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השמאל של ישראל

פריג' עיסווי3גיל און אילן2גלאון זהבה1

רז מוסי6זנדברג תמר5רוזין מיכל4

וילן אבשלום9דאבוש אבי8לסקי שוץ גבריאלה7

להב ניר12לן כהן רויטל11זכי אורי צבי10

דרומי חכים תום15אהרוני סמדר14סבירסקי איתי13

גרינשפן טל18קלמן אימרי17שטיינר דליה רחל16

עדן מיכל21סילברמן סוזן אמי20בנדל אהוד19

זועבי עבד אלכרים24ברוך רון מהרטה23גיצין מיכאל22

מטאנס אליאס27בדיר אחמד26רזניק תומר25

דיאמנט עדית30שיינמן סיגלית29ברנע נמרוד28

לבנון מורדוך אסתר33הרסגור הנדין עילאי32להבי מיטל מרים31

אללו יוסף פפה36וינטראוב רונית35ליטבק מאשה34

תימור ליאת39חסן עבד אל סלאם38אבן שי37

מועלם מיטל42וולפסון ויויאנה לאה41זבנר עפר40

גיסיס שטינמן עדי45שחאדה סועאד44סלוצקי דבורה דבי43

לם נתן48ורטון לורה47ברלב-ליבנה נוגה46

קלקא איריס51סלאלחה סאלח50ח'ואלד מוחמד49

פלד רועי54פיאסצקי מורג קטי53קטנר פליאה52

אורשלימי שרון57שגיא שירה56ליבר דורון55

סטרקובסקי שילון שרה60שוחט מיכל59מזרחי דרור58

פינקל- פרל ליאור63קרבטרי מאיה עדה62זידנברג איתי לאונרד61

למדן עידן66שחאדה מוריס65בכר סוזן לינדה64

לייבנווירט ראם יעל69סולל יפעת68זועבי עבד אלחלים67

לפידות רות72מרגלית מאיר71נאש למעאן70

קרש תחסין סינא75צויזנר יצחק74משהראוי אחמד73

עופרן חגית אסתר78זהר רקפת77ציון נעמיקה76

ברגור יונה81גולן אבירמה80מזוז מורן79

שיזף צור84טריינין רני83בסקין גרשון82

ברוך אילן87דה שליט אבנר86הרצוג זאב85

עמיר זהר עליזה90פילק דני89מרציאנו יוסי88

הרצוג חנה93גולן- גילד גליה92ביזאוי סילביה91

רם פורמן גיורא96שטרנהל זיוה95זקהיים גראוס אסתי94

ולדן צביה99ולדן רפאל98דורי לטיף97
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100
מורג דרור איש שלום

101
ליבק אלכסנדר

102
רזניק רות חדווה

סרטני אמירה105קלדרון ניסים104בובר אגסי יהודית103

קרוון דני108רשף צלי107בר-און מרדכי106

סובול יהושע111שביט דן110אביטל קולט109

כהן רן114פארס חוסיין113שלוי אליס112

מאור ענת117חזן נעמי שרה116צבן יאיר115

שריד יוסי120אורון חיים119ביילין יוסי118
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