
פרטי שםמשפחה שםסידורי מספרסיעה שםמרחבבחירות סוג
אביאזולאי1עוגניםאילתמרחבים מועצות
סימהנמיר2עוגניםאילתמרחבים מועצות
פנחסגניסלב3עוגניםאילתמרחבים מועצות
משהאזולאי4עוגניםאילתמרחבים מועצות
סערשפירא5עוגניםאילתמרחבים מועצות
בטימוסקוביץ בלייכר6עוגניםאילתמרחבים מועצות
עיושאלמלח7עוגניםאילתמרחבים מועצות
שלוםקסוס8עוגניםאילתמרחבים מועצות
גילהאיובי9עוגניםאילתמרחבים מועצות
דוד יקיראזולאי10עוגניםאילתמרחבים מועצות
מירבאפק11עוגניםאילתמרחבים מועצות
דניאלעקיבא12עוגניםאילתמרחבים מועצות
אלכסנדרשטנדל13עוגניםאילתמרחבים מועצות
עודדמל14עוגניםאילתמרחבים מועצות
בנימיןנחמני15עוגניםאילתמרחבים מועצות
אשראייש16עוגניםאילתמרחבים מועצות
ירדנהלוי17עוגניםאילתמרחבים מועצות
יצחקחרמון18עוגניםאילתמרחבים מועצות
אסתרלוי19עוגניםאילתמרחבים מועצות
שלמהבלייכר20עוגניםאילתמרחבים מועצות
רויטלעמר21עוגניםאילתמרחבים מועצות
שלוםכהן22עוגניםאילתמרחבים מועצות
אביהואלדאני23עוגניםאילתמרחבים מועצות
יהודהפרץ24עוגניםאילתמרחבים מועצות
שושנהר'אפנג25עוגניםאילתמרחבים מועצות
חנהדרחי26עוגניםאילתמרחבים מועצות
ויקט אנדרי חייםביסמוט27עוגניםאילתמרחבים מועצות
ליליאןביטון28עוגניםאילתמרחבים מועצות
אלישע ליאוראלקיים29עוגניםאילתמרחבים מועצות
שרוןאלמלח30עוגניםאילתמרחבים מועצות
פנימימרן31עוגניםאילתמרחבים מועצות
נינהכחלון נחמני32עוגניםאילתמרחבים מועצות
פימה יצחקפינטו33עוגניםאילתמרחבים מועצות
מאיר דוידאטיאס34עוגניםאילתמרחבים מועצות
עליזהבלעיש35עוגניםאילתמרחבים מועצות
משהקרויטורו36עוגניםאילתמרחבים מועצות
סבסטיאןיאנו'ויז37עוגניםאילתמרחבים מועצות
יצחקגורנו38עוגניםאילתמרחבים מועצות
רמיטביבי39עוגניםאילתמרחבים מועצות
אייליהלומי40עוגניםאילתמרחבים מועצות
חיים משהעובדיה41עוגניםאילתמרחבים מועצות
דודצדוק42עוגניםאילתמרחבים מועצות
מיכהזינו43עוגניםאילתמרחבים מועצות
שלמהחמו בן44עוגניםאילתמרחבים מועצות
נאוה רחלאלחרר45עוגניםאילתמרחבים מועצות
רמידוד בן46עוגניםאילתמרחבים מועצות
סימון חייםואנונו47עוגניםאילתמרחבים מועצות
מריםזקן בן48עוגניםאילתמרחבים מועצות
רפאלנמיר49עוגניםאילתמרחבים מועצות
תמרשושן בן50עוגניםאילתמרחבים מועצות
חנה זנטשמיר ללוש51עוגניםאילתמרחבים מועצות
חייםשייב1עוגניםאשדודמרחבים מועצות
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זהבהאלימלך2עוגניםאשדודמרחבים מועצות
ברוךמרזוק3עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אלוןחסן4עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מאירהרוש בן5עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מאירמלכה6עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מאירגבאי7עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שלוםכנפו8עוגניםאשדודמרחבים מועצות
חיהלחיאני9עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שמעוןחדידה10עוגניםאשדודמרחבים מועצות
יעקבדברא11עוגניםאשדודמרחבים מועצות
חייםזקן בן12עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מיכאלסרוסי13עוגניםאשדודמרחבים מועצות
חייםהגרי14עוגניםאשדודמרחבים מועצות
עובדיהלוי15עוגניםאשדודמרחבים מועצות
איתיברנט16עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אברהםפלדינגר17עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מיכללוגסי18עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אבינועםשושן19עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שארלוקראט20עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אלברטמלכה21עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שלמה שלוםאלפסי22עוגניםאשדודמרחבים מועצות
דודפרץ23עוגניםאשדודמרחבים מועצות
רוןכהן מגורי24עוגניםאשדודמרחבים מועצות
דודלוי25עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אשראוחיון26עוגניםאשדודמרחבים מועצות
רוניאמר עמי בן27עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שמואלכרמי28עוגניםאשדודמרחבים מועצות
נליביטון29עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מלכה מליאשרם30עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אברהםכהן31עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שמעון יורםסויסה32עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מאיכץ33עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שלמהשמואל34עוגניםאשדודמרחבים מועצות
פנינהלולו בן35עוגניםאשדודמרחבים מועצות
דוריתגזר אל36עוגניםאשדודמרחבים מועצות
גיאאלעזרה37עוגניםאשדודמרחבים מועצות
דודאפריאט38עוגניםאשדודמרחבים מועצות
דבקרן39עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אדיתאקוקה40עוגניםאשדודמרחבים מועצות
יונההוכמן41עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מאיראמסלם42עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אליאברמוביץ43עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אילןברזלי44עוגניםאשדודמרחבים מועצות
רפאלרפאל45עוגניםאשדודמרחבים מועצות
ירון(יחיא) ניסים46עוגניםאשדודמרחבים מועצות
יוסףלחיאני47עוגניםאשדודמרחבים מועצות
איריסבשארי48עוגניםאשדודמרחבים מועצות
ישראלעמרם49עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שבע בתסימה50עוגניםאשדודמרחבים מועצות
רויטלשייב אזואלוס51עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שריתברגיג52עוגניםאשדודמרחבים מועצות
רחלספיר53עוגניםאשדודמרחבים מועצות
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שלוםפטיטו54עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מישאלמור55עוגניםאשדודמרחבים מועצות
משהעזרן56עוגניםאשדודמרחבים מועצות
משהעוז-אבן57עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מקסיםבנישו58עוגניםאשדודמרחבים מועצות
זהבהכתר59עוגניםאשדודמרחבים מועצות
יעקבוקרו'קוז60עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אלירןפטיטו61עוגניםאשדודמרחבים מועצות
אלעדאלפסי62עוגניםאשדודמרחבים מועצות
ארמונדסימון בן63עוגניםאשדודמרחבים מועצות
יוריביידר64עוגניםאשדודמרחבים מועצות
בבר אברהםאזולאי65עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מרכוסאזואלוס66עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מריםווקנין67עוגניםאשדודמרחבים מועצות
סימונהעמר68עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שמעוןקדוש69עוגניםאשדודמרחבים מועצות
קרןדברא70עוגניםאשדודמרחבים מועצות
רמיאבודרהם71עוגניםאשדודמרחבים מועצות
יעקבנעים בן72עוגניםאשדודמרחבים מועצות
דניאלבנלולו73עוגניםאשדודמרחבים מועצות
דודוקנין74עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שניעמר75עוגניםאשדודמרחבים מועצות
סוזטעמר76עוגניםאשדודמרחבים מועצות
מוניקללוש77עוגניםאשדודמרחבים מועצות
שמעוןשושן78עוגניםאשדודמרחבים מועצות
חנניה שמעוןדיין79עוגניםאשדודמרחבים מועצות
רמי אברהםגויטע1עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
ארמונד לויוקנין2עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
הקטור חייםכהן3עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
יהודיתמלכה אוליאל4עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
רמיאזרן5עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
עוזילוי6עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
יהושפטנחום7עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
ציוןחסן8עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
פרץמצרפי9עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
דודאזולאי10עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
מנחםאוחנה11עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
חייםמנסורה12עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
עינתהלוי13עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
משהקפח14עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
נסיםקורן15עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
שמעוןברק16עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אסתרתורגמן17עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
גדעוןאחמר שני18עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אסידיין19עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אליהודוד20עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אורידיין21עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
יוסףבוכרע22עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
שמעוןלולו בן23עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
משהכץ24עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
מוריסאלבז25עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
תומרנסים26עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
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הרצלעמיקם27עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
ואי'ג יוסיעסילה28עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אליהועזר29עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
דודחלאוי30עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
שמעוןואזנה31עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
יצחקכהן32עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
מיכאללבוביץ33עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
רחלינוב34עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אורלייחיא35עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
כוכבהכהן36עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
משהמלובני37עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אלילוגסי38עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אהרוןויה39עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
שלוםדנוך40עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
גליתדהרי41עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
רחמיםגואטה42עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
גליתשבו בן43עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
משהאליאסי44עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
זמירהדוד בן45עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
לבברדני46עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
שלמהארבלי47עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
צחיכהן48עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
גריגורימלך49עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
מרדכיאליאס50עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אשרבנתורה51עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
סיגריתכהן52עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אילןכהן53עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
שמעון אלרואיצמח54עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
יוסףמגידש55עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
שלוםמכלוף56עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
נסיםמחלוף57עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
יאירעמר58עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
אסתראברהמי59עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
ישיאביב60עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
רחלקירי61עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
מרדכיסבח62עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
ציון בןכהנים63עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
שולמיתמסינג כץ64עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
יעלבוסקילה65עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
זקלין זיוהליטבק66עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
יצחקכהן67עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
ציוןניסים68עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
דוריתשורץ69עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
שרהסטון70עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
יוסףאוחיון71עוגניםאשקלוןמרחבים מועצות
עופרחתוקה1עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
פיני פנחסאדרי2עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אליהוהולצמן3עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
חוה כוכבהקניסטר4עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
משהגולני5עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יהודהוונטורה6עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
ליאורמלמד7עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
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יהושעגדיד סבזי8עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אמיראלי9עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
חייםקורן10עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
מיכלדוד בן11עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אליעזרנגר12עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אורלי(שלוח) ביטי13עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אליחנוך14עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
ברוךמשה15עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
חייםהדדי16עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
דודנגר17עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
ישישרעבי18עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
מרדכירגב19עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
פרץ אורימיטלמן20עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
מריםשגיא21עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רפאלטריקי22עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יהושע אברהםשחר23עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אסתרקרהקיה קורדובה24עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
הרצלשאול25עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יצחקכהן26עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
זהבהפיינר27עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
משהאידלמן28עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אורירשטיק29עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יוסףכוכבי30עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
לימוראברהם31עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אמנוןיחיא32עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
חנהכץ33עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
חייםשאול34עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אתיאורן35עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
שלמה-ישעיהוגולדברג36עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רחל יעלכהן37עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
איילנמר38עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
סוניהסעדה39עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יוסףכליף40עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יעקבאייקוט מיסטריאל41עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רחמיםרצאבי42עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אדיבנגר43עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אברהםגלזר44עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
מאירחמו בן45עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רון-טלכוכבי46עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
עדימעוז47עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
דוריתחסון48עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אפריםכהן49עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
דודפנקר50עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
זיוהישראלוב51עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רפאלפנחסוב52עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
גבריאללוי53עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
צפורהבקנשטין54עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
כפירהררי55עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
ישראלששון56עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יחזקאלאנגלר57עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אבישינחום בן58עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אברהםאדרי59עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
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רבקה מיטלשר60עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
לבןיוריה61עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
גאולהדוד בן62עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
רחלי סיניהפסח63עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
ניצחיהיכיני64עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
נחמה יעלזוהר65עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
מיטלגונן66עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יניבשרעבי שרוני67עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
יעקבלידר68עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
גילהרודיטי69עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
עדינהגרובר70עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
דודהלוי71עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
מיריהלוי72עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
לאהלוי יפה73עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
דודמוטיאי74עוגניםאונו בקעת גבעתייםמרחבים מועצות
אשרשמואלי1עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
עופרהכהן2עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אשרסרגה3עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
זאבנוימן4עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
יצחקשקד5עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
טובהמעוז6עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
ציוןיחיאלי7עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
ישי יעקבלוי8עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אדוארדחדאד9עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
פליקסאהרון בן10עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
יוסףחמו בן11עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
יעקבלוי12עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
שלמהקראוס13עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
עמרםאטיאס14עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
חגיתחתן15עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
שמואלעטר בן16עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
רוברטחביב17עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
יוסףרוזן18עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
יעקב יאירהקש19עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
עמוסאוזן20עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
מרדכישחר21עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
ניסיםאלפסי22עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
מוחמד'חדרג23עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
יהודהדנה24עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אושרתנגר25עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
חבצלתשקד26עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אברהםשושן27עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
יונה אשרגרשוני28עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
נסיםברקנר29עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
רותנחום30עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אליעזראמסלם31עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
צביגרינוולד32עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
משהשמואלי33עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אלברטאטיאס34עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
חיים דודאוחיון35עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
ניצןיהודה36עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
שושנהפריסקי37עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
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ויקטוראלון38עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אבראהיםמרשוד39עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
יוסףבירן40עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
מאירעזרא41עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
חיהמדאר גואטה42עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אברהםמלכה43עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
מיריטייב44עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אליהופס דא45עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
ניצחונהיחיאלי46עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
שלמהשניאור47עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
תמרזוכמן48עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אלכסנדרלוקיאנוב49עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
חביבאליאס50עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
נבילספיה51עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
גילעדדנה52עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
סימונהסונגו מזרחי53עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אילניתבוסקילה54עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
נפתליעמרם55עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אליהועטר בן56עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
גילהרוזנבלום57עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אודטצרויה58עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
שמואללוי59עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אברהםגבאי60עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
ליאורגרימברג61עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
עליזהאזולאי62עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אלכסנדררוזנבליט63עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אלי ישראלללוש64עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אנטואקנין65עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
חיהעזריה פריטל66עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אזי'חגאזי'חג67עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אליהו שמעוןאוחנה68עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
שיביטון69עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
מריםבארי70עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
מרדכיאלפסי71עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
אריאללוי72עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
נטעלוי73עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
חי שמעוןהדר74עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
חייםמוסה משה75עוגניםמערבי גלילמרחבים מועצות
חסיבעבוד1עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
סאמרלאילה'ח2עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
ית'ורג'גרוס'ג3עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
עליחסון4עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
באסםדור5עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מזידסעד6עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
עליסואי אבו7עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
סעידשלח8עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
אמנהאשקר9עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
אילהאםערדאת אבו10עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מוחמדשנטי11עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
סעידעטאריה12עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
אחמדסואי אבו13עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מחמודמסרי14עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
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כמאלא'היג אל אבו15עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
הזאריאסין16עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מנסורניפס'ח17עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
עזאתחוסיין18עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
בדרול'חג אבו19עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
נעאמהדיאב20עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
לביבהעלי21עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
סעידחמאד22עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
נימרליל'ח אבו23עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
סאלחסואעד24עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
חוסייןבדארנה25עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
הדילעבוד26עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
נלהעבוד27עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מיל'גלאילה'ח28עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
יוסףדיאב29עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מחמודחוסין30עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
יריס'גגנטוס31עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
אחמדעודה32עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
פאדיעבוד33עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מוסאחידר34עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
שאפעורי'ח35עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
סעידטרביה36עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
ריםאלסיאח משיעל37עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מחמודסח38עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
אדוארורי'ח39עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
אלד'חריא אבו40עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מוסטפאדיאב41עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
סלאחחסן42עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
אן'גורי'ח43עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
חנאןמשיעל44עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מתאעזאם45עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מוחמדדיאב46עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
רולאורי'ח47עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
ראפעשאהין48עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
עבירחמזה49עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
לאל'גחוסיין50עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
ולידחוסיין51עוגניםמרכזי גלילמרחבים מועצות
מאיר יונהפרטוק1עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אליסיצחק2עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
דודאוחיון3עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
יחיא חביבמאלול4עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
יעקב יהונתןדקל5עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
רחלסוכר שבח6עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
צפורהמימון7עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אבישמעוני8עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
חנניהכהן9עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
יואבהלאל10עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
סילביהביטון11עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אילסרוסי12עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
פנינה אילהשטיינר דקל13עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
רמירחמים14עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
טוב שם אביכהן15עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
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אליהוברמי16עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
מאיראלול בן17עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
עיוש רונןאיטח18עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
ראובן-טלאלמליח19עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אילהנאמן20עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
יוסףצרור21עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
מזל-כוכבהסולטני22עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
מרסלהרשקו23עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
שושןסרוסי24עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
דוד עופרלוי25עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
עמרםשרגא26עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
פרוספרבניטה27עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
יוסףקרוב28עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
יעקבקבסה29עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אברהםשטרית30עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אברהםמלכה31עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
עוזיאבוטבול32עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
מרדכיחזיזה33עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
דורון עופרשטרית34עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
ישראלפרץ35עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אליז כנרתאוחיון36עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
ליבידרוקר37עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
יצחקמלול38עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
שאוקיגזאוי39עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
יפהיחזקאלי40עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
שקדאלכסנדר41עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
מאירמלכה42עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
טוב מזלעייש43עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
מואיז מוריץאוחנונה44עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
דניאלכהן45עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
נתןסנוף46עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אליאסחנא47עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
מריםמרדכי48עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אליהושושן49עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
דודאברו50עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
שוקיאוחנה51עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
שמעוןאשרף52עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אלברטהרוש53עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
מנחםזלינגר54עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
אילןטיבי55עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
יוסףכהן56עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
ראובןסולטני57עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
חיים הרצלצווה58עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
שלמהשוקרון59עוגניםעליון גלילמרחבים מועצות
יוחנןנתנזון1עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
שושנהפיסק2עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אברהםמזיג3עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
דודיפרח4עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
שאולדור5עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
ארמונדנזרי6עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אילןכהן7עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אליהושריקי8עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
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חיהיזהר שפירא9עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
רחלזיו10עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יצחקדור-בן11עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
צביאקרמן12עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
שלומיתיוסף מור13עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
רפאלכהן14עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
חייםתמאם15עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יצחקנעימי16עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
ניצה אביבהאזון17עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אבנרסולטני18עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יצחקשחף19עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יחיאלאורבך20עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יצחק מאירוייס21עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
שלמהמדמון22עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
רבקהשרוני23עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אברהםזך24עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אבנרחן25עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
מאשהלובלסקי26עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
מקסזגורי27עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יחזקאלפוזננסקי28עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אליהו אלירןקוזליק29עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
ששוןגמליאל30עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
שלמהתנעמי31עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יגאלהררי32עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
מוטיכהן33עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
שמואל אהודאלוני34עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אליעזרבלו35עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
חנוךקזימירסקי36עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אורהברשטלינג37עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אליקורן38עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
עליזהרכניצר39עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יורםלנמן40עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
רבקההלחמי בית41עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יהודהרוזנברג42עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
נתןרחמים43עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
דבזוקובסקי44עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
דודבוקר45עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אלישלום46עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
גליתוידרמן47עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
ישעיהוטל48עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יוסףחימי49עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אידהגנדלמן50עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
ראובןלימונד51עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
משהעינב52עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
רבקהעמית53עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
שרהגפן54עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
בנימיןאהרון55עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אהרןכץ56עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יצחקגביזון57עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
מריםכהן58עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אסתרשהרבני59עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אברהםסנדק60עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
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אביבהאברהם61עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
בנימיןתאני62עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
עזראיהלומי63עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יובלהשכל64עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
חדוהמימון65עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
סלומוןמשה66עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
נפתלישאול67עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
נחמהדור68עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אלכסנדררונאי69עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
שמעוןמחלוף70עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אליעזרשמאי71עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
טלשלום בן72עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
משהדנגוט73עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אביגדורהדר74עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
בנימין אלעדהראל75עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יורםחגבי76עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אמנוןכהן77עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אילהנאגר78עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יוסףפלח79עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אביבשלום80עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
מאיר יצחקשישיצקי81עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
נתנאלסלם82עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
יואלכהן83עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
מיכאלכהן84עוגניםהשרוןמרחבים מועצות
אליהונעים1עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוכבדגויגולד2עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אליהורבנזבט3עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אברהםאפיה4עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
דורוןעזרא5עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
לאוןרנו'בז6עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
שיקינן7עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
בנימיןלביא8עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אפרהצבי9עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אלישע אליאסקסלר10עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
גד אליעזרוקס11עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
צביכחולי12עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יעל אלהונה13עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
מאיר יעקבקינן14עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
רחל עפרהלוי15עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
שאולמזרחי16עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
סמישמואלי17עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
שמואלהימן18עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אלייריב19עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אליעזר יצחקמרקוביץ20עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
איריסזילברמן21עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אשרחסן22עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יעקב משהירונסקי23עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
גדעוןגלינה24עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
משהוהבה25עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אהרוןבלו26עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
גולןמלכיאל27עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוסףנדלר28עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
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סגליתכהן29עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אורנהאביטל30עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
עמוסששון31עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
משהכהן32עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוסף משהרינת33עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
שלמהראובן34עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
מזלהוד35עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
שלמהקלדרון36עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
חייםצבי37עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
מלכהקופפרמן38עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
ניסןזכריה39עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
ברוךחרמוני40עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
קורינה מיכאלהשטרנברג41עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
דניאלקנזן42עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
רבקהאדרי43עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
שלמהמנדלבאום44עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אליעזרכרמי45עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אנדרה ציוןשושן בן46עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אסקייל סנטייגוגולדמן47עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
בנימיןרוזנברג48עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
חנןוייס49עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
רוזהלביא50עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
בנימיןקופלה51עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
דניאלאביטל52עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
עליזהעטר בן53עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
שושנהחורש54עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יצחקשושן בן55עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
זאבסגל56עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יובלאוזן57עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יהודהחגי58עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
ליזהכהן59עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
הנרינמיר60עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
ששוןשוחט61עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
קוביפפיא62עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
סטריאןפינקל63עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
שלוםאברהם בן64עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
מרסלדהרי65עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יוסףדומברובסקי66עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
ענתמנחם67עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
דקלהצדוק68עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
דודאליהו69עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
דינהעטיה בן70עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
איהני'ג71עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יהודיתהרוש72עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
מאירחלבי73עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
יפתצדקה74עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
אליעזר בנימיןניץזקו75עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
ציוןרוזיליו76עוגניםים-בת חולוןמרחבים מועצות
משהמזרחי1עוגניםחיפהמרחבים מועצות
לאה תמרברק2עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יצחקבלס3עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יעקבדבידה4עוגניםחיפהמרחבים מועצות
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חנההרשקוביצי5עוגניםחיפהמרחבים מועצות
שלמהמזרחי6עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אורילוי7עוגניםחיפהמרחבים מועצות
רפאלרוימי8עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מאירמן'תורג9עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יאיראהרן10עוגניםחיפהמרחבים מועצות
ראובןשברצברג11עוגניםחיפהמרחבים מועצות
עליביראני12עוגניםחיפהמרחבים מועצות
ליל'חזובידאת13עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אלברטשמחון בן14עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יואלחדד15עוגניםחיפהמרחבים מועצות
משהוכטל16עוגניםחיפהמרחבים מועצות
שלמהיאיר17עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מריםמלמד18עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מרדכיחבר19עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אברהםדוד20עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אלינחמיאס21עוגניםחיפהמרחבים מועצות
פנינהאופיר22עוגניםחיפהמרחבים מועצות
חיהספורטס23עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אילןדנן24עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יוסףברבי25עוגניםחיפהמרחבים מועצות
הלאלחלבי26עוגניםחיפהמרחבים מועצות
דניאללוגסי27עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יואבבלס28עוגניםחיפהמרחבים מועצות
דןקרן29עוגניםחיפהמרחבים מועצות
דודוקנין30עוגניםחיפהמרחבים מועצות
סאמיחלבי31עוגניםחיפהמרחבים מועצות
שמואלשמחון32עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יוסףברק33עוגניםחיפהמרחבים מועצות
סמדרספרן34עוגניםחיפהמרחבים מועצות
רוז דודלוי35עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יהודהקוהן36עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יעקבסייג37עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מריםפרקש38עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מנשהאברהמי39עוגניםחיפהמרחבים מועצות
חוסיןסעיד40עוגניםחיפהמרחבים מועצות
גלצדקה41עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אברהםלוי42עוגניםחיפהמרחבים מועצות
סימהסורני43עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יוסףווקנין44עוגניםחיפהמרחבים מועצות
דליהלוי45עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יורםאיצקוביץ46עוגניםחיפהמרחבים מועצות
ביאנקהרדנסקי47עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יעקבגוטמכר48עוגניםחיפהמרחבים מועצות
דניאלחפץ49עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יעקבגבאי50עוגניםחיפהמרחבים מועצות
נאוהמורד51עוגניםחיפהמרחבים מועצות
פילחסאלואשוילי52עוגניםחיפהמרחבים מועצות
זכריהדובני53עוגניםחיפהמרחבים מועצות
סיגלאברהם54עוגניםחיפהמרחבים מועצות
סוזןסגמן55עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אליאזולאי56עוגניםחיפהמרחבים מועצות
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לאהלחם57עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מאיר צבירואימי58עוגניםחיפהמרחבים מועצות
משהאשל59עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יוסףפרץ60עוגניםחיפהמרחבים מועצות
בוריסאייזנברג61עוגניםחיפהמרחבים מועצות
ליאורטרגן62עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יעקבמנין63עוגניםחיפהמרחבים מועצות
צפורהלוי64עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יורםלוי65עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מאירששה66עוגניםחיפהמרחבים מועצות
נחמיה אריהדקל67עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אוריתרגב68עוגניםחיפהמרחבים מועצות
וואידביאדי69עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יוליאנהישי אליעזר70עוגניםחיפהמרחבים מועצות
שלמהבוק71עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אורטלמזרחי72עוגניםחיפהמרחבים מועצות
צופיה רחללניאדו דקל73עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אדמוןיונה74עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אברהםהמאירי75עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אביגלגביש76עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מלכהאפרתי77עוגניםחיפהמרחבים מועצות
ציביהאורן78עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אביגדורלייבוביץ79עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יצחקהרשקו80עוגניםחיפהמרחבים מועצות
לאורהזילברמן81עוגניםחיפהמרחבים מועצות
ארזעוז82עוגניםחיפהמרחבים מועצות
דןציוני83עוגניםחיפהמרחבים מועצות
שלמהשבד84עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אלכסנדרריבו85עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יהודיתקורנפין86עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אורנהברבי87עוגניםחיפהמרחבים מועצות
פרץוגרהוף88עוגניםחיפהמרחבים מועצות
רות לאהשרון89עוגניםחיפהמרחבים מועצות
חייםאמויאל90עוגניםחיפהמרחבים מועצות
רחלשורצר91עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מיכלפנונו92עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יונה פולומבהמנשה93עוגניםחיפהמרחבים מועצות
דיאנאסלימאן94עוגניםחיפהמרחבים מועצות
ריבהקליין95עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מתתיהוואנונו96עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מוריסאלסטר97עוגניםחיפהמרחבים מועצות
ריקיאלון98עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יצחק אריהזולא99עוגניםחיפהמרחבים מועצות
דורוןאטיאס100עוגניםחיפהמרחבים מועצות
ברכהשבירו101עוגניםחיפהמרחבים מועצות
מוריסלוי102עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אוריאלאורן103עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יפהאלול104עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יעקבבוחבוט105עוגניםחיפהמרחבים מועצות
שלמה יאירביטון106עוגניםחיפהמרחבים מועצות
נורית מרגליתהרצברג107עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אניכהן108עוגניםחיפהמרחבים מועצות
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דודסולומון109עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אביפלד110עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אברהםעמר111עוגניםחיפהמרחבים מועצות
אסתרשטנגל112עוגניםחיפהמרחבים מועצות
דודשמריהו113עוגניםחיפהמרחבים מועצות
יעלשמש114עוגניםחיפהמרחבים מועצות
דניאלבונפיל1עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ציוןדהאן2עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ישראלאמויאל3עוגניםירושליםמרחבים מועצות
יעלרון4עוגניםירושליםמרחבים מועצות
חי אהרןכהן5עוגניםירושליםמרחבים מועצות
בני כפיררום אל6עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אהרן פלטיאלאדרי7עוגניםירושליםמרחבים מועצות
יוסףישי8עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אמנוןברוכיאן9עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ניסיםשושן10עוגניםירושליםמרחבים מועצות
עמירםאדר11עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אסףוואנונו12עוגניםירושליםמרחבים מועצות
מריםאורן13עוגניםירושליםמרחבים מועצות
דודיוסף מור14עוגניםירושליםמרחבים מועצות
גמליאל יונתןמלמד15עוגניםירושליםמרחבים מועצות
רונידהן16עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ישראלשולדרמן17עוגניםירושליםמרחבים מועצות
בניאשורי18עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ירוןארמוזה19עוגניםירושליםמרחבים מועצות
יוסף מאיראמויאל20עוגניםירושליםמרחבים מועצות
נסים ירחחזן21עוגניםירושליםמרחבים מועצות
מוסארחמן עבדול22עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ורדיתארז23עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ששוןראובן24עוגניםירושליםמרחבים מועצות
זאבדולינסקי25עוגניםירושליםמרחבים מועצות
תמרניסן-ארבלי26עוגניםירושליםמרחבים מועצות
יעקבמרדכי בן27עוגניםירושליםמרחבים מועצות
יעקבכהן28עוגניםירושליםמרחבים מועצות
שלמהכהן29עוגניםירושליםמרחבים מועצות
מאיראמסלם30עוגניםירושליםמרחבים מועצות
יצחקדנינו31עוגניםירושליםמרחבים מועצות
רחמיםחייני אל32עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אילןשפירא33עוגניםירושליםמרחבים מועצות
הילהמארק34עוגניםירושליםמרחבים מועצות
שולמיתבוטבול35עוגניםירושליםמרחבים מועצות
גבריאלאברגיל36עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אילנהדניאל37עוגניםירושליםמרחבים מועצות
לאהשורץ38עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אליהושושן-בן39עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אהודרמבח40עוגניםירושליםמרחבים מועצות
רןסלבצקי41עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אביסלמן42עוגניםירושליםמרחבים מועצות
זכריהצברי43עוגניםירושליםמרחבים מועצות
גלינהגאורגיאבה44עוגניםירושליםמרחבים מועצות
גבריאל חי אשרמישאל45עוגניםירושליםמרחבים מועצות
יפהגיגי בן46עוגניםירושליםמרחבים מועצות
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אמיראסרף47עוגניםירושליםמרחבים מועצות
מרדכיעזרן48עוגניםירושליםמרחבים מועצות
מוריסאומזגין49עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אליהוחמו בן50עוגניםירושליםמרחבים מועצות
בצלאלשיף51עוגניםירושליםמרחבים מועצות
רוניברמלי52עוגניםירושליםמרחבים מועצות
פינחסאיתן בר53עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ליאורהגאון נר54עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אביטלשיטרית בן55עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אביגדוריזדי56עוגניםירושליםמרחבים מועצות
שבע בתשמש57עוגניםירושליםמרחבים מועצות
רפאלמיוחס58עוגניםירושליםמרחבים מועצות
סיגלמלכה59עוגניםירושליםמרחבים מועצות
בניגורי60עוגניםירושליםמרחבים מועצות
מריםבונפיל61עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אלעזרחיימוב62עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ציון שמעוןבוזגלו63עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אשרמורלי64עוגניםירושליםמרחבים מועצות
מוסארחמן עבדול65עוגניםירושליםמרחבים מועצות
נורית ימנהמזרחי66עוגניםירושליםמרחבים מועצות
משה יעקבבוקובזה67עוגניםירושליםמרחבים מועצות
עמוס שרלכהן68עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ברכהפאר69עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אייללוי70עוגניםירושליםמרחבים מועצות
יצחקשרפלר71עוגניםירושליםמרחבים מועצות
מיכאלקאי72עוגניםירושליםמרחבים מועצות
פנחסבנימיני73עוגניםירושליםמרחבים מועצות
דודבאטוט74עוגניםירושליםמרחבים מועצות
מקסקופמן75עוגניםירושליםמרחבים מועצות
דניבנימין76עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אהרןחנו77עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אילןואנונו78עוגניםירושליםמרחבים מועצות
רחמיםהראלי79עוגניםירושליםמרחבים מועצות
לוזאןשעל80עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אריהנעים81עוגניםירושליםמרחבים מועצות
דנהעצמון שני82עוגניםירושליםמרחבים מועצות
חוסיןבר'ג83עוגניםירושליםמרחבים מועצות
גדירטועמה אבו84עוגניםירושליםמרחבים מועצות
רחלכהן85עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ליאורהאילון86עוגניםירושליםמרחבים מועצות
רוניאבני87עוגניםירושליםמרחבים מועצות
רחלאספיר88עוגניםירושליםמרחבים מועצות
עליזהמזרחי89עוגניםירושליםמרחבים מועצות
טירני אברהםאליהו90עוגניםירושליםמרחבים מועצות
טוב שםאמסלם91עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אשרלוריא92עוגניםירושליםמרחבים מועצות
מרדכיויצמן93עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אריהקלינר94עוגניםירושליםמרחבים מועצות
דודמוחה95עוגניםירושליםמרחבים מועצות
עמיאברהם96עוגניםירושליםמרחבים מועצות
משהאוחיון97עוגניםירושליםמרחבים מועצות
חנןשיטרית בן98עוגניםירושליםמרחבים מועצות
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לאונידגרינבאום99עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אינהישראלי100עוגניםירושליםמרחבים מועצות
גולן גלהכהן דוויק101עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אביעזרוואנונו102עוגניםירושליםמרחבים מועצות
שרלחדד103עוגניםירושליםמרחבים מועצות
טליחיא104עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אטלפרדקוב105עוגניםירושליםמרחבים מועצות
ישראלפרז106עוגניםירושליםמרחבים מועצות
גיוראראובן107עוגניםירושליםמרחבים מועצות
בתיהרפאלי108עוגניםירושליםמרחבים מועצות
אביגבאי1עוגניםכנרתמרחבים מועצות
איתןגבאי2עוגניםכנרתמרחבים מועצות
שמשוןדייסי3עוגניםכנרתמרחבים מועצות
רימונהלוי4עוגניםכנרתמרחבים מועצות
רחמיםחמוס5עוגניםכנרתמרחבים מועצות
דודזגורי6עוגניםכנרתמרחבים מועצות
יונתןאטיאס7עוגניםכנרתמרחבים מועצות
משהבוסקילה8עוגניםכנרתמרחבים מועצות
רמזיאסלאן9עוגניםכנרתמרחבים מועצות
רונינחום10עוגניםכנרתמרחבים מועצות
עוזימרדכי11עוגניםכנרתמרחבים מועצות
צביהתדהר12עוגניםכנרתמרחבים מועצות
אסתרויזל13עוגניםכנרתמרחבים מועצות
זוהראליהו14עוגניםכנרתמרחבים מועצות
יוסףתחאוכה15עוגניםכנרתמרחבים מועצות
זיאדבלעוס16עוגניםכנרתמרחבים מועצות
כוכיאסרף17עוגניםכנרתמרחבים מועצות
יוסףששת-בר18עוגניםכנרתמרחבים מועצות
מאירועיש19עוגניםכנרתמרחבים מועצות
שמעוןרביבו20עוגניםכנרתמרחבים מועצות
איילכץ21עוגניםכנרתמרחבים מועצות
ארצימרדכי22עוגניםכנרתמרחבים מועצות
מאיהמזרחי כהן23עוגניםכנרתמרחבים מועצות
ישראלמנטאל24עוגניםכנרתמרחבים מועצות
שגיתסיידה25עוגניםכנרתמרחבים מועצות
איתןדפני26עוגניםכנרתמרחבים מועצות
אברהםאוחנה27עוגניםכנרתמרחבים מועצות
יעקבמנטאל28עוגניםכנרתמרחבים מועצות
יונהלוי29עוגניםכנרתמרחבים מועצות
שלום שמעוןפיניאן30עוגניםכנרתמרחבים מועצות
הלנהורשינין31עוגניםכנרתמרחבים מועצות
ראובןרוזנטל32עוגניםכנרתמרחבים מועצות
מנחם מניביטון33עוגניםכנרתמרחבים מועצות
עזיזה יקירהפרגון34עוגניםכנרתמרחבים מועצות
סלמןקצירו35עוגניםכנרתמרחבים מועצות
משהקזס36עוגניםכנרתמרחבים מועצות
גאזיידאת'נוג37עוגניםכנרתמרחבים מועצות
אליס איריתאחדות38עוגניםכנרתמרחבים מועצות
צפורהקביסה39עוגניםכנרתמרחבים מועצות
יהושעכהן40עוגניםכנרתמרחבים מועצות
שולהסולטן41עוגניםכנרתמרחבים מועצות
אבשלוםדוד42עוגניםכנרתמרחבים מועצות
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ראידשיבלי43עוגניםכנרתמרחבים מועצות
דודאליהו44עוגניםכנרתמרחבים מועצות
בסאםקזאילה45עוגניםכנרתמרחבים מועצות
גדעוןחנוכה46עוגניםכנרתמרחבים מועצות
ברגבאי47עוגניםכנרתמרחבים מועצות
פסחדניאל48עוגניםכנרתמרחבים מועצות
דודאבוחצירה49עוגניםכנרתמרחבים מועצות
אינהגורוחו אופמן50עוגניםכנרתמרחבים מועצות
דודלוי51עוגניםכנרתמרחבים מועצות
דודסויסה52עוגניםכנרתמרחבים מועצות
יואבקליין1עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אדיתאבוד2עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אבי אברהםפלדמן3עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
יצחקרמות4עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
צילה שנטלאמנוני דטשי5עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
לימוררוסיני6עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אלוןפלג7עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אבראהיםטאהא8עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אויגןברגר9עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
צביקהדונט10עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
ציפורהעמי בן11עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
יוסימושקוביץ12עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אביקוריאט13עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
רמיבניון14עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
סליםשחאדה15עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
רפאלמנצור16עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
מריםמנסור17עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
ליל'חאזן'ח18עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
יוסףאלמלם19עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
ילנהמרשק20עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
משולםדמתי21עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
איתן מילוהיונס22עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
קאסםשבאט23עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אברהםאברגיל24עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
יוסףמפגאוקר25עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
מיהזבין26עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
נתןשרר27עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
ויקטורזוסמנובסקי28עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
ולידדבאח29עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
איליהסיגלוב30עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
יפהמרדכייב31עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
שלוםדמתי32עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
סנדובדנגיו33עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
יוסףאביגדור34עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
חסןסואעד35עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אריהנוימן36עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
דליהזיירמן37עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
מיכאלכהן38עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
סליםקאסם39עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
שבע בתארוש40עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
חדוהבטאן41עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
יפהאבוקסיס42עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
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אלישדה43עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אסתרעובדיה44עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אריהאינברג45עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
מליעובד46עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
מריםכהן47עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
יהודיתקוסוביצקי48עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
אברהםדורון49עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
עזמידבאח50עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
פרידקיס51עוגניםכרמיאלמרחבים מועצות
משהארבילי1עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
יהודיתמנדה2עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
דניאלאוחיון3עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
בלומהצור בן4עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מנחםפרימן5עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אליהוסער6עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
דליהתקוה בר7עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
פנחסעידן8עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אשר מערביאדרי9עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מיכאלחדד10עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אליהושלום11עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
רוגראנקווה12עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
פרידיאלון13עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
רפאלקטאשוילי14עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
דניאלכהן15עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מנחםקטן16עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
שרה זיוהאסא17עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אברהםבוכריס18עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
משהדבוש19עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אלן חיאטל20עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
חייםויטלם21עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מזל קוקהטייב22עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מרדכיעידן23עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אליהוכהן24עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
גאולה נגהגדיש25עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
חדוהפופלינגר גולדמן26עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אילןסויסה27עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
שלמהעזריה28עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אליססלוק29עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מזלפימה30עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
סווטלנהסירוטה31עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
חייםלולו בן32עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
יוסף ירדןצור בן33עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אברהםגרזי34עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
עטאוהבאני אל35עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מריםאזולאי36עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
יורםוקנין37עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
יפתטירי38עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
תיקיחן39עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
יעקבסדון בן40עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
משהביאר41עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אשרחכמון42עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
עמוס דניאללוי43עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
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נסיםאדרי44עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אליהודאבוש45עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
חנהאלון46עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
חייםכמיל47עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
דודדהן48עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מרדכיאוזנה49עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אברהםדנינו50עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
יעקבמועלם51עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
לאונידויינשטיין52עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
שרהתשובה53עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
דנידניאל54עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
גילחדד55עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
סאמיסיגאוי56עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
דודוקנין57עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
שולמיתאלימלך58עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
ברכהרן59עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מאור-מאירחמרה60עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
שמואלטנא61עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
חייםממן62עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אשרחיון63עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
דודאבו64עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מאיראוחיון65עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
מזליפנחס66עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
הרמןריק67עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
רגינהבלומנפלד68עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
עליזהגלנטי69עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
ליאב-ציון בןאליהו70עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
פורטונה-מזלחיון71עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
שמעון יצחקאפריאט72עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
אברהםדהן73עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
רפאלמידה74עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
משהניסים75עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
שמעוןסוסן76עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
יוסישחר-בן77עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
ניסןשירמן78עוגניםרמלה לודמרחבים מועצות
נימרמולא1עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
דין אל מאל'גטריף2עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
פואד'פראג3עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
יב'נגחמדה אבו4עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
אחסאןטריף5עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
יב'נגטאפש6עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
שוכרישופאני7עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
נדיהחמדאן8עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
ראדיסאלח אבו9עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
סלימאןדין אל יר'ח10עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
אנורפלאח11עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
נבילעלי12עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
גיהאדמוסטפא13עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
מונירפארס14עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
אמלרבאוי'ח15עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
אילהאםזידאן16עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
סמיחדין אל נסר17עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
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כאמילגאנם18עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
פרחאןביסאן19עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
יר'חנבואני20עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
דין אל סייףמועדי21עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
נהאדשחאדה22עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
פארספארס23עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
עזעוידה24עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
ליל'חאר'נג25עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
סלימאןשמא26עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
כמאלעאמר27עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
מועתזעבדאללה28עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
סמירסעב29עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
סלמאןעבדאללה30עוגניםהגליל מרכזמרחבים מועצות
מרואןנאסר1עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
ראסםחיט אבו2עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
עליהפדילה3עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
מוחמדקאסם4עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
מוחמדסמארה5עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
סועאדפדילה6עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
זוהיירנאסר7עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
גמאלמנסור8עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
סבריןנאסר9עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
ואלידטיבי10עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
נביןעאסי11עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
נבילחדיגה12עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
אחמדתכרורי13עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
עמראןנאסר14עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
חאלדקאסם15עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
פארוקדעאס16עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
נאהידאחי אל עבד17עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
נדאקאדר אל עבד18עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
אמירנאסר19עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
חוסאםמנסור20עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
סלומהמורדי21עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
נאדרסמארה22עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
איאדעיראקי23עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
מועתזעיראקי24עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
אימןפדילה25עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
זיאדבשארה26עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
עדנאןנאסר27עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
סאמרולי'לג'ג28עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
ריאדקשוע29עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
פואדמנצור30עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
גלאלדעאס31עוגניםדרומי משולשמרחבים מועצות
עאדלעתאמנה1עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
חלמיבארין'ג2עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
מוחמדדאוד 'חג3עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
אילאה אל עבדזייד4עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
פאטמהקעדאן5עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
נעיםעוויסאת6עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
נהאדשרקייה7עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
סעידכבהה8עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
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האד'גזידאן9עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
מחמדיחיא10עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
דלילהיעקוב11עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
זהריהיונס12עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
ופיקגמל13עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
אשרףמוך אבו14עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
ליל'חאגבאריה15עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
נדאבארין'ג16עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
פדואנה'מחאג17עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
תייסירפני אבו18עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
גאזימחאמיד19עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
ראניהקשוע20עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
פאדימסאלחה21עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
תייסירעבאד22עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
סיהאםעתאמנה כעכוש23עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
סוהילזידאן24עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
עפאףמוסלמאני25עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
אחמדאגבאריה26עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
רפיקשרקייה27עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
מוחמדכבהא28עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
אמלארשיד29עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
פרידמסארווה30עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
מחמודנה'מחאג31עוגניםצפוני משולשמרחבים מועצות
שלום מאירבביוף1עוגניםנגבמרחבים מועצות
זיוה חגיתפאר2עוגניםנגבמרחבים מועצות
יחיאלדהן3עוגניםנגבמרחבים מועצות
שהלהלוי4עוגניםנגבמרחבים מועצות
יוסףשריקי5עוגניםנגבמרחבים מועצות
חייםמושקוביץ6עוגניםנגבמרחבים מועצות
כדוריאורה7עוגניםנגבמרחבים מועצות
מאיר חיכהן8עוגניםנגבמרחבים מועצות
אלון שלוםשמלה9עוגניםנגבמרחבים מועצות
יוסףטהר10עוגניםנגבמרחבים מועצות
אבנרמזרחי11עוגניםנגבמרחבים מועצות
יוסףחדד12עוגניםנגבמרחבים מועצות
חייםאדירי13עוגניםנגבמרחבים מועצות
משהפורטל14עוגניםנגבמרחבים מועצות
אבנרסיניור בן15עוגניםנגבמרחבים מועצות
אברהםישראלי16עוגניםנגבמרחבים מועצות
פנינהפחימה17עוגניםנגבמרחבים מועצות
סלומוןסבג18עוגניםנגבמרחבים מועצות
מרגליתמשה19עוגניםנגבמרחבים מועצות
יוסיזרפה20עוגניםנגבמרחבים מועצות
אריאלהאלון21עוגניםנגבמרחבים מועצות
רינהאדרי22עוגניםנגבמרחבים מועצות
מיטלפרוחט23עוגניםנגבמרחבים מועצות
פורטונה אורנהאבוקרט24עוגניםנגבמרחבים מועצות
אברהםטריקי25עוגניםנגבמרחבים מועצות
עובדיה אביעדשדה יצחק26עוגניםנגבמרחבים מועצות
סמיאלקרינאוי27עוגניםנגבמרחבים מועצות
גבימשעלי28עוגניםנגבמרחבים מועצות
יעקבכהן29עוגניםנגבמרחבים מועצות
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עליזהלאביוד30עוגניםנגבמרחבים מועצות
דורוןאלמליח31עוגניםנגבמרחבים מועצות
יצחקברגר32עוגניםנגבמרחבים מועצות
נח דניאלפלוינסקי33עוגניםנגבמרחבים מועצות
עזראסוירי34עוגניםנגבמרחבים מועצות
חיים חיננו בן35עוגניםנגבמרחבים מועצות
דודבוזוקהשוילי36עוגניםנגבמרחבים מועצות
יורםיעקב בן37עוגניםנגבמרחבים מועצות
ליאבכהן38עוגניםנגבמרחבים מועצות
יורםמשעול39עוגניםנגבמרחבים מועצות
רחלבוסטאן40עוגניםנגבמרחבים מועצות
שלמהדוד בן41עוגניםנגבמרחבים מועצות
אליהווקנין42עוגניםנגבמרחבים מועצות
אליהוקצב43עוגניםנגבמרחבים מועצות
אליהובוכניק44עוגניםנגבמרחבים מועצות
פרחאןריאש אבו45עוגניםנגבמרחבים מועצות
מכבלה-ריטהחן46עוגניםנגבמרחבים מועצות
דודחזן47עוגניםנגבמרחבים מועצות
אריהארגמני48עוגניםנגבמרחבים מועצות
עמי בןלויתן49עוגניםנגבמרחבים מועצות
יצחקרחמני50עוגניםנגבמרחבים מועצות
שלמהאנידזר51עוגניםנגבמרחבים מועצות
גרשוןקורח52עוגניםנגבמרחבים מועצות
גילהכהן53עוגניםנגבמרחבים מועצות
רמיאזולאי54עוגניםנגבמרחבים מועצות
יחזקאליגנה55עוגניםנגבמרחבים מועצות
אורן ברנרד'ג'חג56עוגניםנגבמרחבים מועצות
ציונהיפרח57עוגניםנגבמרחבים מועצות
ניסןחביב58עוגניםנגבמרחבים מועצות
יעקבאדרי59עוגניםנגבמרחבים מועצות
רחמיםקבולי60עוגניםנגבמרחבים מועצות
סםעובדיה61עוגניםנגבמרחבים מועצות
כדוריפצאצי62עוגניםנגבמרחבים מועצות
אליהופרץ63עוגניםנגבמרחבים מועצות
מרדכי מרקשמוקלר64עוגניםנגבמרחבים מועצות
יעקבפחימה65עוגניםנגבמרחבים מועצות
סמיחמאד אבן66עוגניםנגבמרחבים מועצות
רוזטנחום67עוגניםנגבמרחבים מועצות
מוסלחעסא אבו68עוגניםנגבמרחבים מועצות
יולנדה סימונהקובליו69עוגניםנגבמרחבים מועצות
עאמראלעיד שיך70עוגניםנגבמרחבים מועצות
יוסף זוזולזמי71עוגניםנגבמרחבים מועצות
אילנהאזולאי72עוגניםנגבמרחבים מועצות
חניבוקר73עוגניםנגבמרחבים מועצות
שמעון אליהוגוזלן74עוגניםנגבמרחבים מועצות
יעקבגנון75עוגניםנגבמרחבים מועצות
חברון מאירדיאי76עוגניםנגבמרחבים מועצות
חי דודישראל77עוגניםנגבמרחבים מועצות
עאטףקרינאוי78עוגניםנגבמרחבים מועצות
שאדיהקרינאוי79עוגניםנגבמרחבים מועצות
שולמיתשטרית80עוגניםנגבמרחבים מועצות
יעקבשיטרית81עוגניםנגבמרחבים מועצות
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רותםשיטרית82עוגניםנגבמרחבים מועצות
אבנרמתתיהו83עוגניםנגבמרחבים מועצות
גדידהן84עוגניםנגבמרחבים מועצות
עופרלביא85עוגניםנגבמרחבים מועצות
אליעטיה86עוגניםנגבמרחבים מועצות
יוסףהובר1עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
קלריסויניג2עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
דודבהונקר3עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
שולמיתלוי4עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
מרינטוקנין5עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
סולומוןמונסונגו6עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
שרלזקרי בן7עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אשראלון8עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
דניאל דנישיטרית9עוגניםמרכז גבנמרחבים מועצות
חנניהאוחיון10עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
מנחםמלול11עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אביגדורטלקר12עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
יעקבבנישתי13עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
ברכה חנהאביקזר14עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
יבגניהסולבר15עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
שמואלאוחנה16עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אברהםמגירה17עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אלקין עליזהאבידור18עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
דב אורוןקלימן19עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
שמעוןשיש20עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
יצחקישי בן21עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
משהאלפסי22עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
שמעוןצרפתי23עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
סולומוןטלקר24עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
חנניהבוסקילה25עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
יורםשקרון26עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
יעקבחיון27עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
לילךפורטל28עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
חייםאבו בן29עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אלברטלולו בן30עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
ציונהאלמלח31עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
דניאלאשטמקר32עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
זהבהעמר33עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
מיכלאבו34עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אסמעילמטיר אבו35עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אליהוחטואל36עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
עליגויעד אבו37עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
יצחקעובדיה38עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
שמעוןזפרני39עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אברהםנגאוקר40עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אליהושימול בן41עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
עדנאןאלעמור42עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אילניתאזולאי43עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אורליזגורי44עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
גדשיטרית45עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אשרעזרן46עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
אושיק משהוקנין47עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהמרחבסוג בחירות
יצחקמן'תורג48עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
דודשיטרית בן49עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
עמרםסימון בן50עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
מיריאסולין51עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
נוריתרודריג52עוגניםמרכז נגבמרחבים מועצות
זיאדעודה1עוגניםנצרתמרחבים מועצות
ראמזשחיבר2עוגניםנצרתמרחבים מועצות
אלד'חטאטור3עוגניםנצרתמרחבים מועצות
נואףליל אבו4עוגניםנצרתמרחבים מועצות
טארקעודה5עוגניםנצרתמרחבים מועצות
פואדחמזה6עוגניםנצרתמרחבים מועצות
ניקולאמסעד7עוגניםנצרתמרחבים מועצות
נאיףזידאן8עוגניםנצרתמרחבים מועצות
יוסףטאהא9עוגניםנצרתמרחבים מועצות
ראיקדיביני10עוגניםנצרתמרחבים מועצות
עימאדמאהלי11עוגניםנצרתמרחבים מועצות
מונאורי'ח12עוגניםנצרתמרחבים מועצות
פאדיורי'ח13עוגניםנצרתמרחבים מועצות
אוסאמהעדוי14עוגניםנצרתמרחבים מועצות
יוסףמוסלמי15עוגניםנצרתמרחבים מועצות
סמירחסן16עוגניםנצרתמרחבים מועצות
ויליאםכסאברה17עוגניםנצרתמרחבים מועצות
סוהיילהעומר18עוגניםנצרתמרחבים מועצות
פארוקסלימאן19עוגניםנצרתמרחבים מועצות
רימונדאבלאן20עוגניםנצרתמרחבים מועצות
אדיבחמזה21עוגניםנצרתמרחבים מועצות
מריםבסול22עוגניםנצרתמרחבים מועצות
סאהרשרארי23עוגניםנצרתמרחבים מועצות
אחמדאש'נח24עוגניםנצרתמרחבים מועצות
אמאנימחרום מרעי25עוגניםנצרתמרחבים מועצות
מאל'גחוסין26עוגניםנצרתמרחבים מועצות
עאדלנאסר27עוגניםנצרתמרחבים מועצות
פתחיחלומה28עוגניםנצרתמרחבים מועצות
סחרזועבי29עוגניםנצרתמרחבים מועצות
אמאלאיוב30עוגניםנצרתמרחבים מועצות
נביהאשיני31עוגניםנצרתמרחבים מועצות
זינאתחמזה32עוגניםנצרתמרחבים מועצות
משהסמיה1עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אילנהגיני2עוגניםנתניהמרחבים מועצות
לייבקרסניקר3עוגניםנתניהמרחבים מועצות
איגנטאושרוביץ4עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אליהו אליאורן5עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מנדל משהגרובר6עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מורןמן7עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אברהםגלעם8עוגניםנתניהמרחבים מועצות
חנהקורצויל9עוגניםנתניהמרחבים מועצות
דודעמוס10עוגניםנתניהמרחבים מועצות
גבריאלביטון11עוגניםנתניהמרחבים מועצות
נתנאלגלעדי12עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יואבליכטמן13עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יגאל כלפוסלהוב14עוגניםנתניהמרחבים מועצות
ישראלחסיד15עוגניםנתניהמרחבים מועצות
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אלברטאוטמזגין16עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אברהם יאיראלגאוי17עוגניםנתניהמרחבים מועצות
רחליאוגש18עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מורסמיה19עוגניםנתניהמרחבים מועצות
תאודורצלר20עוגניםנתניהמרחבים מועצות
גדעוןהטלי21עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אברהםהררי22עוגניםנתניהמרחבים מועצות
גדעוןנפשי23עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אריאלהשלמה רובין24עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יהושעמלכה25עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מרדכיימיני26עוגניםנתניהמרחבים מועצות
(יהושע) עוזיינאי27עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יוסף תדסהסיום28עוגניםנתניהמרחבים מועצות
משהסעדה29עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יגאלרובין30עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יואלנחום31עוגניםנתניהמרחבים מועצות
סימהברוכיאל32עוגניםנתניהמרחבים מועצות
חנהמסיקה33עוגניםנתניהמרחבים מועצות
הראלהמלאכי34עוגניםנתניהמרחבים מועצות
שלומיתחיים בן35עוגניםנתניהמרחבים מועצות
גליצור36עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מנדל מנחםרוזן37עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יורםששון38עוגניםנתניהמרחבים מועצות
נאוהמנדל39עוגניםנתניהמרחבים מועצות
שושנהפריסט40עוגניםנתניהמרחבים מועצות
משהאלמסלינוס41עוגניםנתניהמרחבים מועצות
שמואלחסיד42עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מלכהריינר43עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מאירגיל44עוגניםנתניהמרחבים מועצות
רוחלהאברהמי45עוגניםנתניהמרחבים מועצות
משהשער46עוגניםנתניהמרחבים מועצות
רודיאייזנר47עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אורהנחום48עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מרדכיקדוש49עוגניםנתניהמרחבים מועצות
ירמיהויוסף50עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אדירגוסלקר51עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אריהוינברג52עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מיכלאלוני53עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אורהחשאי פלג54עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יוסףאלדורף55עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מנשהמנשריאן56עוגניםנתניהמרחבים מועצות
ברוניהברזילי57עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אהרוןסלאמה58עוגניםנתניהמרחבים מועצות
דודיפרח59עוגניםנתניהמרחבים מועצות
נה'מרג שולמיתכונן60עוגניםנתניהמרחבים מועצות
ורדה תמררוטמן61עוגניםנתניהמרחבים מועצות
רחמיםכרמי62עוגניםנתניהמרחבים מועצות
חייםמלול63עוגניםנתניהמרחבים מועצות
עמוסיזרעאלי64עוגניםנתניהמרחבים מועצות
נסיםחסון65עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אליהוזוארס66עוגניםנתניהמרחבים מועצות
לאונידשניידמן67עוגניםנתניהמרחבים מועצות
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עליזהפיכמן68עוגניםנתניהמרחבים מועצות
משהאברהם69עוגניםנתניהמרחבים מועצות
רוניתשיטרית70עוגניםנתניהמרחבים מועצות
רפאלנח71עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אורהדבוש צרפתי72עוגניםנתניהמרחבים מועצות
בנימיןשכטר73עוגניםנתניהמרחבים מועצות
קלודיןמימוני74עוגניםנתניהמרחבים מועצות
משהאברהם75עוגניםנתניהמרחבים מועצות
אהרןציון76עוגניםנתניהמרחבים מועצות
לילךרפי77עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יפהזמיר78עוגניםנתניהמרחבים מועצות
טמירינאי79עוגניםנתניהמרחבים מועצות
צפורהעוקשי80עוגניםנתניהמרחבים מועצות
סוזןמלר81עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יעקבאוזאן82עוגניםנתניהמרחבים מועצות
רחמיםבוארון83עוגניםנתניהמרחבים מועצות
שאולבוארון84עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מרדכידורני85עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יעקבהררי86עוגניםנתניהמרחבים מועצות
עובדיההררי87עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יעקבטולדנו88עוגניםנתניהמרחבים מועצות
ארמוןיהודה89עוגניםנתניהמרחבים מועצות
ערןיהודה90עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מנחםמן91עוגניםנתניהמרחבים מועצות
מעיןמן92עוגניםנתניהמרחבים מועצות
ארנוןמינס93עוגניםנתניהמרחבים מועצות
זאב חייםפרידריך94עוגניםנתניהמרחבים מועצות
יעקבברנס95עוגניםנתניהמרחבים מועצות
זאבליברמן1עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אילנהפינטו2עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אריאלגוטקינד3עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יצחקאוחנונה4עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
פיני פנחסקבלו5עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
שמעוןפרי6עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
משהכהן7עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
שרליבוחבוט8עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
הרצלשבו בן9עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יוסףאשכנזי10עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
הישאםזועבי11עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יוסףאסרף12עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
דניאלאסולין13עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
שמעוןביטון14עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
מוריסגבאי15עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
מרדכינסים16עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אשכוללוי17עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
עמוסיעקב18עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
לאהשיטרית בן פדידה19עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אברהםחי דוד20עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אברהםזריהן21עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
דודטפיארו22עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
ולדמירמורג23עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יוסףלוי24עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
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רונןאבגי25עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
דודאטיאס26עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יהודהאזרד27עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אייבצוקרמן28עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אברהםצדקה29עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
דודאסולין30עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יוסףעמוס31עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יקותיאלדוד32עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יוסףכהן33עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אתיגוכברג34עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
זיוהלוי35עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
ציוןיצחק חכם36עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
מיכאליוסף37עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יצחקחקוקי38עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
שלוםבלילתי39עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
מריםחדד40עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
סערפוקס41עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
דניאלשלמה בן42עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
שושנהיפרח43עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
שמעוןבוסקילה44עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אלעזיז עבדשלבי45עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אסתרקנפו46עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אלידהן47עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
נצחיהחביב48עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
מחמודמפרע49עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
משהסויסה50עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אפריםצמח כהן51עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
מרבטיירי יצחק52עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
ראובןדוד53עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יצחקכהן54עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אשרגבאי55עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יצחקזקשבסקי56עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
מלכהפרי57עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
דורוןליברמן58עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
לידיהשמיר יצחק59עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
כנרתנחמן60עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אלישמעון בן61עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
אללטיף עבדפודי62עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
שרהדוד63עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יוספהאלמוג64עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יוניתקובץ65עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
גבריאל מלקובריהה66עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
פהמיעזאיזה67עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
פרוספרקנדרו68עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
יוסףזועבי69עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
פנינהאריה70עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
שאולורנו'ג71עוגנים עמקיםמרחבים מועצות
לאוןפרץ1עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
ברכהברוב2עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
חייםויסמן3עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אילן משהאזולאי4עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אלוניתכהן5עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
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דודהרוש בן6עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
נחוםבלומברג7עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
פנחסעזרן8עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
בנימיןקסלסי9עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
ישראלורמוט10עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
רותהרוש11עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אביגבאי12עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
פליציה ברטהחיטה13עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אבראהיםורי'ח14עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
פנחסברטפלד15עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
מימון אמנוןציון בן16עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אושרהפינטו17עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
פולינהבנציונוב18עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
גליתפרץ19עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
ראובןצבי בן20עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
לוסיה סימונהפטרר21עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
שביבחכים22עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
שלומישטינברג23עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אפריםיונתן24עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
חייםחסדאי25עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אילוןכורש26עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
יעקבחמו בן27עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
דודשבת בן28עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
שלמהקרסנטי29עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
יעקבאלמלח30עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
רחלממן31עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
ציוןקיקוס32עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
יוסףדוד33עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
סמדראמזלג34עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
איריסגזית35עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אלינה'ניץדגו36עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
עמוסטוב בן37עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
שמואלעטיה38עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
יעקבגיגי בן39עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אסתראיפרגן40עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
יעקב איילשטרית41עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
נטליהפלדמן42עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
שושנהנחמן43עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אוניבל גבריאלנסילביץאי44עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אוקסנהפוטפנקו45עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אלימלדסי46עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
רחלהרוש47עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
יוסףדרוסקין48עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
מרינהרדקוזוב49עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
יריס'גדיביני50עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
אבימן'תורג51עוגניםצפוני עמקיםמרחבים מועצות
גיוראנחום1עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
זהבהמנצור2עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אברהםכהן3עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שלמהדורני4עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יעלגורביץ5עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יוסף שמואלגלצר6עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
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שלוםאהרוני7עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יצחקאליעזר בן8עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
דליההדר9עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יאירבשארי10עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אלישלמה11עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
מרסל בנצילגזיאל12עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
ברכהזיגנר13עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אריהחבני14עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
ציוןקהלת15עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
זואן רבקהסגפי16עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
נעמיאלכאוי17עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
דודשלוש בן18עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יונהעמירן19עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יחיאלוהב20עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אנדריאסולין21עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אברהםדאלי22עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שרהעראמי23עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
נעמיפוקס24עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
צפניה אסףהעצני25עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אברהםהפטל26עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
רחלאריאב27עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
עוזיאלסרי28עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
מוריסמנסור29עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יחיאלטוהמי30עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שלמהבשרי31עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
גיורגיסגפי32עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אבליןצברי33עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אתידגני34עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שמשוןרוט35עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
(ישעיהו) שוניהשניידר36עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
חננאלתם37עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
מתניה מתייצחק38עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
נתנאלדמארי39עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אליהוערוסי40עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אליפריוה41עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שמשון ששוןעמרם42עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
ענתישרעבי43עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
עמוסגלבוע44עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
לבנהשביט45עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
נצחכהן46עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יגאלברגמן47עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
סלוילוי48עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שלמהעובדיה49עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
גבריאלפנחס50עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אמנוןצדוק51עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
אליהואלבו52עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שמעוןראובן53עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שרההפטל54עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
משהמשה55עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שלוםקוטלר56עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
נתןחורב57עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
מתתיהופינטו58עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
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תומרכהן59עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שמואלזילברפרב60עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שלמה אברהםנויברגר61עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
דודשמחי62עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
ורדה אהוביהשמעון63עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יעקבאהרוני64עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יורםכהן אורן65עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
מדינהיהושע66עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
רותמדר67עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
רחלכהן68עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
צהלהחבאני69עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
חייםדובינר70עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
חייםסויסה71עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
הרצלסולטנה72עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
לזרפינטו73עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
74עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
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רונישמרעוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
יוסףחזן76עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
שרוןהראל77עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
חייםדהן78עוגניםתקוה פתחמרחבים מועצות
זורי-אליעזרמזרחי1עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
דודראובן2עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אברהםדנינו3עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אסתרשלום4עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
משהפרנקל5עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
שלמהגרינברג6עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
דודביטן7עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
כורשחרות8עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אהרוןכהן9עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אילאלי10עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
פליקסטוויטו11עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
שמואלגרציאני12עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
נסיםכהן13עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
שלמהבשויץ14עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
הדסה הדסאלכורת15עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
רפאלחתם16עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
שאוליחזקאל17עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
זכינסים18עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
צבימילרד19עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
רישרזקין20עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אלנורהויינטרוב21עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
יוסףגולן22עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
סימהגרופי23עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
מנואלפרבר24עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
נסיםאופיר25עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
עופרהשלום בן מזרחי26עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אלפרידהקרסנר27עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
יוסףפרי28עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
דפנהדנה29עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
רחמים רמיחדד30עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
ויקטוריהנייגו31עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אלכסנדרפרידמן32עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
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תומרשמחי33עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אבנרבוריה34עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
רותתורגמן35עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
איריתפריש36עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
לאהמויאל37עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
דניאלחלפין38עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
שרהאלישקוב יחזקאל39עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
סיגליתהנדלמן40עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
פדינהלוין41עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
שרהגמיל42עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
רוניפיינמן43עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
מאיר דודפרץ44עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
מרדכינגר45עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
חופיתנקיס46עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אסתרדמשק47עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
פולינהפרבר48עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
עמיתאליהו49עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
מריםלחמי50עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
כוכבהרצבי51עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
ריקידהן52עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אפריםחלפון53עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
עודדריסמן54עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
מירבשמולי55עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
משהפינקלשטיין56עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
רבקהסנסלו57עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אלדדחוטר58עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
עמרםפרץ59עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אלכסנדר ישעיהולהב60עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
רחלהלחמי בית61עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
נסיםקמחי62עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
לבנהדלריה63עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
זהרשלוסברג64עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
ורדהטויטו65עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
גיוולהבסט בן66עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
איריתמעלם67עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
זהבהגולדנברג68עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
צפורהשמש69עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
חנהרולניק70עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
ברוךפרנקל71עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
ריקייצחק72עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
רחלאגצי73עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
קונסטנטיןאיסייב74עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
חגיתביטן75עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
זהבהגוטמן76עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
שרהדהרי77עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
שושנהחלפין78עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
שושנה-אינגרידיעקובי79עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
אילניתנקיס80עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
יורםנקיס81עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
יאירסעיד82עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
ניליצבר83עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות
יפהרוזיליו84עוגניםלציון ראשוןמרחבים מועצות



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהמרחבסוג בחירות
עודדעמרם1עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אהודסרפיאן2עוגניםרחובותמרחבים מועצות
חייםחסקי3עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אריהסומר4עוגניםרחובותמרחבים מועצות
צביחדד5עוגניםרחובותמרחבים מועצות
גיוראארי בן6עוגניםרחובותמרחבים מועצות
סלאחשלאבנה7עוגניםרחובותמרחבים מועצות
פנחס אלדדגדסי8עוגניםרחובותמרחבים מועצות
ציון בןמנצור9עוגניםרחובותמרחבים מועצות
עדינהגמליאל10עוגניםרחובותמרחבים מועצות
נחוםגליק11עוגניםרחובותמרחבים מועצות
מאירכהן12עוגניםרחובותמרחבים מועצות
איילזלנה13עוגניםרחובותמרחבים מועצות
רמימדהלה14עוגניםרחובותמרחבים מועצות
עמנואלמעודד15עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יאירמושקוביץ16עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יוסףכפיר17עוגניםרחובותמרחבים מועצות
טובהרוטפילד18עוגניםרחובותמרחבים מועצות
דרורהמלחי19עוגניםרחובותמרחבים מועצות
שלמהשני20עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אלוןשוקר21עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אריאל-אוריצוברי22עוגניםרחובותמרחבים מועצות
מרדכיחימוביץ23עוגניםרחובותמרחבים מועצות
עמוסנהולץרב24עוגניםרחובותמרחבים מועצות
נתןמימון25עוגניםרחובותמרחבים מועצות
טליאבירז חיט26עוגניםרחובותמרחבים מועצות
ברכהברומברג27עוגניםרחובותמרחבים מועצות
שלוםצוברי28עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יורםארנשטין29עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אילןירימי30עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יהוידעפרחי31עוגניםרחובותמרחבים מועצות
חמיאינטרטר32עוגניםרחובותמרחבים מועצות
ישראלהביזונר33עוגניםרחובותמרחבים מועצות
מירבעמר34עוגניםרחובותמרחבים מועצות
דב זיוגילאור35עוגניםרחובותמרחבים מועצות
עמוסכאוי36עוגניםרחובותמרחבים מועצות
עזראימיני37עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אלי-סיניקעטבי38עוגניםרחובותמרחבים מועצות
משהללוש39עוגניםרחובותמרחבים מועצות
חיהקורן40עוגניםרחובותמרחבים מועצות
גילרולניצקי41עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יואבועלני42עוגניםרחובותמרחבים מועצות
בתיהויינטרויב43עוגניםרחובותמרחבים מועצות
משהגולדנברג44עוגניםרחובותמרחבים מועצות
שרהפלומפ45עוגניםרחובותמרחבים מועצות
עמנואלדולב46עוגניםרחובותמרחבים מועצות
עליזהשור47עוגניםרחובותמרחבים מועצות
רפאלחנינה48עוגניםרחובותמרחבים מועצות
פישלויינטרויב49עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אורנהאליהו50עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יחזקאלעזרא51עוגניםרחובותמרחבים מועצות
שלמהכשרי52עוגניםרחובותמרחבים מועצות
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ברוךשאער53עוגניםרחובותמרחבים מועצות
דוד אלישעאקשטיין54עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יאירטביב55עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יעקבגבאי56עוגניםרחובותמרחבים מועצות
נעמהקעטבי57עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אבשלוםועלני58עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אסתררוה59עוגניםרחובותמרחבים מועצות
תומראהרן60עוגניםרחובותמרחבים מועצות
לאהפפרמן-אופיר61עוגניםרחובותמרחבים מועצות
ישיהינדי62עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אסנתליברמן63עוגניםרחובותמרחבים מועצות
צמחגור64עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אהודתם65עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יהושעמרקוביץ66עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יוסףגליצקי67עוגניםרחובותמרחבים מועצות
רמימלחי68עוגניםרחובותמרחבים מועצות
שושנהשרעבי69עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יובלמשה בני70עוגניםרחובותמרחבים מועצות
רותגולדגמר71עוגניםרחובותמרחבים מועצות
שמעיהאברהם72עוגניםרחובותמרחבים מועצות
ברוךעייש73עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יוכבדשי אור74עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אהודאידן75עוגניםרחובותמרחבים מועצות
ציוןלולו בן76עוגניםרחובותמרחבים מועצות
פרץגלאם77עוגניםרחובותמרחבים מועצות
ברוריהגמליאל78עוגניםרחובותמרחבים מועצות
יואל דרורגרפי79עוגניםרחובותמרחבים מועצות
דורוןחובשי80עוגניםרחובותמרחבים מועצות
בועזחן81עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אבנריחיא82עוגניםרחובותמרחבים מועצות
ירוןיחיה83עוגניםרחובותמרחבים מועצות
ערןיחיא84עוגניםרחובותמרחבים מועצות
עזראכהן85עוגניםרחובותמרחבים מועצות
עציוןכוכבי86עוגניםרחובותמרחבים מועצות
נוריאלכורש87עוגניםרחובותמרחבים מועצות
מיכלמדהלה88עוגניםרחובותמרחבים מועצות
גדעוןמדהלה89עוגניםרחובותמרחבים מועצות
גלעדמזרחי90עוגניםרחובותמרחבים מועצות
זכריהמסעוד91עוגניםרחובותמרחבים מועצות
לריסה לורינחמיאס92עוגניםרחובותמרחבים מועצות
שיססי93עוגניםרחובותמרחבים מועצות
חזקיהצוברי94עוגניםרחובותמרחבים מועצות
ליאורשוקרי95עוגניםרחובותמרחבים מועצות
גדשרעבי96עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אור רועישרעבי97עוגניםרחובותמרחבים מועצות
אברהםגלילי לוי1עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אורלינחום2עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
משהוולמן3עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
עופרימין4עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יחיאלרביב5עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שלמהאלמגור6עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יגאלשמע7עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
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אברהםפרטוש8עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
טליהרותם9עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
נתן נחוםיולביץ10עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
לאהנוישול11עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
דוד הרשאדלר12עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
משהאדמתי13עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שמעוןכוכבי14עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אילןכדורי15עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ורג'ג) יורםיבלי'ג16עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שמעוןמתאנה17עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
גילהנקר18עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ראובןכאתב19עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ליאוןקורץ20עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אילןחביב21עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יצחקדאלי22עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יחזקאלאברהם23עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יהודהמרציני24עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
נסיםכפיר25עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אליסקמחי26עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שלמהגורי27עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ישראלסילס28עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שמואלמזרחי29עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
נוריתדיין30עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
נוריתגיאן31עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אדהשפיגל32עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
למואלמלמד33עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
חובבדוד34עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
נילימלך35עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
מנחםלוי36עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אליהוסדן37עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אביבהנמרודי מאור38עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
נוי חנהעדי39עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אליהועובדיה40עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ציון בןדאוס41עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
בצלאלנתן42עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יוסףיאסדי43עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
דודאקריש44עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יעקביוסיפון45עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יעקב רונירומנו46עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רחלרביב47עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יהודהיחיאל בן48עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
בנימיןליזרמן49עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
גיליגלילי לוי50עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
חייםנחום51עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אביגלעד52עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
טוניימין53עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
דבקרפיבניק54עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
סימהפלאי55עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שלמהלביא56עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
ליאורהרגב57עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
נתנאלנחום58עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רחלביטון59עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהמרחבסוג בחירות
יצחק אברהםנאור60עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אנהקופרשטוק61עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
צפורה דרורהגיבסון62עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
כפירפרן63עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
עמי עמוסגיאן64עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
מרקנוישול65עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
רחלרוזנמן מירובסקי66עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
שירלינחום67עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
יעקבכץ68עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
משה גילטל-בר69עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
דורוןקרני70עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
אילהפרל71עוגניםברק בני גן רמתמרחבים מועצות
נירחיים בן1עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
שרהגובס2עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אהודואנה3עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אדיחנונוב4עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
רוחמה שולמיתאנגלנדר5עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
נתןמושייב6עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
רונןבשרי7עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אלוןאלגוב8עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
עמוסלבאן9עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
ירמיהודוידוב10עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יואלמעודה11עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
ישעיהו דודזינגר12עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יחיאליצחקי13עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
שמעוןברנס14עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
מנדל אברהםקוך15עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
רצוןתוהמי16עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יהושעגרשטין17עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
עזראצח18עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אליהוסנדק19עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
דןרותם20עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אליהובדש21עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
רפאלגביזון22עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
שמואלגנאח23עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
רחליוסף24עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
עמרםכהן25עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אילנהויינר26עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
משהבריינין27עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אוריאלאילייאב28עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
גבריאל ו'סרגדובינר29עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
שלוםסעיד30עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יהודהדוידוב31עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אליהודוידוביץ32עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אביעדסיני33עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אילןכדורי34עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
מחמודרבאן'ג35עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יעקבכהן36עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
מוסאחוסין37עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
ראובן רוברטאברמוב38עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
גרשון גורגסגרה39עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
לילךכוכבי40עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
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אבנרפרחי41עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
עמיאלאשתר42עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
גדישמעוני43עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אפריםתייר44עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אורניתמכלוף45עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אליעזרארביב46עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יהודיתאיס47עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יצחקציונית48עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יצחקעוקבי49עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
חנה אלקהאלקיים50עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יעקבשחרור51עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אריהחיים בן52עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
דמיטרינקו'קומנצ53עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
בצלאלשרון54עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
ברוךאשכנזי55עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
מוריסאוחנה56עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
רוניתדוגמא57עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
כוכבהאלגוב58עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
סריטהבטסטיני59עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אלבתגרבאן60עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
זהרקראוס שבתאי61עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
ראובןעודד62עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
דניאלמאאסיאב63עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
לאהאברמוב64עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
הנריאביטבול65עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
סמדרדורי66עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
לאהטס67עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יוסףדניאלפור68עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אריהלייבוביץ69עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אטילוי70עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
רמיזילברשטיין71עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אברהםחדד72עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יגאלכהן73עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אופירטבה74עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אלברטאיבגי75עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אברהםאוחיון76עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
עמרםבוטבול-טל77עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
אופירדנינו78עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
דודכהן79עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
שושנהכהן80עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
בנימיןפדידה81עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
יצחקפתיתו82עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
רצוןשרעבי83עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
רחלגונן84עוגניםשומרוןמרחבים מועצות
גרשוןגלמן1עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
בטי ליאורהלנגר2עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אריהמנדל3עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מאיר צביספיר4עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שמואלמזרחי5עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלמהמוסלאי6עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ליאורשרעבי7עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אלישעניסן בן8עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות



שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהמרחבסוג בחירות
אבליןמילוא9עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אברהםמזרחי10עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
פנחס עופראטיה11עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יוסףגיא12עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
גדעוןישראל בן13עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שולמיתפלג14עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אלשרעבי15עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יחיאלאמיתי16עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלוםיצחק17עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יצחקאשכנזי18עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חנהדוד בן19עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רוניתווייסבליט20עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רחמיםלניאדו21עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יעקבמזמר22עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
הדסהקוסקס23עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
זהבהעזרא אסיאג24עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רומןבורוכוב25עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אליהוגוניק26עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מרדכיאטיאס27עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
וקטוריהעובדיה28עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יעקבמנשה29עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עליזהאליהו30עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שארליבליכי31עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עופרחי32עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עמירםעצטה33עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אהרןלוי34עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אסתרמזמר35עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רומןבורוכוב36עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ברוריהיעקב בן37עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלמההררי38עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דודהוכברג39עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יעקבדביר40עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רחלהגלר שגיא41עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אברהםכהן42עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
תרצהיפת43עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אורלימוסלאי44עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שמעוןקקון45עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אביחייחיא46עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יאיראלישיב47עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אילהסינוני48עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אפריםאלישר49עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חלילדסוקי50עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אילתגלילי51עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חייםקרן52עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ענתעוז53עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רןלבנה54עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
לאהפנחסוב55עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
נעמילוי56עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ציוןיפת57עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ליהיארם58עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ליאורהשני59עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
חיים-משהבגייב60עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
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רותאהרון61עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ארנוןברזלאי62עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יהלי שושןכהן ארזואן63עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יגאליצחקוב64עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלוםבידאני65עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שולמיתצברי66עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שמעוןתורגמן67עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יהודהסינוני68עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלומיתאשד69עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עובדחוגי70עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שרונהטובי אילון71עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יוסףמי'עג72עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דןסמוכיאן73עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רבקהקלדרון74עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
פנינהשלג75עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עמיקםאהרוני76עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
מאיריוסף בן77עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דודזוארץ78עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ליודמילהקורוסטישבסקי79עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
לטיסיהשירזי80עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
צביהסולימנוף81עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שמעוןאביזמר82עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שבתאימזרחי83עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אנהדמאיו שרעבי84עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
בתיהחודזביקוף85עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ורדהמרצקי יציב86עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רות סטלהאבידן87עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
פרלהאסור88עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
הילה טליזינגר89עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
זיגמונדהרטנשטיין90עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רחמיםשמאי91עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עוזיכהן92עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אהובהלוי93עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
נעמיצביק94עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
פרידהתורקיה95עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אורלידואל96עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אסתרדרור97עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אליהואבידן98עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יוסףאלישע99עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שירליאונגר100עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אילנהאלוני101עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ענבראלוני102עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
רפאלאלוני103עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שיאלוני104עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
גליתבליויס105עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יהודיתבנד106עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אורנהברנס107עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אליהוגלעדי108עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אלרוןגלעדי109עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יפהגלעדי110עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
כרמלהגלעדי111עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
סיגלהנדי112עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
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סני ציוןזנזורי113עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
טליהחוגי114עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
איציקטל115עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
נוריתטל116עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שחףיוספי117עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
טוב יוםכהן118עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
נפתליכהן119עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
סוזיצמח כהן120עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עליזהמונסינגו121עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דוריתמזרחי122עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
ברוךנתח123עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
דינהנתח124עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אהרןפמילי125עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
סימהפמילי126עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
יעריתאשר127עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
עופרקליך128עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
שלומיתקנדיל129עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אודישאשא130עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
אסתרשרעבי131עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות
סגליתשרעבי132עוגניםיפו אביב-תלמרחבים מועצות




