
פרטי שםמשפחה שםסידורי מספרסיעה שםבחירות סוג
איציקרופי'ג1תמורהההסתדרות ועידת
שלי נאווהגל2תמורהההסתדרות ועידת
דודשחר3תמורהההסתדרות ועידת
מאיראלבאז4תמורהההסתדרות ועידת
יקו'צ משהכהן5תמורהההסתדרות ועידת
דניאלמלכה6תמורהההסתדרות ועידת
ציוןחדד7תמורהההסתדרות ועידת
אלישושה בן8תמורהההסתדרות ועידת
חייםישעיהו9תמורהההסתדרות ועידת
מריםמסרי10תמורהההסתדרות ועידת
רפאל אליאסי11תמורהההסתדרות ועידת
גילגולן12תמורהההסתדרות ועידת
אברהםאסולין13תמורהההסתדרות ועידת
ששוןברדה14תמורהההסתדרות ועידת
ישראלהאשר בן15תמורהההסתדרות ועידת
אלישעסולמי16תמורהההסתדרות ועידת
חייםקטרי17תמורהההסתדרות ועידת
שמואלאפלבוים18תמורהההסתדרות ועידת
יצחקגבאי19תמורהההסתדרות ועידת
ניסיםחסון20תמורהההסתדרות ועידת
יורםאלגריסי21תמורהההסתדרות ועידת
ניצהחדאד22תמורהההסתדרות ועידת
אמיליהקודיש23תמורהההסתדרות ועידת
יעקבאלבז24תמורהההסתדרות ועידת
הדרהאליאס25תמורהההסתדרות ועידת
אילנהשמעוני26תמורהההסתדרות ועידת
ראובןשגב27תמורהההסתדרות ועידת
יעקבאלרגבלי28תמורהההסתדרות ועידת
שלמהשוורץ29תמורהההסתדרות ועידת
שבתאיטחרואשוילי30תמורהההסתדרות ועידת
נגהחיים31תמורהההסתדרות ועידת
מאירמדר32תמורהההסתדרות ועידת
אוריברו33תמורהההסתדרות ועידת
שרהשלום34תמורהההסתדרות ועידת
אפריםטוהבש35תמורהההסתדרות ועידת
יוסףביטון36תמורהההסתדרות ועידת
סיגליעקב37תמורהההסתדרות ועידת
גרשוןכלף38תמורהההסתדרות ועידת
קלין'גסמנה39תמורהההסתדרות ועידת
יהושעסהרוני40תמורהההסתדרות ועידת
כמוס אוזןאן'ג41תמורהההסתדרות ועידת
 לוזיתסימון בן42תמורהההסתדרות ועידת
שושנהשיינקין43תמורהההסתדרות ועידת
מאירחובל44תמורהההסתדרות ועידת
שמעוןחדד45תמורהההסתדרות ועידת
עזוריאליאס46תמורהההסתדרות ועידת
אריאלהשמיר47תמורהההסתדרות ועידת
לילייוקר48תמורהההסתדרות ועידת
מונישרבני49תמורהההסתדרות ועידת
איהקציר50תמורהההסתדרות ועידת
חגיתאסלן51תמורהההסתדרות ועידת
יגאלוקנין52תמורהההסתדרות ועידת
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שלמה אורבך53תמורהההסתדרות ועידת
תקוהזרגרוב54תמורהההסתדרות ועידת
יעקבאלימלך55תמורהההסתדרות ועידת
מוריסחנונה56תמורהההסתדרות ועידת
שמואלטוויטו57תמורהההסתדרות ועידת
אילנהחלק58תמורהההסתדרות ועידת
צביהגמליאל59תמורהההסתדרות ועידת
לאהעמסי60תמורהההסתדרות ועידת
חייםעובד61תמורהההסתדרות ועידת
רחמים חסיד62תמורהההסתדרות ועידת
אברהםגרינשטיין63תמורהההסתדרות ועידת
אביהוסטיק64תמורהההסתדרות ועידת
שולמיתגמליאל65תמורהההסתדרות ועידת
אהרוןקוהרי66תמורהההסתדרות ועידת
שליגרבלי67תמורהההסתדרות ועידת
מכאלסאקס68תמורהההסתדרות ועידת
יעקבזפרני69תמורהההסתדרות ועידת
אסוליןמלכי70תמורהההסתדרות ועידת
אלישעאהרן בן71תמורהההסתדרות ועידת
שגבגל72תמורהההסתדרות ועידת
גילהביטון73תמורהההסתדרות ועידת
יעקבבלומנפלד74תמורהההסתדרות ועידת
שחרבזרנו75תמורהההסתדרות ועידת
לאוןסבג76תמורהההסתדרות ועידת
משהקמחי77תמורהההסתדרות ועידת
פנחסקינן78תמורהההסתדרות ועידת
דוריתמלול79תמורהההסתדרות ועידת
ישראלאהרון80תמורהההסתדרות ועידת
נחשטיינברג81תמורהההסתדרות ועידת
חיהשקולניק82תמורהההסתדרות ועידת
אריהוגים83תמורהההסתדרות ועידת
מירהבוצר84תמורהההסתדרות ועידת
אבישלוש85תמורהההסתדרות ועידת
איתמרצוף86תמורהההסתדרות ועידת
מרינה סבין87תמורהההסתדרות ועידת
מיכאלבי'חג88תמורהההסתדרות ועידת
איילכהן89תמורהההסתדרות ועידת
יעקבאשר90תמורהההסתדרות ועידת
שגיתיעקב91תמורהההסתדרות ועידת
כרמלהשוקר92תמורהההסתדרות ועידת
יהודהאליאס93תמורהההסתדרות ועידת
 רותשלום94תמורהההסתדרות ועידת
אליסףשאער95תמורהההסתדרות ועידת
יהודהמור96תמורהההסתדרות ועידת
אלכסאלפסי97תמורהההסתדרות ועידת
איתןטל בר98תמורהההסתדרות ועידת
רןבנימין99תמורהההסתדרות ועידת
משהסעיד100תמורהההסתדרות ועידת
איילה כהן משולם101תמורהההסתדרות ועידת
עדיעוקשי102תמורהההסתדרות ועידת
ביטריסגליקמן103תמורהההסתדרות ועידת
יחזקאלקטררו104תמורהההסתדרות ועידת
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אביאזולאי105תמורהההסתדרות ועידת
דבפונק106תמורהההסתדרות ועידת
ארמונדאלקרץ107תמורהההסתדרות ועידת
ציון בןגירת108תמורהההסתדרות ועידת
דודדוד109תמורהההסתדרות ועידת
מרסלמליחי110תמורהההסתדרות ועידת
אליעזרדקל111תמורהההסתדרות ועידת
רוברטשושן בן112תמורהההסתדרות ועידת
גאולהרנרט113תמורהההסתדרות ועידת
ארוויןגליקמן114תמורהההסתדרות ועידת
מאירחרבון115תמורהההסתדרות ועידת
שמעוןוקנין116תמורהההסתדרות ועידת
יחזקאלמהרבני117תמורהההסתדרות ועידת
שמואלרופי'ג118תמורהההסתדרות ועידת
אושרתמור119תמורהההסתדרות ועידת
עליזהמשה120תמורהההסתדרות ועידת
מלכהבנימיני121תמורהההסתדרות ועידת
אליהוחדד122תמורהההסתדרות ועידת
סימהדמארי123תמורהההסתדרות ועידת
מיכלרום124תמורהההסתדרות ועידת
שלמהחסקלוביץ125תמורהההסתדרות ועידת
משה מעודה126תמורהההסתדרות ועידת
רונןישעיהו127תמורהההסתדרות ועידת
מלכהנגוסה128תמורהההסתדרות ועידת
מריםשרביט129תמורהההסתדרות ועידת
משהאספני130תמורהההסתדרות ועידת
מאיראילוז131תמורהההסתדרות ועידת
צביקהאברמוביץ132תמורהההסתדרות ועידת
אברהםצוברי133תמורהההסתדרות ועידת
יהודיתאלפסי134תמורהההסתדרות ועידת
שלמהדוד135תמורהההסתדרות ועידת
גדיועקנין136תמורהההסתדרות ועידת
מאירכהן137תמורהההסתדרות ועידת
אסתרשטרית138תמורהההסתדרות ועידת
אריאלאברמוב139תמורהההסתדרות ועידת
ציון בןמזור140תמורהההסתדרות ועידת
דודמחיוט141תמורהההסתדרות ועידת
שלמהונה142תמורהההסתדרות ועידת
אסתרמלכה143תמורהההסתדרות ועידת
עומרפואז144תמורהההסתדרות ועידת
 מגינחום145תמורהההסתדרות ועידת
אליאלחדד146תמורהההסתדרות ועידת
עינתמאיר אברהם147תמורהההסתדרות ועידת
איילרחמני148תמורהההסתדרות ועידת
מרדכיבוחבוט149תמורהההסתדרות ועידת
חייםמינס150תמורהההסתדרות ועידת
שושנהגבאי151תמורהההסתדרות ועידת
משהגל152תמורהההסתדרות ועידת
שושנהאדרי153תמורהההסתדרות ועידת
מרגריטהפונק154תמורהההסתדרות ועידת
יפתחידעי155תמורהההסתדרות ועידת
אריקשרגא156תמורהההסתדרות ועידת
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אורליסיניור157תמורהההסתדרות ועידת
שמואלאלמגור158תמורהההסתדרות ועידת
שרהיעיש159תמורהההסתדרות ועידת
גדםעמאש160תמורהההסתדרות ועידת
עליעבאס161תמורהההסתדרות ועידת
משהשנקר162תמורהההסתדרות ועידת
חפזנוגידאת163תמורהההסתדרות ועידת
שרהיפרח164תמורהההסתדרות ועידת
שירןרואש165תמורהההסתדרות ועידת
גלילהסיטון166תמורהההסתדרות ועידת
אסףדרבה167תמורהההסתדרות ועידת
אברהםאוחיון168תמורהההסתדרות ועידת
רוניכהן169תמורהההסתדרות ועידת
נירהגפח170תמורהההסתדרות ועידת
יפעתאורן שוורץ171תמורהההסתדרות ועידת
מימוןעזרן172תמורהההסתדרות ועידת
ענתאחיון173תמורהההסתדרות ועידת
רפיבנימין174תמורהההסתדרות ועידת
חייםמלכה175תמורהההסתדרות ועידת
ניסןקיקין176תמורהההסתדרות ועידת
דנהאברהם177תמורהההסתדרות ועידת
יוסףפרץ178תמורהההסתדרות ועידת
דודאבו179תמורהההסתדרות ועידת
ציוןביטון180תמורהההסתדרות ועידת
מריםרחמים181תמורהההסתדרות ועידת
אבידוד בן182תמורהההסתדרות ועידת
אביבהטביב183תמורהההסתדרות ועידת
שושנהגרופי184תמורהההסתדרות ועידת
רפידוד בן185תמורהההסתדרות ועידת
אלברטאוחנה186תמורהההסתדרות ועידת
אליהו)ינאשוילי(ינאי187תמורהההסתדרות ועידת
רפאלאביגדור188תמורהההסתדרות ועידת
ניצחיהכהן צבי189תמורהההסתדרות ועידת
ארמונדלוי190תמורהההסתדרות ועידת
מחמודכעבייה191תמורהההסתדרות ועידת
אהרןאבוחנה192תמורהההסתדרות ועידת
ציוןאוזן193תמורהההסתדרות ועידת
יפעתדוד בן194תמורהההסתדרות ועידת
אוריעובד195תמורהההסתדרות ועידת
ישראל חדד196תמורהההסתדרות ועידת
יוסףדוכובני197תמורהההסתדרות ועידת
יהודהעזימי198תמורהההסתדרות ועידת
חנהלוי199תמורהההסתדרות ועידת
עדיבללי200תמורהההסתדרות ועידת
ישראלאלשוילי201תמורהההסתדרות ועידת
אחיקם שזינדני202תמורהההסתדרות ועידת
רחלאבוטבול203תמורהההסתדרות ועידת
רמייוגב204תמורהההסתדרות ועידת
נחמהיצחקי205תמורהההסתדרות ועידת
רויטלכהן206תמורהההסתדרות ועידת
מיהבנימין207תמורהההסתדרות ועידת
יעקבוזאנה208תמורהההסתדרות ועידת
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אילתאהרן209תמורהההסתדרות ועידת
צביקאלאברהם210תמורהההסתדרות ועידת
אברהםאלבז211תמורהההסתדרות ועידת
אליהוגרוסמן212תמורהההסתדרות ועידת
דליהקמרי213תמורהההסתדרות ועידת
אסתרחכמון214תמורהההסתדרות ועידת
לאוןירד'ג215תמורהההסתדרות ועידת
משהחדד216תמורהההסתדרות ועידת
סבטלנהנוביץשגר217תמורהההסתדרות ועידת
דודמשה218תמורהההסתדרות ועידת
גיליגבריאל219תמורהההסתדרות ועידת
שרוןבי'חג220תמורהההסתדרות ועידת
עופרמורדוק221תמורהההסתדרות ועידת
חייםאלימלך222תמורהההסתדרות ועידת
 שושלחיאני223תמורהההסתדרות ועידת
שמעוןאטלן224תמורהההסתדרות ועידת
אורןטריקי225תמורהההסתדרות ועידת
שרהאקוע226תמורהההסתדרות ועידת
יהודהגבאי227תמורהההסתדרות ועידת
עליזהגולן228תמורהההסתדרות ועידת
שבתאיצדיקריו229תמורהההסתדרות ועידת
אסתראבו230תמורהההסתדרות ועידת
יצחקצרפתי231תמורהההסתדרות ועידת
יהודהחובשי232תמורהההסתדרות ועידת
אסתראלגריסי233תמורהההסתדרות ועידת
אליהוזרגרי234תמורהההסתדרות ועידת
טלחדד235תמורהההסתדרות ועידת
רנהלאופר236תמורהההסתדרות ועידת
גליתחתוכה237תמורהההסתדרות ועידת
יעקבניזרי238תמורהההסתדרות ועידת
אסתרכהן239תמורהההסתדרות ועידת
ברגיטאללי240תמורהההסתדרות ועידת
פנחסביטון241תמורהההסתדרות ועידת
גילהזגנסי242תמורהההסתדרות ועידת
כליפאפורטל243תמורהההסתדרות ועידת
אמנון-רןאטיאס244תמורהההסתדרות ועידת
ענתכהן245תמורהההסתדרות ועידת
אריקוילקוב246תמורהההסתדרות ועידת
רחלטוהבש247תמורהההסתדרות ועידת
חייםנגר248תמורהההסתדרות ועידת
שמואלדווייק249תמורהההסתדרות ועידת
מיכאלהרוש בן250תמורהההסתדרות ועידת
שלוםנגוסה251תמורהההסתדרות ועידת
ברוךסטניסלב252תמורהההסתדרות ועידת
אורטלאוטולנגי253תמורהההסתדרות ועידת
קלין'גליאני254תמורהההסתדרות ועידת
רהב שי255תמורהההסתדרות ועידת
דוריתעמרם256תמורהההסתדרות ועידת
דרורכרמי257תמורהההסתדרות ועידת
מאירסבג258תמורהההסתדרות ועידת
נסיםביטון259תמורהההסתדרות ועידת
מאיראטלי260תמורהההסתדרות ועידת
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יפהוקנין261תמורהההסתדרות ועידת
 עמיתהראלי262תמורהההסתדרות ועידת
ברכהחדד263תמורהההסתדרות ועידת
יהודיתכהן264תמורהההסתדרות ועידת
אסתרעזרא בן265תמורהההסתדרות ועידת
בלוריהסהרוני266תמורהההסתדרות ועידת
יוגבוקנין267תמורהההסתדרות ועידת
צביגבע268תמורהההסתדרות ועידת
מאירלוי269תמורהההסתדרות ועידת
אסתרישעיהו270תמורהההסתדרות ועידת
שרוןבל271תמורהההסתדרות ועידת
פליקסמקסומוב272תמורהההסתדרות ועידת
אליאדרי273תמורהההסתדרות ועידת
אברהםזרפשן274תמורהההסתדרות ועידת
יעקבאביטבול275תמורהההסתדרות ועידת
יפהילוז276תמורהההסתדרות ועידת
גבריאלאפללו277תמורהההסתדרות ועידת
ליליגלעדי278תמורהההסתדרות ועידת
קרלה חדד279תמורהההסתדרות ועידת
יפיםפרכמן280תמורהההסתדרות ועידת
ישראלאביטבול281תמורהההסתדרות ועידת
יערהילוז282תמורהההסתדרות ועידת
חופיתשושן283תמורהההסתדרות ועידת
גילהעטיה284תמורהההסתדרות ועידת
שניחדד285תמורהההסתדרות ועידת
ניראיזן286תמורהההסתדרות ועידת
ציון בןיעקב287תמורהההסתדרות ועידת
ירמיהושלי288תמורהההסתדרות ועידת
אלעדסולמי289תמורהההסתדרות ועידת
יוסףצבירן290תמורהההסתדרות ועידת
גבריאלאביטבול291תמורהההסתדרות ועידת
יהודיתאלפי292תמורהההסתדרות ועידת
דבורהאריכא293תמורהההסתדרות ועידת
נטליפירשט294תמורהההסתדרות ועידת
עבדאלרזיקאלחמיד עבד295תמורהההסתדרות ועידת
דניאלהשפיר296תמורהההסתדרות ועידת
עמוסקדוש297תמורהההסתדרות ועידת
משהכהן298תמורהההסתדרות ועידת
הרצלאן'ג299תמורהההסתדרות ועידת
רפאלאביטבול300תמורהההסתדרות ועידת
אליהונאווי301תמורהההסתדרות ועידת
רויטלישעיהו302תמורהההסתדרות ועידת
אפרתחממי303תמורהההסתדרות ועידת
שלוםשלמה304תמורהההסתדרות ועידת
שלוםאוליאל305תמורהההסתדרות ועידת
פרוספרבוסקילה306תמורהההסתדרות ועידת
רינהויזן307תמורהההסתדרות ועידת
 אושרתגרינשטיין308תמורהההסתדרות ועידת
ציוןחיימוב309תמורהההסתדרות ועידת
שמואליעקובי310תמורהההסתדרות ועידת
ליאוריעקב311תמורהההסתדרות ועידת
חייםליפניק312תמורהההסתדרות ועידת
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אליהואטיאס313תמורהההסתדרות ועידת
משהלוי314תמורהההסתדרות ועידת
יחיעםחדד315תמורהההסתדרות ועידת
יהושעמזרחי316תמורהההסתדרות ועידת
איילתשרביט ביבי317תמורהההסתדרות ועידת
שלום טל318תמורהההסתדרות ועידת
סמיבצלאל319תמורהההסתדרות ועידת
אליהואלבז320תמורהההסתדרות ועידת
רוןראובן321תמורהההסתדרות ועידת
רוניתחווה322תמורהההסתדרות ועידת
יחזקאלבצלאל323תמורהההסתדרות ועידת
אסתראבוחנה324תמורהההסתדרות ועידת
איריסאטלי325תמורהההסתדרות ועידת
רוניתמשה326תמורהההסתדרות ועידת
אהרוןארזי327תמורהההסתדרות ועידת
אחמדנה'מחאג328תמורהההסתדרות ועידת
אריאלהשועה329תמורהההסתדרות ועידת
אולגהלוי330תמורהההסתדרות ועידת
עופר מסעודחסוס331תמורהההסתדרות ועידת
מוניקאביטבול332תמורהההסתדרות ועידת
לאהאהרוני333תמורהההסתדרות ועידת
שושנהאביטבול334תמורהההסתדרות ועידת
איציקיונגריס335תמורהההסתדרות ועידת
קי'גלודריך336תמורהההסתדרות ועידת
ענתאטיאס337תמורהההסתדרות ועידת
מריםסרוסי338תמורהההסתדרות ועידת
אליאסקמרי339תמורהההסתדרות ועידת
ארזאהרון340תמורהההסתדרות ועידת
אורטלטריקי341תמורהההסתדרות ועידת
הרצלביטון342תמורהההסתדרות ועידת
יהושעחסיד343תמורהההסתדרות ועידת
ישראליוסף344תמורהההסתדרות ועידת
נועםאלבז345תמורהההסתדרות ועידת
תמרמלכה346תמורהההסתדרות ועידת
חנהאהרון347תמורהההסתדרות ועידת
עדיחדד348תמורהההסתדרות ועידת
גד מישלאדרי349תמורהההסתדרות ועידת
ברכה רחלאברוך350תמורהההסתדרות ועידת
מיקיארמה351תמורהההסתדרות ועידת
רפאל אילןאלבז352תמורהההסתדרות ועידת
אסתרציון בן353תמורהההסתדרות ועידת
רבקהחדד354תמורהההסתדרות ועידת
שחרסיסאי355תמורהההסתדרות ועידת
ינוןכהן356תמורהההסתדרות ועידת
יעקבשאול357תמורהההסתדרות ועידת
אליהואלבז358תמורהההסתדרות ועידת
יעקביל'אברג359תמורהההסתדרות ועידת
אילתאהרון360תמורהההסתדרות ועידת
ורדפרץ361תמורהההסתדרות ועידת
אורזורובאיגור362תמורהההסתדרות ועידת
מימוןאלבז363תמורהההסתדרות ועידת
אריאלצברי364תמורהההסתדרות ועידת
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רחלמירקו365תמורהההסתדרות ועידת
ישראלבדלבייב366תמורהההסתדרות ועידת
אורייעקב367תמורהההסתדרות ועידת
עזראלבז368תמורהההסתדרות ועידת
אשראוחיון369תמורהההסתדרות ועידת
פיביטימסט370תמורהההסתדרות ועידת
לאונובבסמרטני371תמורהההסתדרות ועידת
יפיתבוחבוט372תמורהההסתדרות ועידת
יעקבדלל373תמורהההסתדרות ועידת
אלישעאפריאט374תמורהההסתדרות ועידת
שושנהאלבז375תמורהההסתדרות ועידת
אילנהצוקר376תמורהההסתדרות ועידת
קרןאפשטיין-חן377תמורהההסתדרות ועידת
ליליאןללום378תמורהההסתדרות ועידת
חייםפלח379תמורהההסתדרות ועידת
סלומוןבוחבוט380תמורהההסתדרות ועידת
ברוריההוטא381תמורהההסתדרות ועידת
דודצוקר382תמורהההסתדרות ועידת
לובה-פרידהצלינקר383תמורהההסתדרות ועידת
עליזהמלמד384תמורהההסתדרות ועידת
טלנברו385תמורהההסתדרות ועידת
מרבאלבז386תמורהההסתדרות ועידת
עדיאלחרר- מלכה387תמורהההסתדרות ועידת
אריהמאנו388תמורהההסתדרות ועידת
עופרברוידה389תמורהההסתדרות ועידת
רועיבוחבוט390תמורהההסתדרות ועידת
מיכאלגדמו391תמורהההסתדרות ועידת
יהודיתאלבז392תמורהההסתדרות ועידת
הרצללוי393תמורהההסתדרות ועידת
מרינהבלואוסום394תמורהההסתדרות ועידת
אברהםארביב395תמורהההסתדרות ועידת
דינהאלבז396תמורהההסתדרות ועידת
מאירהצורקוב397תמורהההסתדרות ועידת
משהמור משה398תמורהההסתדרות ועידת
אביאבו בן399תמורהההסתדרות ועידת
איילדרורי400תמורהההסתדרות ועידת
דודבוחניק401תמורהההסתדרות ועידת
אתירופי'ג לוי402תמורהההסתדרות ועידת
ארזכהן403תמורהההסתדרות ועידת
בלוברקו404תמורהההסתדרות ועידת
יוסיזיתון405תמורהההסתדרות ועידת
בניקול406תמורהההסתדרות ועידת
איריסגוב בן407תמורהההסתדרות ועידת
רונןאליאס408תמורהההסתדרות ועידת
שמעוןגבאי409תמורהההסתדרות ועידת
נתןאהרון410תמורהההסתדרות ועידת
קוביזינגר411תמורהההסתדרות ועידת
ישראלהדב בן412תמורהההסתדרות ועידת
רמיחסודי413תמורהההסתדרות ועידת
דודוקנין414תמורהההסתדרות ועידת
רחלמוגאני415תמורהההסתדרות ועידת
עובדיהיחזקאל416תמורהההסתדרות ועידת
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סינטיהיעיש בן417תמורהההסתדרות ועידת
אלמוגחנוקר418תמורהההסתדרות ועידת
 עמיניסמיאן419תמורהההסתדרות ועידת
שמעוןבנישו420תמורהההסתדרות ועידת
דודטובלי421תמורהההסתדרות ועידת
משהחסיד422תמורהההסתדרות ועידת
שרהברש423תמורהההסתדרות ועידת
בוריסמסיחייב424תמורהההסתדרות ועידת
יוסףמשה425תמורהההסתדרות ועידת
צורסהר426תמורהההסתדרות ועידת
שמחהרופי'ג427תמורהההסתדרות ועידת
יצחקחבר428תמורהההסתדרות ועידת
אבליןאלבז429תמורהההסתדרות ועידת
יעקביעיש430תמורהההסתדרות ועידת
יעקביוספוב431תמורהההסתדרות ועידת
מורןגיחז432תמורהההסתדרות ועידת
מזלאלימלך433תמורהההסתדרות ועידת
יוסיאלימלך434תמורהההסתדרות ועידת
רבקהגמליאל435תמורהההסתדרות ועידת
אליהופינחסוב436תמורהההסתדרות ועידת
דליהאקריש437תמורהההסתדרות ועידת
אודליהאהרון438תמורהההסתדרות ועידת
אשלרוטנברג439תמורהההסתדרות ועידת
יהודהסהרוני440תמורהההסתדרות ועידת
יצחקטהדסה441תמורהההסתדרות ועידת
בתיהגרסי442תמורהההסתדרות ועידת
אלפונסולוזון443תמורהההסתדרות ועידת
חגיתנקש סהרוני444תמורהההסתדרות ועידת
רחלשאער445תמורהההסתדרות ועידת
ברבקאלכס446תמורהההסתדרות ועידת
טובהדגן447תמורהההסתדרות ועידת
סמיסילס448תמורהההסתדרות ועידת
דודלוי449תמורהההסתדרות ועידת
דפנהדהרי450תמורהההסתדרות ועידת
אברהם פולעברון451תמורהההסתדרות ועידת
לאהכהן452תמורהההסתדרות ועידת
אליהוברק453תמורהההסתדרות ועידת
דרורשאער454תמורהההסתדרות ועידת
יעקברוזנברג455תמורהההסתדרות ועידת
מרקעברון456תמורהההסתדרות ועידת
)מרדכי(דידיכלפון457תמורהההסתדרות ועידת
עזראצדוק458תמורהההסתדרות ועידת
אביחדד459תמורהההסתדרות ועידת
מיכלזאבי460תמורהההסתדרות ועידת
ניקולאיתבציק461תמורהההסתדרות ועידת
אברהםצדיק462תמורהההסתדרות ועידת
טליאנגל463תמורהההסתדרות ועידת
אורליזכריה464תמורהההסתדרות ועידת
יוסףאללרב465תמורהההסתדרות ועידת
רחלביטון466תמורהההסתדרות ועידת
שבע בתעוקבי467תמורהההסתדרות ועידת
יעקברומנו468תמורהההסתדרות ועידת
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הרצלבי'חג469תמורהההסתדרות ועידת
מוטימרקוביץ470תמורהההסתדרות ועידת
עליזהחמו-בן471תמורהההסתדרות ועידת
מירבחדד472תמורהההסתדרות ועידת
האנידין אבו473תמורהההסתדרות ועידת
יניבביטון474תמורהההסתדרות ועידת
אסתרסבג475תמורהההסתדרות ועידת
יואבמשה476תמורהההסתדרות ועידת
וולידשינדי אבו477תמורהההסתדרות ועידת
יצחקחיימוב478תמורהההסתדרות ועידת
ולדימירשירוקוב479תמורהההסתדרות ועידת
טוב שםצרויה480תמורהההסתדרות ועידת
יורםמשה481תמורהההסתדרות ועידת
מסריאבודין482תמורהההסתדרות ועידת
נגהחתוכה483תמורהההסתדרות ועידת
יבגניאברמצייאב484תמורהההסתדרות ועידת
גבריאלצרויה485תמורהההסתדרות ועידת
שלוםחכמון486תמורהההסתדרות ועידת
מיהשפירא487תמורהההסתדרות ועידת
ניסןאיכנבוים488תמורהההסתדרות ועידת
שמעון שמשוןצרפתי489תמורהההסתדרות ועידת
אהרוןחדד490תמורהההסתדרות ועידת
נעמיטסה491תמורהההסתדרות ועידת
רועיאפשטיין492תמורהההסתדרות ועידת
שמואלשבח493תמורהההסתדרות ועידת
גבריאלהכותה מוסא494תמורהההסתדרות ועידת
ענתמנור495תמורהההסתדרות ועידת
שמחהבאבייב496תמורהההסתדרות ועידת
משהשניאור497תמורהההסתדרות ועידת
יוסישמעון בן498תמורהההסתדרות ועידת
דודאשכנזי499תמורהההסתדרות ועידת
שלוםיואש500תמורהההסתדרות ועידת
יצחקחרוק501תמורהההסתדרות ועידת
יעלסהרוני502תמורהההסתדרות ועידת
דודזליכה503תמורהההסתדרות ועידת
רוני אסףאשל504תמורהההסתדרות ועידת
יצחקיחיא505תמורהההסתדרות ועידת
אביניסן בן506תמורהההסתדרות ועידת
חנהסהרוני507תמורהההסתדרות ועידת
אילנהארזי508תמורהההסתדרות ועידת
חנןיעקב509תמורהההסתדרות ועידת
יעקבגורוחובסקי510תמורהההסתדרות ועידת
תמרסיבוני511תמורהההסתדרות ועידת
דגניתטגנאש512תמורהההסתדרות ועידת
ניסןכאווי513תמורהההסתדרות ועידת
חייםגינזבורג514תמורהההסתדרות ועידת
מוניקסרוסי515תמורהההסתדרות ועידת
אלונהדנקרק516תמורהההסתדרות ועידת
יהבבלנגא517תמורהההסתדרות ועידת
יאירכיאט518תמורהההסתדרות ועידת
יוסףיעקובי519תמורהההסתדרות ועידת
ברכהשבח520תמורהההסתדרות ועידת
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צמרתזיתון521תמורהההסתדרות ועידת
רוניכרמלי522תמורהההסתדרות ועידת
יוסףפלדברג523תמורהההסתדרות ועידת
אהובהתשובה524תמורהההסתדרות ועידת
אברהםאילן525תמורהההסתדרות ועידת
יצחקבניטה526תמורהההסתדרות ועידת
ריקיחכמון527תמורהההסתדרות ועידת
מנשהברזני528תמורהההסתדרות ועידת
אסתרלוי529תמורהההסתדרות ועידת
ראובןחכמון530תמורהההסתדרות ועידת
מיכאלגולדמן531תמורהההסתדרות ועידת
זהבהלזר532תמורהההסתדרות ועידת
אבליןארביב533תמורהההסתדרות ועידת
רותיהרשקוביץ534תמורהההסתדרות ועידת
פנינהשריג535תמורהההסתדרות ועידת
אלכסנדרהליסנסקי536תמורהההסתדרות ועידת
יוסףגלמידי537תמורהההסתדרות ועידת
חנהממן538תמורהההסתדרות ועידת
ציוןגמליאל539תמורהההסתדרות ועידת
יוסףנחייסי540תמורהההסתדרות ועידת
בניגרוסמן541תמורהההסתדרות ועידת
דניאלנחמני542תמורהההסתדרות ועידת
צחיגרינברג543תמורהההסתדרות ועידת
גבריאלדוד544תמורהההסתדרות ועידת
אבנרסמוכי545תמורהההסתדרות ועידת
מיכאלדוד546תמורהההסתדרות ועידת
הניתפרבן עזוז547תמורהההסתדרות ועידת
אלברטדוסטלייב548תמורהההסתדרות ועידת
גיאעזרן549תמורהההסתדרות ועידת
אימדידזאנשווילי550תמורהההסתדרות ועידת
שגיתעזרן551תמורהההסתדרות ועידת
אפרתיהודה552תמורהההסתדרות ועידת
שבע בתעמר553תמורהההסתדרות ועידת
אנטוניזקאק554תמורהההסתדרות ועידת
דרורהצדוק555תמורהההסתדרות ועידת
אולגציבולסקי556תמורהההסתדרות ועידת
מייקלחיפאוי557תמורהההסתדרות ועידת
שריתקואנקס558תמורהההסתדרות ועידת
מחמודחסאנין559תמורהההסתדרות ועידת
ליאוררצון560תמורהההסתדרות ועידת
יעקבחצבני561תמורהההסתדרות ועידת
ספירמנצור שוהרי562תמורהההסתדרות ועידת
משהיוספוב563תמורהההסתדרות ועידת
נוריתשעשוע564תמורהההסתדרות ועידת
נריהשפיר565תמורהההסתדרות ועידת
טמוןיעקובוב566תמורהההסתדרות ועידת
סופיהשרנקל567תמורהההסתדרות ועידת
שמואלכהן568תמורהההסתדרות ועידת
ליאנהשרעבי569תמורהההסתדרות ועידת
אבילהב570תמורהההסתדרות ועידת
משהלוי571תמורהההסתדרות ועידת
יוסףלוי572תמורהההסתדרות ועידת
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יצחקמגר573תמורהההסתדרות ועידת
אלירןמזון574תמורהההסתדרות ועידת
שלמהמזרחי575תמורהההסתדרות ועידת
אברהםמזרחי576תמורהההסתדרות ועידת
ראובןמנשה577תמורהההסתדרות ועידת
דודסיסו578תמורהההסתדרות ועידת
מחמדסמוני579תמורהההסתדרות ועידת
עזריאלסנטור580תמורהההסתדרות ועידת
רועיעצמון581תמורהההסתדרות ועידת
חגיפורטמן582תמורהההסתדרות ועידת
נירפידל583תמורהההסתדרות ועידת
דודפינקל584תמורהההסתדרות ועידת
ולדימירפרוקופץ585תמורהההסתדרות ועידת
מוסאפרח586תמורהההסתדרות ועידת
משהקהוגי587תמורהההסתדרות ועידת
אלכסנדרקוליקוב588תמורהההסתדרות ועידת
נתןקטן589תמורהההסתדרות ועידת
שיקרקו590תמורהההסתדרות ועידת
אלישמש591תמורהההסתדרות ועידת
רחלשנאור592תמורהההסתדרות ועידת
רחלשריקי593תמורהההסתדרות ועידת
שרהמזרחי594תמורהההסתדרות ועידת
שולהבזרנו595תמורהההסתדרות ועידת
זהבהאגור596תמורהההסתדרות ועידת
גיאמזור597תמורהההסתדרות ועידת
ליזהמזור598תמורהההסתדרות ועידת
דוריהנהור599תמורהההסתדרות ועידת
חוה-אוהאליקים600תמורהההסתדרות ועידת
בוריסלרנר601תמורהההסתדרות ועידת
דורוןנהרי602תמורהההסתדרות ועידת
מיכאלטספיה603תמורהההסתדרות ועידת
מאירשדה604תמורהההסתדרות ועידת
סמימתתיהו605תמורהההסתדרות ועידת
שרףכהן606תמורהההסתדרות ועידת
יעקבזילבר607תמורהההסתדרות ועידת
ליזבלהוייסמן608תמורהההסתדרות ועידת
אהרוןאשר609תמורהההסתדרות ועידת
חליווהשלמה610תמורהההסתדרות ועידת
דןברגמן611תמורהההסתדרות ועידת
זאבגליקס612תמורהההסתדרות ועידת
מוטיבר613תמורהההסתדרות ועידת
משהצביק614תמורהההסתדרות ועידת
שלמהבונומו615תמורהההסתדרות ועידת
דודקדוש616תמורהההסתדרות ועידת
חייםדהן617תמורהההסתדרות ועידת
משהחגאי618תמורהההסתדרות ועידת
מנחםויגדר619תמורהההסתדרות ועידת
יעקבקחלון620תמורהההסתדרות ועידת
אריקעופר621תמורהההסתדרות ועידת
פנינהעופר622תמורהההסתדרות ועידת
רחמיםאשכנזי623תמורהההסתדרות ועידת
רמיכהן624תמורהההסתדרות ועידת
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אברהםקיסר625תמורהההסתדרות ועידת
מריםמרקוביץ626תמורהההסתדרות ועידת
ניסיםלוי627תמורהההסתדרות ועידת
דודארוך628תמורהההסתדרות ועידת
יצחקשילה629תמורהההסתדרות ועידת
דודגומא630תמורהההסתדרות ועידת
זכריהסטחי631תמורהההסתדרות ועידת
זאבדנגוט632תמורהההסתדרות ועידת
רפאלצרור633תמורהההסתדרות ועידת
שמעוןרייזר634תמורהההסתדרות ועידת
שמעוןפיסמן635תמורהההסתדרות ועידת
ויליבוצואגה636תמורהההסתדרות ועידת
מרדכילוין637תמורהההסתדרות ועידת
אליעזרכץ638תמורהההסתדרות ועידת
ויקטורתמם639תמורהההסתדרות ועידת
זאבגיטליץ640תמורהההסתדרות ועידת
שלמהנייגבורן641תמורהההסתדרות ועידת
שאולשאוליטש642תמורהההסתדרות ועידת
גיוראשלגי643תמורהההסתדרות ועידת
משהמירון644תמורהההסתדרות ועידת
יהודה שוקרון645תמורהההסתדרות ועידת
משהסמרה646תמורהההסתדרות ועידת
יעקבפלכטמן647תמורהההסתדרות ועידת
שאולרבינוביץ648תמורהההסתדרות ועידת
אוריפריימן649תמורהההסתדרות ועידת
יוסףלפידות650תמורהההסתדרות ועידת
חייםקורן651תמורהההסתדרות ועידת
צביחזי652תמורהההסתדרות ועידת
שלמהברגר653תמורהההסתדרות ועידת
יעקבזילברברג654תמורהההסתדרות ועידת
איתןכהן655תמורהההסתדרות ועידת
צביסובה656תמורהההסתדרות ועידת
יעקבזהבי657תמורהההסתדרות ועידת
צביקרן658תמורהההסתדרות ועידת
ישראלפרדר659תמורהההסתדרות ועידת
יהודהאסולין660תמורהההסתדרות ועידת
עובדיהדולב661תמורהההסתדרות ועידת
איטהגבע662תמורהההסתדרות ועידת
בתיהנייגבורן663תמורהההסתדרות ועידת
פרחיה שוקרון664תמורהההסתדרות ועידת
עטרהגימפלביץ665תמורהההסתדרות ועידת
דודוייס666תמורהההסתדרות ועידת
אריאלסונגו667תמורהההסתדרות ועידת
נתןמוסרי668תמורהההסתדרות ועידת
לידיהאורן669תמורהההסתדרות ועידת
שמחהמן670תמורהההסתדרות ועידת
דודגוטלובוביץ671תמורהההסתדרות ועידת
לאהברגר672תמורהההסתדרות ועידת
רחלידין673תמורהההסתדרות ועידת
חייםידין674תמורהההסתדרות ועידת
ברנרדפיינגולד675תמורהההסתדרות ועידת
חנןפורת676תמורהההסתדרות ועידת
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אריהאביבי677תמורהההסתדרות ועידת
אפריםקורץ678תמורהההסתדרות ועידת
גדעוןדומינסקי679תמורהההסתדרות ועידת
רותיענבר680תמורהההסתדרות ועידת
ראובןגרוסמן681תמורהההסתדרות ועידת
יששכרביטר682תמורהההסתדרות ועידת
ישראלברזילי683תמורהההסתדרות ועידת
אברהםקוכלסקי684תמורהההסתדרות ועידת
מאורמאיר685תמורהההסתדרות ועידת
אקסנפלדאבי686תמורהההסתדרות ועידת
יוסיבק687תמורהההסתדרות ועידת
ישעיהולוי688תמורהההסתדרות ועידת
יצחקאלמגור689תמורהההסתדרות ועידת
אברהםאדמונד690תמורהההסתדרות ועידת
אברהםמאיר691תמורהההסתדרות ועידת
אריהאליהו692תמורהההסתדרות ועידת
אדםשני693תמורהההסתדרות ועידת
דיטהגולדשמיט694תמורהההסתדרות ועידת
סיסיגדול695תמורהההסתדרות ועידת
לבנההרינשטיין696תמורהההסתדרות ועידת
בנינץג697תמורהההסתדרות ועידת
אברהםקונפורטי698תמורהההסתדרות ועידת
מנשהרויטמן699תמורהההסתדרות ועידת
אברמוביץאשר700תמורהההסתדרות ועידת
שמעוןפלדמן701תמורהההסתדרות ועידת
דנישפיר702תמורהההסתדרות ועידת
פרץשניידר703תמורהההסתדרות ועידת
יעקבבלומנטל704תמורהההסתדרות ועידת
שושנהבירמן705תמורהההסתדרות ועידת
שלמהפריאל706תמורהההסתדרות ועידת
ליאורנהון707תמורהההסתדרות ועידת
גניהשיין708תמורהההסתדרות ועידת
מיכהכהן709תמורהההסתדרות ועידת
ויויאןאביזוהר710תמורהההסתדרות ועידת
חייםוסרשטיין711תמורהההסתדרות ועידת
 רותמרציאנו712תמורהההסתדרות ועידת
משהשרון713תמורהההסתדרות ועידת
יעקבגרבוריין714תמורהההסתדרות ועידת
חןשרגא715תמורהההסתדרות ועידת
הללאנידזאר716תמורהההסתדרות ועידת
שמואלחסון717תמורהההסתדרות ועידת
בנימיןבנקר718תמורהההסתדרות ועידת
מרדכיגרובשטיין719תמורהההסתדרות ועידת
אלעדרופי'ג720תמורהההסתדרות ועידת
דוד ציוןכהן721תמורהההסתדרות ועידת
יוסףמוגרבי722תמורהההסתדרות ועידת
אלישטר723תמורהההסתדרות ועידת
אסתרסטמקר724תמורהההסתדרות ועידת
משהסולומון725תמורהההסתדרות ועידת
תומרשמואלי726תמורהההסתדרות ועידת
יאנינסי727תמורהההסתדרות ועידת
שבע בתמזגאונקר728תמורהההסתדרות ועידת
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שושנהטלקה729תמורהההסתדרות ועידת
חוהדוד730תמורהההסתדרות ועידת
שילת-ענבלביסו731תמורהההסתדרות ועידת
אמיתי עמיתשפריר732תמורהההסתדרות ועידת
מיכאלקרפנריור733תמורהההסתדרות ועידת
פלורישועה734תמורהההסתדרות ועידת
אסתרפאר735תמורהההסתדרות ועידת
שלמהאתחדיה736תמורהההסתדרות ועידת
יהודהשושני737תמורהההסתדרות ועידת
אילנהדרין738תמורהההסתדרות ועידת
אלברטברדה739תמורהההסתדרות ועידת
יצחקסרור740תמורהההסתדרות ועידת
אליעזרסעיד741תמורהההסתדרות ועידת
יהודהכהן742תמורהההסתדרות ועידת
מיכאללוין743תמורהההסתדרות ועידת
גנאדימיכלין744תמורהההסתדרות ועידת
לבנץקר745תמורהההסתדרות ועידת
ולדמירריבקין746תמורהההסתדרות ועידת
מרדכישריקר747תמורהההסתדרות ועידת
גילעדארסלן748תמורהההסתדרות ועידת
מוריסשמש749תמורהההסתדרות ועידת
אבנרחן750תמורהההסתדרות ועידת
מישאלמקסימוב751תמורהההסתדרות ועידת
יעקבטל752תמורהההסתדרות ועידת
ריימונדקנקלקר753תמורהההסתדרות ועידת
יואןסינטר754תמורהההסתדרות ועידת
פליקסמוגולובסקי755תמורהההסתדרות ועידת
יעקבגרושקה756תמורהההסתדרות ועידת
חייםקצל757תמורהההסתדרות ועידת
מלכה חגובה758תמורהההסתדרות ועידת
ישידנין759תמורהההסתדרות ועידת
משהברבי760תמורהההסתדרות ועידת
יאירחגבי761תמורהההסתדרות ועידת
אמנוןחנדלי762תמורהההסתדרות ועידת
פישלקוגן763תמורהההסתדרות ועידת
אליהואלימליח764תמורהההסתדרות ועידת
יוסףזבולונוב765תמורהההסתדרות ועידת
מימוןקסלסי766תמורהההסתדרות ועידת
אסתרשיטרית767תמורהההסתדרות ועידת
שרהשאער768תמורהההסתדרות ועידת
לילאיןמלכי769תמורהההסתדרות ועידת
רוניתמכלוף770תמורהההסתדרות ועידת
פיביאוחיון771תמורהההסתדרות ועידת
אילנהציון בן772תמורהההסתדרות ועידת
עופרהאלגרבלי773תמורהההסתדרות ועידת
שרהשרביט774תמורהההסתדרות ועידת
שרוןרופי'ג775תמורהההסתדרות ועידת
נועםגבאי776תמורהההסתדרות ועידת
אלירןגמליאל777תמורהההסתדרות ועידת
מתןוקנין778תמורהההסתדרות ועידת
הדסטויטו779תמורהההסתדרות ועידת
סתיוכהן780תמורהההסתדרות ועידת
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לירוןכהן781תמורהההסתדרות ועידת
דפנהכתר782תמורהההסתדרות ועידת
הדרמעודה783תמורהההסתדרות ועידת
ורדסלקמן784תמורהההסתדרות ועידת
אליאורעמר785תמורהההסתדרות ועידת
תהילהצדוק786תמורהההסתדרות ועידת
עמריקורן787תמורהההסתדרות ועידת
אלירןקטש788תמורהההסתדרות ועידת
עודדרצון789תמורהההסתדרות ועידת
אסתרשטרית790תמורהההסתדרות ועידת
מעייןששון791תמורהההסתדרות ועידת
עוזמשרק792תמורהההסתדרות ועידת
יצחק סין793תמורהההסתדרות ועידת
דודעובדיה794תמורהההסתדרות ועידת
קנקסמרק795תמורהההסתדרות ועידת
ברנרדושיכוורגר796תמורהההסתדרות ועידת
רןמלכין797תמורהההסתדרות ועידת
ערןמאיה798תמורהההסתדרות ועידת
שמואללוי799תמורהההסתדרות ועידת
מזל אורליקולפק800תמורהההסתדרות ועידת
שרוןשחף801תמורהההסתדרות ועידת
לובנאסעיד802תמורהההסתדרות ועידת
לואיסמאר803תמורהההסתדרות ועידת
תגריד'חאג804תמורהההסתדרות ועידת
נניקירטדזה805תמורהההסתדרות ועידת
רוניהבר806תמורהההסתדרות ועידת
אנדרימטטוב807תמורהההסתדרות ועידת
יוסיעזרא808תמורהההסתדרות ועידת
חייםבוטניק809תמורהההסתדרות ועידת
יהודהאטיאס810תמורהההסתדרות ועידת
חןגנון811תמורהההסתדרות ועידת
שמעוןגנון812תמורהההסתדרות ועידת
דניאקווה813תמורהההסתדרות ועידת
רבקהאקווה814תמורהההסתדרות ועידת
דודעבדו815תמורהההסתדרות ועידת
שלמהקצב816תמורהההסתדרות ועידת
שוקימעודה817תמורהההסתדרות ועידת
יוסידוד818תמורהההסתדרות ועידת
יחזקאלבסון819תמורהההסתדרות ועידת
שמעוןבוזגלו820תמורהההסתדרות ועידת
משהאקווה821תמורהההסתדרות ועידת
טוניאקווה822תמורהההסתדרות ועידת
עודדאליהו823תמורהההסתדרות ועידת
יעקבגד824תמורהההסתדרות ועידת
דניאלהמלמד825תמורהההסתדרות ועידת




