
מיקום לפי 

קולות

דרוג 

רנדומלי
מספר קולותקבוצת גילמגדרשם משפחהשם פרטי
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שם מלאגימלאיםצעיריםנשים

גיא קלנר17311-----זכרקלנרגיא171

אמרי גפני15622Vצעירזכרגפניאמרי214

ליאורה גביש15633VVגימלאיתנקבהגבישליאורה347

דורית איש שלום14344V-----נקבהאיש שלוםדורית451

יובל נעים13255Vצעירזכרנעיםיובל516

אביעם גפני12066-----זכרגפניאביעם685

שרה שונמי11977VVגימלאיתנקבהשונמישרה796

אמנון ברזני בר עוז11688Vגימלאיזכרברזני בר עוזאמנון886

שירה פלורה אבין10699V-----נקבהאביןשירה פלורה941

מיכל ורמוס1021010V-----נקבהורמוסמיכל1018

כרמלה אבנרי1021111VVגימלאיתנקבהאבנריכרמלה1161

רועי ורמוס1021212-----זכרורמוסרועי1265

נעמה בן משה1021313VVגימלאיתנקבהבן משהנעמה1387

הילה בייניש1011414V-----נקבהביינישהילה1464

יהודה-טל בן1001532Vגימלאיתנקבהאיזיןנאוה1580

נאוה איזין991615VV-----זכרלוטןיצחק1673

יצחק לוטן961716-----זכרחזז לויןאיל נחמיה1760

איל נחמיה חזז לוין931817-----זכרהלחמיאסף יצחק1828

אסף יצחק הלחמי901918גימלאיתנקבהלויןנאוה1940

אביב ניסן שיזף902051V-----נקבהחסדאיאלון 2094

נאוה לוין892119VVגימלאיזכרשם טובגדעון2182

אלון  חסדאי872220Vגימלאיתנקבהגורןרות2252

גדעון שם טוב872321Vגימלאיתנקבהורביןנורית2390

רות גורן852422VVגימלאיתנקבהכפירשרה248

נפתלי סמולר842554Vגימלאיזכרארדמנחם2593

נורית ורבין822623VV-----זכררוכברגריצחק2672

שרה כפיר822724VV-----זכרינאישאול2779

מנחם ארד812825V-----זכרבן יהודהעמית נחמן285

יצחק רוכברגר812926גימלאיזכרבן יעקבעזרא2949

מאור כהן813070Vגימלאיזכרגויליאליהו3083

שאול ינאי803127גימלאיזכרבצלאלישמואל319

עמית נחמן בן יהודה793228צעירזכריהודה-בןטל3222

עזרא בן יעקב793329V-----נקבהמזומןליאורה3355

אליהו גוילי783430V-----נקבהשנימילי3466

יואב אורן763575Vגימלאיזכריוזנטבן ציון3523

שמואל בצלאלי763631V-----זכרבר שלועמוס שלמה3638

ליאורה מזומן763733V-----זכרשגבאבשלום3791
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מילי שני753834V-----זכרברקוביץגד3863

בן ציון יוזנט753935V-----זכרזליגסוןגבי3970

הילית שגיא734076VVגימלאיתנקבהשגיא ויסבךיפה 4011

עמוס שלמה בר שלו734136גימלאיתנקבהשלחתמר4119

אבשלום שגב734237-----נקבהזליגסוןגודרון4274

גד ברקוביץ724338-----נקבהשורצברד הלחמייפעת4327

גבי זליגסון714439-----זכרגלוזמןעפר יעקב4425

נועה צימרמן714577VVגימלאיזכרבוכשרייברנתן4550

יפה  שגיא ויסבך704640VVגימלאיזכרהלחמייעקב יוסף463

תמר שלח704741VV-----זכרמנוררענן4769

גודרון זליגסון664842V-----נקבהמסציאניפאטי4888

יפעת שורצברד הלחמי644943V-----זכראדונסקיאלמוג4976

טל רשף595083VVגימלאיזכראגבבהמשה5033

עפר יעקב גלוזמן595144צעירזכרשיזףאביב ניסן5195

נתן בוכשרייבר575245V-----נקבהגרונסקירותי5267

יעקב יוסף הלחמי565346V-----זכרכהןצבי5324

רענן מנור565447צעירזכרסמולרנפתלי5431

אריאל אלקלעי545590VV-----נקבההראלענת5510

פאטי מסציאני545648V-----זכרקרייטנברגרגד5613

אלמוג אדונסקי515749-----זכרנחמיאסיואב577

משה אגבבה515850V-----זכרקונסטנטיניסדרור5834

רותי גרונסקי495952V-----נקבהאדונסקיסמדר5956

רוני שנהב496091VV-----זכרסערחנוך6062

צבי כהן486153גימלאיזכרמשורריואל6148

ענת הראל466255V-----נקבהאוליאל לימוראסנת621

גד קרייטנברגר446356גימלאיזכראנוךחן6375

יואב נחמיאס436457-----זכרשלזינגרדורון שמואל6412

ניצן צפורה זיסק436592VV-----נקבהפילץ הדומיאורנה6578

דרור קונסטנטיניס406658-----זכרברקתיגאל6645

סמדר אדונסקי386759Vגימלאיזכרדובנובעמירם6758

חנוך סער356860-----זכרבצלאליבניהו6837

יואל משורר356961Vגימלאיתנקבהדודמיכל6953

רותם כהן347097Vצעירזכרכהןמאור7044

אסנת אוליאל לימור347162Vגימלאיתנקבהרמוןמיכל7157

חן אנוך317263Vגימלאיתנקבהדובנוב שנירנורית7289

דורון שמואל שלזינגר287364גימלאיזכרהלחמיברוך7320

2אורנה פילץ הדומי287465V-----נקבהרכניצרעליזה7481
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יגאל ברקתחסר277566צעירזכראורןיואב7517

עמירם דובנוב277667Vצעירהנקבהשגיאהילית7621

בניהו בצלאלי277768צעירהנקבהצימרמןנועה7768

מיכל דוד267869VV-----זכראהרונסוןיונתן7832

מיכל רמון267971VV-----זכרבן מרגייעקב7997

נורית דובנוב שנירVחסר248072Vגימלאיזכרבורוכובאליהו8046

ברוך הלחמי238173Vגימלאיתנקבהבלש מלכהתקוה נדירה816

עליזה רכניצר238274V-----זכריחזקאלאילן8226

יונתן אהרונסון238378צעירהנקבהרשףטל8330

יעקב בן מרגי228479גימלאיתנקבהליבנהמיקי842

אליהו בורוכובVחסר228580-----זכרמזומןאהוד8577

תקוה נדירה בלש מלכה208681VV-----נקבהקופר בוצרסמדר 8639

אילן יחזקאל208782-----זכרהראובנידוד8784

מיקי ליבנה198884VVגימלאיתנקבהניר כהןאבישג8859

אהוד מזומן188985גימלאיזכראהרןנסים8954

סמדר  קופר בוצרחסר189086Vצעירהנקבהאלקלעיאריאל9092

דוד הראובני179187צעירהנקבהשנהברוני9129

אבישג ניר כהן179288VVצעירהנקבהזיסקניצן צפורה9243

נסים אהרן169389V-----זכרטייברחנן9335

חנן טייבר169493-----נקבהמנור-לוידרורית9436

מנור-דרורית לויחסר129594V-----זכרכהןאורי9515

אורי כהן109695גימלאיזכרמזורמוטי יום טוב964

מוטי יום טוב מזור109796Vצעירזכרכהןרותם9742

3


