
 סיעת ד' –רשימות לוועדי הסניפים 

 סניף אשדוד

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 אדרי יצחק 1

 בריח אמנון 2

 דוד שלום 3

 נעים שחר 4

 גבאי אילנה 5

 כהן שוש 6

 נגאוקר איילת 7

 אילוז שמעון 8

 ביטון שמעון 9

 שרעבי בצלאל 10

 כהן מורן 11

 לוי אבישי 12

 פרץ ישי 13

 אפללו מורן 14

 יפרח הילה 15

 שם טוב חגית 16

 חדד רחל  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף אשקלון

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 בריגה יצחק 1

 ימין אפרים 2

 קבסה שלמה 3

 ברנס ברכה 4

 עזריאל תמי 5

 טמיר אלישבע 6

 תורגמן מזל  7

 הלוי אילנה  8

 גרוס יוסף 9

 חסון משה  10

 לוי תמי 11

 בן שושן יעקב 12

 בוחניק גילה 13

 ימין דליה 14

 קנדלקר יעקב 15

 סקיזדה רונית 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף באר שבע

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 אורי רחמים 1

 חדד רם  2

 פרטוש יהודית 3

 מוסאי אסתר  4

 זאנה דניאל 5

 טרבלסי עדנה 6

 טויטו משה 7

 פרג'ון רחל 8

 דנינו ישראל 9

 שטרמר -טימסות  שרי  10

 חדד מרגלית 11

 ביתן עדנה 12

 פרץ מאיר 13

 אלחדד לילך 14

 ירוחם רונית 15

 לוטטי יוכי 16

 ביתן יעל 17

 חדד מאיה 18

 אוחיון  שמעון  19

 חדאד בת שבע 20

 אביגזר יוחאי 21

 אחרק לאה 22

 רוש יורם 23

 חניה לאה 24

 חזות  סילביה 25

 אסולין  רחל  26

 חגבי  לאה  27

 אדרי שמחה 28

 בכר חגי  29

 מרציאנו  יעקב 30

 

 

 

 

 



 סניף בת ים

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 הלוי יפה 1

 בסול בלה 2

 וטורי לאה  3

 אוחנה משיח איתנה 4

 בקר איטה  5

 חזן מילי 6

 שבח אילנה 7

 פוקט יפה  8

 דיין לירן 9

 דיעי אושרת 10

 אסא מילכה  11

 דהן יואב  12

 דהן מרים 13

 באסו חני 14

 משה  חגית  15

 חזקיה  אתי  16

 פרץ  דניאלה      17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף גוש דן

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 הגלילי איתן 1

 כהן נירה 2

 פכטר רחלי 3

 אלמליח שמעון 4

 טראב ענת 5

 זאבי רויטל 6

 ימיני תמי 7

 חורי לימור 8

 שטרולי רחלי 9

 זינגר אילנה 10

 עוזרי אורית  11

 פרשטנד חנית 12

 פורת אסתי 13

 קמפינסקי הרב  יהושע  14

 וקסלר עמי 15

 גולדשטיין טובה 16

 בורקש שמואל 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף דימונה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 מאדי יעקב 1

 אוזן עינת 2

 בן פזי ליאת 3

 בן לולו אורטל 4

 אברהם אהובה 5

 שבתי נורית 6

 בן פזי חנוך 7

 דהן ג'נט 8

 דרעי רות 9

 בישוף  כוכי 10

 חזות סימה 11

 יפרח ניקול 12

 מימון צדוק 13

 בוסקילה יעקב 14

 מסיל איריס 15

 צברי שמואל 16

 לדאני יששכר 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף הרצליה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 בר גיורא נעמי 1

 פרחי אריאלה 2

 גרמה  יעל 3

 מנצור ארגמן 4

 צדוק  אורית 5

 מליחי ניר 6

 חמו מיכל 7

 מורדקוביץ דניאלה 8

 פרץ צליל 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף השרון

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 גולדשטיין מרגלית 1

 סקעת נחמה 2

 דרדיק צבי 3

 טולדנו אירית 4

 חלץ עדנה 5

 שביט רבקה 6

 אדרי אסי 7

 נגר תרצה 8

 כהן קרן 9

 רז שרית  10

 דעי דפנה 11

 גבריאלי זהבה 12

 ג'רפי יוסי 13

 סיטבון אסתר 14

 קנר הרב שמואל 15

 נגר זכריה 16

 צרויה מימון 17

 גרוס מירי 18

 בן צור שמריה 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף חדרה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 עמרם משה 1

 וזאן איריס 2

 חיים אירית 3

 שמיר מיכל 4

 אחרק דורית 5

 הכהן  )דרוקמן( נאוה 6

 סיאני נעמי 7

 כהן יפית 8

 כהן אסתר 9

 קנר דפנה 10

 תירם מלי 11

 גיטלר שמעון 12

 וזאנה שלומי 13

 ואנונו אליהו 14

 לאופר חנה 15

 הינדי הדס 16

 זבטני יפה 17

 לוי מתנה 18

 ספיר זכריה 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף חולון

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 כהן טובה  1

 רוטנברג יצחק 2

 חזן פנחס 3

 אברהם גרשון 4

 לוי סיגלית 5

 אביטל חג'אג'  6

 לנצקורן פנינה 7

 תורג'מן רונית 8

 תזזו דבורה 9

 בוטבול אפרת 10

 סעד ספיר 11

 אסיף עבוד 12

 דוקן שמעון 13

 ירדני לאה 14

 מזון נעמי 15

 בהגון בני  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף חיפה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 קושמרו יוסף 1

 ברקאי  אורי 2

 חזוט אסנת 3

 צדוק שרה 4

 בן ישר חדוה 5

 קפלן מאירה 6

 הניג  לאה 7

 זמירי יונה 8

 אולנר שרה 9

 בלומנטל רונית 10

 בטאש רחל 11

 לוי יהושע 12

 שפיצר שלמה 13

 עמר רחל 14

 דרשן איתן 15

 עמר מימון 16

 אופיר גבאי עידית 17

 כהן יצחק 18

 טרם אפרת 19

 אוחנה  יהודית 20

 סער שלומי 21

 אחיטוב אסתר 22

 בובליל דקלה 23

 חודוש אלכסנדרה 24

 עובדיה מלי 25

 פוטר יריב 26

 פריש פרופ' יחיאל 27

 

 

 

 

 

 

 



 סניף טבריה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 פרג'ון אורן 1

 הלל פנינה 2

 כהן אליהו 3

 חורי רחל 4

 שלמה אלדד 5

 בנאים רמית 6

 רווח יצחק 7

 הרשקוביץ חיה 8

 קרטא אלעד 9

 לנקרי דקלה 10

 לוי מאיר 11

 שטאדלר רינה 12

 חכם פנחס 13

 כהן שלומית 14

 אמיתי  פנינה 15

 בקובזה אבי 16

 אליהו רחלי 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף ירושלים

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 פרי שמעון 1

 בלעיש אסתר 2

 פדידה אוריאל 3

 גוטנטג ציפי 4

 אטיאס יעקב 5

 מוגרי זיוה 6

 גרינפלד אפרים 7

 בר אשר שפרה 8

 כהן נעמי 9

 דדון משה 10

 כהן דליה 11

 זיסק שושי 12

 הגר יצחק 13

 אביטבול יהודה 14

 עזריאל אלי  15

 רנד אביגדור 16

 פילבר עירית 17

 אופיר אוריה 18

 פילבר אליהו 19

 קנד אסתי 20

 שלם עינת 21

 מלכה יצחק 22

 אוחנה יוסי 23

 נעמת יאיר 24

 רוזנברג דוד אוריאל 25

 כהן אתי 26

 אטיק סיני  27

 מרסקי אסתי 28

 נילסון עדנה 29

 חנה שחר 30

 סמט מוטי 31

 

 

 

 



 לוד-סניף רמלה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 משה ציון 1

 ליברטי  יעקב 2

 בורגן חיים 3

 לוי תומר 4

 דיעי אהובה 5

 הומינר מתי 6

 דוידוב גבי 7

 אלמליח   דינה 8

 דדון אורנית 9

 לובשיץ  הניה 10

 אמיתי  רפאל 11

 גולן עקיבא 12

 מדואל נעמי  13

 מימון ברוריה 14

 ציפור פנינה 15

 כוכבי ברק 16

 סויסה  שירן 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף נהריה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 אטיאס יעקב 1

 ונונו תמר 2

 מזוז אדיר 3

 בר חן רחל 4

 בנימין חפדי 5

 אלבז אלי 6

 שמר הילה 7

 בן שטרית אליאן 8

 כהן אסתר 9

 ברזילי סיגלית  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף נצרת

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 נוימן אברהם 1

 לוי הרב דני 2

 מינס נועם 3

 פדהאל יונית 4

 אביטן שרה 5

 בנימין סיוון  6

 שלומי הרב אוריאל 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נתניהסניף 

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 שמואל שמחה  1

 ארמן שירלי  2

 אסייג חיים.  3

 כהן שרה 4

 סטטיה רחל  5

 גז ליאורה  6

 שנה יוסף  7

 סודר זמירה 8

 דרכי  אסתר הדסה 9

 ניצן לאה  10

 טוטיאן רחל  11

 שחורי חנה  12

 חוטר זוהר  13

 כהן שירי  14

 צוברי  דורני יפה  15

 כהן הילה  16

 פרבר ליאת  17

 חכמון ניצה  18

 חדד מאירה  19

 גרין לבנה  20

 נהרי חיזקי  21

 שביט רבקה  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף עפולה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 קלפון אהרון 1

 בטיטו אליאור 2

 בטיטו זיוה 3

 פרץ ניסים 4

 לסרי אשר 5

 בן שושן אודי 6

 אלגרבלי ז'קלין 7

 אסולין אושרת 8

 ישראלי נעמה 9

 אבן יצחק הדסה 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף פתח תקווה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 נהרי שושנה 1

 נחום אביגיל  2

 שמריהו קרן 3

 בן נתן צילה 4

 זינר אביבה 5

 יצחק אושרת 6

 ליברמן ברכה 7

 דיעי בלה 8

 אלמליח משה 9

 ברזילי רונית 10

 ברטלר ישי 11

 גלילי אפרת 12

 צברי רוחמה 13

 כהן דורית 14

 לנדאו חני 15

 גיספן ורד 16

 בורנשטיין אביבית 17

 ג'יבלי אושרת 18

 שוהם בת חן  19

 סויסה עינת 20

 דלק -בן  אליה 21

 אדרי דינה 22

 בריקנר רבקה 23

 שמריהו לימור 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף צפת

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 סבן יעקב 1

 לוי אברהם 2

 שלי אלישבע 3

 דהן ישראל 4

 דאמרי רמי 5

 צרפתי עלי 6

 הייב וואסם 7

 הייב  זאיף 8

 פריינטה  ריקי 9

 מולדינגר ויקי 10

 ממן ענבל 11

 בג'אווי חגית 12

 אלימלך יוסי 13

 ראש שרית 14

 עמר אורה 15

 אלוש רבקה 16

 פרץ  חנה 17

 ועקנין מרסל 18

 שאול יפה 19

 עיסא חנא 20

 חמו אתי 21

 לגזיאל מלי 22

 דמרי עדי 23

 טולדנו אוסנת 24

 פרץ  אביטל 25

 אללו רינת 26

 משה איתי 27

 אסייג  יפה 28

 פריד רחל 29

 אוהד אילי 30

 

 

 

 

 



 סניף קריית שמונה

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 צח שלומית 1

 הוד רחל 2

 אלקיים רחל 3

 טהר בת שבע 4

 כהן נחמה 5

 ויצמן אושרת 6

 לוגסי יצחק 7

 כהן הדס 8

 פרץ קולט 9

 סולימני לאה 10

 ציקוטאי בנימין 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף קריית גת

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 סעדה תומר 1

 בצלאלי נתנאלה  2

 כהן שירן 3

 פיינר גיזלה גיטל 4

 סמולר יהונתן 5

 ענאקי נועה מורן 6

 כוכבי אודליה 7

 מרום רחלי 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף ראשון לציון

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 עמר יצחק 1

 חתוכה אפרת 2

 ניני טויל נורית 3

 מדמוני רוננה 4

 דהרי יפה 5

 חדד אברהם 6

 ברקוביץ בועז 7

 יוסיפוף תהילה 8

 כהן גדי 9

 אבקסיס אופיר 10

 פרש שושנה 11

 רוז'נסקי יעקב 12

 אהרוני רוני 13

 דמארי יהודית 14

 מנחם תמר 15

 ועלני שרונית 16

 כהן אלעד 17

 נהמי רויטל 18

 שלמה ריקי 19

 ברקוביץ יעקב 20

 צחייק אברהם 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף רחובות

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 שמעון גבי 1

 קדוש רות 2

 בן דוד אורנה 3

 עמר יוסי 4

 מנגד קרן 5

 קרקו ענת 6

 פישל אושרת  7

 מלמד מירי 8

 טרי אושרית 9

 לוי סיסי 10

 שהרבני יהודית 11

 טל מיכל 12

 אלירון יורם 13

 סלע ליאורה 14

 שמעוני יפעת 15

 בכר קארין 16

 תם לימור 17

 מועלם מירב 18

 עמר אהובה 19

 פורמן רעות 20

 בן מוחה ורד 21

 דהן שי 22

 וינר אידמית 23

 שילואן כרמי 24

 מוסלר רונית 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סניף תל אביב

 שם משפחה שם ברשימה מיקום

 לוי מזל 1

 פינקלשטיין גילה 2

 צדוק איילת 3

 פרייברג מינה  4

 הרוש הרב מיכאל 5

 בצלאלי יונתן 6

 לוי כוכבה  7

 שינבוים יעקב 8

 בן יוסף חגית 9

 ברנד ניצה 10

 בן ציון רינה  11

 גבריאלוב אסתר 12

 קורצמן צפורה  13

 משולם רחלי  14

 בצלאלי אביגד 15

 טובול רבקה 16

 דבקרוב מיכאל 17

 כהן נעמי 18

 קרונפלד רונית 19

 לוי שרה 20

 כהן אביתר 21

 


