
בעלי זכות הצבעה 

2.1.22אסיפה כללית 

פרטימשפחהפרטימשפחה
רניהאבו מוךיוארא'גאבדאח

אחמדאבו שיכהאיברהיםאבו אלקיעאן

גלעדאביאליאיהאבו דגש

מיכלאבירםרחלאביב

מאוראבן שדהמורןאביטל

עמריאבן שדהנגה אוראברהמי

שאולאברבוךדנהאגמון

ליאוראברהםנעמהאגמון ליכט

אדיראברהםמאיהאדלר

אריקאברהםאווהאוסטר

יהליאברהםנועםאורנשטיין

אמלאגבריהארזאזולאי

גדעוןאגוזשנינהאזר

תומראהרוניתוםאחיטוב

הילהאודלרעינבאייטגב

יוסיאוחנהרוניאייכר

אוריאונגררועיאייל

רפיאונגרקרלאייקנר

שחראושרירויתאילת קדשאי

קאיהאחישרשרוןאינסל

דנהמאירמן- איגלרעדינהאיסטון

מאיאידלהדסאלוני

ניצןאייזנברגרותםאלמגור

שהםאייל אופנהייםיפתחאמדורסקי

נופראינדיקעומראמיתי

עומראיתיליהאספרנה

זוהראלאוראשליארליך

אברהם דודאלחררגלארליך

יאיראלימידניאלארליכמן

יולנדהאלכרםאמירארליכמן

רותםאלפסיליריארמון

ושין'גאמוןיוליהארפורט

איילון יצחקאמיראשליבונד

יוסף יצחקאמיתינטעבורוביץ

דודאסףדורוןבורשטיין

יסמיןאסקרובענברבחנוף

ענתאפרתישירביתן

יעלאפשטייןמורןבכנר

אליואן'ארגרומיבלסקי

תמריארמהפריבן דב

יעקבארנוןנתיבבן דב

ענף מערביענף אולימפי



נטליארנזיעומריבן חקון

רביבארציגלעדבן מנשה

לילךבודניצקידרורבן שאול

עוזבוטבוליובלבן שם

אופירבונימאיהבר און

תמרבוסטיןמיקהבראל

ורדן'גבורשטייןמיהבראל

יימי'גבורשטייןדורברדוגו

יהונתןביטוןעדיאלבריסק

קאריןביטןיותםברמן

ליזהבישורשירהברנד

תומרבלכראריברעם

גלאורבן אבוטליברי'ג

אודיבן אליהודניאלהגבאי

סערבן חמוניקוגבאי

אלישה(היילי)בן חמו רותםגבע

שירליבן משירום'גגוזלן

דניאלבן נוןאליגולדברג

תמרבן צביאורגולדשטיין

אסף יהודהבן שאולרועיגולדשמידט

אליה נתנאלבן שמחוןרזגולדשמיט

גיל מיכאלבפמןארליגולומבק

עומרברנדבגולן

מורליברטלגורן

שמואלברשושנהגייסט

שחרברדביגירון

אילוןבר אבנועהגלמן

דורברברהדרגרובר

אביב(אורן)ברבר ענברגרוס

שחרברדהדניאלהגרוס מנחם

נריהברוןאיליגרין

יובלברונשטייןליגרעיני

שריגברושאיילגת

עודדברושברדהן

אלוןברזיליעינבדודאי ידין

שרהבריגהיהודה'דוידוביץ

תומרברכהאבישגדולפין

אביעדברםזיודור

שרוןברמליסעידדיאב

ליאורברקתמנהדיין

(ספי)יוסף ברקנועםדיין

יגאלקסון'גנוידייסי

מירברבי'גהילה(קרמר)דנבר 

קאריןגדותמורדנה קדוש

רוןגדעוןעמיתדניאל

עוז ישראלגואטהאריאלהולט-דנינו

שרהגוזלןקיילידקל



יעקבגוטוייןאןהורנשטיין

ליאורגוטוייןשליהיימן

רקפתגוטרמןגביהייק

יונתגולדברגאלברטהירש

אלהגולדשטייןשירליהירש

אליהו אברהםגולדשמידדנההלחמי

ואן'גגולןברהלחמי

עמריגולןאבשלוםהלחמי

נועהגורןעדיהלמן

אורגיבורחןהלמר

ברקגיבוריתאמרהמאם

יהודיתגיטלזוןמישלהנסליין דדון

אוריגיטליןאורליהרבסט

אורייןגייגוסהר דניאלהרוש

שניגילתאוריהרשקוביץ

שחרגלזברגאליהרשקוביץ

עירדגנברנורוואכד

עמיתגנה לויןדניאל(גולדשטיין)וולדמן 

אמירגנץהדסוידר

עדיגעשמיכאלויזל

יוסיגרוזמןאלישבעוייל

עפריגרושקהסבטלנהוייסמן

הדרגריןסוניהוינוגרדובה

יהלדהרילירןולר בן מיכאל

יורםדובובסקינטעוק'ז

ליאורדובובסקיענבלזהבי

שירהדולבאביזוהר

שמעוןדיםתסניםזחאלקה

מורדןקנהושזחאלקה

עוזדניאלדניאלהזיו

מטרדניאליובלזילברמן

יוסידקלספירזילברמן

דניאלדקניטהדסזיסו

הרבידקניטאילזלטין

בתאלדרייואבזלינגר

אלידרמרנעםזרד

טליההורביץמוחמדטיב'ח

רעותהורןנדבחדר

נועההידשמיהחזן

אסףהלוירםחלבי

אילההלויהדר רומיחליפה

עלאאהלוןגלחלמיש

נעמיהלסטדיובלטבעון

נטעהראללינורטגר

דפנההרלברותםטובי

מיקיהרלבעמיתטובין

עמיתהרלבוסיליטנס



סתוהרץאילוןיגור

הודיההרריעמיתיגור

שרוןהרשקומאיהיוגב

מנדיהרשקוזינהיונס

שריהשאשסוהאיונס

קאריןוגנראלעדיניב

נועםוזאןשיכהן

קוריןויינבויםמורכהן

ינאיויינבויםיהבכהן

מארקוייסמןגלכהן

עמיתוייץמאיהכפיל

אינהוינברגראוריהלאופר

אלכסנדרוינברגרמיכללאופר

אורםונציהכנילאלו

עינבוקניןיפתחלב רון

שירהורדיספירלוי כץ

עופרזהרניצןלוין

מיהזוגלובקברלייפר

רועיזולרתמרליפשיץ

דלעזועבידנהלנדאו

גיאזפשלסקידודילנדאו

יובלזקוןסחרמוסא- מואסי 

עבריחברטלמוקרון

דגניתחדדהיבאנה'מחאג

אוהדחדשאיתימחלב

רפאלחוףמאיהמליניאק

יאירחוףגיאמלמד

היתםחטבלישימנוח

די'מגחטיבחגיתמניס

יעלחיוןעמיתמנשה

וולידחליחלמאימנשרוב

צלילחןמורמס

ליזחריזמןאורניתמס

אורטילבוררהףמסאלחה

הילהטלומק שחםדניאלהמרגולין

יפיתיונקרעומרמרום

דגןיעקביזיומרום

עינביעקביליאורמשה

אהרוןיצחקאפרתמשה פימה

אמונהיצחקימריהמשקוב

שמאיירדןמעאלינאסר הירש

דניאלהירדניקרןאספרנה- נהרי

רוםירקונילודיוויןנורנברג

עדןישישגיתנחמיה

מיכלכדורישינחמני

טוביהכהןרזניצני

אורכהןחגיתניצני



יורםכהןאברהםניצני

שגיבכהןיעלנקר

משהכהןעדיסבא

יצחקכהןאיילתסבא

אביבכהןאיתןסורני

אליהוכהןסיוןסט

היליכהןוי'גסיבוני

עמיתכהןאגםסלע

בצלאלכהןאופירסמל

ישראל מאירכהןדניאלסמרלי

סיליהי'כהן טנוגמוחמדעבאדי

עידוכהן מוסקוביץגיליעבו

רותי'כמכאג(קטי)סיון עבו

נדירכנעאןרינתעובדיה

אמירהכנעניעדןעוטר

צביקהכנענירותםעופר

תאירכרמוןנורהעותמאן

גיליכרמוןמאיהעידן

איילכרמוןא'סגעיראקי

גדכרמוןנדיםעלון

אורילאוצקרליהעמר

דנהלבאיליאורעמר

עמרילבנימהדיעקל

נדבלוגסיסימהעתמאני

פלגלוגסיעיסאפארוק

מאיר דודלוונשטיןנועהפיינברג

רחללוישימריפימה

רזלוימייקפינקלשטיין

אמירלוישירפפרקורן

רמהלויאילןפרדר

שרילויאריאלפרומר

ליאורלוימיכלפרייז

דרורלויןמאיהפרמדר

אביתרלוקטוביפרץ

עודדלוקרמריםצור

דודילזרעמיתקובוס

יוסילטיןשרון(בן משה)קוטה 

יובלליברמןאיתיקוטליארבסקי

בןליפשיץנטליהקונטורוב

(ממה)אברהם ליפשיץרוניקוניק

לינוילמברגנועהקורצמן

אביבלנדאורותםקלברג

שנהבמגדיכפירקלברג

ניצןמונפרדחופית(דרזדנר)קלברג 

סתיומוסלליהיא ליליקליין

ליאלמור יוסףיוסףקמחי

יותםמושליןליאורקסוטו



רחלימזרחיאילןקסוטו

יריןמלאךגיאקסורלה

אלישיב ישעיהמלמודשובלקקון

רועימנדלביץיעלראם מצפון

דודימרדכידנהרוזינר

איתימרוםחניתהרוזנבוים

יעלמרזוקעידורותם

נוהמרקליאלשבי

עודדמררונטלישבי

יהלמשאלינוישביט

צורימשילקרנגהשביט

אופקמשעלאלהשגב

גלאורנדלרנעמהשגב חסון

נעםנוימןקסנדריןשוורץ

יובלנוימןאריהשומר

יונתןנוימןהלישופלד

רותםנחוםאפרתשחר

נחינחוםאסףשטורמן

שיניידרמןעדןשטיין

טלניניוילנהשטיפל

איתןנלימוב(דבי )חנה דבורה שטרנברג

ענהאלנלקןליהשיף

סיווןסבן הכהןשירזשמאי נרקיס

ברסהראוריהשמואלי

שחףסולימןליהיאשני

חייםסולמוןקריסטיאנהשני

עדןסופרמרטינהשני

אנהסורקיןגילישרף

אווהסיארי נחמיאסיקישרף

אמירסידעודדתם

משהסייג

הדרסיני

יעלסלטיאן

יסמיןסלמן

ולריהסמואילוביץ

נורסרור

א'רגעבד אלהאדי

דפנהעדן

לאריןעודה

קרןעופר

מורעזר

הדסהעזריה

ניבהעמור

עמיתענבי

אופירערן

פזפארינטה

לילךפוטירוד



ספיר(פולק)פויר 

ליאורפולק

חילףפיטרו

ליאםפיניאן

יעקבפיניאן

מורןפינקו

יובלפינקו

אלונהפינקלמן

אוריפלג

סוףפלטקביץ

תמרפלץ

אלינורקוזין-פלקוביץ

גלעדפרידמן

מאיהפרידמן

טלפרידן

הדרפרנט

תוםצופי

אלוןצוקרמן

חייםצורף

ראובןציון

גיאצמח

נעמהצפתי

אשירקול

אפיקולטין

רונןקולסקי

נתנאלקוסקס

בןקופיטקו

תומרקורן

רועיקטריוס

נעהקליינמן

אילאילקנטי

שיקנטי

דניאלקנטי

גיאקנטי

עידןקסטנברג

סרגייקסנצוב

עדיקרא

אליקרא

שרוןקרא

שי ליקראוס

עמיחיקרן

נופר ליראובן

ליהיארביב

עופרירואימי

ישראלרובין

ציפורהרובינשטיין

נוירוביסה



שחררודיטי

אילןרוזנברג

ניקולטרוזנברג

נטערוזנקרנץ

עידןרוט

שירוניס

עידורוניס

דרוררז

ליאוררז חת

רזרחבי

דיןרייכל בירן

גלרקח

איהאבשאחדה

אסתרשאטאן

עדןשביט

איתישביט

זהרשגב

אלוןשדה

יואבשוגר

אבישג(דרור)שוגר 

אורשוורץ

אורישוורץ

עדןשוסטרמן

עמיקםשור

נעמישוראקי

שרהשוראקי

תומרשחר

אדןבורשטיין-שחר

מיכאלשטקלר

רינתשטרית

אורישי

לירןשינדלר

שרוןשכטמן

בת אלשמיר אזולאי

מרדכישמקה

דנהשמרוני

קורלשמש

שביק אלישבעשפירא

סהרשפליטר

יאירשרת


