
פרטי שםמשפחה שםסידורי מספרסיעה שםבחירות סוג
עופרעיני1עוגניםההסתדרות ועידת
גליהוולוך2עוגניםההסתדרות ועידת
צביגוטוטר3עוגניםההסתדרות ועידת
דניאל אברהםניסנקורן4עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםיחזקאל5עוגניםההסתדרות ועידת
דוד ארנוןדוד בר6עוגניםההסתדרות ועידת
אריאליעקבי7עוגניםההסתדרות ועידת
פרוספרחמו בן8עוגניםההסתדרות ועידת
פיני פנחסקבלו9עוגניםההסתדרות ועידת
אור רועישרעבי10עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהכהן11עוגניםההסתדרות ועידת
מאירמלכה12עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלמלאכי13עוגניםההסתדרות ועידת
אראלהסיסו14עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהאביטן15עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאלכוכבי16עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןעיני17עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקרז18עוגניםההסתדרות ועידת
עליביראני19עוגניםההסתדרות ועידת
חיים דודצרפתי20עוגניםההסתדרות ועידת
חוה כוכבהקניסטר21עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהגרינברג22עוגניםההסתדרות ועידת
יעלרון23עוגניםההסתדרות ועידת
ארמוןלנקרי24עוגניםההסתדרות ועידת
חנהדוד בן25עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקבלס26עוגניםההסתדרות ועידת
אהרן פסחהאוספטר27עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהכפיר28עוגניםההסתדרות ועידת
ציון בןשלום בר29עוגניםההסתדרות ועידת
אהרן פלטיאלאדרי30עוגניםההסתדרות ועידת
מריםרובינו31עוגניםההסתדרות ועידת
ישראלאמויאל32עוגניםההסתדרות ועידת
גדעוןישראל בן33עוגניםההסתדרות ועידת
מאיראלעזרה34עוגניםההסתדרות ועידת
גרשוןגלמן35עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהאלמגור36עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםאמזלג37עוגניםההסתדרות ועידת
דניאלבונפיל38עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףברק39עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםשטרית40עוגניםההסתדרות ועידת
יחיאל רפאלמסט41עוגניםההסתדרות ועידת
עמוסנהולץרב42עוגניםההסתדרות ועידת
שלום מאירבביוף43עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקיהודה44עוגניםההסתדרות ועידת
דניאלאוחיון45עוגניםההסתדרות ועידת
אהרןטוב מתת46עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהמוסלאי47עוגניםההסתדרות ועידת
משהסמיה48עוגניםההסתדרות ועידת
רבקהקוטאי'צ49עוגניםההסתדרות ועידת
שוקיאוחנה50עוגניםההסתדרות ועידת
אשרשמואלי51עוגניםההסתדרות ועידת
אשרסרגה52עוגניםההסתדרות ועידת
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תמרחורב53עוגניםההסתדרות ועידת
זורי-אליעזרמזרחי54עוגניםההסתדרות ועידת
רחמיםבכר55עוגניםההסתדרות ועידת
עופרחתוקה56עוגניםההסתדרות ועידת
נינהקליין57עוגניםההסתדרות ועידת
אביגבאי58עוגניםההסתדרות ועידת
לאה תמרברק59עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתבנד60עוגניםההסתדרות ועידת
נסיםכהן61עוגניםההסתדרות ועידת
חמיאינטרטר62עוגניםההסתדרות ועידת
זיוה חגיתפאר63עוגניםההסתדרות ועידת
בטי ליאורהלנגר64עוגניםההסתדרות ועידת
זהבהאלימלך65עוגניםההסתדרות ועידת
לאוןרנו'בז66עוגניםההסתדרות ועידת
שמואלמזרחי67עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתמנדה68עוגניםההסתדרות ועידת
אביגדוריפת69עוגניםההסתדרות ועידת
רמיבניון70עוגניםההסתדרות ועידת
טליהרותם71עוגניםההסתדרות ועידת
אריהמנדל72עוגניםההסתדרות ועידת
מאיר יונהפרטוק73עוגניםההסתדרות ועידת
סםעובדיה74עוגניםההסתדרות ועידת
חנוךליבנה75עוגניםההסתדרות ועידת
נסיםאסא76עוגניםההסתדרות ועידת
חייםשייב77עוגניםההסתדרות ועידת
רימונהלוי78עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתאלימלך79עוגניםההסתדרות ועידת
רומןבורוכוב80עוגניםההסתדרות ועידת
מאשהלובלסקי81עוגניםההסתדרות ועידת
הקטור חייםכהן82עוגניםההסתדרות ועידת
פנינהפחימה83עוגניםההסתדרות ועידת
סימהנמיר84עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתמלכה אוליאל85עוגניםההסתדרות ועידת
יחיאלאורבך86עוגניםההסתדרות ועידת
מריםשגיא87עוגניםההסתדרות ועידת
שולה שולמיתכהן88עוגניםההסתדרות ועידת
ויקטוריה ויקיציאוסו89עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקדאלי90עוגניםההסתדרות ועידת
ית'ורג'גרוס'ג91עוגניםההסתדרות ועידת
זואן רבקהסגפי92עוגניםההסתדרות ועידת
יוכבדגויגולד93עוגניםההסתדרות ועידת
רבקהברלב94עוגניםההסתדרות ועידת
מריםאזולאי95עוגניםההסתדרות ועידת
יעלגורביץ96עוגניםההסתדרות ועידת
אשרחסן97עוגניםההסתדרות ועידת
רחלאספיר98עוגניםההסתדרות ועידת
רמי אברהםגויטע99עוגניםההסתדרות ועידת
אליעזר אילןויקלמן100עוגניםההסתדרות ועידת
שושנהפיסק101עוגניםההסתדרות ועידת
אלהחייט102עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבלידר103עוגניםההסתדרות ועידת
חסיבעבוד104עוגניםההסתדרות ועידת
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משהארבילי105עוגניםההסתדרות ועידת
חוהעטייה106עוגניםההסתדרות ועידת
אביאזולאי107עוגניםההסתדרות ועידת
מריםפרקש108עוגניםההסתדרות ועידת
דבורהלוי109עוגניםההסתדרות ועידת
רותנחום110עוגניםההסתדרות ועידת
עמירםעצטה111עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרקרהקיה קורדובה112עוגניםההסתדרות ועידת
קלריסהשטיינברג113עוגניםההסתדרות ועידת
מורןסעדה114עוגניםההסתדרות ועידת
בלומהצור בן115עוגניםההסתדרות ועידת
אודליהכץ116עוגניםההסתדרות ועידת
מאירועיש117עוגניםההסתדרות ועידת
נדיהחמדאן118עוגניםההסתדרות ועידת
זהריהיונס119עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקפתיתו120עוגניםההסתדרות ועידת
ברכהברומברג121עוגניםההסתדרות ועידת
שבע בתאסא122עוגניםההסתדרות ועידת
אהרוןבלו123עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהגיני124עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהפינטו125עוגניםההסתדרות ועידת
רחלפנונו בלס126עוגניםההסתדרות ועידת
ברכהברוב127עוגניםההסתדרות ועידת
זהבהמנצור128עוגניםההסתדרות ועידת
תהילהחרזי129עוגניםההסתדרות ועידת
עודדעמרם130עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףשריקי131עוגניםההסתדרות ועידת
טובהפינרו132עוגניםההסתדרות ועידת
שרהגובס133עוגניםההסתדרות ועידת
יפהגיגי בן134עוגניםההסתדרות ועידת
נימרמולא135עוגניםההסתדרות ועידת
טובהמעוז136עוגניםההסתדרות ועידת
יואבקליין137עוגניםההסתדרות ועידת
זיאדעודה138עוגניםההסתדרות ועידת
סאמיחלבי139עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהשוקרון140עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףהובר141עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםדנינו142עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםאדרי143עוגניםההסתדרות ועידת
מאירהרוש בן144עוגניםההסתדרות ועידת
משהאידלמן145עוגניםההסתדרות ועידת
יצחק יהודהנעמן146עוגניםההסתדרות ועידת
חנןאיזנברג147עוגניםההסתדרות ועידת
לאוןפרץ148עוגניםההסתדרות ועידת
יהושעגדיד סבזי149עוגניםההסתדרות ועידת
ניצחונהיחיאלי150עוגניםההסתדרות ועידת
פרידיאלון151עוגניםההסתדרות ועידת
שמעון יורםסויסה152עוגניםההסתדרות ועידת
גיוראנחום153עוגניםההסתדרות ועידת
נחוםאסד154עוגניםההסתדרות ועידת
חייםתמם155עוגניםההסתדרות ועידת
יגאלהררי156עוגניםההסתדרות ועידת
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אברהםגלילי לוי157עוגניםההסתדרות ועידת
למואלמלמד158עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבדבידה159עוגניםההסתדרות ועידת
דודאפריאט160עוגניםההסתדרות ועידת
אשר מערביאדרי161עוגניםההסתדרות ועידת
יעקב יקיאללוף162עוגניםההסתדרות ועידת
עאדלעתאמנה163עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקפרי164עוגניםההסתדרות ועידת
אנהגולדגור165עוגניםההסתדרות ועידת
משהגולדנברג166עוגניםההסתדרות ועידת
זאבליברמן167עוגניםההסתדרות ועידת
יוחנןנתנזון168עוגניםההסתדרות ועידת
חסידכהן169עוגניםההסתדרות ועידת
רינהאדרי170עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהיאיר171וגניםעההסתדרות ועידת
צביאקרמן172עוגניםההסתדרות ועידת
אדיתאבוד173עוגניםההסתדרות ועידת
יאיראהרן174עוגניםההסתדרות ועידת
מאירמן'תורג175עוגניםההסתדרות ועידת
דודבהונקר176עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוגרא בן177עוגניםההסתדרות ועידת
פיני פנחסאדרי178עוגניםההסתדרות ועידת
יעל אלהונה179עוגניםההסתדרות ועידת
אופירטבה180עוגניםההסתדרות ועידת
פנחסעידן181עוגניםההסתדרות ועידת
חייםזקן בן182עוגניםההסתדרות ועידת
אלוןחסן183עוגניםההסתדרות ועידת
רמיגל-בן184עוגניםההסתדרות ועידת
יורםארנשטין185עוגניםההסתדרות ועידת
יחיאלדהן186עוגניםההסתדרות ועידת
חדוהפופלינגר גולדמן187עוגניםההסתדרות ועידת
חייםאזולאי188עוגניםההסתדרות ועידת
צילה שנטלאמנוני דטשי189עוגניםההסתדרות ועידת
ברוךנתח190עוגניםההסתדרות ועידת
שאולסקיף191עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבסדון בן192עוגניםההסתדרות ועידת
עדירז אנגרט193עוגניםההסתדרות ועידת
גבריאלאסרף194עוגניםההסתדרות ועידת
עמוסגלבוע195עוגניםההסתדרות ועידת
ציוןדהאן196עוגניםההסתדרות ועידת
נתנאלגלעדי197עוגניםההסתדרות ועידת
משהמזרחי198עוגניםההסתדרות ועידת
דינהנתח199עוגניםההסתדרות ועידת
אליהונעים200עוגניםההסתדרות ועידת
יוסף שמואלגלצר201עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבטריפטו202עוגניםההסתדרות ועידת
אליסיצחק203עוגניםההסתדרות ועידת
אמירירון204עוגניםההסתדרות ועידת
מנדל משהגרובר205עוגניםההסתדרות ועידת
צביחדד206עוגניםההסתדרות ועידת
בתיהצדקה207עוגניםההסתדרות ועידת
יפהקמרי208עוגניםההסתדרות ועידת
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דודסולומון209עוגניםההסתדרות ועידת
ברטהלוי210עוגניםההסתדרות ועידת
שמואלגרציאני211עוגניםההסתדרות ועידת
קלריסויניג212עוגניםההסתדרות ועידת
חייםהרוש213עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתקורנפין214עוגניםההסתדרות ועידת
שארלוקראט215עוגניםההסתדרות ועידת
לבנה אבליןאלפסי216עוגניםההסתדרות ועידת
רבקהבכר217עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתנוביץמזוס218עוגניםההסתדרות ועידת
יגאל כלפוסלהוב219עוגניםההסתדרות ועידת
רמיאזרן220עוגניםההסתדרות ועידת
דבזוקובסקי221עוגניםההסתדרות ועידת
דבורה ניצהקסיר222עוגניםההסתדרות ועידת
לאהלוי בר223עוגניםההסתדרות ועידת
גילהאדרעי224עוגניםההסתדרות ועידת
שרהבלופרב225עוגניםההסתדרות ועידת
נטליהילינסון226עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקכהן227עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקדאודי228עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןשושן229עוגניםההסתדרות ועידת
יונה פולומבהמנשה230עוגניםההסתדרות ועידת
רותכץ231עוגניםההסתדרות ועידת
תמראביב232עוגניםההסתדרות ועידת
הרצליאקה233עוגניםההסתדרות ועידת
תומרנסים234עוגניםההסתדרות ועידת
מאיהזריצקי235עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקמויאל236עוגניםההסתדרות ועידת
אלון שלוםשמלה237עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקמויאל238עוגניםההסתדרות ועידת
אודישאשא239עוגניםההסתדרות ועידת
זכריהדובני240עוגניםההסתדרות ועידת
(ויאולה) סיגליתחן241עוגניםההסתדרות ועידת
ירוןחן242עוגניםההסתדרות ועידת
פארוקדעאס243עוגניםההסתדרות ועידת
רונידהן244עוגניםההסתדרות ועידת
ניסןיחזקאלי245עוגניםההסתדרות ועידת
חיהאלמוג246עוגניםההסתדרות ועידת
אהרוןחוטובל247עוגניםההסתדרות ועידת
שבע בתפהימה248עוגניםההסתדרות ועידת
ארצימרדכי249עוגניםההסתדרות ועידת
יואבליכטמן250עוגניםההסתדרות ועידת
דינהיהודה251עוגניםההסתדרות ועידת
נורברטבוכובזה252עוגניםההסתדרות ועידת
אמנוןברוכיאן253עוגניםההסתדרות ועידת
אליכהן254עוגניםההסתדרות ועידת
דינהדיין255עוגניםההסתדרות ועידת
נטעסימון בן256עוגניםההסתדרות ועידת
משהרון-לוי257עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבמועלם258עוגניםההסתדרות ועידת
זאבדולינסקי259עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםפרץ260עוגניםההסתדרות ועידת
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איריסבשארי261עוגניםההסתדרות ועידת
אורלי(שלוח) ביטי262עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףקרא263עוגניםההסתדרות ועידת
יחזקאלאנגלר264עוגניםההסתדרות ועידת
פולינהפרבר265עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקשטיינר266עוגניםההסתדרות ועידת
משהפריימן267עוגניםההסתדרות ועידת
עאטףבשיר268וגניםעההסתדרות ועידת
יואלחדד269עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהויינר270עוגניםההסתדרות ועידת
נירחיים בן271עוגניםההסתדרות ועידת
אליגבאי272עוגניםההסתדרות ועידת
מנחםאשכנזי273עוגניםההסתדרות ועידת
יורםשגב274עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםזך275עוגניםההסתדרות ועידת
מרינטוקנין276עוגניםההסתדרות ועידת
משהפרידמן277עוגניםההסתדרות ועידת
דויס דודגלנוס278עוגניםההסתדרות ועידת
יהושפטנחום279עוגניםההסתדרות ועידת
אוריאלפרין280עוגניםההסתדרות ועידת
רישרזקין281עוגניםההסתדרות ועידת
יחזקאלמועלם282עוגניםההסתדרות ועידת
מינהגרינברג283עוגניםההסתדרות ועידת
אליהולהב284עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלחתם285עוגניםההסתדרות ועידת
דורוןעזרא286עוגניםההסתדרות ועידת
רחמיםלניאדו287עוגניםההסתדרות ועידת
מריםכהן288עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןברנס289עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבאייקוט מיסטריאל290עוגניםההסתדרות ועידת
ישעיהוטל291עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףבננו292עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכילוגאסי293עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוכהן294עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלפרינטה295עוגניםההסתדרות ועידת
אליכהן296עוגניםההסתדרות ועידת
ראובן-טלאלמליח297עוגניםההסתדרות ועידת
נטלהאוצרי298עוגניםההסתדרות ועידת
רחמים רמיחדד299עוגניםההסתדרות ועידת
סילביהביטון300עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםכהן301עוגניםההסתדרות ועידת
דליההדר302עוגניםההסתדרות ועידת
שריתאלהרר303עוגניםההסתדרות ועידת
בבר אברהםאזולאי304עוגניםההסתדרות ועידת
מאירכהן305עוגניםההסתדרות ועידת
נעמיאלכאוי306עוגניםההסתדרות ועידת
סמירהאבלאסי307עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןלביא308עוגניםההסתדרות ועידת
אילניתנקיס309עוגניםההסתדרות ועידת
רחלשורצר310עוגניםההסתדרות ועידת
צביכחולי311עוגניםההסתדרות ועידת
נועםפורר312עוגניםההסתדרות ועידת
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שניאורן313עוגניםההסתדרות ועידת
אורהבהלקר314עוגניםההסתדרות ועידת
שמואלכרמי315עוגניםההסתדרות ועידת
נעמיברזני316עוגניםההסתדרות ועידת
אן-דבורהמרגלית317עוגניםההסתדרות ועידת
עידיתכהן318עוגניםההסתדרות ועידת
חופיתנקיס319עוגניםההסתדרות ועידת
אלייריב320עוגניםההסתדרות ועידת
מרסל בנצילגזיאל321עוגניםההסתדרות ועידת
דינהבר322עוגניםההסתדרות ועידת
לאהגנות323עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוהולצמן324עוגניםההסתדרות ועידת
יורםלנמן325עוגניםההסתדרות ועידת
איללוי326עוגניםההסתדרות ועידת
ראובןשברצברג327עוגניםההסתדרות ועידת
משהוהבה328עוגניםההסתדרות ועידת
מאיר יצחקשישיצקי329עוגניםההסתדרות ועידת
מנשהאברהמי330עוגניםההסתדרות ועידת
יאירמושקוביץ331עוגניםההסתדרות ועידת
רחלהגלר שגיא332עוגניםההסתדרות ועידת
חייםאמויאל333עוגניםההסתדרות ועידת
דודזוקמן334עוגניםההסתדרות ועידת
חייםמושקוביץ335עוגניםההסתדרות ועידת
ציוןשמע336עוגניםההסתדרות ועידת
אילןכדורי337עוגניםההסתדרות ועידת
עזורימרדכי338עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםאוחיון339עוגניםההסתדרות ועידת
אביקוריאט340עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםמזיג341עוגניםההסתדרות ועידת
דורון חייםרז342עוגניםההסתדרות ועידת
מוטי מרדכיכהן343עוגניםההסתדרות ועידת
ברוךמרזוק344עוגניםההסתדרות ועידת
אברהם גדנשרי345עוגניםההסתדרות ועידת
אליעזר יצחקמרקוביץ346עוגניםההסתדרות ועידת
מרגליתמשה347עוגניםההסתדרות ועידת
דניאלקנזן348עוגניםההסתדרות ועידת
ברוךאשכנזי349עוגניםההסתדרות ועידת
מקסזגורי350עוגניםההסתדרות ועידת
אליעזרנגר351עוגניםההסתדרות ועידת
דודלרדו352עוגניםההסתדרות ועידת
מרטהצור גרימברג353עוגניםההסתדרות ועידת
אלברטשמחון בן354עוגניםההסתדרות ועידת
חייםחסקי355עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןפרגון356עוגניםההסתדרות ועידת
ודיםאבנשטיין357עוגניםההסתדרות ועידת
אליהויעקוב358עוגניםההסתדרות ועידת
דליהתקוה בר359עוגניםההסתדרות ועידת
יחיאלרביב360עוגניםההסתדרות ועידת
אהודנוף361עוגניםההסתדרות ועידת
יורםמשעול362עוגניםההסתדרות ועידת
סלומון מישלעמר363עוגניםההסתדרות ועידת
גריגורירטוק'צ364עוגניםההסתדרות ועידת
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סופיוייסמן365עוגניםההסתדרות ועידת
אילאלי366עוגניםההסתדרות ועידת
קורינה מיכאלהשטרנברג367עוגניםההסתדרות ועידת
שרליבוחבוט368עוגניםההסתדרות ועידת
מזל-כוכבהסולטני369עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןסבן370עוגניםההסתדרות ועידת
אביגלגביש371עוגניםההסתדרות ועידת
אבנרסיניור בן372עוגניםההסתדרות ועידת
פרץמצרפי373עוגניםההסתדרות ועידת
דליהאהוד374עוגניםההסתדרות ועידת
אדהשפיגל375עוגניםההסתדרות ועידת
זידעביד376עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףרוזן377עוגניםההסתדרות ועידת
מוטיסמון בן378עוגניםההסתדרות ועידת
מכבלה-ריטהחן379עוגניםההסתדרות ועידת
גלצדקה380עוגניםההסתדרות ועידת
איריסדיין381עוגניםההסתדרות ועידת
אבנרמזרחי382עוגניםההסתדרות ועידת
גילפנר383עוגניםההסתדרות ועידת
יואבגדסי384עוגניםההסתדרות ועידת
גאולהדעוס385עוגניםההסתדרות ועידת
חייםדנן386עוגניםההסתדרות ועידת
אביעדסיני387עוגניםההסתדרות ועידת
רונןאבגי388עוגניםההסתדרות ועידת
ניליצבר389עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקמוקמל390עוגניםההסתדרות ועידת
אורטלמזרחי391עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףגלייך392עוגניםההסתדרות ועידת
שרהאבני393עוגניםההסתדרות ועידת
הניכהן394עוגניםההסתדרות ועידת
דוד אלישעאקשטיין395עוגניםההסתדרות ועידת
צפורהלוי396עוגניםההסתדרות ועידת
מאיר יצחקלרנר397עוגניםההסתדרות ועידת
שמואלויסמן398עוגניםההסתדרות ועידת
נוריתטל399עוגניםההסתדרות ועידת
תהילהשמולוביץ400עוגניםההסתדרות ועידת
קרןכץ401עוגניםההסתדרות ועידת
רחמיםחמוס402עוגניםההסתדרות ועידת
שבע בת מזלכהן403עוגניםההסתדרות ועידת
צילהגרא404עוגניםההסתדרות ועידת
מלינהגברעם405עוגניםההסתדרות ועידת
רוזליןגרינשפאן406עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהדוד בן407עוגניםההסתדרות ועידת
פנחס אלדדגדסי408עוגניםההסתדרות ועידת
נורית מרגליתהרצברג409עוגניםההסתדרות ועידת
מזלדהן410עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקנעימי411עוגניםההסתדרות ועידת
פנינהוולף412עוגניםההסתדרות ועידת
רחלזיו413עוגניםההסתדרות ועידת
פרידהכהן414עוגניםההסתדרות ועידת
סאמיסיגאוי415עוגניםההסתדרות ועידת
צבימילרד416עוגניםההסתדרות ועידת
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רותילדר417עוגניםההסתדרות ועידת
מלכה רינהטיורי418עוגניםההסתדרות ועידת
מיכלמדהלה419עוגניםההסתדרות ועידת
שולמיתלוזון420עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוסער421וגניםעההסתדרות ועידת
סימהטרם422עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוגוניק423עוגניםההסתדרות ועידת
זיוהלוי424עוגניםההסתדרות ועידת
עוזיאלסרי425עוגניםההסתדרות ועידת
שולמיתיקותיאלי426עוגניםההסתדרות ועידת
דיאנהירקוני427עוגניםההסתדרות ועידת
נתןמימון428עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםדאלי429עוגניםההסתדרות ועידת
ברכהזיגנר430עוגניםההסתדרות ועידת
משהעינב431עוגניםההסתדרות ועידת
מרים לילךכהן432עוגניםההסתדרות ועידת
רחלמירון433עוגניםההסתדרות ועידת
אפרתשושן-בן כהן434עוגניםההסתדרות ועידת
רוגראנקווה435עוגניםההסתדרות ועידת
יעלנומה436עוגניםההסתדרות ועידת
הילה טליזינגר437עוגניםההסתדרות ועידת
מישל) מיכאלאסור438עוגניםההסתדרות ועידת
לריסה לורינחמיאס439עוגניםההסתדרות ועידת
דורוןקלר440עוגניםההסתדרות ועידת
יחזקאלפוזננסקי441עוגניםההסתדרות ועידת
דבשניצר442עוגניםההסתדרות ועידת
סיגלאברהם443עוגניםההסתדרות ועידת
מנואלפרבר444עוגניםההסתדרות ועידת
יוסף שמעוןשועה445עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףפרי446עוגניםההסתדרות ועידת
אליזרקה447עוגניםההסתדרות ועידת
יואבועלני448עוגניםההסתדרות ועידת
יורםששון449עוגניםההסתדרות ועידת
חנהכץ450עוגניםההסתדרות ועידת
מאיר דודפרץ451עוגניםההסתדרות ועידת
חנןחסן452עוגניםההסתדרות ועידת
דןבנו453עוגניםההסתדרות ועידת
אריהסומר454עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיפרץ455עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקהרוש456עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהבוק457עוגניםההסתדרות ועידת
ליאורהגאון נר458עוגניםההסתדרות ועידת
יונתןאטיאס459עוגניםההסתדרות ועידת
אלכסנדרגרינשפן460עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםצוברי461עוגניםההסתדרות ועידת
שבתאי אליעזרחסון462עוגניםההסתדרות ועידת
נחום עדיקרן463עוגניםההסתדרות ועידת
הלאלחלבי464עוגניםההסתדרות ועידת
אליהורבנזבט465עוגניםההסתדרות ועידת
רונןויסקוס466עוגניםההסתדרות ועידת
אלישע אליאסקסלר467עוגניםההסתדרות ועידת
אבשלוםועלני468עוגניםההסתדרות ועידת
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רצוןשרעבי469עוגניםההסתדרות ועידת
אבנרסולטני470עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףרוט471עוגניםההסתדרות ועידת
עמי אמנוןסולומוביץ472עוגניםההסתדרות ועידת
גבריאלהרוש473עוגניםההסתדרות ועידת
מנחםמזרחי474עוגניםההסתדרות ועידת
זהרשלוסברג475עוגניםההסתדרות ועידת
נסים ירחחזן476עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםאפיה477עוגניםההסתדרות ועידת
מוטיכהן478עוגניםההסתדרות ועידת
אורנהברבי479עוגניםההסתדרות ועידת
ברוךוייצמן480עוגניםההסתדרות ועידת
שמשוןדייסי481עוגניםההסתדרות ועידת
אשכוללוי482עוגניםההסתדרות ועידת
יהושועמימון483עוגניםההסתדרות ועידת
נופרכהן-פרי484עוגניםההסתדרות ועידת
נסיםאדרי485עוגניםההסתדרות ועידת
אליהומנדיל486עוגניםההסתדרות ועידת
בטי תמרלי487עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםפרטוש488עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףברבי489עוגניםההסתדרות ועידת
מריםלוי490עוגניםההסתדרות ועידת
חייםלולו בן491עוגניםההסתדרות ועידת
קטיניר492עוגניםההסתדרות ועידת
מנחםפרימן493עוגניםההסתדרות ועידת
אהרןכץ494עוגניםההסתדרות ועידת
אלברט אברהםטובול495עוגניםההסתדרות ועידת
גיורגיסגפי496עוגניםההסתדרות ועידת
אפריםאורנשטין497עוגניםההסתדרות ועידת
זאבחושינקי498עוגניםההסתדרות ועידת
מאירגבאי499עוגניםההסתדרות ועידת
רמזיחלבי500עוגניםההסתדרות ועידת
לימורגיאת501עוגניםההסתדרות ועידת
אפריםזילוני502עוגניםההסתדרות ועידת
אסנתמאייר503עוגניםההסתדרות ועידת
עדהקרמרסקי504עוגניםההסתדרות ועידת
סגליתדניאל505עוגניםההסתדרות ועידת
אוריתניר506עוגניםההסתדרות ועידת
חי אהרןכהן507עוגניםההסתדרות ועידת
נסיםכפיר508עוגניםההסתדרות ועידת
אבנריחיא509עוגניםההסתדרות ועידת
לילךרפי510עוגניםההסתדרות ועידת
שרהעוזיר511עוגניםההסתדרות ועידת
אתי אוסנתסרוסי512עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתשרעבי513עוגניםההסתדרות ועידת
דנהעצמון שני514עוגניםההסתדרות ועידת
שרהקומימי515עוגניםההסתדרות ועידת
שמריתחננאל516עוגניםההסתדרות ועידת
ריטהפייסיק517עוגניםההסתדרות ועידת
צפורה'פרג518עוגניםההסתדרות ועידת
ירוןיחיה519עוגניםההסתדרות ועידת
ירוןארמוזה520עוגניםההסתדרות ועידת
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יוניתפקר521עוגניםההסתדרות ועידת
אלכסנדרהציבולבסקי522עוגניםההסתדרות ועידת
ורדהקאופמן523עוגניםההסתדרות ועידת
נוריתטקורנבלו524עוגניםההסתדרות ועידת
חיהקורן525עוגניםההסתדרות ועידת
רבקהקלינברג526עוגניםההסתדרות ועידת
עופרהשלום בן מזרחי527עוגניםההסתדרות ועידת
בצלאלנתן528עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףכוכבי529עוגניםההסתדרות ועידת
דליהרובין530עוגניםההסתדרות ועידת
רותחסן531עוגניםההסתדרות ועידת
אהרוןכהן532עוגניםההסתדרות ועידת
ברוךזלץ533עוגניםההסתדרות ועידת
רבקההלחמי בית534עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהשטר535עוגניםההסתדרות ועידת
אוסאמהעדוי536עוגניםההסתדרות ועידת
אלינחמיאס537עוגניםההסתדרות ועידת
יונסראס אבו538עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםלוי539עוגניםההסתדרות ועידת
נסים דודשר540עוגניםההסתדרות ועידת
נוריתשיפריס541עוגניםההסתדרות ועידת
אסתר איטהעטייה542עוגניםההסתדרות ועידת
רונןאהרוני543עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהפלד544עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבול545עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהעזריה546וגניםעההסתדרות ועידת
משהאהרן547עוגניםההסתדרות ועידת
נתנאלנחום548עוגניםההסתדרות ועידת
ניסיםאלפסי549עוגניםההסתדרות ועידת
משהגולני550עוגניםההסתדרות ועידת
עמוסכאוי551עוגניםההסתדרות ועידת
חנניהאוחיון552עוגניםההסתדרות ועידת
רחלמרקדו דה553עוגניםההסתדרות ועידת
משהאזולאי554עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהמזרחי555עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהבוהדנה556עוגניםההסתדרות ועידת
נפתליאטיאס557עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןאלבז558עוגניםההסתדרות ועידת
רמימדהלה559עוגניםההסתדרות ועידת
אברהם אלברטגז560עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהוונטורה561עוגניםההסתדרות ועידת
סבריאלוחידי562עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבכץ563עוגניםההסתדרות ועידת
גדישרואני564עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבמזיג565עוגניםההסתדרות ועידת
סלאחשלאבנה566עוגניםההסתדרות ועידת
עובדיהשרמה567עוגניםההסתדרות ועידת
אלוןאלגוב568עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהמדמון569עוגניםההסתדרות ועידת
משהדבוש570עוגניםההסתדרות ועידת
בר-שמחהזייציק571עוגניםההסתדרות ועידת
הרצל ניראלון572עוגניםההסתדרות ועידת
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אריהקרן573עוגניםההסתדרות ועידת
עמנואלמעודד574עוגניםההסתדרות ועידת
יחיאלוהב575עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבאלימלך576עוגניםההסתדרות ועידת
דנידניאל577עוגניםההסתדרות ועידת
עמיחיסטינגר578עוגניםההסתדרות ועידת
אוריאלאורן579עוגניםההסתדרות ועידת
נסיםאלימלך580עוגניםההסתדרות ועידת
פרץ אורימיטלמן581עוגניםההסתדרות ועידת
אוריתבארי582עוגניםההסתדרות ועידת
אופיראלקלעי583עוגניםההסתדרות ועידת
משהפרנקל584עוגניםההסתדרות ועידת
ורג'ג) יורםיבלי'ג585עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקששון586עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקאוחנונה587עוגניםההסתדרות ועידת
עמרםכהן588עוגניםההסתדרות ועידת
גלעדמזרחי589עוגניםההסתדרות ועידת
אשרשבת590עוגניםההסתדרות ועידת
ארמונדנזרי591עוגניםההסתדרות ועידת
שמואלעינב592עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקאשכנזי593עוגניםההסתדרות ועידת
יואבבלס594עוגניםההסתדרות ועידת
גאולהשמעיה595עוגניםההסתדרות ועידת
ויטוריוגנח596עוגניםההסתדרות ועידת
צביהראוך597עוגניםההסתדרות ועידת
שגיתדנינו598עוגניםההסתדרות ועידת
אהרןלוי599עוגניםההסתדרות ועידת
עמוסשרז600עוגניםההסתדרות ועידת
מנחםקטן601עוגניםההסתדרות ועידת
ציוןבוסקילה602עוגניםההסתדרות ועידת
ניקולאמסעד603עוגניםההסתדרות ועידת
יפהתאוקולי604עוגניםההסתדרות ועידת
גיוראארי בן605עוגניםההסתדרות ועידת
גילרולניצקי606עוגניםההסתדרות ועידת
רוזימדניק607עוגניםההסתדרות ועידת
עמיאלאשתר608עוגניםההסתדרות ועידת
נוריתדיין609עוגניםההסתדרות ועידת
אסתראדמון610עוגניםההסתדרות ועידת
שמואלשובלי611עוגניםההסתדרות ועידת
אליברד612עוגניםההסתדרות ועידת
שושנהר'אפנג613עוגניםההסתדרות ועידת
מזל רותכהן614עוגניםההסתדרות ועידת
יוסיזרפה615עוגניםההסתדרות ועידת
אורהפילו616עוגניםההסתדרות ועידת
מירבעמר617עוגניםההסתדרות ועידת
ורדיתארז618עוגניםההסתדרות ועידת
בצלאלשיף619עוגניםההסתדרות ועידת
דניאלאסולין620עוגניםההסתדרות ועידת
יאירכץ621עוגניםההסתדרות ועידת
שולמיתברגמן622עוגניםההסתדרות ועידת
חנהאילוז623עוגניםההסתדרות ועידת
ורדהלל624עוגניםההסתדרות ועידת
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דניאלאביטל625עוגניםההסתדרות ועידת
מריםמורד עווד626עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהלחמי627עוגניםההסתדרות ועידת
כוכבהאלגוב628עוגניםההסתדרות ועידת
מירבשמולי629עוגניםההסתדרות ועידת
ארז צדוקבטה630עוגניםההסתדרות ועידת
אילןברזלי631עוגניםההסתדרות ועידת
שיביטון632עוגניםההסתדרות ועידת
מריםאורן633עוגניםההסתדרות ועידת
דודשושן634עוגניםההסתדרות ועידת
רוןכהן מגורי635עוגניםההסתדרות ועידת
מאורטווייג636עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףיאסדי637עוגניםההסתדרות ועידת
חננאלתם638עוגניםההסתדרות ועידת
משהשער639עוגניםההסתדרות ועידת
צפורהבקנשטין640עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרפדידה641עוגניםההסתדרות ועידת
מוחמדחמוד642עוגניםההסתדרות ועידת
מקסים נסיםביטון643עוגניםההסתדרות ועידת
חיהמגדי644עוגניםההסתדרות ועידת
ישראלחסיד645עוגניםההסתדרות ועידת
שריתכהן646עוגניםההסתדרות ועידת
יונהעמירן647עוגניםההסתדרות ועידת
שמשון ששוןעמרם648עוגניםההסתדרות ועידת
אלשרעבי649עוגניםההסתדרות ועידת
דודפרץ650עוגניםההסתדרות ועידת
עדנהכחלון651עוגניםההסתדרות ועידת
אריהביתן652עוגניםההסתדרות ועידת
יואלמעודה653עוגניםההסתדרות ועידת
יובלהילב654עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהשטרית655עוגניםההסתדרות ועידת
אליעזרבלו656עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבדהאן657עוגניםההסתדרות ועידת
אפריםעזרא658עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרשרעבי659עוגניםההסתדרות ועידת
נפתליבלייק660עוגניםההסתדרות ועידת
אדיתמאיו661עוגניםההסתדרות ועידת
טמירינאי662עוגניםההסתדרות ועידת
אורןיקים663עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקדור-בן664עוגניםההסתדרות ועידת
סימייצחק665עוגניםההסתדרות ועידת
רוברטחביב666עוגניםההסתדרות ועידת
הרצלאידן667עוגניםההסתדרות ועידת
מתתיהופינטו668עוגניםההסתדרות ועידת
ליאורשרעבי669עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקכהן670עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהמרדכי671עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבנגר672עוגניםההסתדרות ועידת
שמוליקטל בן673עוגניםההסתדרות ועידת
דודשלוש בן674עוגניםההסתדרות ועידת
סלוילוי675עוגניםההסתדרות ועידת
יעקב יהונתןדקל676עוגניםההסתדרות ועידת
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שלמהחייט677עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןשושן678עוגניםההסתדרות ועידת
סגליתשרעבי679עוגניםההסתדרות ועידת
פנחסבנימיני680עוגניםההסתדרות ועידת
לאהיוסף681עוגניםההסתדרות ועידת
ערןאזולאי682עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבנחמיאס683עוגניםההסתדרות ועידת
משה גילטל-בר684עוגניםההסתדרות ועידת
איתיברנט685עוגניםההסתדרות ועידת
משהבריינין686עוגניםההסתדרות ועידת
יאירבשארי687עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםכנפו688עוגניםההסתדרות ועידת
אילתגלילי689עוגניםההסתדרות ועידת
יונההוכמן690עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהשני691עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאלרואש692עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםגבאי693עוגניםההסתדרות ועידת
גבריאלפינחסוף694עוגניםההסתדרות ועידת
מוריסגבאי695עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלקודמן696עוגניםההסתדרות ועידת
דודחזן697עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבגבאי698עוגניםההסתדרות ועידת
אורנהאביטל699עוגניםההסתדרות ועידת
אביביתחרמון700עוגניםההסתדרות ועידת
נסיםצרפתי701עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרשלום702עוגניםההסתדרות ועידת
אלישדה703עוגניםההסתדרות ועידת
צפורהדהן704עוגניםההסתדרות ועידת
דבקודיש705עוגניםההסתדרות ועידת
עדינהגמליאל706עוגניםההסתדרות ועידת
אוהנוריאל707עוגניםההסתדרות ועידת
מאיראמסלם708עוגניםההסתדרות ועידת
יפהגלעדי709עוגניםההסתדרות ועידת
מריםבונפיל710עוגניםההסתדרות ועידת
ציון בןציונוב711עוגניםההסתדרות ועידת
נעמיכספי712עוגניםההסתדרות ועידת
שרהדוננפלד713עוגניםההסתדרות ועידת
רינהדהן714עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהקלדרון715עוגניםההסתדרות ועידת
טובהרוטפילד716עוגניםההסתדרות ועידת
שלומיתיוסף מור717עוגניםההסתדרות ועידת
דרורהמלחי718עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלרוימי719עוגניםההסתדרות ועידת
סילביהכהן720עוגניםההסתדרות ועידת
אלכסנדרפרידמן721עוגניםההסתדרות ועידת
מינהסלובודה722עוגניםההסתדרות ועידת
גילהאיובי723עוגניםההסתדרות ועידת
בתיהשי724עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוערוסי725עוגניםההסתדרות ועידת
חיהלחיאני726עוגניםההסתדרות ועידת
עופרהכהן727עוגניםההסתדרות ועידת
מקסיםבנישו728עוגניםההסתדרות ועידת
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ששוןגמליאל729עוגניםההסתדרות ועידת
חיהיזהר שפירא730עוגניםההסתדרות ועידת
גבימשעלי731עוגניםההסתדרות ועידת
שבע בת שרהאפרים732עוגניםההסתדרות ועידת
שולמיתלוי733עוגניםההסתדרות ועידת
חנהקורצויל734עוגניםההסתדרות ועידת
אבי אברהםפלדמן735עוגניםההסתדרות ועידת
אורלינחום736עוגניםההסתדרות ועידת
אבליןמילוא737עוגניםההסתדרות ועידת
ארזעוז738עוגניםההסתדרות ועידת
יואל דרורגרפי739עוגניםההסתדרות ועידת
מאירהפרימן740עוגניםההסתדרות ועידת
חוסיןסעיד741עוגניםההסתדרות ועידת
ישראלורמוט742עוגניםההסתדרות ועידת
שאולזכאי743עוגניםההסתדרות ועידת
(ישעיהו) שוניהשניידר744עוגניםההסתדרות ועידת
סערשפירא745עוגניםההסתדרות ועידת
גלחביב746עוגניםההסתדרות ועידת
פנחסעמרני747עוגניםההסתדרות ועידת
כורשחרות748עוגניםההסתדרות ועידת
ברוריהגמליאל749עוגניםההסתדרות ועידת
אדוארדחדאד750עוגניםההסתדרות ועידת
יעקברוטה751עוגניםההסתדרות ועידת
בצלאלשרון752עוגניםההסתדרות ועידת
רומןרובין753עוגניםההסתדרות ועידת
עדיחיון754עוגניםההסתדרות ועידת
אלישואלה755עוגניםההסתדרות ועידת
מאירמוזס756עוגניםההסתדרות ועידת
אהוד אודיחן757עוגניםההסתדרות ועידת
אהרןחנו758עוגניםההסתדרות ועידת
ישיהינדי759עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהארבלי760עוגניםההסתדרות ועידת
אמנוןיחיא761עוגניםההסתדרות ועידת
דניחסון762עוגניםההסתדרות ועידת
דניאלחפץ763עוגניםההסתדרות ועידת
אריה-לאונידינסקי'טולצ764עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםוישנוביצקי765עוגניםההסתדרות ועידת
רןלבנה766עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוטרבלסי767עוגניםההסתדרות ועידת
נסיםאופיר768עוגניםההסתדרות ועידת
סיגלהנדי769עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםגולדמן770עוגניםההסתדרות ועידת
נתןמושייב771עוגניםההסתדרות ועידת
עמוסיעקב772עוגניםההסתדרות ועידת
גד אליעזרוקס773עוגניםההסתדרות ועידת
דודיפרח774עוגניםההסתדרות ועידת
רחלמאזיג775עוגניםההסתדרות ועידת
אליהויצחק776עוגניםההסתדרות ועידת
אייליצחקי777עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףמויאל778עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםהררי779עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאלסרוסי780עוגניםההסתדרות ועידת
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ילנהפקשין781עוגניםההסתדרות ועידת
שאולכאתב782עוגניםההסתדרות ועידת
יגאלכהן783עוגניםההסתדרות ועידת
אילןפנחס784עוגניםההסתדרות ועידת
מעיין רותיציון785עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקחפץ786עוגניםההסתדרות ועידת
רוחמה שולמיתאנגלנדר787עוגניםההסתדרות ועידת
שרהגמיל788עוגניםההסתדרות ועידת
אריהחבני789עוגניםההסתדרות ועידת
דודכהן790עוגניםההסתדרות ועידת
נעומיהיבנר791עוגניםההסתדרות ועידת
גיטהסעד792עוגניםההסתדרות ועידת
רןסלבצקי793עוגניםההסתדרות ועידת
רותישרביט794עוגניםההסתדרות ועידת
חנניהכהן795עוגניםההסתדרות ועידת
ננסיששון796עוגניםההסתדרות ועידת
איתןכהן797עוגניםההסתדרות ועידת
ציוןשהנאזי כהן798עוגניםההסתדרות ועידת
יאירטביב799עוגניםההסתדרות ועידת
דבקרפיבניק800עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתנעים801עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןלוין802עוגניםההסתדרות ועידת
שמואללזרוביץ803עוגניםההסתדרות ועידת
מאירלחמי804עוגניםההסתדרות ועידת
עיריתאדלר805עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןללוש806עוגניםההסתדרות ועידת
רחלפרידהיים כהן807עוגניםההסתדרות ועידת
אלדדחוטר808עוגניםההסתדרות ועידת
יחיאלטוהמי809עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאלגולדשטיין810עוגניםההסתדרות ועידת
פאינהנעם811עוגניםההסתדרות ועידת
שלמה עמיחיגלילי812עוגניםההסתדרות ועידת
מרקמוטיל813עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבמזמר814עוגניםההסתדרות ועידת
גילהסנדק815עוגניםההסתדרות ועידת
חנההרשקוביצי816עוגניםההסתדרות ועידת
עאדלמזעל817עוגניםההסתדרות ועידת
אהובהשחור818עוגניםההסתדרות ועידת
ערןיחיא819עוגניםההסתדרות ועידת
ויקטוריהנייגו820עוגניםההסתדרות ועידת
אורילביא821עוגניםההסתדרות ועידת
עינתהלוי822עוגניםההסתדרות ועידת
מזלערוסי דמתי823עוגניםההסתדרות ועידת
כוכביתחורש824עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףלוי825עוגניםההסתדרות ועידת
מריםדותן826עוגניםההסתדרות ועידת
ענתישרעבי827עוגניםההסתדרות ועידת
גילאדמוני828עוגניםההסתדרות ועידת
ציוןיחיאלי829עוגניםההסתדרות ועידת
ביאטריססייפר830עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוהולצמן831עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתחביב832עוגניםההסתדרות ועידת
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סימונהסונגו מזרחי833עוגניםההסתדרות ועידת
לבנהעזרא834עוגניםההסתדרות ועידת
אליהומוסן835עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםהמאירי836עוגניםההסתדרות ועידת
עדנהדיק מורזאי837עוגניםההסתדרות ועידת
רבקהאדרי838עוגניםההסתדרות ועידת
אילןירימי839עוגניםההסתדרות ועידת
מירבאפק840עוגניםההסתדרות ועידת
יצחק) צחישרון841עוגניםההסתדרות ועידת
רחל עפרהלוי842עוגניםההסתדרות ועידת
פרוספרקנדרו843עוגניםההסתדרות ועידת
שאולמזרחי844עוגניםההסתדרות ועידת
ציפורהעמי בן845עוגניםההסתדרות ועידת
שרגאמנחה846עוגניםההסתדרות ועידת
רותהרוש847עוגניםההסתדרות ועידת
פנחסעזרן848עוגניםההסתדרות ועידת
לימורגמליאל849עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהשניאור850עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקנחמיאס851עוגניםההסתדרות ועידת
הדסה הדסאלכורת852עוגניםההסתדרות ועידת
סועאדפדילה853עוגניםההסתדרות ועידת
לידיהשכטר854עוגניםההסתדרות ועידת
אפריםנתנוב855עוגניםההסתדרות ועידת
מזלבובליל856עוגניםההסתדרות ועידת
אליסקמחי857עוגניםההסתדרות ועידת
סוהיילהעומר858עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלכהן859עוגניםההסתדרות ועידת
חי מאירמזרחי860עוגניםההסתדרות ועידת
אילןגור861עוגניםההסתדרות ועידת
שמואלמזרחי862עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןמחלוף863עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאללבוביץ864עוגניםההסתדרות ועידת
אורןשמאמה865עוגניםההסתדרות ועידת
זקיןמירזאיב866עוגניםההסתדרות ועידת
ציון בןדאוס867עוגניםההסתדרות ועידת
חייםחסדאי868עוגניםההסתדרות ועידת
מלכהקופפרמן869עוגניםההסתדרות ועידת
ישראל-מנחםמליק870עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםמאיוסט871עוגניםההסתדרות ועידת
ראובןכאתב872עוגניםההסתדרות ועידת
משהממיסטבלוב873עוגניםההסתדרות ועידת
מידדמרחבי874עוגניםההסתדרות ועידת
נעםזבידוב875עוגניםההסתדרות ועידת
יורםנגר876עוגניםההסתדרות ועידת
שלום שלינחום877עוגניםההסתדרות ועידת
אסידיין878עוגניםההסתדרות ועידת
גמליאל יונתןמלמד879עוגניםההסתדרות ועידת
נליביטון880עוגניםההסתדרות ועידת
אריהמור881עוגניםההסתדרות ועידת
פנינהאופיר882עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהאליהו883עוגניםההסתדרות ועידת
הדסהקוסקס884עוגניםההסתדרות ועידת
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אמיר אנטנךקבדה885עוגניםההסתדרות ועידת
תומרשמחי886עוגניםההסתדרות ועידת
ורדויץ887עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםגלעם888עוגניםההסתדרות ועידת
משהמשה889עוגניםההסתדרות ועידת
סימהגרופי890עוגניםההסתדרות ועידת
אסף יוסףוולף891עוגניםההסתדרות ועידת
עובדיה אביעדשדה יצחק892עוגניםההסתדרות ועידת
גאולה נגהגדיש893עוגניםההסתדרות ועידת
משהמרדכי894עוגניםההסתדרות ועידת
עזיזה יקירהפרגון895עוגניםההסתדרות ועידת
אלן חיאטל896עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרלוי897עוגניםההסתדרות ועידת
הראלהמלאכי898עוגניםההסתדרות ועידת
אביפלד899עוגניםההסתדרות ועידת
גליתוידרמן900עוגניםההסתדרות ועידת
מוריסטהר901עוגניםההסתדרות ועידת
רויטלעמר902עוגניםההסתדרות ועידת
עטרהשאער903עוגניםההסתדרות ועידת
חיה גליתכהן904עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףשמואל905עוגניםההסתדרות ועידת
שקדאלכסנדר906עוגניםההסתדרות ועידת
רבקהשרוני907עוגניםההסתדרות ועידת
יהושעמלכה908עוגניםההסתדרות ועידת
אביסלמן909עוגניםההסתדרות ועידת
אורנהסגל910עוגניםההסתדרות ועידת
רועיאפגין911עוגניםההסתדרות ועידת
סגליתכהן912עוגניםההסתדרות ועידת
חיהכהן913עוגניםההסתדרות ועידת
איריסזילברמן914עוגניםההסתדרות ועידת
דליהמור915עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםניסנבאום916עוגניםההסתדרות ועידת
אריגולדשטיין917עוגניםההסתדרות ועידת
דב ישראלשני918עוגניםההסתדרות ועידת
משהפורטל919עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרויזל920עוגניםההסתדרות ועידת
רותיהרוש921עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיגללר922עוגניםההסתדרות ועידת
הרצל יוסףדאלי923עוגניםההסתדרות ועידת
ולידדבאח924עוגניםההסתדרות ועידת
נעמיפוקס925עוגניםההסתדרות ועידת
גבריאלדהן926עוגניםההסתדרות ועידת
יהודה ברוךגולד927עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףישי928עוגניםההסתדרות ועידת
שלום שמעוןפיניאן929עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבדביר930עוגניםההסתדרות ועידת
סימה סופינחמיה931עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםדהאן932עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםדהן933עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיחבר934עוגניםההסתדרות ועידת
ניליביטמן935עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםיצחק936עוגניםההסתדרות ועידת
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שהלהלוי937עוגניםההסתדרות ועידת
גבריאל ו'סרגדובינר938עוגניםההסתדרות ועידת
אריאל-אוריצוברי939עוגניםההסתדרות ועידת
אלדדדוד940עוגניםההסתדרות ועידת
רינהדיעי941עוגניםההסתדרות ועידת
לאהשיטרית בן פדידה942עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהדורני943עוגניםההסתדרות ועידת
מריםעזריה944עוגניםההסתדרות ועידת
משה חייםפוקס945עוגניםההסתדרות ועידת
רחלהגולומב946עוגניםההסתדרות ועידת
יצחק שרוןדיין947עוגניםההסתדרות ועידת
גבריאל חי אשרמישאל948עוגניםההסתדרות ועידת
אלי-סיניקעטבי949עוגניםההסתדרות ועידת
איילזלנה950עוגניםההסתדרות ועידת
גילה ויס'געדרי951עוגניםההסתדרות ועידת
שמואל דןהורנשטיין952עוגניםההסתדרות ועידת
יהושעוינשטיין953עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןואזנה954עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתסגל955עוגניםההסתדרות ועידת
לבןיוריה956עוגניםההסתדרות ועידת
משהסויסה957עוגניםההסתדרות ועידת
חייםויטלם958עוגניםההסתדרות ועידת
רמירחמים959עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםוייסמל960עוגניםההסתדרות ועידת
שימיאשכנזי961עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקשחף962עוגניםההסתדרות ועידת
ארמונד לויוקנין963עוגניםההסתדרות ועידת
עזראסוירי964עוגניםההסתדרות ועידת
דוד הרשאדלר965עוגניםההסתדרות ועידת
משהסטוליריאו966עוגניםההסתדרות ועידת
אלנורהויינטרוב967עוגניםההסתדרות ועידת
מוסארחמן עבדול968עוגניםההסתדרות ועידת
אלישלום969עוגניםההסתדרות ועידת
יאיראלישיב970עוגניםההסתדרות ועידת
דודאזולאי971עוגניםההסתדרות ועידת
אלפרידהקרסנר972עוגניםההסתדרות ועידת
אליהועזר973עוגניםההסתדרות ועידת
טוביה בצלאלקליין974עוגניםההסתדרות ועידת
אליהואלבו975עוגניםההסתדרות ועידת
בוריסאייזנברג976עוגניםההסתדרות ועידת
עודדעלימה977עוגניםההסתדרות ועידת
מאירעזרא978עוגניםההסתדרות ועידת
דודשמחי979עוגניםההסתדרות ועידת
סיגליתמלאך980עוגניםההסתדרות ועידת
אשרחכם981עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרתורגמן982עוגניםההסתדרות ועידת
ירוןקציר983עוגניםההסתדרות ועידת
מיכלדוד בן984וגניםעההסתדרות ועידת
יואבארדני985עוגניםההסתדרות ועידת
אתיגוכברג986עוגניםההסתדרות ועידת
חיים חיננו בן987עוגניםההסתדרות ועידת
חוסיןבר'ג988עוגניםההסתדרות ועידת
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רות סטלהאבידן989עוגניםההסתדרות ועידת
מיהזבין990עוגניםההסתדרות ועידת
לייבקרסניקר991עוגניםההסתדרות ועידת
דודפיטקובסקי992עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהפינקל993עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףמזעקי994עוגניםההסתדרות ועידת
יחיאלפרצילינה995עוגניםההסתדרות ועידת
חזיכהן996עוגניםההסתדרות ועידת
מאיכץ997עוגניםההסתדרות ועידת
רחלאריאב998עוגניםההסתדרות ועידת
ציוןלולו בן999עוגניםההסתדרות ועידת
שולמיתפלג1000עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםגלזר1001עוגניםההסתדרות ועידת
ניצה אביבהאזון1002עוגניםההסתדרות ועידת
שרהליבסקר1003עוגניםההסתדרות ועידת
לאהפפרמן-אופיר1004עוגניםההסתדרות ועידת
פנחסגניסלב1005עוגניםההסתדרות ועידת
מונאורי'ח1006עוגניםההסתדרות ועידת
כוכיאסרף1007עוגניםההסתדרות ועידת
אלישעניסן בן1008עוגניםההסתדרות ועידת
נילירובין1009עוגניםההסתדרות ועידת
חגיתחתן1010עוגניםההסתדרות ועידת
פילחסאלואשוילי1011עוגניםההסתדרות ועידת
פדינהלוין1012עוגניםההסתדרות ועידת
חיהספורטס1013עוגניםההסתדרות ועידת
הלנהורשינין1014עוגניםההסתדרות ועידת
משהוולמן1015עוגניםההסתדרות ועידת
רחליאוגש1016עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהפלור1017עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקשקד1018עוגניםההסתדרות ועידת
ראובן רוברטאברמוב1019עוגניםההסתדרות ועידת
חיבדרה1020עוגניםההסתדרות ועידת
אריאלגוטקינד1021עוגניםההסתדרות ועידת
ישראלפרז1022עוגניםההסתדרות ועידת
ראובןפרי1023עוגניםההסתדרות ועידת
חיים שלמהפרלוב1024עוגניםההסתדרות ועידת
אסףסולימן1025עוגניםההסתדרות ועידת
אמיראסרף1026עוגניםההסתדרות ועידת
אוריצראפי1027עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיאטיאס1028עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןאהרון1029עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקשחם1030עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףפרץ1031עוגניםההסתדרות ועידת
יריבשיזף1032עוגניםההסתדרות ועידת
אמירקירש1033עוגניםההסתדרות ועידת
אריהקלינר1034עוגניםההסתדרות ועידת
אל נתןמנחם בן1035עוגניםההסתדרות ועידת
בניקמחי1036עוגניםההסתדרות ועידת
עמוסלבאן1037עוגניםההסתדרות ועידת
דורוןקרני1038עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםאהרוני1039עוגניםההסתדרות ועידת
אסקייל סנטייגוגולדמן1040עוגניםההסתדרות ועידת
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יחיאלבסל1041עוגניםההסתדרות ועידת
צבירוט1042עוגניםההסתדרות ועידת
אורימתוקי1043עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלדנינו1044עוגניםההסתדרות ועידת
רמזיריזק1045עוגניםההסתדרות ועידת
אשראזרזר1046עוגניםההסתדרות ועידת
אילניתבוסקילה1047עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםבידאני1048עוגניםההסתדרות ועידת
כדוריאורה1049עוגניםההסתדרות ועידת
נפתלישאול1050עוגניםההסתדרות ועידת
משה יהודהגיטליץ1051עוגניםההסתדרות ועידת
רימונדשחאדה1052עוגניםההסתדרות ועידת
אחסאןטריף1053עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבשחרור1054עוגניםההסתדרות ועידת
בצלאלהראל1055עוגניםההסתדרות ועידת
מאיריוסף בן1056עוגניםההסתדרות ועידת
אליהושלום1057עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבפרדי1058עוגניםההסתדרות ועידת
ויקטוראלון1059עוגניםההסתדרות ועידת
יורםפורת1060עוגניםההסתדרות ועידת
אילניתקרן1061עוגניםההסתדרות ועידת
צדוק סלחשמעיה1062עוגניםההסתדרות ועידת
סאמרלאילה'ח1063עוגניםההסתדרות ועידת
עליסואי אבו1064עוגניםההסתדרות ועידת
מעתוקה שושנהיהונתן1065עוגניםההסתדרות ועידת
ליליאןסטרוגנו1066עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםהפטל1067עוגניםההסתדרות ועידת
שבתאימזרחי1068עוגניםההסתדרות ועידת
זוהראליהו1069עוגניםההסתדרות ועידת
פליקסאהרון בן1070עוגניםההסתדרות ועידת
רנהפנס1071עוגניםההסתדרות ועידת
אוקסנהפוטפנקו1072עוגניםההסתדרות ועידת
מריםמנסור1073עוגניםההסתדרות ועידת
אביבהאברהם1074עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתקמר1075עוגניםההסתדרות ועידת
סאלחסלאלחה1076עוגניםההסתדרות ועידת
אשרגולדשלגר1077עוגניםההסתדרות ועידת
הנריאלקסלסי1078עוגניםההסתדרות ועידת
סני ציוןזנזורי1079עוגניםההסתדרות ועידת
ולדמירמורג1080עוגניםההסתדרות ועידת
נירה-מגידוד-שושן1081עוגניםההסתדרות ועידת
צפורהיעקבי1082עוגניםההסתדרות ועידת
ירדנהלוי1083עוגניםההסתדרות ועידת
מחמודמפרע1084עוגניםההסתדרות ועידת
שרהעזרא בן1085עוגניםההסתדרות ועידת
חייםפרטוש1086עוגניםההסתדרות ועידת
רוניאמר עמי בן1087עוגניםההסתדרות ועידת
ליאורשקד1088עוגניםההסתדרות ועידת
שיקינן1089עוגניםההסתדרות ועידת
תמרשלוי1090עוגניםההסתדרות ועידת
חיהאונגר1091עוגניםההסתדרות ועידת
חנהדרחי1092עוגניםההסתדרות ועידת
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אילתמור1093עוגניםההסתדרות ועידת
שרהאבו בן1094עוגניםההסתדרות ועידת
אנהקופרשטוק1095עוגניםההסתדרות ועידת
פריחה אלישבעשיש1096עוגניםההסתדרות ועידת
מרסלהרשקו1097עוגניםההסתדרות ועידת
שולמיתבוטבול1098עוגניםההסתדרות ועידת
אליעזרארביב1099עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהדניאל1100עוגניםההסתדרות ועידת
קארןבולנדי1101עוגניםההסתדרות ועידת
עמרםשרגא1102עוגניםההסתדרות ועידת
סמדראמזלג1103עוגניםההסתדרות ועידת
שרה זיוהאסא1104עוגניםההסתדרות ועידת
דודמנטש1105עוגניםההסתדרות ועידת
אושרהפינטו1106עוגניםההסתדרות ועידת
אלקין עליזהאבידור1107עוגניםההסתדרות ועידת
אורילוי1108עוגניםההסתדרות ועידת
אליקורן1109עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףזועבי1110עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןרוזנברג1111עוגניםההסתדרות ועידת
שרהעראמי1112עוגניםההסתדרות ועידת
אליססלוק1113עוגניםההסתדרות ועידת
פולינהבנציונוב1114עוגניםההסתדרות ועידת
יהונתןניצן1115עוגניםההסתדרות ועידת
שאולדור1116עוגניםההסתדרות ועידת
רחלינוב1117עוגניםההסתדרות ועידת
מיכללוגסי1118עוגניםההסתדרות ועידת
דודביטן1119עוגניםההסתדרות ועידת
יפהמרדכייב1120עוגניםההסתדרות ועידת
הרצלשבתאי1121עוגניםההסתדרות ועידת
מריםמלמד1122עוגניםההסתדרות ועידת
ליל'חזובידאת1123עוגניםההסתדרות ועידת
לוסיה סימונהפטרר1124עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהגלנטי1125עוגניםההסתדרות ועידת
חנה חדווההלר1126עוגניםההסתדרות ועידת
רותהפרנקו1127עוגניםההסתדרות ועידת
דניאללוגסי1128עוגניםההסתדרות ועידת
נאוהמורד1129עוגניםההסתדרות ועידת
ברכהפאר1130עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהיחזקאל1131עוגניםההסתדרות ועידת
רחלפרץ1132עוגניםההסתדרות ועידת
פרידהגוטמן-קבלו1133עוגניםההסתדרות ועידת
דרורהרוזן1134עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקזקשבסקי1135עוגניםההסתדרות ועידת
מתילדהגרינברג1136עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיימיני1137עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתדנינו1138עוגניםההסתדרות ועידת
עופרלוי1139עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהאוליאל1140עוגניםההסתדרות ועידת
משהצרפתי1141עוגניםההסתדרות ועידת
אלון לבדוקס1142עוגניםההסתדרות ועידת
דוד יקיראזולאי1143עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבשקרצי1144עוגניםההסתדרות ועידת
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גיאאתגר1145עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףאורן1146עוגניםההסתדרות ועידת
סעידשלח1147עוגניםההסתדרות ועידת
דליהלוי1148עוגניםההסתדרות ועידת
יוסף שלמהברבי1149עוגניםההסתדרות ועידת
אליהו אליאורן1150עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקבלאיש1151עוגניםההסתדרות ועידת
יחיא חביבמאלול1152עוגניםההסתדרות ועידת
דודאזולאי1153עוגניםההסתדרות ועידת
אבישמעוני1154עוגניםההסתדרות ועידת
חנניהעובדיה1155עוגניםההסתדרות ועידת
הרצלשבו בן1156עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףאשכנזי1157עוגניםההסתדרות ועידת
יוסף ירדןצור בן1158עוגניםההסתדרות ועידת
ארנוןברזלאי1159עוגניםההסתדרות ועידת
הישאםזועבי1160עוגניםההסתדרות ועידת
משהעזרן1161עוגניםההסתדרות ועידת
רמיזילברשטיין1162עוגניםההסתדרות ועידת
אפרהצבי1163עוגניםההסתדרות ועידת
שיחסון1164עוגניםההסתדרות ועידת
חייםעקאב1165עוגניםההסתדרות ועידת
אדיחנונוב1166עוגניםההסתדרות ועידת
מאיראביר1167עוגניםההסתדרות ועידת
יורםלוי1168עוגניםההסתדרות ועידת
אורנהברנס1169עוגניםההסתדרות ועידת
ניסיםשושן1170עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףפלוטניק1171עוגניםההסתדרות ועידת
וואידביאדי1172עוגניםההסתדרות ועידת
עמירםאדר1173עוגניםההסתדרות ועידת
איתןגבאי1174עוגניםההסתדרות ועידת
חנניהגבאי1175עוגניםההסתדרות ועידת
רמזיאסלאן1176עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבבזק1177עוגניםההסתדרות ועידת
משהאדמתי1178עוגניםההסתדרות ועידת
רונןבשרי1179עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףטאהא1180עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהפרחי1181עוגניםההסתדרות ועידת
עאטףטאטור1182עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיווקנין1183עוגניםההסתדרות ועידת
חנניהדהן1184עוגניםההסתדרות ועידת
ניסיםנגר1185עוגניםההסתדרות ועידת
דנהנתן פרץ1186עוגניםההסתדרות ועידת
האשםטיב'ח1187עוגניםההסתדרות ועידת
מאיר חיכהן1188עוגניםההסתדרות ועידת
יב'נגטאפש1189עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרמזמר1190עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלפנחסוב1191עוגניםההסתדרות ועידת
איריספוקס1192עוגניםההסתדרות ועידת
רותאהרון1193עוגניםההסתדרות ועידת
שרגאגינזבורג1194עוגניםההסתדרות ועידת
צופיה רחללניאדו דקל1195עוגניםההסתדרות ועידת
סיגלבירן1196עוגניםההסתדרות ועידת
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דןקרן1197עוגניםההסתדרות ועידת
רונינחום1198עוגניםההסתדרות ועידת
חייםהגרי1199עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוסנדק1200עוגניםההסתדרות ועידת
לובהבארייב1201עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקרמות1202עוגניםההסתדרות ועידת
אבראהיםטאהא1203עוגניםההסתדרות ועידת
דיאנאסלימאן1204עוגניםההסתדרות ועידת
אורליגולומב1205עוגניםההסתדרות ועידת
סימהסורני1206עוגניםההסתדרות ועידת
הודאחלבי1207עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםטריקי1208עוגניםההסתדרות ועידת
מזידסעד1209עוגניםההסתדרות ועידת
רחליברקו1210עוגניםההסתדרות ועידת
שבע בתגאון1211עוגניםההסתדרות ועידת
לימורכברה1212עוגניםההסתדרות ועידת
אויגןברגר1213עוגניםההסתדרות ועידת
ברגבאי1214עוגניםההסתדרות ועידת
יפיתלחמני1215עוגניםההסתדרות ועידת
צביקהדונט1216עוגניםההסתדרות ועידת
חלמיבארין'ג1217עוגניםההסתדרות ועידת
ליאורהאילון1218עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתהרוש1219עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרדמשק1220עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרבללי1221עוגניםההסתדרות ועידת
רוניתעמרם1222עוגניםההסתדרות ועידת
מוחמדדאוד 'חג1223עוגניםההסתדרות ועידת
אילאה אל עבדזייד1224עוגניםההסתדרות ועידת
כרמלהחסן1225עוגניםההסתדרות ועידת
פואד'פראג1226עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןאלמליח1227עוגניםההסתדרות ועידת
אליהווקנין1228עוגניםההסתדרות ועידת
צפורהמימון1229עוגניםההסתדרות ועידת
נעיםעוויסאת1230עוגניםההסתדרות ועידת
אביבהלאונוב1231עוגניםההסתדרות ועידת
דין אל מאל'גטריף1232עוגניםההסתדרות ועידת
סימהגמיש1233עוגניםההסתדרות ועידת
יהושע יהונתןגרף1234עוגניםההסתדרות ועידת
נאוהנקאר1235עוגניםההסתדרות ועידת
סוזי שושנהלוי1236עוגניםההסתדרות ועידת
צפורהברקוביץ1237עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהחן1238עוגניםההסתדרות ועידת
עובדיההררי1239עוגניםההסתדרות ועידת
רחלבר-בראשי1240עוגניםההסתדרות ועידת
מזל גליתברדה1241עוגניםההסתדרות ועידת
דודדב בן1242עוגניםההסתדרות ועידת
ענתעוז1243עוגניםההסתדרות ועידת
מנחםנץג1244עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרדרור1245עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםדוד1246עוגניםההסתדרות ועידת
יב'נגחמדה אבו1247עוגניםההסתדרות ועידת
ניסןחביב1248עוגניםההסתדרות ועידת
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ראובןעודד1249עוגניםההסתדרות ועידת
אורירשטיק1250עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןדיעי1251עוגניםההסתדרות ועידת
שוכרישופאני1252עוגניםההסתדרות ועידת
יהושעגרשטין1253עוגניםההסתדרות ועידת
דניאל דנישיטרית1254עוגניםההסתדרות ועידת
חייםאלקלעי1255עוגניםההסתדרות ועידת
אביעדדהן1256עוגניםההסתדרות ועידת
ראמזשחיבר1257עוגניםההסתדרות ועידת
נואףליל אבו1258עוגניםההסתדרות ועידת
יורםחגבי1259עוגניםההסתדרות ועידת
נאיףזידאן1260עוגניםההסתדרות ועידת
יצחק אברהםאסא1261עוגניםההסתדרות ועידת
דודעמוס1262עוגניםההסתדרות ועידת
ליהיארם1263עוגניםההסתדרות ועידת
אילן משהאזולאי1264עוגניםההסתדרות ועידת
משהאפפלבאום1265עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןקסלסי1266עוגניםההסתדרות ועידת
דודראובן1267עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקאליעזר בן1268עוגניםההסתדרות ועידת
עובדחוגי1269עוגניםההסתדרות ועידת
משהשמואלי1270עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאלבונדר1271עוגניםההסתדרות ועידת
עופרימין1272עוגניםההסתדרות ועידת
חייםאברהם1273עוגניםההסתדרות ועידת
מאיר צביספיר1274עוגניםההסתדרות ועידת
ארנוןארי בן1275עוגניםההסתדרות ועידת
גילנחושתאי1276עוגניםההסתדרות ועידת
אבליןצברי1277עוגניםההסתדרות ועידת
רימהלוין1278עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףטהר1279עוגניםההסתדרות ועידת
לאהפנחסוב1280עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוטימור1281עוגניםההסתדרות ועידת
עופרהציון1282עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףקדוש1283עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכירגב1284עוגניםההסתדרות ועידת
אמנוןדוידוב1285עוגניםההסתדרות ועידת
גמליאלכהן1286עוגניםההסתדרות ועידת
שאולטוב שם1287עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםקסוס1288עוגניםההסתדרות ועידת
יפתטירי1289וגניםעההסתדרות ועידת
שולהסולטן1290עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףנדלר1291עוגניםההסתדרות ועידת
יעיששיטרית1292עוגניםההסתדרות ועידת
מאירגרייס1293עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהדוגו1294עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרפוליצר1295עוגניםההסתדרות ועידת
עליחסון1296עוגניםההסתדרות ועידת
רויטלאוחנה1297עוגניםההסתדרות ועידת
רזיאלצונג1298עוגניםההסתדרות ועידת
הילהמוסטפא1299עוגניםההסתדרות ועידת
איריתסימון1300עוגניםההסתדרות ועידת
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יהודהחורב1301עוגניםההסתדרות ועידת
מרסלאופק1302עוגניםההסתדרות ועידת
רותתורגמן1303עוגניםההסתדרות ועידת
רחלהלחמי בית1304עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאלחמו בן1305עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהרכניצר1306עוגניםההסתדרות ועידת
רבקהעמית1307עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיחזיזה1308עוגניםההסתדרות ועידת
יר'חנבואני1309עוגניםההסתדרות ועידת
דרורית פייגאלהפרמון1310עוגניםההסתדרות ועידת
מוטיחן1311עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהפיכמן1312עוגניםההסתדרות ועידת
תמרזמיר1313עוגניםההסתדרות ועידת
רותאזולאי1314עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבכליף1315עוגניםההסתדרות ועידת
מור מרסלאלגריסי1316עוגניםההסתדרות ועידת
רחלחכם1317עוגניםההסתדרות ועידת
פאדיעבוד1318עוגניםההסתדרות ועידת
מתניה מתייצחק1319עוגניםההסתדרות ועידת
גאולהזינר1320עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהקוהן1321עוגניםההסתדרות ועידת
לבנהשביט1322עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרחרזי1323עוגניםההסתדרות ועידת
צפורהנויברגר1324עוגניםההסתדרות ועידת
איליהסקוזה1325עוגניםההסתדרות ועידת
אריהאזולאי1326עוגניםההסתדרות ועידת
נדבאון בר1327עוגניםההסתדרות ועידת
דוד עופרלוי1328עוגניםההסתדרות ועידת
אילןכהן1329עוגניםההסתדרות ועידת
דניחדד1330עוגניםההסתדרות ועידת
לימורקימלמן1331עוגניםההסתדרות ועידת
אוריכהן1332עוגניםההסתדרות ועידת
יהושעאמויאל1333עוגניםההסתדרות ועידת
הרצלעמיקם1334עוגניםההסתדרות ועידת
עדהפברקר1335עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהצור1336עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםבלילתי1337עוגניםההסתדרות ועידת
אב-אחישמחי1338עוגניםההסתדרות ועידת
ירון(יחיא) ניסים1339עוגניםההסתדרות ועידת
שרהגפן1340עוגניםההסתדרות ועידת
חנהפרנקו1341עוגניםההסתדרות ועידת
עמירשפטל1342עוגניםההסתדרות ועידת
צביגרינולד1343עוגניםההסתדרות ועידת
חנה ענתוינשטיין1344עוגניםההסתדרות ועידת
דודסבג1345עוגניםההסתדרות ועידת
סיגליתארביב1346עוגניםההסתדרות ועידת
מוריהאשכנזי1347עוגניםההסתדרות ועידת
מאירמלכה1348עוגניםההסתדרות ועידת
יואלכהן1349עוגניםההסתדרות ועידת
אמנהאשקר1350עוגניםההסתדרות ועידת
נין'גלוי1351עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבצוק1352עוגניםההסתדרות ועידת
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ציון בןמשולם1353עוגניםההסתדרות ועידת
סימונהעמר1354עוגניםההסתדרות ועידת
ניצןיהודה1355עוגניםההסתדרות ועידת
אילהאםערדאת אבו1356עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםמלכה1357עוגניםההסתדרות ועידת
מוריסאומזגין1358עוגניםההסתדרות ועידת
ליאבכהן1359עוגניםההסתדרות ועידת
אביבהכחלון1360עוגניםההסתדרות ועידת
רחלביסמוט1361עוגניםההסתדרות ועידת
ברטואלמלם1362עוגניםההסתדרות ועידת
טוביהאשכנזי1363עוגניםההסתדרות ועידת
נאברחלבי1364עוגניםההסתדרות ועידת
ליזהבלו1365עוגניםההסתדרות ועידת
סימון חייםואנונו1366עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהשור1367עוגניםההסתדרות ועידת
ישי יעקבלוי1368עוגניםההסתדרות ועידת
נצחכהן1369עוגניםההסתדרות ועידת
אסףפורת1370עוגניםההסתדרות ועידת
פאניזינו1371עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןנחמני1372עוגניםההסתדרות ועידת
עובדיהלוי1373עוגניםההסתדרות ועידת
משהביאר1374עוגניםההסתדרות ועידת
הדסאברהם1375עוגניםההסתדרות ועידת
ישראלפרץ1376עוגניםההסתדרות ועידת
נסיםקורן1377עוגניםההסתדרות ועידת
עליהפדילה1378עוגניםההסתדרות ועידת
עזראכהן1379עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףחמו בן1380עוגניםההסתדרות ועידת
יואלפברקר1381עוגניםההסתדרות ועידת
אלישמעון בן1382עוגניםההסתדרות ועידת
אמיראלי1383עוגניםההסתדרות ועידת
חייםקורן1384עוגניםההסתדרות ועידת
מיכהגריצמן1385עוגניםההסתדרות ועידת
ירמיהודוידוב1386עוגניםההסתדרות ועידת
מנדל אברהםקוך1387עוגניםההסתדרות ועידת
אושרתנגר1388עוגניםההסתדרות ועידת
ראובןסולטני1389עוגניםההסתדרות ועידת
אילןשפירא1390עוגניםההסתדרות ועידת
דודאבו1391עוגניםההסתדרות ועידת
ישראלשולדרמן1392עוגניםההסתדרות ועידת
עוזימרדכי1393עוגניםההסתדרות ועידת
גיאזקין1394עוגניםההסתדרות ועידת
דודאטיאס1395עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףהירש1396עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףתחאוכה1397עוגניםההסתדרות ועידת
סליםשחאדה1398עוגניםההסתדרות ועידת
מורןמן1399עוגניםההסתדרות ועידת
ריבהקליין1400עוגניםההסתדרות ועידת
זולטןנץגל1401עוגניםההסתדרות ועידת
ליאורהירקוני1402עוגניםההסתדרות ועידת
אלידהן1403עוגניםההסתדרות ועידת
איריתבלומנפלד1404עוגניםההסתדרות ועידת



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהסוג בחירות
ישעיהו דודזינגר1405עוגניםההסתדרות ועידת
תמריפה1406עוגניםההסתדרות ועידת
סטלהזלצהנדלר1407עוגניםההסתדרות ועידת
משהבוסקילה1408עוגניםההסתדרות ועידת
רחמיםכרמי1409עוגניםההסתדרות ועידת
אביחזקיהו1410עוגניםההסתדרות ועידת
מאירדדיה1411עוגניםההסתדרות ועידת
שלומיתחיים בן1412עוגניםההסתדרות ועידת
דינהזייד1413עוגניםההסתדרות ועידת
דינהזקון בן חיון1414עוגניםההסתדרות ועידת
זיאדבלעוס1415עוגניםההסתדרות ועידת
חנהינאי טרגר1416עוגניםההסתדרות ועידת
חנןליבוביץ1417עוגניםההסתדרות ועידת
טובהסטריכש1418עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהלאביוד1419עוגניםההסתדרות ועידת
מזלאלפסי1420עוגניםההסתדרות ועידת
דודדזאנאשווילי1421עוגניםההסתדרות ועידת
פנינהלולו בן1422עוגניםההסתדרות ועידת
סמדררופא1423עוגניםההסתדרות ועידת
שלומיתאשד1424עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאלנשוילי'ג1425עוגניםההסתדרות ועידת
נלישטרית1426עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאלחדד1427עוגניםההסתדרות ועידת
שגיתסיידה1428עוגניםההסתדרות ועידת
אריאללוי1429עוגניםההסתדרות ועידת
ביאנקהרדנסקי1430עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףחיפי1431עוגניםההסתדרות ועידת
נהאדשרקייה1432עוגניםההסתדרות ועידת
סעידכבהה1433עוגניםההסתדרות ועידת
אילידהן1434עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיכסיף1435עוגניםההסתדרות ועידת
מנחםמלול1436עוגניםההסתדרות ועידת
ראיקדיביני1437עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלדורון1438עוגניםההסתדרות ועידת
גיהאדמוסטפא1439עוגניםההסתדרות ועידת
גבריאלביטון1440עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףאסרף1441עוגניםההסתדרות ועידת
פנחסברטפלד1442עוגניםההסתדרות ועידת
אלישלמה1443עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקבלסאן1444עוגניםההסתדרות ועידת
פנינה אילהשטיינר דקל1445עוגניםההסתדרות ועידת
ישראלחזן1446עוגניםההסתדרות ועידת
פליקסטוויטו1447עוגניםההסתדרות ועידת
אבשלוםדוד1448עוגניםההסתדרות ועידת
הילהמארק1449עוגניםההסתדרות ועידת
נתן נחוםיולביץ1450עוגניםההסתדרות ועידת
מנחםסטרודבורסקי1451עוגניםההסתדרות ועידת
אלירןפטיטו1452עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםמזרחי1453עוגניםההסתדרות ועידת
פנחס עופראטיה1454עוגניםההסתדרות ועידת
אליהודוד1455עוגניםההסתדרות ועידת
מרואןנאסר1456עוגניםההסתדרות ועידת
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ראסםחיט אבו1457עוגניםההסתדרות ועידת
אהובהלכיש1458עוגניםההסתדרות ועידת
נטעלוי1459עוגניםההסתדרות ועידת
מוחמדקאסם1460עוגניםההסתדרות ועידת
אלכסנדר ישעיהולהב1461עוגניםההסתדרות ועידת
מוחמדסמארה1462עוגניםההסתדרות ועידת
זוהיירנאסר1463עוגניםההסתדרות ועידת
דודיוסף מור1464עוגניםההסתדרות ועידת
כוכבהכהן1465עוגניםההסתדרות ועידת
ציוןניסים1466עוגניםההסתדרות ועידת
אהודסרפיאן1467עוגניםההסתדרות ועידת
ציוןחסן1468עוגניםההסתדרות ועידת
סוזיצמח כהן1469עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבמזירובסקי1470עוגניםההסתדרות ועידת
סיגריתכהן1471עוגניםההסתדרות ועידת
ציון בןמנצור1472עוגניםההסתדרות ועידת
טלישמואלי1473עוגניםההסתדרות ועידת
דודוקנין1474עוגניםההסתדרות ועידת
סימהדרור1475עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףאלישע1476עוגניםההסתדרות ועידת
אלוןשוקר1477עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףאוזן1478עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרקנפו1479עוגניםההסתדרות ועידת
ישראלהירשהורן1480עוגניםההסתדרות ועידת
אלישבעחסן1481עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףמימרן1482עוגניםההסתדרות ועידת
גרשון גורגסגרה1483עוגניםההסתדרות ועידת
הזאריאסין1484עוגניםההסתדרות ועידת
אורלייערי1485עוגניםההסתדרות ועידת
אילהאםזידאן1486עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיניוביץ1487עוגניםההסתדרות ועידת
מוריסאלבז1488עוגניםההסתדרות ועידת
טליהחוגי1489עוגניםההסתדרות ועידת
נעאמהדיאב1490עוגניםההסתדרות ועידת
לאהמרום1491עוגניםההסתדרות ועידת
איתןליכטנפלד1492עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםמזרחי1493עוגניםההסתדרות ועידת
אהובהמשולם1494עוגניםההסתדרות ועידת
שאולששון1495עוגניםההסתדרות ועידת
מיטלנחום1496עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיאברהם1497עוגניםההסתדרות ועידת
מיהפחימה1498עוגניםההסתדרות ועידת
יוליאנהישי אליעזר1499עוגניםההסתדרות ועידת
אבנרפרחי1500עוגניםההסתדרות ועידת
פנינשיא1501עוגניםההסתדרות ועידת
זהבהפרץ1502עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתאביעד1503עוגניםההסתדרות ועידת
תיקיחן1504עוגניםההסתדרות ועידת
תמרזלאיט1505עוגניםההסתדרות ועידת
רחלדהן1506עוגניםההסתדרות ועידת
יקירקונציצקי1507עוגניםההסתדרות ועידת
רחמיםגואטה1508עוגניםההסתדרות ועידת
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אמנוןכהן1509עוגניםההסתדרות ועידת
אסתראמר1510עוגניםההסתדרות ועידת
משהחתן1511עוגניםההסתדרות ועידת
גליתחזות1512עוגניםההסתדרות ועידת
זקליןדדון1513עוגניםההסתדרות ועידת
שמואלטנא1514עוגניםההסתדרות ועידת
דודאלון1515עוגניםההסתדרות ועידת
רוזימשיח1516עוגניםההסתדרות ועידת
ני'גקליגר שלום1517עוגניםההסתדרות ועידת
דפנהמזרחי1518עוגניםההסתדרות ועידת
שושנה-אינגרידיעקובי1519עוגניםההסתדרות ועידת
פאולהפישר1520עוגניםההסתדרות ועידת
דוד נתןאייזנמן1521עוגניםההסתדרות ועידת
רמיאזולאי1522עוגניםההסתדרות ועידת
ליליאןטויזר אפוטה1523עוגניםההסתדרות ועידת
אהובה מלכהאדרי1524עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהאוזן1525עוגניםההסתדרות ועידת
שולמיתעמוס1526עוגניםההסתדרות ועידת
תקוהלילך1527עוגניםההסתדרות ועידת
מנשהימין1528עוגניםההסתדרות ועידת
נתןסנוף1529עוגניםההסתדרות ועידת
רחלנקש1530עוגניםההסתדרות ועידת
שלמה יוסףסוחניצקי1531עוגניםההסתדרות ועידת
יוכינגר גמליאל1532עוגניםההסתדרות ועידת
אילנהנהרי1533עוגניםההסתדרות ועידת
אדלהבטאט1534עוגניםההסתדרות ועידת
יחיאלגפנר1535עוגניםההסתדרות ועידת
אברהם רןכוחן1536עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתעשור1537עוגניםההסתדרות ועידת
תמרשימול-בן1538עוגניםההסתדרות ועידת
שלומיתקנדיל1539עוגניםההסתדרות ועידת
רותישושן בן1540עוגניםההסתדרות ועידת
משהוכטל1541עוגניםההסתדרות ועידת
חנהלנצינסקי1542עוגניםההסתדרות ועידת
ישראלהביזונר1543עוגניםההסתדרות ועידת
איסרספיר1544עוגניםההסתדרות ועידת
עדינהכוכבי1545עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבגוטמכר1546עוגניםההסתדרות ועידת
אליהו חייםאלגרסי1547עוגניםההסתדרות ועידת
יאירעמר1548עוגניםההסתדרות ועידת
יפהרוזיליו1549עוגניםההסתדרות ועידת
עדימעוז1550עוגניםההסתדרות ועידת
משהצברי1551עוגניםההסתדרות ועידת
אריה עוזרלייפר1552עוגניםההסתדרות ועידת
אורידיין1553עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהכהן1554עוגניםההסתדרות ועידת
ירוןרוזנברג1555עוגניםההסתדרות ועידת
מאיראלוק1556עוגניםההסתדרות ועידת
רות לאהשרון1557עוגניםההסתדרות ועידת
יואלנחום1558עוגניםההסתדרות ועידת
סימהפמילי1559עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםכהן1560עוגניםההסתדרות ועידת
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יצחקטויטו1561עוגניםההסתדרות ועידת
עיוש רונןאיטח1562עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבמנשה1563עוגניםההסתדרות ועידת
אליפריוה1564עוגניםההסתדרות ועידת
ריקידהן1565עוגניםההסתדרות ועידת
פהדמוראד1566עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבקבסה1567עוגניםההסתדרות ועידת
אוריכהן1568עוגניםההסתדרות ועידת
אניכהן1569עוגניםההסתדרות ועידת
מאיראמסלם1570עוגניםההסתדרות ועידת
גדסגל1571עוגניםההסתדרות ועידת
אורןמשולמי1572עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקדנינו1573עוגניםההסתדרות ועידת
עמוסששון1574עוגניםההסתדרות ועידת
יואלסולומון1575עוגניםההסתדרות ועידת
(יהושע) עוזיינאי1576עוגניםההסתדרות ועידת
שולמיתגבאי1577עוגניםההסתדרות ועידת
פנינה אורנהפפרמן1578עוגניםההסתדרות ועידת
משהענקי1579עוגניםההסתדרות ועידת
אילניתששון1580עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהמופלג1581עוגניםההסתדרות ועידת
אילהארדל1582עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרלוי1583עוגניםההסתדרות ועידת
לירןגרשון1584עוגניםההסתדרות ועידת
ציוןמחיוט1585עוגניםההסתדרות ועידת
יפהשדה1586עוגניםההסתדרות ועידת
לילאעבאס1587עוגניםההסתדרות ועידת
אשראלון1588עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהמונסינגו1589עוגניםההסתדרות ועידת
רימאןקזאמל1590עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםמליחי1591עוגניםההסתדרות ועידת
רצוןדרורי1592עוגניםההסתדרות ועידת
נוהאטיב'ח1593עוגניםההסתדרות ועידת
לויאיטח1594עוגניםההסתדרות ועידת
שרהמאור1595עוגניםההסתדרות ועידת
שושנהענתבי1596עוגניםההסתדרות ועידת
ניצהצבי בן1597עוגניםההסתדרות ועידת
אסתראברהמי1598עוגניםההסתדרות ועידת
קלודיןמימוני1599עוגניםההסתדרות ועידת
ויקטוריחיה1600עוגניםההסתדרות ועידת
לאהכהן1601עוגניםההסתדרות ועידת
חביבהגיא אבי1602עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתנחמן1603עוגניםההסתדרות ועידת
נעמיסגל1604עוגניםההסתדרות ועידת
טלייורש1605עוגניםההסתדרות ועידת
איתןדפני1606עוגניםההסתדרות ועידת
שושנהשהם בן1607עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףאלפסי1608עוגניםההסתדרות ועידת
שושנהחלפין1609עוגניםההסתדרות ועידת
סלואבראנסי1610עוגניםההסתדרות ועידת
ציפישחורי1611עוגניםההסתדרות ועידת
גדעוןאחמר שני1612עוגניםההסתדרות ועידת
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אריהרסלר1613עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבחמו בן1614עוגניםההסתדרות ועידת
רותאגם1615עוגניםההסתדרות ועידת
אליהו אלירןקוזליק1616עוגניםההסתדרות ועידת
דודפרץ1617עוגניםההסתדרות ועידת
איגנטאושרוביץ1618עוגניםההסתדרות ועידת
זאב חייםפרידריך1619עוגניםההסתדרות ועידת
אשראוחיון1620עוגניםההסתדרות ועידת
אביביתחיימוף קמין1621עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםאוחנה1622עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאליוסף1623עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףששת-בר1624עוגניםההסתדרות ועידת
בטימוסקוביץ בלייכר1625עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכישחר1626עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהקרן1627עוגניםההסתדרות ועידת
חנניהבוסקילה1628עוגניםההסתדרות ועידת
חיים הרצלצווה1629עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףצרור1630עוגניםההסתדרות ועידת
סיגליתהנדלמן1631עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהאזרד1632עוגניםההסתדרות ועידת
גדעוןהטלי1633עוגניםההסתדרות ועידת
רחלשוחט1634עוגניםההסתדרות ועידת
סחלואברהם1635עוגניםההסתדרות ועידת
ליל'חאזן'ח1636עוגניםההסתדרות ועידת
מוחמד'חדרג1637עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבחיון1638עוגניםההסתדרות ועידת
אילהנאגר1639עוגניםההסתדרות ועידת
טליאבירז חיט1640עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקאינהורן1641עוגניםההסתדרות ועידת
אנורפלאח1642עוגניםההסתדרות ועידת
אמלרבאוי'ח1643עוגניםההסתדרות ועידת
יוסף מאיראמויאל1644עוגניםההסתדרות ועידת
ליל'חאגבאריה1645עוגניםההסתדרות ועידת
מאירבניטה1646עוגניםההסתדרות ועידת
אבינועםשושן1647עוגניםההסתדרות ועידת
אליהושריקי1648עוגניםההסתדרות ועידת
כרמלהגלעדי1649עוגניםההסתדרות ועידת
קאסםשבאט1650עוגניםההסתדרות ועידת
רםבק1651עוגניםההסתדרות ועידת
סמירחסן1652עוגניםההסתדרות ועידת
נבילעלי1653עוגניםההסתדרות ועידת
גדעוןנפשי1654עוגניםההסתדרות ועידת
אליהבראשית1655עוגניםההסתדרות ועידת
גליתדהרי1656עוגניםההסתדרות ועידת
אבנרבוריה1657עוגניםההסתדרות ועידת
האד'גזידאן1658עוגניםההסתדרות ועידת
מזל קוקהטייב1659עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןלולו בן1660עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהיק'קרבצ1661עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןאביזמר1662עוגניםההסתדרות ועידת
חייםשאול1663עוגניםההסתדרות ועידת
שמואל אהודאלוני1664עוגניםההסתדרות ועידת
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אילןרהב1665עוגניםההסתדרות ועידת
ופיקגמל1666עוגניםההסתדרות ועידת
מוסארחמן עבדול1667עוגניםההסתדרות ועידת
אבנרחן1668עוגניםההסתדרות ועידת
דוריתמזרחי1669עוגניםההסתדרות ועידת
אורהויינר1670עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהשבד1671עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםבוכריס1672עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףמוסלמי1673עוגניםההסתדרות ועידת
אברהם יאיראלגאוי1674עוגניםההסתדרות ועידת
מנשהשחר1675עוגניםההסתדרות ועידת
יהושע אברהםשחר1676עוגניםההסתדרות ועידת
גינתגמיל1677עוגניםההסתדרות ועידת
אהובהסומר1678עוגניםההסתדרות ועידת
ברכהשבירו1679עוגניםההסתדרות ועידת
מריםפיקר1680עוגניםההסתדרות ועידת
אליהושרעבי1681עוגניםההסתדרות ועידת
ענתכהן1682עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהמזרחי1683עוגניםההסתדרות ועידת
חוהחכם1684עוגניםההסתדרות ועידת
חייםמנסורה1685עוגניםההסתדרות ועידת
ריטהליברמן1686עוגניםההסתדרות ועידת
מימיגולדמן1687עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהרוזנברג1688עוגניםההסתדרות ועידת
זהבהגוטמן1689עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףאלמלם1690עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבזמיר1691עוגניםההסתדרות ועידת
אדריאןאלבוכר1692עוגניםההסתדרות ועידת
כרמלהפדידה1693עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףבריל1694עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתמיש1695עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבלוי1696עוגניםההסתדרות ועידת
עדנהלוסטיג1697עוגניםההסתדרות ועידת
שמחה סימהבלעיש1698עוגניםההסתדרות ועידת
איהני'ג1699עוגניםההסתדרות ועידת
דוריתקורן1700עוגניםההסתדרות ועידת
אמירחלבי1701עוגניםההסתדרות ועידת
עודדריסמן1702עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןקקון1703עוגניםההסתדרות ועידת
מעיןמן1704עוגניםההסתדרות ועידת
אבנרדורמן1705עוגניםההסתדרות ועידת
סערפוקס1706עוגניםההסתדרות ועידת
אליהואוליאל1707עוגניםההסתדרות ועידת
שמעון אלרואיצמח1708עוגניםההסתדרות ועידת
צפניה אסףהעצני1709עוגניםההסתדרות ועידת
גליתבליויס1710עוגניםההסתדרות ועידת
אשרסבן1711עוגניםההסתדרות ועידת
דבאדן1712עוגניםההסתדרות ועידת
יעריתאשר1713עוגניםההסתדרות ועידת
אודטצרויה1714עוגניםההסתדרות ועידת
דניאלדמוסיי1715עוגניםההסתדרות ועידת
ציביהאורן1716עוגניםההסתדרות ועידת
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אברהםפיין1717עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהאזולאי1718עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםפטיטו1719עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבמרדכי בן1720עוגניםההסתדרות ועידת
אברהם אליהוזלזניק1721עוגניםההסתדרות ועידת
מלכה מליאשרם1722עוגניםההסתדרות ועידת
יוכבדשי אור1723עוגניםההסתדרות ועידת
סנדובדנגיו1724עוגניםההסתדרות ועידת
אבנרחדד1725עוגניםההסתדרות ועידת
שלמה סלומוןאוחיון1726עוגניםההסתדרות ועידת
רחלאגצי1727עוגניםההסתדרות ועידת
יגאלברגמן1728עוגניםההסתדרות ועידת
יפהאלול1729עוגניםההסתדרות ועידת
פסחטבק1730עוגניםההסתדרות ועידת
מטילדהלשץ1731עוגניםההסתדרות ועידת
ישראלחדד1732עוגניםההסתדרות ועידת
חנהאלון1733עוגניםההסתדרות ועידת
דרורלירן1734עוגניםההסתדרות ועידת
גליצור1735עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיאלפסי1736עוגניםההסתדרות ועידת
שמואלחסיד1737עוגניםההסתדרות ועידת
דורוןחובשי1738עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףלחיאני1739עוגניםההסתדרות ועידת
אהודמזרחי1740עוגניםההסתדרות ועידת
שושנהפריסט1741עוגניםההסתדרות ועידת
אסתרכרמלי1742עוגניםההסתדרות ועידת
אהרוןסלאמה1743עוגניםההסתדרות ועידת
רחליוסף1744עוגניםההסתדרות ועידת
שלמה שלוםאלפסי1745עוגניםההסתדרות ועידת
איריתפריש1746עוגניםההסתדרות ועידת
לאהנוישול1747עוגניםההסתדרות ועידת
רון-טלכוכבי1748עוגניםההסתדרות ועידת
דודלוי1749עוגניםההסתדרות ועידת
ברוךעייש1750עוגניםההסתדרות ועידת
מריםחדד1751עוגניםההסתדרות ועידת
אביבה בתיהרז1752עוגניםההסתדרות ועידת
דליהזיירמן1753עוגניםההסתדרות ועידת
לאה טובהטבול1754עוגניםההסתדרות ועידת
תמרזוכמן1755עוגניםההסתדרות ועידת
אבנרצמח1756עוגניםההסתדרות ועידת
באקהמואסי1757עוגניםההסתדרות ועידת
סונדוסעיד1758עוגניםההסתדרות ועידת
זכיהחנון1759עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקמיארא1760עוגניםההסתדרות ועידת
זהבהתנא1761עוגניםההסתדרות ועידת
נדאקאדר אל עבד1762עוגניםההסתדרות ועידת
אביבשלום1763עוגניםההסתדרות ועידת
עמרםאטיאס1764עוגניםההסתדרות ועידת
זהבהעזרא אסיאג1765עוגניםההסתדרות ועידת
חיהמדאר גואטה1766עוגניםההסתדרות ועידת
דינהסוברנו1767עוגניםההסתדרות ועידת
קונסטנטיןאיסייב1768עוגניםההסתדרות ועידת



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהסוג בחירות
רוזליהמאירזון1769עוגניםההסתדרות ועידת
דןציוני1770עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוחדד1771עוגניםההסתדרות ועידת
ניצהברג1772עוגניםההסתדרות ועידת
שמעון יצחקאפריאט1773עוגניםההסתדרות ועידת
יעלאורן1774עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףאבל1775עוגניםההסתדרות ועידת
אלברטאיבגי1776עוגניםההסתדרות ועידת
יחזקאליגנה1777עוגניםההסתדרות ועידת
מזלהקש1778עוגניםההסתדרות ועידת
יאירדידי1779עוגניםההסתדרות ועידת
אליהוגלעדי1780עוגניםההסתדרות ועידת
רצוןתוהמי1781עוגניםההסתדרות ועידת
צביהפייביש1782עוגניםההסתדרות ועידת
יוניתנסים1783עוגניםההסתדרות ועידת
טוניאביטבול1784עוגניםההסתדרות ועידת
מנחםלוי1785עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתשילה1786עוגניםההסתדרות ועידת
ריםאלסיאח משיעל1787עוגניםההסתדרות ועידת
יוספהאלמוג1788עוגניםההסתדרות ועידת
אלרוןגלעדי1789עוגניםההסתדרות ועידת
גדשרעבי1790עוגניםההסתדרות ועידת
צביכץ1791עוגניםההסתדרות ועידת
יאירסעיד1792עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקמלול1793עוגניםההסתדרות ועידת
אליפינברג1794עוגניםההסתדרות ועידת
אבנרמתתיהו1795עוגניםההסתדרות ועידת
מאור-מאירחמרה1796עוגניםההסתדרות ועידת
אליעטיה1797עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףגולן1798עוגניםההסתדרות ועידת
חברון מאירדיאי1799עוגניםההסתדרות ועידת
דבורהאשוול1800עוגניםההסתדרות ועידת
דודזינגר1801עוגניםההסתדרות ועידת
אפי ליאורהיודל1802עוגניםההסתדרות ועידת
ברטהוסרמן1803עוגניםההסתדרות ועידת
לילךאליהו1804עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהיחיאל בן1805עוגניםההסתדרות ועידת
מיכלחזן1806עוגניםההסתדרות ועידת
איריס אתיחמו בן1807עוגניםההסתדרות ועידת
נט'גאביטל1808עוגניםההסתדרות ועידת
דימהעודה 'חאג1809עוגניםההסתדרות ועידת
פלורטכהן1810עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבלוי1811עוגניםההסתדרות ועידת
תקוהמזרחי1812עוגניםההסתדרות ועידת
ריטהפורקוש1813עוגניםההסתדרות ועידת
לורהאוליבקוביץ1814עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבדביר1815עוגניםההסתדרות ועידת
יעלהוכנשטיין1816עוגניםההסתדרות ועידת
שרהו'סורוז זידה1817עוגניםההסתדרות ועידת
פרידהבורר1818עוגניםההסתדרות ועידת
יבגניהגורדון1819עוגניםההסתדרות ועידת
דפנהסלילת1820עוגניםההסתדרות ועידת
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יחיאלאמיתי1821עוגניםההסתדרות ועידת
ליודמילהגריגוריאן1822עוגניםההסתדרות ועידת
נורית ימנהמזרחי1823עוגניםההסתדרות ועידת
מלכהפדר1824עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהסינוני1825עוגניםההסתדרות ועידת
דליהפולק1826עוגניםההסתדרות ועידת
איריתברשישט1827עוגניםההסתדרות ועידת
לאהשורץ1828עוגניםההסתדרות ועידת
נאוהמנדל1829עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקחקוקי1830עוגניםההסתדרות ועידת
משהיהודה1831עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףבירן1832עוגניםההסתדרות ועידת
שלוםסעיד1833עוגניםההסתדרות ועידת
אהודאידן1834עוגניםההסתדרות ועידת
פרץוגרהוף1835עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףאלדורף1836עוגניםההסתדרות ועידת
גדעוןמדהלה1837עוגניםההסתדרות ועידת
מירי אביבהזוגייר1838עוגניםההסתדרות ועידת
רבקהעוזרי1839עוגניםההסתדרות ועידת
גדידהן1840עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקקורמוש1841עוגניםההסתדרות ועידת
שרלזקרי בן1842עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןתאני1843עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהסופר1844עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכיפריאל1845עוגניםההסתדרות ועידת
דוריתגזר אל1846עוגניםההסתדרות ועידת
מאיר יעקבקינן1847עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףפלח1848עוגניםההסתדרות ועידת
דסיסלבהפרידמן1849עוגניםההסתדרות ועידת
אהרןפמילי1850עוגניםההסתדרות ועידת
נינהכחלון נחמני1851עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןפדידה1852עוגניםההסתדרות ועידת
פרץגלאם1853עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבגנון1854עוגניםההסתדרות ועידת
מיכלפנונו1855עוגניםההסתדרות ועידת
משהאלפסי1856עוגניםההסתדרות ועידת
איילנמר1857עוגניםההסתדרות ועידת
שחףיוספי1858עוגניםההסתדרות ועידת
ארנוןמינס1859עוגניםההסתדרות ועידת
אביגדורהדר1860עוגניםההסתדרות ועידת
לילךכוכבי1861עוגניםההסתדרות ועידת
חייםמוסה משה1862עוגניםההסתדרות ועידת
דיאנהחבש1863עוגניםההסתדרות ועידת
ערןיהודה1864עוגניםההסתדרות ועידת
רוניתווייסבליט1865עוגניםההסתדרות ועידת
דניאלחלפין1866עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבהררי1867עוגניםההסתדרות ועידת
מזלולובלסקי1868עוגניםההסתדרות ועידת
כפירהררי1869עוגניםההסתדרות ועידת
דודאברו1870עוגניםההסתדרות ועידת
אליז כנרתאוחיון1871עוגניםההסתדרות ועידת
עציוןכוכבי1872עוגניםההסתדרות ועידת
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נפתליכהן1873עוגניםההסתדרות ועידת
שמעיהאברהם1874עוגניםההסתדרות ועידת
אילהסינוני1875עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקשושן בן1876עוגניםההסתדרות ועידת
אנדרה ציוןשושן בן1877עוגניםההסתדרות ועידת
טלשלום בן1878עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהבשויץ1879עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלגביזון1880עוגניםההסתדרות ועידת
סימהברוכיאל1881עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכידורני1882עוגניםההסתדרות ועידת
משהדנגוט1883עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקדרי1884עוגניםההסתדרות ועידת
יהודיתסולומון1885עוגניםההסתדרות ועידת
חי שמעוןהדר1886עוגניםההסתדרות ועידת
בנימין אלעדהראל1887עוגניםההסתדרות ועידת
דודזוארץ1888עוגניםההסתדרות ועידת
מנחםזלינגר1889עוגניםההסתדרות ועידת
בועזחן1890עוגניםההסתדרות ועידת
אריהוינברג1891עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבטולדנו1892עוגניםההסתדרות ועידת
אילןטיבי1893עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףקרוב1894עוגניםההסתדרות ועידת
איציקטל1895עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןפרי1896עוגניםההסתדרות ועידת
ארמוןיהודה1897עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםכהן1898עוגניםההסתדרות ועידת
יגאלכהן1899עוגניםההסתדרות ועידת
טוב יוםכהן1900עוגניםההסתדרות ועידת
צביפיק1901עוגניםההסתדרות ועידת
מיכאלכהן1902עוגניםההסתדרות ועידת
אלאנורהארליכמן גנדלמן1903עוגניםההסתדרות ועידת
קרןלויטין1904עוגניםההסתדרות ועידת
ברוךחרמוני1905עוגניםההסתדרות ועידת
אסתררוה1906עוגניםההסתדרות ועידת
רינהחיון1907עוגניםההסתדרות ועידת
ציונהיפרח1908עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהחזוט1909עוגניםההסתדרות ועידת
סבחהעאנם אבו1910עוגניםההסתדרות ועידת
יגאליצחקוב1911עוגניםההסתדרות ועידת
רוניפיינמן1912עוגניםההסתדרות ועידת
כוכבהרצבי1913עוגניםההסתדרות ועידת
יוסף תדסהסיום1914עוגניםההסתדרות ועידת
דניאלאשטמקר1915עוגניםההסתדרות ועידת
סולומוןמונסונגו1916עוגניםההסתדרות ועידת
חיים-משהבגייב1917עוגניםההסתדרות ועידת
משהפינקלשטיין1918עוגניםההסתדרות ועידת
לאונידויינשטיין1919עוגניםההסתדרות ועידת
אוריאלאילייאב1920עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקברגר1921עוגניםההסתדרות ועידת
דודבוזוקהשוילי1922עוגניםההסתדרות ועידת
מאירגיל1923עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהדנה1924עוגניםההסתדרות ועידת



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהסוג בחירות
עופרחי1925עוגניםההסתדרות ועידת
דודדהן1926עוגניםההסתדרות ועידת
דוריתחסון1927עוגניםההסתדרות ועידת
אורהנחום1928עוגניםההסתדרות ועידת
וקטוריהעובדיה1929עוגניםההסתדרות ועידת
אדיתאקוקה1930עוגניםההסתדרות ועידת
אוריתרגב1931עוגניםההסתדרות ועידת
אורלימוסלאי1932עוגניםההסתדרות ועידת
אריאלהשלמה רובין1933עוגניםההסתדרות ועידת
נעמילוי1934עוגניםההסתדרות ועידת
טל רחלדויטש לאור1935עוגניםההסתדרות ועידת
רחלסוכר שבח1936עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםגבאי1937עוגניםההסתדרות ועידת
מרדכינסים1938עוגניםההסתדרות ועידת
אורן ברנרד'ג'חג1939עוגניםההסתדרות ועידת
עובדיהאפרים1940עוגניםההסתדרות ועידת
יהודהפרץ1941עוגניםההסתדרות ועידת
עוזיאבוטבול1942עוגניםההסתדרות ועידת
שמואלשמחון1943עוגניםההסתדרות ועידת
שלמהבלייכר1944עוגניםההסתדרות ועידת
מריםלחמי1945עוגניםההסתדרות ועידת
יצחקהרשקו1946עוגניםההסתדרות ועידת
ורדהטויטו1947עוגניםההסתדרות ועידת
רבקהסנסלו1948עוגניםההסתדרות ועידת
פיביקובי1949עוגניםההסתדרות ועידת
אסתר אפרתארבל1950עוגניםההסתדרות ועידת
אליהועטר בן1951עוגניםההסתדרות ועידת
מאירהשלמוני1952עוגניםההסתדרות ועידת
תמרוכטר1953עוגניםההסתדרות ועידת
סילויהמרטון1954עוגניםההסתדרות ועידת
סולומוןטלקר1955עוגניםההסתדרות ועידת
נגבהעמר1956עוגניםההסתדרות ועידת
אושרהטורגמן1957עוגניםההסתדרות ועידת
אידהגנדלמן1958עוגניםההסתדרות ועידת
אורהברשטלינג1959עוגניםההסתדרות ועידת
שרהשביט בר1960עוגניםההסתדרות ועידת
מואיז מוריץאוחנונה1961עוגניםההסתדרות ועידת
ויביאןמגריל1962עוגניםההסתדרות ועידת
עופרלביא1963עוגניםההסתדרות ועידת
מנחםמן1964עוגניםההסתדרות ועידת
יעקבגבאי1965עוגניםההסתדרות ועידת
זכריהמסעוד1966עוגניםההסתדרות ועידת
יורםנקיס1967עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםעמר1968עוגניםההסתדרות ועידת
קוביפפיא1969עוגניםההסתדרות ועידת
כדוריפצאצי1970עוגניםההסתדרות ועידת
שמעוןברק1971עוגניםההסתדרות ועידת
אליעזר בנימיןניץזקו1972עוגניםההסתדרות ועידת
עופרקליך1973עוגניםההסתדרות ועידת
נסיםקמחי1974עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםחי דוד1975עוגניםההסתדרות ועידת
ציוןרוזיליו1976עוגניםההסתדרות ועידת
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יעקב רונירומנו1977עוגניםההסתדרות ועידת
ליאורשוקרי1978עוגניםההסתדרות ועידת
משהשטנגר1979עוגניםההסתדרות ועידת
ניסןשירמן1980עוגניםההסתדרות ועידת
יוסףווקנין1981עוגניםההסתדרות ועידת
בנימיןשכטר1982עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםדהן1983עוגניםההסתדרות ועידת
עמנואלדולב1984עוגניםההסתדרות ועידת
משהקרויטורו1985עוגניםההסתדרות ועידת
נוריאלכורש1986עוגניםההסתדרות ועידת
רפאלקטאשוילי1987עוגניםההסתדרות ועידת
דורוןאטיאס1988עוגניםההסתדרות ועידת
דודזגורי1989עוגניםההסתדרות ועידת
אברהםחדד1990עוגניםההסתדרות ועידת
עליזהאוליאל1991עוגניםההסתדרות ועידת
טליחיא1992עוגניםההסתדרות ועידת
שיאלוני1993עוגניםההסתדרות ועידת
מרים מאיהמנקלי1994עוגניםההסתדרות ועידת
דניאלבנלולו1995עוגניםההסתדרות ועידת
צהלהחבאני1996עוגניםההסתדרות ועידת
מיריהלוי1997עוגניםההסתדרות ועידת
מאירחלבי1998עוגניםההסתדרות ועידת
ליאורטרגן1999עוגניםההסתדרות ועידת
אטהברוסקין2000עוגניםההסתדרות ועידת




