
סיעהשם פרטישם משפחהמס רץסוג בחירותסיעת אם
עוגןגליהוולוך1ועידת נעמתעוגנים
עבודהאורליביטי (שלוח)2ועידת נעמתעוגנים
ליכודאילתגלילי3ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילנהכהן4ועידת נעמתעוגנים
עוזרבקה זואןסגפי5ועידת נעמתעוגנים
עוצמהעזית ליהיאגוז6ועידת נעמתעוגנים
חדשמיסםגלגולה7ועידת נעמתעוגנים
מרצסימירוקח אוחיון8ועידת נעמתעוגנים
תמורהישראלהבן אשר9ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילנהדניאל10ועידת נעמתעוגנים
עבודהליאורה בטילנגר11ועידת נעמתעוגנים
מרצשרהסטרקובסקי שילון12ועידת נעמתעוגנים
עוגןמריםרובינו13ועידת נעמתעוגנים
ליכודמזלגולן14ועידת נעמתעוגנים
עוגןתמר לאהברק15ועידת נעמתעוגנים
עבודהמאשהלובלסקי16ועידת נעמתעוגנים
עוגןמיהיניב17ועידת נעמתעוגנים
עוצמהפלורהשושן18ועידת נעמתעוגנים
עוזחיהקורן19ועידת נעמתעוגנים
עוגןחגית זיוהפאר20ועידת נעמתעוגנים
עבודהאלה יעלונה21ועידת נעמתעוגנים
ליכודנאוהמורד22ועידת נעמתעוגנים
עוגןקרןאופק23ועידת נעמתעוגנים
עבודהאדיתאבוד24ועידת נעמתעוגנים
חדשחתאםואכד25ועידת נעמתעוגנים
עוגןחדווה חנההלר26ועידת נעמתעוגנים
מרצעינתעובדיה27ועידת נעמתעוגנים
עוגןאראלהסיסו28ועידת נעמתעוגנים
עבודהמריםאורן29ועידת נעמתעוגנים
ליכודאיריסנפתלי30ועידת נעמתעוגנים
אופקסוזיכהן31ועידת נעמתעוגנים
עוזבת שבעאסא32ועידת נעמתעוגנים
עוגןשושנהפיסק33ועידת נעמתעוגנים
עוצמהבלהראובני34ועידת נעמתעוגנים
עבודהלאהפדידה בן שיטרית35ועידת נעמתעוגנים
עוגןמיכללוגסי36ועידת נעמתעוגנים
עבודהחנההרשקוביצי37ועידת נעמתעוגנים
עוגןזהבהמנצור38ועידת נעמתעוגנים
תמורהיהודית-ינטההורנשטיין39ועידת נעמתעוגנים
ליכודטליבן נעים40ועידת נעמתעוגנים
עוגןדינהאלימלך שחר41ועידת נעמתעוגנים
עבודהחיהכהן42ועידת נעמתעוגנים
עוצמהליליסופר אפק43ועידת נעמתעוגנים
עוזאיריתפריש44ועידת נעמתעוגנים
עוגןזהבהאלימלך45ועידת נעמתעוגנים
עבודהיעל מריםסיני46ועידת נעמתעוגנים
חדשריהאםאבו אלעסל47ועידת נעמתעוגנים
עוגןכוכבה חוהקניסטר48ועידת נעמתעוגנים
ליכודקמילההדר49ועידת נעמתעוגנים



עוגןיהודיתאוליאל מלכה50ועידת נעמתעוגנים
עבודהרותאהרון51ועידת נעמתעוגנים
עוגןסמדרספרן52ועידת נעמתעוגנים
עוזחדוה פרידהברק53ועידת נעמתעוגנים
עוגןשרהגובס54ועידת נעמתעוגנים
עבודהסימה שמחה חיהברנשטוק55ועידת נעמתעוגנים
ליכודאסתרעטיה פרג56ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורנה עליזהביטון57ועידת נעמתעוגנים
חדשלילאיזבכ58ועידת נעמתעוגנים
עוגןיהודיתמנדה59ועידת נעמתעוגנים
אופקאוסנתבינלולו60ועידת נעמתעוגנים
עבודהמריםבונפיל61ועידת נעמתעוגנים
תמורהמירהבוצר62ועידת נעמתעוגנים
עוגןיהודיתשרעבי63ועידת נעמתעוגנים
ליכודקלודיןמימוני64ועידת נעמתעוגנים
עוזאורלידולב65ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילנהגיני66ועידת נעמתעוגנים
עבודהענברהוכברג67ועידת נעמתעוגנים
עוצמהאהובהלוי68ועידת נעמתעוגנים
עוגןרעותפבלוביץ69ועידת נעמתעוגנים
חדשבותינהאבו ראס70ועידת נעמתעוגנים
עבודהשולמית שולהכהן71ועידת נעמתעוגנים
עוגןסימהנמיר72ועידת נעמתעוגנים
ליכודאסתרכליפא73ועידת נעמתעוגנים
עוגןפנינהפחימה74ועידת נעמתעוגנים
מרצמרים מיטללהבי75ועידת נעמתעוגנים
עוזזהבהשוטן76ועידת נעמתעוגנים
עוגןאליסיצחק77ועידת נעמתעוגנים
עוגןאלכסנדרהציבולבסקי78ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתראדמון79ועידת נעמתעוגנים
חדשנביההמורקוס80ועידת נעמתעוגנים
עוגןשיקמהאהוד81ועידת נעמתעוגנים
ליכודצפורהמימון82ועידת נעמתעוגנים
עוגןנדיהחמדאן83ועידת נעמתעוגנים
עוצמהאסתרשלומי84ועידת נעמתעוגנים
עוזאסתרשמש85ועידת נעמתעוגנים
עוגןעופרהכהן86ועידת נעמתעוגנים
תמורהנאווה שליגל87ועידת נעמתעוגנים
עבודהעופרהמזרחי בן שלום88ועידת נעמתעוגנים
עוגןהילהקניסטר בר-דוד89ועידת נעמתעוגנים
עבודהטליחיט אבירז90ועידת נעמתעוגנים
ליכודסגולהאוזן91ועידת נעמתעוגנים
אופקשריתוקנין92ועידת נעמתעוגנים
עוגןיפהבן גיגי93ועידת נעמתעוגנים
עוזבתאל ענברמשה94ועידת נעמתעוגנים
עוצמהעטרה עיישהשושן לב95ועידת נעמתעוגנים
חדשרימהסרחאן96ועידת נעמתעוגנים
מרצרינהקרן97ועידת נעמתעוגנים
תמורהתקוהזרגרוב98ועידת נעמתעוגנים
עוגןגלית חיהכהן99ועידת נעמתעוגנים



עבודהאהובהלכיש100ועידת נעמתעוגנים
מרצברגיסין101ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילנהפינטו102ועידת נעמתעוגנים
ליכודסיגליתגדסי103ועידת נעמתעוגנים
עוגןטליהרותם בן דוד104ועידת נעמתעוגנים
עבודהמרגליתמשה105ועידת נעמתעוגנים
עוגןאפרתכהן בן-שושן106ועידת נעמתעוגנים
עוגןרימונהלוי107ועידת נעמתעוגנים
עוצמהכוכבהנדב108ועידת נעמתעוגנים
עוזדוריתאל גזר109ועידת נעמתעוגנים
עוגןברכהברוב110ועידת נעמתעוגנים
עבודהשולמית רוחמהאנגלנדר111ועידת נעמתעוגנים
ליכודלילךחייבי מנחם112ועידת נעמתעוגנים
עוגןזהריהיונס113ועידת נעמתעוגנים
עבודהסיגלאברהם114ועידת נעמתעוגנים
חדשמור שושןסטולר115ועידת נעמתעוגנים
עוגןשולמיתכהן116ועידת נעמתעוגנים
מרצפאטמהסרסור117ועידת נעמתעוגנים
עוגןשהלהלוי118ועידת נעמתעוגנים
עבודהמירבדוד119ועידת נעמתעוגנים
ליכודאניטהכהן120ועידת נעמתעוגנים
עוזרחלביסמוט121ועידת נעמתעוגנים
עוגןאביטלגולדברג122ועידת נעמתעוגנים
אופקלימוראשיאב123ועידת נעמתעוגנים
עוצמההילהסטרוגו124ועידת נעמתעוגנים
עבודהגלית פסיהאבידור-הופמן125ועידת נעמתעוגנים
עוגןעליזהרכניצר126ועידת נעמתעוגנים
עבודהשלומיתמור יוסף127ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתראדלר128ועידת נעמתעוגנים
עוגןדליההדר129ועידת נעמתעוגנים
תמורהרחלדה מרקדו130ועידת נעמתעוגנים
ליכודאלשרעבי131ועידת נעמתעוגנים
עוגןחיהלחיאני132ועידת נעמתעוגנים
עבודהעינתהלוי133ועידת נעמתעוגנים
עוצמהזיהבית זהבהבן חמו134ועידת נעמתעוגנים
עוזפאניזינו135ועידת נעמתעוגנים
עוגןיהודיתעשור136ועידת נעמתעוגנים
עבודהשרההפטל137ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורניתאדרעי138ועידת נעמתעוגנים
חדשנג'לאמוקארי139ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרלוי140ועידת נעמתעוגנים
ליכודסטלה רותאבידן141ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילניתאייש142ועידת נעמתעוגנים
עוגןזיוה שרהאסא143ועידת נעמתעוגנים
עבודהג'נהבריילובסקי144ועידת נעמתעוגנים
עוצמהמירהבלס145ועידת נעמתעוגנים
מרצענתיליזרוב146ועידת נעמתעוגנים
עוגןלילךרפי147ועידת נעמתעוגנים
עוזסיגריתכהן148ועידת נעמתעוגנים
עוגןשושנהאפנג'ר149ועידת נעמתעוגנים



עבודהפנינהשלג150ועידת נעמתעוגנים
ליכודכינרתמנטין151ועידת נעמתעוגנים
עוגןמלכה אהובהאדרי152ועידת נעמתעוגנים
עוגןגילהאינטרופ153ועידת נעמתעוגנים
אופקעדנהברדה154ועידת נעמתעוגנים
חדשפאטמהאבו שאהין155ועידת נעמתעוגנים
עוגןנוהאח'טיב156ועידת נעמתעוגנים
עבודהדבורהנדל157ועידת נעמתעוגנים
עוגןנגהאליאש זלמנוביץ158ועידת נעמתעוגנים
תמורהגליתיצחק159ועידת נעמתעוגנים
עוגןחיה דינהטריפטו160ועידת נעמתעוגנים
ליכודריטה-מכבלהחן161ועידת נעמתעוגנים
עוזכוכבהכהן162ועידת נעמתעוגנים
עוגןיעל רחלכהן163ועידת נעמתעוגנים
עבודהאנהקופרשטוק164ועידת נעמתעוגנים
עוצמהצביהחייקה165ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתסקה166ועידת נעמתעוגנים
חדשעאידהראס167ועידת נעמתעוגנים
עבודהבת שבע רפאלהאפרים168ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורלינחום169ועידת נעמתעוגנים
ליכודאילנהכהן170ועידת נעמתעוגנים
עוגןבמביאליגון171ועידת נעמתעוגנים
עוגןאוהחכם לוי172ועידת נעמתעוגנים
מרצלורהורטון173ועידת נעמתעוגנים
עוזרותכץ174ועידת נעמתעוגנים
עוגןרותהרוש175ועידת נעמתעוגנים
עוגןאביטלארנפלד176ועידת נעמתעוגנים
עוגןשריתאשכנזי ממליה177ועידת נעמתעוגנים
חדשלובנאמזאוי178ועידת נעמתעוגנים
עוגןפדואמחאג'נה179ועידת נעמתעוגנים
ליכודאיילת מרגליתתמם180ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרדרור181ועידת נעמתעוגנים
עוצמהסימהשמיט182ועידת נעמתעוגנים
עוזאודליהכץ183ועידת נעמתעוגנים
עוגןאבליןמילוא184ועידת נעמתעוגנים
אופקדקלהבוכניק כהן185ועידת נעמתעוגנים
תמורהרחלקטרי186ועידת נעמתעוגנים
עבודהטובה אפרתישראלי187ועידת נעמתעוגנים
עוגןרוזימשיח188ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתבועז189ועידת נעמתעוגנים
ליכודסולדהן190ועידת נעמתעוגנים
עוגןהנריאטמזרחי191ועידת נעמתעוגנים
עוזרונידהן192ועידת נעמתעוגנים
עוצמהסיגלנחמה193ועידת נעמתעוגנים
חדשניהאיהסרסור194ועידת נעמתעוגנים
מרצשגיתגורפינקל195ועידת נעמתעוגנים
תמורהגאולהרנרט196ועידת נעמתעוגנים
עוגןרויתעזר197ועידת נעמתעוגנים
עבודהשרוןברשטלינג כץ198ועידת נעמתעוגנים
מרצתחסיןקרש199ועידת נעמתעוגנים



עוגןעידיתכהן200ועידת נעמתעוגנים
ליכודאביביתוינברגר201ועידת נעמתעוגנים
עוגןאינהשמרלין202ועידת נעמתעוגנים
עבודהחיה שרהאיצקוביץ אשכנזי203ועידת נעמתעוגנים
עוגןאוריתבורטמן204ועידת נעמתעוגנים
עוגןחיהספורטס205ועידת נעמתעוגנים
עוצמהמריםחיון מרציאנו206ועידת נעמתעוגנים
עוזרותיהרוש207ועידת נעמתעוגנים
עוגןרוניתדוגמא208ועידת נעמתעוגנים
עבודהשיצרנה209ועידת נעמתעוגנים
ליכודקרןמן210ועידת נעמתעוגנים
עוגןליאורהאילון211ועידת נעמתעוגנים
עבודהצפורהאל אני212ועידת נעמתעוגנים
חדשליליח'ורי213ועידת נעמתעוגנים
עוגןיהודיתדנינו214ועידת נעמתעוגנים
מרצטלילהגורן215ועידת נעמתעוגנים
אופקרחלשפיגל216ועידת נעמתעוגנים
עוגןאריאלהאלון217ועידת נעמתעוגנים
עבודהחנהמסיקה218ועידת נעמתעוגנים
ליכודנעמהעינת219ועידת נעמתעוגנים
עוזסיגליתהנדלמן220ועידת נעמתעוגנים
עוגןכוכבהרצבי221ועידת נעמתעוגנים
עוצמהתלמהפרץ222ועידת נעמתעוגנים
עבודהאיריסזילברמן223ועידת נעמתעוגנים
עוגןאושרהטורגמן224ועידת נעמתעוגנים
עבודהאושרה מריםכרמי225ועידת נעמתעוגנים
עוגןשולמיתבן יהודה226ועידת נעמתעוגנים
עוגןכרמלהחמו227ועידת נעמתעוגנים
תמורהרותישי228ועידת נעמתעוגנים
ליכודימית מסודירווח229ועידת נעמתעוגנים
עוגןאנט חנהלוי230ועידת נעמתעוגנים
עבודהאסתרדמשק231ועידת נעמתעוגנים
עוצמהויויאןשושן232ועידת נעמתעוגנים
עוזנעומיהיבנר233ועידת נעמתעוגנים
עוגןתמרבן-שימול234ועידת נעמתעוגנים
עבודהמינהגרינברג235ועידת נעמתעוגנים
עוגןרוחמהבן ענת236ועידת נעמתעוגנים
חדשנעמאתעאסי237ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורניתמכלוף238ועידת נעמתעוגנים
ליכודחנהכהן239ועידת נעמתעוגנים
עוגןשושנהבן שהם240ועידת נעמתעוגנים
עוגןתיקיחן241ועידת נעמתעוגנים
עבודהיהודיתאיס242ועידת נעמתעוגנים
עוצמהסולישושן243ועידת נעמתעוגנים
מרצגסוןסלאלחה244ועידת נעמתעוגנים
עוגןסגליתשמע245ועידת נעמתעוגנים
עוזרותאגם246ועידת נעמתעוגנים
אופקצביהיואל שני247ועידת נעמתעוגנים
עוגןגליתחזות248ועידת נעמתעוגנים
עבודהנאוהאיזין249ועידת נעמתעוגנים



ליכודאורלי ספיראמסלם רענן250ועידת נעמתעוגנים
עוגןשולמיתעמוס251ועידת נעמתעוגנים
עוגןכוכבהבנימין252ועידת נעמתעוגנים
חדשחנאןסבאח253ועידת נעמתעוגנים
עוגןגזאלהחמזי-אסעד254ועידת נעמתעוגנים
עבודהרבקהרחמים255ועידת נעמתעוגנים
עוגןיפעתבקצי256ועידת נעמתעוגנים
תמורהז'קליןליאני257ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרבוקובזה258ועידת נעמתעוגנים
ליכודשושנה סוזאןברזלאי259ועידת נעמתעוגנים
עוזבטיבלייכר מוסקוביץ260ועידת נעמתעוגנים
עוגןשרה אורלילוי261ועידת נעמתעוגנים
עבודהאליסקמחי262ועידת נעמתעוגנים
עוצמהנליהרויטמן263ועידת נעמתעוגנים
עוגןדבורהאשוול264ועידת נעמתעוגנים
חדשלינאאבו ליל265ועידת נעמתעוגנים
עבודהאסתרדוידוביץ266ועידת נעמתעוגנים
עוגןלאהנוישול267ועידת נעמתעוגנים
ליכודרותםגלעדי268ועידת נעמתעוגנים
עוגןדינהבר269ועידת נעמתעוגנים
עוגןפנינהנחום270ועידת נעמתעוגנים
מרצחמוטלברקן בארי271ועידת נעמתעוגנים
עוזאורלייערי272ועידת נעמתעוגנים
עוגןאלינהגודניץ273ועידת נעמתעוגנים
עוגןאביבהברגל274ועידת נעמתעוגנים
עוגןליאת נחמהברקוביץ275ועידת נעמתעוגנים
חדשאימאןדאהר276ועידת נעמתעוגנים
עוגןעליזהאליהו277ועידת נעמתעוגנים
אופקנטליוקנין278ועידת נעמתעוגנים
ליכודרינתמלול279ועידת נעמתעוגנים
עוגןז'רמןיעקב280ועידת נעמתעוגנים
עוצמהלריסהרוייטמן281ועידת נעמתעוגנים
עוזלאהכהן282ועידת נעמתעוגנים
עוגןאנתסארבכרי283ועידת נעמתעוגנים
תמורהאריאלהשמיר284ועידת נעמתעוגנים
עבודהויקטוריהאלקבץ285ועידת נעמתעוגנים
עוגןדרורהמלחי286ועידת נעמתעוגנים
עבודהעדינהטל ולטמן287ועידת נעמתעוגנים
ליכודיהודיתמשה288ועידת נעמתעוגנים
עוגןסוהילהעיסא289ועידת נעמתעוגנים
עוזרחלמאזיג290ועידת נעמתעוגנים
עוצמהסימיאוקנין291ועידת נעמתעוגנים
חדשרינאאשקר292ועידת נעמתעוגנים
מרצענתגויכמן293ועידת נעמתעוגנים
תמורהרויטלכהן294ועידת נעמתעוגנים
עוגןיפיתבכר בנד295ועידת נעמתעוגנים
עבודהאלפרידהקרסנר296ועידת נעמתעוגנים
מרצמריםבדראק297ועידת נעמתעוגנים
עוגןמריםשגיא298ועידת נעמתעוגנים
ליכודחנהאלון299ועידת נעמתעוגנים



עוגןסיסי-סימהרז300ועידת נעמתעוגנים
עבודהרותנעים301ועידת נעמתעוגנים
עוגןמאיהגדזינסקי302ועידת נעמתעוגנים
עוגןמריםסגל303ועידת נעמתעוגנים
עוצמהתרזחדידה תורגמן304ועידת נעמתעוגנים
עוזדליהמור305ועידת נעמתעוגנים
עוגןמזלבובליל306ועידת נעמתעוגנים
עבודהנאדרהטנוס307ועידת נעמתעוגנים
ליכודמורןעלוש308ועידת נעמתעוגנים
אופקאסתרבן נעים309ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרפוליצר310ועידת נעמתעוגנים
עבודהאסתרויזל311ועידת נעמתעוגנים
חדשאימאןמסארוה312ועידת נעמתעוגנים
עוגןמגיכהן סדגן313ועידת נעמתעוגנים
מרצמורןמזוז314ועידת נעמתעוגנים
עוגןאלנורהויינטרוב315ועידת נעמתעוגנים
עבודהדלידברא316ועידת נעמתעוגנים
ליכודדליהשי317ועידת נעמתעוגנים
עוזמיטלנחום318ועידת נעמתעוגנים
עוגןדרורהיהוד319ועידת נעמתעוגנים
עוצמהבתיה בת ישראלקרטר320ועידת נעמתעוגנים
עבודהעדנהקריבוי321ועידת נעמתעוגנים
עוגןדינהעידן-רווח322ועידת נעמתעוגנים
עבודהריהאםמעדי323ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתגינדי324ועידת נעמתעוגנים
עוגןעליזהכדורי325ועידת נעמתעוגנים
תמורהאורליגרינשטיין326ועידת נעמתעוגנים
ליכודחגיתביטן327ועידת נעמתעוגנים
עוגןאיבטמלכה328ועידת נעמתעוגנים
עבודהמיכלגור329ועידת נעמתעוגנים
עוצמהפנינהאמר330ועידת נעמתעוגנים
עוזפנינשיא331ועידת נעמתעוגנים
עוגןפניביטון332ועידת נעמתעוגנים
עבודהנגהקלינגר-אתיאל333ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורניתגינת334ועידת נעמתעוגנים
חדשאנתסארחלאחלה335ועידת נעמתעוגנים
עוגןמיריהדר336ועידת נעמתעוגנים
ליכודעליזהלאביוד337ועידת נעמתעוגנים
עבודהלמאמגאדלה338ועידת נעמתעוגנים
עוגןצילההדס339ועידת נעמתעוגנים
אופקרותסונגו340ועידת נעמתעוגנים
עבודהמאיהנורי שקד341ועידת נעמתעוגנים
עוצמהפלוריקסלסי ולדבלום342ועידת נעמתעוגנים
מרצמייקל אליסבטהוכשטיין343ועידת נעמתעוגנים
עוגןמריםכהן344ועידת נעמתעוגנים
עוזטובהפינרו345ועידת נעמתעוגנים
עוגןעליזהבלעיש346ועידת נעמתעוגנים
עבודהנאזקמנסור347ועידת נעמתעוגנים
ליכודאביטלחזן348ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתכהן349ועידת נעמתעוגנים



עוגןססילגל350ועידת נעמתעוגנים
חדשאבתיסאםדעיים351ועידת נעמתעוגנים
עוגןפאידהחמדאן352ועידת נעמתעוגנים
עבודהצפורהיעקבי ממן353ועידת נעמתעוגנים
עוגןחנידבי354ועידת נעמתעוגנים
תמורהאסתרבנין355ועידת נעמתעוגנים
עוגןאלהממן356ועידת נעמתעוגנים
ליכודקוקה מזלטייב357ועידת נעמתעוגנים
עוזשרהקומימי358ועידת נעמתעוגנים
עוגןאדריאןאלבוכר359ועידת נעמתעוגנים
עבודהמיטלפרקש יודקובסקי360ועידת נעמתעוגנים
עוצמהטללב361ועידת נעמתעוגנים
עוגןגליתגינת-קופר362ועידת נעמתעוגנים
חדשסחרגדבאן363ועידת נעמתעוגנים
עבודהנוריתלוי364ועידת נעמתעוגנים
עוגןסיהאםדראושה365ועידת נעמתעוגנים
ליכודמלכהקופפרמן366ועידת נעמתעוגנים
עבודהרחלינוב367ועידת נעמתעוגנים
עוגןנתיבהוהב368ועידת נעמתעוגנים
מרצליליאנהגלילי369ועידת נעמתעוגנים
עוזמלכהשלי370ועידת נעמתעוגנים
אופקקלודיןעמר371ועידת נעמתעוגנים
עוגןאתיאופן372ועידת נעמתעוגנים
עוגןנועהדנאי373ועידת נעמתעוגנים
עוגןאירןהירש374ועידת נעמתעוגנים
חדשאסתרקלינסקי375ועידת נעמתעוגנים
עוגןפולינהבנציונוב376ועידת נעמתעוגנים
ליכודעדיהכהן שחדי377ועידת נעמתעוגנים
עוגןדלילהיעקוב378ועידת נעמתעוגנים
עוצמהרותביטון379ועידת נעמתעוגנים
עוזגאולהדעוס380ועידת נעמתעוגנים
עוגןלידיהקלונאס סכראן381ועידת נעמתעוגנים
תמורהבאטריסגליקמן382ועידת נעמתעוגנים
עוגןדליההמאירי383ועידת נעמתעוגנים
עוגןסימה שמחהשורץ384ועידת נעמתעוגנים
עבודהנהרואןדיאב385ועידת נעמתעוגנים
ליכודעולמיתמדמון386ועידת נעמתעוגנים
עוגןרעיהטנא387ועידת נעמתעוגנים
עוזצפורהלוי388ועידת נעמתעוגנים
עוצמהמרסל מיסהביטון389ועידת נעמתעוגנים
חדשנוריתחג'אג390ועידת נעמתעוגנים
מרצנוריתצרפתי391ועידת נעמתעוגנים
תמורהאביטלבדהני392ועידת נעמתעוגנים
עוגןצפורהוייס393ועידת נעמתעוגנים
עבודהורדשחידם394ועידת נעמתעוגנים
מרצורוניקהויגדורצ'יק395ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרחכים396ועידת נעמתעוגנים
ליכודז'קליןוהאב גובראן397ועידת נעמתעוגנים
עוגןעדיסיטון398ועידת נעמתעוגנים
עבודהתניה סוניהכהן399ועידת נעמתעוגנים



עוגןצפורה חוההר שפר400ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורנהצדוק401ועידת נעמתעוגנים
אופקזהבהפלג 402ועידת נעמתעוגנים
עוצמהאסתרברוידה403ועידת נעמתעוגנים
עוזשרהליבסקר404ועידת נעמתעוגנים
עוגןשרהעראמי405ועידת נעמתעוגנים
עבודהנחמהדור406ועידת נעמתעוגנים
ליכודמזלפימה407ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורלייחיא408ועידת נעמתעוגנים
עבודהעליזהנחום409ועידת נעמתעוגנים
חדשאחלאםחאמד מעאמרה410ועידת נעמתעוגנים
עוגןפרידהקבלו-גוטמן411ועידת נעמתעוגנים
מרצמאיה עדהקרבטרי412ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרהראלי413ועידת נעמתעוגנים
עבודהפיביכהן414ועידת נעמתעוגנים
ליכודיעלמצרי415ועידת נעמתעוגנים
עוזמריםבוחבוט416ועידת נעמתעוגנים
עוגןשושנהנחמן417ועידת נעמתעוגנים
עוצמהבלוריהדאבוש418ועידת נעמתעוגנים
עבודהרבקהכהן419ועידת נעמתעוגנים
עוגןמרינטוקנין420ועידת נעמתעוגנים
עבודהאוריהאפרים421ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורהווגשי422ועידת נעמתעוגנים
עוגןדוריתוסרמן423ועידת נעמתעוגנים
תמורהמרינהמיכאלאשווילי424ועידת נעמתעוגנים
ליכודיוניתדלאל425ועידת נעמתעוגנים
עוגןרויתמנדלסון426ועידת נעמתעוגנים
עבודהרחלקירי427ועידת נעמתעוגנים
עוצמהאריאלהזהבי428ועידת נעמתעוגנים
עוזאושריתמולאי429ועידת נעמתעוגנים
עוגןחנהקורצויל430ועידת נעמתעוגנים
עבודהצפורהבקנשטין431ועידת נעמתעוגנים
עוגןחןחיימוביץ בוגר432ועידת נעמתעוגנים
אופקמעיין תקוהבן ישעיהו433ועידת נעמתעוגנים
חדשמרוותברבור434ועידת נעמתעוגנים
עוגןדסיסלבהפרידמן435ועידת נעמתעוגנים
ליכודדליהאמסלם חדד436ועידת נעמתעוגנים
עוגןלימור יונהטוסי437ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילתברוך-כץ438ועידת נעמתעוגנים
עבודהברכהפאר439ועידת נעמתעוגנים
עוצמהאושריתיפרח440ועידת נעמתעוגנים
מרצחדוהאברמוביץ וידהורן441ועידת נעמתעוגנים
עוגןאתיגיטליץ442ועידת נעמתעוגנים
עוזחדוהמזרחי443ועידת נעמתעוגנים
עוגןהדסהכאשריאן444ועידת נעמתעוגנים
עבודהאורלייהושע445ועידת נעמתעוגנים
ליכודחגית חנהסבן446ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתנגאטי447ועידת נעמתעוגנים
עוגןנאוהינובסקי448ועידת נעמתעוגנים
חדשרולאבשאראת449ועידת נעמתעוגנים



עוגןגילהאיובי450ועידת נעמתעוגנים
עבודהאיריסאברם451ועידת נעמתעוגנים
עוגןמירביעקב452ועידת נעמתעוגנים
תמורהבת שבעמזגאונקר453ועידת נעמתעוגנים
עוגןזוהרפרץ454ועידת נעמתעוגנים
ליכודרחלאבידר455ועידת נעמתעוגנים
עוזאסתרקורדובה קרהקיה456ועידת נעמתעוגנים
עוגןאמירהח'יר457ועידת נעמתעוגנים
עבודהניצהרומן458ועידת נעמתעוגנים
עוצמהפנינהכהן459ועידת נעמתעוגנים
עוגןסימונהמזרחי סונגו460ועידת נעמתעוגנים
חדשסמירהעיסאוי461ועידת נעמתעוגנים
עבודהמיכלתל ניר462ועידת נעמתעוגנים
עוגןאתיאורן463ועידת נעמתעוגנים
אופקתקוהחדד כהן464ועידת נעמתעוגנים
ליכודנצחיהאמיני465ועידת נעמתעוגנים
עוגןדיאנהירקוני466ועידת נעמתעוגנים
עוגןעדינהגמליאל467ועידת נעמתעוגנים
מרצחגיתסלם468ועידת נעמתעוגנים
עוזזהבהתנא469ועידת נעמתעוגנים
עוגןסוהאדג'ארושי470ועידת נעמתעוגנים
עוגןלאהכהן-חייט471ועידת נעמתעוגנים
עוגןטובהלב472ועידת נעמתעוגנים
חדשאמלגבארה473ועידת נעמתעוגנים
עוגןזוהר ספיראפריאט474ועידת נעמתעוגנים
ליכודאיריתוידל475ועידת נעמתעוגנים
עוגןרחלמירובסקי רוזנמן476ועידת נעמתעוגנים
עוצמהמלכהמזרחי477ועידת נעמתעוגנים
עוזגלית מזלברדה478ועידת נעמתעוגנים
עוגןרוחמהאסולין479ועידת נעמתעוגנים
תמורהאהובהשדות480ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסנתלוי481ועידת נעמתעוגנים
עוגןאירינהקרבצוב482ועידת נעמתעוגנים
עבודהמאירהקופלמן483ועידת נעמתעוגנים
ליכודאסתר אור רםאסא484ועידת נעמתעוגנים
עוגןלילהגרה485ועידת נעמתעוגנים
עוזאיריס אסתרדלל שורץ486ועידת נעמתעוגנים
עוצמהאלהקורזון487ועידת נעמתעוגנים
חדשמונתהאקזמוז488ועידת נעמתעוגנים
מרצדינהדיגה489ועידת נעמתעוגנים
תמורהישראלהשרף490ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתעוז491ועידת נעמתעוגנים
עבודהעליזהמשה492ועידת נעמתעוגנים
מרצצפורה ליאתאיזקוב בן שיטרית493ועידת נעמתעוגנים
עוגןאיריתברשישט494ועידת נעמתעוגנים
ליכודדליהכהן495ועידת נעמתעוגנים
עוגןמריםפרקש496ועידת נעמתעוגנים
עבודהסיגליתיעקופור497ועידת נעמתעוגנים
עוגןאינהלוי498ועידת נעמתעוגנים
עוגןמירהזגורי499ועידת נעמתעוגנים



עוצמהדינהראובני500ועידת נעמתעוגנים
עוגןחבצלתלויטין501ועידת נעמתעוגנים
עוגןעליזהשושן502ועידת נעמתעוגנים
עבודהלאה רותשרון503ועידת נעמתעוגנים
ליכודדרורה טובהברקאי504ועידת נעמתעוגנים
עוגןסמדרמדאר505ועידת נעמתעוגנים
עבודהתמר ורדהרוטמן506ועידת נעמתעוגנים
חדשעזבהראבוס507ועידת נעמתעוגנים
עוגןעדהאליחי508ועידת נעמתעוגנים
מרצשניכהן509ועידת נעמתעוגנים
עוגןמריםאביגד שרעבי510ועידת נעמתעוגנים
עבודהשיראדם511ועידת נעמתעוגנים
ליכודחנהשוטי512ועידת נעמתעוגנים
עוזנעמיפנחס513ועידת נעמתעוגנים
עוגןג'נישוד514ועידת נעמתעוגנים
עוצמהאוסנתרובינסון515ועידת נעמתעוגנים
עבודהרינהבר טל516ועידת נעמתעוגנים
עוגןויקטוריהביליה517ועידת נעמתעוגנים
עבודהפדינהלוין518ועידת נעמתעוגנים
עוגןאריקהלזר519ועידת נעמתעוגנים
עוגןרויטלפוקס520ועידת נעמתעוגנים
תמורהלינדהזנאתי521ועידת נעמתעוגנים
ליכודמירבגבריאל522ועידת נעמתעוגנים
עוגןרחלדהן523ועידת נעמתעוגנים
עבודהמאשהשיינדורף524ועידת נעמתעוגנים
עוצמהסבינהרחמים525ועידת נעמתעוגנים
עוזבת חןפחימה526ועידת נעמתעוגנים
עוגןשלומיתבן חיים527ועידת נעמתעוגנים
עבודהדליהחלבי528ועידת נעמתעוגנים
עוגןיפיתברמן529ועידת נעמתעוגנים
חדשסלמאהיבי530ועידת נעמתעוגנים
עוגןצפורהשלום531ועידת נעמתעוגנים
ליכודאביבהמכלוף532ועידת נעמתעוגנים
עוגןאיריתמנה533ועידת נעמתעוגנים
עוגןחנהדרחי534ועידת נעמתעוגנים
עבודהאדילהימלמן535ועידת נעמתעוגנים
עוצמהדליה עליהבגר536ועידת נעמתעוגנים
מרציפעתסולל537ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילנהעמיר538ועידת נעמתעוגנים
עוזורדהרוש539ועידת נעמתעוגנים
עוגןסלמאפארס540ועידת נעמתעוגנים
עבודהעינתאלקבץ541ועידת נעמתעוגנים
ליכודרחללוגסי542ועידת נעמתעוגנים
עוגןאיריס חמלהאלחרר543ועידת נעמתעוגנים
עוגןמרגליתמעין544ועידת נעמתעוגנים
חדשוחידהח'ואלד545ועידת נעמתעוגנים
עוגןסוניהסעדה546ועידת נעמתעוגנים
עבודהמיכאלה קורינהשטרנברג547ועידת נעמתעוגנים
עוגןאיריתמשעלי548ועידת נעמתעוגנים
תמורהאילהאהרוני549ועידת נעמתעוגנים



עוגןאלהאםשלאבנה550ועידת נעמתעוגנים
ליכודזהבהאגיר551ועידת נעמתעוגנים
עוזרינהגבו552ועידת נעמתעוגנים
עוגןרחלשאבי553ועידת נעמתעוגנים
עבודהאילנהויינר554ועידת נעמתעוגנים
עוצמהליטלשלומי555ועידת נעמתעוגנים
עוגןויויאנהטלמור556ועידת נעמתעוגנים
חדשסולאפהעואד557ועידת נעמתעוגנים
עבודהגלסעדה558ועידת נעמתעוגנים
עוגןנעמימורדכייב559ועידת נעמתעוגנים
ליכודרבקהלוי560ועידת נעמתעוגנים
עבודהליאורהריטנברגר לייבוביץ561ועידת נעמתעוגנים
עוגןדרורהרוזן562ועידת נעמתעוגנים
מרציסמיןאיזנברג563ועידת נעמתעוגנים
עוזרחליעווד564ועידת נעמתעוגנים
עוגןשליירמיהו565ועידת נעמתעוגנים
עוגןאוריתניר566ועידת נעמתעוגנים
עוגןמרסלנעמן567ועידת נעמתעוגנים
חדשעבלאמנסור568ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרעבאס569ועידת נעמתעוגנים
ליכודאפרתסיוון וגהלי570ועידת נעמתעוגנים
עוגןכוכבהאבוטבול571ועידת נעמתעוגנים
עוצמהגילה שמחהסממה572ועידת נעמתעוגנים
עוזאורליגולומב573ועידת נעמתעוגנים
עוגןליזהכהן574ועידת נעמתעוגנים
תמורהשושנהבירמן575ועידת נעמתעוגנים
עוגןסימהסורני576ועידת נעמתעוגנים
עוגןסימהגרופי577ועידת נעמתעוגנים
עבודהאסתרמירילאשוילי578ועידת נעמתעוגנים
ליכודניליצבר579ועידת נעמתעוגנים
עוגןחיהשפירא יזהר580ועידת נעמתעוגנים
עוזיהודיתנעים581ועידת נעמתעוגנים
עוצמהסימהציון582ועידת נעמתעוגנים
חדשאלהידעיה583ועידת נעמתעוגנים
מרצשקדמורג584ועידת נעמתעוגנים
תמורהניליאלון585ועידת נעמתעוגנים
עוגןרות מזלכהן586ועידת נעמתעוגנים
עבודהנחמהאסרף587ועידת נעמתעוגנים
מרצאורנהשם טוב נץ588ועידת נעמתעוגנים
עוגןחנהמרינה589ועידת נעמתעוגנים
ליכודעליזה ג'יזלקבלו590ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילנהחרבי591ועידת נעמתעוגנים
עבודהמריםמנסור592ועידת נעמתעוגנים
עוגןרותפאיאנס593ועידת נעמתעוגנים
עוגןרחלמפן594ועידת נעמתעוגנים
עוצמהסמדרתבורי595ועידת נעמתעוגנים
עוגןננהפאר596ועידת נעמתעוגנים
עוגןאמה אביבהאזולאי597ועידת נעמתעוגנים
עבודהטטיאנהטסלנקו598ועידת נעמתעוגנים
ליכודאילניתנקיס599ועידת נעמתעוגנים



עוגןרותקסלסי600ועידת נעמתעוגנים
עבודהעדנהלוסטיג601ועידת נעמתעוגנים
חדשענבלחרמוני602ועידת נעמתעוגנים
עוגןאיריסאביטל603ועידת נעמתעוגנים
מרצאלוןקדמון604ועידת נעמתעוגנים
עוגןאפרתשחר605ועידת נעמתעוגנים
עבודהצפורהשטרק606ועידת נעמתעוגנים
ליכודנוריתדיין607ועידת נעמתעוגנים
עוזמוריה חןמנצור608ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתר אתישפרברג609ועידת נעמתעוגנים
עוצמהזיזל ברנדתאוטמזגין610ועידת נעמתעוגנים
עבודהנגהבכר611ועידת נעמתעוגנים
עוגןזנט חנהללוש שמיר612ועידת נעמתעוגנים
עבודהשרהערד613ועידת נעמתעוגנים
עוגןעופרהפוגלהוט614ועידת נעמתעוגנים
עוגןנעמהבן דוד615ועידת נעמתעוגנים
תמורהאילנהשמעוני616ועידת נעמתעוגנים
ליכודסופיהגרבי617ועידת נעמתעוגנים
עוגןרקפתכלב618ועידת נעמתעוגנים
עבודהישראלהביזונר619ועידת נעמתעוגנים
עוצמהסגליתסיני620ועידת נעמתעוגנים
עוזגליתבן הרבון עובדיה621ועידת נעמתעוגנים
עוגןמלכהפרי622ועידת נעמתעוגנים
עבודהשושנהבוגנים623ועידת נעמתעוגנים
עוגןאיריספוקס624ועידת נעמתעוגנים
חדשפריאליעקוב625ועידת נעמתעוגנים
עוגןרותממליה626ועידת נעמתעוגנים
ליכודמריםמלמד627ועידת נעמתעוגנים
עוגןמרגליתפלומבו628ועידת נעמתעוגנים
עוגןעופרהציון629ועידת נעמתעוגנים
עבודהדליסהיבנר קרויטורו630ועידת נעמתעוגנים
עוצמהלילךגור631ועידת נעמתעוגנים
מרצמירהקפלן632ועידת נעמתעוגנים
עוגןסימהגמיש633ועידת נעמתעוגנים
עוזרינהדיעי634ועידת נעמתעוגנים
עוגןעיריתרטנר ממן635ועידת נעמתעוגנים
עבודהעפאףטרודי636ועידת נעמתעוגנים
ליכודאביבהחזן637ועידת נעמתעוגנים
עוגןדרורהבנני638ועידת נעמתעוגנים
עוגןצפורהפרג'639ועידת נעמתעוגנים
חדשסמרסמארה640ועידת נעמתעוגנים
עוגןדפנהפנחסוב641ועידת נעמתעוגנים
עוגןמזליתפריימארק642ועידת נעמתעוגנים
עוגןסטלהקוטייב643ועידת נעמתעוגנים
תמורהמריםשרביט644ועידת נעמתעוגנים
עוגןלבנהדלריה645ועידת נעמתעוגנים
ליכודשירלישלום646ועידת נעמתעוגנים
עוזזהבהמזיג647ועידת נעמתעוגנים
עוגןליליכהן אליעזר648ועידת נעמתעוגנים
עבודהיוניתקובץ649ועידת נעמתעוגנים



עוצמהג'נטאהרוני650ועידת נעמתעוגנים
עוגןשושנהעובדיה651ועידת נעמתעוגנים
חדשעבירחאסקיה652ועידת נעמתעוגנים
עבודהדונהליברמן ינאי653ועידת נעמתעוגנים
עוגןמאיה מריםמנקלי654ועידת נעמתעוגנים
ליכודנצחיהצעירי655ועידת נעמתעוגנים
עוגןקרןרביבו656ועידת נעמתעוגנים
עוגןמריםבן חמו657ועידת נעמתעוגנים
מרצמוניקהכהן658ועידת נעמתעוגנים
עוזגילהסנדק659ועידת נעמתעוגנים
עוגןנוריתגוטמן שגב660ועידת נעמתעוגנים
עוגןרבקהרוח661ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילנהפלדינגר662ועידת נעמתעוגנים
חדשאבתיסאםמוסא663ועידת נעמתעוגנים
עוגןיפהשדה664ועידת נעמתעוגנים
ליכודלורי לריסהנחמיאס665ועידת נעמתעוגנים
עוגןאטילוי666ועידת נעמתעוגנים
עוצמהלאהאברהם667ועידת נעמתעוגנים
עוזאורנה פורטונהאבוקרט668ועידת נעמתעוגנים
עוגןשרהזוארץ669ועידת נעמתעוגנים
תמורהיפהילוז670ועידת נעמתעוגנים
עוגןרוניבן עמי אמר671ועידת נעמתעוגנים
עוגןרחלחדד672ועידת נעמתעוגנים
עבודהעליזהשור673ועידת נעמתעוגנים
ליכודאנריאטזנו674ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתר לאהגרינברג675ועידת נעמתעוגנים
עוזרחלבוסטאן676ועידת נעמתעוגנים
עוצמהרוית אביבהלוי677ועידת נעמתעוגנים
חדשהגראוחיון678ועידת נעמתעוגנים
מרצאורנה מריםרזניק679ועידת נעמתעוגנים
תמורהמרבאלבז680ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילהאםזידאן681ועידת נעמתעוגנים
עבודהרחלשגיא הגלר682ועידת נעמתעוגנים
מרצסמדרסלומון683ועידת נעמתעוגנים
עוגןסגליתלוי684ועידת נעמתעוגנים
ליכודדקלהלוי קראוני685ועידת נעמתעוגנים
עוגןעואטףפוקרא686ועידת נעמתעוגנים
עבודהארנהרגיניאנו687ועידת נעמתעוגנים
עוגןמרגרטרייכמן688ועידת נעמתעוגנים
עוגןמוניקאוחיון689ועידת נעמתעוגנים
עוצמהרחלזילברברג690ועידת נעמתעוגנים
עוגןחוהישראל691ועידת נעמתעוגנים
עוגןחתון דליהדרעי692ועידת נעמתעוגנים
עבודהיהודיתזוסמנוביץ693ועידת נעמתעוגנים
ליכודכרמלהפורת694ועידת נעמתעוגנים
עוגןרחלשורצר695ועידת נעמתעוגנים
עוצמהדינהמנגולי696ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתכרמי697ועידת נעמתעוגנים
מרצקסםרוזנבלט698ועידת נעמתעוגנים
עוגןשושנהשמעיה699ועידת נעמתעוגנים



עבודהנעמיכספי700ועידת נעמתעוגנים
ליכודיהודיתאבודרהם701ועידת נעמתעוגנים
עוזאורליזגורי702ועידת נעמתעוגנים
עוגןשרונהליסקר703ועידת נעמתעוגנים
עוצמהסוניהבן הרוש704ועידת נעמתעוגנים
עוגןניצהמשה705ועידת נעמתעוגנים
עוגןרבקהשרוני706ועידת נעמתעוגנים
עבודהשושנהעזרא707ועידת נעמתעוגנים
עוגןתמראוחנה708ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורהדחבש709ועידת נעמתעוגנים
תמורהשרהאשכנזי710ועידת נעמתעוגנים
ליכודשליבן גור711ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרסיליס712ועידת נעמתעוגנים
עבודהזהרשבתאי קראוס713ועידת נעמתעוגנים
עוצמהאורליפרטוש714ועידת נעמתעוגנים
עוזקרןכץ715ועידת נעמתעוגנים
עוגןעדנהסויסה716ועידת נעמתעוגנים
עבודהסימונהעמר717ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרכהן718ועידת נעמתעוגנים
חדשבסמתסאלם719ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתסאקגיו720ועידת נעמתעוגנים
ליכודאיבטאפרת721ועידת נעמתעוגנים
עוגןזיוהישראלוב722ועידת נעמתעוגנים
עוגןעליזהגלנטי723ועידת נעמתעוגנים
עבודהענתבן שטרית724ועידת נעמתעוגנים
עוצמהבת-אל מריםאלבז725ועידת נעמתעוגנים
מרצעלוהקולן726ועידת נעמתעוגנים
עוגןריטהליברמן727ועידת נעמתעוגנים
עוזשושנהענתבי728ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרעדה729ועידת נעמתעוגנים
עבודהאביבהאברהם730ועידת נעמתעוגנים
ליכודטניחלאוי731ועידת נעמתעוגנים
עוגןשושנהדהן732ועידת נעמתעוגנים
עוגןמיכלבן דוד733ועידת נעמתעוגנים
חדשליאליחמדה734ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתסלאמה735ועידת נעמתעוגנים
עוגןרבקהכהן736ועידת נעמתעוגנים
עוגןאהובהשדה737ועידת נעמתעוגנים
תמורהכרמלהבנימין738ועידת נעמתעוגנים
עוגןאיריסשוורץ739ועידת נעמתעוגנים
ליכודאורינהיעקב740ועידת נעמתעוגנים
עוזלימורקימלמן741ועידת נעמתעוגנים
עוגןגילה שולמיתמצרי742ועידת נעמתעוגנים
עבודהדוריתקדר743ועידת נעמתעוגנים
עוצמהטלאלמקייס744ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורהברשטלינג745ועידת נעמתעוגנים
חדשרולאדהאמשה סולימאן746ועידת נעמתעוגנים
עבודהמריםלהב747ועידת נעמתעוגנים
עוגןמיכללוי לנקרי748ועידת נעמתעוגנים
ליכודמלכה ריטהבנימינוב749ועידת נעמתעוגנים



עוגןאיבוןשופן-שפרן750ועידת נעמתעוגנים
עוגןמלידאבוש751ועידת נעמתעוגנים
מרצלאהבן-נפתלי752ועידת נעמתעוגנים
עוזאביביתקמין חיימוף753ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתפינקלשטיין754ועידת נעמתעוגנים
עוגןשולמיתכהן755ועידת נעמתעוגנים
עוגןליטלברסנו756ועידת נעמתעוגנים
חדשאריג'כנאנה757ועידת נעמתעוגנים
עוגןאידהגנדלמן758ועידת נעמתעוגנים
ליכודכוכבה-מזלסולטני759ועידת נעמתעוגנים
עוגןנעמיאלכאוי760ועידת נעמתעוגנים
עוצמהרחלגרינברגר761ועידת נעמתעוגנים
עוזיהודיתקמר762ועידת נעמתעוגנים
עוגןעינתיעקביאן763ועידת נעמתעוגנים
תמורהחניפלוריאן764ועידת נעמתעוגנים
עוגןמאיהאוליאל דאדי765ועידת נעמתעוגנים
עוגןקלרהחלפון766ועידת נעמתעוגנים
עבודהלילךשגב767ועידת נעמתעוגנים
ליכודאניכהן768ועידת נעמתעוגנים
עוגןעליזהזריהן769ועידת נעמתעוגנים
עוזאילניתקרן770ועידת נעמתעוגנים
חדשרולאדהאמשה סולימאן771ועידת נעמתעוגנים
תמורהענתטואיטו772ועידת נעמתעוגנים
עוגןמריםבלחסן773ועידת נעמתעוגנים
עוגןנוריתשרפלר774ועידת נעמתעוגנים
עוגןמישליןעטיה775ועידת נעמתעוגנים
ליכודברכהבשארי776ועידת נעמתעוגנים
עוגןגילהעדה777ועידת נעמתעוגנים
עבודהנטלימזרחי גבאי778ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורליגילה779ועידת נעמתעוגנים
עוגןחדוהזכריה780ועידת נעמתעוגנים
עוגןמארילאסעד781ועידת נעמתעוגנים
ליכודגלית-ברכהאלבוכר שמוכה782ועידת נעמתעוגנים
עוגןחנהבאהר783ועידת נעמתעוגנים
עבודהלין הדסדרור784ועידת נעמתעוגנים
עוגןמירה מריםמזרחי785ועידת נעמתעוגנים
עוגןשריתאביב786ועידת נעמתעוגנים
עוגןלאורהזילברמן787ועידת נעמתעוגנים
עוגןאירית לבנהאלירז788ועידת נעמתעוגנים
ליכודיפהגניסלב789ועידת נעמתעוגנים
עוזאלישבע פריחהשיש790ועידת נעמתעוגנים
עוגןג'נישלום קליגר791ועידת נעמתעוגנים
עבודהאורהפלג חשאי792ועידת נעמתעוגנים
עוגןגיוולהבן בסט793ועידת נעמתעוגנים
עבודהמריםבן ישי794ועידת נעמתעוגנים
עוגןחביבהשרון795ועידת נעמתעוגנים
עוגןאביביתחרמון796ועידת נעמתעוגנים
תמורהאסתרישעיהו797ועידת נעמתעוגנים
ליכודברטה בטיארביב798ועידת נעמתעוגנים
עוגןשירהחלא799ועידת נעמתעוגנים



עבודהאורהויינר800ועידת נעמתעוגנים
עוזאילנהשטר801ועידת נעמתעוגנים
עוגןירדנהאלעזרא802ועידת נעמתעוגנים
עבודהמרילנקרי803ועידת נעמתעוגנים
עוגןמירבבלוקה804ועידת נעמתעוגנים
חדשריםנאשף805ועידת נעמתעוגנים
עוגןאילהמזל806ועידת נעמתעוגנים
ליכודעדהויסרמן807ועידת נעמתעוגנים
עוגןלאהפלולי808ועידת נעמתעוגנים
עוגןחנה  נויעדי809ועידת נעמתעוגנים
עבודהאבליןצברי810ועידת נעמתעוגנים
עוגןגינתגמיל811ועידת נעמתעוגנים
עוזאילנהשטרית812ועידת נעמתעוגנים
עוגןעשירה שיריאלפסי מורד813ועידת נעמתעוגנים
עבודהמילהפלייטמן814ועידת נעמתעוגנים
ליכודכרמלהלמפל815ועידת נעמתעוגנים
עוגןמריאלבז816ועידת נעמתעוגנים
עוגןקטףנסר אל דין817ועידת נעמתעוגנים
חדשאנעאםגונדיה818ועידת נעמתעוגנים
עוגןענתסמנטוב819ועידת נעמתעוגנים
עבודהליאורהנר גאון820ועידת נעמתעוגנים
תמורהאסתראבו821ועידת נעמתעוגנים
עוגןשושנהלוי822ועידת נעמתעוגנים
ליכודטליהצרויה823ועידת נעמתעוגנים
עוזשרהבן עזרא824ועידת נעמתעוגנים
עוגןאראלה מרסידיספנחס825ועידת נעמתעוגנים
עבודהמאשהטאוסק826ועידת נעמתעוגנים
עוגןשולמיתבוטבול827ועידת נעמתעוגנים
חדשראמיןנאשף אבו ראס828ועידת נעמתעוגנים
עבודהרחלרביב829ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרכסיף830ועידת נעמתעוגנים
ליכודאורליכהן831ועידת נעמתעוגנים
עוגןנג'וההנו832ועידת נעמתעוגנים
עוגןסגליתאגיון833ועידת נעמתעוגנים
עוזחופיתבר יוסף834ועידת נעמתעוגנים
עוגןחיהשרון עמוס835ועידת נעמתעוגנים
עוגןנבילהשאהין836ועידת נעמתעוגנים
חדשרודינהג'ראיסי837ועידת נעמתעוגנים
עוגןרחל צופיהדקל לניאדו838ועידת נעמתעוגנים
ליכודלאהיפה לוי839ועידת נעמתעוגנים
עוגןהדס הדסהאלכורת840ועידת נעמתעוגנים
עוזאניקנפו841ועידת נעמתעוגנים
עוגןרבקהסנסולו842ועידת נעמתעוגנים
תמורהדרורהצדוק843ועידת נעמתעוגנים
עבודההילהתירוש-אנקרי844ועידת נעמתעוגנים
עוגןפאתןשלה845ועידת נעמתעוגנים
עבודהמורןיעקבי נקש846ועידת נעמתעוגנים
עוגןסדיקהזין אלדין847ועידת נעמתעוגנים
עבודהאלישבעשמואלי848ועידת נעמתעוגנים
עוגןאיאתסלאמה849ועידת נעמתעוגנים



עבודהרותגולדגמר850ועידת נעמתעוגנים
עוגןרויטלאוחנה851ועידת נעמתעוגנים
עבודהטלי נויהינדי852ועידת נעמתעוגנים
עוגןמיטלפרוכט853ועידת נעמתעוגנים
עבודהאאוגניהנויפלד854ועידת נעמתעוגנים
עוגןזהבהעמר855ועידת נעמתעוגנים
עבודהגליתדהרי856ועידת נעמתעוגנים
עוגןמירהקויפמן857ועידת נעמתעוגנים
עבודהעליזהמזרחי858ועידת נעמתעוגנים
עוגןרימונדממן859ועידת נעמתעוגנים
עבודהאוריתדבוש860ועידת נעמתעוגנים
עוגןדליהכהן861ועידת נעמתעוגנים
עבודהדנהאורן ינאי862ועידת נעמתעוגנים
עוגןרוניתישעיהו אורגץ863ועידת נעמתעוגנים
עבודהחיהעובדיה864ועידת נעמתעוגנים
עוגןשולמיתלוי865ועידת נעמתעוגנים
עבודהשולהסולטן866ועידת נעמתעוגנים
עוגןצילהברון דוניו867ועידת נעמתעוגנים
עבודהבראלכורת מדויל868ועידת נעמתעוגנים
עוגןסיניהכהן869ועידת נעמתעוגנים
עבודהיעלגפן870ועידת נעמתעוגנים
עוגןהראל אריאלהרובין שלמה871ועידת נעמתעוגנים
עבודהנחמהניסן872ועידת נעמתעוגנים
עוגןשלומיתרגב873ועידת נעמתעוגנים
עבודהזיו זיוהכהן874ועידת נעמתעוגנים
עוגןאורהצרפתי דבוש875ועידת נעמתעוגנים
עבודהיפהאורן876ועידת נעמתעוגנים
עוגןדליהקונור877ועידת נעמתעוגנים
עבודהמלכהקליין878ועידת נעמתעוגנים
עוגןרבקהמעין879ועידת נעמתעוגנים
עבודהטובהשרר880ועידת נעמתעוגנים
עוגןתפארתיעקובוביץ881ועידת נעמתעוגנים
עבודהאילה פנינהדקל שטיינר882ועידת נעמתעוגנים
עוגןחגיתמוסקוביץ883ועידת נעמתעוגנים
עבודהשיריןעבוד884ועידת נעמתעוגנים
עוגןמזלארז885ועידת נעמתעוגנים
עבודהמיכלזילקה886ועידת נעמתעוגנים
עוגןמלכהחדד887ועידת נעמתעוגנים
עבודהמיאה מינהאורגד888ועידת נעמתעוגנים
עוגןבת ציוןיונה889ועידת נעמתעוגנים
עבודהשליבן-עמי890ועידת נעמתעוגנים
עוגןרותתורגמן891ועידת נעמתעוגנים
עוגןאסתרעמוס892ועידת נעמתעוגנים
עוגןלילישמש893ועידת נעמתעוגנים
עוגןאיריתסימון894ועידת נעמתעוגנים
עוגןשושנהעמיאל מליחי895ועידת נעמתעוגנים
עוגןנוגהחתוכה896ועידת נעמתעוגנים
עוגןרוניתמדואל-חיו897ועידת נעמתעוגנים
עוגןרוניתגרופי898ועידת נעמתעוגנים
עוגןצילהאביב סיבידיה899ועידת נעמתעוגנים



עוגןפרלהבר דוד900ועידת נעמתעוגנים


