
שם פרטישם משפחהשם פרטישם משפחה

איברהיםאבו אלקיעאןתבארקאבו ימן

עימאדאבו אלקיעאןרניהאבו מוך מאיר

איהאבו דגשאחמדאבו שיכה

אסמאאאבו דיבאיתןאביכזר

מראםאבו טועמהמיכלאבירם

הילהאבירםנעמהאבירם

נעמהאגמון ליכטמאוראבן שדה

לינסיאדמס אהרוניעמריאבן שדה

שיר אוזדיןשאולאברבוך

אליעדאוזןיהלי אברהם

נועםאורנשטייןאדיראברהם

ארזאזולאיאריקאברהם

עידואזולאיאמלאגבריה

שנינה אזריוסיאוחנה

תוםאחיטובחיים אוחנונה

רועיאיילאוריאונגר

רוית אילת קדשאי נעהאורון

שרוןאינסלאוריאורלי

אריאלאינסלאיילתאורלי

עדינהאיסטוןשחראושרי

ענבראיסטוןעמראזולאי

עדןאיצקוביץקאיהאחישר

נויהאליהודנהמאירמן- איגלר

יפתחאמדורסקימאיאידל

שיאמויאלשהםאייל אופנהיים

דנהאמזלג אגמוןנופר אינדיק

מיה אפריאטעומראיתי

תמרארגובנועהאלבז

אשליארליךיולי יולנדהאלכרם

אמירארליכמןגושיןאמון

דניאלארליכמןיסמיןאמיר

יוליהארפורט נועםאמסלם

קורלבוזגלוניצןאסקוזידו 

אשליבונדיהלאפלבום

גליבוקמןעידןאפרים

נטעבורוביץנתן אקרמן

יובלבזקעמיתאקשטין

גבעבינראליואן'ארג

מורןבכנריעקבארנון

מאיהבכראלהארנון

דניאלבלומןנטליארנזי

סטיבןבלומןרביבארצי

רומיבלסקיעוזבוטבול

ענף אולימפיענף מערבי

3.1.23אסיפה כללית - בעלי זכות הצבעה 



שרהבמברגראופירבוני

גלעדמנשה-בןמיקהבוסטין

איתיבן בשטויקטורבוקר

פריבן דביימי'גבורשטיין

נתיבבן דבורדן'גבורשטיין

עומריבן חקוןיהונתןביטון

דרורבן שאוליגאל שמעוןביטון

יובלבן שםהללביים

שקדבסטתומרבלכר

שניבסילעינב בן ברוך

מרבברסערבן חמו

מאיהבר אוןעינתבן יצחק

מיהבראלרזבן ישראל

מיקהבראלשירליבן משי

דורברדוגודניאלבן נון

נועהברוסילובסקירוניבן נון

יריןבריזדהגיל מיכאלבפמן

עדיאלבריסקנדב בר

ליאורבשןמורליבר

ניסיםגאןשמואלבר

דניאלהגבאידורברבר

רותםגבעאביב(אורן)ברבר 

רום'גגוזלןשחרברדה

אליגולדברגיובלברונשטיין

אילתגולדשטייןשריגברוש

רזגולדשמיטאלוןברזילי

ארליגולומבקשרהבריגה

נדבגולןאביעדברם

לאה גונןשרוןברמלי

לישיגונןמתןברמן

אנהגוסיינוב(ספי)יוסף ברק

ליאורגורבליאורברק

שירגורביץנועהברקו

שריגורדוןאליאן'ורג'ג

שושנהגייסטיגאלקסון'ג

נועה גלמןמירברבי'ג

ענברגרוסהדרגבע

איליגריןעוז גואטה

תמרגרינבאוםשרהגוזלן

תאיגרפובנעמיבס-גוטמן

שירגרשמןרקפתגוטרמן

איילגתיונתגולדברג

עינבדודאי ידיןאלהגולדשטיין

יהודה'דוידוביץאריאלה גוליאן 

אבישגדולפיןואן'גגולן

זיודורנועהגורן

סעידדיאבנטעגורן

דונאדיאבאורגיבור

נועםדייןברקגיבורי

נוידייסיאוריגיטלין



מיקהדליגדישאורייןגייגו

עמיתדלשדדניאלגל

הילה(קרימר)דנבר עמיתגני לוין

מור דנה קדושאמירגנץ

עמיתדניאלעדיגעש

אריאלהולט-דנינועפריגרושקה

קיילידקלשחרגרין

אןהורנשטייןהדרגרין

שליהיימןיורםדובובסקי

גביהייקליאורדובובסקי

מעאליהירשזהרדיאמנד

אבשלוםהלחמימורדן

ברהלחמימטרדניאל

עדיהלמןתמירדניאל

חןהלמרעוזדניאל

תאמרהמאםיוסידקל

מישלהנסליין דדוןהרבידקניט

לירישורץ-הראלדניאלדקניט

אורליהרבסטאנסטסיהדרוזדובה 

סהר דניאלהרושבתאלדרי

אליהרשקוביץאיהדש

אוריהרשקוביץטליה הורביץ

נורואכדאסףהלוי

דני(גולדשטיין)וולדמן אילההלוי

הדסוידרעלאאהלון

מיכאלויזלנעמיהלסטד

אלישבעויילנטעהראל

סבטלנהוייסמןמיכאלהרלב

יס'רגוילאיןעמיתהרלב

סוניהוינוגרדובהיונדבהרן

לירןולר בן מיכאלדןהרף

קאיזאביסתוהרץ

סימוןזאראפישרההרצברג

עינבלזהביהודיה הררי 

ירוןזהרשריהשאש

עאמרוזחאלקהקאריןוגנר

קנהושזחאלקה שמעון ווייס 

דניאלהזיורוניוולקוביץ

ספירזילברמןליהיויזל

יובלזילברמןינאיויינבוים

אילזלטיןבןויינברגר

יואבזלינגרמרקוייסמן

ליזרצקיאינהוינברגר

נדבחדראביויצמן

גליתחוליחןויצמן

רוםחזןעינבוקנין

מוחמדחטיבשירהורדי

שיראזחיגאזישחרזבאן

רםחלבייניבזהר

רנאחלביעופרזהר



גלחלמישמיה זוגלובק

יובלטבעוןרועיזולר

רותםטובידלע זועבי 

עמיתטוביןיובלזקון

אביגילטלעבריחבר

וסיליטנסאוהדחדש

הראלטקסוןרניה חוסיין

עמיתיגוריאירחוף

אילוןיגוריהונתןחוף

מאיהיוגברוםחורי

סוהאיונסמגדיחטיב

זינהיונסהיתם חטיב 

אלעדיניביעל חיון 

עמיתירושלמיוולידחליחל

רחלירושלמיויקיחלמי

גל כהןלביבחמוד

מורכהןארזחמילבסקי

סיליהי'כהן טנוגרמוןחמל

מוניה כנעאןצלילחן

מאיהכפילליזחריזמן

הדרכץשחרחשוב

שמעוןכרמיהילהטלומק שחם

מיכללאופרזיוטלומק שחם

אוריהלאופרמריוטנוס

כנילאלושרבלטנוס

יובללהטנועםיונאי

רחלילוייפיתיונקר

ניצןלויןשהםיחזקאל

קירסיקהלטו אסיקאניןליאןיחזקאל

עדי'ליבוביץליאליעקב

נטלי'ליבוביץדגןיעקבי

ברלייפרעינביעקובי

תמרליפשיץבנייערי

דודילנדאובריערי

דנהלנדאותמריצחקי

ליאםלניאדודניאלהירדני

אביתרלסרוםירקוני

סחרמואסיעדןישי

נינהמוסטופו סאלםאוריאןישראל

טלמוקרוןיעקב ץ"כ

רוביןמוריורםכהן

טרסימורמשהכהן

נוגהמזרחיאיציקכהן

עמרמזרחישגיבכהן

מלקמחאג׳נההיליכהן

יונהמיאודובסקיאליהכהן

אלברטון'מיצרוןכהן

מאיהמליניאק(דידי)ידידיהכהן

גיאמלמדיובל כהן 

אדירמנדלזון גליכהן ליפשיץ



חגיתמניסעידוכהן מוסקוביץ

שירימנשהאלעדכליפא

מאימנשרובמשהכנוש

אורניתמסנדיר כנעאן 

מורמסאמירהכנעני

רהףמסאלחהצביקהכנעני

דניאלהמרגוליןנעהכץ

ליאורמשהתאירכרמון

אפרתמשה פימהגיליכרמון

מריהמשקובגדכרמון

גאיהמתוקאילכרמון

דנהנאוראורילאוצקר

עידונוימןדנהלבאי

לודיויןנורנברגעמרילבני

חגיתניצנינדבלוגסי

רזניצני פלגלוגסי

רוניננר אפשטייןרזלוי

איילתסבאשרילוי

חנן סוסא אפריםלוי

אנהסופינוליאורלוי

איתןסורניירין לוי

סיוןסטאמיר לוי 

דניאלסמרלידןלויטין

גיליעבועומרלופו

עדןעוטראביתרלוק

רותםעופרעודדלוקר

ליהעופרדודילזר

נוראעותמאןיוסילטין

א'סגעיראקיציפורהלייכטר

ליאורעמרליה ליף גטניו

צביקהענברבןליפשיץ

מהדיעקלרונהלץ

אליאסערטולגללרנר

סימהעתאמניחנה לאה לרר

נדבפאוסטשנהבמגדי

ניקולפוזיילובהיללמוסאי

שימריפימהסתיומוסל

מייקפינקלשטייןיותםמושלין

רועיפירסטרחלימזרחי

עתליהפלאידניאלמימון

נטליפלבר קפלןדנהמינדל הוכמן

קרולינהפלדמןטלמיק

דןפפיריריןמלאך

שירפפרקורןשירהמלכה

אילןפרדררועימנדלביץ

מיכלפרייזאלהמסטיי

אלונהפרנקליןדודימרדכי

ליזהרנוב'ציעלמרזוק

מיכלצוקעידןמרטונוביץ

ננסיצייטליןצורימשילקר



עמיתקובוסאופקמשעל

שרון(בן משה)קוטה אלימשעל

איתיקוטליארבסקימיתרנבו

נטליהקונטורובגלאורנדלר

נועה קורצמןיובלנוימן

נועהקחנסקייונתןנוימן

כפירקלברגשי נידרמן

רותםקלברגאריהניניו

קריסטיןקמבלטלניניו

יוסףקמחיאיתןנלימוב

אילןקסוטואווליןנלימוב

טליקריאףענהאלנלקן

דןקרמראור אלי נלקן ברט 

קירהקרסטשאורי נתן

יעלראם מצפוןעדןסופר

דנהרוזינראנהסורקין

יבגניהרוחקינדאמירסיד

נטערון ליבוביץמשהסייג

עידורותםיעלסלטיאן

נטלישבייסמיןסלמן

ליאלשבייסמיןסלע ענבר

נגהשביטולריהסמואילוביץ

נעמה שגב חסוןנעמיסמואל

קסנדריןשוורץתמירסעדון

יהלישוורץנורסרור

גוןשולטא 'רגעבד אלהדי

סידנישולמןאלוןעבדי

אוריתשוסהייםדפנהעדן

אפרתשחרמעיןעובדיה

אסףשטורמןלאריןעודה

עדןשטייןקרןעופר

ילנהשטיפלמורעזר

(דבי )חנה דבורה שטרנברגהדסהעזריה

תמרשטרנטלניבהעמור

ליהשיףאופירערן

מאיהשלוםיניב פדידה 

אורישלוםלילךפוטירוד

שירזשמאי נרקיסליאורפולק

אוריהשמואליספירפולק

דנהשמוחהאופירפז

שליושמעוןסמדרפיחטמן

קריסטיאנהשניחילףפיטרו

מרטינהשנייעקבפיניאן

ליהיאשני ליאם פיניאן 

גילישרףמורןפינקו

יהושועתבוריובלפינקו

עודדתםאלונהפינקלמן

מאיפלג

נעמהפלד מימון

סוףפלטקביץ׳



אריאלפלפול

אלינורקוזין-פלקוביץ

אברהם 'פרג

גלעדפרידמן

אדירפרמון 

הליתפרס רוש

דבירפרסבורגר

אמונהפרץ

חנניה יימס'צ

איציקצוברי

דליתצוויבל

אלוןצוקרמן

ראובןציון

גיאצמח

נטליצמל

עדיקאופמן

שיקוזין

אשירקול

אפיקולטין

רונןקולסקי

נתנאלקוסקס

בןקופיטקו

תומרקורן

שירה רחלקורן

אורקלימי

אילאיל קנטי

שיקנטי

דניאלקנטי

גיאקנטי

עידןקסטנברג

סרגייקסנצוב

אליקרא

עמיחיקרן

טהרקרפ

כלילקרפ

נופר ליראובן

אורןראובני

ליהיארביב

רותםרבין

תמררדא

נוירוביסה

אילןרוזנברג

ניקולטרוזנברג

מורןרוזנברג

ברקרוזנפלד

גיילרוזנפלד

נטערוזנקרנץ

עידןרוט

שירוניס

עידורוניס



עופרי רועימי 

דרוררז

ליאוררז חת

רזרחבי

דיןרייכל 

גלרקח

ענאןשאהין

אסתרשאטאן

איתישביט

עדןשביט

זהרשגב

שירשגיא

ניצןשדה

אלוןשדה

יואבשוגר

אבישג(דרור)שוגר 

אורשוורץ

אורישוורץ

נעמישוראקי

שרהשוראקי

נעםשושני

איהאבשחאדה

רוניתשחר

ליאל שחר

נעםשטקלר

רינתשטרית

אורישי

דנהשילר

לירןשינדלר

משה שיפמן

לירזשלום

גילישלמון

דנהשמרוני

ברכה שניידר 

אנסטסיהשניצר

אריאלשפיר

סהר שפליטר

לביאשקורי

אמהשרף


