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 ד'סיעת 

 

 שם משפחה פרטי שם ברשימה מיקום

 שמעון גבי 1

 בלעיש אתי  2

 סבן יעקב 3

 ארמן שירלי 4

 אמויאל מאיר  5

 פרי שמעון  6

 זינר אביבה  7

 שמריהו קרן  8

 חדד רם 9

 יוסיפון תהילה  10

 בריגה יצחק 11

 הגלילי  איתן 12

 סקעת נחמה 13

 שלום דוד  14

 עמר יצחק  15

 קושמרו יוסי  16

 משה ציון 17

 הלוי יפה  18

 שמואל שמחה  19

 ישי שלמה  20

 רוט דליה  21

 נהרי שושנה  22

 עמרם משה  23

 פדידה אוריאל 24

 גוטמן ציפי 25

 אורי רחמים 26

 גולדשטיין מרגלית 27

 אדרי יצחק 28

 אטיאס יעקב 29

 לוי מזל 30

 קלפון אהרון 31

 פינקלשטיין גילה 32

 כהן טובה  33

 נוימן אברהם  34

 פרגון אורן 35

 סעדיה תומר 36

 צח שלומית 37

 בר גיורא נעמי 38



 מאדי יעקב 39

 אסייג חיים 40

 חגבי אברהם  41

 אוחנה יוסי 42

 עמר יוסי 43

 ביטון אביגדור 44

 גבאי אילנה 45

 ימין אפרים  46

 פרטוש יהודית  47

 אלמליח שמעון 48

 אדרי אסי 49

 מגורי זיוה  50

 רוזנוולד יעקב 51

 גוטנטג ציפי 52

 מרציאנו יעקב  53

 ברקאי אורי 54

 שלי אלישבע 55

 כהן שרה  56

 דהן שי  57

 נחום אביגיל 58

 ונונו תמר 59

 קדוש רותי 60

 טולדנו עירית 61

 מוסאי אסתר  62

 אטיאס יעקב  63

 נהרי חזקי 64

 דוד רבקה 65

 סודר זמירה  66

 גרינפלד אפרים  67

 זיסק שושי 68

 ליברטי יעקב  69

 מלמד מירי 70

 שוורץ חני 71

 קבסה שלמה  72

 קופלד כרמלה 73

 בן ישי צביקה  74

 נעים שחר  75

 מרחבי גאולה 76

 הגר יצחק 77

 מרק ענת  78

 לוי אבי 79

 בולגן חיים  80

 אלדר זאב  81

 קינד אסתי 82

 אלחדד יצחק  83



 רנד אביגדור  84

 חזן פנחס 85

 רבי תומר  86

 פילבר אירית  87

 דרדיק צבי  88

 לוי תומר  89

 שולחני חנה 90

 חזוט אסנת  91

 זרקא יורם 92

 צחייק אברהם  93

 ספיר זכריה 94

 גבע יעקב 95

 יאיר נעמת 96

 בסול בלה 97

 דוד  יניב  98

 דדון משה  99

 כהן אתי  100

 קנדדלקר יעקב  101

 אליהו  רחלי 102

 מזוז אדיר 103

 חדד מרגלית  104

 בריח אמנון  105

 שלם ענת  106

 ואזן איריס  107

 קמפינסקי יהושע 108

 לוי דני  109

 דהן ג'נט  110

 אסתר מירסקי  111

 הלל פנינה  112

 לוטטי יוכי 113

 דפנה דעי 114

 כהן שירן  115

 וקנין  דניאל  116

 פרץ ישי 117

 ואזנה שלמה  118

 וקסלר בן עמי 119

 סטטיה רחלי 120

 גז ליאורה 121

 בן שושן אודי  122

 אסולין אושרת  123

 נעמה ישראלי  124

 זאנה דניאל  125

 אריאלה פרחי  126

 אלקיים רחלי 127

 ירדני  לאה 128



 ברזילי סיגלית 129

 שמריהו לימור 130

 כהן דורית  131

 דעי בלה 132

 דינה אדרי 133

 בוחניק גילה  134

 אילנה הלוי  135

 פרץ ציפי 136

 גרין לבנה 137

 גיספן ורד 138

 דמרי רמי 139

 פיינר גיזלה גיטל 140

 ציקוטאי בנימין 141

 ברקוביץ יעקב 142

 שילואן כרמי  143

 אלימלך יוסי 144

 פרייטה ריקי 145

 פרבר ליאת 146

 כהן אלעד 147

 חתוכה אפרת  148

 יצחק אושרת  149

 אביקסיס אופיר  150

 ברקוביץ בועז 151

 דבורה תזזו 152

 דרכי אסתר  153

 בנימין בהגון 154

 אורנבוך אסתר  155

 זכריה נגר 156

 שביט רבקה 157

 צרויה מימון 158

 סמט מוטי 159

 שמואל בורקש 160

 שמריהו בן צור 161

 כהן נעמי 162

 אחרק דורית 163

 גד דעי 164

 מאירה קפלן 165

 אסתי פורת 166

 מיכאל הרוש 167

 עדנה ביתן 168

 אלישבע טמיר 169

 אליהו  אואננו 170

 פנינה אמיתי 171

 אוריאל שלומי 172

 ניסים פרץ 173



 אושרת ג'בלי 174

 איילת צדוק 175

 שרה צדוק 176

 חדווה בן ישר 177

 שפרה בר אשר 178

 שבע-בת חדאד 179

 שלומית כהן 180

 מיכאל אביאל 181

 


