
              רשימת דרוג ארצית - נשים ליום 30 ביוני 2019
סה"כ משוקללבנל"אארציותמקומיותתואר משפחה ושםדרוג 

2201562655535361415רב אמן בינלאומי כסףלויט-פורת רות1
1768144123673245451רב אמן בינלאומי כסףבירמן דניאלה2
1708649703363234936רב אמן בינלאומי כסףפופלילוב מתילדה3
1661252911882163622רב אמן בינלאומיבנין בר רוני4
1817628912256159886רב אמן בינלאומינוה נורית5
2441441761841158224רב אמן בינלאומיברקי - ליברמן רות6
874426331905130324רב אמן בינלאומיטל דנה7
2019846441072120238רב אמן בינלאומיליבסטר נדיה8
458916550605141641רב אמן זהבשזיפי חנה9

457114751811133771רב אמן זהבערמי רות10
25420348476198310רב אמן זהבבני רות11
105492568123998179רב אמן זהבנוסצקי מיכל12
68792000140397029רב אמן זהבטל נגה13
19200336683694660רב אמן זהבגרייצר נורית14
28596317768494566רב אמן זהבשגיב סטלה15
102722018121491152רב אמן זהבאברמוב ורדה16
24660380346485890רב אמן זהבשחר לאה17
34348314832081828רב אמן זהברונן שושנה18
16655336557679105רב אמן זהבאורן טננבאום אפרת19
80301606108278190רב אמן זהבאסולין עדי20
18592249667577302רב אמן זהבאס אילנה21
13622204484276162רב אמן זהבאנציו אנדה22
22819273145772979רב אמן זהבחץ קלרה23
12552251865570482רב אמן זהבמורן אורית24
15060312542967760רב אמן זהבגרודצקי שולה25
6018152782762638רב אמן זהבסעדה נטלי26
14844236347662274רב אמן זהבברנר אילנה27
14728175855860208רב אמן זהבלונשטיין אילנה28
3952102089658952רב אמן זהבלוי הילה29
42781288813378311רב אמן כסףמזרחי יפה30
39630261312772110רב אמן כסףקיש תמר31
36659254618671419רב אמן כסףפורם פרידה32
28421302624170731רב אמן כסףהירש עמליה33
36580245416669420רב אמן כסףשאבי יעל34
20515372122869125רב אמן כסףרום שושנה35
30963224617762273רב אמן כסףזייטמן מגי36
19968285726461738רב אמן כסףמרק סוניה37
28256263413961546רב אמן כסףליבוביץ אוה38
20636301612356946רב אמן כסףפרקש רות39
16417167847456897רב אמן כסףשופל ורה40
14361270527154961רב אמן כסףסילברמן אילת41
19326200330054356רב אמן כסףזינגר מריקה42
28137160018153187רב אמן כסףעירשי טובה43
12640215034651440רב אמן כסףלזר נעמי44
19634232615850794רב אמן כסףהרטמן אולגה45
10089211138950649רב אמן כסףמינזלי אאידה46
16918252116050128רב אמן כסףחכמי מיכל47
22081218811549711רב אמן כסףבן יהודה יהודית48
19205227515349605רב אמן כסףניימן עירית49
11543283016948293רב אמן כסףרום מיכל50



11862187633147172רב אמן כסףמולכו רזיאן51
18232218912546372רב אמן כסףשמעוני כרמלה52
16615216514645565רב אמן כסףגולדברג כרמן53
16335235510845285רב אמן כסףרוטשטיין אדלה54
15347236111244557רב אמן כסףמזמור צפורה55
17058197014043758רב אמן כסףאברנוק חוה56
10796187221840416רב אמן כסףסיגל מליאנה57
9030116436438870רב אמן כסףפרידריך דרורה58
11239194316438869רב אמן כסףגיא חנה59
11393166117436703רב אמן כסףספקטור מיכל60
10343105331336523רב אמן כסףפאור שירי61
39249128714159169רב אמן ארדפרודן כוכבת62
2880812666144518רב אמן ארדלויט יולי63
2375417535544034רב אמן ארדליפין סוזי64
2611513794942355רב אמן ארדבנימין סלביה65
2200115349842241רב אמן ארדגרינשטיין רעיה66
2023316818941493רב אמן ארדרוס חנה67
2118715136639617רב אמן ארדקרביץ אירית68
1866916498839559רב אמן ארדפרוז דלילה69
2380311357538903רב אמן ארדוקסלבאום חנה70
1511018138637540רב אמן ארדטל ריבה71
2082310879536443רב אמן ארדקפון לבנה72
1578615779236156רב אמן ארדעוזיאל שושנה73
1497216838235902רב אמן ארדמודלינגר אילנה74
1496315369435023רב אמן ארדפרי יהודית75
12384156113734844רב אמן ארדלוין נעמי76
9773169314734053רב אמן ארדורטהיימר שרה77
1553614816433546רב אמן ארדקופמן שרה78
1396215175531882רב אמן ארדהכרמלי עמליה79
1324315355031093רב אמן ארדרונן מרים80
9814134915431004רב אמן ארדשונק שושנה81
1348214346230922רב אמן ארדסרוסי אמי82
1130979623330919רב אמן ארדברודי רוזלין83
1346212667529872רב אמן ארדסדיס ג'ובינה84
1487711436729657רב אמן ארדהרבסט מיכאלה85
1363013814029440רב אמן ארדגרינשפן שוש86
1204912797728689רב אמן ארדנחמיאס יהודית87
1143514824528505רב אמן ארדיפה תחיה88
1314710319228057רב אמן ארדשפירו לאה89
1302311925527693רב אמן ארדבלוך שרה90
1285211306827552רב אמן ארדיקים נוגה91
9403119711727223רב אמן ארדקציר דיתה92
825514857927055רב אמן ארדסורל רבקה93
11030106510026680רב אמן ארדבריפמן הניה94
806613299726206רב אמן ארדמונטאנו אאורליה95
1097510279525995רב אמן ארדריזנברג אורלי96
1030610817624916רב אמן ארדטל לביאה97
882813165424688רב אמן ארדאנטונוב לריסה98
874299611224302רב אמן ארדבלאט אמירה99

6043107111222353רב אמן ארדאגוזי בתיה100
5015115663067311רב אמןפז שרה101
339577711042167רב אמןמרמלשטיין חיה102



2377114863640431רב אמןאופיר רונית103
244299444836269רב אמןעסיס ריטה104
215349389635714רב אמןמינץ ורד105
224469383933776רב אמןפרץ אביבה106
1854910775632119רב אמןבראונשטיין יעל107
1769612832331676רב אמןיעקובוביץ דורה108
1666912783331099רב אמןגרינברג שוש109
176569217030366רב אמןבורק לואיזה110
1436413803930114רב אמןוידבסקי חנה111
189829962129992רב אמןמושקוביץ תמר112
170958617929655רב אמןבן-אור יונינה113
185279233129307רב אמןגרינברג רבקה114
208927192129132רב אמןרמון צביה115
206146872728834רב אמןביכלר גרדה116
1577611332828506רב אמןגולן רחל117
1588710833428417רב אמןוינקלר חנה118
172409732828370רב אמןבלס יהודית119
1406011964428220רב אמןוישניצקי מירי120
1619110872328211רב אמןבן סעיד זוזיאן121
177539501127803רב אמןהרץ צפורה122
1626710401327317רב אמןשבתיאלי תקוה123
1452511023427245רב אמןדרזנר תרצה124
173548512527114רב אמןקראוס זהר125
182447602427044רב אמןזולקוב דניאלה126
1417711752126977רב אמןאלול סימה127
163588693226648רב אמןזילברשטיין פנינה128
1266311614226373רב אמןיהל נילי129
1412010562225780רב אמןדורי צביה130
1275310175625723רב אמןקיפר מיכל131
114559139825485רב אמןרדלר חיה132
149329441925322רב אמןבורובסקי נעמי133
150068203524956רב אמןשליט רות134
149318552624781רב אמןהירש עדה135
123538567724763רב אמןהירש הלן136
157917542624631רב אמןרוזנבלט פלי137
149597034624289רב אמןשוחט תמר138
152908411124250רב אמןקרסו ויויאן139
137759412124235רב אמןדגן חוה140
1156910523223689רב אמןשחר נטע141
150956883323625רב אמןקונסטנטין נעמי142
145668021723436רב אמןלוין אירית143
952586210323295רב אמןשפט ברכה144
1184610571523166רב אמןהוכברג אבלין145
138047633323084רב אמןאגוזי נילי146
133128761923022רב אמןפכטמן אהובה147
1018910205022889רב אמןהולצר קלרה148
129407973722760רב אמןקלדרון שפרה149
125908822622710רב אמןמיכאלי דורית150
97369117722696רב אמןכהן מזל151
121958533922675רב אמןוולובלסקי דליה152
123478832822577רב אמןגולדרינג אהובה153
144396114022549רב אמןצידון דליה154



109139514022423רב אמןאזנקוט פנינה155
118215859522421רב אמןשוורץ כוכבה156
141357541322325רב אמןכהן מרים157
783010647422170רב אמןסוביק מאיה158
1091210331822142רב אמןשני רות159
866610705322016רב אמןגל און נורית160
128058161821865רב אמןטולדנו חנה161
109648883721694רב אמןקרפלק מרים162
125938401021493רב אמןכהן אורה163
115146895721254רב אמןשנפ שולמית164
122657053821215רב אמןשוחר רנה165
120158051921015רב אמןבר סבר יפה166
107777554320477רב אמןאלון הדסה167
114587641920048רב אמןבזיאן לאה168
729010254719890רב אמןאליהו סיגל169
103197573919839רב אמןברק ברכה170
103108691519750רב אמןכהן שולה171
94568812719616רב אמןברוידא שרה172
90628394219552רב אמןבן חנוך סימה173
110877571519407רב אמןטהורי חוה174
111177211919277רב אמןלבל טליה175
101317862219091רב אמןנאמן אמה176
98148351618964רב אמןבך ורדה177
103397891318879רב אמןמלברג לוצ'יה178
456484511718864רב אמןפוקס הילית179
669011002218790רב אמןשמיון דגן ג'ודי180
502361315118703רב אמןפילוסוף סילביה181
101317511518391רב אמןרובינשטיין ססיליה182
706262610018322רב אמןמסחרי ניצה183
59217288817601רב אמןקומיסיונר יולנדה184
82696622816289רב אמןקלופמן שלי185
76475396516287רב אמןכץ פז186
77427771516262רב אמןכליף אילנה187
69558231916135רב אמןבירמן אניטה188
69726824616092רב אמןחוטר יפה189
72627351615412רב אמןפלורס חיה190
69415535014971רב אמןעמיר מירה191
69647002014964רב אמןאיתן יבגניה192
359336521042953אמן בכיר זהבבלס אביבה193
34183776742293אמן בכיר זהבצפריר שרה194
28021628934751אמן בכיר זהבארד נויה195
235895045331279אמן בכיר זהבלאל מדי196
246735821131043אמן בכיר זהבאלעד רחל197
200285761626588אמן בכיר זהבהס רנה198
17622789625812אמן בכיר זהבטופז זהבה199
178376531625167אמן בכיר זהבפאור צביה200
188695501224969אמן בכיר זהבלקנר מגדה201
173036191824393אמן בכיר זהבגרוסמן אנגלה202
180355131123715אמן בכיר זהבסבן אאידה203
14852772422772אמן בכיר זהבשמעון ציפי204
131207331020950אמן בכיר זהבאבנית אסתי205
13630692620850אמן בכיר זהבשניר רותי206



13715680420715אמן בכיר זהבתמיר טובה207
122487201420148אמן בכיר זהבפוקס איזבלה208
13428624519918אמן בכיר זהבעדן יעל209
12011674919201אמן בכיר זהבארד רבקה210
109376382918767אמן בכיר זהבאיתן חיותה211
12669557618539אמן בכיר זהבצויק אילנה212
127194632018349אמן בכיר זהבלנדסברג ריבה213
11793626518303אמן בכיר זהברוזנר סופי214
9982758918012אמן בכיר זהבשבת דניס215
111304533117210אמן בכיר זהבלב ארי טינה216
10614615617064אמן בכיר זהבפולני באטריס217
11291494616531אמן בכיר זהבזלמנוביץ רייצ'ל218
110394921116509אמן בכיר זהברוחין דליה219
104685211616478אמן בכיר זהבהלל יהודית220
10234604416474אמן בכיר זהבבר-און דליה221
88715893316411אמן בכיר זהבדוזה רות222
8743722616263אמן בכיר זהבצנטלר נילי223
105684601615968אמן בכיר זהבלידור דניאלה224
9739555615589אמן בכיר זהבפקר רות225
89545211715014אמן בכיר זהבפירסט רונית226
9220545414870אמן בכיר זהבלוי עמליה227
77125642214452אמן בכיר זהבשני גילה228
8238587614408אמן בכיר זהבבן ארויה אביבה229
84454951414095אמן בכיר זהבאברהם טניה230
62606582414040אמן בכיר זהבלנדסמן אטי231
69515761813611אמן בכיר זהבגוניק-ששון אורנה232
63006571413570אמן בכיר זהבשפריר שירי233
60926082613472אמן בכיר זהבגורן בן-שלום עמית234
67273536213357אמן בכיר זהבאייזנשטיין טובי235
8126478913356אמן בכיר זהבסגלוב חנה236
7379543713159אמן בכיר זהבינאי שושנה237
67305422013150אמן בכיר זהבאברון אנית238
69155351513015אמן בכיר זהבסמואל יהודית239
61395202812739אמן בכיר זהבכהן נילי240
57693456312369אמן בכיר זהבמלמד טלי241
52145852212164אמן בכיר זהבבן נון אביבה242
64564422211976אמן בכיר זהבספיר שירה243
59165241511906אמן בכיר זהבהדר חנה244
50275661411387אמן בכיר זהבחכימי תמר245
41246001811024אמן בכיר זהבבן נחום גילי246
54524581910982אמן בכיר זהבאקסלרוד חדוה247
39625532410692אמן בכיר זהבכץ שרה248
39894733610519אמן בכיר זהבגרינשטיין קרנאור249
37036001510453אמן בכיר זהבבילגוראי שרה250
2675406649935אמן בכיר זהבממן גיא251
3750394449890אמן בכיר זהבוסרמן גילדה252
385054389680אמן בכיר זהבמאירי ליאת253
3437506209497אמן בכיר זהבחן ליאת254
1127353808657אמן בכיר זהבוקסמן סופי255
35686467440556אמן בכיר כסףאונגר שולה256
26973512232193אמן בכיר כסףיוסף רחל257
24069669330909אמן בכיר כסףנונה רות258



258504211030560אמן בכיר כסףרוטנברג רות259
24609494229649אמן בכיר כסףחוף מלכה260
22091625228441אמן בכיר כסףאבירם ריקי261
20517489425607אמן בכיר כסףלויט בלה262
20829432725499אמן בכיר כסףקדם רחל263
19377433323857אמן בכיר כסףגילרמן ג'ניס264
196052651823155אמן בכיר כסףפרמינגר בינה265
18160448923090אמן בכיר כסףגלזר בלה266
17750473222580אמן בכיר כסףהרציג רבקה267
17789469122529אמן בכיר כסףאופיר מאירה268
18384386522494אמן בכיר כסףארצי מרגלית269
14209721321569אמן בכיר כסףריפס סילביה270
14225723121505אמן בכיר כסףמרקוביץ אוה271
16694416220954אמן בכיר כסףשרגל אסתר272
16198453120778אמן בכיר כסףאלטר פיי273
14701582320671אמן בכיר כסףפן אסתר274
13283704120373אמן בכיר כסףארזיל אתי275
15771450120321אמן בכיר כסףמיכלס קלרה276
15153474820293אמן בכיר כסףאספרנה זיזי277
15872369219662אמן בכיר כסףלונשטיין רות278
14699360818699אמן בכיר כסףברוזה ויקי279
144602462918370אמן בכיר כסףשמיר רחל280
14320351518080אמן בכיר כסףעזוז אוה281
13964380518014אמן בכיר כסףביקוביצקי ורדה282
12653498417833אמן בכיר כסףגרבר זיוה283
12581492317651אמן בכיר כסףבן מרדכי עמירה284
13574372217394אמן בכיר כסףמגן צילה285
13258390417358אמן בכיר כסףלוטן אביבה286
13231348617011אמן בכיר כסףמנושביץ רטי287
12646395816996אמן בכיר כסףגלון רחל288
122892224516759אמן בכיר כסףטרמין שרה289
117254461116735אמן בכיר כסףקרן אורה290
119233072716343אמן בכיר כסףפרקש מרטה291
12404357616274אמן בכיר כסףקליין קטי292
11898423216228אמן בכיר כסףמצגר אילנה293
11476456116086אמן בכיר כסףדולפן סוזי294
11060414915650אמן בכיר כסףבר-און אנטה295
10792447315412אמן בכיר כסףמלצר מרגלית296
11600339815390אמן בכיר כסףוקסלר רבקה297
10647429215037אמן בכיר כסףבר רבקה298
11357342414977אמן בכיר כסףרייס קרול299
9865414614305אמן בכיר כסףכהן שרה300
99523741014192אמן בכיר כסףגולדן אילנה301
9921404214061אמן בכיר כסףיעקב מלכה302
9132443914012אמן בכיר כסףאינדורסקי שרה303
9171460213871אמן בכיר כסףבן ישראל דליה304
8845409913385אמן בכיר כסףקושניר ללה305
90183701313368אמן בכיר כסףזילבר ריטה306
8971390613171אמן בכיר כסףבורלא קלמי307
9170387113090אמן בכיר כסףולדמן שרה308
9125378213005אמן בכיר כסףרז צילה309
9339329712979אמן בכיר כסףונדרוב מלה310



8522403812952אמן בכיר כסףמסנר בתיה311
8415408812895אמן בכיר כסףסדן נגה312
86483491312788אמן בכיר כסףקרוק אסתר313
8055448312685אמן בכיר כסףשחורי נילי314
8432372812552אמן בכיר כסףגולדורגר חנה315
7622434912412אמן בכיר כסףשוורץ זקלין316
7535447512255אמן בכיר כסףורד עירית317
8526353212156אמן בכיר כסףורם חיה318
5958596212018אמן בכיר כסףוקשלק אילנה319
78743601011974אמן בכיר כסףעזראן יעל320
81772931711957אמן בכיר כסףבן-עטר גאולה321
76253781011905אמן בכיר כסףבן עמרם כלילה322
7187441511847אמן בכיר כסףסלע דפנה323
7714364811754אמן בכיר כסףדיסקין רות324
72583671411628אמן בכיר כסףזילברשטיין לאה325
7898325711498אמן בכיר כסףהנדלר חיה326
7540370411440אמן בכיר כסףצמח יפה327
7606339511246אמן בכיר כסףליפמן עדה328
6006443510686אמן בכיר כסףוקסלר מיכל329
6414397610684אמן בכיר כסףרפפורט לאה330
59734111210683אמן בכיר כסףהראל תמי331
5485503310665אמן בכיר כסףשפירא ורדה332
58943632110574אמן בכיר כסףעצמון מיכל333
60503302010350אמן בכיר כסףדניאלי יהודית334
6332370110082אמן בכיר כסףרודשבסקי איר ד"ר335
506847049968אמן בכיר כסףהריס אורית336
581839629878אמן בכיר כסףנוימן יוכבד337
578138359861אמן בכיר כסףמשכית חניתה338
583836379818אמן בכיר כסףבן שמחון אמליה339
516841389698אמן בכיר כסףבנדיקט מימי340
6096259209686אמן בכיר כסףדר תמר341
5122406109682אמן בכיר כסףקופליוביץ חיה342
5859155459659אמן בכיר כסףסגל פרנקה343
541139649571אמן בכיר כסףהידה רודיקה344
5262293269492אמן בכיר כסףאדלשטיין פרידה345
501441319194אמן בכיר כסףרוטברט רינה346
521734679027אמן בכיר כסףססרקו לאה347
380347088903אמן בכיר כסףפייקין אורנה348
3668352318738אמן בכיר כסףבוברוב ממן מתי349
3805412168725אמן בכיר כסףסוסמן אילנה350
493833778658אמן בכיר כסףשלומי טובית351
4123388108503אמן בכיר כסףנימן מירי352
471833868398אמן בכיר כסףיונקר מיכל353
4684276188344אמן בכיר כסףפרץ פנינה354
404841138308אמן בכיר כסףליבר מוניקה355
3862388108242אמן בכיר כסףסף יעל356
431034968100אמן בכיר כסףפרלשטיין אינגה357
439932667959אמן בכיר כסףשוחט מרית358
3053393117533אמן בכיר כסףשכטר קרין359
1672382236642אמן בכיר כסףגיא צסלסקי אושרה360
1028331358אמן בכיר כסףדה פריס גבי361
2674731229867אמן בכיר ארדהולנדר סאלי362



2518226727852אמן בכיר ארדמיודק אילה363
2428625626846אמן בכיר ארדשויצה מניה364
2080658526656אמן בכיר ארדכהן גבי365
20382277223252אמן בכיר ארדרוזן רחל366
1870244023102אמן בכיר ארדנסלרוט חגית367
1697455222494אמן בכיר ארדאליאס אילנה368
1820240922292אמן בכיר ארדהנר ברטה369
17591312821111אמן בכיר ארדאבידן לידיה370
1525854620718אמן בכיר ארדשגיא עדנה371
17218337120638אמן בכיר ארדמזרה יונה372
18046240220546אמן בכיר ארדמזרחי יהודית373
178841931220414אמן בכיר ארדאיטר איריס374
1563438719504אמן בכיר ארדהרדון עפרה375
16211266218971אמן בכיר ארדקידר שושנה376
157762041218416אמן בכיר ארדטאו טל377
1398843218308אמן בכיר ארדפאר יוכבד378
1505825317588אמן בכיר ארדצלר מרגלית379
1377629816756אמן בכיר ארדפלמן גילה380
1247234615932אמן בכיר ארדאילת מלכה381
1198537515735אמן בכיר ארדרוזנבלום יהודית382
1111045015610אמן בכיר ארדמלמד אהרון383
1233832715608אמן בכיר ארדשלו אדית384
1036450915454אמן בכיר ארדקראוס יפה385
12462264315252אמן בכיר ארדסוכר יוכבד386
12254275215104אמן בכיר ארדזהבי עמליה387
11763272514733אמן בכיר ארדרמתי צילה388
1120034214620אמן בכיר ארדויינר אסתר389
11450290314500אמן בכיר ארדהנאור סימונה390
10958338314488אמן בכיר ארדשבש אווה391
1070535514255אמן בכיר ארדשהם סלי392
11181299114221אמן בכיר ארדאברבנאל אסתר393
108612701114111אמן בכיר ארדידידיה שושנה394
10982294314072אמן בכיר ארדסגיב מירה395
11241260414041אמן בכיר ארדאמירה דייזי396
10847272313717אמן בכיר ארדקרמר ליאורה397
101782641613618אמן בכיר ארדפינטל צילה398
10169297913589אמן בכיר ארדפישמן טובה399
10593278213473אמן בכיר ארדשמיר רחל400
9883329413373אמן בכיר ארדאלון אלה401
10264291213274אמן בכיר ארדממן ורדה402
1004329512993אמן בכיר ארדאופמן טובה403
9949290112899אמן בכיר ארדשקד תלמה404
891238312742אמן בכיר ארדרוזנברג ריקי405
101241841412664אמן בכיר ארדרוזובסקי נילי406
945831112568אמן בכיר ארדוייס פנינה407
993326012533אמן בכיר ארדגושן רגינה408
929129912281אמן בכיר ארדאשכנזי רות409
9429271212239אמן בכיר ארדרקובסקי צפורה410
943726612097אמן בכיר ארדעירון אהובה411
908529512035אמן בכיר ארדשפיר תמרה412
941725111927אמן בכיר ארדאינגבר יעל413
9358250111908אמן בכיר ארדקוטב שושנה414



830134711771אמן בכיר ארדקוציש יוליה415
795437011654אמן בכיר ארדרובינשטיין אסתר416
8672284211612אמן בכיר ארדחנוך רינה417
800234911492אמן בכיר ארדטל רות418
850528811385אמן בכיר ארדלויטנוס לביאה419
803633211356אמן בכיר ארדטלפיר רנה420
850028311330אמן בכיר ארדלצמן לילי421
80591224011279אמן בכיר ארדלזרוביץ קלרה422
779533911185אמן בכיר ארדרונן ליאורה423
7703323110983אמן בכיר ארדקיס מרים424
75752192010765אמן בכיר ארדאבן חן טובה425
745928110269אמן בכיר ארדאופיר רות426
6971315210221אמן בכיר ארדמרקוביץ פנינה427
7660246110170אמן בכיר ארדאופיר דייל428
6924290610124אמן בכיר ארדפינקוביץ רבקה429
6916311110076אמן בכיר ארדהדרי מלכה430
693029429970אמן בכיר ארדטורזינסקי ברטה431
71012799891אמן בכיר ארדגונן שרה432
686429319844אמן בכיר ארדגינזבורג מרים433
662327939563אמן בכיר ארדסדן יעל434
651628939556אמן בכיר ארדוירג כרמן435
596732559467אמן בכיר ארדגרינברג שלווה436
6017184299307אמן בכיר ארדלויט שושנה437
640323299173אמן בכיר ארדאילני גילה438
599230139152אמן בכיר ארדבורקו יפה439
601828528968אמן בכיר ארדארציאלי אביבה-ויויאן440
54273308727אמן בכיר ארדשור רחל441
56563068716אמן בכיר ארדירדני יעל442
586525538565אמן בכיר ארדלוינשטיין מרים443
577925548529אמן בכיר ארדשדמון עטרה444
512630578526אמן בכיר ארדצברי מיכל445
4844255148094אמן בכיר ארדלשם דורית446
4735255168085אמן בכיר ארדרסין רותי447
51822817992אמן בכיר ארדזנו מרים448
47413237971אמן בכיר ארדקפלן טלי449
518824357868אמן בכיר ארדביגון מרים450
47813087861אמן בכיר ארדאטד שושנה451
503924957779אמן בכיר ארדשמואלי מאירה452
491026157770אמן בכיר ארדלביא נירה453
445929057609אמן בכיר ארדפרחי לינה454
473426347564אמן בכיר ארדקורן תקוה455
474127717561אמן בכיר ארדמאר ריבי456
471726537517אמן בכיר ארדשדה גילה457
31784047218אמן בכיר ארדעבו עליזה458
408327357063אמן בכיר ארדללוש יעל459
4362166207022אמן בכיר ארדבנזראי לולה460
407625476966אמן בכיר ארדפרידמן נילי461
43812526901אמן בכיר ארדוסרשטרום איירה462
337031866850אמן בכיר ארדפואה דורית463
407223546622אמן בכיר ארדאסרף איילה464
40262096116אמן בכיר ארדפייטלוביץ רחל465
343525426075אמן בכיר ארדאלון אדל466



325425546004אמן בכיר ארדסמואל עפרה467
279131215961אמן בכיר ארדמאיר אוריה468
274229645902אמן בכיר ארדגורדון אושרה469
271425715334אמן בכיר ארדמישקין דפנה470
26862645326אמן בכיר ארדזינגר דליה471
343913449אמן בכיר ארדמילנר נאוה472
2877020130780אמן בכירשדה מרגלית473
2171315323243אמן בכירכרמלי נורמה474
19817152321487אמן בכירשירזי קלרט475
18903175320803אמן בכירבריר-מר אורה476
1878616920476אמן בכירשאול רות477
1823019220150אמן בכירזבולון נינט478
1767324720143אמן בכירצור רבקה479
1796220119972אמן בכירמילוא עתידה480
16739225419189אמן בכיריעקבי אהובה481
1660720218627אמן בכירכהן פרחה482
16147233118527אמן בכירהילזנרד אנני483
1655617218276אמן בכירשפלר עפרה484
1524722517497אמן בכיראורליצקי תמר485
1445022516700אמן בכירבן עוזיון מלכה486
143111811016621אמן בכיראופק ונציה487
1383320415873אמן בכירדביר רבקה488
137891181415669אמן בכירמנדלסון אילנה489
13229235115629אמן בכירגוטמן שושנה490
1343919515389אמן בכירלזר יהודית491
12574222114844אמן בכירגרובר טובה492
1323416114844אמן בכירשושני חנה493
1275420514804אמן בכירברקוביץ לאה494
12376218214656אמן בכירגזית כרמלה495
1221522214435אמן בכירגל לאה496
1207323614433אמן בכירמוהבן אביבה497
1253817614298אמן בכירשטיינוג עפרה498
1192421514074אמן בכירהירש הני499
11434221513894אמן בכירפגי לוטי500
1143223313762אמן בכירגלוטמן תאה501
11252219213542אמן בכיררונן אורה502
1186315313393אמן בכירצ'פרוט בטי503
1164516413285אמן בכירלבסקי שלומית504
1151716913207אמן בכירשני מיכל505
1118915512739אמן בכירבן חיים שרה506
10424221112684אמן בכירורד דליה507
1097516212595אמן בכיריריב רות508
1036615511916אמן בכירצור יהודית509
1016715511717אמן בכירדרור אלינה510
9379184811619אמן בכירצמח לינדה511
9205234111595אמן בכירגרון לאה512
931821311448אמן בכירמודיאנו רמונד513
976116511411אמן בכירקמחי פנינה514
974916511399אמן בכירכהן בתיה515
9444175211294אמן בכירשקד רחל516
9444167111164אמן בכירשטלמן שרה517
8913208311143אמן בכירכץ אוה518



910219511052אמן בכירטיבן אילנה519
8631212511001אמן בכירגולובי שרי520
8829194310919אמן בכיררווה נעמי521
8605217110825אמן בכירבאני רחל522
8582202310752אמן בכירגוטמן בטי523
883019110740אמן בכירגרייצר מרים524
907816210698אמן בכירבטצייג רחל525
825724110667אמן בכירכספי חגית526
793924710409אמן בכירלב חיה527
825620010256אמן בכירשניידר מיכאל528
8171175210021אמן בכירסלומון ריטה529
793719229957אמן בכירמרחום רינה530
805617919896אמן בכירעוזיאל אסתר531
801916529769אמן בכירציקלג רבקה532
823614719756אמן בכיראלון מרים533
796614229486אמן בכירחוזה רחל534
713622039486אמן בכירמילנר חיה535
75311789311אמן בכירסקפה רעיה536
68312449271אמן בכירמצליח סוזן537
70992149239אמן בכירשביט אסתר538
68932269153אמן בכירטיקוצינסקי מלכה539
66792479149אמן בכיריודסין שלומית540
748316019133אמן בכירפויכטונגר חוה541
69612179131אמן בכיררשף דבורה542
73561769116אמן בכירזרזבסקי דליה543
666722639077אמן בכיררוזנברג שרה544
73071698997אמן בכירשניידר טובה545
74471508947אמן בכירברזילי ליאורה546
647920078829אמן בכירכהן מוירה547
68911888771אמן בכירקרייתי ניצה548
70171578587אמן בכירגונן אוה549
65871978557אמן בכירלבנת טובה550
6416133168546אמן בכירטופרובר יוכבד551
60752368435אמן בכירטרסיוק אידה552
625220918392אמן בכירקליין איריס553
619420128304אמן בכירפיסטינר ציפורה554
628419518284אמן בכירפרי רחל555
580719247927אמן בכירליבוביץ אביבה556
601017727880אמן בכירנתנאל מלכה557
608916917829אמן בכירלוי יהודית558
617615527826אמן בכיררובינשטיין מלכה559
55372127657אמן בכירגראפי עירית560
58381667498אמן בכירשמש נעמי561
5544115157444אמן בכירזיידנר חנה562
54411987421אמן בכירצביאלי רות563
565716917397אמן בכירכרמי כרמלה564
53581987338אמן בכירבר עדנה565
49382307238אמן בכיררטיג רעיה566
57161517226אמן בכירבוכלצב יהודית567
54011797191אמן בכיראלון חוה568
532114677131אמן בכירלויתן שרה569
465120977091אמן בכירדויד סילביה570



49642077034אמן בכירלייקין יהודית571
52591576829אמן בכירבנקהלטר פנינה572
4340170146740אמן בכירעסיס רויטל573
502713966717אמן בכיררוזן גבי574
507415916714אמן בכירישראל לאה575
436521916605אמן בכירקישוני דליה576
46351836465אמן בכיררייכמן ברכה577
45851806385אמן בכירכהן קוטי578
4336154106376אמן בכירבר-אור רות579
47411606341אמן בכירבצלאל רות580
409919916139אמן בכירבן שמעון מרים581
421916556119אמן בכירקניגסברג דרורה582
42311866091אמן בכירעופר יעל583
42401675910אמן בכירחסין נטשה584
41681555718אמן בכירמידן רחל585
39721695662אמן בכירגל שולמית586
33202315630אמן בכירעצמון נורית587
336318385593אמן בכירטננבוים אורלי588
33582085438אמן בכירשולץ דורית589
356618015416אמן בכירמנדלאי אמי590
34721915382אמן בכירברנר מרים591
35431835373אמן בכירשפירא אורה592
33541965314אמן בכירקורן דיאנה593
373211585282אמן בכירשגיב אירית594
329518325225אמן בכירכהן שירה595
35431625163אמן בכירעוגן תמרה596
31761925096אמן בכירעקנין רות597
31281955078אמן בכירמירון-גלמן איריס598
323916245059אמן בכיררגב תמר599
351612755036אמן בכירמאיירס דניאלה600
299416454884אמן בכירניצן רינה601
307015824750אמן בכירורד רונית602
31611564721אמן בכיראוסדצ'י-קפלן אורנה603
29901534520אמן בכירשלומאי תמנה604
242819524478אמן בכירצמח כמי605
25351944475אמן בכירסימקה-וולך הליין דר'606
261017624470אמן בכיראקוני ארלט607
189722034247אמן בכירמרדלר קרביץ ענת608
2047133154127אמן בכירפרידן איבון609
202417743994אמן בכירקובה וורה610
1299179163889אמן בכירבאלינט מיכאלה611
158021333860אמן בכירכליף יערה612
21621563722אמן בכירשפירא פאינה613
1025123273605אמן בכירביברשטיין אדריאנה614
18561603456אמן בכיראילון אנה615
184611883426אמן בכירוילר אווי616
181813153378אמן בכירברקי ליברמן נורית ג'617
175469818526אמן זהבגררה בלה618
1651813917908אמן זהבגילאור אסתר619
1632610717396אמן זהבחייקין מרים620
15776120217076אמן זהבבונהרט אילנה621
159339316863אמן זהבתדמור סידוניה622



1517813316508אמן זהבסבו ליאורה623
1522012716490אמן זהבטודרס בתיה624
1519311916383אמן זהביערי דליה625
1350914714979אמן זהבינקוביץ נחמה626
1387910114889אמן זהבדרורי אילנה627
1331610614376אמן זהבמנחם אביבה628
135168514366אמן זהבליכטמן רות629
1291911614079אמן זהבגולדברג חנה630
1264812913938אמן זהבאהרון חנה631
1254511313675אמן זהבאשכנזי אידה632
128338413673אמן זהבתרוץ טובה633
12174102613494אמן זהבמוסקוביץ יהודית634
1226210513312אמן זהבווינשטיין מרילה635
1130914812789אמן זהבבונשטיין עפרה636
117439812723אמן זהבכהן אסתר637
117508912640אמן זהבנדיב רבקה638
1110511812285אמן זהבפרידריך סוניה639
113229612282אמן זהבדותן אהובה640
1102611212146אמן זהבאלעזרי פליציה641
1066814012068אמן זהבפלד מאיה642
1062411411764אמן זהבתורן-היבלר שושנה643
1085673211686אמן זהבגולדשטיין שושנה644
107079011607אמן זהבקלר ירקונה645
1026313311593אמן זהבאבידן מרים646
101258911015אמן זהבגולדפינגר חנה647
965211610812אמן זהברובינזון ברברה648
98658110675אמן זהבטרכטמן ברכה649
96459710615אמן זהבפרס הדסה650
927712310507אמן זהבאיבשיץ בתיה651
929912010499אמן זהבבסן לינה652
912412510374אמן זהבבעדני מזל653
893013710300אמן זהבגנוסר עדנה654
94168710286אמן זהבכפיר שושי655
905312210273אמן זהבבן-יהודה גילה656
903111010131אמן זהבעובדיה רבקה657
894211810122אמן זהבורטהיימר רות658
885812310088אמן זהבמטוס רבקה659
867013410010אמן זהבטייטלמן בת-שבע660
89731029993אמן זהבמזרחי אסתר661
90417829921אמן זהבקראוס הדי662
87841129904אמן זהבסנה שושנה663
87251169885אמן זהברובינוב אילנה664
877810219848אמן זהבאסא חיה665
8649929569אמן זהבפלץ נעמי666
842710119487אמן זהבחסדאי אורנה667
83201089400אמן זהבצימרמן אריקה668
82331109333אמן זהבלזר אלמה669
78701369230אמן זהבהאוזנר סוזן670
77321399122אמן זהבקפלן חיה671
78201299110אמן זהבבן יאיר שירלי672
77771319087אמן זהבביר-כץ רונית673
77541339084אמן זהבויסנגרין תמר674



76591318969אמן זהבאורבך חנה675
76861238916אמן זהבשיראזי שושנה676
76571188837אמן זהבמילגרם שרה677
77091108809אמן זהבמאירי ליאורה678
74771328797אמן זהבשחר חסידה679
744911218619אמן זהבאפשטיין דורית680
7527988507אמן זהבאפשטיין סבטלנה681
7512988492אמן זהבגליל מרגלית682
7499988479אמן זהבקסו הרייט683
7547928467אמן זהבוייס כרמלה684
72581208458אמן זהבמעוז טטינה (אסתר)685
75737918413אמן זהבאלובי בטי686
7538848378אמן זהבזוהר נאוה687
68791488359אמן זהבבלאוגרונד רות688
73241038354אמן זהבקורן יהודית689
71951148335אמן זהבשפק תמר690
68721328192אמן זהבמוסקוביץ ליליאנה691
68391348179אמן זהבבלייברג מרים692
67521398142אמן זהבכהן אורה693
7125988105אמן זהבשניר חוה694
70601028080אמן זהבשמוקלר גבריאלה695
68741158024אמן זהבזאבי שרה696
67271177897אמן זהבצמרמן צפורה697
66781207878אמן זהבוייס פאולה698
68251057875אמן זהבגולדמן רחל699
7045807845אמן זהבפרידלנדר יהודית700
646512237835אמן זהבברטוש עדנה701
63971377767אמן זהבעפרון פרנסין702
64141347754אמן זהבכהן רבקה703
6739957689אמן זהבאקמן טובה704
64901187670אמן זהבבר-און צפורה705
6699907599אמן זהבאדלר אהובה706
64861077556אמן זהבבנימין ג'וזפין707
62791267539אמן זהבשורצמן בתיה708
62331197423אמן זהבנתן מינה709
62616597361אמן זהבפרייזלר גיטה710
58791417289אמן זהבתלם מלכה711
592511737245אמן זהבצור חיה712
56631427083אמן זהבקרסו חמדה713
59711117081אמן זהבגדליהו בתיה714
6263817073אמן זהביוסף שושנה715
60061037036אמן זהבארליך רות716
58981117008אמן זהבברק רחל717
55851416995אמן זהבפרץ חוה718
58951076965אמן זהבליביאנו צילה719
55831276853אמן זהבורהפטיג נורית720
57998226719אמן זהבטאובר יחזקאלה721
5755936685אמן זהבנאור פנינה722
53351296625אמן זהבאורבך ישראל723
55681006568אמן זהבבירמן אסתר724
56065966496אמן זהבפלנר מלכה725
5528966488אמן זהבאלון ליאורה726



5599866459אמן זהבמרדכי יהודית727
51571246397אמן זהבאליבא מלכה728
5383906283אמן זהבשפט מירי729
5413806213אמן זהבפלג דבורה730
5300896190אמן זהבפיק מיכל731
5263926183אמן זהבשפט חנה732
49611206161אמן זהבפלקס ברוריה733
47721336102אמן זהבמימון שרית734
5198876068אמן זהבקמינסקי חנה735
482511916065אמן זהבדיין גילה736
50561006056אמן זהבנביא רות737
48791146019אמן זהבטובים רחל738
49001095990אמן זהבשילון צילה739
50987235968אמן זהבהיימן אטלקה740
5000935930אמן זהבקשת מרים741
4885975855אמן זהבנחמיאס סימה742
4868985848אמן זהבמרין רחל743
47968835826אמן זהבחיון אתי744
44849085784אמן זהבברוורמן לואיז745
4918825738אמן זהבמור פנינה746
42781425698אמן זהבמלמד רות747
45491135679אמן זהבשטרן נעמי748
422713815657אמן זהבאהרוני קלרה749
4685905585אמן זהבקולקר סריטה750
4660905560אמן זהבפז מרים751
4691835521אמן זהבגרינס יונית752
45479115507אמן זהבאביב סבינה753
42851215495אמן זהבבן בסט גלילה754
42941195484אמן זהבגלור חיותה755
4566805366אמן זהבגורביץ תמר756
4462885342אמן זהבבבאי זוהרה757
44657625325אמן זהבפאר שוש758
39041415314אמן זהבכהן ירדנה759
4483835313אמן זהבספינקה גילי760
42721005272אמן זהבשטיין איטה761
4446825266אמן זהבפדהצור פועה762
4452805252אמן זהבסידסמר רגינה763
41111125231אמן זהבמילצן רוני764
414510115205אמן זהבמור חנה765
38451335175אמן זהבהנמן שלומית766
4351815161אמן זהברז מזל767
41918525141אמן זהבנחמיאס נורית768
4294825114אמן זהבליאור רות769
402510215095אמן זהבאריאלי דנה770
4136955086אמן זהבזורקובסקי לורטה771
40769125086אמן זהבפרשקובסקי עדנה772
4128864988אמן זהבסטרליץ ארלין773
4114864974אמן זהבגינגולד סוזנה774
35921384972אמן זהבבנארצי תמר775
4102834932אמן זהבאגטשטיין אביבה776
4111824931אמן זהבוולפגור אתי777
37041224924אמן זהבפרי סוזנה778



36441264904אמן זהבקליינפלד אילנה779
347311854903אמן זהבאורלב ציפי780
4096804896אמן זהבמרקוס אסתר781
38521014862אמן זהבתשובה שרה782
356811714788אמן זהבחדד אתי783
37409714760אמן זהבבנארדטה רחל784
3802904702אמן זהבקמחי מרים785
353610514636אמן זהבפפיאן בן-יהודה קרינה786
3677914587אמן זהבפישר פאולה787
311214014562אמן זהבשניידר בלה788
33901174560אמן זהבשרר אתי789
31691394559אמן זהבעזרא רימונה790
3669874539אמן זהבמורן יהודית791
3599934529אמן זהבירדן קרי792
3670814480אמן זהבבן ציון אביבה793
3544934474אמן זהבגולדברגר דורית794
3488954438אמן זהבשוורץ ברברה795
3498904398אמן זהביונה מזל796
334310014393אמן זהבדור רולנדה ד"ר797
32589724328אמן זהבסמורזיק אביטל798
3362924282אמן זהבקידר-ויסמן עפרה799
3437844277אמן זהבטורבוביץ ציפי800
3415864275אמן זהבמחלב חנה801
315210224272אמן זהבחיזקי אסתר802
3238984218אמן זהבמנשה רחל803
3292924212אמן זהבראובני יהודית804
3359854209אמן זהבבר-אדון מריון805
272912444169אמן זהבכהן דליה806
28991164059אמן זהבפיינגולד מירה807
32386734058אמן זהבטראוב צילה808
2983993973אמן זהבטלר אריאלה809
27981173968אמן זהברוזנברג מירי810
256313513963אמן זהבשמש רותי811
29069323936אמן זהבלנג שורה812
278910913929אמן זהבסטניצקי דורית813
3103823923אמן זהבליימן וייס ענת814
27171203917אמן זהבשיינר חנה815
248112833911אמן זהבבן חיים כרמלה816
2856973826אמן זהבלחמן נעמי817
26671113777אמן זהבאלוני רבקה818
26851083765אמן זהבשיפמן פרנסלין819
24901263750אמן זהבבודניק רבקה820
2837883717אמן זהברינת דיאנה821
26691023689אמן זהבבנעים מרסל822
2857833687אמן זהבגורטלר לאה823
24281253678אמן זהבגורן מנואלה824
2876803676אמן זהבשפירא נחמה825
2824853674אמן זהבפולק רותי826
2705893595אמן זהבשגיא אניטה827
2663903563אמן זהבגתי ענת828
222212123532אמן זהבאנג'ל אביאלה829
22681213478אמן זהבמירום דניאלה830



24609123470אמן זהבמשיח רבקה831
2667803467אמן זהבאופיר אסתר832
2627803427אמן זהבזמיר דיצה833
23141113424אמן זהבזאבי-אלימלך מרים834
20861333416אמן זהבאל על גבי835
2429973399אמן זהבלנצמן סופיה836
2461873331אמן זהבזיגמן ברכה837
2380933310אמן זהבשופמן דנה838
2261983241אמן זהבספיר מרים839
2374833204אמן זהבאורן שולמית840
19009843080אמן זהבסבה רנה841
2100963060אמן זהבעוזר מיכל842
2168812978אמן זהברוזן איילה843
100818522958אמן זהבמאור נורית844
2098812908אמן זהבקרונקופ דליה845
19037542853אמן זהבפדון עמליה846
17679612777אמן זהבשוורץ דנה847
12799662539אמן זהבשזר עדה848
1524992514אמן זהבפורטיאנסקי ג'אנה849
136411012514אמן זהבסומוב מרינה850
121111622471אמן זהבפיברט גל851
16387812468אמן זהבמור ליבי852
1467962427אמן זהבוייסבלום כלנית853
1475932405אמן זהבאדלונד אטי854
14647822344אמן זהבקוזיק סוניה855
14436642303אמן זהבגורן מינה856
58516312265אמן זהבשרו שירה857
12699412259אמן זהבקופר ענבר858
1426822246אמן זהבשפרן אגי859
1334852184אמן זהבחלמיש זיוה860
10807372160אמן זהבשמאי אורה - רוסלר861
155534215973אמן כסףגלעדי מרים862
140385614598אמן כסףפסקא עפרה863
121217112831אמן כסףוינגרטן חנה864
121335412673אמן כסףעזרא אודט865
116985812278אמן כסףאדמון אסתר866
112584611718אמן כסףרוזנברג יהודית867
107277211447אמן כסףצוריאל שלומית868
105375411077אמן כסףקרני בלהה869
104145510964אמן כסףבן אריה חנה870
99305910520אמן כסףינאי מירה871
96664310096אמן כסףמשולם דבורה872
95714410011אמן כסףרוטפלד מרים873
92423529692אמן כסףטרבס מישל874
8521689201אמן כסףדורון אילנה875
8689459139אמן כסףדותן נעמי876
8218508718אמן כסףאלוני חוה877
8040678710אמן כסףאבידור בלהה878
7949738679אמן כסףמיכאל רות879
7924678594אמן כסףבן עמי מרגלית880
7949648589אמן כסףדדבקש רות881
7684478154אמן כסףבשן ז'קלין882



7387718097אמן כסףאורן שלומית883
7281728001אמן כסףמרמר הדסה884
7167787947אמן כסףגולדשטיין מירי885
7430517940אמן כסףרומן חנה886
7152427572אמן כסףחגבקו יפה887
70963917536אמן כסףקלמן רינה888
6945557495אמן כסףמסד אסתר889
6888487368אמן כסףמרום אילה890
6722627342אמן כסףלייפר רולנדה891
6819517329אמן כסףוינרב תמר892
6592637222אמן כסףונגרובסקי אסתר893
6628577198אמן כסףדקל רינה894
6591557141אמן כסףלנדרר יונה895
6524587104אמן כסףדקל מרה896
6537446977אמן כסףבן-נון נגה897
6231656881אמן כסףיוסף צביה898
6076746816אמן כסףבלום רות899
6044766804אמן כסףאייזן אסתר900
6352446792אמן כסףפישביין בלה901
6125606725אמן כסףגלזרמן יפית902
5974656624אמן כסףלבינסקי יעל903
6130496620אמן כסףהדרי יעל904
5881736611אמן כסףטיין דליה905
5971626591אמן כסףפורת דליה906
6149446589אמן כסףרוזנצוייג אסתר907
58566516556אמן כסףלאלו זיוה908
5874566434אמן כסףגוטמן אורלי909
5747636377אמן כסףזוסמן ליזה910
5684626304אמן כסףאפלשטיין חנה911
5779456229אמן כסףכרמלי רחל912
5533666193אמן כסףפישל דיטה913
5674516184אמן כסףארבל רבקה914
5695436125אמן כסףנשיא מזל915
5372605972אמן כסףוילנר נחמה916
5334585914אמן כסףששון פורטונה917
5227685907אמן כסףעמרם ציפי918
5354425774אמן כסףצורי מירי919
5316405716אמן כסףכהן-ואן רוזה לואיזה920
4994715704אמן כסףגרוס לאה921
5130565690אמן כסףכהן יפה922
5060585640אמן כסףבן אבו שרה923
5026575596אמן כסףבליצבלאו ויקי924
5004535534אמן כסףפנחס תחיה925
4725755475אמן כסףהרוש רחל926
5038425458אמן כסףענתבי רחל927
4859585439אמן כסףמנוח אביבה928
4672665332אמן כסףקלמר פסיה929
4677615287אמן כסףשחר מאירה930
45216525271אמן כסףוויג דניאלה931
4718535248אמן כסףריטן ריקה932
4712535242אמן כסףקיבל ריקי933
4741505241אמן כסףהולץ צפורה934



4783455233אמן כסףסופר חוה935
46324035182אמן כסףגוטליב ניצה936
4682425102אמן כסףטריפון דליה937
4426665086אמן כסףדרייפוס מרים938
4413645053אמן כסףבן אריה בתיה939
4352705052אמן כסףקמיניץ רחל940
4287755037אמן כסףבהירי תמר941
4418574988אמן כסףגולדמן שירי942
4463504963אמן כסףטמיר אילנה943
4361544901אמן כסףרן דליה944
4277624897אמן כסףשפירא עטי945
4446414856אמן כסףולדמן אסנת946
4299534829אמן כסףגלבוע נחמה947
4041764801אמן כסףהיינריך תמר948
4330434760אמן כסףפולק נלי949
4152604752אמן כסףדורון שרה950
4099654749אמן כסףיפה ברכה951
4228524748אמן כסףסבט רחל952
4335414745אמן כסףשמחוני רינה953
4332414742אמן כסףהרשקוביץ אסתר954
4150574720אמן כסףדונרשטיין רבקה955
4299414709אמן כסףורדי נינה956
4112594702אמן כסףמורחי שולה957
4299404699אמן כסףמנור שושנה958
3987714697אמן כסףלזר פאני959
4182484662אמן כסףשטרסמן ריטה960
4206444646אמן כסףמזרחי בתיה961
3982604582אמן כסףריישר בלה962
4006564566אמן כסףמאור מלי963
39175124527אמן כסףצרפתי חנה964
3933584513אמן כסףאלקלעי אווה965
3829684509אמן כסףפנחס שושנה966
3765654415אמן כסףהמר אילנה967
3901454351אמן כסףגור יונה968
3928424348אמן כסףנקר לינה969
3841504341אמן כסףסוקול מרים970
37665214336אמן כסףליפצ'וק חנה971
3761534291אמן כסףיגודה יהודית972
3496784276אמן כסףסגל(כץ) מריאנה973
3721554271אמן כסףאלימלך דוריס974
3613634243אמן כסףברנדשטין בתיה975
3726484206אמן כסףליכטנשטיין שולי976
3562594152אמן כסףחריר אילנה977
3586544126אמן כסףעינת צביה978
3521604121אמן כסףבן דוד רבקה979
3397714107אמן כסףקופלביץ דולי980
3309714019אמן כסףסגל חוה981
3163763923אמן כסףשקד ציפי982
3343563903אמן כסףקצמן חנה983
3492403892אמן כסףסמסונוב עדנה984
3307583887אמן כסףפייגל מרינה985
3150733880אמן כסףבן-דוד לאה986



3317563877אמן כסףהוך מורין987
3214603814אמן כסףקרמר זהבה988
3313503813אמן כסףוולך רחל989
3268533798אמן כסףזיגלמן שרה990
3057673727אמן כסףספיר קייט991
3283433713אמן כסףבכר אורה992
3306403706אמן כסףלברם גילה993
3249403649אמן כסףשקד דליה994
2944673614אמן כסףאלמן אווה995
2922673592אמן כסףלמפרט איטה996
3124463584אמן כסףביאליק יהודית997
3152433582אמן כסףלוסון ג'קי998
2917663577אמן כסףריבק נורית999

3122403522אמן כסףרום מאירה1000
3011513521אמן כסףויינברג ליאורה1001
3039473509אמן כסףאברמוביץ טובה1002
3076423496אמן כסףקרנות יורה1003
3057433487אמן כסףגינזבורסקי רינה1004
2908543448אמן כסףאליוביץ עליזה1005
2930483410אמן כסףטישלר לאה1006
2737663397אמן כסףשפרינגר נילי1007
2690653340אמן כסףאופנהיים מרים1008
2603723323אמן כסףזהר שרה1009
2751563311אמן כסףדישון דורית1010
2672633302אמן כסףקרמרמן רותי1011
2796463256אמן כסףניב תורית1012
2699533229אמן כסףויזלברג הדסה1013
2631593221אמן כסףיצחקי שרה1014
2733463193אמן כסףאשר יעל1015
2476713186אמן כסףשידלוב מרים1016
2730453180אמן כסףבירמן אלה1017
25123663172אמן כסףדוקטורס מרים1018
2733423153אמן כסףאליעז רות1019
2501653151אמן כסףשפיר רוחמה1020
2541603141אמן כסףמלמד גילה1021
2656473126אמן כסףברנשטיין שלי1022
2708413118אמן כסףהלפרן בלהה1023
23284963118אמן כסףכץ שריל1024
2706413116אמן כסףליכטנפלד צביה1025
2476563036אמן כסףויינר שפרה1026
2272763032אמן כסףקינן יעל1027
2411603011אמן כסףזיידמן רונית1028
2596402996אמן כסףהראל אילנה1029
22486812978אמן כסףמיקנברג אירנה1030
2513452963אמן כסףגוטליב מגי1031
2429522949אמן כסףשובע בלהה1032
2346592936אמן כסףפלץ ברברה1033
2361512871אמן כסףגני רותי1034
2404462864אמן כסףבר ג'נין1035
2257582837אמן כסףארליך שרה1036
2336502836אמן כסףויזל לילי1037
2355472825אמן כסףגלפסקי אלישבע1038



2297482777אמן כסףלנגר נינה1039
2222532752אמן כסףפורת רחל1040
21745112734אמן כסףרמתי נורית1041
2094622714אמן כסףשומרוני גילה1042
2294402694אמן כסףשחר מגי1043
2014652664אמן כסףמירה לאה1044
2246402646אמן כסףוילנסקי דורה1045
2201442641אמן כסףלוי סיגלית1046
1873732603אמן כסףאלקלעי אורנה1047
18506712570אמן כסףגלרנטר אילנה1048
1967582547אמן כסףלוי אירית1049
2003542543אמן כסףבר-יוסף מאיה1050
1828682508אמן כסףסבאג דינה1051
17835632493אמן כסףאורטל ורוניק1052
2067422487אמן כסףסגל חנה1053
1979502479אמן כסףברודט ענת1054
2067412477אמן כסףגרסטן רינה1055
1924522444אמן כסףוולף טלי1056
2003432433אמן כסףקירמאיר עדנה1057
2019402419אמן כסףבר-יוסף נעמי1058
1858562418אמן כסףגרוס לאה1059
1707692397אמן כסףויסמן חנה1060
18724712392אמן כסףפלד עליזה1061
1667722387אמן כסףירליפ פנינה1062
1930442370אמן כסףגבעון בת-שבע1063
18984212368אמן כסףבוגנים אתי1064
1875482355אמן כסףוקס רחל1065
1844512354אמן כסףהרפז קטי1066
16995422339אמן כסףרובין דורית1067
1759562319אמן כסףאורן ריטה1068
1708592298אמן כסףשגל יפה1069
1880402280אמן כסףקרדו אורית1070
1623652273אמן כסףדקטר בלהה1071
1757482237אמן כסףקולומבו שרה1072
1571642211אמן כסףמימון מרים1073
16194922209אמן כסףקנטור הלית1074
16924512192אמן כסףויגלר (גל) אורית1075
15965412186אמן כסףאמדו דליה1076
1724462184אמן כסףפז סיבוש יוספה1077
1558592148אמן כסףויינגרטן דליה1078
1564542104אמן כסףגולוס אילנה1079
1623482103אמן כסףגולומב מרים1080
1667422087אמן כסףוינברג דסי1081
1340732070אמן כסףתירוש אן1082
1312702012אמן כסףמראלי טרי1083
1553441993אמן כסףשרון זמירה1084
14904311970אמן כסףחריש שרה1085
1461501961אמן כסףביגר כרמלה1086
1296661956אמן כסףגלסברג נדל לזלי1087
1275661935אמן כסףבן יהודה אילת1088
1460461920אמן כסףלוי שרי1089
13764711896אמן כסףשוב-עמי אלנברג רינה1090



1430441870אמן כסףדורון דורית1091
8979011847אמן כסףרסקין נטלי1092
1238561798אמן כסףוולנר מלמד אסתר1093
1209581789אמן כסףעמיר גליה1094
1343411753אמן כסףוינטר צפורה1095
1229471699אמן כסףטננהאוז אסתר1096
951721671אמן כסףרומנו שפרה1097
1235431665אמן כסףשטראוס-תבורי מיכל1098
1139521659אמן כסףקפלן דיאנה1099
1170481650אמן כסףפוסטר עופרה1100
1175471645אמן כסףכספי פנינה1101
1153461613אמן כסףמאי שושנה1102
973631603אמן כסףבלום זהבה1103
1066471536אמן כסףשחר אילנה1104
10293821509אמן כסףשטרן ורד1105
781671451אמן כסףצינמן מיכל1106
1033411443אמן כסףשוורץ אתי1107
969451419אמן כסףקילשטיין לרה1108
898471368אמן כסףלשם יוספה1109
919431349אמן כסףגוטליב תמי1110
9273711347אמן כסףמיוחס עליזה1111
859421279אמן כסףבן אלי מיכל1112
634634אמן כסףרוזנשטיין מלכה1113
149192215139אמן ארדקנדיטן מרי1114
135602613820אמן ארדהרשפט מיריי1115
116223611982אמן ארדאברך לאה1116
116202411860אמן ארדליפר יפה1117
105812010781אמן ארדזילברבוים שרה1118
104702210690אמן ארדדניאל עליזה1119
98253410165אמן ארדכהן טובה1120
9438349778אמן ארדקורנפלד מרים1121
9501219711אמן ארדורה אורה1122
9305269565אמן ארדלנגסנר מרים1123
8787249027אמן ארדגנני חיה1124
8694329014אמן ארדברק רות1125
8530318840אמן ארדנקל דליה1126
81302818460אמן ארדבן עטר רז'ין1127
8183248423אמן ארדבלינקוב חוה1128
7889308189אמן ארדעוזיאל רחל1129
7966228186אמן ארדאלקובי רגינה1130
76643318044אמן ארדשטרסבורג יהודית1131
7685287965אמן ארדארז ניצה1132
7616337946אמן ארדצפריר שוש1133
7407307707אמן ארדפרבר עדינה1134
7304247544אמן ארדסמואלוב בקי1135
7125387505אמן ארדפרידנפלד קרול1136
7007347347אמן ארדחייט קלרה1137
6984317294אמן ארדאליאס תקוה1138
6897347237אמן ארדכפיר שרל'ה1139
7012207212אמן ארדאשכנזי סיבל1140
6755317065אמן ארדפלינר דליה1141
6750307050אמן ארדבן משה רות1142



6683306983אמן ארדבר-שלמה מרים1143
6670266930אמן ארדהדר ג'נט1144
6502386882אמן ארדגלעדי דורית1145
6599226819אמן ארדכץ ציפי1146
5982306282אמן ארדבקנשטיין אהובה1147
6072216282אמן ארדארידור לילי1148
5773376143אמן ארדתל-נוי אילנה1149
5826286106אמן ארדעילם נעמי1150
5893216103אמן ארדבולדו בלה1151
5682396072אמן ארדמלר יולנטה1152
5757235987אמן ארדגולדמן פרידה1153
5582325902אמן ארדעזורי איוון1154
5507355857אמן ארדטרביטש מרים1155
5441395831אמן ארדוינשל שושנה1156
5423385803אמן ארדבז'רנו רבקה1157
5411395801אמן ארדאבידן חנה1158
5494245734אמן ארדדגן רבקה (ריטה)1159
5484255734אמן ארדבאשי רות1160
5456255706אמן ארדלביא מרים1161
5281395671אמן ארדמעוז אורה1162
5388255638אמן ארדשמש ורדה1163
5246395636אמן ארדאלרז רות1164
5269335599אמן ארדקרייזלר דליה1165
5283285563אמן ארדנחמן יהודית1166
5175355525אמן ארדביאליסטוק ביאטריס1167
5263265523אמן ארדמגיאל פלה1168
5207295497אמן ארדלוינזון אלן רות1169
5206265466אמן ארדרונן חוה1170
5175295465אמן ארדרוזנברג מרים1171
5171295461אמן ארדאוסטרוב לבנה1172
5179245419אמן ארדלוי-קרסו רבקה1173
5116205316אמן ארדרשתי בתיה1174
5039225259אמן ארדברופמן אידה1175
5005225225אמן ארדשפירא אניטה1176
4782385162אמן ארדאלישע יוליה1177
4931225151אמן ארדזיו דבורה1178
4905215115אמן ארדשתדלר נעמי1179
4845215055אמן ארדענבר נעמי1180
4751295041אמן ארדקרב נורית1181
4518384898אמן ארדבוקששטר שירה1182
4653234883אמן ארדגרשון עדנה1183
4494304794אמן ארדמזרחי שמחה1184
4455274725אמן ארדלבוצ'ניק מרטה-רוזה1185
4491234721אמן ארדדותן לילי1186
4459254709אמן ארדגולדשטיין בתיה1187
4280394670אמן ארדאיתן שושנה1188
4390254640אמן ארדגורשניק יונה1189
4266344606אמן ארדטפר ברכה1190
4135344475אמן ארדגז חנה1191
4208234438אמן ארדשאנן מיכל1192
4044394434אמן ארדגלסברג תמר1193
4174234404אמן ארדהורוביץ חנה1194



4043264303אמן ארדגבעולי שושנה1195
3888394278אמן ארדמירקין לודמילה1196
3979294269אמן ארדפריד מרים1197
3896374266אמן ארדשרמן מרטה1198
3938294228אמן ארדאנגלמאייר רוחה1199
4020204220אמן ארדכהן רות1200
3868344208אמן ארדשווץ לאה1201
3880314190אמן ארדלרון אורנה1202
3832354182אמן ארדרינות מישל1203
3930244170אמן ארדנאור יעל1204
3848234078אמן ארדטל תמר1205
3774304074אמן ארדפסרמן רחל1206
3841224061אמן ארדכהן שולמית1207
3654364014אמן ארדשאקי רינה1208
3638323958אמן ארדהוכפלדר סניה1209
3629303929אמן ארדקלס מרימי1210
3660223880אמן ארדרפאל ברכה1211
3493383873אמן ארדעדן ורה1212
3481393871אמן ארדמנוסביץ רותי1213
3639213849אמן ארדמינצר רחל1214
3606243846אמן ארדשוחט שושנה1215
3451353801אמן ארדנגיד מיכל1216
3422333752אמן ארדמעלם מרים1217
3527223747אמן ארדפריטש צפורה1218
3448273718אמן ארדפליישמן הלן1219
3430283710אמן ארדרינת מיקי1220
3475233705אמן ארדצור שרה1221
3474233704אמן ארדליבוביץ צילה1222
33722313652אמן ארדבנאילוש קלודט1223
3358293648אמן ארדיגלה אליסיה1224
3212343552אמן ארדנדל מרגלית1225
3186353536אמן ארדהרטוב מרים1226
3239273509אמן ארדשובל מירי1227
3253223473אמן ארדשמלצר חנה1228
3109343449אמן ארדהמנחם שושנה1229
3047363407אמן ארדהרשקוביץ יפה1230
3007383387אמן ארדאבידר אופליה1231
30682123378אמן ארדגילר אילנה1232
3056323376אמן ארדצעירי מרים1233
3101273371אמן ארדמילכטייך ריטה1234
3104263364אמן ארדויזנטל מרים1235
3126223346אמן ארדוכסלר דינה1236
2959383339אמן ארדאלנברג אילנה1237
3110213320אמן ארדגלבוע זוהרה1238
3099223319אמן ארדברק שרה1239
2980303280אמן ארדשפר אילנה1240
3026253276אמן ארדקנר כרמלה1241
2897373267אמן ארדדוד דינה1242
3026233256אמן ארדגולדברג אידה1243
2860393250אמן ארדלוינגר חנה1244
2914333244אמן ארדמודיורוש מרים1245
2969263229אמן ארדרוזנפלד נחמה1246



28443113204אמן ארדמור גרטה גרציה1247
2993213203אמן ארדכסיף רחל1248
2967203167אמן ארדמלק נעמי1249
2854303154אמן ארדפרנק רותי1250
2782353132אמן ארדאליהו מרים1251
2782353132אמן ארדלוי מלכה1252
2775313085אמן ארדליכטר יעל1253
2873213083אמן ארדצויבל אידה1254
28221713042אמן ארדקרן שרה1255
26583313038אמן ארדפרג רחל1256
2755283035אמן ארדברזילי רחל1257
2772263032אמן ארדבצר רבקה1258
2673343013אמן ארדאמסלם קלודין1259
2761243001אמן ארדפאר מלכה1260
2739252989אמן ארדהבר ניצה1261
2668292958אמן ארדרטנר פיליס1262
2588362948אמן ארדניסנסון בלהה1263
25943012944אמן ארדכץ זהבה1264
2583352933אמן ארדרוזן חיה1265
2540392930אמן ארדאדמון יהודית1266
2551362911אמן ארדליברמן לאה1267
2608302908אמן ארדמילר נינה1268
2571332901אמן ארדאשל יפה1269
2662232892אמן ארדאורון רות1270
2641242881אמן ארדנשר יאן תמר1271
2568312878אמן ארדפרבשטיין בן-חיים יפה1272
2501332831אמן ארדמס נילי1273
2464322784אמן ארדלאומי נילי1274
2472312782אמן ארדבירנבאום מוניק1275
2414362774אמן ארדחייט ויויאן1276
24362712756אמן ארדקרמנשהי איריס1277
2420332750אמן ארדדילנברגר זיוה1278
2511212721אמן ארדלבנדה עדנה1279
2504212714אמן ארדמרגלית מירי1280
2366292656אמן ארדעזורי אסתר1281
2369282649אמן ארדכהן רות1282
2267382647אמן ארדלובצקי חנה1283
2324302624אמן ארדשקד נינט1284
2411212621אמן ארדאופר מרים1285
2287332617אמן ארדגור לאה1286
2282332612אמן ארדמץ דליה1287
2405202605אמן ארדויסבך ציפי1288
2374202574אמן ארדבהר אלגרין1289
2241312551אמן ארדזיגרסון ורדה1290
2315232545אמן ארדפטלאך ריטה1291
2244292534אמן ארדישראלי ליאורה1292
2231302531אמן ארדרובין לילי1293
2186342526אמן ארדזיסו אסתי1294
2216312526אמן ארדעזרן רחל1295
2169352519אמן ארדלוינשטיין חנה1296
2308202508אמן ארדגבע עדנה1297
2177332507אמן ארדלנגר תמר1298



2244212454אמן ארדלוי דורית1299
2079362439אמן ארדרם הלה1300
2173252423אמן ארדכוכבי בת שבע1301
2162262422אמן ארדגנץ אמירה1302
2183212393אמן ארדדנציגר גליה1303
1973392363אמן ארדגרזון יהודית1304
2052282332אמן ארדצדיק ליאת1305
2115212325אמן ארדיערוני תמי1306
1980342320אמן ארדצידון רבקה1307
1928352278אמן ארדג'קמן לילית1308
1999272269אמן ארדגל עדנה1309
1874392264אמן ארדנטרמן צביה (יעל)1310
2002242242אמן ארדפרידמן טובה1311
2039202239אמן ארדלוסטיג דפנה1312
1899342239אמן ארדלנדה חוה1313
1994242234אמן ארדישראל דניאלה1314
1950272220אמן ארדויזל אירית1315
1861352211אמן ארדצברי רות1316
1928282208אמן ארדפאלוך אבלין1317
1844362204אמן ארדלבנה רחל1318
1916262176אמן ארדהראל אתי1319
1910262170אמן ארדעקיבא אביבה1320
1837312147אמן ארדשלף מרים1321
1738392128אמן ארדבנימין שושנה1322
1828292118אמן ארדהוכברג אילה1323
1670392060אמן ארדרונן חנה1324
1745302045אמן ארדמירסקי שרה1325
16593312039אמן ארדשחר אתי1326
1790232020אמן ארדדולב גאולה1327
1789222009אמן ארדגונן מלכה1328
1689322009אמן ארדגורדון זאב1329
1746201946אמן ארדבבס סופיה1330
1679241919אמן ארדעמירון חנה1331
1576341916אמן ארדאבירם חנה1332
1683221903אמן ארדזהבי רות1333
1664231894אמן ארדבארי מיכל1334
1671211881אמן ארדאלקבץ שלי1335
1639241879אמן ארדטל חנה1336
1604271874אמן ארדגלאי נעמי1337
1495371865אמן ארדענבר יעל1338
1547301847אמן ארדלדרמן גילה1339
1475371845אמן ארדרייטן חיה1340
1591241831אמן ארדקולקר ורד1341
1576231806אמן ארדשרון מרים1342
1592211802אמן ארדולט חבני מתנה1343
1579221799אמן ארדשפירו יהודית1344
1534221754אמן ארדצפניה רינה1345
1463281743אמן ארדקרידי אילנה1346
1534201734אמן ארדברונשטיין אסתר1347
1411321731אמן ארדבוימל דבורה1348
1456261716אמן ארדאהרון ויויאן1349
1471241711אמן ארדפרידמן רונית1350



1376331706אמן ארדלוי ביני1351
1343351693אמן ארדהולינגר עירית1352
1460231690אמן ארדגודמן מרלין1353
1469221689אמן ארדטל זיוה1354
1401281681אמן ארדמושינסקי מירי1355
1384271654אמן ארדזילברברג אסתר1356
1270371640אמן ארדאדלר דינר פרידה1357
1364271634אמן ארדגרנות חני1358
1294331624אמן ארדתמיר עלית1359
1242341582אמן ארדקדוש ז'ני1360
1368211578אמן ארדגל רבקה1361
1316261576אמן ארדפרקש עליזה1362
1305261565אמן ארדרוזנפלד סטלה1363
1337221557אמן ארדניב איתנה1364
1289261549אמן ארדכהן לביא מרים1365
1216321536אמן ארדקופנס שושנה1366
1258271528אמן ארדחרלפ ברברה1367
1296201496אמן ארדפורת ראובן1368
11492811479אמן ארדגל-לוי ארנה1369
1245221465אמן ארדקולדן יהודית1370
1232221452אמן ארדכהן אסתר1371
1145291435אמן ארדשיף מכאלה1372
1145271415אמן ארדיעקבי ברוריה1373
1038361398אמן ארדגבאי אסתר1374
1198201398אמן ארדארן חנה1375
1102291392אמן ארדנאון דניס1376
1129251379אמן ארדעקרבי יהודית1377
1009361369אמן ארדכורם שלומית1378
1100241340אמן ארדדודקביץ חוה1379
981351331אמן ארדפרוסט דליה1380
973351323אמן ארדדוד אלנה1381
1060261320אמן ארדפירר יוליה1382
1080241320אמן ארדשטיינברג רותי1383
1050251300אמן ארדשטרסלר אוה1384
1081211291אמן ארדדקל יעל1385
1021271291אמן ארדפדלון אורה1386
1037251287אמן ארדמרידך תקוה1387
924361284אמן ארדקינן תמר1388
1049211259אמן ארדדואק שוש1389
1031221251אמן ארדוקס אביבה1390
921331251אמן ארדאמיר דינה1391
1004241244אמן ארדפרייסלר אתי1392
973271243אמן ארדאפלבוים עפרה1393
962251212אמן ארדגת אוטיליה1394
955251205אמן ארדסופקין ברברה1395
934271204אמן ארדיאראק יהודית1396
1000201200אמן ארדאוציטל לודמילה1397
809391199אמן ארדכהן עליזה1398
897291187אמן ארדגכטמן ג'קלין1399
875311185אמן ארדאמיר דורית1400
823361183אמן ארדובר שרה1401
898281178אמן ארדסרנצקי שרה1402



9481321178אמן ארדשושני אוה1403
923251173אמן ארדארזי רונית1404
921251171אמן ארדטילוביץ איטה1405
699461159אמן ארדקוסטו דורית1406
916241156אמן ארדגילאי גילה1407
916231146אמן ארדסצ'י קלר1408
854291144אמן ארדנבון אביבה1409
735391125אמן ארדקריי דניאלה1410
878241118אמן ארדכהן עדנה1411
865251115אמן ארדזילברשטיין יהודית1412
2846831114אמן ארדרויטמן זיו1413
898211108אמן ארדלנקביץ' זופיה1414
856241096אמן ארדינקוביץ ציפי1415
758311068אמן ארדטל טובה1416
856211066אמן ארדרובין נירה1417
690371060אמן ארדפלדמן טלי1418
771261031אמן ארדקיויתי חנה1419
798221018אמן ארדזולקוב גנריאטה1420
2616521011אמן ארדפטלקו ליה1421
75722977אמן ארדפלג ורד1422
75022970אמן ארדפינטו תמר1423
66230962אמן ארדהולצקנר דבורה1424
67627946אמן ארדפילפסבורן דניאלה1425
63529925אמן ארדאלה סו1426
67025920אמן ארדאלטר אורה1427
65526915אמן ארדמאיר דבורה1428
668142908אמן ארדפיפר רות1429
662142902אמן ארדאינגביר מירב1430
69121901אמן ארדשחר מרים1431
63426894אמן ארדבליקוף אידה1432
66922889אמן ארדאלפנדרי-קשקה אוליביה1433
67421884אמן ארדאור מאיר ציפי1434
61926879אמן ארדדודקו סופי1435
64423874אמן ארדגוסטינסקי גינה1436
62125871אמן ארדינובסקי טובה1437
65620856אמן ארדג'וסטר מריון1438
206552856אמן ארדפטלקו אדל1439
186621856אמן ארדקורנט עמית1440
92319852אמן ארדסיטון מניה1441
60522825אמן ארדאולבר אלזה1442
31650816אמן ארדלויתן אירנה1443
61520815אמן ארדולדמן צילה1444
134321713602אמןבר-אילן אתי1445
105861310716אמןסקס חגית1446
102101510360אמןמאי חוה1447
98851210005אמןרווה אחינעם1448
9406159556אמןשרון פרידה1449
9121109221אמןקאולי רבקה1450
8548158698אמןסלברמן רודיקה1451
8450118560אמןאוקו אורית1452
8277178447אמןגורטנשטיין פני1453
8095198285אמןדוב שושנה1454



7878148018אמןרוזנברג אנט1455
7682197872אמןיהלומי ברכה1456
7550127670אמןנירי עליזה1457
7341147481אמןלובינסקי מרים1458
7298137428אמןבן-דב נעמי1459
6986117096אמןאפל ליאורה1460
6756116866אמןספקטור תמי1461
6711146851אמןגבינט צילה1462
6371166531אמןוינצברג סימונה1463
6376106476אמןקני פרידה1464
6311146451אמןהוניגסבלום אילנה1465
6303146443אמןשפיגל זהבה1466
6284116394אמןכהנוביץ' ברוריה1467
6196186376אמןאייזן קרולינה1468
6029126149אמןברודאי אסתר1469
5967116077אמןסבו אהובה1470
5644165804אמןקולודני אמירה1471
5692115802אמןצלרמאיר דבורה1472
5414155564אמןקצנברג פולה1473
5361165521אמןבוגנר נורית1474
5330145470אמןפורת יעל1475
5323115433אמןדיכנה גליה1476
5303105403אמןבר-נוח רחל1477
5291115401אמןסספורטס אנט1478
5188195378אמןמרקדו רגינה1479
5116125236אמןנגבי אמירה1480
5075125195אמןגודוביץ צילה1481
4975135105אמןאלגרבלי אנט1482
4976105076אמןגביש עדינה1483
4821195011אמןאביזמר פני1484
4794164954אמןזלאיט לבנה1485
46171414807אמןציטיאת פיונה1486
4697104797אמןדואניס אנט1487
4645154795אמןשגיא ורדית1488
4602194792אמןצווקר מריאנה1489
4644134774אמןבנבג'י מרגלית1490
4642134772אמןפלינר רוני1491
4616114726אמןברייטמן קלוד1492
4432184612אמןהלר אורה1493
4350184530אמןהרמן עדית1494
4217114327אמןכץ ז'אנה1495
4169144309אמןבסט רנה1496
4116154266אמןכוגן שושנה1497
4034184214אמןאגוזי יואלה1498
4038174208אמןמאירוביץ בתיה1499
4029164189אמןפולק אלישבע1500
3974144114אמןגרוסמן הדסה ד"ר1501
3949114059אמןבן משה הרצליה1502
3921124041אמןרוטמן צביה1503
3915114025אמןטל אלה1504
3845184025אמןאביטבול מרסדס1505
3892114002אמןענבר סמדר1506



3761133891אמןדנסקי ניצה1507
3695173865אמןפרל גלינה1508
3689173859אמןמייסטר קטלינה1509
3635193825אמןכהן אסתר1510
3669133799אמןצמח יהודית1511
3549153699אמןשרביט טליה1512
3588103688אמןסביון יהודית1513
3500173670אמןלסטר יהודית1514
3478173648אמןהוכשטד צילה1515
3407143547אמןסרדס שוש1516
3435103535אמןזייד דינה1517
3382133512אמןונקרט צילי1518
3311193501אמןרקם בתיה1519
3368133498אמןסגל אלין1520
3296183476אמןמזרח עפרה1521
3362103462אמןחן גאולה1522
3279183459אמןכץ יעל1523
3272183452אמןסלושני צילה1524
3206193396אמןטמיר-רוט רחל1525
3286103386אמןאוסטינסקי דורה1526
3161193351אמןרטר קלרה1527
3175113285אמןוילף סוניה1528
2869163029אמןוילוזני סטלה1529
2906123026אמןברדישבסקי שושנה1530
2835152985אמןבק נחמה1531
2766192956אמןסברלו מרי1532
2834102934אמןגבע לאה1533
2688172858אמןאביטוב טובה1534
2653192843אמןהלוי סילביה1535
2710132840אמןפרנק אילנה1536
2691132821אמןעובדיה אסתר1537
2654162814אמןליבלינג לינדה1538
2611192801אמןבנו ורה1539
2621162781אמןבראונשויג ליאנה1540
2630142770אמןפורת גילה1541
2625132755אמןשטיינברגר חנה1542
2609142749אמןענבר ציפורה1543
2593152743אמןדבורין רבקה1544
2573172743אמןגולני נעמי1545
2543182723אמןכץ מימי1546
2558142698אמןיניב חנה1547
2585112695אמןנאמן ריקה1548
2533112643אמןזהבי נינה1549
2409192599אמןאשכנזי אלגרה1550
2394192584אמןידידיה יעל1551
2432112542אמןגל ענת1552
2347162507אמןענברי רחל1553
2406102506אמןצפריר צביה1554
2384112494אמןקוזלובסקי מרינה1555
2374112484אמןאורון דליה1556
2322152472אמןוילנסקי שרה1557
2290162450אמןשי רחל1558



2259192449אמןגולן רחל1559
2326122446אמןשמר טובה1560
2302142442אמןנבון מגי1561
2286142426אמןנמרי מרים1562
2254172424אמןמעוז דפנה1563
2257132387אמןזילברשטיין חנה1564
2285102385אמןגולדשטיין סימה1565
2228152378אמןשני דליה1566
2206172376אמןטישלר אלקה1567
2223152373אמןלירון נולי1568
2240112350אמןרובינשטיין גילה1569
2199122319אמןבכר ז'נט1570
2126192316אמןבר חן הני1571
2200112310אמןרותם יהודית1572
2147152297אמןשפירא ניצה1573
2124162284אמןפייס אלה1574
2117112227אמןמרום רחל1575
2034192224אמןשוצמן רחל1576
2053142193אמןסלע עידית1577
2011152161אמןגלטמן מרים1578
2015112125אמןיסמין חמדה1579
2005112115אמןמנדלסון ברכה1580
19631012113אמןצפירה חנה1581
1948132078אמןמנטוביץ אלה1582
1881182061אמןדולב ורדה1583
1922122042אמןגלבוע דנה1584
1908122028אמןקפלן הילדה1585
1854152004אמןשוורץ חווה1586
1902102002אמןצייגר מלכה1587
1858111968אמןשפיגלמן אהובה1588
1775191965אמןגפטר קליר1589
1810151960אמןברנט פט1590
1798161958אמןקסירר ויויאן1591
1791151941אמןגבע אבלין1592
1770161930אמןמרקוביץ עליזה1593
1790141930אמןשלף רחל1594
1737181917אמןבן טובים ארלט1595
1795111905אמןפישר מרים1596
1782101882אמןזמיר מירנדה1597
1747131877אמןנורדמן תקוה1598
1724151874אמןנקאש חוה1599
1704161864אמןברון איילה1600
1694171864אמןרוז קרול-לילאן1601
1687171857אמןקזדן ולרי1602
1753101853אמןשפלר נינה1603
1684161844אמןרזיאל מעיינה1604
1649181829אמןרגב מוניקה1605
1638121758אמןשפר מרים1606
1645111755אמןגן-אל נעמי1607
1557151707אמןקפלן ניצה1608
1583121703אמןסוורי אילנה1609
1528151678אמןספרן רות1610



1497161657אמןבראון שרה1611
1433191623אמןדיין דליה1612
1473131603אמןבלקירש חנה1613
1458141598אמןגלעדי אלקה1614
1415181595אמןאמיר לאה1615
1403181583אמןאיסרס יעל1616
1398171568אמןכהן יהודית1617
1452111562אמןרוטוייל דליה1618
1407101507אמןפיזנטי ליאורה1619
1332171502אמןעפר ענת1620
1363131493אמןרמר אסתר1621
1359131489אמןדינוביץ חני1622
1326151476אמןזוהר לילי1623
1283191473אמןצוויג חיה1624
1309161469אמןבן חורין פגי1625
1306141446אמןישכיל חוה1626
1302141442אמןגואריס כרמית1627
1302131432אמןפולק חנה1628
1291131421אמןגרנות מוריה1629
1259141399אמןזליג שרה1630
1242151392אמןדטרה ציפי1631
1265121385אמןלוי רחל1632
1204181384אמןשמש שרי מרי1633
1241111351אמןברוש מרגלית1634
1208141348אמןלפידות אילנה1635
1192151342אמןלוי לילי1636
1231111341אמןקופמן רחל1637
1149151299אמןגומא מרים1638
1100181280אמןעצטה מזל1639
1130151280אמןהרץ רבקה1640
1147131277אמןקרפול ניבא1641
1074191264אמןהזנפרץ אתי1642
1083181263אמןבקר פנינה1643
1089151239אמןאשבל לאה1644
1114121234אמןריזנברג רחל1645
1097121217אמןווטרמן רנה1646
1024191214אמןבראל ורדה1647
1074121194אמןקריצ'מן לאה1648
1065121185אמןצנעני אילנה1649
1056101156אמןעמיחי מזל1650
960191150אמןשפירא גילה1651
1029121149אמןמזור רוזה1652
1032101132אמןסקורקה שוש1653
979151129אמןאדלר טובה1654
987141127אמןתמיר תלמה1655
947161107אמןסניור מריאן1656
919171089אמןויינינגר ג'ולי1657
965121085אמןקסירר תמר1658
932151082אמןעזוז גילדה1659
885171055אמןממלוק ברברה1660
944111054אמןפיאדה אריאלה1661
929711049אמןברנשטיין דליה1662



874161034אמןקפנר פנינה1663
861171031אמןוייס לאה1664
908121028אמןסיני נעמי1665
908121028אמןזבירין אילנה1666
848181028אמןשיוביץ סוניה1667
925101025אמןזהר דנה1668
904121024אמןקמה יעל1669
913111023אמןזהבי רות1670
906111016אמןצין נאוה1671
856151006אמןלוין ליאורה1672
843161003אמןפירוז אסתר1673
893111003אמןקשת רוני1674
83616996אמןפלדמן ברברה1675
89310993אמןעדי נורית1676
87911989אמןפרי נאוה1677
80018980אמןשמיר סוזט1678
87310973אמןחשין אסתר1679
80216962אמןזטלר שולה1680
79216952אמןגטניו ניצה1681
83112951אמןישר רות1682
84610946אמןאהרוני אורית1683
79515945אמןעדין סאלי1684
76916929אמןסביר אירנה1685
82110921אמןבר כוכבא דליה1686
81710917אמןסידי בתיה1687
79311903אמןשיפר סילביה1688
77113901אמןנבון יערי מירה1689
79011900אמןמאיר גילה1690
78211892אמןכוכבא שלומית1691
74215892אמןזלצר בתיה1692
77311883אמןכץ אורה1693
72715877אמןקריק דליה1694
77410874אמןכהן רחל1695
71915869אמןסגל מקסימה1696
72413854אמןאבישר שוש1697
72912849אמןוינברג שושי1698
68416844אמןאומן רבקה1699
70214842אמןקלפ חוה1700
71213842אמןטקסיר מירטה1701
70713837אמןפיס יהודית1702
63919829אמןסורס אגי1703
65216812אמןז'נסקר מאיה1704
69212812אמןאבישי עידית1705
67313803אמןאצבעוני זהבה1706
68312803אמןבשביץ אסתר1707
69910799אמןויאלגוס פרלה1708
67711787אמןנוי רבקה1709
65013780אמןקלומק דפנה1710
67011780אמןטוינה עשירה1711
65412774אמןצפריר חיה1712
40337773אמןשליט יעל1713
65212772אמןשי רחל1714



59118771אמןקלוג-יהלום שרה1715
65111761אמןסמדר מרים1716
51125761אמןריצ'קר נשמה1717
64911759אמןכהן מרגלית1718
57718757אמןאורן נחמה1719
57418754אמןרז תרצה1720
59715747אמןגזית גלי1721
56618746אמןלייכטר שרית1722
59515745אמןזגר אני1723
55419744אמןקספרסקי סילביה1724
54919739אמןזעירי נעמי1725
154482734אמןהרבסט אפרת1726
38335733אמןשגיא הדס1727
397281727אמןגנאל גניה1728
60512725אמןישראלי רות1729
44528725אמןפריד עדינה1730
36735717אמןגלעדי ציפי1731
59212712אמןזלצר אביבה1732
59711707אמןכהן שוש1733
50620706אמןהלמן שולמית1734
56713697אמןלוי קרן1735
44524685אמןמשאלה נורמה1736
57011680אמןבן צור דינה1737
57011680אמןאהרוני עדה1738
51716677אמןמינסקי אסתר1739
56210662אמןפלס דגנית1740
55111661אמןלזרוס לילה1741
50914649אמןמזרחי מלכה1742
53711647אמןקנתנר אליזיה1743
47616636אמןמיכאילוביץ דניאלה1744
47216632אמןדרגוצקי חנה1745
49113621אמןפישר חנה1746
51810618אמןרז מירי1747
40421614אמןחזיזה איליין1748
47312593אמןגורי ליליאן1749
47012590אמןפורגס שרי1750
49010590אמןצור עדנה1751
46711577אמןשלום לאה1752
44812568אמןאטוויל סילבי1753
45310553אמןשברצמן אילנה1754
44211552אמןוגנר-אביטל יעל1755
43911549אמןשורץ תמר1756
43111541אמןאורון צילה1757
43111541אמןשיף סמדר1758
40014540אמןאברמובשצ'יק ריטה1759
42911539אמןכהן חנה1760
36416524אמןאביד לידי1761
36815518אמןגיל הדסה1762
14837518אמןסגל שרה1763
39712517אמןנוימן אוה1764
12404612464סגן אמן זהבקרנציה מרים1765
10993911083סגן אמן זהבפתאל דוריס1766



10257610317סגן אמן זהבארז נעמי1767
963299722סגן אמן זהבשמחה שרה1768
943479504סגן אמן זהבדרימר אלונה1769
756387643סגן אמן זהברזון עליזה1770
749357543סגן אמן זהבגפני רינה1771
730677376סגן אמן זהבשאול רבקה1772
709397183סגן אמן זהבאליאס ורה1773
701387093סגן אמן זהבלוין רחל1774
693466994סגן אמן זהבדרזנין נורה1775
676286842סגן אמן זהבגינסברג נתליה1776
643266492סגן אמן זהבגורלי חוה1777
614386223סגן אמן זהבבראל נורית1778
589885978סגן אמן זהבקלקשטין ציפי1779
581265872סגן אמן זהבפרפורי שושנה1780
555395643סגן אמן זהבאסף רותי1781
508595175סגן אמן זהבאדלשטיין אולגה1782
462074690סגן אמן זהבקרני נטע1783
445074520סגן אמן זהבאוברקוביץ רונית1784
441664476סגן אמן זהבאפל ברוריה1785
432954379סגן אמן זהבחליפי לידיה1786
420184281סגן אמן זהבוורמברנד עדנה1787
417894268סגן אמן זהבהלפרין גבעונה1788
419374263סגן אמן זהברוט חוה1789
400374073סגן אמן זהבבר נתן חני1790
395364013סגן אמן זהבחכמון פנינה1791
382683906סגן אמן זהבדרור גילה1792
382453874סגן אמן זהבקוברסקי דורית1793
379673866סגן אמן זהבפליקסברוד נורית1794
376353813סגן אמן זהבלדנר חיה1795
372963789סגן אמן זהבהורן אתי1796
358893678סגן אמן זהבקובה ארלט1797
354963609סגן אמן זהביגרמן עדנה1798
353153581סגן אמן זהבקלינגר אביבה1799
343463494סגן אמן זהבסטבסקי יהודית1800
341673486סגן אמן זהבצולוף רחל1801
339593485סגן אמן זהבבן דוד נאוה1802
342463484סגן אמן זהבשרייר יפה1803
336083440סגן אמן זהבמור שולה1804
335563415סגן אמן זהברנן חנה1805
328983369סגן אמן זהבבינר מסדה (סידי)1806
326473334סגן אמן זהבוגר ורדינה1807
322183301סגן אמן זהבקלוג מרים1808
321683296סגן אמן זהבשמואלי אביבה1809
320553255סגן אמן זהבסטרכילביץ הנריט1810
314963209סגן אמן זהבעטר אדית1811
310363163סגן אמן זהבגרין חיה1812
307353123סגן אמן זהבפרחי ורדה1813
295753007סגן אמן זהבבק רות1814
291572985סגן אמן זהבספיר יעל1815
291262972סגן אמן זהבצור אביבה1816
287892968סגן אמן זהבפורת בלה1817
287592965סגן אמן זהבמרקוס חוה1818



288552935סגן אמן זהבתל שחר מתוקה1819
282092910סגן אמן זהבהלמן קרן1820
276792857סגן אמן זהבקלו תמר1821
278362843סגן אמן זהבלוי דבורה1822
269682776סגן אמן זהבמולכו מירה1823
258462644סגן אמן זהבגלעד רות1824
251452564סגן אמן זהבפרוטיץ רונית1825
248372553סגן אמן זהבציון גאולה1826
249852548סגן אמן זהברול לאה1827
245982539סגן אמן זהבהר-ציון אביבה1828
239382473סגן אמן זהבגרינמן תמר1829
240952459סגן אמן זהבפריאנטי שמחה1830
229692386סגן אמן זהבאקצ'וטי רנטה1831
232262382סגן אמן זהבבן חור אירית1832
227372343סגן אמן זהבמלין/בן-דוד טליה1833
224862308סגן אמן זהבהדר חנה1834
216882248סגן אמן זהבחלמיש רבקה1835
219052240סגן אמן זהבוייל טובה1836
212592215סגן אמן זהבאדמתי שושנה1837
211482194סגן אמן זהבסורוגון פנינה1838
211672186סגן אמן זהבסיקורה רות1839
210252152סגן אמן זהבזק אורה1840
207262132סגן אמן זהברפס לאה1841
204952099סגן אמן זהבהלוי בלה1842
197462034סגן אמן זהבישראלי שרית1843
196862028סגן אמן זהבאייזק אלה1844
196952019סגן אמן זהבשחורי ניצה1845
192292012סגן אמן זהבתורם עדינה1846
191351963סגן אמן זהבפלדי עדינה1847
189461954סגן אמן זהבעזריאל אסתר1848
188271952סגן אמן זהבבקר רות1849
186671936סגן אמן זהבעזרי אתי1850
184491934סגן אמן זהבגלזר זוהרה1851
186751917סגן אמן זהבקימלמן תמר1852
180691896סגן אמן זהבזילברג לריסה1853
183951889סגן אמן זהבגורן רחל1854
183851888סגן אמן זהבצ'רקהם אסתר1855
182861888סגן אמן זהבאלישוב דליה1856
180681886סגן אמן זהבאייזיק פנינה1857
178871858סגן אמן זהבנייגר עמליה1858
178771857סגן אמן זהבמילגרם רחל1859
176391853סגן אמן זהבריטר דורית1860
176971839סגן אמן זהבוינטראוב נאוה1861
175281832סגן אמן זהבפסטרנק אסתר1862
157481654סגן אמן זהביעקבי נעמי1863
155991649סגן אמן זהברדיאן צפורה1864
157871648סגן אמן זהבירמיהו עליזה1865
156451614סגן אמן זהבקליינמן טובה1866
148551535סגן אמן זהבגריבי גיטה1867
145461514סגן אמן זהבמלצר זלמה1868
140561465סגן אמן זהבברנהולץ כרמלה1869
138371453סגן אמן זהבהרפז כרמלה1870



137471444סגן אמן זהבפרסבורגר ברוריה1871
135481434סגן אמן זהבבורנשטיין לימור1872
138151431סגן אמן זהבאהרון גילה1873
132681406סגן אמן זהבבומש חוי1874
134261402סגן אמן זהבמיטלס חניתה1875
132861388סגן אמן זהבאורנשטיין רינה1876
130661366סגן אמן זהבקובוס מרי1877
130051350סגן אמן זהבטובים אסיה1878
124581325סגן אמן זהבפורת גאולה1879
120291292סגן אמן זהבשרון דליה1880
122761287סגן אמן זהבגלילי אורלי1881
120571275סגן אמן זהבסרבן דניאלה1882
120371273סגן אמן זהברבסקי גילה1883
119281272סגן אמן זהבנאור פנינה1884
115591245סגן אמן זהבלוי שרה1885
117761237סגן אמן זהברומן ציפורה1886
118751237סגן אמן זהבברעם שרה1887
117061230סגן אמן זהבברקן הלנה1888
114781227סגן אמן זהבדורון יונה1889
116151211סגן אמן זהבסטון אירנה1890
111971189סגן אמן זהברוזנצוויג אדלה1891
111771187סגן אמן זהבלקס רוזט1892
112761187סגן אמן זהבבכר דורה1893
109881178סגן אמן זהבצוקרמן ברכה1894
111151161סגן אמן זהבזפרן עירית1895
108571155סגן אמן זהבאבן-זהב מאירה1896
106181141סגן אמן זהבדגן חרמונה1897
106671136סגן אמן זהבניצן ניצה1898
104981129סגן אמן זהבבן חץ לאה1899
106951119סגן אמן זהבקאשי אירית1900
99581075סגן אמן זהבזלוף אמי1901
99581075סגן אמן זהבבנימיני דליה1902
96881048סגן אמן זהבגוראל נירה1903
98661046סגן אמן זהבברנע יהודית1904
98361043סגן אמן זהבקרוגר לידיה1905
94091030סגן אמן זהבסילנר דינה1906
95951009סגן אמן זהבגבריאל כרמלה1907
9295979סגן אמן זהבריינר לאה1908
8777947סגן אמן זהבשוורץ אסתר1909
8548934סגן אמן זהבאדיג'ס אירנה1910
8805930סגן אמן זהבהרצוג זהבה1911
8478927סגן אמן זהבענב אן1912
8765926סגן אמן זהבשרון רונית1913
8497919סגן אמן זהבנחום שולמית1914
8645914סגן אמן זהבנחום פרידה1915
8397909סגן אמן זהבפריזם שרה1916
8435893סגן אמן זהברפילוביץ רינה1917
8395889סגן אמן זהבהררי רוזלין1918
7898869סגן אמן זהבמנדל אדריאן1919
7947864סגן אמן זהבנאצר ננסי1920
8065856סגן אמן זהבקוטלצקי טובה1921
7659855סגן אמן זהבקרן ברוריה1922



8025852סגן אמן זהבכהן רינה1923
7836843סגן אמן זהבבראף אינס1924
7826842סגן אמן זהבדשא אסתר1925
7587828סגן אמן זהבנהיר דפנה1926
7349824סגן אמן זהבלבון מרים1927
7735823סגן אמן זהבבר-אור מנואלה1928
7339823סגן אמן זהבכהן אינה1929
7517821סגן אמן זהבסער ליאורה1930
7506810סגן אמן זהבוייסמן ויויאן1931
7396799סגן אמן זהבפרידמן מריאנה1932
7326792סגן אמן זהברוזנטל ענבל1933
6989788סגן אמן זהבזליג יהודית1934
7156775סגן אמן זהבגליקו דולי1935
6897759סגן אמן זהבבן דיין מריאן1936
6609750סגן אמן זהבברלד רחל1937
6688748סגן אמן זהבאוקון הדסה1938
6767746סגן אמן זהבלוי רותי1939
6648744סגן אמן זהבשילה תמר1940
6707740סגן אמן זהבגרבינר דבי1941
6825732סגן אמן זהבניצן מרים1942
6706730סגן אמן זהבניצני רבקה1943
6577727סגן אמן זהבליבל סמדר1944
6319721סגן אמן זהבחלוזין נורית1945
6248704סגן אמן זהברייטר סוזן1946
6228702סגן אמן זהבפריש חוה1947
6099699סגן אמן זהבסמר בת-שבע1948
6495699סגן אמן זהבבקל אירית1949
6445694סגן אמן זהבמשיח אולגה1950
6276687סגן אמן זהבכץ מרשה1951
5949684סגן אמן זהבניצני רחל1952
6097679סגן אמן זהבאל-עד נורית1953
6027672סגן אמן זהבדהאן צביה1954
5819671סגן אמן זהבמחנאי שרה1955
5857655סגן אמן זהבנאזאן אנט1956
5925642סגן אמן זהבנוף נורית1957
5875637סגן אמן זהבאלדאג גלילה1958
5746634סגן אמן זהבגורלנד דורה1959
5645614סגן אמן זהבמלח שלומית1960
5328612סגן אמן זהבנעים רותי1961
5268606סגן אמן זהבקריב אילנה1962
5139603סגן אמן זהבקרומבי דורית1963
5307600סגן אמן זהביובל דליה1964
5396599סגן אמן זהבהמר ברוריה1965
5306590סגן אמן זהבשוייצר רוזי1966
5385588סגן אמן זהבבירגר מרטין1967
5276587סגן אמן זהברוזנס אילנה1968
5185568סגן אמן זהבשני חוה1969
4955545סגן אמן זהבמוזיקנט אסתר1970
4548534סגן אמן זהבקצי רבקה1971
4805530סגן אמן זהבלוינובסקי רות1972
4686528סגן אמן זהבזיגלמן ריבי1973
4458525סגן אמן זהבטמיר ניסן דליה1974



4646524סגן אמן זהבמור לאה1975
4595509סגן אמן זהבדונת שקי1976
4585508סגן אמן זהברומח דליה1977
4485498סגן אמן זהבפולק ברוניה1978
4069496סגן אמן זהבאבירי עדי1979
4455495סגן אמן זהבלוי שוש1980
4336493סגן אמן זהברגב אלה1981
38111491סגן אמן זהברחמים אירית1982
4098489סגן אמן זהבעמיר גילה1983
34913479סגן אמן זהבמזרחי מרים1984
37910479סגן אמן זהבבקר ג'ני1985
37510475סגן אמן זהבאורי יפה1986
4047474סגן אמן זהבנויפלד שולמית1987
29218472סגן אמן זהבגלבוע אורה1988
3829472סגן אמן זהבסקומורובסקי מרה1989
4116471סגן אמן זהברוזנמן זהבה1990
32914469סגן אמן זהבאומסי נעמי1991
4165466סגן אמן זהבירושלמי דליה1992
30614446סגן אמן זהבקליינר טניה1993
3836443סגן אמן זהבבדש שולמית1994
23820438סגן אמן זהבויצמן פאני1995
3756435סגן אמן זהבגלילי רוחי1996
28415434סגן אמן זהבגרנס ליאורה1997
31212432סגן אמן זהברוב שרה1998
31811428סגן אמן זהבסימנטוב שושנה1999
32710427סגן אמן זהבמירון מאירה2000
3656425סגן אמן זהבהופמן ניצה2001
3547424סגן אמן זהבעינת אוה2002
3646424סגן אמן זהבבר יוסף יהודית2003
3646424סגן אמן זהבשפירא ריקי2004
2005Katerina Kapagianidi21421424סגן אמן זהב
3517421סגן אמן זהבגרנות חיה2006
3418421סגן אמן זהבמסלם נילי2007
3289418סגן אמן זהבקרני סמדר2008
3289418סגן אמן זהבוקס טובה2009
3595409סגן אמן זהבשקד מלכה2010
3505400סגן אמן זהבבר אמה2011
3455395סגן אמן זהבקמחין נורית2012
3148394סגן אמן זהבפז צביה2013
26013390סגן אמן זהבסולם ורדה2014
20418384סגן אמן זהבזכריה ריטה2015
3216381סגן אמן זהבסגל ציפי2016
20617376סגן אמן זהבפיליבה מלכי2017
3265376סגן אמן זהבגונן נילי2018
27110371סגן אמן זהבטמיר יואלה2019
3096369סגן אמן זהבשלומוביץ לידיה2020
3185368סגן אמן זהבכץ תמר2021
25611366סגן אמן זהברון תמר2022
26510365סגן אמן זהברבינוביץ ריטה2023
3135363סגן אמן זהבכאנים לאה2024
21414354סגן אמן זהבגרשוני שוש2025
16786216806סגן אמן כסףבר נוי כרמלה2026



885038880סגן אמן כסףרג'ואן מרגלית2027
867848718סגן אמן כסףהירשמן איריס2028
831948359סגן אמן כסףשלם שרה2029
757727597סגן אמן כסףמילאת נעמי2030
708537115סגן אמן כסףמוסקוביץ דפנה2031
685846898סגן אמן כסףעיני אילנה2032
681246852סגן אמן כסףשרבס רישה2033
666746707סגן אמן כסףשחר אופירה2034
600636036סגן אמן כסףמשעל הילדה2035
593445974סגן אמן כסףכהנא אלה2036
577825798סגן אמן כסףברניר אורה2037
574235772סגן אמן כסףהובר נורית2038
574225762סגן אמן כסףברונר שושנה2039
540825428סגן אמן כסףקרפל רבקה2040
504945089סגן אמן כסףלוי לאה2041
500935039סגן אמן כסףויצנר שושנה2042
493334963סגן אמן כסףלזר רעיה2043
476624786סגן אמן כסףיצחקי אהובה2044
461844658סגן אמן כסףדואדי רבקה2045
458424604סגן אמן כסףלוי פני2046
447334503סגן אמן כסףכץ אורה2047
428834318סגן אמן כסףקרשין דניאלה2048
421834248סגן אמן כסףרוזן רירי2049
408434114סגן אמן כסףגייסט עליזה2050
400834038סגן אמן כסףמזרחי נירה2051
399324013סגן אמן כסףברוכיס שלי2052
385623876סגן אמן כסףהרשקוביץ חיה2053
360933639סגן אמן כסףבארי דפנה2054
348033510סגן אמן כסףגול מירה2055
346223482סגן אמן כסףוינשטיין מטילדה2056
341943459סגן אמן כסףרוזנטל אסתר2057
335333383סגן אמן כסףויסלר עדה2058
318523205סגן אמן כסףאטס תמר2059
309433124סגן אמן כסףשכטר סימה2060
303733067סגן אמן כסףטאוסי שרה2061
293432964סגן אמן כסףקאופמן רוזמרי2062
291622936סגן אמן כסףגרנר עדנה2063
290422924סגן אמן כסףדבצ'רי סוזי2064
280632836סגן אמן כסףזינגר ללה2065
272722747סגן אמן כסףגלבוע חוה2066
270222722סגן אמן כסףקור צופית2067
269222712סגן אמן כסףקוסמן שרה2068
265442694סגן אמן כסףמצא צפרירה2069
267422694סגן אמן כסףארדיטי ריטה2070
260722627סגן אמן כסףחפץ דליה2071
257432604סגן אמן כסףזלמה שירלי2072
248142521סגן אמן כסףפוקס אסנת2073
247342513סגן אמן כסףרייכר נילי2074
244222462סגן אמן כסףלוי מירה2075
236832398סגן אמן כסףבן דוד אביבה2076
231532345סגן אמן כסףפרייזר שולמית2077
214642186סגן אמן כסףכרמי מרגלית2078



212042160סגן אמן כסףטל רינה2079
210342143סגן אמן כסףאפשטין שולה2080
201932049סגן אמן כסףהורוביץ עליזה2081
199522015סגן אמן כסףשוורצברד דליה2082
198222002סגן אמן כסףסגל מרים2083
192341963סגן אמן כסףרביד אילנה2084
186221882סגן אמן כסףשורץ מלכה2085
185021870סגן אמן כסףרייסר חנה2086
172041760סגן אמן כסףפרימו דליה2087
169731727סגן אמן כסףהוראק לולה2088
166231692סגן אמן כסףלביא זיוה2089
166321683סגן אמן כסףכהן חני2090
164431674סגן אמן כסףוייס בתיה2091
163141671סגן אמן כסףאורן מרים2092
162831658סגן אמן כסףפוגלמן יעל2093
161321633סגן אמן כסףכהן מלכה2094
155541595סגן אמן כסףסלעי נורית2095
153821558סגן אמן כסףפארטו פולט2096
150721527סגן אמן כסףגוניונסקי יוכבד2097
146941509סגן אמן כסףפישר לילי2098
145741497סגן אמן כסףאזולאי פנינה2099
147021490סגן אמן כסףויידנפלד עליזה2100
142031450סגן אמן כסףגליקסברג רחל2101
140731437סגן אמן כסףלוין אסתר2102
141721437סגן אמן כסףעובדיה-לזימי דולי2103
141621436סגן אמן כסףשריבר פרידה2104
136231392סגן אמן כסףקרפ עליזה2105
136221382סגן אמן כסףשאב יונין2106
133121351סגן אמן כסףשפינר טובה2107
130321323סגן אמן כסףשאנן נחמה2108
130321323סגן אמן כסףשטרן הדסה2109
129821318סגן אמן כסףלוי אנה2110
127421294סגן אמן כסףמרן מרגלית2111
123441274סגן אמן כסףנאור אירית2112
123231262סגן אמן כסףאזאצי נורית2113
121721237סגן אמן כסףפיסקוס שלהבת2114
121221232סגן אמן כסףקמישר רבקה2115
119721217סגן אמן כסףטופלברג אהובה2116
118121201סגן אמן כסףאלבוים יהודית2117
114231172סגן אמן כסףגיא יהודית2118
112041160סגן אמן כסףשקד זיוה2119
110441144סגן אמן כסףרבינא חנה2120
112021140סגן אמן כסףדינור ציפי2121
110431134סגן אמן כסףרייכנשטיין שרה2122
106341103סגן אמן כסףשמאי אילנה2123
107231102סגן אמן כסףגל ברכה2124
104541085סגן אמן כסףגורן נעמי2125
103831068סגן אמן כסףלרנר ורדה2126
102921049סגן אמן כסףקופילוב צפרא2127
101521035סגן אמן כסףעורי יהודית2128
99931029סגן אמן כסףשחר נורית2129
100821028סגן אמן כסףעצמון נעמי2130



97541015סגן אמן כסףסטין ריטה2131
97541015סגן אמן כסףלוריא מרים2132
98321003סגן אמן כסףקיי אסתר2133
9742994סגן אמן כסףלשבסקי סופי2134
9632983סגן אמן כסףשוורץ דליה2135
9314971סגן אמן כסףהורביץ חנה2136
9472967סגן אמן כסףעינת תקוה2137
9172937סגן אמן כסףרפיח קרול2138
8914931סגן אמן כסףשפק מרים2139
9003930סגן אמן כסףפאר עדינה2140
9072927סגן אמן כסףאלפר אלינור2141
8913921סגן אמן כסףאשכנזי מרי2142
8952915סגן אמן כסףריד תלמה2143
8803910סגן אמן כסףרון עליזה2144
8514891סגן אמן כסףלויכטר דבורה2145
8652885סגן אמן כסףלב זהבה2146
8394879סגן אמן כסףשושן גלוריה2147
8354875סגן אמן כסףיעקבי אריאלה2148
8542874סגן אמן כסףצור גילי2149
8512871סגן אמן כסףאשדת תלמה2150
8422862סגן אמן כסףביטון נעמי2151
8342854סגן אמן כסףציפורי חיה2152
8222842סגן אמן כסףגנוד בלה2153
8004840סגן אמן כסףמוצפי נאוה2154
8033833סגן אמן כסףאורלב רבקה2155
7973827סגן אמן כסףעמית יוכבד2156
7734813סגן אמן כסףרודוי תמר2157
7704810סגן אמן כסףחייט חווה2158
7792799סגן אמן כסףאפל פנינה2159
7534793סגן אמן כסףפז נוגה2160
7662786סגן אמן כסףסלומון סוזן2161
7543784סגן אמן כסףגולדברג נחמה2162
7453775סגן אמן כסףיחידי שרה2163
7192739סגן אמן כסףשניידר נורית2164
7162736סגן אמן כסףפיינגולד חנה2165
7052725סגן אמן כסףידוב רבקה2166
6834723סגן אמן כסףהמבורגר חנה2167
6853715סגן אמן כסףשפר לאה2168
6694709סגן אמן כסףזהר יעל2169
6772697סגן אמן כסףפרונינה איבגניה2170
6593689סגן אמן כסףיונה הדסה2171
6532673סגן אמן כסףבקר נטליה2172
6324672סגן אמן כסףגולן שלומית2173
6502670סגן אמן כסףבילינסקי סוניה2174
6353665סגן אמן כסףקמר פנינה2175
6214661סגן אמן כסףהומי רבקה2176
6332653סגן אמן כסףמדנס עדנה2177
6123642סגן אמן כסףשמשטיין חנה2178
5644604סגן אמן כסףסנה דליה2179
5672587סגן אמן כסףטולדנו דרורה2180
5384578סגן אמן כסףדגון אסתר2181
5452565סגן אמן כסףקליינמן דניאלה2182



5422562סגן אמן כסףסנדל רבקה2183
5262546סגן אמן כסףגינוסר אירית2184
5252545סגן אמן כסףפרידריך נילי2185
5232543סגן אמן כסףוינד נעמי2186
5202540סגן אמן כסףבירנבאום יטה2187
4824522סגן אמן כסףפישר אהובה2188
4773507סגן אמן כסףברזק רונדה2189
4763506סגן אמן כסףברזילי אסתר2190
4624502סגן אמן כסףמץ ריקי2191
4772497סגן אמן כסףבן יאיר שלומית2192
4633493סגן אמן כסףקוגן בלה2193
4682488סגן אמן כסףפרוק קמיליה2194
4464486סגן אמן כסףארנט חנה2195
4553485סגן אמן כסףמי-טל רינה2196
4473477סגן אמן כסףמדהלה ג'יזל2197
4502470סגן אמן כסףסבירסקי חנה2198
4422462סגן אמן כסףשליטין נעמי2199
4402460סגן אמן כסףיוסף דניס2200
4283458סגן אמן כסףאטל יוספה2201
4233453סגן אמן כסףדובדבני רות2202
4242444סגן אמן כסףשרבני ציפי2203
4083438סגן אמן כסףקרת ורדה2204
4013431סגן אמן כסףשטיין נורית2205
4003430סגן אמן כסףאהרנסון נעמה2206
4102430סגן אמן כסףלב גילה2207
4062426סגן אמן כסףסלומון יפה2208
4012421סגן אמן כסףיושע לילי2209
3794419סגן אמן כסףבן דרור ישענה2210
3794419סגן אמן כסףצור נאוה2211
3754415סגן אמן כסףליפמן חיה2212
3724412סגן אמן כסףאוליאמפרל יפה2213
3714411סגן אמן כסףרוזנברג צביה2214
3753405סגן אמן כסףבוימל אדלה2215
3832403סגן אמן כסףבר זאב מינה2216
3653395סגן אמן כסףניידרמן זיוה2217
3494389סגן אמן כסףבר סנה טלי2218
3672387סגן אמן כסףאלפרוביץ יהודית2219
3424382סגן אמן כסףזכריה נעמי2220
3622382סגן אמן כסףפיאנקביץ שולה2221
3493379סגן אמן כסףרם גלילה2222
3324372סגן אמן כסףביבר תקוה2223
3502370סגן אמן כסףרוזנפלד אידה2224
3442364סגן אמן כסףמזרחי רחל2225
3442364סגן אמן כסףדון-יחייא רחל2226
3323362סגן אמן כסףחבוט דליה2227
3283358סגן אמן כסףקורן מרי2228
19915349סגן אמן כסףלבנהר הגר2229
2787348סגן אמן כסףבלומשטיין נחמה2230
3153345סגן אמן כסףלפיד אסתר2231
24210342סגן אמן כסףוילקנסקי כרמלה2232
3023332סגן אמן כסףקיגיס פאינה2233
20213332סגן אמן כסףשוורץ מרים2234



2993329סגן אמן כסףזגורי לבנה2235
2676327סגן אמן כסףאשר אביבה2236
2666326סגן אמן כסףחומרי נחמה2237
2953325סגן אמן כסףטנבוש יהודית2238
22410324סגן אמן כסףזלצמן דליה2239
3042324סגן אמן כסףמינסטר ענת2240
2319321סגן אמן כסףמימון אלנזר לאה2241
60113320סגן אמן כסףילין רוני2242
2893319סגן אמן כסףשפירא שוש2243
2576317סגן אמן כסףהירש ליזה2244
2665316סגן אמן כסףחייאר כוכי2245
20611316סגן אמן כסףנעים אלגרה2246
2754315סגן אמן כסףטסטה סימונה2247
21510315סגן אמן כסףאטוויל שנטל2248
2625312סגן אמן כסףאפלבוים נעמי2249
2684308סגן אמן כסףפרטר רחל2250
2555305סגן אמן כסףבינוביץ מישל2251
2713301סגן אמן כסףרחמים אסתר2252
2693299סגן אמן כסףרגב עשירה2253
2217291סגן אמן כסףרוה לאה2254
2494289סגן אמן כסףאבן צור דליה2255
2593289סגן אמן כסףברוק מרג'י2256
2682288סגן אמן כסףשחף מלי2257
2672287סגן אמן כסףנחושתן אביבה2258
2602280סגן אמן כסףצוקרמן צפורה2259
7021280סגן אמן כסףרחליס זויה2260
2206280סגן אמן כסףפיבלמן שושי2261
17910279סגן אמן כסףגולן אתי2262
2304270סגן אמן כסףבורי סילביה2263
2482268סגן אמן כסףפוטרמן נורית2264
2472267סגן אמן כסףסאקנאדג' ארלט2265
2155265סגן אמן כסףעקרי יפה2266
1759265סגן אמן כסףלעוו קרול2267
2422262סגן אמן כסףתואר רחל2268
2323262סגן אמן כסףאנטרמן מרים2269
2382258סגן אמן כסףסמסונוב יהודית2270
1788258סגן אמן כסףטורק דבורה2271
2164256סגן אמן כסףבז'ה קולט2272
2154255סגן אמן כסףהרצברג אסתי2273
2154255סגן אמן כסףיערי ריקי2274
2045254סגן אמן כסףשפילמן מרים2275
2243254סגן אמן כסףגבריאלי עידית2276
2322252סגן אמן כסףברלינסקי דליה2277
2322252סגן אמן כסףקויפמן בלהה2278
1728252סגן אמן כסףקרניאל דליה2279
2203250סגן אמן כסףרוטקוף רות2280
1906250סגן אמן כסףדרוויש ג'ני2281
1896249סגן אמן כסףורנר צביה2282
2183248סגן אמן כסףברגר שרה סלה2283
1678247סגן אמן כסףאלדר אסתר2284
2163246סגן אמן כסףכנען בת-שבא2285
2153245סגן אמן כסףפורטנוי שלה2286



1915241סגן אמן כסףקושיצקי דבורה2287
2103240סגן אמן כסףמגן רחל2288
2093239סגן אמן כסףסדן יעל2289
2073237סגן אמן כסףקיקוב ברכה2290
1756235סגן אמן כסףעמיאל סיגלית2291
2152235סגן אמן כסףבלומנפלד אני2292
1855235סגן אמן כסףקונדה ציפי2293
2023232סגן אמן כסףשבתאי אילנה2294
2003230סגן אמן כסףגרינברג לורט2295
2062226סגן אמן כסףקליין נאוה2296
1646224סגן אמן כסףקצ'ר מרגלית2297
2032223סגן אמן כסףזיו תמר2298
1626222סגן אמן כסףידוב דנה2299
1428222סגן אמן כסףרגונס פאני2300
2012221סגן אמן כסףסכנין חוה2301
1616221סגן אמן כסףסמסון ברכה2302
1903220סגן אמן כסףבשה-כהן ולנטין2303
144144סגן אמן כסףליבוביץ עליזה2304
10401110411סגן אמן ארדפלג ירדנה2305
779717807סגן אמן ארדספיר שרה2306
759917609סגן אמן ארדנוסבאום אינגה2307
566515675סגן אמן ארדהירש אדית2308
541215422סגן אמן ארדשפירא אתי2309
503715047סגן אמן ארדיודלביץ רינה2310
501115021סגן אמן ארדליבוביץ רבקה2311
476714777סגן אמן ארדארנסט ברכה2312
423314243סגן אמן ארדרוזנטל ריטה2313
403814048סגן אמן ארדחובב ג'נט2314
393613946סגן אמן ארדשהרבני בלנש2315
382813838סגן אמן ארדמיטרני נועה2316
371413724סגן אמן ארדלנדסברג יהודית2317
327413284סגן אמן ארדזינגר ניצה2318
291112921סגן אמן ארדרינגלר לינדה2319
286712877סגן אמן ארדקימל שרה2320
283112841סגן אמן ארדביאלי ציפי2321
270312713סגן אמן ארדמלכה סילביה2322
255612566סגן אמן ארדאינדיג לאה2323
251812528סגן אמן ארדניר מרים2324
216312173סגן אמן ארדספיבק טניה2325
210912119סגן אמן ארדלפרנס עפרה2326
209212102סגן אמן ארדקלמן נטלי2327
207912089סגן אמן ארדשמחון שולמית2328
182611836סגן אמן ארדגשורי ארזה2329
178411794סגן אמן ארדגולן שושנה2330
172811738סגן אמן ארדזידנר צפורה2331
170311713סגן אמן ארדבראון ליליאן2332
163811648סגן אמן ארדצורף רחל2333
162111631סגן אמן ארדניסנברג יהודית2334
153511545סגן אמן ארדגולומב יעל2335
151911529סגן אמן ארדכהן שושנה2336
150911519סגן אמן ארדלבנון חנה2337
149311503סגן אמן ארדלבאור רוזה2338



149011500סגן אמן ארדברגר יהודית2339
139911409סגן אמן ארדפטל אלזי2340
138211392סגן אמן ארדבלום רחל2341
134611356סגן אמן ארדלביא -קריב נועה2342
133811348סגן אמן ארדפנסו רנה2343
129511305סגן אמן ארדחובב אביבה2344
128111291סגן אמן ארדסימון מירי2345
125911269סגן אמן ארדזומר קלריסה2346
124611256סגן אמן ארדסגל שושנה2347
123911249סגן אמן ארדכסיף דפנה2348
123111241סגן אמן ארדסימון לינדה2349
117111181סגן אמן ארדבכור גניה2350
113411144סגן אמן ארדאזריהן לאה2351
111211122סגן אמן ארדבר עוז מירה2352
111111121סגן אמן ארדורשבסקי ציפי2353
108411094סגן אמן ארדקמחי חמדה2354
108211092סגן אמן ארדשור רבקה2355
108111091סגן אמן ארדגבריאלי שולמית2356
107411084סגן אמן ארדאקרמן בלומה2357
105311063סגן אמן ארדלוינגר צפורה2358
104711057סגן אמן ארדסודרסקי ירדנה2359
104111051סגן אמן ארדכהן גילנה2360
103811048סגן אמן ארדאקשטיין אמי2361
103811048סגן אמן ארדמרגוליס אדל2362
102211032סגן אמן ארדקצוביץ גניה2363
100711017סגן אמן ארדרוזינר נילי2364
100011010סגן אמן ארדממרוד מרסל2365
99311003סגן אמן ארדזיידה אסא שרה2366
9421952סגן אמן ארדקרמר שלוה2367
9261936סגן אמן ארדלוי רחל2368
9181928סגן אמן ארדפרסול לילי2369
9101920סגן אמן ארדפלמן מרים2370
9051915סגן אמן ארדקאי גילה2371
9031913סגן אמן ארדקינן חוה2372
8921902סגן אמן ארדהר חן סימון2373
8911901סגן אמן ארדאימרל שרה2374
8771887סגן אמן ארדמרקשייד לאה2375
8761886סגן אמן ארדקלוגר צילה2376
8601870סגן אמן ארדעציץ שריל אן2377
8571867סגן אמן ארדסלטר שרה2378
8361846סגן אמן ארדשריד עפרה2379
8281838סגן אמן ארדולדמן לוריין2380
8211831סגן אמן ארדפלג ארנונה2381
8171827סגן אמן ארדאטלי סילביה2382
8071817סגן אמן ארדבבני בלהה2383
8051815סגן אמן ארדקירשנבאום אנה2384
8001810סגן אמן ארדאלטחן סוניה2385
7941804סגן אמן ארדמרגלית אתי2386
7691779סגן אמן ארדדובין עמליה2387
7671777סגן אמן ארדזהר דליה2388
7421752סגן אמן ארדגרסטנר רונית2389
7251735סגן אמן ארדמרטן דליה2390



6631673סגן אמן ארדמנדלס חוה2391
6331643סגן אמן ארדמריון פייגל2392
6321642סגן אמן ארדאלקיס צפורה2393
6021612סגן אמן ארדארליך חדוה2394
6021612סגן אמן ארדגוז זיוה2395
5961606סגן אמן ארדמויס אורה2396
5951605סגן אמן ארדרול דליה2397
5851595סגן אמן ארדארליך רחל2398
5541564סגן אמן ארדכהן נעמי2399
5541564סגן אמן ארדמזרחי אסתר2400
5431553סגן אמן ארדלוי סטלה2401
5431553סגן אמן ארדשמחיוב רחל2402
5101520סגן אמן ארדשבת חנה2403
5081518סגן אמן ארדמוסקונה שוש2404
5071517סגן אמן ארדקסבי אירית2405
4981508סגן אמן ארדקליין מרים2406
4691479סגן אמן ארדרוטמן מרים2407
4621472סגן אמן ארדקצב לילית2408
4421452סגן אמן ארדשטרית רחל2409
4311441סגן אמן ארדמועלם נירה2410
4181428סגן אמן ארדבן סיני מרי2411
4141424סגן אמן ארדכהן עידית2412
3951405סגן אמן ארדפינגולד שושנה2413
3761386סגן אמן ארדקלמוביץ נילי2414
3671377סגן אמן ארדאיבנשיץ מירה2415
3661376סגן אמן ארדפאר סוניה2416
3571367סגן אמן ארדענבר אלנה2417
3521362סגן אמן ארדרייכמן פנינה2418
3441354סגן אמן ארדשבתאי רחלי2419
3411351סגן אמן ארדברטור מיכל2420
3331343סגן אמן ארדגבירצמן פנינה2421
3301340סגן אמן ארדבר שדה ברוריה2422
3171327סגן אמן ארדשני אידה2423
3111321סגן אמן ארדהומל אסתר2424
3031313סגן אמן ארדאנוך ליטבק עירית2425
2881298סגן אמן ארדאלישיב מירה2426
2751285סגן אמן ארדשקד חנה2427
2741284סגן אמן ארדשיקלר פנינה2428
2731283סגן אמן ארדאמית אהובה2429
2641274סגן אמן ארדבן ארצי עליזה2430
2601270סגן אמן ארדברדשניידר לאה2431
2581268סגן אמן ארדאהרוני פרידה2432
2351245סגן אמן ארדתדמור מרי2433
2281238סגן אמן ארדשדה אילנה2434
2131223סגן אמן ארדמרצ'וק איילה2435
1972217סגן אמן ארדביאליק אורה ד"ר2436
1467216סגן אמן ארדדניאל סנא2437
4517215סגן אמן ארדירמנקו ילנה2438
1843214סגן אמן ארדבן שישו אידה2439
1308210סגן אמן ארדהורבט רבקה2440
1397209סגן אמן ארדשרון רותי2441
1981208סגן אמן ארדמרוז יוכי2442



1258205סגן אמן ארדקס גינה2443
1852205סגן אמן ארדסוסינסקי אתי2444
1931203סגן אמן ארדפיביך מרים2445
1822202סגן אמן ארדלוי שרה2446
1772197סגן אמן ארדוידר חנה2447
1376197סגן אמן ארדמולוקנדוב לאורה2448
1762196סגן אמן ארדלאופר נחמה2449
1653195סגן אמן ארדאלמוג שושנה2450
1841194סגן אמן ארדקליין לאה2451
1623192סגן אמן ארדאברהם רחל2452
1623192סגן אמן ארדמנדר ענת2453
1296189סגן אמן ארדבקרמן שרה2454
1781188סגן אמן ארדגרוסמן נחמה2455
1385188סגן אמן ארדאופנהיימר שושנה2456
1781188סגן אמן ארדצור ברכה2457
1177187סגן אמן ארדמיטנוביצקי לאה2458
1751185סגן אמן ארדשפנר מיכל2459
1751185סגן אמן ארדפריש אביגיל2460
1454185סגן אמן ארדווקס חיה2461
1463176סגן אמן ארדשמשי הדס2462
1562176סגן אמן ארדססינה יבגניה2463
1344174סגן אמן ארדגייבסקי נלי2464
1047174סגן אמן ארדשלמן סבטלנה2465
1621172סגן אמן ארדשנפלד עדה2466
1512171סגן אמן ארדנחמיאס מרגלית2467
1591169סגן אמן ארדקאופמן מאירה2468
1472167סגן אמן ארדז'אק טובה2469
1462166סגן אמן ארדשנפ מאיה2470
1452165סגן אמן ארדנאמן-ברזם יעל2471
1343164סגן אמן ארדכהן זאבה2472
1531163סגן אמן ארדממו שרה2473
1422162סגן אמן ארדלוי דורין2474
1511161סגן אמן ארדגמליאל וולף נטי2475
709160סגן אמן ארדלונדון אילנה2476
2353823538סגן אמןחשמונאי רותי2477
1449814498סגן אמןטלבי טונה2478
80478047סגן אמןפודכלבניק טובה2479
70477047סגן אמןאקסלרוד כנרה2480
61526152סגן אמןגבריאלוב מרים2481
54935493סגן אמןהורוביץ בתיה2482
54585458סגן אמןלוי עליזה2483
50275027סגן אמןגולדמן גיזי2484
44674467סגן אמןמועלם לואיז2485
43854385סגן אמןאור חנה2486
43394339סגן אמןוגר אילנה2487
42434243סגן אמןאברבוך גניה2488
40684068סגן אמןרבינוביץ יוספה2489
40394039סגן אמןזלוצ'יבר סימונה2490
40244024סגן אמןקריימרמן לוסי2491
40074007סגן אמןאוריין אמיליה2492
39763976סגן אמןצאום רות2493
39663966סגן אמןלור מינה2494



38703870סגן אמןזליקוביץ חוה2495
38643864סגן אמןיהודאי אראלה2496
38423842סגן אמןיכימוביץ נדיה2497
36883688סגן אמןציגלמן יהודית2498
36663666סגן אמןכרמי לנה2499
36403640סגן אמןאלקון עידית2500
36343634סגן אמןקרן איילה2501
36003600סגן אמןצוקרמן נאוה2502
35923592סגן אמןאדר גדעון2503
34773477סגן אמןמרקס קיטי2504
34503450סגן אמןשחם נינה2505
34483448סגן אמןרומנסקה לורה2506
34433443סגן אמןרונלי-ריקליס שרה2507
34073407סגן אמןבאומץ אניה2508
33873387סגן אמןלוצ'ינסקי חנה2509
33523352סגן אמןפנחס גרטי2510
33193319סגן אמןזברודסקי יהודית2511
32693269סגן אמןצימרמן מירה2512
32663266סגן אמןשילוביץ צפורה2513
32323232סגן אמןוכטנברג אביבה2514
32093209סגן אמןרוזנברג חנה2515
30853085סגן אמןולדמן פנינה2516
30513051סגן אמןריגר בלה2517
30153015סגן אמןרבי לורין2518
30063006סגן אמןלויטה חנה2519
30003000סגן אמןעלאיוף יהודית2520
28872887סגן אמןרייס אסתר2521
27752775סגן אמןלנדאו מרים2522
27582758סגן אמןג'קובס שולמית2523
26872687סגן אמןתל אור ברכה2524
26842684סגן אמןלידור דליה2525
25742574סגן אמןפירסטנברג יונה2526
25252525סגן אמןגוטמן מרל2527
25132513סגן אמןגוזמן צימרמן רחל2528
24982498סגן אמןורסנו דליה2529
24872487סגן אמןאנגל בטי2530
24762476סגן אמןיקואל מבל2531
24502450סגן אמןשטיין אילנה2532
24232423סגן אמןאלכסנדר נטי2533
23852385סגן אמןסברלו לאה2534
23772377סגן אמןחיאט לאה2535
23742374סגן אמןאשל דורית2536
23692369סגן אמןהולנדר פאולה (לילי)2537
23532353סגן אמןפרנקל זמירה2538
23442344סגן אמןגינדין לאה2539
22962296סגן אמןמורג חוה2540
22472247סגן אמןחנן אתי2541
22252225סגן אמןשריה ניצה2542
22072207סגן אמןבן יוסף הדרה2543
22022202סגן אמןלוי יהודית2544
21772177סגן אמןשני דליה2545
21682168סגן אמןברון ברכה2546



20792079סגן אמןקורזניק אסתר2547
20582058סגן אמןצחייק שושנה2548
20462046סגן אמןדוד דליה2549
19941994סגן אמןפינשטיין בתיה2550
19801980סגן אמןגלזר דינה2551
19741974סגן אמןוגנר אהובה2552
19651965סגן אמןארי חנה2553
19611961סגן אמןרג'ואן דליה2554
19591959סגן אמןפזי נחמה2555
19551955סגן אמןקנפול פרל2556
19521952סגן אמןקויטנר מאיה2557
19321932סגן אמןאטלסוביץ שושנה2558
19271927סגן אמןהלר יהודית2559
19151915סגן אמןאלון סנדרה2560
19121912סגן אמןמגזניק יהודית2561
18981898סגן אמןאופנהיים רות2562
18731873סגן אמןגרלינג רחל2563
18511851סגן אמןגור עידית2564
18291829סגן אמןשרים יהודית2565
18261826סגן אמןמזור צינה2566
18061806סגן אמןפורר רוניה2567
17751775סגן אמןלאהר טובה2568
17611761סגן אמןגולדרט חיה2569
17351735סגן אמןברוורמן יפה2570
17331733סגן אמןגושן בקי (רבקה)2571
17241724סגן אמןשוורץ אביבה2572
17191719סגן אמןבריינר שושנה2573
16901690סגן אמןאברהמי סוזי2574
16851685סגן אמןשטיינפלד גרדה2575
16851685סגן אמןגולן תמר2576
16691669סגן אמןבן דור נטלי2577
16661666סגן אמןאלליס רות2578
16571657סגן אמןאורן חיותה2579
16501650סגן אמןסכנוביץ מרים2580
16481648סגן אמןצביק נעמי2581
16411641סגן אמןמונסונייגו רינה2582
16411641סגן אמןינקוביץ יהודית2583
16361636סגן אמןזוק לובה2584
16081608סגן אמןמרכוס טובה2585
15861586סגן אמןאלטר סילביה2586
15581558סגן אמןפיבין שושנה2587
15571557סגן אמןקסטלנובו לאה2588
15401540סגן אמןסקאל מרים2589
15371537סגן אמןכרמל טובה2590
15211521סגן אמןשביב לאה2591
15021502סגן אמןבילגראי חנה2592
14601460סגן אמןליברטל ז'קלין2593
14561456סגן אמןפרידלנדר פנינה2594
14551455סגן אמןגרינהויז פנינה2595
14541454סגן אמןצרנביץ אסיה2596
14501450סגן אמןברגר ורדה2597
14431443סגן אמןויסברג ברכה2598



14371437סגן אמןקנין חוה2599
14171417סגן אמןשמואלי נילי2600
14081408סגן אמןכחילה אביבה2601
13931393סגן אמןדרורי רינה2602
13861386סגן אמןגפשטין חמדה2603
13761376סגן אמןברי צילה2604
13721372סגן אמןקייסר רעיה2605
13431343סגן אמןערד רונית2606
13411341סגן אמןששון אחוה2607
13361336סגן אמןבראף שושנה2608
13171317סגן אמןמדליה עמליה2609
13081308סגן אמןטל דליה2610
12991299סגן אמןפרידמן עתליה2611
12921292סגן אמןקנדל יעל2612
12811281סגן אמןסטרוגו מטילדה2613
12781278סגן אמןפסטרנק אלישבע2614
12751275סגן אמןמסרי גאולה2615
12681268סגן אמןמצקביץ טליה2616
12331233סגן אמןויסמן יעל2617
12231223סגן אמןהמבורג אסתר2618
12191219סגן אמןפסי לאה2619
12161216סגן אמןענבי מרים2620
12151215סגן אמןלוטן רחל2621
12091209סגן אמןאייל הדסה2622
12051205סגן אמןמשיח אתי2623
12011201סגן אמןמררי ברוריה2624
11871187סגן אמןחדש אסתר2625
11861186סגן אמןשפירא מרים2626
11811181סגן אמןרטנר נעמי2627
11791179סגן אמןדגן דליה2628
11771177סגן אמןאלתרמן קלרה2629
11771177סגן אמןפינק חוה2630
11701170סגן אמןבן יהודה עדינה2631
11641164סגן אמןקלינגהופר רבקה2632
11631163סגן אמןאלקלעי רחל2633
11481148סגן אמןכץ אלה2634
11371137סגן אמןפלר רמה2635
11321132סגן אמןברקוביץ פני2636
11321132סגן אמןפסוק מרים2637
11291129סגן אמןשריג נוגה2638
11251125סגן אמןלכטר רותי2639
11101110סגן אמןאורן ברוריה2640
11011101סגן אמןהאן אליס2641
10871087סגן אמןצויזנר רותי2642
10861086סגן אמןהס בלה2643
10821082סגן אמןאגסי פולט2644
10781078סגן אמןמאיר מרגרט2645
10701070סגן אמןהלר חיה2646
10661066סגן אמןמילנר הני2647
10641064סגן אמןחן סוניה2648
10511051סגן אמןאילון דינה2649
10441044סגן אמןיעקב שולמית2650



10431043סגן אמןלוי דניס2651
10411041סגן אמןאלטלף גרסיאלה2652
10361036סגן אמןסיבוני יולנדה2653
10271027סגן אמןאהרונוביץ מרים2654
10271027סגן אמןקלז שוש2655
10251025סגן אמןקרטיס מירה2656
10121012סגן אמןלדרמן שושנה2657
10121012סגן אמןסבחה אולין2658
10111011סגן אמןלזר רות2659
10071007סגן אמןסיני שרה2660
994994סגן אמןגבריאלי שלומית2661
994994סגן אמןזקן שרה2662
992992סגן אמןבמברגר מירלה2663
991991סגן אמןפירט סימה2664
983983סגן אמןרחימא רחל2665
979979סגן אמןאללוף אסתר2666
967967סגן אמןפירסט דפנה2667
967967סגן אמןפארי בלה2668
960960סגן אמןפינקו גילה2669
945945סגן אמןרונן ניצה2670
945945סגן אמןורשבסקי תחיה2671
936936סגן אמןיצחקי ויקי2672
928928סגן אמןצדר פולה2673
927927סגן אמןרבינוביץ חנה2674
924924סגן אמןרושיחוצקי לאה2675
921921סגן אמןסיינקו ילנה2676
919919סגן אמןקורן עינת2677
917917סגן אמןסיבוני אתי2678
913913סגן אמןסולומונס הלדה2679
910910סגן אמןוולפה רינה2680
910910סגן אמןאמיתי נעמי2681
902902סגן אמןאברהם חיה2682
902902סגן אמןלהבי זהבה2683
898898סגן אמןזיסמן ציפורה2684
893893סגן אמןגנור אדלה2685
892892סגן אמןסונדר לילי2686
890890סגן אמןגולדברג שרון2687
889889סגן אמןמרקוביץ אטליה2688
888888סגן אמןמדינה גילה2689
885885סגן אמןגיחון מלכה2690
884884סגן אמןחי יעל2691
883883סגן אמןרובין רותי2692
880880סגן אמןכהן ג'ני2693
878878סגן אמןנתנס קיטי2694
873873סגן אמןלינדה גיטה2695
869869סגן אמןברמן ליאה2696
866866סגן אמןלופנפלד ארנה2697
864864סגן אמןפרידמן כרמלה2698
862862סגן אמןחזן שפרה2699
859859סגן אמןפרידמן סוזן2700
858858סגן אמןטוליאנסקי סטלה2701
855855סגן אמןשטיינברג פליציה2702



851851סגן אמןשמש מגדה2703
850850סגן אמןיחזקאלי רבקה2704
842842סגן אמןשפאן שרה2705
834834סגן אמןחן ג'ודי ד"ר2706
832832סגן אמןלוי קמי2707
829829סגן אמןברגר מיקי2708
825825סגן אמןפוטר תרצה2709
816816סגן אמןמוסרי שולה2710
814814סגן אמןקליינברג מרתה2711
808808סגן אמןקפלן הופרט חנה2712
806806סגן אמןסורקיס חוה2713
805805סגן אמןבטיט פאולה2714
796796סגן אמןכרמל מרים2715
795795סגן אמןקרופקה אמירה2716
795795סגן אמןעמית רות2717
792792סגן אמןלורנס ליזה2718
789789סגן אמןלודין חנה2719
787787סגן אמןפנחסוף גאולה2720
785785סגן אמןלרון רחל2721
783783סגן אמןבן מנחם אורה2722
778778סגן אמןבן טל יהודית2723
777777סגן אמןהופנרייך יהודית2724
774774סגן אמןזיגמן רות2725
769769סגן אמןבן-אליהו מלכה2726
754754סגן אמןקופרמן ריקה2727
754754סגן אמןקרפ דינה2728
752752סגן אמןקליגסברג מרי אינגה2729
749749סגן אמןבוסיבה ברטה2730
746746סגן אמןפולק עליזה2731
745745סגן אמןלרסקי דינה2732
742742סגן אמןרייך שרה2733
735735סגן אמןבן חנוך נחמה2734
731731סגן אמןסיני רחל2735
729729סגן אמןבן כוזרי יהודית2736
723723סגן אמןכוכבי תקוה2737
715715סגן אמןמלמד כרמלה2738
713713סגן אמןמרק זיוה2739
707707סגן אמןגולדה מרים2740
706706סגן אמןבסון חסידה2741
699699סגן אמןאסלן זיוה2742
693693סגן אמןשרף רחל2743
690690סגן אמןשגב סימה2744
685685סגן אמןקיטה פנינה2745
685685סגן אמןרג'ואן ברטה2746
684684סגן אמןהירש אירית2747
679679סגן אמןגולדין עדנה2748
677677סגן אמןיערי חוה2749
675675סגן אמןשמואלי ניבה2750
674674סגן אמןבן ישראל אוליביה2751
673673סגן אמןפירר אידה2752
672672סגן אמןגולדברגר חביבה2753
668668סגן אמןוויט ניצה2754



664664סגן אמןגרינהויז שושנה2755
662662סגן אמןאביבי מדלן2756
661661סגן אמןיוסף דרורה2757
654654סגן אמןבר-אור לריסה2758
654654סגן אמןמכמל הילדה2759
653653סגן אמןסילבר לוריין2760
651651סגן אמןמונטרייל רחל2761
649649סגן אמןכהן לאה2762
640640סגן אמןשלום שולמית2763
639639סגן אמןשמחון מיכל2764
637637סגן אמןכץ בת שבע2765
636636סגן אמןמזרחי אהובה2766
634634סגן אמןנוימן רחל2767
633633סגן אמןשיימן ג'ודי2768
630630סגן אמןוינרבה הדסה2769
629629סגן אמןרייף זיוה2770
629629סגן אמןבן-זקן רחל2771
627627סגן אמןוייס טובה2772
626626סגן אמןזלצברג אבישר שרה2773
625625סגן אמןבודק לאה2774
620620סגן אמןשפריר רחל2775
619619סגן אמןלוי אסתר2776
617617סגן אמןטייבלום שרה2777
614614סגן אמןבורנשטיין יעל2778
613613סגן אמןפרקש אילנית2779
609609סגן אמןבר-שי מירה2780
608608סגן אמןמריל מיכל2781
607607סגן אמןטורוק ריטה2782
605605סגן אמןחנניה רות2783
604604סגן אמןבר רוזה2784
601601סגן אמןשפיגלמן יונה2785
601601סגן אמןעזרא שושנה2786
598598סגן אמןחסיס יעל2787
590590סגן אמןהירש רבקה2788
589589סגן אמןזמיר אירית2789
584584סגן אמןפלום רחל2790
582582סגן אמןבוז מזרחי שרה2791
580580סגן אמןאבילאה רות2792
577577סגן אמןעמוסי רות2793
575575סגן אמןבן דרור מירי2794
572572סגן אמןכהן טובה2795
569569סגן אמןאלישיב רלי2796
567567סגן אמןרוזנצויג ויקטוריה2797
566566סגן אמןגינזבורג שלומית2798
562562סגן אמןיפה פרנקי2799
562562סגן אמןפרוינד רחל2800
561561סגן אמןשטרנברג אסתר2801
561561סגן אמןבלזיצמן חיה2802
560560סגן אמןכהן אריאלה שרי2803
559559סגן אמןבן-בינה רחל2804
558558סגן אמןקוגן בלה2805
554554סגן אמןבן עטר רומה2806



554554סגן אמןמרקביץ יפה2807
554554סגן אמןרקיר דורה2808
549549סגן אמןשקולניק ליאורה2809
539539סגן אמןעירד שרה2810
538538סגן אמןזיידמן לילי2811
538538סגן אמןדוידי מרים2812
538538סגן אמןרוזנברג עדנה2813
534534סגן אמןוינברגר חיה2814
530530סגן אמןפטר-כידן חוה2815
530530סגן אמןמנוביץ בלהה2816
530530סגן אמןמטלון תמר2817
529529סגן אמןקשיפוב ציונה2818
523523סגן אמןסגל מרים2819
522522סגן אמןברטנובסקי יהודית2820
519519סגן אמןמתוקי דליה2821
517517סגן אמןבנבנישתי רבי2822
514514סגן אמןארבל תקוה2823
513513סגן אמןכהן דבורה2824
512512סגן אמןברלין לורנה2825
511511סגן אמןאוייה בקי2826
505505סגן אמןבועזיז אילנה2827
505505סגן אמןדיין קטלין2828
504504סגן אמןשטלריד חיה2829
501501סגן אמןברנר ויויאן2830
496496סגן אמןמאור חגית2831
496496סגן אמןבן שק ליפשה2832
494494סגן אמןאקשטיין רחל2833
493493סגן אמןלייפר שושי2834
491491סגן אמןהולצמן חנה2835
491491סגן אמןגל לאה2836
490490סגן אמןבכר אסתר2837
487487סגן אמןוינרובר ורדה2838
486486סגן אמןגוטליב רנה2839
485485סגן אמןאלטשולר נעמי2840
485485סגן אמןלסרי איוט2841
484484סגן אמןבנטמן שוש2842
484484סגן אמןטראו ויויאן2843
480480סגן אמןנגר נאוה2844
473473סגן אמןברנבלום נירה2845
473473סגן אמןסגל הילדה2846
471471סגן אמןאסף אתי2847
468468סגן אמןאינטרטור סלביה2848
467467סגן אמןדרמן שריל2849
463463סגן אמןוינגרובר שרה2850
462462סגן אמןפורת רבקה2851
461461סגן אמןמונסונגו מימי2852
461461סגן אמןגל נלי2853
458458סגן אמןקומינס ג'ניס2854
456456סגן אמןהמרשלג גרט2855
454454סגן אמןליפקין חנה2856
452452סגן אמןהובר עליזה2857
450450סגן אמןאסף עדנה2858



449449סגן אמןבנדרסקי גינו2859
449449סגן אמןרוזנר חנה לאה2860
446446סגן אמןסולומון אריאלה2861
444444סגן אמןאבגר אביבה2862
442442סגן אמןגרינברג יפה2863
441441סגן אמןשכנאי זהבה2864
439439סגן אמןמרקוס טינקה2865
437437סגן אמןרוזן צופי2866
435435סגן אמןרונן רבקה2867
435435סגן אמןעבודי עדה2868
435435סגן אמןזיו דבורה2869
432432סגן אמןקליין דליה2870
431431סגן אמןמרגלית נילי2871
431431סגן אמןטוויג יהודית2872
429429סגן אמןהורבט שושנה2873
427427סגן אמןצייגר יונה2874
427427סגן אמןרוטשילד נורית2875
427427סגן אמןלאור ליה2876
427427סגן אמןבולטה תאה2877
427427סגן אמןיעקבי שרה2878
426426סגן אמןחסין אידה2879
422422סגן אמןברקאי אליה2880
422422סגן אמןשירצקי ליליאן2881
421421סגן אמןוינברג אילנה2882
421421סגן אמןשגיב ורדה2883
418418סגן אמןשפית רות2884
418418סגן אמןקרניאלי לאה2885
416416סגן אמןוילד ג'ני2886
416416סגן אמןקרמר בלומה2887
413413סגן אמןהופמן אסתר2888
410410סגן אמןברזילי ורדה2889
409409סגן אמןגנני רחל2890
407407סגן אמןסער יעל2891
406406סגן אמןסקלר אסתר2892
406406סגן אמןפלר חוה2893
406406סגן אמןמררו זהבה2894
406406סגן אמןדבי אהרון טובה2895
406406סגן אמןהלר ישראלה2896
404404סגן אמןאברהם לאה2897
403403סגן אמןשיף אסתר2898
398398סגן אמןשובל ציונה2899
396396סגן אמןריינהנד מימי2900
391391סגן אמןקצין יהודית2901
391391סגן אמןאובנת אילנה2902
390390סגן אמןויזל רחל2903
389389סגן אמןגולד סילביה2904
388388סגן אמןגולדבלט קרן2905
386386סגן אמןטרבס דורית2906
384384סגן אמןנוי רות2907
384384סגן אמןברייר גבי2908
383383סגן אמןמסר רות2909
383383סגן אמןגוראל נעמי2910



382382סגן אמןרזון אילנה2911
382382סגן אמןקרביץ רעיה2912
377377סגן אמןזנגר בלהה2913
375375סגן אמןבר-אל שלי2914
372372סגן אמןזקהיים נירה2915
371371סגן אמןגיורא סוזי2916
371371סגן אמןבייט רחל2917
371371סגן אמןגורביץ איטה2918
370370סגן אמןישי עדה2919
369369סגן אמןוויצמן עידית2920
368368סגן אמןטרבולסי לילי2921
368368סגן אמןפורת דליה2922
364364סגן אמןאהרוני פנינה2923
363363סגן אמןבהרי גלדיס2924
361361סגן אמןוולפוס איילה2925
360360סגן אמןשמואל רינה2926
360360סגן אמןלניאדו ג'ויס2927
359359סגן אמןשושני נלה2928
359359סגן אמןניקאין אסתר2929
359359סגן אמןפרלמן חסיה2930
358358סגן אמןלהט חוה2931
356356סגן אמןגרץ סימה2932
356356סגן אמןזמיר חדווה2933
355355סגן אמןורון ביאטריס2934
351351סגן אמןנוימן מיקי2935
350350סגן אמןבן שלמה רחל2936
349349סגן אמןליפשיץ מרים2937
348348סגן אמןקנור מרים2938
347347סגן אמןצוקרמן שנקה2939
346346סגן אמןבן ארי זלדה2940
344344סגן אמןשמש רחל2941
342342סגן אמןבן אברהם רות2942
337337סגן אמןאנגלברג אסטלה2943
337337סגן אמןתשובה גאולה2944
333333סגן אמןלאונר שפרה2945
333333סגן אמןכהן דורית2946
332332סגן אמןזילברברג נעמי2947
330330סגן אמןפוגלר גילת2948
329329סגן אמןכרמון לאה2949
329329סגן אמןזילברברג רינה2950
328328סגן אמןאהרוני חנה2951
328328סגן אמןנתנזון מרים2952
326326סגן אמןלב איבון2953
325325סגן אמןזלבסקי רבקה2954
323323סגן אמןשובל אורנה2955
322322סגן אמןחיון לילי2956
319319סגן אמןלוינרד רוכי2957
314314סגן אמןדויטש שרה2958
313313סגן אמןמשען נורית2959
311311סגן אמןאוסטווינד שולמית2960
308308סגן אמןשמש רינה2961
308308סגן אמןהדר שושנה2962



308308סגן אמןשפרלינג רות2963
306306סגן אמןצדוק יפה2964
304304סגן אמןשדה מונה2965
302302סגן אמןברגר אביבה2966
301301סגן אמןרנד דינה2967
300300סגן אמןשפירא עטי2968
298298סגן אמןצורן נאוה2969
298298סגן אמןלטיאק דניס2970
297297סגן אמןלוין איטה2971
296296סגן אמןמזרחי מרגלית2972
295295סגן אמןאלון אודט2973
293293סגן אמןבליס דורין2974
293293סגן אמןקופמן לאה2975
292292סגן אמןשוחט לאוני2976
290290סגן אמןקניון נורית2977
287287סגן אמןדבח בלה2978
286286סגן אמןעזר יהודית2979
286286סגן אמןשמר רונית2980
285285סגן אמןפלד עדה2981
284284סגן אמןגרופר ענת2982
284284סגן אמןדיכטוולד אורה2983
283283סגן אמןגוארצ'י טבני רותי2984
283283סגן אמןבן בסט ויויאן2985
282282סגן אמןמאור כרמלה2986
282282סגן אמןנחמן אסתר2987
280280סגן אמןפיצ'יץ רבקה2988
280280סגן אמןאמיר חיה2989
280280סגן אמןפאר ליאורה2990
280280סגן אמןזינרייך דורית2991
279279סגן אמןבן יאיר יונית2992
278278סגן אמןצדקי שרה2993
278278סגן אמןלסקר שרה2994
277277סגן אמןקידר עלינא2995
276276סגן אמןפינקל ציפי2996
276276סגן אמןניב אתי2997
276276סגן אמןטוקר ילנה2998
276276סגן אמןלשנובולסקי חני2999
275275סגן אמןברטפלד חביבה3000
275275סגן אמןגבריאל יהודית3001
275275סגן אמןברנע ליאורה3002
275275סגן אמןחדד רות3003
275275סגן אמןכהן מזל3004
273273סגן אמןאלטרס יואלה3005
273273סגן אמןבסיס שרית3006
272272סגן אמןגדיאל לידיה3007
272272סגן אמןדרומר רונית3008
272272סגן אמןלמברגר חוה3009
271271סגן אמןנוה יהודית3010
271271סגן אמןפונטה רחל3011
271271סגן אמןניומן איליין3012
270270סגן אמןבן דוד חיה3013
268268סגן אמןיעקב שושנה3014



267267סגן אמןסבה נינה3015
267267סגן אמןכהן יהודית3016
265265סגן אמןבצינס מרלין3017
265265סגן אמןליטן כרמלה3018
265265סגן אמןרחמינוב אתי3019
264264סגן אמןברדה מרינה3020
264264סגן אמןמוקד אילנה3021
264264סגן אמןרובין הדי3022
264264סגן אמןארגז דבורה3023
262262סגן אמןשרים ניצה3024
261261סגן אמןברד חנה3025
258258סגן אמןנתב קלרה3026
258258סגן אמןרוטנברג עליזה3027
258258סגן אמןטילבור פנינה3028
258258סגן אמןמגן בתיה3029
257257סגן אמןרשף רות3030
257257סגן אמןאלטמן ליאה3031
256256סגן אמןגרינשטין נליה3032
256256סגן אמןשושני רחל3033
256256סגן אמןמזרחי מרגוריט3034
255255סגן אמןטבל עדית3035
255255סגן אמןביסמוט סוזן3036
254254סגן אמןקיסר שושנה3037
254254סגן אמןסימציס שושנה3038
253253סגן אמןברסלר חוה3039
252252סגן אמןספקטור ענת3040
252252סגן אמןארבל חוה3041
252252סגן אמןגרינמן אביבה3042
252252סגן אמןארביב קלרה3043
251251סגן אמןזינגר היידי3044
250250סגן אמןכץ אוולין3045
247247סגן אמןוייס אמיליה3046
247247סגן אמןאמיר גילה3047
246246סגן אמןחן טוב לאה3048
245245סגן אמןעצמון תקוה3049
245245סגן אמןגספר נעמי3050
245245סגן אמןשושני נוגה3051
244244סגן אמןקופמן עופרה3052
244244סגן אמןגולדשטיין סולנג'3053
243243סגן אמןפרידמן ג'ולי3054
242242סגן אמןטל-שוורץ אביבה3055
242242סגן אמןהנדל שושנה3056
242242סגן אמןורדי חיה3057
241241סגן אמןנוימן אילנה3058
239239סגן אמןפוקד שרה3059
238238סגן אמןאמיר אילנה3060
238238סגן אמןאליכס גלינה3061
234234סגן אמןברין שרה3062
234234סגן אמןטורי רותי3063
233233סגן אמןמוגרבי נורית3064
233233סגן אמןרובינגר בתיה3065
232232סגן אמןליברמן הלן3066



231231סגן אמןקוקירמן אדית3067
230230סגן אמןלוי  מריון3068
228228סגן אמןשפיר נילי3069
228228סגן אמןבר נחמה3070
228228סגן אמןהייד ג'יליאן3071
228228סגן אמןחלמיש יפה3072
226226סגן אמןבינדר מרים3073
226226סגן אמןבר אל דליה3074
225225סגן אמןמילון יעל3075
224224סגן אמןכהן רות3076
224224סגן אמןבוברוב טובה3077
224224סגן אמןוגמן דבורה3078
223223סגן אמןאבישי יהודית3079
222222סגן אמןגרינברג רונית3080
222222סגן אמןשלו זהבה3081
222222סגן אמןפוקס שושי3082
222222סגן אמןשמר יהודית3083
220220סגן אמןמגנס ורדה3084
220220סגן אמןטוביאס מרים3085
219219סגן אמןזקס מורין3086
219219סגן אמןמוגרבי שרה3087
218218סגן אמןאבנר דרורה3088
218218סגן אמןגדנסקי הלן3089
217217סגן אמןבנקירר תמר3090
217217סגן אמןגרשוני אנה3091
217217סגן אמןאהרונוב נורית3092
217217סגן אמןפז כרמלה3093
216216סגן אמןבן ישראל מירי3094
216216סגן אמןאידלוביץ חנה3095
215215סגן אמןרפפורט יונה3096
215215סגן אמןקאיזרמן אדית3097
214214סגן אמןהרשקוביץ נורית3098
214214סגן אמןבר נחמה3099
212212סגן אמןמלמד אמה3100
212212סגן אמןקייזמן לילי3101
211211סגן אמןוולף ג'יה3102
211211סגן אמןפרנקל יפה3103
209209סגן אמןרון אדית3104
208208סגן אמןגיבשטיין בלה3105
208208סגן אמןזלץ מאירה3106
208208סגן אמןפוסק מינדה3107
207207סגן אמןלב אילנה3108
206206סגן אמןעירן מיה3109
206206סגן אמןגרסיאני אסתר3110
205205סגן אמןבר זיו חנה3111
205205סגן אמןמזרחי גילה3112
205205סגן אמןשי טובה3113
204204סגן אמןכהן מרגלית3114
203203סגן אמןפרסט רחל3115
203203סגן אמןיופה רונה3116
203203סגן אמןכהן ורד3117
202202סגן אמןחסון לאה3118



202202סגן אמןקנובלר שרה3119
201201סגן אמןפרימט רותי3120
200200סגן אמןהאס לילית3121
199199סגן אמןגילמן שרה3122
198198סגן אמןמרומי תמרה3123
197197סגן אמןלאלזרי טובה3124
197197סגן אמןשידלובסקי אילנה3125
197197סגן אמןבויטלר אביבה3126
197197סגן אמןאקרשטיין סטפני3127
197197סגן אמןאורון לורנס3128
196196סגן אמןסידר יהודית3129
196196סגן אמןסטראסר אווה3130
196196סגן אמןרפפורט צפורה3131
195195סגן אמןמלמן בת שבע3132
195195סגן אמןרומם נירה3133
194194סגן אמןויינגרטן פרנסיס3134
194194סגן אמןשושניק ליליאנה3135
193193סגן אמןבורנשטיין ונסה3136
192192סגן אמןבן אור תמר3137
192192סגן אמןרסקין דפנה3138
191191סגן אמןחסיין דליה3139
190190סגן אמןדלל אביבה3140
190190סגן אמןאמקייס איידה3141
189189סגן אמןוילפוביץ מילה3142
188188סגן אמןפלוטקין שרה3143
188188סגן אמןרזניקוב ראיסה3144
188188סגן אמןנהרי דורית3145
187187סגן אמןביגר שלומית3146
187187סגן אמןגילעם שושנה3147
187187סגן אמןסגל שולה3148
187187סגן אמןכהן שויונה3149
186186סגן אמןלוי שושנה3150
186186סגן אמןברודנו אירנה3151
185185סגן אמןמאיו מזל3152
185185סגן אמןריץ לודמילה3153
184184סגן אמןבן תורה יערה3154
184184סגן אמןשגיא נעמי3155
184184סגן אמןאדר אילנה3156
183183סגן אמןברונר אמירה3157
183183סגן אמןפז תמר3158
182182סגן אמןדורף אן3159
182182סגן אמןדיקטרו רנה3160
182182סגן אמןאפרתי שושנה3161
181181סגן אמןורדי מלכה3162
181181סגן אמןבר אשר אסנת3163
180180סגן אמןוקסברגר אסתר3164
179179סגן אמןצוק-רמון יהודית3165
179179סגן אמןרוזגה פאני3166
179179סגן אמןמני בתיה3167
178178סגן אמןשוורץ אליס3168
177177סגן אמןגראד טביתא מרה3169
177177סגן אמןענבר עירית3170



177177סגן אמןגולד מרים3171
177177סגן אמןאבדג'ן ג'אנה3172
176176סגן אמןבארי תמר3173
176176סגן אמןשיקלר רחל3174
175175סגן אמןהירש טוני3175
175175סגן אמןהוט נורית3176
175175סגן אמןפקטור ברברה3177
175175סגן אמןדותן חנה3178
174174סגן אמןקיראי לידיה3179
174174סגן אמןבוחניק הלנה3180
174174סגן אמןמנדל רוחל'ה3181
174174סגן אמןפסבולסקי מוירה3182
173173סגן אמןשויגר דבורה3183
173173סגן אמןגל מלכה3184
173173סגן אמןבנדקובסקי רחל3185
173173סגן אמןוקסלר דורית3186
172172סגן אמןריינהולד יהודית3187
171171סגן אמןאנקול זהבה3188
171171סגן אמןגבריאל אסתר3189
171171סגן אמןקירשנבאום נילי3190
171171סגן אמןסלוזני מרווין3191
171171סגן אמןיהודית ניר3192
170170סגן אמןגוטליב ניצה3193
170170סגן אמןקידר לינה3194
170170סגן אמןמגד נירה3195
170170סגן אמןשגיא אילנה3196
170170סגן אמןבירן חוה3197
168168סגן אמןברי לידיה3198
168168סגן אמןוינר חנה3199
168168סגן אמןגרינברג ביאטריס3200
167167סגן אמןלברן תמרה3201
167167סגן אמןבלומברג שרה3202
167167סגן אמןקריסטל רוזה3203
166166סגן אמןיוסף גילה3204
166166סגן אמןלילינטל רינה3205
166166סגן אמןארתור פט3206
165165סגן אמןג'מה סוזן3207
165165סגן אמןלויזון שרון3208
165165סגן אמןגוטסמן עדינה3209
164164סגן אמןבן אבו לטיסיה3210
163163סגן אמןלילינטל גון3211
162162סגן אמןאוריאלי דליה3212
161161סגן אמןאדלר אסתר3213
161161סגן אמןהרשקוביץ שרה3214
161161סגן אמןלוי אליאט3215
161161סגן אמןסטולוביץ פנינה3216
161161סגן אמןמנור שרה3217
161161סגן אמןיוגב יפה3218
161161סגן אמןבנציוני עליזה3219
160160סגן אמןבר יוסף לוסי3220
160160סגן אמןצדוק שרה3221
160160סגן אמןשביב אניאלה3222



160160סגן אמןיצחק הדסה3223
159159סגן אמןגור אריה מירה3224
158158סגן אמןגולדברד שושנה3225
158158סגן אמןיצחק זיוה3226
158158סגן אמןקרמר חנה3227
1382158סגן אמןאבן רות3228
157157סגן אמןלזר הלן3229
157157סגן אמןחפץ רותי3230
157157סגן אמןגורביץ פנינה3231
157157סגן אמןבנימיני עדנה3232
157157סגן אמןפרייס לזלי3233
156156סגן אמןאדיר תמר3234
155155סגן אמןגיל הר חוה3235
155155סגן אמןלואיס בברלי3236
154154סגן אמןנוימן יהודית3237
1035153סגן אמןאלטר זיזי3238
153153סגן אמןלב ארי רוני3239
153153סגן אמןגודמן לין3240
152152סגן אמןאלברט רחל3241
152152סגן אמןאברהם גניה3242
152152סגן אמןשור שיפי3243
152152סגן אמןכהן מרגרט3244
151151סגן אמןרום נטלי3245
150150סגן אמןפלקסר אליזבט3246
150150סגן אמןגולדמן חוה3247
149149סגן אמןדנון שרה3248
149149סגן אמןכץ מלי3249
148148סגן אמןפלומין רודיקה3250
148148סגן אמןויזל קטי3251
147147סגן אמןבן שלמה גילה3252
147147סגן אמןסלומון לאה3253
147147סגן אמןיעקבי מיכל3254
1371147סגן אמןוינשטוק סלמה3255
147147סגן אמןאריאל חגית3256
1371147סגן אמןזינמן טובה3257
975147סגן אמןפוקסברונר אסתר3258
147147סגן אמןאטד פנינה3259
146146סגן אמןלנגלבן לאה3260
1064146סגן אמןמנדה סול3261
146146סגן אמןצור חביבה3262
146146סגן אמןאוליבר עפרה3263
146146סגן אמןווברמן מרי3264
866146סגן אמןאמבר אסתי3265
145145סגן אמןמנדלסון בילי3266
145145סגן אמןגרשגורן אילנה3267
145145סגן אמןלומזוב לובוב3268
1351145סגן אמןנסומה רותי3269
145145סגן אמןחבורה דליה3270
144144סגן אמןשליט נטע3271
144144סגן אמןאטיאס סימון3272
144144סגן אמןאשרוף זהר3273
143143סגן אמןמוריה חנה3274



1034143סגן אמןשפרינגר גילה3275
142142סגן אמןקנטר שולמית3276
142142סגן אמןשטינברג חנה3277
1222142סגן אמןכהן נעמי3278
142142סגן אמןאבישר מלי3279
142142סגן אמןעמישב מילכה3280
142142סגן אמןדורפן טובה3281
142142סגן אמןרייס איילין3282
141141סגן אמןגיאונו ביולה3283
140140סגן אמןלאופר צילה3284
140140סגן אמןבקלצו'ק בלנש3285
140140סגן אמןקורן ליזה3286
139139סגן אמןפרדר בת שבע3287
139139סגן אמןליבנה מיכל3288
139139סגן אמןסלומי מלי3289
139139סגן אמןמירון מרים3290
138138סגן אמןגזית תמר3291
138138סגן אמןסולב אילנה3292
138138סגן אמןדנאי ליאורה3293
138138סגן אמןדלל מישל3294
1281138סגן אמןשרון רוזליה3295
137137סגן אמןברוידא אהובה3296
137137סגן אמןכץ נעמי3297
136136סגן אמןהינדי רחל3298
1261136סגן אמןקוזוקרו מרים3299
136136סגן אמןיורמן ירדנה3300
136136סגן אמןשחורי אילנה3301
136136סגן אמןקולומבוס שילה3302
135135סגן אמןאמיר עדנה3303
1251135סגן אמןיקותיאלי מרגלית3304
135135סגן אמןשטיגמן אירית3305
134134סגן אמןברטשניידר מרסל3306
134134סגן אמןאלבר רוזה3307
1142134סגן אמןקלרין פאינה3308
134134סגן אמןרגב שרי3309
133133סגן אמןסמו מירי3310
1231133סגן אמןפנחסוב אלכסנדרה3311
133133סגן אמןקרטנשטיין יהודית3312
133133סגן אמןזומר זהבה3313
133133סגן אמןסווירי סועד3314
133133סגן אמןוולפיילר שרה3315
132132סגן אמןמנור לאה3316
132132סגן אמןפלציג לילקה3317
132132סגן אמןישראלי יוספה3318
131131סגן אמןפפר מיכל3319
131131סגן אמןרז רוזט3320
131131סגן אמןזילבר טטיאנה3321
130130סגן אמןאיזנשטיין בלה3322
1102130סגן אמןגרינמן אהובה3323
130130סגן אמןכהן-שלו שלומית3324
130130סגן אמןברנזון ציפי3325
129129סגן אמןבר ניב אבגיל3326



128128סגן אמןיגד ורדה3327
128128סגן אמןשפירא הלן3328
128128סגן אמןדורון אילנה3329
874127סגן אמןגור ציפורה3330
973127סגן אמןציון חנה3331
127127סגן אמןרוזנשיין גניה3332
127127סגן אמןמאיה רותי3333
127127סגן אמןעינתי לאה3334
127127סגן אמןשפוטהיים רחל3335
127127סגן אמןיולביץ שלומית3336
127127סגן אמןרהט צפרא3337
126126סגן אמןוקסלר ורד3338
126126סגן אמןלנדאו שמחה3339
126126סגן אמןשנבל אסתר3340
126126סגן אמןמרמלשטיין עליזה3341
125125סגן אמןגלבוע דניאלה3342
125125סגן אמןשגיא לנה3343
125125סגן אמןזהר שרה3344
125125סגן אמןאל אני צפורה3345
125125סגן אמןפרומן פנלופי3346
124124סגן אמןגרסטנר חיה3347
124124סגן אמןמיליטיאנו פליצ'ה3348
124124סגן אמןסנדרוביץ צפורה3349
124124סגן אמןהברמן עדנה3350
124124סגן אמןגביש עמליה3351
123123סגן אמןלב נורית3352
123123סגן אמןעשבי יוכבד3353
123123סגן אמןשרון אתי3354
122122סגן אמןאברון ענת3355
122122סגן אמןאילון אתי3356
122122סגן אמןקירשנבאום דסי3357
121121סגן אמןודעי עמליה3358
121121סגן אמןסימון רבקה3359
121121סגן אמןליכטשטיין אסתר3360
121121סגן אמןגולדנברג זיוה3361
814121סגן אמןשרון מזל3362
120120סגן אמןספיר לאה3363
119119סגן אמןמזרחי שלומית3364
1081118סגן אמןסחר אתי3365
1081118סגן אמןקאהן הלן3366
117117סגן אמןפרין ענת3367
117117סגן אמןפנחסי לבנה3368
117117סגן אמןדורון דליה3369
117117סגן אמןשמש לאה3370
117117סגן אמןברודשטיין אביבה3371
117117סגן אמןרם סימון3372
116116סגן אמןיונה נחמה3373
1061116סגן אמןאהרוני תמר3374
116116סגן אמןאיסלר נילי3375
467116סגן אמןסטינגר אווה3376
115115סגן אמןיניב דינה3377
114114סגן אמןקורץ ירדנה3378



114114סגן אמןאיזנברג טלי3379
114114סגן אמןשוורץ פאולה3380
114114סגן אמןקאופמן טובה3381
645114סגן אמןגרוסמן אורנית3382
113113סגן אמןסקוביץ דינה3383
113113סגן אמןיעקבי שרה3384
112112סגן אמןמן פנינה3385
112112סגן אמןרונית אשנהיימר3386
111111סגן אמןנחמני מרים3387
111111סגן אמןגרונר ניצה3388
110110סגן אמןבק לאה3389
110110סגן אמןבנארדטה מריאן3390
110110סגן אמןשחק אורה3391
110110סגן אמןאביר יעל3392
109109סגן אמןלאובר מירה3393
109109סגן אמןאשרוב אסנת3394
109109סגן אמןאליגון חנה3395
108108סגן אמןשמש קלרה3396
783108סגן אמןגוטפריד ורדה3397
108108סגן אמןחן צלילה3398
107107סגן אמןלנצנר מירה3399
961106סגן אמןשבו ורדה3400
862106סגן אמןרוח דרורה3401
106106סגן אמןגושן ציפי3402
105105סגן אמןרוזנצויג חנה3403
104104סגן אמןוינר חביבה3404
104104סגן אמןברגר נעמי3405
104104סגן אמןרוטשילד שולמית3406
104104סגן אמןרוט דורה3407
103103סגן אמןזינגר זהבה3408
103103סגן אמןגולדברג גיטה3409
103103סגן אמןמרשנסקי מלכה3410
103103סגן אמןקלימן חנה3411
822102סגן אמןמרקו רחל3412
101101סגן אמןדננברג מרים3413
101101סגן אמןרוטנשטרייך לואיזה3414
101101סגן אמןארן חביבה3415
101101סגן אמןדפנה אביגיל3416
101101סגן אמןחרסית ציפי3417
101101סגן אמןאייזנברג אסתר3418
9999שחקן מתקדםפלברט דורית3419
89199שחקן מתקדםינובסקי מלכה3420
89199שחקן מתקדםפרג אורית3421
9999שחקן מתקדםנסצקי חיה3422
68398שחקן מתקדםברלב טובה3423
9898שחקן מתקדםחלפון סימה3424
77297שחקן מתקדםתמיר אריאלה3425
9797שחקן מתקדםקומר יעל3426
87197שחקן מתקדםגליל יונה3427
9797שחקן מתקדםבוטמן אורלי3428
9797שחקן מתקדםקופמר זויה3429
9797שחקן מתקדםהינדי שרה3430



9797שחקן מתקדםקשטן טובה3431
9797שחקן מתקדםזק רותי3432
9696שחקן מתקדםברא יהודית3433
76296שחקן מתקדםפינס ביאטריס3434
9696שחקן מתקדםמוטט שרה3435
9696שחקן מתקדםשלומקוביץ רחל3436
9696שחקן מתקדםכץ אילנה3437
9595שחקן מתקדםסהר דעה3438
9595שחקן מתקדםלנה חנה3439
85195שחקן מתקדםלוי שושנה3440
9595שחקן מתקדםאנסבכר יהודית3441
9595שחקן מתקדםויינר ענת3442
9494שחקן מתקדםנוי אילנה3443
9494שחקן מתקדםמאיר רעיה3444
9494שחקן מתקדםשטרן סוזי3445
9494שחקן מתקדםשחם סטלה3446
9494שחקן מתקדםמן רות3447
73293שחקן מתקדםכרמלי מיכל3448
9393שחקן מתקדםשרנברג פועה3449
9393שחקן מתקדםדוהן לאה3450
9393שחקן מתקדםמולדבסקי טרזה3451
9292שחקן מתקדםמנקוביץ סילביה3452
9292שחקן מתקדםעברון טובה3453
9292שחקן מתקדםדניאלי לאה3454
9292שחקן מתקדםויינשטוק דורה3455
9292שחקן מתקדםקסל פולינה3456
9292שחקן מתקדםפטרוק ג'ניס3457
82192שחקן מתקדםזהבי לאה3458
9292שחקן מתקדםאבן דורה3459
71291שחקן מתקדםמיוחס סימה3460
9191שחקן מתקדםנשר שושנה3461
9191שחקן מתקדםשפרן מלה3462
9191שחקן מתקדםפיש אביבה3463
9090שחקן מתקדםבינדר מינה3464
80190שחקן מתקדםבולגרו סילביה3465
9090שחקן מתקדםמאירי רבקה3466
9090שחקן מתקדםסינגר יאנה3467
9090שחקן מתקדםלפר דבורה3468
80190שחקן מתקדםבונה אתי3469
8989שחקן מתקדםפדר אורה3470
8989שחקן מתקדםפניג'ל רות3471
8989שחקן מתקדםטויג נורית3472
8989שחקן מתקדםזהבי ריקה3473
8989שחקן מתקדםדוידוב דליה3474
8989שחקן מתקדםבאום שוש3475
78188שחקן מתקדםהיימן גרסיאלה3476
8888שחקן מתקדםמנדל איליין3477
8888שחקן מתקדםגרוס רות3478
8787שחקן מתקדםמילויצקי מירה3479
8787שחקן מתקדםשינפלד מרים3480
8787שחקן מתקדםאטינגר דפנה3481
8787שחקן מתקדםטולי אדריאן3482



8686שחקן מתקדםבירם רות3483
8686שחקן מתקדםרכב שושנה3484
8686שחקן מתקדםזליגר ורדה3485
8686שחקן מתקדםחממי מזל3486
8686שחקן מתקדםגרי מלכה3487
8686שחקן מתקדםאשרוב לבנה3488
8585שחקן מתקדםשגיא אורה3489
8585שחקן מתקדםויטלה רחל3490
8585שחקן מתקדםאלדר ליאורה3491
65285שחקן מתקדםשלווי מרשה3492
8585שחקן מתקדםרונן אילנה3493
8484שחקן מתקדםלוין-אפרתי גילה3494
8484שחקן מתקדםנוה נאוה3495
8484שחקן מתקדםשריד ענת3496
8484שחקן מתקדםבן-פנחס אורה3497
8484שחקן מתקדםברעוז מירב3498
8383שחקן מתקדםבר טובה3499
8383שחקן מתקדםאדוארד ורדה3500
8383שחקן מתקדםשימשי ליכט תמר3501
8383שחקן מתקדםתומר ניצה3502
73183שחקן מתקדםברקאי מירב3503
8383שחקן מתקדםגנס יהונה3504
73183שחקן מתקדםמחרז רוזי בריזיט3505
8282שחקן מתקדםסימקין בלה3506
8282שחקן מתקדםפרצ'ק שושנה3507
8282שחקן מתקדםפינסלר גבי3508
8282שחקן מתקדםסורדו דבורה3509
8282שחקן מתקדםוולצר פניה3510
8282שחקן מתקדםקנטי נילי3511
8181שחקן מתקדםמובשוביץ שושנה3512
8181שחקן מתקדםיונקר עדנה3513
8181שחקן מתקדםמור זהבה3514
8181שחקן מתקדםבהר שרה3515
8181שחקן מתקדםמיה ורדה3516
8181שחקן מתקדםאביטל יעל3517
60280שחקן מתקדםבן אברהם זמירה3518
8080שחקן מתקדםבן-נתן רבקה3519
8080שחקן מתקדםמן זלדה3520
8080שחקן מתקדםאסטליין מרילה3521
8080שחקן מתקדםצימרמן ארנה3522
8080שחקן מתקדםגרייף דליה3523
8080שחקן מתקדםלבנברג שושנה3524
8080שחקן מתקדםשטיינמן אילנה3525
7979שחקן מתקדםיערי אהובה3526
7979שחקן מתקדםאלוני רות3527
7979שחקן מתקדםאמירי הילרי3528
7979שחקן מתקדםששון ירדנה3529
7979שחקן מתקדםכץ אירינה3530
7979שחקן מתקדםזילברמן צביה3531
39479שחקן מתקדםאביב נועה3532
7979שחקן מתקדםגילי שרה3533
7979שחקן מתקדםגרינברג ויקטוריה3534



7878שחקן מתקדםברקאי בלה3535
7878שחקן מתקדםרז בהירה3536
7878שחקן מתקדםריזל חיה3537
7878שחקן מתקדםאלירז מלכה3538
7878שחקן מתקדםאוזנה קרין3539
7777שחקן מתקדםברדה אסתר3540
7777שחקן מתקדםינאי רחל3541
7777שחקן מתקדםנתן שולמית3542
7777שחקן מתקדםאשל נרייה3543
7676שחקן מתקדםשיינפלד אדלינה3544
7676שחקן מתקדםגיל שרית3545
36476שחקן מתקדםשטרנפיין פנינה3546
7676שחקן מתקדםסירקוביץ הילדה3547
7676שחקן מתקדםגלילי ויקי3548
7676שחקן מתקדםהלפרן רונית3549
7676שחקן מתקדםגרנות דפנה3550
7676שחקן מתקדםפלד יונה3551
7676שחקן מתקדםבלוך רחל3552
7676שחקן מתקדםגקסון דורית3553
7676שחקן מתקדםפטל לאה3554
7676שחקן מתקדםזכאי שלומית3555
7676שחקן מתקדםשור דבורה3556
7575שחקן מתקדםגיטר אדיבה3557
7575שחקן מתקדםלוי יונה3558
7575שחקן מתקדםליפשיץ מזל3559
7575שחקן מתקדםברזסקי דליה3560
7575שחקן מתקדםבלומנפלד רחל3561
7575שחקן מתקדםקלאוס יהודית3562
35475שחקן מתקדםמלכה יפה3563
7575שחקן מתקדםלוי רחל3564
7474שחקן מתקדםלהן גילה3565
7474שחקן מתקדםמרום נטע3566
7474שחקן מתקדםכהן אביאלי תחיה3567
7474שחקן מתקדםסליגסון בברלי3568
7474שחקן מתקדםצימבלר אסתי3569
7373שחקן מתקדםאהרון הלנה3570
7373שחקן מתקדםפאר צופיה3571
7373שחקן מתקדםשמר חוה3572
7272שחקן מתקדםרותם שרה3573
7272שחקן מתקדםצמח יעל3574
52272שחקן מתקדםקריל פטריסיה-קתלין3575
7272שחקן מתקדםלילינג שרה3576
7272שחקן מתקדםישראלי יוני3577
7171שחקן מתקדםרון אסתר3578
7171שחקן מתקדםשוורץ חוה3579
7171שחקן מתקדםרוכין צילה3580
51271שחקן מתקדםפריד פאני3581
7171שחקן מתקדםואן הרדין פיונה3582
7171שחקן מתקדםברק מימי3583
7171שחקן מתקדםגת זיוה3584
60170שחקן מתקדםאפל ליוי3585
7070שחקן מתקדםחגשורי שהלה3586



7070שחקן מתקדםדיאמנטשיין מריאנה3587
7070שחקן מתקדםגליל צילי3588
7070שחקן מתקדםוינטרניץ מירי3589
7070שחקן מתקדםשרון עליזה3590
7070שחקן מתקדםגאנם ג'ודי3591
39369שחקן מתקדםאהרון רונית3592
6969שחקן מתקדםפורת מרים3593
6969שחקן מתקדםהדדי אילנה3594
6969שחקן מתקדםגלפנד עליזה3595
6969שחקן מתקדםגרדמן עליס3596
58168שחקן מתקדםקניטאל רחל3597
58168שחקן מתקדםבן-נתן דינה3598
6868שחקן מתקדםרווה פרלה3599
6868שחקן מתקדםבורלא אסתר3600
6868שחקן מתקדםירושלמי בת-שבע3601
6868שחקן מתקדםולנסי גוגו3602
6767שחקן מתקדםרומנו רחל3603
6767שחקן מתקדםויסמן בתיה3604
6767שחקן מתקדםנרושביץ רוני3605
6767שחקן מתקדםפדה אירית3606
6767שחקן מתקדםבאומן נעמי3607
6767שחקן מתקדםשבדרון שלי3608
6767שחקן מתקדםשפינרד חגית3609
6666שחקן מתקדםנדלר רוזיקה3610
36366שחקן מתקדםרובינוביץ רינה3611
6666שחקן מתקדםפרידמן טליה3612
6666שחקן מתקדםגיל רות3613
6666שחקן מתקדםגעש מרים3614
56166שחקן מתקדםטרכטנברג סוניה3615
6666שחקן מתקדםגרטי רינה3616
6565שחקן מתקדםסרפר אהובה3617
45265שחקן מתקדםסיימונס צפי3618
6565שחקן מתקדםקליר מרים3619
6565שחקן מתקדםמנור עדית3620
6565שחקן מתקדםגולדפרב נעמי3621
6565שחקן מתקדםצדוק שולה3622
6464שחקן מתקדםמיכלביץ רותי3623
6464שחקן מתקדםרסקין סוניה3624
6464שחקן מתקדםחממי דליה3625
6464שחקן מתקדםגיבלי אלישבע3626
44264שחקן מתקדםשינדלר ליאורה3627
6464שחקן מתקדםבן זקן ויויאן3628
6363שחקן מתקדםפריימן רחל3629
6363שחקן מתקדםחיים אהובה3630
6363שחקן מתקדםיגודה גילה3631
6363שחקן מתקדםגרינברג פרלה-פנינה3632
6363שחקן מתקדםטוביה שושנה3633
6363שחקן מתקדםשוורץ שרה3634
53163שחקן מתקדםחבלין אלעזרה3635
6262שחקן מתקדםסובוצקי נינה3636
6262שחקן מתקדםצפריר מרים3637
6262שחקן מתקדםיבדייב אסיה3638



32362שחקן מתקדםרום מרים3639
6262שחקן מתקדםכהן אדלין3640
52162שחקן מתקדםישראלי שרה3641
42262שחקן מתקדםגרינבוים רחל3642
6262שחקן מתקדםשריג אוסנת3643
6262שחקן מתקדםשניידר זיוה3644
6262שחקן מתקדםרוזמן שושנה3645
6161שחקן מתקדםגרינשפן שרה3646
6161שחקן מתקדםבדנני זמירה3647
6161שחקן מתקדםאברמוביץ לאה3648
6161שחקן מתקדםצבר רונית3649
6161שחקן מתקדםמירז אביבה3650
6161שחקן מתקדםששון נאוה3651
6161שחקן מתקדםשפיץ שילה3652
6060שחקן מתקדםשרון מזי3653
6060שחקן מתקדםלידר רחל3654
6060שחקן מתקדםהיימס מטי3655
6060שחקן מתקדםהלבני תרצה3656
6060שחקן מתקדםגרייבסקי יעל3657
6060שחקן מתקדםאבידן יולה3658
49159שחקן מתקדםקליגר הרבסט ענת3659
5959שחקן מתקדםפולנסקי לילי3660
5959שחקן מתקדםבוכבוט רנה3661
5959שחקן מתקדםקוסטו תרצה3662
5959שחקן מתקדםלאה בר-נתן3663
5959שחקן מתקדםאלדר פנינה3664
49159שחקן מתקדםרוזן חנה3665
5858שחקן מתקדםגלעד רות3666
5858שחקן מתקדםלב עזריאלה3667
5858שחקן מתקדםקניספל זהבה3668
5757שחקן מתקדםנדל אילנה3669
5757שחקן מתקדםדרור מירי3670
5757שחקן מתקדםפאיוק אסתר3671
5757שחקן מתקדםוינגריט סבילה3672
27357שחקן מתקדםגולדפינגר אנקה3673
5757שחקן מתקדםכהן אסנת3674
5757שחקן מתקדםקלריך רות3675
5757שחקן מתקדםאורן אסתר3676
5757שחקן מתקדםנתן רותי3677
5757שחקן מתקדםסרי אביבה3678
46156שחקן מתקדםארבל מיכל3679
5656שחקן מתקדםגארנקרז מרסלה3680
5656שחקן מתקדםראובן רחל3681
5656שחקן מתקדםכהן שלוה3682
5656שחקן מתקדםגוטווירט אילנה3683
5656שחקן מתקדםלנדה אילנה3684
5656שחקן מתקדםבר-אור רותי3685
5656שחקן מתקדםמאל פיליס3686
26356שחקן מתקדםצרפתי דרי3687
36256שחקן מתקדםפירקיס מיקי3688
5555שחקן מתקדםרותם ציפי3689
5555שחקן מתקדםזולנץ יהודית3690



5555שחקן מתקדםכרמון יעל3691
5555שחקן מתקדםטלמון דליה3692
5555שחקן מתקדםלוי אסתר3693
5555שחקן מתקדםשרון ברכה3694
5555שחקן מתקדםפלמן ורדה3695
5454שחקן מתקדםשימור מלכה3696
5454שחקן מתקדםגוטמן שרה3697
44154שחקן מתקדםזינגר טובה3698
44154שחקן מתקדםברק יונה3699
44154שחקן מתקדםחסד אסתר3700
5353שחקן מתקדםעובד נעה3701
5353שחקן מתקדםקליין עדינה3702
5353שחקן מתקדםמוסק אסתר3703
5353שחקן מתקדםבן נתן רבקה3704
5353שחקן מתקדםגאות אדוה3705
5353שחקן מתקדםשרף רונית3706
5353שחקן מתקדםהרצוג רונית3707
5252שחקן מתקדםהיינריך חנה3708
5252שחקן מתקדםשוהם נילי3709
5252שחקן מתקדםשטיין פלורה3710
32252שחקן מתקדםנהון טובה3711
32252שחקן מתקדםקמנצקי אירינה3712
5252שחקן מתקדםמרמלשטיין איריס3713
5252שחקן מתקדםתורגמן שרה3714
5252שחקן מתקדםמאיר נעמי3715
5252שחקן מתקדםולד רות3716
5252שחקן מתקדםסברדלין טטיאנה3717
22352שחקן מתקדםהודאלי רוני3718
5151שחקן מתקדםגרוסמן טניה3719
5151שחקן מתקדםכהן אסתי3720
5151שחקן מתקדםאסטרוייל מרים3721
41151שחקן מתקדםשביט קרן3722
5151שחקן מתקדםחנניה סוזי3723
5151שחקן מתקדםסידי אראלה3724
5151שחקן מתקדםרשף רחל3725
5151שחקן מתקדםוולפשטט רעיה3726
5151שחקן מתקדםבר מיכאלה3727
5151שחקן מתקדםכהן איריס3728
5151שחקן מתקדםשורש חדוה3729
5151שחקן מתקדםמסטר רוזלי3730
5151שחקן מתקדםגולדברג לאומית3731
5050שחקן מתקדםקניג יפה3732
5050שחקן מתקדםכהן יהודית3733
30250שחקן מתקדםלומס זהבה3734
5050שחקן מתקדםפדידיה מוניק3735
5050שחקן מתקדםסמיון ליאורה3736
5050שחקן מתקדםהאוז זהבה3737
4949שחקן מתקדםאביצור צפורה3738
4949שחקן מתקדםאבן הר אורנה3739
4949שחקן מתקדםכץ אווה3740
4848שחקן מתקדםאורבך כרמלה3741
4848שחקן מתקדםהרפז אירית3742



18348שחקן מתקדםסוי אילנה3743
38148שחקן מתקדםטפירו רחל3744
4848שחקן מתקדםמרגושס אהובה3745
4848שחקן מתקדםאדלר עדנה3746
4848שחקן מתקדםשילוני רונן אתי3747
4848שחקן מתקדםמאיר כהן הילה3748
4848שחקן מתקדםהייסמן מריאן3749
4848שחקן מתקדםברדמן גוון3750
4848שחקן מתקדםסברבגו ג'נט3751
4747שחקן מתקדםטפר קלאודיה3752
4747שחקן מתקדםצדוק אביטל3753
4747שחקן מתקדםבן-חורין שושנה3754
4747שחקן מתקדםמילר אסתי3755
4747שחקן מתקדםגיא דבורה3756
4747שחקן מתקדםואן-קרימפן-לאוקס סיל3757
4646שחקן מתקדםטיר רבקה3758
4646שחקן מתקדםבן עמוס הדסה3759
4646שחקן מתקדםנוטמן ויוי3760
4646שחקן מתקדםבן-יקר בלה3761
4646שחקן מתקדםקדרנל קורין3762
4646שחקן מתקדםשפיצר טובה3763
4646שחקן מתקדםפלדברג בלה3764
36146שחקן מתקדםזיו ענת3765
4646שחקן מתקדםוכטנברג חנה3766
4545שחקן מתקדםאיינציגר לילי3767
4545שחקן מתקדםלופו חוה3768
4545שחקן מתקדםתמיר אילנה3769
4545שחקן מתקדםבריק רותי3770
4545שחקן מתקדםשלף אורית3771
25245שחקן מתקדםדיין רחל3772
4545שחקן מתקדםאילוז סימה3773
4545שחקן מתקדםלוי פנינה3774
4545שחקן מתקדםבוזין אסתר3775
4545שחקן מתקדםעסיס זהבה3776
4545שחקן מתקדםצור פולה3777
4545שחקן מתקדםאיסקוביץ ג'ני3778
4545שחקן מתקדםוגנר מירי3779
4444שחקן מתקדםפיין רעיה3780
4444שחקן מתקדםרבל קלייר3781
4444שחקן מתקדםגילאון תקוה3782
4444שחקן מתקדםמלוכנא זהבה3783
4444שחקן מתקדםתומפסון מרי3784
4343שחקן מתקדםדושניק עליזה3785
4343שחקן מתקדםגרינברג דיאן3786
4343שחקן מתקדםבר יוסף מירי3787
4343שחקן מתקדםכדורי סטפניה3788
4343שחקן מתקדםיעקובי פנינה3789
4343שחקן מתקדםפארן חוה3790
4343שחקן מתקדםויסמן ברוריה3791
4343שחקן מתקדםאלגרנטי סוני3792
4343שחקן מתקדםטל לאה3793
4343שחקן מתקדםבירגר ירדנה3794



4343שחקן מתקדםגפן צפורה3795
4242שחקן מתקדםספירו אילושקה3796
4242שחקן מתקדםטמיר חוה3797
4242שחקן מתקדםוולשטיין דליה3798
4242שחקן מתקדםבלנק שרה3799
4242שחקן מתקדםעץ הדר נילי3800
4242שחקן מתקדםחסון צביה3801
4242שחקן מתקדםאשכולי יהודית3802
4141שחקן מתקדםבן שלום תלמה3803
4141שחקן מתקדםאבגר אסתר3804
4141שחקן מתקדםקונסטבלר תהילה3805
4141שחקן מתקדםגרינפלד מיראלה3806
4141שחקן מתקדםאגייב מרים3807
4141שחקן מתקדםגיטלר בקי3808
4141שחקן מתקדםלילינג נעמי3809
4141שחקן מתקדםיגר עדנה3810
31141שחקן מתקדםגיסין ליאור3811
4141שחקן מתקדםגולדשטיין אניטה3812
30140שחקן מתקדםפרובר אורליקה3813
4040שחקן מתקדםפינקו יונה3814
4040שחקן מתקדםקרסטניטצקי שולמית3815
4040שחקן מתקדםלוין סוסן3816
4040שחקן מתקדםהולנדר חיה3817
4040שחקן מתקדםגורן עליזה3818
4040שחקן מתקדםמנובלה קטרינה3819
4040שחקן מתקדםשליין רותי3820
3939שחקן מתקדםרבינוביץ אפרת3821
3939שחקן מתקדםשלו ורדה3822
3939שחקן מתקדםבישיץ יונה3823
3939שחקן מתקדםדוד זוהרה3824
29139שחקן מתקדםפז תמר3825
3939שחקן מתקדםאביחן נדיה3826
3939שחקן מתקדםספיבק אתי3827
3838שחקן מתקדםחבר אסתר3828
3838שחקן מתקדםגולדמן רחל3829
3838שחקן מתקדםמשיח שולמית3830
3838שחקן מתקדםוינטראוב אוה3831
3737שחקן מתקדםאביב מזל3832
3737שחקן מתקדםמורגנשטרן אתי3833
3737שחקן מתקדםשייביץ סילבי3834
3737שחקן מתקדםיעקבזון איזבלה3835
3737שחקן מתקדםגלמור חניתה3836
3737שחקן מתקדםשפיר דבורה3837
3737שחקן מתקדםריקלין רות3838
7337שחקן מתקדםבונים רוני3839
3737שחקן מתקדםמנטל איריס3840
3636שחקן מתקדםשכטר דפנה3841
6336שחקן מתקדםשלף זמירה3842
3636שחקן מתקדםגולדמן ביאנקה3843
3636שחקן מתקדםפריזאת תקוה3844
3636שחקן מתקדםפלג חנה3845
3636שחקן מתקדםיעקובוביץ עדינה3846



3636שחקן מתקדםסקליארביץ ג'ניה3847
6336שחקן מתקדםיסלסון סופיה3848
3535שחקן מתקדםניטקה אתי3849
3535שחקן מתקדםמסיקה סימון3850
3535שחקן מתקדםטרמפולסקי זאנה3851
3535שחקן מתקדםגנות אסתי3852
25135שחקן מתקדםשופן ליזט3853
3535שחקן מתקדםניר עם אסתר3854
3535שחקן מתקדםמורד אסתר3855
3535שחקן מתקדםפרומקס תמי3856
3535שחקן מתקדםאנוך יונה3857
3535שחקן מתקדםברק זהבה3858
3535שחקן מתקדםרגנשטרייך אלכסנדרה3859
3434שחקן מתקדםקופמן צביה3860
3434שחקן מתקדםבלז אביבה3861
3434שחקן מתקדםכהן טובה3862
3434שחקן מתקדםקורשיה עליזה3863
3434שחקן מתקדםכהן פור יעל3864
3434שחקן מתקדםנחמן אליאן3865
3434שחקן מתקדםארליך אלין3866
3434שחקן מתקדםאהרון תרצה3867
3434שחקן מתקדםברקוביץ אסתר3868
3434שחקן מתקדםמאיר חמדה3869
3434שחקן מתקדםקרסיוק אמה3870
3333שחקן מתקדםאברמוביץ דורה3871
3333שחקן מתקדםהוברמן חיה3872
23133שחקן מתקדםרוט יהודית3873
3333שחקן מתקדםדרובלס דבורה3874
3333שחקן מתקדםקורי טבי3875
3333שחקן מתקדםנחמנסון זהרה3876
3333שחקן מתקדםאברמוב כרמלה3877
3333שחקן מתקדםזהבי ליאת3878
23133שחקן מתקדםסיימונס סמדר3879
3333שחקן מתקדםאפלבאום ריאה3880
3333שחקן מתקדםליטבינסקי מרגריטה3881
3232שחקן מתקדםשלזינגר דיאן3882
3232שחקן מתקדםמנור מינה3883
12232שחקן מתקדםבורובסקי אסתר3884
3232שחקן מתקדםשאול הניה3885
12232שחקן מתקדםליפמן מרגלית3886
3232שחקן מתקדםסטיב רוזאן3887
3232שחקן מתקדםקוארטלר אולין3888
3232שחקן מתקדםכהן סוזן3889
3232שחקן מתקדםמנהיים יעקבי לאה3890
3232שחקן מתקדםשמואלי דברה3891
3232שחקן מתקדםסחר יונה3892
3131שחקן מתקדםפרידמן ביאטריס3893
3131שחקן מתקדםאשכנזי עליזה3894
3131שחקן מתקדםריינר יפה3895
3131שחקן מתקדםשגב דינה3896
3131שחקן מתקדםפרל גילה3897
3030שחקן מתקדםשפירא סיאונה3898



3030שחקן מתקדםסרגני לילי3899
3030שחקן מתקדםבן נתן גיליאן3900
3030שחקן מתקדםאנג'ל רונה (אהרונה)3901
20130שחקן מתקדםפרסטיי ברכה3902
3030שחקן מתקדםלוסטיג לידיה3903
3030שחקן מתקדםגוסרסקי אסתר3904
3030שחקן מתקדםפרידברג ג'ניס3905
19129שחקן מתקדםשקד אילנה3906
2929שחקן מתקדםקציר ציפי3907
19129שחקן מתקדםדורון רינה3908
2929שחקן מתקדםבצראוי וידאד3909
2929שחקן מתקדםמטרני עליזה3910
2929שחקן מתקדםפרידמן יפה3911
2929שחקן מתקדםבכר אסתר3912
2828שחקן מתקדםאבקין דורית3913
2828שחקן מתקדםזיו אודט3914
2828שחקן מתקדםאגור אורית3915
2828שחקן מתקדםקוזי אתי3916
2828שחקן מתקדםגפני עדית3917
2828שחקן מתקדםפקטור ג'וי3918
2828שחקן מתקדםקאופמן סוזנה3919
2828שחקן מתקדםבונדרובסקי מרים3920
2828שחקן מתקדםפוקס סוניה3921
2828שחקן מתקדםרוזנטראוב ציפי3922
8228שחקן מתקדםאזשי אמירה3923
2727שחקן מתקדםלהב זהבית3924
2727שחקן מתקדםדריהר אילנה3925
2727שחקן מתקדםאקשטיין רינה3926
17127שחקן מתקדםגירט גורדנה3927
2727שחקן מתקדםסיקרון ציונה3928
2727שחקן מתקדםרכטמן פנינה3929
2727שחקן מתקדםטבצניק עדנה3930
2727שחקן מתקדםפינקוביץ רלי3931
2727שחקן מתקדםבן-ארי דבורה3932
2727שחקן מתקדםורד בורר נירה3933
2727שחקן מתקדםבירן מרים3934
2727שחקן מתקדםדנן מרי הלן3935
2626שחקן מתקדםלבון לאה3936
2626שחקן מתקדםברגר רחל3937
2626שחקן מתקדםקטי ברגמן3938
2626שחקן מתקדםשבט ריטה3939
2626שחקן מתקדםליברמן עדה3940
2626שחקן מתקדםסלומון תקוה3941
2626שחקן מתקדםקורניק מזרחי מירה3942
2626שחקן מתקדםברקן יהודית3943
2626שחקן מתקדםבר רותי3944
2626שחקן מתקדםעובד אורנה3945
2626שחקן מתקדםסגל יונה3946
2626שחקן מתקדםגראונלנד שרה3947
2525שחקן מתקדםקוברסקי ורדה3948
2525שחקן מתקדםוגנר מיכל3949
2525שחקן מתקדםדרור שולמית3950



2525שחקן מתקדםרחמני זמירה3951
2525שחקן מתקדםזיידמן עדנה3952
2525שחקן מתקדםאשד שולי3953
2525שחקן מתקדםלנדסמן ציפי3954
2525שחקן מתקדםדיין טובה3955
2525שחקן מתקדםאיזיפאס חנינה3956
2525שחקן מתקדםחנה קדוש3957
2525שחקן מתקדםוינשטיין נילי3958
2424שחקן מתקדםלוי זיוה3959
2424שחקן מתקדםמרקס יוכבד3960
2424שחקן מתקדםלוטרמן זהבה3961
2424שחקן מתקדםיפה יעל3962
2424שחקן מתקדםבוסל נילי3963
2424שחקן מתקדםפרחי ריטה3964
2424שחקן מתקדםשוורץ מירה3965
2424שחקן מתקדםשץ פיליפה3966
2424שחקן מתקדםמחמלי ציפי3967
2424שחקן מתקדםסלע מיכל3968
2424שחקן מתקדםנינוה ליאורה3969
2424שחקן מתקדםזופניק שושי3970
2424שחקן מתקדםברטלר אילנה3971
2424שחקן מתקדםשטיינברוך דינה3972
2323שחקן מתקדםלדרמן חני3973
2323שחקן מתקדםרפפורט גילה3974
2323שחקן מתקדםמינץ תמרה3975
2323שחקן מתקדםנודל עדנה3976
2323שחקן מתקדםקרפל כוכבה3977
2323שחקן מתקדםלוריא אורה3978
2323שחקן מתקדםרוזנברג רודיקה3979
2323שחקן מתקדםסנה רות3980
2323שחקן מתקדםאומפלט עטרה3981
2323שחקן מתקדםלשבר מרים3982
2323שחקן מתקדםסוקולוב-מוניץ חנה3983
3223שחקן מתקדםעבדי מעיין3984
2323שחקן מתקדםגילון חדוה3985
2222שחקן מתקדםסלע מרים3986
2222שחקן מתקדםאיצקוביץ תמר3987
2222שחקן מתקדםזנדני אלישבע3988
2222שחקן מתקדםסעדיה מירה3989
2222שחקן מתקדםשמיר שושי3990
2222שחקן מתקדםשוייג יהודית3991
2222שחקן מתקדםפרץ סילבי3992
2222שחקן מתקדםגן יהודית3993
2222שחקן מתקדםשמואלי רות3994
2222שחקן מתקדםריבגגין דיאנה3995
2222שחקן מתקדםמוסמן אנה3996
12122שחקן מתקדםאריאלי אביבה3997
2121שחקן מתקדםבר-נס מיקי3998
2121שחקן מתקדםטולדנו אנט3999
11121שחקן מתקדםפרוינד ברכה4000
2121שחקן מתקדםלהב הדס4001
2121שחקן מתקדםשריג בנימינה4002



2121שחקן מתקדםדונבאום לידה4003
2121שחקן מתקדםברומברגר גילה4004
2121שחקן מתקדםבוקריס מיכל4005
2121שחקן מתקדםזלוסצר ציונה4006
2121שחקן מתקדםמסוס תמר4007
2020שחקן מתקדםשון מירה4008
2020שחקן מתקדםגרינפלד רחל4009
2020שחקן מתקדםפולון שרון4010
2020שחקן מתקדםגורדון מישל4011
2020שחקן מתקדםכהן רינה4012
2020שחקן מתקדםשוחט נויה4013
2020שחקן מתקדםליסניאנסקי אלה4014
2020שחקן מתקדםוייס אורה4015
2020שחקן מתקדםלוין רות4016
1919שחקן מתקדםרוסק ציפי4017
9119שחקן מתקדםבולוקן נורית4018
1919שחקן מתקדםיבורסקי גבריאלה4019
1919שחקן מתקדםינאי גילה4020
1919שחקן מתקדםחצק אהובה4021
1919שחקן מתקדםאשכנזי מרים4022
1919שחקן מתקדםוידר חנה4023
1919שחקן מתקדםדוד טובה4024
1919שחקן מתקדםתמיר ברוריה4025
1919שחקן מתקדםשרף טובה4026
1919שחקן מתקדםאנגל פנינה4027
1818שחקן מתקדםגולדשטיין פנינה4028
1818שחקן מתקדםליבר בתיה4029
1818שחקן מתקדםוילץ ברוריה4030
1818שחקן מתקדםמצפי גילה4031
1818שחקן מתקדםלרנר נטשה4032
1818שחקן מתקדםסרוסי ליזט4033
1818שחקן מתקדםדור חביבה4034
1818שחקן מתקדםגרין מרים4035
1818שחקן מתקדםאבירם אפרת4036
1818שחקן מתקדםרוט ג'קי4037
1818שחקן מתקדםמדניק יפה4038
1818שחקן מתקדםניסן רחל4039
1818שחקן מתקדםפישר מזל4040
1717שחקן מתקדםרון שרה4041
1717שחקן מתקדםבייגל נעמי4042
7117שחקן מתקדםלארדו שרה4043
1717שחקן מתקדםביצצו שרה4044
1717שחקן מתקדםפיינבלום קרול4045
1717שחקן מתקדםאלאלוף עליזה4046
1717שחקן מתקדםברגמן צילה4047
1717שחקן מתקדםקרופר אטי4048
1717שחקן מתקדםגרשוני בינה4049
1717שחקן מתקדםהרנשר נילי4050
1717שחקן מתקדםעמית נעמי4051
1717שחקן מתקדםגולבץ אירנה4052
1717שחקן מתקדםאימרמן איבגניה4053
1616שחקן מתקדםשפירא רינה4054



1616שחקן מתקדםאגרט מריה ריצ'י4055
1616שחקן מתקדםאדלשטיין נינה4056
1616שחקן מתקדםגוזלן צילה4057
1616שחקן מתקדםוייס רזל4058
1616שחקן מתקדםשרה גיז4059
1616שחקן מתקדםשפר אביבה4060
1616שחקן מתקדםשפיר ריבה4061
6116שחקן מתקדםבוכמן פנינה4062
1616שחקן מתקדםליונל סלמה4063
1616שחקן מתקדםרולר ענבר רות4064
1515שחקן מתקדםעובדיה טובה4065
1515שחקן מתקדםשחר עליזה4066
1515שחקן מתקדםנמליך יפה4067
1515שחקן מתקדםכרמל חדוה4068
1515שחקן מתקדםיגור רונית4069
1515שחקן מתקדםפירסט אירנה4070
1515שחקן מתקדםאהרוני ורדינה4071
1515שחקן מתקדםיוסוב מריאנה4072
1515שחקן מתקדםיפה דבי4073
1515שחקן מתקדםעשת יעל4074
1515שחקן מתקדםסנדרוביץ שוש4075
1515שחקן מתקדםרגב מלכה4076
1414שחקן מתקדםברגר לאה4077
1414שחקן מתקדםברודני עדה4078
1414שחקן מתקדםמדר יפה4079
1414שחקן מתקדםמרמור רחל4080
1414שחקן מתקדםיצחקי אסתר4081
1414שחקן מתקדםמאירי תמי4082
1414שחקן מתקדםקרמברג איטה4083
1414שחקן מתקדםחן שנקמן גליה4084
1414שחקן מתקדםיחיאלי אורנה4085
1414שחקן מתקדםסוול ברניס4086
1414שחקן מתקדםמשיח אילנה4087
1414שחקן מתקדםחלאק נינה4088
1414שחקן מתקדםשטרנברג יוספה4089
1414שחקן מתקדםרובין פנינה4090
1414שחקן מתקדםשטרית לבנה4091
1414שחקן מתקדםמסין מירה4092
1414שחקן מתקדםחדד סועד4093
1313שחקן מתקדםלוי רינה4094
1313שחקן מתקדםפלאי חדוה4095
1313שחקן מתקדםשקדי צפורה4096
1313שחקן מתקדםשינבאום מרגרט4097
1313שחקן מתקדםאינדיק שוש4098
1313שחקן מתקדםגרין חיה4099
1313שחקן מתקדםחן שרה4100
1313שחקן מתקדםשינה אביבה4101
1313שחקן מתקדםפלד רבקה4102
1313שחקן מתקדםברנט מולי4103
1313שחקן מתקדםחבקין עפרה4104
1313שחקן מתקדםלוי ז'קלין4105
1313שחקן מתקדםסימון לינדה4106



1313שחקן מתקדםעשני לילי4107
1313שחקן מתקדםמורה שושנה4108
1313שחקן מתקדםפרידה טקאץ'4109
1313שחקן מתקדםנתיב נורית4110
1313שחקן מתקדםכהן נדרה4111
1313שחקן מתקדםכהן זלדה4112
1212שחקן מתקדםאלג'ם רבקה4113
1212שחקן מתקדםקוצר לבנה4114
2112שחקן מתקדםקובאליו קלרה4115
1212שחקן מתקדםפרימן אתי4116
1212שחקן מתקדםארדרייך לאה4117
2112שחקן מתקדםשקד שחר4118
2112שחקן מתקדםדיין ישראל עדי4119
1212שחקן מתקדםלוי מרגלית4120
1212שחקן מתקדםברקאי אביבה4121
1212שחקן מתקדםרוזנבלט קרול4122
1212שחקן מתקדםזיזק פולינה4123
1212שחקן מתקדםפריד ורה4124
1111שחקן מתקדםבכר זהבה4125
1111שחקן מתקדםלזר רחל4126
1111שחקן מתקדםבוזגלו אביבה4127
1111שחקן מתקדםשפירא שרה4128
1111שחקן מתקדםססקל עדנה4129
1111שחקן מתקדםאיתני אורה4130
1111שחקן מתקדםשפיר בתיה4131
1111שחקן מתקדםקייט אמיליה4132
1111שחקן מתקדםסמסונוב שרה4133
1111שחקן מתקדםכהן רות4134
1111שחקן מתקדםוולדמן ענת4135
1111שחקן מתקדםפייזר מרים4136
1111שחקן מתקדםהרמן אורנה4137
1111שחקן מתקדםברלוביץ זינה4138
1111שחקן מתקדםמשולם שושנה4139
1111שחקן מתקדםנאות דבורה4140
1111שחקן מתקדםאופנר רבקה4141
1111שחקן מתקדםמידן מיכאלה4142
1111שחקן מתקדםזיידנברג גת סופי4143
1010שחקן מתקדםלוין אילנה4144
1010שחקן מתקדםשמעוני אנט4145
1010שחקן מתקדםשני רחל4146
1010שחקן מתקדםצור סימונה4147
1010שחקן מתקדםעליזה צרבנסקי4148
1010שחקן מתקדםפלדמן חוה4149
1010שחקן מתקדםאהרון נילי4150
1010שחקן מתקדםאברהמי חנה4151
1010שחקן מתקדםחרסונסקי פולה4152
1010שחקן מתקדםשמענוביץ נעמי4153
1010שחקן מתקדםזקס עדינה4154
1010שחקן מתקדםלובה פטרוב4155
1010שחקן מתקדםכהן  דינה4156
1010שחקן מתקדםמורצקי סמדר4157
1010שחקן מתקדםעמיאל מרים4158



1010שחקן מתקדםקפלן ברטה4159
1010שחקן מתקדםכהן שילה4160
1010שחקן מתקדםטבצ'ניק חנה4161
1010שחקן מתקדםשפי טובה4162
1010שחקן מתקדםגוהר טלי4163
1010שחקן מתקדםדיק סופיה4164
99שחקן רשוםשנרך בטי4165
99שחקן רשוםבן-בסט רחל4166
99שחקן רשוםשפירא סילבי4167
99שחקן רשוםקלעי אדריאנה4168
99שחקן רשוםקנדלר דורית4169
99שחקן רשוםצבי ברטה4170
99שחקן רשוםדויטש פיק לאה4171
99שחקן רשוםהיילברונר רחל4172
99שחקן רשוםפישר מירי4173
99שחקן רשוםרודין צילה4174
99שחקן רשוםצדק גליה4175
99שחקן רשוםדעוס שושי4176
99שחקן רשוםפונדיאנו עליזה4177
88שחקן רשוםכהנא רבקה4178
88שחקן רשוםגבאי נילי4179
88שחקן רשוםשפינר רבקה4180
88שחקן רשוםברמן דיאנה4181
88שחקן רשוםקוך רחל-אשלי4182
88שחקן רשוםוידר יעל4183
88שחקן רשוםקהילה דורית4184
88שחקן רשוםשניידר אריקה4185
88שחקן רשוםהופמן פנינה4186
88שחקן רשוםרפפורט יונה4187
88שחקן רשוםרובין שרית4188
88שחקן רשוםגופר אביטל4189
88שחקן רשוםסימקוביץ שרה4190
88שחקן רשוםקוחן נורית4191
88שחקן רשוםטלמור אורלי4192
88שחקן רשוםעמיר יעל4193
88שחקן רשוםפליט מירה4194
88שחקן רשוםוינגורט קלרה4195
77שחקן רשוםרוט טובה4196
77שחקן רשוםבר-לב דורית4197
77שחקן רשוםברגר יולנדה4198
77שחקן רשוםרקוביצקי דינה4199
77שחקן רשוםאהרון ענת4200
77שחקן רשוםצוקר פנינה4201
77שחקן רשוםלורברט מרלן4202
77שחקן רשוםפרוינד מרים4203
77שחקן רשוםמידז'ינסקי טובה4204
77שחקן רשוםבנבנישתי מלי4205
77שחקן רשוםקולר ליזה4206
77שחקן רשוםאלזם מרי4207
77שחקן רשוםאוריאל אורה4208
77שחקן רשוםנתן יעל4209
77שחקן רשוםדנסקר יבגניה4210



77שחקן רשוםגרינבלט זיוה4211
77שחקן רשוםכהן רחל4212
66שחקן רשוםגלברט עליזה4213
66שחקן רשוםשאשא אריאלה4214
66שחקן רשוםהלפרן נעמי4215
66שחקן רשוםחזאי זהבה4216
66שחקן רשוםשני צפי4217
66שחקן רשוםויזל לאה4218
66שחקן רשוםמורד מיכל4219
66שחקן רשוםויצמן עליזה4220
66שחקן רשוםברקת דבורה4221
66שחקן רשוםמיכאלוב פניה4222
66שחקן רשוםיוסטר ויקטוריה4223
66שחקן רשוםשטרן אסיה4224
66שחקן רשוםצ'צ'יק בלהה4225
55שחקן רשוםזיסלה פנינה4226
55שחקן רשוםבן-בסט שרה4227
55שחקן רשוםקינו דורית4228
55שחקן רשוםאהרון פרידה4229
55שחקן רשוםשילוני זמירה4230
55שחקן רשוםערד מרים4231
55שחקן רשוםגיל דליה4232
55שחקן רשוםינקו תמר4233
55שחקן רשוםמדרר מרים4234
55שחקן רשוםפלבן נעמי4235
55שחקן רשוםטל דינה4236
55שחקן רשוםאורי שושנה4237
55שחקן רשוםסורני לידיה4238
55שחקן רשוםבדר זינה4239
55שחקן רשוםוילנר מרים4240
55שחקן רשוםממוקה אילנה4241
55שחקן רשוםשמוחה ויקטוריה4242
44שחקן רשוםפרקלסקי אידה4243
44שחקן רשוםרוזנבאום עטרה4244
44שחקן רשוםלביא יפה4245
44שחקן רשוםמורד מזל4246
44שחקן רשוםבית און שוש4247
44שחקן רשוםזידובצקי פרידה4248
44שחקן רשוםרייף רות4249
44שחקן רשוםבלוך שושנה4250
44שחקן רשוםקריסטל סטפני4251
44שחקן רשוםפוקס אורה4252
44שחקן רשוםבנדורי מונטי4253
44שחקן רשוםגלצר אורנה4254
44שחקן רשוםסגל חנה4255
44שחקן רשוםקאופמן שרון4256
44שחקן רשוםשמואלי לבנה4257
44שחקן רשוםקוכמן תמר4258
44שחקן רשוםאיתן סימה4259
33שחקן רשוםשלף ניצה4260
33שחקן רשוםגפני אסתר4261
33שחקן רשוםרוזנפלד כרמלה4262



33שחקן רשוםמנילוביץ אסתר4263
33שחקן רשוםזייציק נאוה4264
33שחקן רשוםצדקיהו בלהה4265
33שחקן רשוםלוין סוניה4266
33שחקן רשוםעציון כרמלה4267
33שחקן רשוםשאשא רחל4268
33שחקן רשוםבאומגרטן בטי4269
33שחקן רשוםמרסיאנו רינה4270
33שחקן רשוםשדה פרנסיס4271
33שחקן רשוםצור וידבסקי כרמלה4272
33שחקן רשוםראש רות4273
33שחקן רשוםקוזניץ עופרה4274
33שחקן רשוםענבר רונה4275
33שחקן רשוםאוחיון בת-שבע4276
33שחקן רשוםיהודה גילה4277
33שחקן רשוםבנסל סוים4278
33שחקן רשוםנאזוב תמר4279
33שחקן רשוםקליין פנינה4280
33שחקן רשוםגולדנברג שרה4281
33שחקן רשוםפרידמן ג'ני4282
33שחקן רשוםפרידמן סינטיה4283
33שחקן רשוםפרידמן שרה מינה4284
33שחקן רשוםלבוז אנט4285
22שחקן רשוםגרשטיין דנה4286
22שחקן רשוםגפן שלומית4287
22שחקן רשוםרובינשטיין שושנה4288
22שחקן רשוםזיו רינה4289
22שחקן רשוםאיילון אורה4290
22שחקן רשוםיצחקי מאירה4291
22שחקן רשוםרובינשטיין דפנה4292
22שחקן רשוםאליעל דניאל4293
22שחקן רשוםשובינסקי דיאן4294
22שחקן רשוםגואז שושנה4295
22שחקן רשוםעדות פיליס4296
22שחקן רשוםקפלן לולה4297
22שחקן רשוםוינצר ברכה4298
22שחקן רשוםרובינזון לאה4299
22שחקן רשוםשמעוני תמר4300
22שחקן רשוםרוס סוזן4301
22שחקן רשוםלויוס אורית4302
22שחקן רשוםבן סימון ג'ני4303
22שחקן רשוםוואקס שוש4304
22שחקן רשוםכפאנו חנה4305
22שחקן רשוםקנדלר קלרה4306
22שחקן רשוםאנוך דינה4307
22שחקן רשוםפלצמן יהודית4308
22שחקן רשוםבוגומולוב נטליה4309
11שחקן רשוםברמן הלן4310
11שחקן רשוםאבורביע מור4311
11שחקן רשוםרימן צ'רנה4312
11שחקן רשוםהילמן פנינה4313
11שחקן רשוםחריט נורית4314



11שחקן רשוםפנסנקוב אירינה4315
11שחקן רשוםכהנא עליזה4316
11שחקן רשוםבלום חנה4317
11שחקן רשוםאיל ורדה4318
11שחקן רשוםקרן רותי4319
11שחקן רשוםבארטפלד טובה4320
11שחקן רשוםגולן חיה4321
11שחקן רשוםדקלבאום מרגלית4322
11שחקן רשוםשור דינה4323
11שחקן רשוםבראשי ריטה4324
11שחקן רשוםפולק ציפי4325
11שחקן רשוםמזרחי אסתר4326
11שחקן רשוםטימן עפרה4327
11שחקן רשוםגרשוביץ חנה4328
11שחקן רשוםאורון אוולין4329
11שחקן רשוםדבי כרמלה4330
11שחקן רשוםעמיר מרים4331
11שחקן רשוםוייס קרול4332
שחקן רשוםאלדור עדנה4333
שחקן רשוםקליין שיר4334
שחקן רשוםקליין מאי4335
שחקן רשוםאריה מרים4336
שחקן רשוםשומר אדלה4337
שחקן רשוםפרלמוטר יונה4338
שחקן רשוםליבר דבורה4339
שחקן רשוםחכימי מיכל4340
שחקן רשוםמסלטון ציונה4341
שחקן רשוםלנדקוף חנה4342
שחקן רשוםבורמן חנה4343
שחקן רשוםענבר זיוה4344
שחקן רשוםמרלינסקי פרידה4345
שחקן רשוםחזום גליה4346
שחקן רשוםסיון נעמי4347
שחקן רשוםטופז מרי4348
שחקן רשוםכהן סמסון רחלי4349
שחקן רשוםגלוקסמן אתי4350
שחקן רשוםמחפוד עדנה4351
שחקן רשוםפולצ'ק חנה4352
שחקן רשוםטייגר אירית4353
שחקן רשוםבהט לאה4354
שחקן רשוםגולדנברג יבגניה4355
שחקן רשוםכהן בתיה4356
שחקן רשוםברנט יעל4357
שחקן רשוםרוזן מרגלית4358
שחקן רשוםקריטי סימה4359
שחקן רשוםשון אניטה4360
שחקן רשוםפישר צילה4361
שחקן רשוםטושר-כהן הילה4362
שחקן רשוםאפטר תרצה4363
שחקן רשוםפופוביץ-ווקס מרים4364
שחקן רשוםרבינוביץ דפנה4365
שחקן רשוםשמש מרים4366



שחקן רשוםשחם חוה4367
שחקן רשוםכץ אני4368
שחקן רשוםברגמן פניה4369
שחקן רשוםמירז חנה4370
שחקן רשוםקרפנקופ שולה4371
שחקן רשוםמויאל רות4372
שחקן רשוםאלסברג יהודית4373
שחקן רשוםטל רנה4374
שחקן רשוםשחורי דליה4375
שחקן רשוםאוריון-פלג מיה4376
שחקן רשוםאידלוביץ רותי4377
שחקן רשוםשלמור פנינה4378
שחקן רשוםישראל סופיה4379
שחקן רשוםכהן יעל4380
שחקן רשוםאביב גלי4381
שחקן רשוםגרשון נחמה4382
שחקן רשוםיצחקי סוזי4383
שחקן רשוםבלוך אלנה4384
שחקן רשוםוייזר תרצה4385
שחקן רשוםאופנהיים נגה4386
שחקן רשוםסנדולוביץ אגנטה4387
שחקן רשוםליובינסקי אנה4388
שחקן רשוםהמאירי מירה4389
שחקן רשוםקליפר לריסה4390
שחקן רשוםחדד עמית4391
שחקן רשוםיטבת חיה4392
שחקן רשוםרוזנברג נחמה4393
שחקן רשוםמלול אנט4394
שחקן רשוםשוורץ חיה4395
שחקן רשוםשוגרמן דליה4396
שחקן רשוםפיין ארלין4397
שחקן רשוםטובי נרדי4398
שחקן רשוםברעם עירית4399
שחקן רשוםגורדון אבריל4400
שחקן רשוםקדרנל קולט4401
שחקן רשוםאלגואטי עליזה4402
שחקן רשוםשימון בלה4403
שחקן רשוםגולדפרב הדס4404
שחקן רשוםעין-מור נאוה4405
שחקן רשוםויצמן שרון4406
שחקן רשוםלומברוזו אלזה מרים4407
שחקן רשוםרונקין ביילי4408
שחקן רשוםכץ מיה4409
שחקן רשוםציסר ליזה4410
שחקן רשוםאהרוני רחלי-יעל4411
שחקן רשוםבן זקן טינה4412
שחקן רשוםרוזנברג חיה4413
שחקן רשוםברטוב ג'יזל4414
שחקן רשוםפרידברג שולמית4415
שחקן רשוםבכר ריטה4416
שחקן רשוםברלך שרה4417
שחקן רשוםריז'ינסקי ג'ני4418



שחקן רשוםסטרוק קארין4419
שחקן רשוםשניר נורית4420
שחקן רשוםדולב סיגל4421
שחקן רשוםשרף מריאן4422
שחקן רשוםדנמרק זירה4423
שחקן רשוםגולדבלט סופיה4424
שחקן רשוםשפריר חוה4425
שחקן רשוםבלזר רבקה4426
שחקן רשוםגרוס לאה4427
שחקן רשוםסיניבר אירית4428
שחקן רשוםבנדט מרי4429
שחקן רשוםהולצמן אראלה4430
שחקן רשוםגוטליב זהבה4431
שחקן רשוםפור רחל4432
שחקן רשוםקגנוב אלנה4433
שחקן רשוםאורון קלרה4434
שחקן רשוםדלריציה קרלה4435
שחקן רשוםשכטר מיכל4436
שחקן רשוםשבת יהודית4437
שחקן רשוםאשכנזי אילנה4438
שחקן רשוםמור לאה4439
שחקן רשוםארונוף-נוזץ מארה-לי4440
שחקן רשוםזמיר סוזי4441
שחקן רשוםביטנר זהבה4442
שחקן רשוםכהן סטלה4443
שחקן רשוםאוזן בתיה4444
שחקן רשוםטלמון אודליה4445
שחקן רשוםפרידמן אביגיל4446
שחקן רשוםסטנדלר נווה גיובנלה4447
שחקן רשוםכהן רבקה4448
שחקן רשוםקוסי נטליה4449
שחקן רשוםרומנובסקי אירנה4450
שחקן רשוםלזימי בתיה4451
שחקן רשוםעזגד רחל4452
שחקן רשוםיעקובי רחל4453
שחקן רשוםשלום דבורה4454
שחקן רשוםזמיר אתי4455
שחקן רשוםשפייר טובי4456
שחקן רשוםזבלודובסקה אירנה4457
שחקן רשוםידגר נעמה4458
שחקן רשוםגוהרי אסתר4459
שחקן רשוםעוז טובה4460
שחקן רשוםציטרין  דפנה4461
שחקן רשוםגל אביבה4462
שחקן רשוםפלד פלפל יעל4463
שחקן רשוםגליפת ניצה4464
שחקן רשוםרייכפלד שולמית4465
שחקן רשוםהומונאי אנט4466
שחקן רשוםלזימי מרים4467
שחקן רשוםארד אלן4468
שחקן רשוםדהאן זוהר4469
שחקן רשוםגנני שושנה4470



שחקן רשוםלוין גילה4471
שחקן רשוםבורנשטיין אראלה4472
שחקן רשוםגלבוע רונית4473
שחקן רשוםנגר מרים4474
שחקן רשוםשבתאי נעה4475
שחקן רשוםקצבמן ליה4476
שחקן רשוםארדיטי רוני4477
שחקן רשוםהלל חלי4478
שחקן רשוםגרינברג אביגיל4479
שחקן רשוםולרשטיין בתיה4480
שחקן רשוםשאצקי חוה4481
שחקן רשוםגידלי אילה4482
שחקן רשוםאיסקרה דוד4483
שחקן רשוםיוסף יעל4484
שחקן רשוםאינגל מיקה בר4485
שחקן רשוםסידורובסקי רבקה4486
שחקן רשוםגירשוביץ שירה4487
שחקן רשוםרון גלי4488
שחקן רשוםשקד יפעתי4489
שחקן רשוםשרף בר4490
שחקן רשוםריכטר ארבל4491
שחקן רשוםפינטו טלי4492
שחקן רשוםמעוז סמדר4493
שחקן רשוםשחף אלה4494
שחקן רשוםאיל חנה4495
שחקן רשוםרוזנבאום חנה4496
שחקן רשוםפיינגרס יהודית4497
שחקן רשוםהימן פלורנס4498
שחקן רשוםאשד רחל4499
שחקן רשוםביכלר יהודית4500
שחקן רשוםרייניץ שוש4501
שחקן רשוםצנטנר בת-שבע4502


