
פרטי שםמשפחה שםסידורי מספרסיעה שםבחירות סוג
גליהוולוך1עוגניםנעמת ועידת
חנהדוד בן2עוגניםנעמת ועידת
יהודיתאלימלך3עוגניםנעמת ועידת
זואן רבקהסגפי4עוגניםנעמת ועידת
אילנהכהן5עוגניםנעמת ועידת
נינהקליין6עוגניםנעמת ועידת
אדיתאבוד7עוגניםנעמת ועידת
החו כוכבהקניסטר8עוגניםנעמת ועידת
אראלהסיסו9עוגניםנעמת ועידת
זיוה חגיתפאר10עוגניםנעמת ועידת
אילתגלילי11עוגניםנעמת ועידת
אורלי)ביטי(שלוח 12עוגניםנעמת ועידת
מריםאזולאי13עוגניםנעמת ועידת
בתיהצדקה14עוגניםנעמת ועידת
לאה תמרברק15עוגניםנעמת ועידת
אסתר איטהעטייה16עוגניםנעמת ועידת
קטיניר17עוגניםנעמת ועידת
יהודיתנוביץמזוס18עוגניםנעמת ועידת
דליההדר19עוגניםנעמת ועידת
נוריתדיין20עוגניםנעמת ועידת
מריםאורן21עוגניםנעמת ועידת
אילנהדניאל22עוגניםנעמת ועידת
אלהחייט23עוגניםנעמת ועידת
יעלרון24עוגניםנעמת ועידת
חנה חדווההלר25עוגניםנעמת ועידת
יעל אלהונה26עוגניםנעמת ועידת
פנינהאופיר27עוגניםנעמת ועידת
שושנהפיסק28עוגניםנעמת ועידת
מוריהאשכנזי29עוגניםנעמת ועידת
יהודיתהרוש30עוגניםנעמת ועידת
רותאהרון31עוגניםנעמת ועידת
זהבהמנצור32עוגניםנעמת ועידת
חוהעטייה33עוגניםנעמת ועידת
רותהפרנקו34עוגניםנעמת ועידת
אילנהגיני35עוגניםנעמת ועידת
פנינה אורנהפפרמן36עוגניםנעמת ועידת
רחלפרץ37עוגניםנעמת ועידת
זהבהאלימלך38עוגניםנעמת ועידת
פרידהגוטמן-קבלו39עוגניםנעמת ועידת
יהודיתבנד40עוגניםנעמת ועידת
מאשהלובלסקי41עוגניםנעמת ועידת
יהודיתמנדה42עוגניםנעמת ועידת
בלומהצור בן43עוגניםנעמת ועידת
שולמיתלוזון44עוגניםנעמת ועידת
סימהנמיר45עוגניםנעמת ועידת
עופרהשלום בן מזרחי46עוגניםנעמת ועידת
סילביהביטון47עוגניםנעמת ועידת
אליסיצחק48עוגניםנעמת ועידת
מריםדותן49עוגניםנעמת ועידת
נוריתטל50עוגניםנעמת ועידת
נילידדון51עוגניםנעמת ועידת
יהודיתמלכה אוליאל52עוגניםנעמת ועידת
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אסתריהקרהק קורדובה53עוגניםנעמת ועידת
שרהגובס54עוגניםנעמת ועידת
נדיהחמדאן55עוגניםנעמת ועידת
נטעסימון בן56עוגניםנעמת ועידת
מריםשגיא57עוגניםנעמת ועידת
טליהרותם58עוגניםנעמת ועידת
זהריהיונס59עוגניםנעמת ועידת
ורדטול60עוגניםנעמת ועידת
קורינה מיכאלהשטרנברג61עוגניםנעמת ועידת
סלואבראנסי62עוגניםנעמת ועידת
אודליהכץ63עוגניםנעמת ועידת
עופרהכהן64עוגניםנעמת ועידת
ית'ורג'גרוס'ג65עוגניםנעמת ועידת
רחלאריאב66עוגניםנעמת ועידת
אילנהפינטו67עוגניםנעמת ועידת
רימונהלוי68עוגניםנעמת ועידת
ברכהברוב69עוגניםנעמת ועידת
רותנחום70עוגניםנעמת ועידת
עדירז אנגרט71עוגניםנעמת ועידת
זינאתחמזה72עוגניםנעמת ועידת
שבע בתאסא73עוגניםנעמת ועידת
מונאורי'ח74עוגניםנעמת ועידת
דרורהרוזן75עוגניםנעמת ועידת
דלידברא76עוגניםנעמת ועידת
יפהמרדכייב77עוגניםנעמת ועידת
רחל עפרהלוי78עוגניםנעמת ועידת
טובהרוטפילד79עוגניםנעמת ועידת
דינהנתח80עוגניםנעמת ועידת
אורהויינר81עוגניםנעמת ועידת
עידיתכהן82עוגניםנעמת ועידת
רחלפנונו בלס83עוגניםנעמת ועידת
מתילדהגרינברג84עוגניםנעמת ועידת
ברטהלוי85עוגניםנעמת ועידת
ישראלהביזונר86עוגניםנעמת ועידת
יהודיתדנינו87עוגניםנעמת ועידת
עליזהאוליאל88עוגניםנעמת ועידת
אסתרמזמר89עוגניםנעמת ועידת
שושנהכהן90עוגניםנעמת ועידת
שולה שולמיתכהן91עוגניםנעמת ועידת
איריספוקס92עוגניםנעמת ועידת
יהודיתקורנפין93עוגניםנעמת ועידת
צופיה רחללניאדו דקל94עוגניםנעמת ועידת
מריםפרקש95עוגניםנעמת ועידת
הדסדהן96עוגניםנעמת ועידת
רבקהברלב97עוגניםנעמת ועידת
דיאנאסלימאן98עוגניםנעמת ועידת
סימהסורני99עוגניםנעמת ועידת
רות סטלהאבידן100עוגניםנעמת ועידת
חנהכץ101עוגניםנעמת ועידת
טובהפינרו102עוגניםנעמת ועידת
רחליברקו103עוגניםנעמת ועידת
לימורכברה104עוגניםנעמת ועידת
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שמחהטרפ105עוגניםנעמת ועידת
מרינטוקנין106עוגניםנעמת ועידת
רוזימדניק107עוגניםנעמת ועידת
רינהדהן108עוגניםנעמת ועידת
צביהראוך109עוגניםנעמת ועידת
אורנהאביטל110עוגניםנעמת ועידת
יהודיתשמאע111עוגניםנעמת ועידת
טובהמעוז112עוגניםנעמת ועידת
ליאורהאילון113עוגניםנעמת ועידת
יפהגיגי בן114עוגניםנעמת ועידת
רוניתעמרם115עוגניםנעמת ועידת
תמרחורב116עוגניםנעמת ועידת
סימהגמיש117עוגניםנעמת ועידת
סוזי שושנהלוי118עוגניםנעמת ועידת
אילנהחן119עוגניםנעמת ועידת
אורנהברבי120עוגניםנעמת ועידת
עינתהלוי121עוגניםנעמת ועידת
שרהבלופרב122עוגניםנעמת ועידת
רחלבר-בראשי123עוגניםנעמת ועידת
ורדיתארז124עוגניםנעמת ועידת
לבנה אבליןאלפסי125עוגניםנעמת ועידת
הדילעבוד126עוגניםנעמת ועידת
שבע בת מזלכהן127עוגניםנעמת ועידת
רחלמירון128עוגניםנעמת ועידת
שולמיתברגמן129עוגניםנעמת ועידת
יפהגלעדי130עוגניםנעמת ועידת
חנההרשקוביצי131עוגניםנעמת ועידת
רותכץ132עוגניםנעמת ועידת
עדהקרמרסקי133עוגניםנעמת ועידת
ענתעוז134עוגניםנעמת ועידת
אוריתכהן135עוגניםנעמת ועידת
ורדה תמררוטמן136עוגניםנעמת ועידת
אסתרדרור137עוגניםנעמת ועידת
צפורהברקוביץ138עוגניםנעמת ועידת
לאהפנחסוב139עוגניםנעמת ועידת
כרמלהגלעדי140עוגניםנעמת ועידת
מריםמורד עווד141עוגניםנעמת ועידת
עופרהציון142עוגניםנעמת ועידת
מרים לילךכהן143עוגניםנעמת ועידת
נעמיברזני144עוגניםנעמת ועידת
אפרתשושן-בן כהן145עוגניםנעמת ועידת
יהודיתאיס146עוגניםנעמת ועידת
שריתאלהרר147עוגניםנעמת ועידת
לאהגנות148עוגניםנעמת ועידת
אסתרפוליצר149עוגניםנעמת ועידת
ברוריהגמליאל150עוגניםנעמת ועידת
סיגלאברהם151עוגניםנעמת ועידת
מאיהזריצקי152עוגניםנעמת ועידת
דליהרובין153עוגניםנעמת ועידת
רויטלאוחנה154עוגניםנעמת ועידת
שהלהלוי155עוגניםנעמת ועידת
גיהאןעווד156עוגניםנעמת ועידת
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פנינהפחימה157עוגניםנעמת ועידת
הדסה הדסאלכורת158עוגניםנעמת ועידת
איריתסימון159עוגניםנעמת ועידת
לימורגמליאל160עוגניםנעמת ועידת
מרגליתמשה161עוגניםנעמת ועידת
(ויאולה) סיגליתחן162עוגניםנעמת ועידת
מרסלאופק163עוגניםנעמת ועידת
אלנורהויינטרוב164עוגניםנעמת ועידת
רותתורגמן165עוגניםנעמת ועידת
אליסקמחי166עוגניםנעמת ועידת
נטלהאוצרי167עוגניםנעמת ועידת
נעמיאלכאוי168עוגניםנעמת ועידת
צילהגרא169עוגניםנעמת ועידת
סיגלהנדי170עוגניםנעמת ועידת
טליאבירז חיט171עוגניםנעמת ועידת
רונידהן172עוגניםנעמת ועידת
רוזליןגרינשפאן173עוגניםנעמת ועידת
מזלדהן174עוגניםנעמת ועידת
חיהיזהר שפירא175עוגניםנעמת ועידת
שקדאלכסנדר176עוגניםנעמת ועידת
ניצה אביבהאזון177עוגניםנעמת ועידת
עליזהרכניצר178עוגניםנעמת ועידת
רבקהעמית179עוגניםנעמת ועידת
אסתרקנפו180עוגניםנעמת ועידת
אסתרויזל181עוגניםנעמת ועידת
חיהאלמוג182עוגניםנעמת ועידת
דרורית פייגאלהפרמון183עוגניםנעמת ועידת
תמרזמיר184עוגניםנעמת ועידת
רותאזולאי185עוגניםנעמת ועידת
גליתדהרי186עוגניםנעמת ועידת
אביביתחרמון187עוגניםנעמת ועידת
מור מרסלאלגריסי188עוגניםנעמת ועידת
רחלחכם189עוגניםנעמת ועידת
עליזהלאביוד190עוגניםנעמת ועידת
פנינהשורץ191עוגניםנעמת ועידת
גאולהזינר192עוגניםנעמת ועידת
לבנהשביט193עוגניםנעמת ועידת
אסתרחרזי194עוגניםנעמת ועידת
צפורהנויברגר195עוגניםנעמת ועידת
זיוהפרץ196עוגניםנעמת ועידת
ריבהקליין197עוגניםנעמת ועידת
ליאורהירקוני198עוגניםנעמת ועידת
איריתבלומנפלד199עוגניםנעמת ועידת
גוליאטלסקר200עוגניםנעמת ועידת
אילניתבוסקילה201עוגניםנעמת ועידת
דינהיהודה202עוגניםנעמת ועידת
לילךרפי203עוגניםנעמת ועידת
תמריפה204עוגניםנעמת ועידת
סטלהזלצהנדלר205עוגניםנעמת ועידת
אתי אסתרשפרברג206עוגניםנעמת ועידת
שלומיתחיים בן207עוגניםנעמת ועידת
דינהזייד208עוגניםנעמת ועידת
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דינהזקון בן חיון209עוגניםנעמת ועידת
הילהמארק210עוגניםנעמת ועידת
דנהעצמון שני211עוגניםנעמת ועידת
דינהדיין212עוגניםנעמת ועידת
פרידהכהן213עוגניםנעמת ועידת
חנהינאי טרגר214עוגניםנעמת ועידת
טובהסטריכש215עוגניםנעמת ועידת
טלישמואלי216עוגניםנעמת ועידת
מזלאלפסי217עוגניםנעמת ועידת
מיכללוגסי218עוגניםנעמת ועידת
פנינהלולו בן219עוגניםנעמת ועידת
דוריתמזרחי220עוגניםנעמת ועידת
אלינה'ניץדגו221עוגניםנעמת ועידת
איריסבשארי222עוגניםנעמת ועידת
חיהלחיאני223עוגניםנעמת ועידת
סמדררופא224עוגניםנעמת ועידת
נלישטרית225עוגניםנעמת ועידת
נגהבכר226עוגניםנעמת ועידת
מיהפחימה227עוגניםנעמת ועידת
זהבהפרץ228עוגניםנעמת ועידת
יהודיתאביעד229עוגניםנעמת ועידת
אילהנאגר230עוגניםנעמת ועידת
ארנהרגיניאנו231עוגניםנעמת ועידת
פולינהפרבר232עוגניםנעמת ועידת
תיקיחן233עוגניםנעמת ועידת
רחלדהן234עוגניםנעמת ועידת
אסתראמר235עוגניםנעמת ועידת
אביבהאברהם236עוגניםנעמת ועידת
זיוהלוי237עוגניםנעמת ועידת
כוכביתחורש238עוגניםנעמת ועידת
רימהלוין239עוגניםנעמת ועידת
מזלפימה240עוגניםנעמת ועידת
אסתרדמשק241עוגניםנעמת ועידת
ענתישרעבי242עוגניםנעמת ועידת
יהודיתחביב243עוגניםנעמת ועידת
שושנהר'אפנג244עוגניםנעמת ועידת
גליתחזות245עוגניםנעמת ועידת
תרצהאנגלנדר246עוגניםנעמת ועידת
זקליןדדון247עוגניםנעמת ועידת
רחלמרקדו דה248עוגניםנעמת ועידת
סמירהאבלאסי249עוגניםנעמת ועידת
מלכהקופפרמן250עוגניםנעמת ועידת
ליאורהצור בן251עוגניםנעמת ועידת
סופיוייסמן252עוגניםנעמת ועידת
רותילדר253עוגניםנעמת ועידת
רוזימשיח254עוגניםנעמת ועידת
רמן'זיעקב255עוגניםנעמת ועידת
איריסזילברמן256עוגניםנעמת ועידת
ני'גקליגר שלום257עוגניםנעמת ועידת
דפנהמזרחי258עוגניםנעמת ועידת
פאולהפישר259עוגניםנעמת ועידת
נילירובין260עוגניםנעמת ועידת
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חדוהפופלינגר גולדמן261עוגניםנעמת ועידת
אביגלגביש262עוגניםנעמת ועידת
ליליאןטויזר אפוטה263עוגניםנעמת ועידת
אהובה מלכהאדרי264עוגניםנעמת ועידת
שולמיתעמוס265עוגניםנעמת ועידת
אבליןצברי266עוגניםנעמת ועידת
תקוהלילך267עוגניםנעמת ועידת
יוכינגר גמליאל268עוגניםנעמת ועידת
אילנהנהרי269עוגניםנעמת ועידת
ברכהשבירו270עוגניםנעמת ועידת
אביבהכחלון271עוגניםנעמת ועידת
אדהשפיגל272עוגניםנעמת ועידת
אדלהבטאט273עוגניםנעמת ועידת
יהודיתעשור274עוגניםנעמת ועידת
תמרשימול-בן275עוגניםנעמת ועידת
יוסראמרעי276עוגניםנעמת ועידת
רותישושן בן277עוגניםנעמת ועידת
חנהלנצינסקי278עוגניםנעמת ועידת
דרורהמלחי279עוגניםנעמת ועידת
מירבשמולי280עוגניםנעמת ועידת
בתיהחלפון281עוגניםנעמת ועידת
איריסדיין282עוגניםנעמת ועידת
עדינהכוכבי283עוגניםנעמת ועידת
שולמיתגבאי284עוגניםנעמת ועידת
אילניתששון285עוגניםנעמת ועידת
מינהגרינברג286עוגניםנעמת ועידת
אילהארדל287עוגניםנעמת ועידת
אסתרלוי288עוגניםנעמת ועידת
יפהשדה289עוגניםנעמת ועידת
אלשרעבי290עוגניםנעמת ועידת
רחלהלחמי בית291עוגניםנעמת ועידת
אתי אוסנתסרוסי292עוגניםנעמת ועידת
אלכסנדרהציבולבסקי293עוגניםנעמת ועידת
בטי תמרלי294עוגניםנעמת ועידת
גאולהשמעיה295עוגניםנעמת ועידת
עליזהשור296עוגניםנעמת ועידת
אסנתמאייר297עוגניםנעמת ועידת
לילאעבאס298עוגניםנעמת ועידת
רימאןקזאמל299עוגניםנעמת ועידת
אסתרשרעבי300עוגניםנעמת ועידת
נזהתקצב301עוגניםנעמת ועידת
גאולהדעוס302עוגניםנעמת ועידת
נוהאטיב'ח303עוגניםנעמת ועידת
פנינהוולף304עוגניםנעמת ועידת
רחלזיו305עוגניםנעמת ועידת
אסתרדוידוביץ306עוגניםנעמת ועידת
מלכה רינהטיורי307עוגניםנעמת ועידת
גיטהסעד308עוגניםנעמת ועידת
ריטהפייסיק309עוגניםנעמת ועידת
סגליתשרעבי310עוגניםנעמת ועידת
מריםיחיא311עוגניםנעמת ועידת
ורההובר312עוגניםנעמת ועידת
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עדינהגמליאל313עוגניםנעמת ועידת
גינתגמיל314עוגניםנעמת ועידת
אהובהסומר315עוגניםנעמת ועידת
רחלנקש316עוגניםנעמת ועידת
מריםפיקר317עוגניםנעמת ועידת
ענתכהן318עוגניםנעמת ועידת
חוהחכם319עוגניםנעמת ועידת
ריקייצחק320עוגניםנעמת ועידת
ורדהינקו321עוגניםנעמת ועידת
דינהחוסיד322עוגניםנעמת ועידת
ריטהליברמן323עוגניםנעמת ועידת
מימיגולדמן324עוגניםנעמת ועידת
אדריאןאלבוכר325עוגניםנעמת ועידת
פנינהצרפתי326עוגניםנעמת ועידת
כרמלהפדידה327עוגניםנעמת ועידת
יהודיתמיש328עוגניםנעמת ועידת
שמחה סימהבלעיש329עוגניםנעמת ועידת
רחלאגצי330עוגניםנעמת ועידת
שבע בת שרהאפרים331עוגניםנעמת ועידת
צפורהלוי332עוגניםנעמת ועידת
יעלנומה333עוגניםנעמת ועידת
דוריתקורן334עוגניםנעמת ועידת
אסתרכרמלי335עוגניםנעמת ועידת
מורסמיה336עוגניםנעמת ועידת
לאהנוישול337עוגניםנעמת ועידת
אביבה בתיהרז338עוגניםנעמת ועידת
מריםמנסור339עוגניםנעמת ועידת
רינהאדרי340עוגניםנעמת ועידת
יוניתקובץ341עוגניםנעמת ועידת
דליהזיירמן342עוגניםנעמת ועידת
אורלינחום343עוגניםנעמת ועידת
חיהספורטס344עוגניםנעמת ועידת
אן-דבורהמרגלית345עוגניםנעמת ועידת
עדנהקריבוי346עוגניםנעמת ועידת
לאה טובהטבול347עוגניםנעמת ועידת
יפהתאוקולי348עוגניםנעמת ועידת
באקהמואסי349עוגניםנעמת ועידת
יוכבדשי אור350עוגניםנעמת ועידת
בטי ליאורהלנגר351עוגניםנעמת ועידת
קרןכץ352עוגניםנעמת ועידת
סונדוסעיד353עוגניםנעמת ועידת
סימהטרם354עוגניםנעמת ועידת
מריםלוי355עוגניםנעמת ועידת
רבקההלחמי בית356עוגניםנעמת ועידת
רבקהקלינברג357עוגניםנעמת ועידת
דיאנהירקוני358עוגניםנעמת ועידת
זכיהחנון359עוגניםנעמת ועידת
ציביהאורן360עוגניםנעמת ועידת
דבורהנדל361עוגניםנעמת ועידת
מלינהגברעם362עוגניםנעמת ועידת
נדאקאדר אל עבד363עוגניםנעמת ועידת
דינהסוברנו364עוגניםנעמת ועידת
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מזל רותכהן365עוגניםנעמת ועידת
לאהשיטרית בן פדידה366עוגניםנעמת ועידת
רוזליהמאירזון367עוגניםנעמת ועידת
ניצהברג368עוגניםנעמת ועידת
יעלאורן369עוגניםנעמת ועידת
עליזהאזולאי370עוגניםנעמת ועידת
הודאחלבי371עוגניםנעמת ועידת
לימורגיאת372עוגניםנעמת ועידת
מזלהקש373עוגניםנעמת ועידת
חגיתחתן374עוגניםנעמת ועידת
צביהפייביש375עוגניםנעמת ועידת
לאהפפרמן-אופיר376עוגניםנעמת ועידת
יוניתנסים377עוגניםנעמת ועידת
טוניאביטבול378עוגניםנעמת ועידת
יהודיתשילה379עוגניםנעמת ועידת
יפהאלול380עוגניםנעמת ועידת
פדינהלוין381עוגניםנעמת ועידת
סגליתדניאל382עוגניםנעמת ועידת
נעאמהדיאב383עוגניםנעמת ועידת
ריםאלסיאח משיעל384עוגניםנעמת ועידת
יוספהאלמוג385עוגניםנעמת ועידת
אילנהויינר386עוגניםנעמת ועידת
דבורהאשוול387עוגניםנעמת ועידת
תהילהשמולוביץ388עוגניםנעמת ועידת
אפי ליאורהיודל389עוגניםנעמת ועידת
יוליאנהישי אליעזר390עוגניםנעמת ועידת
חדוהבטאן391עוגניםנעמת ועידת
דינהבר392עוגניםנעמת ועידת
ברטהוסרמן393עוגניםנעמת ועידת
לילךאליהו394עוגניםנעמת ועידת
מיכלחזן395עוגניםנעמת ועידת
נאדרהטנוס396עוגניםנעמת ועידת
אילתמור397עוגניםנעמת ועידת
איריס אתיחמו בן398עוגניםנעמת ועידת
נט'גאביטל399עוגניםנעמת ועידת
צביהאשול400עוגניםנעמת ועידת
מריםבונפיל401עוגניםנעמת ועידת
שרהעוזיר402עוגניםנעמת ועידת
אושרהפינטו403עוגניםנעמת ועידת
סוהיילהעומר404עוגניםנעמת ועידת
דימהעודה 'חאג405עוגניםנעמת ועידת
שרההפטל406עוגניםנעמת ועידת
ורדהלל407עוגניםנעמת ועידת
אסתרשלום408עוגניםנעמת ועידת
פלורטכהן409עוגניםנעמת ועידת
מזלאשכנזי410עוגניםנעמת ועידת
שרהאבני411עוגניםנעמת ועידת
שרהקומימי412עוגניםנעמת ועידת
תקוהמזרחי413עוגניםנעמת ועידת
ריטהפורקוש414עוגניםנעמת ועידת
לורהאוליבקוביץ415עוגניםנעמת ועידת
תמרניסן-ארבלי416עוגניםנעמת ועידת
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יעלהוכנשטיין417עוגניםנעמת ועידת
שרהו'סורוז זידה418עוגניםנעמת ועידת
פרידהבורר419עוגניםנעמת ועידת
מלכה מליאשרם420עוגניםנעמת ועידת
סימונהעמר421עוגניםנעמת ועידת
יוניתפקר422עוגניםנעמת ועידת
יבגניהגורדון423עוגניםנעמת ועידת
דפנהסלילת424עוגניםנעמת ועידת
רחלשורצר425עוגניםנעמת ועידת
רחלכהן426עוגניםנעמת ועידת
שרהדוננפלד427עוגניםנעמת ועידת
ליודמילהגריגוריאן428עוגניםנעמת ועידת
נעמיכספי429עוגניםנעמת ועידת
חגיתביטן430עוגניםנעמת ועידת
חיהכהן431עוגניםנעמת ועידת
חיהקורן432עוגניםנעמת ועידת
צפורה'פרג433עוגניםנעמת ועידת
שולמיתיקותיאלי434עוגניםנעמת ועידת
נורית ימנהמזרחי435עוגניםנעמת ועידת
דליהאהוד436עוגניםנעמת ועידת
מלכהפדר437עוגניםנעמת ועידת
דליהפולק438עוגניםנעמת ועידת
איריתברשישט439עוגניםנעמת ועידת
גליתבליויס440עוגניםנעמת ועידת
רותגולדגמר441עוגניםנעמת ועידת
לאהשורץ442עוגניםנעמת ועידת
שולמיתבוטבול443עוגניםנעמת ועידת
ורדהקאופמן444עוגניםנעמת ועידת
תמראביב445עוגניםנעמת ועידת
פרלהדוד בר446עוגניםנעמת ועידת
אוריתניר447עוגניםנעמת ועידת
נאוהמנדל448עוגניםנעמת ועידת
מירבעמר449עוגניםנעמת ועידת
דליהתקוה בר450עוגניםנעמת ועידת
רחלהרוש451עוגניםנעמת ועידת
רותחסן452עוגניםנעמת ועידת
מירי אביבהזוגייר453עוגניםנעמת ועידת
רבקהעוזרי454עוגניםנעמת ועידת
אבליןמילוא455עוגניםנעמת ועידת
מרסדסזריהן456עוגניםנעמת ועידת
דסיסלבהפרידמן457עוגניםנעמת ועידת
דיאנהחבש458עוגניםנעמת ועידת
צפורהדהן459עוגניםנעמת ועידת
אורנהברנס460עוגניםנעמת ועידת
חבצלתשקד461עוגניםנעמת ועידת
אילנהשטר462עוגניםנעמת ועידת
מזלולובלסקי463עוגניםנעמת ועידת
אלאנורהארליכמן גנדלמן464עוגניםנעמת ועידת
קרןלויטין465עוגניםנעמת ועידת
רינהכהן466עוגניםנעמת ועידת
אסתררוה467עוגניםנעמת ועידת
רינהחיון468עוגניםנעמת ועידת
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ציונהיפרח469עוגניםנעמת ועידת
איהני'ג470עוגניםנעמת ועידת
צפורהיעקבי471עוגניםנעמת ועידת
נוריתשיפריס472עוגניםנעמת ועידת
עליזהחזוט473עוגניםנעמת ועידת
סבחהעאנם אבו474עוגניםנעמת ועידת
מזלבובליל475עוגניםנעמת ועידת
אהובהשחור476עוגניםנעמת ועידת
רוניפיינמן477עוגניםנעמת ועידת
כוכבהרצבי478עוגניםנעמת ועידת
מריםלחמי479עוגניםנעמת ועידת
זהבהגוטמן480עוגניםנעמת ועידת
נאוהאיזין481עוגניםנעמת ועידת
אילנהפלד482עוגניםנעמת ועידת
ורדהטויטו483עוגניםנעמת ועידת
רבקהסנסלו484עוגניםנעמת ועידת
פיביקובי485עוגניםנעמת ועידת
רחלרביב486עוגניםנעמת ועידת
אסתר אפרתארבל487עוגניםנעמת ועידת
מאירהשלמוני488עוגניםנעמת ועידת
תמרוכטר489עוגניםנעמת ועידת
נורית מרגליתהרצברג490עוגניםנעמת ועידת
פנינה אילהשטיינר דקל491עוגניםנעמת ועידת
סילויהמרטון492עוגניםנעמת ועידת
שושנהדקל493עוגניםנעמת ועידת
נגבהעמר494עוגניםנעמת ועידת
אושרהטורגמן495עוגניםנעמת ועידת
רוחמהגולדשמידט496עוגניםנעמת ועידת
אידהגנדלמן497עוגניםנעמת ועידת
אורהברשטלינג498עוגניםנעמת ועידת
שרהשביט בר499עוגניםנעמת ועידת
שושנהחלפין500עוגניםנעמת ועידת
רחלהגלר שגיא501עוגניםנעמת ועידת
ריקידהן502עוגניםנעמת ועידת
ויביאןמגריל503עוגניםנעמת ועידת
עליזהאוליאל504עוגניםנעמת ועידת
מרים מאיהמנקלי505עוגניםנעמת ועידת
שולהסולטן506עוגניםנעמת ועידת
צהלהחבאני507עוגניםנעמת ועידת
רחלפרי508עוגניםנעמת ועידת
אילנהחרבי509עוגניםנעמת ועידת
מזל קוקהטייב510עוגניםנעמת ועידת
מאירהקופלמן511עוגניםנעמת ועידת
אסתרפדידה512עוגניםנעמת ועידת
מריםשרעבי אביגד513עוגניםנעמת ועידת
שרהזוארץ514עוגניםנעמת ועידת
חנהקורצויל515עוגניםנעמת ועידת
נחמהדור516עוגניםנעמת ועידת
דליהקונור517עוגניםנעמת ועידת
נליביטון518עוגניםנעמת ועידת
סילביהחיבה519עוגניםנעמת ועידת
ניצחונהיחיאלי520עוגניםנעמת ועידת
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ביאטריססייפר521עוגניםנעמת ועידת
חיהמגדי522עוגניםנעמת ועידת
זהבהכתר523עוגניםנעמת ועידת
טובהאופיר524עוגניםנעמת ועידת
איריסאביטל525עוגניםנעמת ועידת
רחלשוחט526עוגניםנעמת ועידת
רותנדלוביץמ527עוגניםנעמת ועידת
גילהאיובי528עוגניםנעמת ועידת
חנהדרחי529עוגניםנעמת ועידת
נטליהילינסון530עוגניםנעמת ועידת
צפורהבקנשטין531עוגניםנעמת ועידת
שריתכהן532עוגניםנעמת ועידת
פנימימרן533עוגניםנעמת ועידת
ליזהכהן534עוגניםנעמת ועידת
עליזהשושן535עוגניםנעמת ועידת
ניצהצבי בן536עוגניםנעמת ועידת
אסתרחכים537עוגניםנעמת ועידת
זוהרפרץ538עוגניםנעמת ועידת
ענתכהן539עוגניםנעמת ועידת
שושנה-אינגרידיעקובי540עוגניםנעמת ועידת
יהודיתטלמן541עוגניםנעמת ועידת
איבטמלכה542עוגניםנעמת ועידת
פרידהטל543עוגניםנעמת ועידת
ויקטוריהביליה544עוגניםנעמת ועידת
דליהשלום545עוגניםנעמת ועידת
זהבהגולדנברג546עוגניםנעמת ועידת
רגינה דינהזנה547עוגניםנעמת ועידת
ניצהיעקובי548עוגניםנעמת ועידת
סוזאןחמדאן549עוגניםנעמת ועידת
אניכהן550עוגניםנעמת ועידת
עליזהפיכמן551עוגניםנעמת ועידת
עדנהכחלון552עוגניםנעמת ועידת
עואטףחמדה אבו553עוגניםנעמת ועידת
גזאלהחמזי554עוגניםנעמת ועידת
שרהפלומפ555עוגניםנעמת ועידת
מאירהפרימן556עוגניםנעמת ועידת
אסנתליברמן557עוגניםנעמת ועידת
שושנהרצון558עוגניםנעמת ועידת
לימוראברהם559עוגניםנעמת ועידת
סוזיצמח כהן560עוגניםנעמת ועידת
רגינהבלומנפלד561עוגניםנעמת ועידת
אילנהשטרית562עוגניםנעמת ועידת
אילנהשרעבי563עוגניםנעמת ועידת
רחלרוזנמן מירובסקי564עוגניםנעמת ועידת
לאורהקרן565עוגניםנעמת ועידת
ריטהדנון566עוגניםנעמת ועידת
שבע בתארוש567עוגניםנעמת ועידת
צילה שנטלאמנוני דטשי568עוגניםנעמת ועידת
פדואנה'מחאג569עוגניםנעמת ועידת
רון-טלכוכבי570עוגניםנעמת ועידת
שלישלוש בן קוך571עוגניםנעמת ועידת
אדיתמאיו572עוגניםנעמת ועידת



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהסוג בחירות
היפאשרקייה573עוגניםנעמת ועידת
מראםבראנסי574עוגניםנעמת ועידת
דיאנהנאטור575עוגניםנעמת ועידת
דקלהצדוק576עוגניםנעמת ועידת
סימונהסונגו מזרחי577עוגניםנעמת ועידת
ילנהנביליצין578עוגניםנעמת ועידת
הואזןסואי אבו579עוגניםנעמת ועידת
מכבלה-ריטהחן580עוגניםנעמת ועידת
יעלגורביץ581עוגניםנעמת ועידת
סימייצחק582עוגניםנעמת ועידת
היאםשאח אבו583עוגניםנעמת ועידת
כנרתנחמן584עוגניםנעמת ועידת
שושנהיפרח585עוגניםנעמת ועידת
גילה גאולהכמאלי586עוגניםנעמת ועידת
שפיקהשבאט587עוגניםנעמת ועידת
רותהרוש588עוגניםנעמת ועידת
לוסיה סימונהפטרר589עוגניםנעמת ועידת
נטעלוי590עוגניםנעמת ועידת
עדנהלוסטיג591עוגניםנעמת ועידת
מריםבסול592עוגניםנעמת ועידת
רימונדאבלאן593עוגניםנעמת ועידת
יונה פולומבהמנשה594עוגניםנעמת ועידת
אריאלהבירנברג595עוגניםנעמת ועידת
פסיה גליתהופמן-אבידור596עוגניםנעמת ועידת
רחלליב597עוגניםנעמת ועידת
זוה יהודיתעייני598עוגניםנעמת ועידת
טליהרשקוביץ599עוגניםנעמת ועידת
מיכלמדהלה600עוגניםנעמת ועידת
אסתרקופלר601עוגניםנעמת ועידת
אילנהמרדכי602עוגניםנעמת ועידת
גילהאשל603עוגניםנעמת ועידת
אסתרכסיף604עוגניםנעמת ועידת
שושנהטובול605עוגניםנעמת ועידת
שבע בתגלעדי606עוגניםנעמת ועידת
שמחה סימהשורץ607עוגניםנעמת ועידת
כרמלהסבאג608עוגניםנעמת ועידת
עליזהחגאג609עוגניםנעמת ועידת
עליזהמונסינגו610עוגניםנעמת ועידת
שרהתשובה611עוגניםנעמת ועידת
סלוילוי612עוגניםנעמת ועידת
קלרהאוהרון613עוגניםנעמת ועידת
ויקטוריהדדו614עוגניםנעמת ועידת
שבע בתשמש615עוגניםנעמת ועידת
רינהפלכטמן616עוגניםנעמת ועידת
חנהבאהר617עוגניםנעמת ועידת
סיוןנוריאל618עוגניםנעמת ועידת
רגינהפילבר619עוגניםנעמת ועידת
הילהמוסטפא620עוגניםנעמת ועידת
מאיכץ621עוגניםנעמת ועידת
לאהיוסף622עוגניםנעמת ועידת
מישל מיכלשטרית623עוגניםנעמת ועידת
עיריתאגוזי624עוגניםנעמת ועידת
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רימונדממן625עוגניםנעמת ועידת
ויקטוריהאלקבץ626עוגניםנעמת ועידת
יהודיתבוכובזה627עוגניםנעמת ועידת
צפורהוייס628עוגניםנעמת ועידת
ליעדאבקסיס סגל629עוגניםנעמת ועידת
צפורהמימון630עוגניםנעמת ועידת
רותנעים631עוגניםנעמת ועידת
רחלמאזיג632עוגניםנעמת ועידת
יבגניהסולבר633עוגניםנעמת ועידת
לבנהדלריה634עוגניםנעמת ועידת
שרונהליסקר635עוגניםנעמת ועידת
יעלארן636עוגניםנעמת ועידת
ענתפינקלשטיין637עוגניםנעמת ועידת
דפנהדנה638עוגניםנעמת ועידת
אילההאר639עוגניםנעמת ועידת
קלודיןמימוני640עוגניםנעמת ועידת
זהרקראוס שבתאי641עוגניםנעמת ועידת
חדוהמימון642עוגניםנעמת ועידת
סגליתצבי643עוגניםנעמת ועידת
יונתברוך644עוגניםנעמת ועידת
שרהמאור645עוגניםנעמת ועידת
גליתוידרמן646עוגניםנעמת ועידת
רותישמן647עוגניםנעמת ועידת
אטהברוסקין648עוגניםנעמת ועידת
אהובהזוגייר649עוגניםנעמת ועידת
צפרירה צפימן650עוגניםנעמת ועידת
ליאורהגאון נר651עוגניםנעמת ועידת
ילנהפקשין652עוגניםנעמת ועידת
זיוה זיוכהן653עוגניםנעמת ועידת
ורדה אהוביהשמעון654עוגניםנעמת ועידת
מריםנכטילר655עוגניםנעמת ועידת
שלומיתיוסף מור656עוגניםנעמת ועידת
הדסהכאשריאן657עוגניםנעמת ועידת
ברוניהברזילי658עוגניםנעמת ועידת
תקוהגרשון659עוגניםנעמת ועידת
יהודיתמשה660עוגניםנעמת ועידת
רחלפרידהיים כהן661עוגניםנעמת ועידת
מעיין רותיציון662עוגניםנעמת ועידת
חנהרביבו663עוגניםנעמת ועידת
רחלדניאלס664עוגניםנעמת ועידת
רינתשחר665עוגניםנעמת ועידת
צפורהקלדרון666עוגניםנעמת ועידת
סמדרמחבוש667עוגניםנעמת ועידת
יעלמלובני668עוגניםנעמת ועידת
נאוהמורד669עוגניםנעמת ועידת
מעיןסרבר670עוגניםנעמת ועידת
נעומיהיבנר671עוגניםנעמת ועידת
תמר צפורהאטיה672עוגניםנעמת ועידת
שלומיתאזמה673עוגניםנעמת ועידת
שרהוידל674עוגניםנעמת ועידת
מאשהשיינדורף675עוגניםנעמת ועידת
מדיעני אל676עוגניםנעמת ועידת



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהסוג בחירות
שושנהעזרא677עוגניםנעמת ועידת
מרסלהרשקו678עוגניםנעמת ועידת
לריסה לורינחמיאס679עוגניםנעמת ועידת
מרטהצור גרימברג680עוגניםנעמת ועידת
רותישרביט681עוגניםנעמת ועידת
אורהתורה מתן682עוגניםנעמת ועידת
גליתשבו בן683עוגניםנעמת ועידת
קלרהחלפון684עוגניםנעמת ועידת
אסתרהרליץ685עוגניםנעמת ועידת
מלידאבוש686עוגניםנעמת ועידת
אורנהסגל687עוגניםנעמת ועידת
סיגליתתוהמי מימוני688עוגניםנעמת ועידת
אילניתנקיס689עוגניםנעמת ועידת
תמרגריזים690עוגניםנעמת ועידת
שבע בתתורגמן691עוגניםנעמת ועידת
נסריןפארס692עוגניםנעמת ועידת
לימורחסן693עוגניםנעמת ועידת
גסוןסלאלחה694עוגניםנעמת ועידת
כרמלהאבנרי695עוגניםנעמת ועידת
רבקה מיטלשר696עוגניםנעמת ועידת
עדהזקן697עוגניםנעמת ועידת
כראםמסאלחה698עוגניםנעמת ועידת
חופיתנקיס699עוגניםנעמת ועידת
דפנהבוסתן700עוגניםנעמת ועידת
ננסיששון701עוגניםנעמת ועידת
נאדיהיונס702עוגניםנעמת ועידת
מהאאלגמל703עוגניםנעמת ועידת
נאהידאחי אל עבד704עוגניםנעמת ועידת
נחמהלויתן705עוגניםנעמת ועידת
דברתברודר706עוגניםנעמת ועידת
שושנהכהן707עוגניםנעמת ועידת
פאטמהפאעור708עוגניםנעמת ועידת
מזל-כוכבהסולטני709עוגניםנעמת ועידת
מריםצומבר710עוגניםנעמת ועידת
יהודיתנעים711עוגניםנעמת ועידת
טליאלמלח712עוגניםנעמת ועידת
פדואזועבי713עוגניםנעמת ועידת
מלכהלאופר714עוגניםנעמת ועידת
יהודיתרייף גלמן715עוגניםנעמת ועידת
עמליהעמיר716עוגניםנעמת ועידת
פולינהבנציונוב717עוגניםנעמת ועידת
רחלממן718עוגניםנעמת ועידת
וקטוריהעובדיה719עוגניםנעמת ועידת
פנינהשלג720עוגניםנעמת ועידת
עיריתאדלר721עוגניםנעמת ועידת
אמאנימחרום מרעי722עוגניםנעמת ועידת
סחרזועבי723עוגניםנעמת ועידת
שירלינוה724עוגניםנעמת ועידת
אורהחשאי פלג725עוגניםנעמת ועידת
סוזןסגמן726עוגניםנעמת ועידת
אסתרעבאס727עוגניםנעמת ועידת
רימהעמאשה728עוגניםנעמת ועידת
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סימהפמילי729עוגניםנעמת ועידת
שרהגפן730עוגניםנעמת ועידת
פאינהנעם731עוגניםנעמת ועידת
לובנהחלבי732עוגניםנעמת ועידת
סיגלמלכה733עוגניםנעמת ועידת
עינתקורסיה734עוגניםנעמת ועידת
יונההוכמן735עוגניםנעמת ועידת
מריםמזרחי736עוגניםנעמת ועידת
דבורהבנכון737עוגניםנעמת ועידת
איילת לאהלוי738עוגניםנעמת ועידת
יעריתאשר739עוגניםנעמת ועידת
רות לאהשרון740עוגניםנעמת ועידת
אילנהגמיש741עוגניםנעמת ועידת
שריתאביב742עוגניםנעמת ועידת
אמיליוכילה743עוגניםנעמת ועידת
הדסהקוסקס744עוגניםנעמת ועידת
מרינהאידלמן745עוגניםנעמת ועידת
יפיתבנד בכר746עוגניםנעמת ועידת
רבקהשרעבי747עוגניםנעמת ועידת
דליהיעקב748עוגניםנעמת ועידת
ניליצבר749עוגניםנעמת ועידת
יהודיתסולומון750עוגניםנעמת ועידת
גילהסנדק751עוגניםנעמת ועידת
שולמיתלוי752עוגניםנעמת ועידת
טובהכרמלי753עוגניםנעמת ועידת
מריםקינן754עוגניםנעמת ועידת
טל רחלדויטש לאור755עוגניםנעמת ועידת
סיגליתגלבוע756עוגניםנעמת ועידת
תמי תמרמור757עוגניםנעמת ועידת
סימהגרופי758עוגניםנעמת ועידת
שלומיתקנדיל759עוגניםנעמת ועידת
ברגבאי760עוגניםנעמת ועידת
דליהמור761עוגניםנעמת ועידת
זיוהאייס762עוגניםנעמת ועידת
צפורהשמש763עוגניםנעמת ועידת
גיוולהבסט בן764עוגניםנעמת ועידת
מטילדהלשץ765עוגניםנעמת ועידת
אילנהשאלתיאל766עוגניםנעמת ועידת
חיהמנהים767עוגניםנעמת ועידת
אורנהאשר768עוגניםנעמת ועידת
יפהרוזיליו769עוגניםנעמת ועידת
ענתשטרית בן770עוגניםנעמת ועידת
רותיהרוש771עוגניםנעמת ועידת
איריסשקד772עוגניםנעמת ועידת
תהלהטביב773עוגניםנעמת ועידת
שרהעראמי774עוגניםנעמת ועידת
אינסלומר775עוגניםנעמת ועידת
תקוהתם776עוגניםנעמת ועידת
מינהבצלאל קורנויץ777עוגניםנעמת ועידת
רחלביטון778עוגניםנעמת ועידת
טיטיאטיאס779עוגניםנעמת ועידת
חיהעובדיה780עוגניםנעמת ועידת
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נעמיפוקס781עוגניםנעמת ועידת
אורהדבוש צרפתי782עוגניםנעמת ועידת
שלומיתרגב783עוגניםנעמת ועידת
שושנהכהני784עוגניםנעמת ועידת
רוחמה שולמיתאנגלנדר785עוגניםנעמת ועידת
ליאתשלום786עוגניםנעמת ועידת
מזלכהן787עוגניםנעמת ועידת
שרה זיוהאסא788עוגניםנעמת ועידת
טליהחוגי789עוגניםנעמת ועידת
אהובהלכיש790עוגניםנעמת ועידת
רחלבאד791עוגניםנעמת ועידת
עליזהגלנטי792עוגניםנעמת ועידת
ענתלוי793עוגניםנעמת ועידת
סמדרפרץ794עוגניםנעמת ועידת
בתיהשי795עוגניםנעמת ועידת
אסתרעדה796עוגניםנעמת ועידת
עליזהדלל797עוגניםנעמת ועידת
איריתדלבסקי798עוגניםנעמת ועידת
כינרתמנטין799עוגניםנעמת ועידת
דליהגאון800עוגניםנעמת ועידת
סימה סופינחמיה801עוגניםנעמת ועידת
ניריתבר802עוגניםנעמת ועידת
אילנהעמיר803עוגניםנעמת ועידת
דלילהמאמו804עוגניםנעמת ועידת
רולאורי'ח805עוגניםנעמת ועידת
חדוהזכריה806עוגניםנעמת ועידת
ציונהקיארקובסקי807עוגניםנעמת ועידת
אביבהזיו808עוגניםנעמת ועידת
שירליאונגר809עוגניםנעמת ועידת
דנהנתן פרץ810עוגניםנעמת ועידת
ניליביטמן811עוגניםנעמת ועידת
רותקסלסי812עוגניםנעמת ועידת
איריסקובי נבון813עוגניםנעמת ועידת
פנינהסקה814עוגניםנעמת ועידת
נעמיצביק815עוגניםנעמת ועידת
רויטלפוקס816עוגניםנעמת ועידת
אנה-קרולוינטרוב817עוגניםנעמת ועידת
בתיהפרי818עוגניםנעמת ועידת
אילנהאלוני819עוגניםנעמת ועידת
רבקהשרוני820עוגניםנעמת ועידת
רינהדיעי821עוגניםנעמת ועידת
קלריסהשטיינברג822עוגניםנעמת ועידת
שושנהמרל823עוגניםנעמת ועידת
זהבהפיינר824עוגניםנעמת ועידת
מירבשלג825עוגניםנעמת ועידת
סיגלחמיאס826עוגניםנעמת ועידת
ארנהארליך827עוגניםנעמת ועידת
יהודיתקוסוביצקי828עוגניםנעמת ועידת
ענבראלוני829עוגניםנעמת ועידת
רבקה רחלבוקאי שטיין830עוגניםנעמת ועידת
מריםעזריה831עוגניםנעמת ועידת
אורנהסגל832עוגניםנעמת ועידת
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פוללהמחאמיד833עוגניםנעמת ועידת
אינסאףמלחם834עוגניםנעמת ועידת
ננהדור בן835עוגניםנעמת ועידת
רואידהחי אל עבד836עוגניםנעמת ועידת
מונאחי אל עבד837עוגניםנעמת ועידת
דינהברדוגו838עוגניםנעמת ועידת
רחלגונן839עוגניםנעמת ועידת
רומיהזיני840עוגניםנעמת ועידת
אילהאםערדאת אבו841עוגניםנעמת ועידת
ופיקהנסאר842עוגניםנעמת ועידת
מלכהפרי843עוגניםנעמת ועידת
עליזהמזרחי844עוגניםנעמת ועידת
אסתרקובי845עוגניםנעמת ועידת
ויויאנהטלמור846עוגניםנעמת ועידת
איריסגזית847עוגניםנעמת ועידת
מיריהלוי848עוגניםנעמת ועידת
חנהמסיקה849עוגניםנעמת ועידת
רחלהגולומב850עוגניםנעמת ועידת
אירינהקרבצוב851עוגניםנעמת ועידת
אמאלאיוב852עוגניםנעמת ועידת
מרוותטיב'ח מרעי853עוגניםנעמת ועידת
דוריתמלכה854עוגניםנעמת ועידת
בטימנוס855עוגניםנעמת ועידת
לאהחמו בן856עוגניםנעמת ועידת
נופרכהנא857עוגניםנעמת ועידת
איריתוידל858עוגניםנעמת ועידת
נילישלום859עוגניםנעמת ועידת
גילה ויס'געדרי860עוגניםנעמת ועידת
עליזהעמר861עוגניםנעמת ועידת
מסעודה מעיןאילוז862עוגניםנעמת ועידת
נחמהמזוז863עוגניםנעמת ועידת
מרסדספחימה864עוגניםנעמת ועידת
לאהשוייצר865עוגניםנעמת ועידת
דינהאסל866עוגניםנעמת ועידת
הלנה ברטהסמרה867עוגניםנעמת ועידת
לאהלוי יפה868עוגניםנעמת ועידת
יהודיתברכה869עוגניםנעמת ועידת
יהודיתסגל870עוגניםנעמת ועידת
חסיהאלול871עוגניםנעמת ועידת
צילהששון872עוגניםנעמת ועידת
מזלהולצמן873עוגניםנעמת ועידת
דבורהדותן874עוגניםנעמת ועידת
תמרפינחסי875עוגניםנעמת ועידת
אסתיהגואל876עוגניםנעמת ועידת
לאהדאבוש877עוגניםנעמת ועידת
אביבהנמרודי מאור878עוגניםנעמת ועידת
כרמלהמחלב879עוגניםנעמת ועידת
אילניתקרן880עוגניםנעמת ועידת
רוניתצאיג881עוגניםנעמת ועידת
אירינהביטון882עוגניםנעמת ועידת
סוראיהוקסברג883עוגניםנעמת ועידת
יפהעזר884עוגניםנעמת ועידת



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהסוג בחירות
אורהבהלקר885עוגניםנעמת ועידת
יה'רומנשאוף886עוגניםנעמת ועידת
רחלספיר887עוגניםנעמת ועידת
שאדיהקרינאוי888עוגניםנעמת ועידת
רחלמפן889עוגניםנעמת ועידת
מריםבלחסן890עוגניםנעמת ועידת
עיריתגבסו891עוגניםנעמת ועידת
נינהגיציס892עוגניםנעמת ועידת
אסתראלימלך893עוגניםנעמת ועידת
רחלחדד894עוגניםנעמת ועידת
ירדנהלוי895עוגניםנעמת ועידת
דפנהפנחסוב896עוגניםנעמת ועידת
גלינהסטרימבן897עוגניםנעמת ועידת
שולמיתשטרית898עוגניםנעמת ועידת
רוזהאבשלום899עוגניםנעמת ועידת




