
 ל"ד -רשימות לוועידה ה

 

 נחלסיעת 

 

 שם משפחה פרטי שם ברשימה יקוםמ

 אביטל יעל  1

 קליין גילה  2

 ארביב עופר 3

 סולטאן נשאת  4

 חדד ניסים 5

 ששון סיגל 6

 בלום אורן 7

 בורנשטיין אבי 8

 הילמן אתי 9

 חדד חי 10

 אסף שלמה 11

 אלאסדי חאלד 12

 בוסתן מימון מישר 13

 בינדר מירי 14

 צדוק ורד 15

 הנדשר אליעזר 16

 גלזמן הרב יהושוע 17

 טוטאי אווה 18

 זוקין עמליה 19

 גיא שרית 20

 גומפל אורן 21

 בר מעוז רחל 22

 מור גלי 23

 שחור גרשון 24

 סביר ליבנה 25

 קבאלן שפיק 26

 להב איבגי ציפורה  27

 זועבי כארם 28

 אבו עג'מה עביר 29

 גבריאל רומיה 30

 עווידה זיאד 31

 קלמן ריקי 32

 מורבציק משה 33

 לוי רוחמה 34

 סואד ריים 35

 לינהרט ציפי 36

 חיון תמי 37

 אסולין מירי  38



 הראש ירדנה 39

 כהן שרה 40

 קלעאני רפעת 41

 נדב אושרה 42

 בחרי רבקה 43

 אליאב אילנה 44

 בן רפאל אביבה 45

 שמורק קלרה 46

 ויטמן רויטל 47

 דוד שרה 48

 רביד שושנה 49

 משה סימה 50

 ניסימיאן יאיר 51

 מילרוד ורד 52

 איסטנר נעמה 53

 נסאר לוטיפה 54

 שמר לילך 55

 פרץ יפית 56

 עמיר כרמלה 57

 בלומנטל שגית 58

 זאבי סמדר 59

 זוהר רונית 60

 קופיץ יעקב 61

 אסא שרי 62

 מונטיה אוזן סימה 63

 בלס משה 64

 סרחאן גיהאן 65

 אליהו מלי 66

 רז נינה 67

 קוקובה אלה 68

 וייס שרה 69

 עמיר לילי 70

 צלאח ונונו דליה 71

 סלע פלורה 72

 אסייג רותי 73

 נהיר רחלי 74

 יובב קמחי 75

 פרומן ליהי 76

 שטרית אביטל 77

 ברוש ענבל 78

 אברהם רוני 79

 חזוט מיכל 80

 רווה אביטל 81

 אשד אירית 82

 אונגר מיקי 83



 רום אילנה 84

 שהם מיכל 85

 גרין יפעת 86

 עדני אורית 87

 הילר מירי 88

 קליין עליזה 89

 מיכאל ורד 90

 פרנקו וייג ענבל 91

 בן זקן פנינה 92

 שפיגל אלין 93

 אריאל יפה 94

 ברקר שגית 95

 דוד סמדר 96

 פיזקוב הרב בנימין 97

 כהן שירן 98

 הלמן אבוטבול סיון 99

 אבו שהין עקאב 100

 שקד ד"ר לאה 101

 גרנות יעל  102

 מרגלית סיגל 103

 קטלן יוסי 104

 נורי מרגלית 105

 ויסברגר עמי 106

 קניג מירי 107

 עבדאלג'ני רמי 108

 טל נאוה 109

 אילוק בת חן 110

 כהן שלמה 111

 כהן הרב סער 112

 טמם רחל 113

 דהרי זוהר 114

 אלעזרא יצחק 115

 שטווי שרונה 116

 שבת שגית 117

 אמיר חזן מירב 118

 דניאל מיכל 119

 ווסקובויניק ציונה 120

 אליאס אורית 121

 בן שבת אתי 122

 נורי-מכלוף עינב 123

 כהנא ורד 124

 קציר גאולה 125

 ברוכי סיגל 126

 עראבי עביר 127

 עופר רותי 128



 הראל רבקה 129

 בינדר אורלי 130

 אדן עדה 131

 נחום שפרה 132

 הלפרין רויטל 133

 לביא אילן 134

 לוי ליאור 135

 קרייצר רחל 136

 וייץ אייל 137

 גריידי רונית 138

 קטלן דליה 139

 ניצן רותם 140

 צמח הלן 141

 ארצי טניה 142

 נחמן אורית 143

 לנגר מאיה 144

 פיין רחל 145

 כנפי רויטל 146

 דרורי אורית 147

 כברה גלית 148

 אלקין ליאת 149

 קורי סופי 150

 שטרן אירית 151

 א.צור אורנה 152

 חורי אסתר 153

 גז יעל  154

 אזולאי יהודית 155

 נוסנוביץ זהבה 156

 שושן שלום 157

 אגאי סיון 158

 אזרד אסתר 159

 לב אורלי 160

 אינצה טובה 161

 אלכתב אורית 162

 עוזרי משה 163

 הריסון עליזה 164

 אנטוניר מינה 165

 אלמקייז שי 166

 נתנזון רותי 167

 רובין בן מנחם מירב 168

 עדן יוסי 169

 אבועזיז משה 170

 מוחמד ותד 171

 מוחמד חלף 172

 דראי מיכל 173



 רייכשטיין אילן 174

 ארון לימור 175

 נוי רויטל 176

 וולף חנה 177

 פינטו שני 178

 קסנר חיה 179

 בדש דניאלה 180

 ברזילי שרון 181

 עלי סעיד 182

 שפלר חגית 183

 שניר ד"ר עינית 184

 מולינה יפית 185

 ברנע חווה 186

 ביבוח איאד 187

 משעלי ציפי 188

 אטלי ורד 189

 פרץ נאווה 190

 יהושע נגה 191

 עובדיה עינת 192

 ירון רותי 193

 שטרסלר גלית 194

 קאופמן שמואל 195

 סטודניה דלית 196

 קרמניצר סוניה 197

 קמר גילה 198

 שמר מיכאל 199

 אוליאש דנית 200

 אורשר לאה 201

 אליהב גלית 202

 הירשטיין שולי 203

 בונופיאל דיצה 204

 חלה טביב ציפי 205

 


