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 רשימת מועמדים לאסיפת הנציגים של קרנות הסוהרים )ע"ר(
 
 

 
 מחוז צפון

 שם פרטי שם משפחה מס"ד

 ערן אפיני 1

 עודד בנג'י 2

 מנדי ברגר 3

 מועין גאנם 4

 אולג וולניקוב 5
 גדי יוסף 6

 אבי כהן 7

 ינאי לביא 8

 דוד לוי 9

 שמעון מלכה 10

 השאם סלאלחה 11

 יאיר פינצ'ובר 12

 אריאלה פרץ 13

 ליהי קרואני 14

 עליזה ראובן 15

 אברהם תורגמן 16
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 מחוז דרום

 שם פרטי שם משפחה מס"ד

 דוד אביטל 1

 ענבר אלוף 2

 מאיה בלומפלד 3

 הילה בן זקן 4

 ענת זאודה 5

 ישראל טפר 6

 שני יעקב 7

 אוריין כהן 8

 גל כהן 9

 זיו ןכה 10

 ליאור לונדנר 11

 מיכל מהרט 12

 לירז מלכה 13

 טליה סבן 14

 יהודה עוקשי 15

 ישימשה  פניני 16

 ציפי פסטקר 17

 יניב שמיר 18

 אבישי שרעבי 19

 יהונתן תמנו 20
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 מחוז מרכז

 שם פרטי שם משפחה מס"ד
 גלעד אליהו 1
 חיים אפריאט 2
 רונן בושרי 3
 פנינה דודבן  4
 עדי גטה 5
 הילה גנות 6
 אביבית לטובו 7
 אנדי לייס 8
 שלי סבג 9

 מקסים צ'בני 10
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 מחוז נציבות ויחידות מיוחדות

 שם פרטי שם משפחה מס"ד
 יניב אברהמי 1
 מירב אליהו 2
 רונן אסור 3
 אורלי אריכא 4
 מאיר בן שבת 5
 שלומי גוהר 6
 דניאל ינברגגר 7
 אליהו דייגן 8
 יחיאל דרוקמן 9
 רונית וולדנברג 10
 מיטל וידל 11
 חני זילברברג 12
 אביחי זפרני 13
 עופר חיימיץ 14
 מלינה טל 15
 דורון יאגודיאב 16
 שמעון יהב 17
 רעות יוסף 18
 ירון כהן 19
 שלמה כהן 20
 רונן לוי 21
 רועי מכלוף 22
 ניסים ממן 23
 תומר נפתלי 24
 ןבנימי פולצ'ק 25
 שלומי פירי 26
 נירה צברי 27
 אורי ציוני 28
 שירלי קמארה 29
 אריה רוזנוולד 30
 שגיב שלום 31
 נפתלי שמולביץ 32
 יכלמ ששון 33
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 מחוז גמלאים

 שם פרטי שם משפחה מס"ד
 סעיד אבוטריף 1
 יצחק אהרון 2
 שמעון אלבז 3
 גאולה אליעזר 4
 יוסף אסעד 5
 מוטי אסף 6
 דניאל אקוקה 7
 שמעון ארביב 8
 רחל בוזגלו 9

 אלי בטיטו 10
 שעיה בן גל 11
 מנחם ברקו 12
 מיכאל גורן 13
 רחל גרינברג 14
 יעקב דיין 15
 שלמה דרעי 16
 מרדכי הקר 17
 חיים ברגדנוול 18
 יחיאל ונה 19
 ליזה זגורי 20
 מוניק זיגלבום 21
 אליאס טועמה 22
 ישראלה ימין 23
 אברהם יערי 24
 מנשה כרמי 25
 רינה לוי 26
 רוברט מאונטוויטן 27
 דוריס מני 28
 טליע מרעי 29
 רפי מרקס 30
 נביל רעאמ 31
 נוהד עזאם 32
 עלי עזו 33
 משה עזרא 34
 מיכל עמידור עזרא 35
 יוסף פולק 36
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 אלי פרידמן 37
 אילן צברי 38
 ארנון צדקיהו 39
 האיל ןקבלא 40
 בסאם קיזל 41
 שמואל ניסן קצב 42
 יצחק שבו 43
 דינה שלו 44
 חיים שמולביץ 45
 אילנה שמריהו 46
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