוןשמיט37החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
יואבעמית38החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
לאונרד איתיזידנברג39החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אופיראליהוא40החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
שאקרברי אבן41החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
נדיהזסטבקר42החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
  טלכהן43החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
בייה בטישוקר44החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
מירבסופרו45החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אלחלילעמור46החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אברהםשוקרון47החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
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ענתכהן48החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
סמיבוזגלו49החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
סיגלברנובר50החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
כרמלהאסולין51החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
רחלדיין52החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אברהםואליד בן53החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
שימריתבוסטאן54החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
יקטרינהמושייב55החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
מוניקהפורמן56החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אסתרבנימין57החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
דודליאו דה58החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אלברטפור דוד59החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אלזה נעמיתלמים60החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
עודדליפשיץ61החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
לאהדאדשב62החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
רמימורציאנו63החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
ליז עידיתביזדרובסקי64החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
חיים בנימיןסגל65החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
אלונה ויקיסלע66החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
שושנהשני67החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
שלמהגולני68החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
ענבלזידנברג69החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
יוסףמורציאנו70החברתי הביתנגבמרחבים מועצות
שמעוןלולו בן1החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
יוסףאוטמזגין2החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
יעקבמויזס3החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
ילנהאושליק4החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
מרדכישימן5החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
יגאלאזולאי6החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
ניסיםיקר בן7החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
רותדדוש8החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
שלוםהיימן9החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
מחמדעגאג אבו10החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
רותי יוסף מור11החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
שולהאילוז12החברתי הביתמרכז נגבמרחבים מועצות
כמאלאחמד אבו1החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
תאיסירבשארה2החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
היאםבל'ג אבו3החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
אלד'חעטיה4החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
עפיףמיס'ח5החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
פאיזטיב'ח6החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
סאיבחביבאללה7החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
סונבולהמישרקי8החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
נאדרבוארדי9החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
רימהסרחאן10החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
עבלאמנסור11החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
תאופיקשנאוי12החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
אחמדחסן13החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
נאדרעאבד14החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
רמזינסאר15החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
סאוסןכנאנה16החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
סבריראס אבו17החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
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יוסףאסתייתי18החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
אלד'חבטו19החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
תחריראסעיד20החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
פרידשורוש21החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
מונדרטיב'ח22החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
רולאבדרה בלאל23החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
אכרםספורי24החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
האלהאחמד25החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
טארקבדר26החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
אנסאףמוחמד חאג27החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
עליסאלח עלי28החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
סלאם אל עבדטיב'ח29החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
תאמרסמעאן30החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
זינאת'חאג31החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
אמאלחטיב32החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
יה'וגעדוי33החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
אלדיה'חחביבאללה34החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
עורסאןעלי35החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
אחמדטאהא36החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
אומימהסאלם37החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
קאדר אל עבדלף'ח אבו38החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
סעידליל אבו39החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
אדיבעואד40החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
איבתסאםשאער41החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
מילה'גטיב'ח42החברתי הביתנצרתמרחבים מועצות
רפאלחמו בן1החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
ורדהמאור2החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
דניאלרייף3החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
רחלהדר עזרא4החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
ראובן חייםזהבי5החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
רומןרייבי6החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
ולדימירסבדלוב7החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
בועזקראוזה8החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אנהרייף9החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
עדנהבר10החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
יהושועלייב11החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
תקוהסרוסי12החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
נירהגוטרמן13החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אליהוכמיסה14החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
עופרבורד15החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
שרוןאקוע16החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
סיגל זקיהזרוג17החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אנגלה גילהיזהב צפריר18יהחברת הביתהיננתמרחבים מועצות
אסתרכחלון91יתהחבר הביתהנתנימרחבים מועצות
אורליראובן20החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
גנטתשלה21החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
גאולהשמחי22החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
ניצהעזרא23החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
לידיהמיכה24החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
רויתמאיר בן25החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
פייגה פאינהקוצקובסקי26החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אבנרהדר27החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
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מירבחיון28החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
יצחקעטייה29החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אילנהסלע30החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
ורדרובין31החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
מזלפרויזיאן32החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
יצחקפרטוש33החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
ליודמילהאשורוב34החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
לימוראיצקוביץ35החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
רמיזרוג36החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
נוריתבנעים37החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
פנינהסרוסי38החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
ארקדיזכרנקו39החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
סעיד כפיראטיה40החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אילבלולו41החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
רבקהאבו42החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אסתררשטי ימין אבן43החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
יפהאברהמי44החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
ליליאןאדגאג45החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
שרוןאדרי46החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
מיטרהאהרון47החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
טליאהרוני48החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אלהאוסטרובסקי49החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
יוסףבובלי50החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
יוכבדאיזיק51החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
גאולהגלמודי52החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
רוניתאיצקוביץ53החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אסתראומידי אלף54החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אתיאמיר55החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אוריתאסרף56החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אסתראקוז57החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
קונורטהאקוז58החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אבליןארביב59החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אתיארביב60החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
שולמיתארביב61החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
אסנתעמר ארצי62החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
ניליבדש63החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
שרוןבוחניק64החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
סבטלנהאוסוקין בולשקוב65החברתי הביתתניהנמרחבים מועצות
עינברבונומו בונה66החברתי הביתנתניהמרחבים מועצות
עודדאור-טל1החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אלכרים עבדזועבי2החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
קאסםגריפאת3החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
יתרבזועבי4החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
שאשיסיגאווי5החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
נועם ממאיאשטו6החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
חןיוסף7החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
עליזועבי8החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אסיגרברז9החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אשרלבני10החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
שרית שרהדוד11החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
מיטלזיגמן12החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אורליאביסטריס13החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
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פיראסגדיר14החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אינתסארזועבי עוביד15החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
סולטאןגריפאת16החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
עינבאברהם17החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
כיפאחזועבי עוביד18החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
שלומיתאלפנדרי19החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
רעיהדגן20החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
ויסאםגריפאת21החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
מוחמדאבראהים22החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
שלמהזילברמן23החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
תלי ליאתרייבי24החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אחמדזועבי25החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אלד'חזועבי26החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
נידאלזועבי27החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
דפנהסבוראי28החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אילנהדוד בן29החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אבינחמיאס30החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
סוזיביטון31החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
מוחמדזועבי עוביד32החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
מופידזועבי עוביד33החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
זאידואמיס'ג34החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
ברכהמור35החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
זיאדואמיס'ג36החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אלד'חגזאלין37החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
גילדוד38החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אסדגריפאת39החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
ניסןגריפאת40החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
דרורלולו בן41החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אימןיני'יג'ג42החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
מחמודגריפאת43החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
שלום פטריקדויאב44החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
דלאלזועבי45החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
מוחמדזועבי46החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
מחמודזועבי47החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
מרוותזועבי48החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
עליזועבי49החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
מנשהיוסף50החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
עומרמסאלחה51החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
ברונומרק52החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אלד'חארה'נג53החברתי הבית עמקיםמרחבים מועצות
אלברט           גבאי1החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
            שרה       מויאל בן2החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          אירית            דהן3החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
ראובןברטפלד4החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          ניקול           גבאי5החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
זהבהשוקרון6החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
           שמחה        מן'טורג7החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
            הגר           גבאי8החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          יהודה        הרוש בן9החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
           אילן           זוהר10החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
גיטהעזרא11החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
לינדהשריקי12החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
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מוניקסוסן13החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
כרמןליבוביץ14החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
           עמרם         אוחיון15החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
בניזנו16החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
           נעים           אורן17החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
           רבקה         איפרגן18החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          אורלי           אלון19החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          דורון          אלחרר20החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          זוהרה      אלמוזנינו21החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
            רפי         אלקובי22החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
         זומרוד           אמיר23החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
             שי          באטאן24החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
             שי          באטאן25החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          פלורה       סימון בן26החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
            משה           גלאם27החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
           אפרת           גרוס28החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
           חיים            דהן29החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
         קלין'ג        הורוביץ30החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          אופיר             חי31החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
        פטריסיה          טפירו32החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
            נוי           יתאח33החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          ניסים           יתאח34החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          אהרון            כהן35החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
         שולמית            כהן36החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
          אירית           מלכה37החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
            דוד           מלכה38החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
           יוסף           מלכה39החברתי הביתצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אבינועםטובים1החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
חייםשלוש בן2החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
דנידוד3החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
אביבהחזן4החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
אילןמקייטן5החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
רפאלאלוני6החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
מיכלרוזין7החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
ישע יחיאלחזן8החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
בנירייבי9החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
דינהרווח10החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
מנשהכליפה11החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
מנשהאביצור12החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
אבנרקהלני13החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
ארמנדשור14החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
יהודיתסולודר15החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
ציפורהאביצור16החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
הדסהשחר17החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
אסתרפרל18החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
דוד מרדכיפריינד19החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
אלעזרכהן20החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
אברהםאסייג21החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
יעקבממן22החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
דימטריאפשטיין23החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
אביחיים אביחישלוש בן24החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
ליליאפק סןפר25החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהמרחבסוג בחירות
עמיתדליגדיש26החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
דודיהוד27החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
אליוהב28החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
פנחס סעדיה29החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
דב טוביהברטוב30החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
דינהירון-ברזין31החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
רינהחייל בת32החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
אביטלפרטוש33החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
גרוןגרייה34החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
זהבית ישיוורקבירו35החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
מלכהקהלני36החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
יזהריוסף37החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
גבריאלהיהוד38החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
עזרוהב39החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
בועזכהן40החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
עומרשכטר41החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
חגיתצוברי42החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
אסתר חוהמדמון43החברתי יתהבתקוה פתחמרחבים מועצות
שמחהדרור44החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
יריבחרזי45החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
לאהצאלח46החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
דינהשמריהו47החברתי הביתתקוה פתחמרחבים מועצות
רועימנדלבאום1החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
קובי-יעקבדהן2החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
שלמהלוי3החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
יוסףלוי4החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
רפידואני5החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
נועםששון6החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
ברוךקלבו7החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
יוסףאלימן אזולאי8החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
שלומילוי9החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
אדנהטדלה10החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
עמוסגרופי11החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
ויויאןאריה גור12החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
יונתןברטי13החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
שמחה סימהברכה14החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
עזראדורון15החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
יונה נדבאברמוביץ16החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
אייללוי17החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
רפאלמטטיה18החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
אילניתצוק19החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
אליהושמש20החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
דסהרדאי21החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
משהמוסקוביץ22החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
אפרתוגהלי סיוון23החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
אלברטאלבז24החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
רויתבוזגלו25החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
עמנואלאהרוני26החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
רפאללסרי27החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
אורןבוזגלו28החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
ציון בתאלול29החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
שלמהדוד30החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
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מסעודהאדרי31החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
דודגיז32החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
ירוןזהבי33החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
יפהדרור34החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
יצחקיעקבי35החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
חנהבוזגלו36החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
הלהודלר37החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
אטיל אתייוסוב38החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
עדישושן בן39החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
ורדהדרויש40החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
שאוליחזקאל41החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
רחלמילור42החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
ליליזולונדק43החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
ענתחיו44החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
יהודיתסלהוב45החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
שרונהחלבי46החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
לאליספיר47החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
סיגליוסף48החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
אליסעוזיאל49החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
חנה טליצחק50החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
צביפכטר51החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
מריסיילס52החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
שי שלוםדבוש53החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
דודכהן54החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
איריססקזו55החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
בניסקזו56החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
יוסףאנטבי57החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
עובדיהגזר58החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
יוסףעמר59החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
ליאתקחלון60החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
רחלעזרא61החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
שגיבקלברינו62החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
משהארגיל63החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
אמליהקאין64החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
מאירגוטמן65החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
יצחקאיסקפה66החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
ערןאלעזר67החברתי הביתלציון ראשוןמרחבים מועצות
רצוןפרחי1החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
דינהדיגה2החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
שאולונה3החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
עזראשער4החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
עדיאתירם5החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
מרדכיענאקי6החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אליהווידל7החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
יפיתדמתי8החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
שוקיקרומר9החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
שושנהישעיהו10החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
יצחק מולאזגאיי11החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אברהםלוי12החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
שימריתידעי13החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אוריתמדר14החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
מנחםרביב15החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
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אילנהענקי16החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
גדיעוזרי17החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
דניגימי18החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
ברכהידאעי19החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
דיאנהאוחנה20החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
ברכהכהן21החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אסתרטובלי22החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
יואבחממי23החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
נינהשמאילוב24החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
רחמים ארזגארלה25החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
חנהאשואל26החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אברהםדהן27החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
ניסןדהן28החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
יוסףזנדאני29החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אופירענקי30החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
רפאלכהן31החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
יניביחזקאל32החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
יעקב קי'גחלימי33החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
גלים-בתיהודה34החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
ורדקריזברג35החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אילירמי36החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אילןלוי37החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
דליהירמיהייב38החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
גריגוריאורנשטיין39החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
רוןישי בן40החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
חגישושן בן41החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
בוריסגרשקוביץ42החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
שליומימון43החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
שרון שלמהשובל44החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אילהדוד45החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
שמעוןשכטר46החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
הילהירימי47החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אילניתידעי48החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
דודריזנפלד49החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
קיקי-ברכהענקי50החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אלוןאופיר51החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
עזריאלבגון52החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
ללה לילךפירו53החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אמירה אלפרץאסיאס54החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
צביבנקירר55החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
איילגבאי56החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
דודטוב זמר57החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אילןכהן58החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
שלמהכהן59החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
יאירלוי60החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
רןלוי61החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
מנשהפטל62החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
מזלנאביאן63החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
סיגליתגלעדי64החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
שאולקעטבי65החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
רונישלום66החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אברהםתמם67החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
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מירבשובל68החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אליהופיטו69החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
בנימיןגרידי70החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
דרורמשה ישמח71החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
נתןפולטיאלוב72החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
לאהפלור אשרי73החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
צבי יונתןברם74החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
יוסףגאני75החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
רועיגרידי76החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אביעדזינדאני77החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
ארזחממי78החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
דניאל טייהיטמניו79החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
בנגד אלוןשטרולי80החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
נגוסדרבה81החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אביהוחנינה82החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
ברהנויעקב83החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
יעקב אקי'גיעקובי84החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
רזיאלמשה85החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
רחמיםענקי86החברתי הביתרחובותמרחבים מועצות
אמנוןכספי1החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
סוזנהבסט2החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רחלקרבשי3החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ציון בןמנשה4החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
חנוךגרטנר5החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
מכלוףדבוש6החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שושנהדורי7החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
דורוןלטי8החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שלמהנגרי9החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רמילוי10החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
דוריסיהודה11החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ניסןכשר12החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שמואליהושע13החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
חייםבבס14החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
דליהגולן15החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
עזריהכהן16החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אוריתפיירשטין17החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ארזכוכבי18החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רוןפרומן19החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אופירנדף20החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
דפנה אסתרדרור בן21החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שמעוןאלמלח22החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אפרתשפיגל23החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יעקבהרשקו24החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אילןשאנן-רוב25החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רוזה לילךתומר26החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רםאפרת27החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אורלילויאן28החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יגאלדרור בן29החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
עמיתשאנן-רוב30החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שמואלהרטמן31החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
דוד איתמרשולשטיין32החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יצחקמרקו33החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
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דודשורץ34החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שושנהנוה35החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
נוריתאנגלשטיין36החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אנסטסיהשפירא37החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
משיח שינמדר38החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אנהפסטרנק39החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ציוןגזל40החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יוסףלוי41החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אבאובסקיזולוט42החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ברוךניסן43החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
סימהניסן44החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אלכסגולוב45החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
בנימיןירימי46החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אלברטסימנה47החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
בנימיןשוקרון48החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
סמדראוחנה49החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אביבהבביש50החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
גילה מרסלרטס51החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
משה רוניסיגמן52החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
עדינהאשכנזי53החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
קרןמנחם בן54החברתי הביתברק בני גן רמתמרחבים מועצות
חגיתסלם1החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
גילדהגורן גרשון2החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
סמדרפינבלט3החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
צבישלום4החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
ענתאטייס5החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
זהרהברייה6החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
עיריתנוימן7החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
שמואלדהן8החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
חאלדברייה9החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
מיכליבנין10החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
מירהסויסה11החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
שמחה מיכלבלה12החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
מרדכייוגב13החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
תיאודורכץ14החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
לוסיצור אבן15החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
רוניתבלנגה16החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
עדנאןשינדי אבו17החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
יוחנןמרגלית18החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
אירינהגיליאדוב19החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
חייםגואטע20החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
הילהחיינר שמע21החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
ישראלהנוי22החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
רפאלאלדן23החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
אלכסנדרבראודה24החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
מוטי מרדכיזנטי25החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
בלהורמז26החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
אלילוגסי27החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
דודקמוס28החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
דני ראובןלזי29החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
שלמהגלפרט30החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
פליקס אוריטוביאני31החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
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ארזנידרמן32החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
טלאלדראושה33החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
אכרםה'ערג34החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
נאילמראענה אל35החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
אפרתאודסר36החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
קטיהאסור37החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
צחיתארי בן אפק38החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
עמנואלאלבו39החברתי הביתשומרוןמרחבים מועצות
מעוזיהסגל1החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שגיאחור בן2החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ציוןאלגריסי3החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יואבגולדרינג4החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אסתרשלומי5החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מיטל מריםלהבי6החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מישלביטון7החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חליקוקו אגמי8החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עפרזבנר9החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יצחק אור צחיאוריין10החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עוזי דודבורשטיין11החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
איתןבכר12החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מנחםרבין13החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ערןליכטר14החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דודטבח15החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
נוגהליבנה-ברלב16החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
נסים ניסןברכה17החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רביעגמאל אל18החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חיים חגיקורדובה19החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
סיסיביטון20החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אהובהלוי21החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מיכאללהב22החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
גובראילעאבד23החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דניאלפלג24החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מסודיסיסו25החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אסףפרדה26החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
גבריאלציון27החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רינהקרן28החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אליהוגוזנסקי29החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מיכאלגיצין30החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלוםשרעבי31החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
איתןסיאני32החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
הגראוחיון33החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
נמרודברנע34החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
תומררזניק35החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
סמדרתבורי36החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מלכהסלע37החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רחלגרינברגר38החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
תמרהמשיחוב39החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
לי אלוןגירון גרין40החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יצחקצויזנר41החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
הדסהחבני42החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אפריםדוידי43החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רפאל עמיחיפינדלינג44החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהמרחבסוג בחירות
בליירפורטנוי45החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ליטלביטון פאלומבו46החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ברכה בארנושימונוב47החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רותוולרשטיין48החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דודשני קשני49החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רחלאמסלם50החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חנהזלשיך-זנד51החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שרהשילון סטרקובסקי52החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חייםפרסקו53החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
בועזאריאל54החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יעלחנין55החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
תוםכהן56החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
איילתרזיאל57החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אבשלוםנחשון58החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דודלוי59החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יונתןליבנה60החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יצחקמזרחי61החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
בוריסאורלוב62החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מטילדה מטיבורשטיין מרקוס63החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
קורין יובלישעיהו64החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אהובהרצון65החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שושן מורסטולר66החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שושנהצור67החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דודוקנין68החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
נועםקמינר69החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אליעזרצור70החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אסתרמרדק71החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אברהםשומרוני72החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אריאל יובלאגרט73החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
איילקזדן74החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
נימרודאשל75החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רינהצבי-בן76החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
סימהציון77החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רפלברקן78החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
תמרדרור79החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אבנרמגארי80החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ניצןהורוביץ81החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יעל-מרסלוהב82החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
הלנהזץ המל83החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יצחקיסקוב84החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
סיוןקרמפה85החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ארמוןביטון86החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שרינהיסקוב87החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלמהיחיא88החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דסטהמהרטה89החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלום איש דרורמורג90החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אילניר91החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
פניפוקס92החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
סבריןרודה93החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חיים יהודהאלון94החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ודי'גאמיר95החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דןשברצברד96החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
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רותדיין97החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עמליהביטון98החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יובלברזילי99החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ברכהגאוני100החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רותברזילי101החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
איריסטרי102החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מריםיעקב103החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עליזהעופר104החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עדייצחקיאן105החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אלעדכהן106החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
זאבדואדי107החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אורשריקי נחום108החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
נטליהסובורוב109החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אביסיביליה110החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
בניספרן111החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלמהפרץ112החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חייםשלו113החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מאירשריקי114החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות
זכריה גולןשרעבי115החברתי הביתיפו אביב-תלמרחבים מועצות




