
שם פרטישם משפחהמספר סידורישם סיעהסוג בחירות
גליהוולוך1עוגניםוועידת נעמת
חנהבן דוד2עוגניםוועידת נעמת
יהודיתאלימלך3עוגניםוועידת נעמת
רבקה זואןסגפי4עוגניםוועידת נעמת
אילנהכהן5עוגניםוועידת נעמת
נינהקליין6עוגניםוועידת נעמת
אדיתאבוד7עוגניםוועידת נעמת
כוכבה חוהקניסטר8עוגניםוועידת נעמת
אראלהסיסו9עוגניםוועידת נעמת
חגית זיוהפאר10עוגניםוועידת נעמת
אילתגלילי11עוגניםוועידת נעמת
אורליביטי) שלוח(12עוגניםוועידת נעמת
מריםאזולאי13עוגניםוועידת נעמת
בתיהצדקה14עוגניםוועידת נעמת
תמר לאהברק15עוגניםוועידת נעמת
איטה אסתרעטייה16עוגניםוועידת נעמת
קטיניר17עוגניםוועידת נעמת
יהודיתזוסמנוביץ18עוגניםוועידת נעמת
דליההדר19עוגניםוועידת נעמת
נוריתדיין20עוגניםוועידת נעמת
מריםאורן21עוגניםוועידת נעמת
אילנהדניאל22עוגניםוועידת נעמת
אלהחייט23עוגניםוועידת נעמת
יעלרון24עוגניםוועידת נעמת
חדווה חנההלר25עוגניםוועידת נעמת
אלה יעלונה26עוגניםוועידת נעמת
פנינהאופיר27עוגניםוועידת נעמת
שושנהפיסק28עוגניםוועידת נעמת
מוריהאשכנזי29עוגניםוועידת נעמת
יהודיתהרוש30עוגניםוועידת נעמת
רותאהרון31עוגניםוועידת נעמת
זהבהמנצור32עוגניםוועידת נעמת
חוהעטייה33עוגניםוועידת נעמת
רותהפרנקו34עוגניםוועידת נעמת
אילנהגיני35עוגניםוועידת נעמת
אורנה פנינהפפרמן36עוגניםוועידת נעמת
רחלפרץ37עוגניםוועידת נעמת
זהבהאלימלך38עוגניםוועידת נעמת
פרידהקבלו-גוטמן39עוגניםוועידת נעמת
יהודיתבנד40עוגניםוועידת נעמת
מאשהלובלסקי41עוגניםוועידת נעמת
יהודיתמנדה42עוגניםוועידת נעמת
בלומהבן צור43עוגניםוועידת נעמת
שולמיתלוזון44עוגניםוועידת נעמת
סימהנמיר45עוגניםוועידת נעמת
עופרהמזרחי בן שלום46עוגניםוועידת נעמת
סילביהביטון47עוגניםוועידת נעמת
אליסיצחק48עוגניםוועידת נעמת
מריםדותן49עוגניםוועידת נעמת
נוריתטל50עוגניםוועידת נעמת
נילידדון51עוגניםוועידת נעמת
יהודיתאוליאל מלכה52עוגניםוועידת נעמת
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אסתרקורדובה קרהקיה53עוגניםוועידת נעמת
שרהגובס54עוגניםוועידת נעמת
נדיהחמדאן55עוגניםוועידת נעמת
נטעבן סימון56עוגניםוועידת נעמת
מריםשגיא57עוגניםוועידת נעמת
טליהרותם58עוגניםוועידת נעמת
זהריהיונס59עוגניםוועידת נעמת
ורדטול60עוגניםוועידת נעמת
מיכאלה קורינהשטרנברג61עוגניםוועידת נעמת
סלואבראנסי62עוגניםוועידת נעמת
אודליהכץ63עוגניםוועידת נעמת
עופרהכהן64עוגניםוועידת נעמת
ג'ורג'יתג'רוס65עוגניםוועידת נעמת
רחלאריאב66עוגניםוועידת נעמת
אילנהפינטו67עוגניםוועידת נעמת
רימונהלוי68עוגניםוועידת נעמת
ברכהברוב69עוגניםוועידת נעמת
רותנחום70עוגניםוועידת נעמת
עדיאנגרט רז71עוגניםוועידת נעמת
זינאתחמזה72עוגניםוועידת נעמת
בת שבעאסא73עוגניםוועידת נעמת
מונאח'ורי74עוגניםוועידת נעמת
דרורהרוזן75עוגניםוועידת נעמת
דלידברא76עוגניםוועידת נעמת
יפהמרדכייב77עוגניםוועידת נעמת
עפרה רחללוי78עוגניםוועידת נעמת
טובהרוטפילד79עוגניםוועידת נעמת
דינהנתח80עוגניםוועידת נעמת
אורהויינר81עוגניםוועידת נעמת
עידיתכהן82עוגניםוועידת נעמת
רחלבלס פנונו83עוגניםוועידת נעמת
מתילדהגרינברג84עוגניםוועידת נעמת
ברטהלוי85עוגניםוועידת נעמת
ישראלהביזונר86עוגניםוועידת נעמת
יהודיתדנינו87עוגניםוועידת נעמת
עליזהאוליאל88עוגניםוועידת נעמת
אסתרמזמר89עוגניםוועידת נעמת
שושנהכהן90עוגניםוועידת נעמת
שולמית שולהכהן91עוגניםוועידת נעמת
איריספוקס92עוגניםוועידת נעמת
יהודיתקורנפין93עוגניםוועידת נעמת
רחל צופיהדקל לניאדו94עוגניםוועידת נעמת
מריםפרקש95עוגניםוועידת נעמת
הדסדהן96עוגניםוועידת נעמת
רבקהברלב97עוגניםוועידת נעמת
דיאנאסלימאן98עוגניםוועידת נעמת
סימהסורני99עוגניםוועידת נעמת
סטלה רותאבידן100עוגניםוועידת נעמת
חנהכץ101עוגניםוועידת נעמת
טובהפינרו102עוגניםוועידת נעמת
רחליברקו103עוגניםוועידת נעמת
לימורכברה104עוגניםוועידת נעמת
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שמחהטרפ105עוגניםוועידת נעמת
מרינטוקנין106עוגניםוועידת נעמת
רוזימדניק107עוגניםוועידת נעמת
רינהדהן108עוגניםוועידת נעמת
צביהראוך109עוגניםוועידת נעמת
אורנהאביטל110עוגניםוועידת נעמת
יהודיתשמאע111עוגניםוועידת נעמת
טובהמעוז112עוגניםוועידת נעמת
ליאורהאילון113עוגניםוועידת נעמת
יפהבן גיגי114עוגניםוועידת נעמת
רוניתעמרם115עוגניםוועידת נעמת
תמרחורב116עוגניםוועידת נעמת
סימהגמיש117עוגניםוועידת נעמת
שושנה סוזילוי118עוגניםוועידת נעמת
אילנהחן119עוגניםוועידת נעמת
אורנהברבי120עוגניםוועידת נעמת
עינתהלוי121עוגניםוועידת נעמת
שרהבלופרב122עוגניםוועידת נעמת
רחלבראשי-בר123עוגניםוועידת נעמת
ורדיתארז124עוגניםוועידת נעמת
אבלין לבנהאלפסי125עוגניםוועידת נעמת
הדילעבוד126עוגניםוועידת נעמת
מזל בת שבעכהן127עוגניםוועידת נעמת
רחלמירון128עוגניםוועידת נעמת
שולמיתברגמן129עוגניםוועידת נעמת
יפהגלעדי130עוגניםוועידת נעמת
חנההרשקוביצי131עוגניםוועידת נעמת
רותכץ132עוגניםוועידת נעמת
עדהקרמרסקי133עוגניםוועידת נעמת
ענתעוז134עוגניםוועידת נעמת
אוריתכהן135עוגניםוועידת נעמת
תמר ורדהרוטמן136עוגניםוועידת נעמת
אסתרדרור137עוגניםוועידת נעמת
צפורהברקוביץ138עוגניםוועידת נעמת
לאהפנחסוב139עוגניםוועידת נעמת
כרמלהגלעדי140עוגניםוועידת נעמת
מריםעווד מורד141עוגניםוועידת נעמת
עופרהציון142עוגניםוועידת נעמת
לילך מריםכהן143עוגניםוועידת נעמת
נעמיברזני144עוגניםוועידת נעמת
אפרתכהן בן-שושן145עוגניםוועידת נעמת
יהודיתאיס146עוגניםוועידת נעמת
שריתאלהרר147עוגניםוועידת נעמת
לאהגנות148עוגניםוועידת נעמת
אסתרפוליצר149עוגניםוועידת נעמת
ברוריהגמליאל150עוגניםוועידת נעמת
סיגלאברהם151עוגניםוועידת נעמת
מאיהזריצקי152עוגניםוועידת נעמת
דליהרובין153עוגניםוועידת נעמת
רויטלאוחנה154עוגניםוועידת נעמת
שהלהלוי155עוגניםוועידת נעמת
גיהאןעווד156עוגניםוועידת נעמת
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פנינהפחימה157עוגניםוועידת נעמת
הדס הדסהאלכורת158עוגניםוועידת נעמת
איריתסימון159עוגניםוועידת נעמת
לימורגמליאל160עוגניםוועידת נעמת
מרגליתמשה161עוגניםוועידת נעמת
סיגלית) ויאולה(חן162עוגניםוועידת נעמת
מרסלאופק163עוגניםוועידת נעמת
אלנורהויינטרוב164עוגניםוועידת נעמת
רותתורגמן165עוגניםוועידת נעמת
אליסקמחי166עוגניםוועידת נעמת
נטלהאוצרי167עוגניםוועידת נעמת
נעמיאלכאוי168עוגניםוועידת נעמת
צילהגרא169עוגניםוועידת נעמת
סיגלהנדי170עוגניםוועידת נעמת
טליחיט אבירז171עוגניםוועידת נעמת
רונידהן172עוגניםוועידת נעמת
רוזליןגרינשפאן173עוגניםוועידת נעמת
מזלדהן174עוגניםוועידת נעמת
חיהשפירא יזהר175עוגניםוועידת נעמת
שקדאלכסנדר176עוגניםוועידת נעמת
אביבה ניצהאזון177עוגניםוועידת נעמת
עליזהרכניצר178עוגניםוועידת נעמת
רבקהעמית179עוגניםוועידת נעמת
אסתרקנפו180עוגניםוועידת נעמת
אסתרויזל181עוגניםוועידת נעמת
חיהאלמוג182עוגניםוועידת נעמת
פייגאלה דרוריתפרמון183עוגניםוועידת נעמת
תמרזמיר184עוגניםוועידת נעמת
רותאזולאי185עוגניםוועידת נעמת
גליתדהרי186עוגניםוועידת נעמת
אביביתחרמון187עוגניםוועידת נעמת
מרסל מוראלגריסי188עוגניםוועידת נעמת
רחלחכם189עוגניםוועידת נעמת
עליזהלאביוד190עוגניםוועידת נעמת
פנינהשורץ191עוגניםוועידת נעמת
גאולהזינר192עוגניםוועידת נעמת
לבנהשביט193עוגניםוועידת נעמת
אסתרחרזי194עוגניםוועידת נעמת
צפורהנויברגר195עוגניםוועידת נעמת
זיוהפרץ196עוגניםוועידת נעמת
ריבהקליין197עוגניםוועידת נעמת
ליאורהירקוני198עוגניםוועידת נעמת
איריתבלומנפלד199עוגניםוועידת נעמת
גוליאטלסקר200עוגניםוועידת נעמת
אילניתבוסקילה201עוגניםוועידת נעמת
דינהיהודה202עוגניםוועידת נעמת
לילךרפי203עוגניםוועידת נעמת
תמריפה204עוגניםוועידת נעמת
סטלהזלצהנדלר205עוגניםוועידת נעמת
אסתר אתישפרברג206עוגניםוועידת נעמת
שלומיתבן חיים207עוגניםוועידת נעמת
דינהזייד208עוגניםוועידת נעמת
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דינהחיון בן זקון209עוגניםוועידת נעמת
הילהמארק210עוגניםוועידת נעמת
דנהשני עצמון211עוגניםוועידת נעמת
דינהדיין212עוגניםוועידת נעמת
פרידהכהן213עוגניםוועידת נעמת
חנהטרגר ינאי214עוגניםוועידת נעמת
טובהסטריכש215עוגניםוועידת נעמת
טלישמואלי216עוגניםוועידת נעמת
מזלאלפסי217עוגניםוועידת נעמת
מיכללוגסי218עוגניםוועידת נעמת
פנינהבן לולו219עוגניםוועידת נעמת
דוריתמזרחי220עוגניםוועידת נעמת
אלינהגודניץ'221עוגניםוועידת נעמת
איריסבשארי222עוגניםוועידת נעמת
חיהלחיאני223עוגניםוועידת נעמת
סמדררופא224עוגניםוועידת נעמת
נלישטרית225עוגניםוועידת נעמת
נגהבכר226עוגניםוועידת נעמת
מיהפחימה227עוגניםוועידת נעמת
זהבהפרץ228עוגניםוועידת נעמת
יהודיתאביעד229עוגניםוועידת נעמת
אילהנאגר230עוגניםוועידת נעמת
ארנהרגיניאנו231עוגניםוועידת נעמת
פולינהפרבר232עוגניםוועידת נעמת
תיקיחן233עוגניםוועידת נעמת
רחלדהן234עוגניםוועידת נעמת
אסתראמר235עוגניםוועידת נעמת
אביבהאברהם236עוגניםוועידת נעמת
זיוהלוי237עוגניםוועידת נעמת
כוכביתחורש238עוגניםוועידת נעמת
רימהלוין239עוגניםוועידת נעמת
מזלפימה240עוגניםוועידת נעמת
אסתרדמשק241עוגניםוועידת נעמת
ענתישרעבי242עוגניםוועידת נעמת
יהודיתחביב243עוגניםוועידת נעמת
שושנהאפנג'ר244עוגניםוועידת נעמת
גליתחזות245עוגניםוועידת נעמת
תרצהאנגלנדר246עוגניםוועידת נעמת
זקליןדדון247עוגניםוועידת נעמת
רחלדה מרקדו248עוגניםוועידת נעמת
סמירהאבלאסי249עוגניםוועידת נעמת
מלכהקופפרמן250עוגניםוועידת נעמת
ליאורהבן צור251עוגניםוועידת נעמת
סופיוייסמן252עוגניםוועידת נעמת
רותילדר253עוגניםוועידת נעמת
רוזימשיח254עוגניםוועידת נעמת
ז'רמןיעקב255עוגניםוועידת נעמת
איריסזילברמן256עוגניםוועידת נעמת
ג'נישלום קליגר257עוגניםוועידת נעמת
דפנהמזרחי258עוגניםוועידת נעמת
פאולהפישר259עוגניםוועידת נעמת
נילירובין260עוגניםוועידת נעמת
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חדוהגולדמן פופלינגר261עוגניםוועידת נעמת
אביגלגביש262עוגניםוועידת נעמת
ליליאןאפוטה טויזר263עוגניםוועידת נעמת
מלכה אהובהאדרי264עוגניםוועידת נעמת
שולמיתעמוס265עוגניםוועידת נעמת
אבליןצברי266עוגניםוועידת נעמת
תקוהלילך267עוגניםוועידת נעמת
יוכיגמליאל נגר268עוגניםוועידת נעמת
אילנהנהרי269עוגניםוועידת נעמת
ברכהשבירו270עוגניםוועידת נעמת
אביבהכחלון271עוגניםוועידת נעמת
אדהשפיגל272עוגניםוועידת נעמת
אדלהבטאט273עוגניםוועידת נעמת
יהודיתעשור274עוגניםוועידת נעמת
תמרבן-שימול275עוגניםוועידת נעמת
יוסראמרעי276עוגניםוועידת נעמת
רותיבן שושן277עוגניםוועידת נעמת
חנהלנצינסקי278עוגניםוועידת נעמת
דרורהמלחי279עוגניםוועידת נעמת
מירבשמולי280עוגניםוועידת נעמת
בתיהחלפון281עוגניםוועידת נעמת
איריסדיין282עוגניםוועידת נעמת
עדינהכוכבי283עוגניםוועידת נעמת
שולמיתגבאי284עוגניםוועידת נעמת
אילניתששון285עוגניםוועידת נעמת
מינהגרינברג286עוגניםוועידת נעמת
אילהארדל287עוגניםוועידת נעמת
אסתרלוי288עוגניםוועידת נעמת
יפהשדה289עוגניםוועידת נעמת
אלשרעבי290עוגניםוועידת נעמת
רחלבית הלחמי291עוגניםוועידת נעמת
אוסנת אתיסרוסי292עוגניםוועידת נעמת
אלכסנדרהציבולבסקי293עוגניםוועידת נעמת
תמר בטילי294עוגניםוועידת נעמת
גאולהשמעיה295עוגניםוועידת נעמת
עליזהשור296עוגניםוועידת נעמת
אסנתמאייר297עוגניםוועידת נעמת
לילאעבאס298עוגניםוועידת נעמת
רימאןקזאמל299עוגניםוועידת נעמת
אסתרשרעבי300עוגניםוועידת נעמת
נזהתקצב301עוגניםוועידת נעמת
גאולהדעוס302עוגניםוועידת נעמת
נוהאח'טיב303עוגניםוועידת נעמת
פנינהוולף304עוגניםוועידת נעמת
רחלזיו305עוגניםוועידת נעמת
אסתרדוידוביץ306עוגניםוועידת נעמת
רינה מלכהטיורי307עוגניםוועידת נעמת
גיטהסעד308עוגניםוועידת נעמת
ריטהפייסיק309עוגניםוועידת נעמת
סגליתשרעבי310עוגניםוועידת נעמת
מריםיחיא311עוגניםוועידת נעמת
ורההובר312עוגניםוועידת נעמת
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עדינהגמליאל313עוגניםוועידת נעמת
גינתגמיל314עוגניםוועידת נעמת
אהובהסומר315עוגניםוועידת נעמת
רחלנקש316עוגניםוועידת נעמת
מריםפיקר317עוגניםוועידת נעמת
ענתכהן318עוגניםוועידת נעמת
חוהחכם319עוגניםוועידת נעמת
ריקייצחק320עוגניםוועידת נעמת
ורדהינקו321עוגניםוועידת נעמת
דינהחוסיד322עוגניםוועידת נעמת
ריטהליברמן323עוגניםוועידת נעמת
מימיגולדמן324עוגניםוועידת נעמת
אדריאןאלבוכר325עוגניםוועידת נעמת
פנינהצרפתי326עוגניםוועידת נעמת
כרמלהפדידה327עוגניםוועידת נעמת
יהודיתמיש328עוגניםוועידת נעמת
סימה שמחהבלעיש329עוגניםוועידת נעמת
רחלאגצי330עוגניםוועידת נעמת
שרה בת שבעאפרים331עוגניםוועידת נעמת
צפורהלוי332עוגניםוועידת נעמת
יעלנומה333עוגניםוועידת נעמת
דוריתקורן334עוגניםוועידת נעמת
אסתרכרמלי335עוגניםוועידת נעמת
מורסמיה336עוגניםוועידת נעמת
לאהנוישול337עוגניםוועידת נעמת
בתיה אביבהרז338עוגניםוועידת נעמת
מריםמנסור339עוגניםוועידת נעמת
רינהאדרי340עוגניםוועידת נעמת
יוניתקובץ341עוגניםוועידת נעמת
דליהזיירמן342עוגניםוועידת נעמת
אורלינחום343עוגניםוועידת נעמת
חיהספורטס344עוגניםוועידת נעמת
דבורה-אןמרגלית345עוגניםוועידת נעמת
עדנהקריבוי346עוגניםוועידת נעמת
טובה לאהטבול347עוגניםוועידת נעמת
יפהתאוקולי348עוגניםוועידת נעמת
באקהמואסי349עוגניםוועידת נעמת
יוכבדאור שי350עוגניםוועידת נעמת
ליאורה בטילנגר351עוגניםוועידת נעמת
קרןכץ352עוגניםוועידת נעמת
סונדוסעיד353עוגניםוועידת נעמת
סימהטרם354עוגניםוועידת נעמת
מריםלוי355עוגניםוועידת נעמת
רבקהבית הלחמי356עוגניםוועידת נעמת
רבקהקלינברג357עוגניםוועידת נעמת
דיאנהירקוני358עוגניםוועידת נעמת
זכיהחנון359עוגניםוועידת נעמת
ציביהאורן360עוגניםוועידת נעמת
דבורהנדל361עוגניםוועידת נעמת
מלינהגברעם362עוגניםוועידת נעמת
נדאעבד אל קאדר363עוגניםוועידת נעמת
דינהסוברנו364עוגניםוועידת נעמת
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רות מזלכהן365עוגניםוועידת נעמת
לאהפדידה בן שיטרית366עוגניםוועידת נעמת
רוזליהמאירזון367עוגניםוועידת נעמת
ניצהברג368עוגניםוועידת נעמת
יעלאורן369עוגניםוועידת נעמת
עליזהאזולאי370עוגניםוועידת נעמת
הודאחלבי371עוגניםוועידת נעמת
לימורגיאת372עוגניםוועידת נעמת
מזלהקש373עוגניםוועידת נעמת
חגיתחתן374עוגניםוועידת נעמת
צביהפייביש375עוגניםוועידת נעמת
לאהאופיר-פפרמן376עוגניםוועידת נעמת
יוניתנסים377עוגניםוועידת נעמת
טוניאביטבול378עוגניםוועידת נעמת
יהודיתשילה379עוגניםוועידת נעמת
יפהאלול380עוגניםוועידת נעמת
פדינהלוין381עוגניםוועידת נעמת
סגליתדניאל382עוגניםוועידת נעמת
נעאמהדיאב383עוגניםוועידת נעמת
ריםמשיעל אלסיאח384עוגניםוועידת נעמת
יוספהאלמוג385עוגניםוועידת נעמת
אילנהויינר386עוגניםוועידת נעמת
דבורהאשוול387עוגניםוועידת נעמת
תהילהשמולוביץ388עוגניםוועידת נעמת
ליאורה אפייודל389עוגניםוועידת נעמת
יוליאנהאליעזר ישי390עוגניםוועידת נעמת
חדוהבטאן391עוגניםוועידת נעמת
דינהבר392עוגניםוועידת נעמת
ברטהוסרמן393עוגניםוועידת נעמת
לילךאליהו394עוגניםוועידת נעמת
מיכלחזן395עוגניםוועידת נעמת
נאדרהטנוס396עוגניםוועידת נעמת
אילתמור397עוגניםוועידת נעמת
אתי איריסבן חמו398עוגניםוועידת נעמת
ג'נטאביטל399עוגניםוועידת נעמת
צביהאשול400עוגניםוועידת נעמת
מריםבונפיל401עוגניםוועידת נעמת
שרהעוזיר402עוגניםוועידת נעמת
אושרהפינטו403עוגניםוועידת נעמת
סוהיילהעומר404עוגניםוועידת נעמת
דימהחאג 'עודה405עוגניםוועידת נעמת
שרההפטל406עוגניםוועידת נעמת
ורדהלל407עוגניםוועידת נעמת
אסתרשלום408עוגניםוועידת נעמת
פלורטכהן409עוגניםוועידת נעמת
מזלאשכנזי410עוגניםוועידת נעמת
שרהאבני411עוגניםוועידת נעמת
שרהקומימי412עוגניםוועידת נעמת
תקוהמזרחי413עוגניםוועידת נעמת
ריטהפורקוש414עוגניםוועידת נעמת
לורהאוליבקוביץ415עוגניםוועידת נעמת
תמרארבלי-ניסן416עוגניםוועידת נעמת
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יעלהוכנשטיין417עוגניםוועידת נעמת
שרהזידה סורוז'ו418עוגניםוועידת נעמת
פרידהבורר419עוגניםוועידת נעמת
מלי מלכהאשרם420עוגניםוועידת נעמת
סימונהעמר421עוגניםוועידת נעמת
יוניתפקר422עוגניםוועידת נעמת
יבגניהגורדון423עוגניםוועידת נעמת
דפנהסלילת424עוגניםוועידת נעמת
רחלשורצר425עוגניםוועידת נעמת
רחלכהן426עוגניםוועידת נעמת
שרהדוננפלד427עוגניםוועידת נעמת
ליודמילהגריגוריאן428עוגניםוועידת נעמת
נעמיכספי429עוגניםוועידת נעמת
חגיתביטן430עוגניםוועידת נעמת
חיהכהן431עוגניםוועידת נעמת
חיהקורן432עוגניםוועידת נעמת
צפורהפרג'433עוגניםוועידת נעמת
שולמיתיקותיאלי434עוגניםוועידת נעמת
ימנה נוריתמזרחי435עוגניםוועידת נעמת
דליהאהוד436עוגניםוועידת נעמת
מלכהפדר437עוגניםוועידת נעמת
דליהפולק438עוגניםוועידת נעמת
איריתברשישט439עוגניםוועידת נעמת
גליתבליויס440עוגניםוועידת נעמת
רותגולדגמר441עוגניםוועידת נעמת
לאהשורץ442עוגניםוועידת נעמת
שולמיתבוטבול443עוגניםוועידת נעמת
ורדהקאופמן444עוגניםוועידת נעמת
תמראביב445עוגניםוועידת נעמת
פרלהבר דוד446עוגניםוועידת נעמת
אוריתניר447עוגניםוועידת נעמת
נאוהמנדל448עוגניםוועידת נעמת
מירבעמר449עוגניםוועידת נעמת
דליהבר תקוה450עוגניםוועידת נעמת
רחלהרוש451עוגניםוועידת נעמת
רותחסן452עוגניםוועידת נעמת
אביבה מיריזוגייר453עוגניםוועידת נעמת
רבקהעוזרי454עוגניםוועידת נעמת
אבליןמילוא455עוגניםוועידת נעמת
מרסדסזריהן456עוגניםוועידת נעמת
דסיסלבהפרידמן457עוגניםוועידת נעמת
דיאנהחבש458עוגניםוועידת נעמת
צפורהדהן459עוגניםוועידת נעמת
אורנהברנס460עוגניםוועידת נעמת
חבצלתשקד461עוגניםוועידת נעמת
אילנהשטר462עוגניםוועידת נעמת
מזלולובלסקי463עוגניםוועידת נעמת
אלאנורהגנדלמן ארליכמן464עוגניםוועידת נעמת
קרןלויטין465עוגניםוועידת נעמת
רינהכהן466עוגניםוועידת נעמת
אסתררוה467עוגניםוועידת נעמת
רינהחיון468עוגניםוועידת נעמת
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ציונהיפרח469עוגניםוועידת נעמת
איהג'ני470עוגניםוועידת נעמת
צפורהיעקבי471עוגניםוועידת נעמת
נוריתשיפריס472עוגניםוועידת נעמת
עליזהחזוט473עוגניםוועידת נעמת
סבחהאבו עאנם474עוגניםוועידת נעמת
מזלבובליל475עוגניםוועידת נעמת
אהובהשחור476עוגניםוועידת נעמת
רוניפיינמן477עוגניםוועידת נעמת
כוכבהרצבי478עוגניםוועידת נעמת
מריםלחמי479עוגניםוועידת נעמת
זהבהגוטמן480עוגניםוועידת נעמת
נאוהאיזין481עוגניםוועידת נעמת
אילנהפלד482עוגניםוועידת נעמת
ורדהטויטו483עוגניםוועידת נעמת
רבקהסנסלו484עוגניםוועידת נעמת
פיביקובי485עוגניםוועידת נעמת
רחלרביב486עוגניםוועידת נעמת
אפרת אסתרארבל487עוגניםוועידת נעמת
מאירהשלמוני488עוגניםוועידת נעמת
תמרוכטר489עוגניםוועידת נעמת
מרגלית נוריתהרצברג490עוגניםוועידת נעמת
אילה פנינהדקל שטיינר491עוגניםוועידת נעמת
סילויהמרטון492עוגניםוועידת נעמת
שושנהדקל493עוגניםוועידת נעמת
נגבהעמר494עוגניםוועידת נעמת
אושרהטורגמן495עוגניםוועידת נעמת
רוחמהגולדשמידט496עוגניםוועידת נעמת
אידהגנדלמן497עוגניםוועידת נעמת
אורהברשטלינג498עוגניםוועידת נעמת
שרהבר שביט499עוגניםוועידת נעמת
שושנהחלפין500עוגניםוועידת נעמת
רחלשגיא הגלר501עוגניםוועידת נעמת
ריקידהן502עוגניםוועידת נעמת
ויביאןמגריל503עוגניםוועידת נעמת
עליזהאוליאל504עוגניםוועידת נעמת
מאיה מריםמנקלי505עוגניםוועידת נעמת
שולהסולטן506עוגניםוועידת נעמת
צהלהחבאני507עוגניםוועידת נעמת
רחלפרי508עוגניםוועידת נעמת
אילנהחרבי509עוגניםוועידת נעמת
קוקה מזלטייב510עוגניםוועידת נעמת
מאירהקופלמן511עוגניםוועידת נעמת
אסתרפדידה512עוגניםוועידת נעמת
מריםאביגד שרעבי513עוגניםוועידת נעמת
שרהזוארץ514עוגניםוועידת נעמת
חנהקורצויל515עוגניםוועידת נעמת
נחמהדור516עוגניםוועידת נעמת
דליהקונור517עוגניםוועידת נעמת
נליביטון518עוגניםוועידת נעמת
סילביהחיבה519עוגניםוועידת נעמת
ניצחונהיחיאלי520עוגניםוועידת נעמת
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ביאטריססייפר521עוגניםוועידת נעמת
חיהמגדי522עוגניםוועידת נעמת
זהבהכתר523עוגניםוועידת נעמת
טובהאופיר524עוגניםוועידת נעמת
איריסאביטל525עוגניםוועידת נעמת
רחלשוחט526עוגניםוועידת נעמת
רותמנדלוביץ527עוגניםוועידת נעמת
גילהאיובי528עוגניםוועידת נעמת
חנהדרחי529עוגניםוועידת נעמת
נטליהילינסון530עוגניםוועידת נעמת
צפורהבקנשטין531עוגניםוועידת נעמת
שריתכהן532עוגניםוועידת נעמת
פנימימרן533עוגניםוועידת נעמת
ליזהכהן534עוגניםוועידת נעמת
עליזהשושן535עוגניםוועידת נעמת
ניצהבן צבי536עוגניםוועידת נעמת
אסתרחכים537עוגניםוועידת נעמת
זוהרפרץ538עוגניםוועידת נעמת
ענתכהן539עוגניםוועידת נעמת
אינגריד-שושנהיעקובי540עוגניםוועידת נעמת
יהודיתטלמן541עוגניםוועידת נעמת
איבטמלכה542עוגניםוועידת נעמת
פרידהטל543עוגניםוועידת נעמת
ויקטוריהביליה544עוגניםוועידת נעמת
דליהשלום545עוגניםוועידת נעמת
זהבהגולדנברג546עוגניםוועידת נעמת
דינה רגינהזנה547עוגניםוועידת נעמת
ניצהיעקובי548עוגניםוועידת נעמת
סוזאןחמדאן549עוגניםוועידת נעמת
אניכהן550עוגניםוועידת נעמת
עליזהפיכמן551עוגניםוועידת נעמת
עדנהכחלון552עוגניםוועידת נעמת
עואטףאבו חמדה553עוגניםוועידת נעמת
גזאלהחמזי554עוגניםוועידת נעמת


