
פרטי שםמשפחה שםסידורי מספרסיעה שםמרחבבחירות סוג
יעקבאלבז1תמורהאשדודמרחבים מועצות
יצחקגבאי2תמורהאשדודמרחבים מועצות
יהושעסהרוני3תמורהאשדודמרחבים מועצות
לאוןסבג4תמורהאשדודמרחבים מועצות
אברהםצוברי5תמורהאשדודמרחבים מועצות
מאירחרבון6תמורהאשדודמרחבים מועצות
מריםשרביט7תמורהאשדודמרחבים מועצות
שושנהגבאי8תמורהאשדודמרחבים מועצות
שרהיפרח9תמורהאשדודמרחבים מועצות
דודאבו10תמורהאשדודמרחבים מועצות
אהרןאבוחנה11תמורהאשדודמרחבים מועצות
רחלאבוטבול12תמורהאשדודמרחבים מועצות
אברהםאלבז13תמורהאשדודמרחבים מועצות
חייםאלימלך14תמורהאשדודמרחבים מועצות
אסתראבו15תמורהאשדודמרחבים מועצות
פנחסביטון16תמורהאשדודמרחבים מועצות
מיכאלהרוש בן17תמורהאשדודמרחבים מועצות
נסיםביטון18תמורהאשדודמרחבים מועצות
בלוריהסהרוני19תמורהאשדודמרחבים מועצות
יעקבאביטבול20תמורהאשדודםמרחבי מועצות
ישראלאביטבול21תמורהאשדודמרחבים מועצות
גבריאלאביטבול22תמורהאשדודמרחבים מועצות
רפאלאביטבול23תמורהאשדודמרחבים מועצות
שלוםאוליאל24תמורהאשדודמרחבים מועצות
אליהואטיאס25תמורהאשדודמרחבים מועצות
אליהואלבז26תמורהאשדודמרחבים מועצות
אסתראבוחנה27תמורהאשדודמרחבים מועצות
מוניקאביטבול28תמורהאשדודמרחבים מועצות
ענתאטיאס29תמורהאשדודמרחבים מועצות
נועםאלבז30תמורהאשדודמרחבים מועצות
רפאל אילןאלבז31תמורהאשדודמרחבים מועצות
אליהואלבז32תמורהאשדודמרחבים מועצות
מימוןאלבז33תמורהאשדודמרחבים מועצות
עזראלבז34תמורהאשדודמרחבים מועצות
אלישעאפריאט35תמורהאשדודמרחבים מועצות
סלומוןבוחבוט36תמורהאשדודמרחבים מועצות
מרבאלבז37תמורהאשדודמרחבים מועצות
יהודיתאלבז38תמורהאשדודמרחבים מועצות
דינהאלבז39תמורהאשדודמרחבים מועצות
דודבוחניק40תמורהאשדודמרחבים מועצות
בלוברקו41תמורהאשדודמרחבים מועצות
שמעוןגבאי42תמורהאשדודמרחבים מועצות
דודוקנין43תמורהאשדודמרחבים מועצות
אלמוגחנוקר44תמורהאשדודמרחבים מועצות
דודטובלי45תמורהאשדודמרחבים מועצות
יוסףמשה46תמורהאשדודמרחבים מועצות
אבליןאלבז47תמורהאשדודמרחבים מועצות
מזלאלימלך48תמורהאשדודמרחבים מועצות
דליהאקריש49תמורהאשדודמרחבים מועצות
יהודהסהרוני50תמורהאשדודמרחבים מועצות
חגיתנקש סהרוני51תמורהאשדודמרחבים מועצות
סמיסילס52תמורהאשדודמרחבים מועצות
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אברהם פולעברון53תמורהאשדודמרחבים מועצות
מרקעברון54תמורהאשדודמרחבים מועצות
עזראצדוק55תמורהאשדודמרחבים מועצות
אברהםצדיק56תמורהאשדודמרחבים מועצות
רחלביטון57תמורהאשדודמרחבים מועצות
עליזהחמו-בן58תמורהאשדודמרחבים מועצות
אסתרסבג59תמורהאשדודמרחבים מועצות
טוב שםצרויה60תמורהאשדודמרחבים מועצות
גבריאלצרויה61תמורהאשדודמרחבים מועצות
שמעון שמשוןצרפתי62תמורהאשדודמרחבים מועצות
שמואלשבח63תמורהאשדודמרחבים מועצות
משהשניאור64תמורהאשדודמרחבים מועצות
יעלסהרוני65תמורהאשדודמרחבים מועצות
חנהסהרוני66תמורהאשדודמרחבים מועצות
תמרסיבוני67תמורהאשדודמרחבים מועצות
מוניקסרוסי68תמורהאשדודמרחבים מועצות
ברכהשבח69תמורהאשדודמרחבים מועצות
אהובהתשובה70תמורהאשדודמרחבים מועצות
יעקבאלרגבלי1תמורהאשקלוןמרחבים מועצות
עפרהאלגרבלי2תמורהאשקלוןמרחבים מועצות
אברהםאוחיון3תמורהאשקלוןמרחבים מועצות
אבידוד בן4תמורהאשקלוןמרחבים מועצות
דנהאברהם5תמורהאשקלוןמרחבים מועצות
חנהלוי6תמורהאשקלוןמרחבים מועצות
ארמונדלוי7תמורהאשקלוןמרחבים מועצות
אריאלצברי8תמורהאשקלוןמרחבים מועצות
חייםישעיהו1תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
שמעוןחדד2תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אברהםגירשטיין3תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
חיהשקולניק4תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אליהוחדד5תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
דודמחיוט6תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אורליסיניור7תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רוניכהן8תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אביבהטביב9תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
ישראל חדד10תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רויטלכהן11תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
משהחדד12תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אורןטריקי13תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
טלחדד14תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רהב שי15תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
ברכהחדד16תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אסתרישעיהו17תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
שלמהחסקלוביץ18תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
קרלה חדד19תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
שניחדד20תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
נטליפירשט21תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רויטלישעיהו22תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
 אושרתגרינשטיין23תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אורטלטריקי24תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
עדיחדד25תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רבקהחדד26תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
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ורדפרץ27תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רחלמירקו28תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
פיביטימסט29תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
קרןאפשטיין-חן30תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
לובה-פרידהצלינקר31תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
איריתגרינשטיין32תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יעקבזילבר33תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
קוביזינגר34תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יצחקשילה35תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
מרדכיגרובשטיין36תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אהרוןאשר37תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
מנשהברזני38תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
צביחזי39תמורהאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אביאזולאי1תמורהמערבי גלילמרחבים מועצות
לילייוקר2תמורהמערבי גלילמרחבים מועצות
אבישלוש3תמורהמערבי גלילמרחבים מועצות
מזל אורליקולפק4תמורהמערבי גלילמרחבים מועצות
שרוןשחף5תמורהמערבי גלילמרחבים מועצות
לובנאסעיד6תמורהמערבי גלילמרחבים מועצות
לואיסמאר7תמורהמערבי גלילמרחבים מועצות
נניקירטדזה8תמורהמערבי גלילמרחבים מועצות
דניאלמלכה1תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
יורםאלגריסי2תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
 לוזיתסימון בן3תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
לאהעמסי4תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
דוריתמלול5תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
 רותשלום6תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
אושרתמור7תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
אסתרשטרית8תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
שושנהאדרי9תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
גלילהסיטון10תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
מריםרחמים11תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
יפעתדוד בן12תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
דליהקמרי13תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
 שושלחיאני14תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
אסתראלגריסי15תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
כליפאפורטל16תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
אורטלאוטולנגי17תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
יפהוקנין18תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
יוגבוקנין19תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
גבריאלאפללו20תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
חופיתשושן21תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
רוניתמשה22תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
לאהאהרוני23תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
אליאסקמרי24תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
תמרמלכה25תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
אסתרציון בן26תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
יעקביל'אברג27תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
אשראוחיון28תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
שושנהאלבז29תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
ברוריההוטא30תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
עדיאלחרר- מלכה31תמורהעליון גלילמרחבים מועצות
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רפאל אליאסי1תמורההשרוןמרחבים מועצות
ראובןשגב2תמורההשרוןמרחבים מועצות
אריאלהשמיר3תמורההשרוןמרחבים מועצות
יהודהמור4תמורההשרוןמרחבים מועצות
משהגל5תמורההשרוןמרחבים מועצות
שאולרבינוביץ6תמורההשרוןמרחבים מועצות
לאהברגר7תמורההשרוןמרחבים מועצות
שלמהברגר8תמורההשרוןמרחבים מועצות
שמחהמן9תמורההשרוןמרחבים מועצות
אברהםאדמונד10תמורההשרוןמרחבים מועצות
גדעוןדומינסקי11תמורההשרוןמרחבים מועצות
רותיענבר12תמורההשרוןמרחבים מועצות
ברנרדפיינגולד13תמורההשרוןמרחבים מועצות
אפריםקורץ14תמורההשרוןמרחבים מועצות
יעקבזילברברג15תמורההשרוןמרחבים מועצות
מיכאלטספיה16תמורההשרוןמרחבים מועצות
ישראלברזילי17תמורההשרוןמרחבים מועצות
מאורמאיר18תמורההשרוןמרחבים מועצות
אקסנפלדאבי19תמורההשרוןמרחבים מועצות
יוסיבק20תמורההשרוןמרחבים מועצות
איתןכהן21תמורההשרוןמרחבים מועצות
אברהםמאיר22תמורההשרוןמרחבים מועצות
צורסהר23תמורההשרוןמרחבים מועצות
יעקבפלכטמן24תמורההשרוןמרחבים מועצות
דודאשכנזי25תמורההשרוןמרחבים מועצות
דודגוטלובוביץ26תמורההשרוןמרחבים מועצות
דודגומא27תמורההשרוןמרחבים מועצות
זאבדנגוט28תמורההשרוןמרחבים מועצות
ישעיהולוי29תמורההשרוןמרחבים מועצות
מאיראלבאז1תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
שמואלאפלבוים2תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
סיגליעקב3תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
מוריסחנונה4תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
יעקבבלומנפלד5תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ארוויןגליקמן6תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
גדיועקנין7תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
איילרחמני8תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ביטריסגליקמן9תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ניסןקיקין10תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
עדיבללי11תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
צביקאלאברהם12תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
עופרמורדוק13תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
שבתאיצדיקריו14תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ברגיטאללי15תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
שאולדווייק16תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
מאירסבג17תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
שמעוןוקנין18תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
מיכאלגדמו19תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
אברהםזרפשן20תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
יפיםפרכמן21תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוסףצבירן22תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
הרצלאן'ג23תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
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שרהמזרחי24תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
שלוםשלמה25תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
חייםליפניק26תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
סמיבצלאל27תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
יחזקאלבצלאל28תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
עופר מסעודחסוס29תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
שולהבזרנו30תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
קי'גלודריך31תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ישראליוסף32תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
מיקיארמה33תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
יעקבשאול34תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
זהבהאגור35תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
אורייעקב36תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
יעקבדלל37תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ליזהמזור38תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
חייםפלח39תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
טלנברו40תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
אברהםארביב41תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ארזכהן42תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
רונןאליאס43תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
גניהשיין44תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
רמיחסודי45תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ציוןחיימוב46תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
בוריסמסיחייב47תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ויויאןאביזוהר48תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
יצחקחבר49תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
הרצלביטון50תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
אליהופינחסוב51תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
רותמרציאנו52תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
אשלרוטנברג53תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
אלפונסולוזון54תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
הרצללוי55תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
יעקברוזנברג56תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
בניקול57תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ניקולאיתבציק58תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוסףאללרב59תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
מוטימרקוביץ60תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
יניבביטון61תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ולדימירשירוקוב62תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
ניסןאיכנבוים63תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
שמחהבאבייב64תמורהים-בת חולוןמרחבים מועצות
דודשחר1תמורהחיפהמרחבים מועצות
חייםקטרי2תמורהחיפהמרחבים מועצות
יעקבאלימלך3תמורהחיפהמרחבים מועצות
גילהביטון4תמורהחיפהמרחבים מועצות
יהודהאליאס5תמורהחיפהמרחבים מועצות
גאולהרנרט6תמורהחיפהמרחבים מועצות
שלמהדוד7תמורהחיפהמרחבים מועצות
עינתמאיר אברהם8תמורהחיפהמרחבים מועצות
שליעטיה9תמורהחיפהמרחבים מועצות
יקו'צ משהכהן1תמורהירושליםמרחבים מועצות
אסוליןמלכי2תמורהירושליםמרחבים מועצות
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איילכהן3תמורהירושליםמרחבים מועצות
דודדוד4תמורהירושליםמרחבים מועצות
מאיראילוז5תמורהירושליםמרחבים מועצות
 מגינחום6תמורהירושליםמרחבים מועצות
משהשנקר7תמורהירושליםמרחבים מועצות
רפיבנימין8תמורהירושליםמרחבים מועצות
רפאלאביגדור9תמורהירושליםמרחבים מועצות
רןבנימין10תמורהירושליםמרחבים מועצות
יעקבוזאנה11תמורהירושליםמרחבים מועצות
אולגהלוי12תמורהירושליםמרחבים מועצות
דודמשה13תמורהירושליםמרחבים מועצות
צביקהאברמוביץ14תמורהירושליםמרחבים מועצות
אסתרעזרא בן15תמורהירושליםמרחבים מועצות
יהודהגבאי16תמורהירושליםמרחבים מועצות
יעקבניזרי17תמורהירושליםמרחבים מועצות
איילתשרביט ביבי18תמורהירושליםמרחבים מועצות
אליאדרי19תמורהירושליםמרחבים מועצות
ירמיהושלי20תמורהירושליםמרחבים מועצות
עמוסקדוש21תמורהירושליםמרחבים מועצות
אמנון-רןאטיאס22תמורהירושליםמרחבים מועצות
שמואליעקובי23תמורהירושליםמרחבים מועצות
איציקיונגריס24תמורהירושליםמרחבים מועצות
ששוןברדה1תמורהכנרתמרחבים מועצות
שרהשלום2תמורהכנרתמרחבים מועצות
חגיתאסלן3תמורהכנרתמרחבים מועצות
מרינה סבין4תמורהכנרתמרחבים מועצות
ארמונדאלקרץ5תמורהכנרתמרחבים מועצות
משה מעלם6תמורהכנרתמרחבים מועצות
עומרפואז7תמורהכנרתמרחבים מועצות
ענתאחיון8תמורהכנרתמרחבים מועצות
חפזנוגידאת9תמורהכנרתמרחבים מועצות
אלישושה בן1תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
שבתאיטחרואשוילי2תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
מאירחובל3תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
ישראלאלשוילי4תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
אליהו)ינאשוילי(ינאי5תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
אריה מיכאלבטוניאשוילי6תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
מלכהבנימיני7תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
ציון בןמזור8תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
מיהבנימין9תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
אריקשרגא10תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
איתמרצוף11תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
אליעזרדקל12תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
אסתרפאר13תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
אלירןקטש14תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
לאוןירד'ג15תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
עובדיהיחזקאל16תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
ליסבלהוייסמן17תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
יעקברומנו18תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
שילת-ענבלביסו19תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
יצחקבניטה20תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
חייםדהן21תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
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משהחגאי22תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
דוד ציוןכהן23תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
שבע בתמזגאונקר24תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
ראובןמנשה25תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
אסתרסטמקר26תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
דודקדוש27תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
אמיתי עמיתשפריר28תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
סמימתתיהו29תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
חןשרגא30תמורהרמלה לודמרחבים מועצות
כמוס אוזןאן'ג1תמורהנגבמרחבים מועצות
משהקמחי2תמורהנגבמרחבים מועצות
אלכסאלפסי3תמורהנגבמרחבים מועצות
יחזקאלמהרבני4תמורהנגבמרחבים מועצות
יהודיתאלפסי5תמורהנגבמרחבים מועצות
אביהדר6תמורהנגבמרחבים מועצות
שירןרואש7תמורהנגבמרחבים מועצות
ציוןביטון8תמורהנגבמרחבים מועצות
ציוןאוזן9תמורהנגבמרחבים מועצות
רמייוגב10תמורהנגבמרחבים מועצות
אליהוגרוסמן11תמורהנגבמרחבים מועצות
יצחקצרפתי12תמורהנגבמרחבים מועצות
גילהזגנסי13תמורהנגבמרחבים מועצות
ברוךסטניסלב14תמורהנגבמרחבים מועצות
מאיראטלי15תמורהנגבמרחבים מועצות
יפהילוז16תמורהנגבמרחבים מועצות
יערהילוז17תמורהנגבמרחבים מועצות
יהודיתאלפי18תמורהנגבמרחבים מועצות
אליהונאווי19תמורהנגבמרחבים מועצות
פרוספרבוסקילה20תמורהנגבמרחבים מועצות
משהלוי21תמורהנגבמרחבים מועצות
רוןראובן22תמורהנגבמרחבים מועצות
איריסאטלי23תמורהנגבמרחבים מועצות
מריםסרוסי24תמורהנגבמרחבים מועצות
ציוןחדד1תמורהנתניהמרחבים מועצות
ניצהחדאד2תמורהנתניהמרחבים מועצות
שושנהשיינקין3תמורהנתניהמרחבים מועצות
חייםעובד4תמורהנתניהמרחבים מועצות
ישראלאהרון5תמורהנתניהמרחבים מועצות
עליזהמשה6תמורהנתניהמרחבים מועצות
אריאלאברמוב7תמורהנתניהמרחבים מועצות
אוריעובד8תמורהנתניהמרחבים מועצות
נחמהיצחקי9תמורהנתניהמרחבים מועצות
שמעוןאטלן10תמורהנתניהמרחבים מועצות
אליהוזרגרי11תמורהנתניהמרחבים מועצות
קלין'גליאני12תמורהנתניהמרחבים מועצות
 עמיתהראלי13תמורהנתניהמרחבים מועצות
מאירלוי14תמורהנתניהמרחבים מועצות
ליליגלעדי15תמורהנתניהמרחבים מועצות
גילהעטיה16תמורהנתניהמרחבים מועצות
דבורהאריכא17תמורהנתניהמרחבים מועצות
רינהויזן18תמורהנתניהמרחבים מועצות
יחיעםחדד19תמורהנתניהמרחבים מועצות
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אהרוןארזי20תמורהנתניהמרחבים מועצות
ארזאהרון21תמורהנתניהמרחבים מועצות
חנהאהרון22תמורהנתניהמרחבים מועצות
אילתאהרון23תמורהנתניהמרחבים מועצות
אילנהצוקר24תמורהנתניהמרחבים מועצות
דודצוקר25תמורהנתניהמרחבים מועצות
מאירהצורקוב26תמורהנתניהמרחבים מועצות
יוסיזיתון27תמורהנתניהמרחבים מועצות
נתןאהרון28תמורהנתניהמרחבים מועצות
רחלמוגאני29תמורהנתניהמרחבים מועצות
 עמיניסמיאן30תמורהנתניהמרחבים מועצות
משהחסיד31תמורהנתניהמרחבים מועצות
חייםמינס32תמורהנתניהמרחבים מועצות
יעקביעיש33תמורהנתניהמרחבים מועצות
ראובןחכמון34תמורהנתניהמרחבים מועצות
לאהכהן35תמורהנתניהמרחבים מועצות
)מרדכי(דידיכלפון36תמורהנתניהמרחבים מועצות
אביחדד37תמורהנתניהמרחבים מועצות
טליאנגל38תמורהנתניהמרחבים מועצות
שבע בתעוקבי39תמורהנתניהמרחבים מועצות
מירבחדד40תמורהנתניהמרחבים מועצות
יואבמשה41תמורהנתניהמרחבים מועצות
יורםמשה42תמורהנתניהמרחבים מועצות
שלוםחכמון43תמורהנתניהמרחבים מועצות
אהרוןחדד44תמורהנתניהמרחבים מועצות
גבריאלהכותה מוסא45תמורהנתניהמרחבים מועצות
יוסישמעון בן46תמורהנתניהמרחבים מועצות
דודזליכה47תמורהנתניהמרחבים מועצות
אילנהארזי48תמורהנתניהמרחבים מועצות
אסתרחכמון49תמורהנתניהמרחבים מועצות
אלונהדנקרק50תמורהנתניהמרחבים מועצות
צמרתזיתון51תמורהנתניהמרחבים מועצות
אברהםאילן52תמורהתניהנמרחבים מועצות
ריקיחכמון53תמורהנתניהמרחבים מועצות
קלין'גסמנה1תמורה עמקיםמרחבים מועצות
אילנהחלק2תמורה עמקיםמרחבים מועצות
שחרבזרנו3תמורה עמקיםמרחבים מועצות
מאירכהן4תמורה עמקיםמרחבים מועצות
מחמודכעבייה5תמורה עמקיםמרחבים מועצות
גילגולן1תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
מאירמדר2תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
תהילהצדוק3תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
מונישרבני4תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
משהמירון5תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
יהודהאסולין6תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
יששכרביטר7תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
יהבבלנגא8תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
יוסףגלמידי9תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
צביסובה10תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
משהצביק11תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
יעקבבלומנטל12תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
שרףכהן13תמורהתקוה פתחמרחבים מועצות
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איציקרופי'ג1תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
ישראלהאשר בן2תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
אפריםטוהבש3תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
שלמה אורבך4תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
יעקבזפרני5תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
שמואלטוויטו6תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
נגהחיים7תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
מיכאלבי'חג8תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
רבקהגמליאל9תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
עדיעוקשי10תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
פנחסקינן11תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
דבפונק12תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
איילה כהן משולם13תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
נחשטיינברג14תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
איתןטל בר15תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
שמואלרופי'ג16תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
ציון בןגירת17תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
רחמים חסיד18תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
גליתחתוכה19תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
רחלטוהבש20תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
דרורכרמי21תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
מרסלמליחי22תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
מרגריטהפונק23תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
יחזקאלקטררו24תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
דניאלהשפיר25תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
משהסעיד26תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
משה מעודה27תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
יהושעמזרחי28תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
רוניתחווה29תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
שושנהאביטבול30תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
יהושעחסיד31תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
ברכה רחלאברוך32תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
ינוןכהן33תמורהלציון ראשוןיםמרחב מועצות
יעקבאשר34תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
ישראלבדלבייב35תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
יפיתבוחבוט36תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
ליליאןללום37תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
עליזהמלמד38תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
דניאקווה39תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
רועיבוחבוט40תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
מרינהבלואוסום41תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
אביאבו בן42תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
אתירופי'ג לוי43תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
איריסגוב בן44תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
ישראלהדב בן45תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
סינטיהיעיש בן46תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
דודעבדו47תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
שמעוןבנישו48תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
שרהברש49תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
שמחהרופי'ג50תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
מורןגיחז51תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
אודליהאהרון52תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
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בתיהגרסי53תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
טובהדגן54תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
דפנהדהרי55תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
יהודיתהורנשטיין56תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
רותיהרשקוביץ57תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
מיכלזאבי58תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
אורליזכריה59תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
דניאלהמלמד60תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
הרצלבי'חג61תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
יצחקחיימוב62תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
נגהחתוכה63תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
מיהשפירא64תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
נעמיטסה65תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
ענתמנור66תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
יעקבגד67תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
שלוםיואש68תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
יצחקיחיא69תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
חנןיעקב70תמורהלציון ראשוןמרחבים מועצות
גרשוןכלף1תמורהרחובותמרחבים מועצות
צביהגמליאל2תמורהרחובותמרחבים מועצות
שולמיתגמליאל3תמורהרחובותמרחבים מועצות
משהאספני4תמורהרחובותמרחבים מועצות
אמיליהקודיש5תמורהרחובותמרחבים מועצות
שלמהשוורץ6תמורהרחובותמרחבים מועצות
אליסףשאער7תמורהרחובותמרחבים מועצות
כרמלהשוקר8תמורהרחובותמרחבים מועצות
יהודהחובשי9תמורהרחובותמרחבים מועצות
מזלגרופי10תמורהרחובותמרחבים מועצות
מלכה חגובה11תמורהרחובותמרחבים מועצות
יפתחידעי12תמורהרחובותמרחבים מועצות
סימהדמארי13תמורהרחובותמרחבים מועצות
שלמהונה14תמורהרחובותמרחבים מועצות
שרהיעיש15תמורהרחובותמרחבים מועצות
נירהגפח16תמורהרחובותמרחבים מועצות
שושנהגרופי17תמורהרחובותמרחבים מועצות
יוסףדוכובני18תמורהרחובותמרחבים מועצות
אסףדרבה19תמורהרחובותמרחבים מועצות
אהרוןחבני20תמורהרחובותמרחבים מועצות
 ראובןיהודה21תמורהרחובותמרחבים מועצות
לבנההרנשטיין22תמורהרחובותמרחבים מועצות
יצחק משה ישמח23תמורהרחובותמרחבים מועצות
גדעוןנביאן24תמורהרחובותמרחבים מועצות
שרהאקוע25תמורהרחובותמרחבים מועצות
רנהלאופר26תמורהרחובותמרחבים מועצות
אחיקם שזינדני27תמורהרחובותמרחבים מועצות
ענתכהן28תמורהרחובותמרחבים מועצות
דוריתעמרם29תמורהרחובותמרחבים מועצות
ניראיזן30תמורהרחובותמרחבים מועצות
זאב'סטרולוביץ31תמורהרחובותמרחבים מועצות
יוסיזני32תמורהרחובותמרחבים מועצות
דגניתטגנאש33תמורהרחובותמרחבים מועצות
יצחקחרוק34תמורהרחובותמרחבים מועצות
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אפרתיהודה35תמורהרחובותמרחבים מועצות
רחלשאער36תמורהרחובותמרחבים מועצות
דרורשאער37תמורהרחובותמרחבים מועצות
ישידנין38תמורהרחובותמרחבים מועצות
מריםמסרי1תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ניסיםחסון2תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
הדרהאליאס3תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
עזוריאליאס4תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אביהוסטיק5תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אריהוגים6תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
גילהדדון-וגים7תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רונןישעיהו8תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ברבקאלכס9תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רוני אסףאשל10תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יעקבזהבי11תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אליהוברק12תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
צחיגרינברג13תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ליאורנהון14תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
דוריהנהון15תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רועיעצמון16תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
חייםקורן17תמורהברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אברהםאסולין1תמורהשומרוןמרחבים מועצות
אוריברו2תמורהשומרוןמרחבים מועצות
איהקציר3תמורהשומרוןמרחבים מועצות
אהרוןקוהרי4תמורהשומרוןמרחבים מועצות
חייםמלכה5תמורהשומרוןמרחבים מועצות
יוסףפרץ6תמורהשומרוןמרחבים מועצות
מיכלרום7תמורהשומרוןמרחבים מועצות
אסתרמלכה8תמורהשומרוןמרחבים מועצות
גדםעמאש9תמורהשומרוןמרחבים מועצות
מימוןעזרן10תמורהשומרוןמרחבים מועצות
אלברטאוחנה11תמורהשומרוןמרחבים מועצות
יהודהעזימי12תמורהשומרוןמרחבים מועצות
אריהמאנו13תמורהשומרוןמרחבים מועצות
שלי נאווהגל1תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אלישעסולמי2תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יוסףביטון3תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
תקוהזרגרוב4תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אלישעאהרן בן5תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שגיתיעקב6תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רוברטשושן בן7תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מירהבוצר8תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אליאלחדד9תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דודחי10תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ניצחיהכהן צבי11תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אילתאהרן12תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
גיליגבריאל13תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עליזהגולן14תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אסתרכהן15תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חייםנגר16תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שגבגל17תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אלעדסולמי18תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
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משהכהן19תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אפרתחממי20תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ליאוריעקב21תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלום טל22תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אריאלהשועה23תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אחמדנה'מחאג24תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
האנידין אבו25תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
וולידשינדי אבו26תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מסריאבודין27תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אריהאליהו28תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אבליןארביב29תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלמהבונומו30תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
בנימיןבנקר31תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דיטהגולדשמיט32תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מיכאלדוד33תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יבגניאברמצייאב34תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אנטוניזקאק35תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מייקלחיפאוי36תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מחמודחסאנין37תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יעקביוספוב38תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דודלוי39תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יוסףלוי40תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יוסףלפידות41תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
בוריסלרנר42תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אברהםמזרחי43תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
פליקסמקסומוב44תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מחמדסמוני45תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מוסאפרח46תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אוריפריימן47תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שרוןבי'חג48תמורהיפו אביב-תלמרחבים מועצות




