
נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

איהאבידור

ורדאביו

ורדאביטן

רויטלאבירם

שריתאלינר-אבישי

אורטלאבל

ענתחן-אבן

איריסטוב-אבן

רוניתאבן זהב מייטין

מיכלאבן חן

כרמלהאבנר

איריסאבנר

יעלאבנר

איילת'אברמוביץ

יפעתאדורם זק

יוכבדאדיב

חגיתאדלר

יונהאדמון

רותאדר

איהאדרי

שריתאהרון

מיכלאהרונוב

מיכלאוגולניק

בתיהאוזבין צברי

תרצהאוטולנגי פלורנטין

רגינהאונגר

אביטלאורביטו

ליזיאורון

נעהאורן

רוזהאזהרי

בלהטאזר

איריתאידן

אילניתאיזנברג קייסי

ענתאילון גנור

אסתראינהורן

מיכלאיתן

סגיאיתן

סיגלאלבוחר

שרוןאלדד פלק

אסתראלדן

רותאלון

טליאבן-אלוש

לימוראלטהולץ

תמיאלטרץ

אילתאליאב

יפהאליאסף

בלהאלכסנדרוב

שרוןאלעזרא הררי

אביהאלף

רחליאלפרוביץ



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

נעמי אסתרל'אנג

נעמיאנוך

שניאנקוריון

עביראסדי

ניליאסולין

אסתראפלבאום פולני

יודפתאפק ארזי

שיריין'אצ

קרןאצלאן

שושנהארביב

שריתארבל

איריתארבל

שושנהארד

מורןארז

ציפיארז סבטי

מלסץמרשה-ארטה 

אוראריאלי

אורפישל-אריאלי

אלונהאריאלי להב

מיכלארלוזורוב

אורהארם

רוניתארנפרוינד

הילהארנרייך

שולמיתאשבול

רעיהאשר

עינבאשר

איריסאתגר קבלר

גרמי עדינהבארד קופר

רוניתבודו

דליהבודינגר

פדוהבושנאק

מונאבחית

נעמיבן עמי' ביליץ

סבינהבירן

דפנהבירן

רוניתבירן

חגיתבכור

חגיתבכר

טליבליש מישוד

הדרמשה-בן

אריאלהבן אברהם

אורי ארנהבן ארצי

הילהבן חיים

מירבבן כנען הלר

מיכלבן מובחר

שירליבן מרדכי הלוי

רחל זקליןבן משה יהודה

יקירבן נעים

רויטלבן נתן

לינדהבן שושן



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

גליתבן שמחון

גליתבנון

יעלבנימיני

ענתבניש

ענתפלג- בנסעיד 

תמרבצלאל בורשטיין

אביטלבק

אסתרבקליניק

אורנהבקר

אילנהבר

מעיןבר

נגהבר

ר חדוה"דבר

יעלבר

מיכלאון- בר

גליתטל-בר

תמרנוי גוטלין-בר

חוהשי גלס-בר

כלנית אפרתבר עם

רוניתבר עקיבא

עפרהבראון

דליתבראון

רוניתבראון קניס

אוריתברזילי

אילהרמרז-ברין

אילנהברמן

סיגלברמק

ליאורברנזון

אסתרברק לנדס

יפעתברקת

טלברש בוסקילה

עדיברשדסקי

עולאגנדור-בשארה

האלהראיסי סאלם'ג

אלהגאוברג

רוויתגבאי בסיס

שירליגבריאלי

גתיתגוברמן

רחלילביא-גוז

תמרגוטליב

מיכלגולדמן

רויתגולדפרב

ויויאןגולדשטיין

חנהגולדשטיין

מיכלגור

רבקהגור

אלהאריה-גור

גתיתגור גרשגורן

רחלגורביץ

מריםגז



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

גילהגזיאל

כרמיתגיא

אורליגיא

עינתגיל צובארי

אסתרירן-גילעז

שרון רבקהגל

נוריתגל

טלגלאור

מזלגלאור

הלהגלבוע

מרים מירהגלדשטין גלדסטון

מאיהפריינטא-גליקמן

איליתגלר

שלומיתגלר

מעיןגנור ניר

רחליגנות

לירוןשפירא-גנות

זמירהגנני וילנציק

יוכיגנסין

ענתגפני

אלהגרא

אורנהגרדמן

עפרהגרייצר

שירהגרינברג גלבווסר

מירבגת

נעמהגת

ורדר שני"ד

יוספהדברה

אורייןדגן

פארלי  פרלהדגן

דברתדגן

לידגן כהן

רויטל רבקהדגני

סיגלדדון לוי

אפרתדובדבני

מירבדודק

ליאמאדוידוביץ

אנה חנידוידסון

אסתרדויטש

יעלדולב

אסתרדומיניסיני

עדידישון

ליזידלריצה

דפנהאלגזי-דניאלי

לימורדנש

גנטדסה

צילהדסקל

איילתדר בן עזר

נירהדרור

מלכהדרור



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

הלההדס

אורנההוזמן בכור

מיכלהוכמן

חנההולנדר

איריתהורוביץ

הילההיבש

טובההילמן

אביטלהכט

קרןהלל

מיכלהלפרין

מריםהלר

שלומיתהס וורצל

יעלאבן-הר

גיליהרט

שלומיתהרט אלגר

שירההררי רוזנברג

שרונההרשקו

יעלהרשקו מבורך

שלומיתווגמן

חדוהווליוביץ

חניוולף

מרינהוולפסון

רחל-מירבוולקינסון

מריםוולר

שוליוונדם

סיגלוידמן

יעלויזל

דבורהויזל

טלוינגרטן

ענתוינר

הדרוינר שורץ

הדרויסמונסקי וינברג

יעלויסמן

לאהופנר

טריואקסורדה

נוריתזאבי

אורליזאבי

מיכלבנדר-זאבי

דינהזוארץ נבות

שלומית' פרופזוטא

דליהזוננפלד מנדלמן

אימאןזועבי

ליאורהזיידמן

חנהזיכל

דינהזילבר

דליתזילבר

יהודיתזילברשטין

דוריתזינגר

עינתזיסמן

אלכסנדרהזיסר



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

נעמהזלדיס

דליה' דרזליקוביץ

אסתרזלכה

רוניתזלמן

שריתזלצמן

ליאןזקס

איבאורי'ח

עריןיר ביסאן'ח

אומימהחאמד

רשאחולי

קריסטיןחון

מראםחוסיין

זיוחורב

אוריתחורש

איריסחזן

אסתרחיון

דוריתחיזי

ורד'חימוביץ

סנאחיר

עפרהחן

עדיתחן

טליחן

שריתחן

אפרתחנקין כהן

דיאנהחסון

דבורהחסיד

דנהחפץ טוכלר

רחל בת שבעטבת ויזל

מיהטויזר

נוריתטויזר זקס

איריתטויטו

יהודיתטיטלמן זיידנברג

דיניטישלר אורקין

דליהטל

יפעתחביה-טל

תמרטננבוים

נרקיסטסלר

מיכלידיד

אפרתקיזלשטיין- יהודאי 

נויתיודוביץ ברון

רותיוסף

גילה   יחזקאלי

עופרהימין

אביביתימין יונתן

מרגליתיניב

נירהיעקובוב

יוכייעקובי

אוריתיעקובסון

רויתיפה

ורדיצחקי בן שמעון



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

רננהירדני

ליאתכדורי סבוני

לאריסהכהן

דפנהכהן

אתי אסתרכהן

מיכלכהן

אסנתכהן

דפנהכהן

עופרהכהן

חגיתפוקס-כהן

אילתכהן בסט

נועהכהן יוצר

מעיןכהן מועלם

רוניתכהן ניסן

רייזיכהנא

מיכללוי-כהנא

רימהכמאל

סיגלכספי

תמיכפיר

ציפהכרמון

אסתיכרמלי

דפנהכרמלי

שיריתכשר

לימורלב

רויתלב

שירהלב עמי

מריםלבזובסקי

דנהלביא

סולשימול-לביא בן

ענבללביא יצחקי

אניטהלבינט

אסתרלבנון

אודליהלבנון

רויתלגו

נירהלהב

דינהלהב

רחללוביניקר

איריסלוונשטיין

שלומיתלוטם

גליהלוי

(אתי)אסתרלוי

סאלילוי

(אנה)מיכאלה לוין שמיר

עידיתלוסקי

אסתרלוצאטו

אילנהלוריא

דליהליטאי

ברכהליטבק

אוריתלייטמן

רוניליינובר ונדרמן



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

יעלליפמן

ליאורהליפץ

ניצהליפשיץ

מיהליקוורניק

מרינהלנגה

נעמילנדאו

דפנהלנדאו

מירילנט שריר

ענת חנהלנקסנר

רוניתלסרי צפריר

קרןלפיד

ברוריהאמיד- לקנר 

רוניתלרנר

מלכילשינסקי

סיגליתמאור הירש

סנאיתמאיר

מונאמארון

היליתמגד ברגבאום

איריתמגדליק

אייהמגן

אוהמדזיבוז

מזימדינה

שרוןמוטעי וייס

לימורמוצניק

שרון הדרמור

אסתרמטלס

אתימטרני

יעלמיטלמן

יעלמיטס מלר

ענתמילוסלבסקי כחלון

מירה מינס

ליאורהמינקה

טלמיש

יפעתמלכא

נגיסטמנגשה

לילךמנדלס

עדנהמנהיים

סיגלמנהיים קצוביץ

אוריתמסילתי

חגיתמסר ירון

ליאתמעוז

אסתימצא רום

אריטהמצוף

רוניתמצליח

חנה מזלמרגליות

טלימרינברג

נטלימשה

שולמיתמשלי

אורלינאבל

יוסראנאסר



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

סתויתנבון

ציפינגל אדלשטיין

יפיתנגר סולומון

שרונהנובק

דפנהנוי

נוריתנחום

איריסנחשוני

שרהניסנוב

אורליניקלס

אלקהניר

גליניר

שרוןניר

בת-לינלסון

einatנמש דויטש

יעלנפתלי

שריתסבן שליט

נאוהסברסקי סופר

ליהיאסגל

רוניתסגל הירשברג

רותסולומון

אוריתסון

לימורסטקלוב

גלסידס

סיגליתסייג

זהבהסימון

טליסימון

רחלסימציס שיינין

נורהסיפרמן

נתניהסלאחר

דוריתסלינגר

נאוהסלע

רוונהסמט

נחמהסנה

הנאדיסעיד

מיכלסער

מירבספקטורובסקי ששון

עינתסקורניק

אורליסרוסי

הנאדיעאסלה

מיכל אסתרעבאדי בויאנג׳ו

אליסעדן

מירנהעואד גהשאן

איזבל הודיהעוקשי

דפנהעין דור

מהאעלי

נעמיענתבי

דניאלהעצמוני

ענתעקה זוהר

הילהזיק-ערן

פאדיהעתאמלה  שלבי



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

בשאיריוסי'פאהום ג

ליבנתפאר

ענתאירגו-פבריקנט

עידיתפדן

אוריתפרינץ- פוגל 

ארנהפולק

דנהפורטר רובינשטיין

אודליהויצמן-פורר

אמירהפז

איריספיין

אהובהפיינמסר

עיריתפיליפ

ענתסומך-פילצר

טובהפינטו

אליענהפישלר

מריםפלג

ענתפלד

שרוןפלורנטין

דגניתפלטי

אמיפלמור

יעלפלר טל

לירוןפנדל

כרמיתפנטון

הדספקר ניר

נוהאפראן טנוס

יפהפרבר

אורליפרומן

ענתפרומקיס

יהודיתפרומר

עדלהמאהלי-פרח

חניפרי

אירהפרידמן

שרהפריש

מיכלפרנקו קדמי

חנהפרנקל

ה'אליצפרנקל

אלינהפרנקל  רונן

נעהפרסטר

צפריתפרקר

תמרחנובר'צ

שושנהצאיג

פולצוקר

דליהצוקרמן

גליתצוקרמן שטרק

יעלצור

נחמהצימרינג מוניץ

יעלאונגר-ציפור

שרוןצפריר

ליאורהצפריר רוזנזפט

מטיצרפתי הרכבי



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

מיכלקאהן

דוריתקדוש

גליקדר רצון

רבקהקהת

לילי מירלהקובנט

פניניתקולין מס

אביגילקולנדר

ציפיקורן

ורהקורן

לילךקטלן לביא

קרןקיבוביץ

נעמהקיהן

אלגרהקילשטיין

מאיהקלדרון

דליהקליימן

ברכתקלימשטיין לוי

רוליקלינגר

ורדהקלל

לורנסקסלברנר

נגהקפ

סטלהקריוף

ציפיקריינדלר

יפהקרינדל שירצקי

דוריתקרינר

מיכלקרמר

נטליקרמר

רינהקרסנר

איריסרגואן

עפרהרהב

לימוררובין

תמררובינשטיין

טלרובינשטיין שנקר

רוניתבן צור' רוזיאביץ

אביטלרוזנברג

אילתרוזנברג

טליהרוזנוקס

פזיתרוזנטל

עפרתרוזנטל

רוניתרוזנצביג

נעמהרוזנצויג

הדררון

תניברופא

ענתסלינס-רופא

לאהרות

בינהרזינובסקי

בלהרזניק

סמדררינות נמרודי

חגיתריסיס

גליתריף רוטשס

שירלירמון



נשים  - 2022נבחרת הדירקטורים 

שם פרטישם משפחה

מורןרמר צוק

מיהרסין נצר

אביטלרפאלי

שריתרצר

סיגליתשאלתיאל הלוי

ויקישבו

מרבשביב

טלשביב וינברג

דוריתשביט

(רחל)רלי שביט

אוריתפרנק-שבתאי

יפעתשגב

נילישגיב

אורלי(בן עמי)שדה 

נעהשובל מור

בלההשובע

רוניתשוורץ

נאוהברנר-שוחט

תמישור

גיילשורש

יעלשחם

איריסשחר

דורוןשחר

אביטלשטיין

איילתשטיינברג

מריםשטייניץ

רוניתשטיינר

חנהשטרייכר

יפהשטרית

איריתשטרן

אורלישטרן

איריסשטרק

יעלשידלובסקי

רלישימקו

לבנהשיפמן

נתי סומךשירזי

דפנהפלם-שלו

טוביתשלומי

דנהשלזינגר

סיגלשלח

חגיתשמואל

סתוניתשמואלי

גלישמחי

(ניצה)טידה שמיר

שלישמיר קינן

פנינהשנהב

גבישני

חגיתשני

לי-שיכץ-שפיגלמן

רינהשפיר
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שם פרטישם משפחה

לילךשפיר פרידלנד

איילתשפירא

(בילי)בלהה שפירא

אפרתאורן-שפירא

מיכל(שפירא- אולפן  )שפירא 

איריסשפירא ילון

אלונה(קארו)שפר 

עיריתשפרבר

אפרתשפרוט

רינתשפרוט

אמירהשרון

עליזהשרון

קרןשריד

ניצהששון

רחלמן'תורג

אילתתורן

מריאןתחאוכו

הילהתירוש

חגיתתמיר

מיריתתשובה


