
 בתוכניות האודישנים של הכוכב הבא הגרלהשעלו בלהלן שמות הזוכים בפרסים 

 ב ומחולקים לפי סוגי הפרס-השמות מסודרים לפי ה א

 ולהקליד את שמכם Ctrl Fבכדי למצוא את שמך יש ללחוץ 

 רכבים

 גורן איתי

 יוסף דרור

 מזרחי ורד
 זגדון יאיר

 אור מלי

 פינגרהוט ערן

 חורי רוחה

 מזרחיד רונית

 

 טיסות

 ברששת יקיר

 דגן רעות

 זגורי חנה
 אשרובץ לאה

 כוכבי אוהד

 גרילק חנה

 פליק שמואל

 בן דיין איה

 אברך מוטי

קארין 
 כהן )לידור(

 מנפרד סתיו

 ישר הילה

אליהו  אורית
 פוירמן

 

 טאבלטים

 דראי אבי

 דנינו אבי
 אביכזר אבי

 לוי אבי

 שור אבי

 הרשקוביץ אביב

 כספי אביבה

 סמוכיאן אבידן

 סימן טוב אביחי

 יחיאל אבינעם



 שטרוסברג אביעד

 בלסטרה אביעד

 כהן אביתר

 פלח אדיר

 גרשון אדיר

 מני אהובה

 חן אהובה

 דפוס אוהד

 מיטלמן אולג

 לוי אולגה

 אסיה שבינדלמן אוסנת

 שמעון אוסנת

 הלוי אוסנת

 זלברשטיין אופיר

 סופר אופיר
 דיין אופיר

 רמינוב אופיר

 קונפינו אופל

 בר לב אופק

 ארג'ואן אופק

 חן אור

 פדידה אור

 אוגב אוראל

 ארז אוראל

 אוגב אוראל
 אלמיו אורטל

 גבריאלוב אורטל

 עסיס אורי

 פיטו אורי

 זלוף אורי

 מן אורי

 ניסים אורי 

 פרץ אורי ויפית

 סוויסה אוריאל

 חכם אוריין

 אורית
יעקובוביץ 
 מוסקוביץ

 פיילר אורית

 חסון אורית

 ארביב אורלי
 רביד אורן

 לבחר אורנה

 עמרני אורנה

 ברנוביץ אורנה

 שמעיה אורנה

 עמרני אורנה



 שם טוב אורנית
 לוי אושר

 סבן אושרי

 לוי אושרת

 סלמה בלום אושרת

 אנטבי אידמית

 הופמן איה

 זברסקי אייל

 שוסטר אייל

 יאר אייל

 בן שלוש אייל

 פדידה איילת

 ברן רוז איילת

 חכירי איילת

 בוהדנה איילת

 עובדיה איל

 מסלטי אילי רינת

 אפט אילן

 אפט אילן

 בן משה אילן

 סיבוני אילנה

 בן ברוך אילנית

 בנימין אילנית ויואל

 אביטן אימבר

 שחר איציק

 קפטה אירה

 אופיר ביטון איריס

 לביא איריס
 אלקלעי איריס

 גונן איריס

 ויזמן איריס

 קורול גוטפריד איריס

 מרדיקס אירית

 רייזמן אירית

 אסור אירית

 מנדלבאום איתי

 בן אברהם איתי ואביגיל

 טוויטו איתמר

 סלאוצקי איתן

 הרוש איתן

 יוסף אלה

 סודרי גלובסיבה אלה

 איגיזובה אלה

 גרשצ'נקו אלה

 אברמוב אלון

 קסוס אלון



 נגר אלי

 סופר אלי

 ביטון אלי

 אברהם אלי

 איבגי אלי

 גדדי אלי

 צוברי אלי

 קליין אלי

 בן ארוש אלי

 שרעבי אליה

 בלנגה אליהו

 סקיטל אליחי 

 גסטרין אלין

 משה אלין

 עמירס אלינה

 כהןן אלינה

 ברדה אלינור
 ממן אליסה

 בליכר אלירן

 בן שושן אלירן

 מור אל אלית

 מילר אלכסנדר
 דהן אלסי

 אדרי אלעד

 סיני אלעד

 בובליל אלרואי

 רב חן אמילי

 וישנבצקי אמיר

 בוולר אמיר

 שכטר אמיר

 סגל אמיר

 בראשי אמיר

 דוד אמנון

 אור אמרי

איי מגנטים ובובות -אן
 ביאטה יפרח ענק

 פלואי אנדראה

 קלמרס אנה

 ברכה אסנת

 מיימון אסף

 אברהם אספרנסה
 כרמלי אסתר

 משה אפי

 שביט אפרת

 בלילה אפרת

 יפת דראב אפרת



 נורליאן פרץ אפרת
 נעים אפרת

 אדליס ארבל

 דוד ארד

 מירזאי ארז

 זנו אריאל
 גר אריאל

 בירנבוים אריאל

 מרום אריה

 זיו אריק

 רייבר אשל

 בוהדנה אתי

 רוסו אתי

 משה אתי

 זולטי ביאטריס

 נוף בלומה

 ייש בן

 נחום בן

 רודלהיים בן

 משה בן

 זלצר בן

 ארקישקיס בני

 בן אהרון בר

 ברקוביץ ברכה

 לזר ברנט

 גרשון ברק

 ויינמן ברקת

 עדי חולי בתאל

 חיים בתיה

 טל ג'ואל

 סופטי ג'ולי

 ביזאוי ג'ני

 סינה ג'ני

 זאבי גבי

 אזולאי גבריאל

 ציפורי גיא

 פוגל גיא

 זרוג גיא

 ארצי גיא

 זרוג גיא

 יוסף גיא וסיון
 יבלונסקי גיטל

 אדו גיל

 שקדי גיל

 בן אסולין גילה

 גגו גילי

 נקש גל



 דהן גל

 זק גל

 סלוק גל

 נשרי גל

 אסולין בחרוזי גלי

 סוויסה גלי

 דרורי גלי

 לדני גלי ודודו

 עופר גליה

 פוסטלניקו גלית

 ביטון ביסמוט גלית

 גייפמן גלית

 הרוש גלעד

 סרויה גקלין ושמעון

 שיירינג גרטה
 שיירינג גרטה

 אופנהיימר גרנית

 להט דב

 שטרנגלז דב

 ציפורי דבורה
 שרעבי דבי

 קפורי דביר

 סינוויץ דברה
 תמיר דברת

 בכר דוד
 סינווני דוד

 צפון דודי

 אלמקייס דודי

 סלמן דודי

 סוויסה דור

 נוסבר דור

 בן שושן דור

 אליעזר דורון ודפי

 מלכה דורית
 לובנטל דורית

 כרמלי דיאנה

 אברהם דיאנה

 זפרני דייב 

 גלבר דיילי

 דיאנה קרייב דימה נזרוב

 אביגל דנה

 סבתי טויטו דנה

 שונשון דניאל

 שניידר דניאל

 פרומקין דניאל

 דוד דניאל



 חוליס פינחס דניאלה

 דוידזון דניאלה

 גרוסמן דניס

 וולך גולדמן דנית

 שושנה דקל

 לגזיאל דקל

 עדיקה דקלה

 נקש דקלה

 חסון הדס

 בן סימון הדס
 לנקרי הדס

 סימני הדר

 לוי הדר
 קובליו הדר

 קלימייאן הדר

 באייר הדר

 אלבם הוד

 בן חיים הודיה

 עזרזר הילה

 אבוטבול אלמדוי הילה

 שחר הילה

 כהן פרץ הילה

 שפיץ ואדים

 הדר ויקטוריה

 פורטנוי ויקי

 ירמן ולדה

 מלמד ולרי

 משען ורד

 בן חמו ורד

 בן חמו ורד

 מור שמיר ורד

 קליימן זאב

 ברזילאי זהבית

 טלמור זוהר
 שבו זוהר

 רבינוב זוהר

 אזולאי זוהר

 אזולאי זווה

 איצקוביץ זיו

 זגורי זיזל

 גולדשטיין זלמן

 גולדברג זקלין

 זהב חביב

 יעקובוביץ חגית

 כהנא חגית

 מיארה חוה



 ארדין חווה

 גרובר חזי

 שימהוני חי

 HA H חיה

 אבני חיים
 אסור חיים

 קלדרון חיים

 דניאל בן מיכאל חלי

 שרעבי חלי ואיתי

 שטרן גולוד חן

 בן ליש חן

 עגיב חן

 חזיזא חן

 עוומי חן

 ברששת חן 

 לוי חנה

 בן חמו חנה

 נוריוף חרות

 כהן טובה

 שרר טובה

 ביטון טל

 ויצמן טל

 גבאי טל

 חביבי טל

 ששון טל

 גראנקין טל

 כהן טל

 סמג'ה טל

 נקדי טל

 ברק טל

 כהן טל 

 פילו רובנר טלי

 אברהם טלי

 רצבי טלי

 טווילי טלי

 זוארץ טלי

 ולך טליה

 תירוש יאנה

 חדד יאק 

 שמריהו יגאל

 עזר יהב

 אברהם יואב

 זריהאן יובל

 שרון יובל

 כהן יוגב

 בבייב יוליה



 בן יהודה יולנטהיונה 

 סיבוני יוני

 דרוק קדישאי יונית

 אוחנה יונתן

 גרוס יוסי

 ברק יוסי

 חזות יוסי

 חודגאייב יוסי

 אבדוש יוסף

 עופר יוספה

 באלוחה יותם

 אלמקייס יותם

 פלדמן יחיאל

 זלובין ילנה

 אלל ימית

 ניסים עמיתי יניב

 אבני יניב

 חגג יסמין

 יצחקי יסמין

 אילוז יסמין

 ריאל יעל

 גוואטה יעל

 דרגן יעקב

 זאנה יעקב

 זייבלט יעקב ומאיה

 שולימוביץ יעקוב

 בן יהודה יערה

 אלי יערה
 בן מוחה יפה

 מוגי יפית
 פישביין יפית

 כהןן יפית

 כהן ברוכאל יפעת

 הקוסם יפעת ואמיר

 סלם יצחק

 בן יהודה ירדן

 ורנסקי ירין

 בוקריס ירין רינה

 חזות ישי

 קאראקס ישראל

 ישורון ישראל

 סוויסה כפיר

 צרפתי כרמית

 לנקרי כרמל

 גל עד כרמל

 חביב כרמלה

 בן סימון קסלסי כרמלה



 ג'ני לאה

 ארמן לורה

 שושנה לי
 רס לי

 נחום ליאור

 שרטנהל ליאור

 אמסרון ליאור

 שמש ליאור
 הפנר ליאור

 מורז ליאור

 קלנר ליאור

 טופז ליאם

 אמסילי ברנע ליאת

 חנקין ליאת

 בן שבת ליאת

 מועלם בדור ליאת

 טל ליאת

 רטר ליאת

 צברי רוסטוקר ליאת

 קלס ליבת

 מרגני ליה

 דביר ליה

 חזן ליהי

 אלעד דהן ליהי

 נובל ליזה

 דמרי ליטל

 יונס ליילה 

 הרבסט לילך

 תופח לילך

 לביא לימור

 דומין לינוי

 שמשונוב לינור

 גוטמן לינור

 דיין ליעד

 חבני ליקי

 תשחוט לי כבש לירוי

 שטרית לירון

 בוקטוס לירון

 דלל לירון

 אברהם לירון

 דלל לירון

 סקיבה לירון לריסה

 עטייה לירז

 שפרבר לירי

 קולנגייב לירן

 גגולה לירן



 ויין לנה

 סולומון מאור

 שחר מאי

 עידן מאי

 גולדשמיט מאיה

 בונדרבסקי מאיה

 לוי מאיה

 תורגמן מאיה

 ניסן מאיר
 שטראוס מאיר

 גורי מאשה

 מסרוו מג'ד

 לסקר ביטון מגי

 בן דוד מגי

 אינהורן מוטי
 בן סיניור מוטי

 כהן מורן

 שליסרמן מורן

 קליין מורן

 מילרד מורן

 אשטמקר מורן

 בן שטרית מזל

 ברגר מזל

 כהןן מזל

 עזרא מיטל

 עיוןבן  מיטל

 מוסטפי מיטל

 אלמוזנינו מיימון

 אזוב מיכאל

 עקב מיכאל מייק

 יעקב מיכל

 ליבנה מיכל

 בלט לביא מיכל

 אוסדון מיכל

 זהבי מיכל

 כהן מיכל

 תורגמן מימון

 פרוכטר מימי

 שחר מיקה

 ברמי מירב

 אליהו מירב

 רשף מירב

 חיון מירה ואבי

 גליעד מירי

 להב מירי

 כץ נקש מירי

 טליאס מירי



 בחה מירי

 מלמד ברבי מירי

 חיון מירית

 בן שטרית מישל

 סבח מיתר

 שנקר מלכי

 ארמיאס מנחם

 טוב-הר מעיין

 ממן מעיין

 דאוס מעיין

 ישראלי מעיין

 שמש עוזרי מעין

 קצנל מקס

 מזורובסקי מקסים

 שליו מרדכי

 בקשייב משה

 עזוז משה

 עזוז משה

 ניצן משה

 פנחס משה 

 נישניבר מתן

 לוי מתן

 לובלינר נאווה

 כהן נדב

 וייס נדב

 סנצ'ז סילברט נואליה

 אנטקלה נואר אן

 זוארץ נוי

 מיארה נוי

 ביטון נוי

 שמואלי נויה

 זוארץ נויה

 קרויטורו נועה

 גילמור נועה

 זהבי נועה

 איים נועם

 ניזרי נועם

 ליברמן נועם

 דיין נועם

 חלב נועם

 קבלן נופר

 רוח נופר
 דלי נופר

 טוסון נופר

 יעקב נורית

 אבוחצירה נזרי נורית



 ועקנין נורית

 GOT W נורית

 ועקנין נורית 

 חשאי נחמה

 אשכנזי נטלי

 חדד נטלי

 גרניט נטלי וירון

 גל נטע

 אושרוביץ נטע

 מייגן נטע

 בקירלי ניסים

 ראובן ניסים

 מור חיים ניסים

 משה ניצן

 פרץ ניצן
 ליפשיץ ניצן

 עמיאל ניקול

 סלע ניקול

 שכטר ניר

 בייל ניר

 מלי נסי

 בר נוי נעמה
 גייסר נעמה

 סלע נעמי

 בן אהרון נצח

 שמעון נרייה

 פתחי נתן

 אסרף נתנאל

 הייל נתנאל

 שוע סאלח

 ישראלי סהר

 שטרקר סהר

 יפה סוזי

 צדוק סוזן

 קדוש סול

 זילפה סגרון סופי

 חוביין ניקנזר סוריה

 שדרוב סטלה

 חיימוביץ סטפני

 יצחק פריינטה סיגל

 אברהמי סיגל

 יונאי סיגל

 תורגמן סיגלית

 סרוגו סיגלית

 דהן סיון
 טל סיון



 ערבה סיון

 כהן חיון סיון

 עמית סיון שיר

 אשכנזי סייה

 דהן אלבלך סימה

 אנקווה סימה

 אברמשווילי סימון

 חקוקי סימונה
 לויטין סימונה

 Psytrance סלבה

 מומינוביק סלמה
 גריידי שלו סמדר

 כהן סנדי
 ינקלבץ סנדרה

 אמסלם ספיר

 גבריאל ספיר

 זאדה עדי

 לוגסי עדי

 ברגויג עדי
 שוורץ עדי

 אריס עדי

 ברגר יחזקאל עדי

 דוד עדי

 סרי עדינה

 פילבר עדן

 בוגנים עדן

 אנגל עובד רביד

 אריאלי עודד
 לוי עודד

 שמואלי עומר

 זואן עומר

 אשר עומר

 בורדמן עומרי

 שריקי עומרי

 טלמור עומרי

 אוחנה עופר

 צברי עופר

 חגאי עופר ומורן

 גולדן שקד עופרה

 עידו עופרי

 חג'בי עידו

 חג'בי עידו

 רונן עידו

 שי עידן

 צ'פקי עידן

 בהלקר עידן



 אלבז עילי

 עוז ויינברגר עינב

 פיקדו עליזה

 ורנאי עמוס

 אורנן שלום עמירן

 גולדשטיין עמית

 קליגר עמית

 ישראל עמית

 שלומן עמית

 בירנבוים עמית

 קליין עמית

 מונר ענבל

 אלבז ענבל

 כהן ענבל

 אלני ענבל

 כהן ענבל

 צולי ענבל

 נחשול ענבל

 מלכה ענבל ואבי
 אשטמקר ענבר

 מגן ווהב ענבר

 עיני ענת

 עמרם ענת

 אזולאי עפרה

 צור ערן

 ברנע ערן

 גוטמן פאני

 כהן פאני

 יהושע פאני

 אלקנטרה פדרו

 נוין פון
 דרומי פזית

 סלוצקי פיליפ

 עמוס פיני

 גניש עזרי פני 

 ויטלין פנינה

 נשנז פרידה

 לוין צבי

 סגל צביקה

 סואט צופית

 צבן צור

 ראודין צח

 שנקור ציונה

 חן ציפי

 אליהו צליל

 דהן קארין



 אברמוב קארין
 בר חי קארין

 יגר קארין נטלי

 משה קובו

 גוואטה קובי

 בן חמו קוטי
 ארבלני קורין

 מכלוף קורל

 ברק קורל

 דרזנר קלאודיה

 סראף קלרה

 גלסמן קרן

 הראל שרביט קרן

 אלון רביד

 פישביין עמנואל רבקה

 שטרית רגב

 כהן רויה

 שאשא בן לוי רויטל

 רוחקר סאייג רויטל

 איתן רום

 שרעבי רון

 רביבו רון
 שריקי רון

 קמפר רונה

 סורחייב רוני

 אייטק רוני

 זלנפרוינד רוני

 עובד רוני

 מתיתיהו רוני

 אלעד רוני

 דויד רונית
 שפשה רונן

 חודורוב רועי

 אבנאון רות

 עבודיאן רותי

 אזולאי רותי

 שיש רותי

 אברהם רותי

 אסא רותם

 חלפון רותם

 ירון רותם

 בנלי רחל

 בן איטח רחל
 גבאי ריבקה

 פרידמן ריטה

 מיימון רינה



 בכר רינה

 אל-אור רינת

 ברמי רינת

 רוגוף כהן רינת

 קופרק ריקי

 פרג סהרוני רלי

 דוד רמון

 וואטד רמי

 עירוב רעות
 חזון רעות

 ארביב רעיה

 אפלר רפי

 נגר שאול

 ראש שגית

 כהן שובל

 קוזי שון
 שוקרון שוקי

 רייזר שוש

 שוטלנד שוש

 זכות שושי
 עמיחי שושי

 חקון שושי

 עמיר שושי

 בן משה שחף

 קשטי שחף

 מנחם שחר

 אהרוני שחר

 דרי שחר

 רון שחר
 סעדו שחר

 קיויתי שי

 מלמד שי

 ראובן שי

 יעקובוביץ שי

 פרשה שילת

 בוזגלו שימעון

 גלמידי שיר

 צלניק שיר

 גנים שיראל

 ארליך שיראל אמילי

 דהן שירה שירלי

 פקירי שירין

 ממן שירלי

 ביטון שירלי

 דיין שירן

 רביבו שירן



 עוז שירן

 וורטנשטיין שירן

 לחיאני שירן

 אייל בראל שירן

 בן שטרית שירן

 קדוש שלו

 אביחיל שלום

 דבוש שלומי

 ביטון שלומי
 לוי שלומי

 כהן שלומי

 דוקר שלומית
 אורקבי שלומית אלכסנדר

 גל שליט שלי

 צבי שלמה

 דרעי שמוליק

 ספיר שמוליק

 חאן שמוליק

 אוחיון שמוליק

 אטיאס שמעון

 קלבו שמעון

 עבדי שמרית

 מג'די שנהב

 אוזן שניר
 נחמד שניר

 כהן שקד

 אסל שקד
 נידם שרה

 זרגרני שרה יעקב

 לוי ביטון שרון

 צידון שרון
 ערן שרון

 לגזיאל שרון

 קרול שרון

 תמם שרון רוני

 גרינוולד שרית

 חדד שרית

 לוי שרית

 ציצבה שרית

 אהרונוב שרית

 יחזקאל שרית

 צברי שרית

 שי צדוק שרית

 שחר תאיר

 גרינשטיין תובל

 דניאל תמי



 שוורצמן תמי
 גז תמי

 ברנשטיין תמיר

 גולדברג תמר

 אזולאי תמר
 פרמן אבניסן תמר

 פיין תמר

 

 סמארטפונים

 ליאנסקי אלכסה

Денис  

 Горий (דניס)

 קדמי אבי

 לנצמן אבי

 לנצמן אבי

 מנשה אבי

 מנחם אבי

 חפץ אבי

 מטקייר אביבה

 חייקין אביגדור

אבימור 

 ושמרית

 

 אוחנה

 

 אוזון אביעד

 גיאת אבירן

 חסידי אבישי

 שלום אברהם

 מרדכי אדריאן

 בן אדור אהובה

 ויטאס ביטון אודליה

 חבה אוהד

 שאולוב אולגה



 מאיה אולה

 מונטאוריינו אופיר 

 הדר אופק

 מעתוק אוקסנה

 אלגרבלי אור

 צלניק אור

 שרעבי אורטל

 גמזו לטובה אורטל

 בצלאל אורטל

 ליאור ביטון אורי

 תורגמן אורי

 דרזי אורי

 השאש אורי

 שקולניק אורי אן

 אייד אוריאנה

 נחום אורית

 טלקר אורלי

 בוטמן אורלי

 גינזבורג אורן

 גרשון אורן

 חסיד אורנה

 יהודה אושר

 כהן אושרי

 הלוי אושרי

אושרי 

 ואזנה הלוי

 שרהבני אושרת

 ג'ורג' אושרת

 רוקח איילה



 רובין אילן

 חנוך אילנה

 סאני אילת

 גפני אינס

 בן עמי איציק

 הרמן איציק

 פרץ איציק

 חאן גליקסמן איריס

 גלבוע אירית

 וטשטיין אירית

 פיינברג אירנה

 ויזל איתי

 רחמים איתי

 פלדמן איתמר

 שאולי איתן

 שאולי איתן

עוזיאל  אלה
 גולדנברג

 בושקוב אלה

 אור אלון

 גרא אלון

 אלג'ם אלון

 נועם אלי

 בן יוסף אלי

 סומפולינסקי אלי

 סגל אלי

 אסה אליה

 דורפמן אלינה

 חיימוב אלינור

 בוטביה אליצור



 פרץ אלישבע

 אמסלם אלמוג

 אבני אלמוג

 רבינוביץ אלסייה

 אילנה פרץ אמיר

 סן מרטין אמיר

 יעקב קמר אמירה

 אור אמרי

 אלברג אנג'לה

מדבינסקי  אנג'לה

 יגודייב

 עדן לבל אסנת

 אלבלך אסף

 אדלר אסתה

 מזור אסתר

 קאלו אפי

 גז אפרת

 אמזלג אפרת

 אראל ארז

 קושנירסקי אריאלה

 אבני אריה

 שרעבי אריה

 אליאס עבוד ארין

 שלומי ארמה

 בר נוי ארמונה

 שימקה ארנון

 אזו אש

 זנבה דנקו אשלה

 הרטל אתי



 אוחלי בוקי

 פרי בטי

 אבנר בטי

 בגדדי בלה

 זוהר בני

 דקר בר

 איברגימוב ברוך

 עסיס חאואט ברי

 הרשקוביץ בתיה

 עבאדי גדי

 ברגר גדי

 נקש גיא

 הירש גיא

 ברקאי גיא

 רוזנבאום גיא

 ואזנה גיא

 ואן הוקה ג'יאני

סויסה ויצמן  גילה

 חדש

 לוין גילי

 מוטיל גל

 קלר גלי

 אסולין בחרוזי גלי

 אשכנזי גליה

 פדלון גלית

 אנריקה זיו גלעד

 לוין ג'ני

 ג'ניס
ג'ולונגבאיין 



 דה וילה

 פינגרמן גרגורי

 לאופר דובי

 חזן דוד

 אמסלם דוד

 כהן דוד

 צוקר דודי

 קוסטה דור

 ביטון דורון

 כרמלי דיאנה

 שמבי סיני דיאנה

 אראמה דינה

 אלבז דינה

 כהן חמו דליה

ארביבו  דליה

 ז'רסקי

 מליחי דנה

 אדרי דנה

 אושרי דנה אופיר

 קורבצקי דני

 זרחי דני

 נימברגר דני

 פרץ דניאל

 זוהר דניאל

 חושיר דניאל

אומנות  דניאל

 המסאז'

 יוחננוף דרור

 האלוף 



 מחאמיד

 אודה הדיל

 שנהה הדס

 בכר חיטרוש הדס

 סופר הדר

 אטדגי הודיה

 לוי הודיה

 כהני הראל

 מסילתי הרצל

 ברכה ויקטור

 ירמן ולדה

 איפרגן ולרי

 בר ורד

 חפץ ורדה

 כהן ורדית

 גיל זאב

 שם טוב זהבה

 חזן זהבית

 מליק הספלד זוהר

 יחזקאל זיו

 סופר חגית

 קלברמן חגית

 אבייב חוה

 לומברוסו חווה

 חוטר חופית

 פרומחרואן חי

 חדד חיה

 אפטר חיים



 קדוש חן

 גולדברגר חן

 רז חן

 דורני חנה

 פוזיילוב חני

 מלכה חנן

 טיגר חננאל

 וסרמן טובה

 ניסים טום

 פנצב טל

 רוק טל

 בן אברהם טלי

 ישראלי טליה

 לוי טרץ

 פרידמן יאיר

 בן ארוש יגאל

 טמיר יהודה

 גרמה יהודה

 שוהמי בזה יהודית

 ימין יהודית

 נתן יהודית

 רפאל יהונתו

 גביש יואב

 בן ישי יובל

 ברודצקי יובל

 פרי יובל

 ברזילאי יובל

 טרגר יובל

 זוהר יובל



 קוסטיקה יוני

 גימפל יוני

וולפשטיין  יונית

 נחום

 סברייגו יוסי

 קימל יוסי

 קווטינסקי יוסי

 בן חמו יוסי

 צרפתי יוסי

 מור יוסף

 גבאי יחיאל

 אדרי ינאי

 פינטו יניב

 בוטבול ינעם

ינקי 

 מקס ואסתי

 רווח יסמין

קריספין  יסמין

 צוריאל

 ג'ריס דאוד יסמין

 קצב יעל

 סגל יעל

 קוגמן שנס יעל

 כספי יעקב

 כהן יעקב

 בסטקר יעקב

 ביטרמן יעקב

 פרץ יפה

 אהרונוב יצחק

 אסרף ירדן



 ססי ירדנה

 בכר ירדנה

 אדרי ירין

 סלי ישראל

 כהן כרמל כנרת

 רז כרמית

 מאיסי -כהן  כרמית

 הירש כרמית

 עמר קראוס כרמית

 אבני לביא

 יאקה לבנת

 עוז לי

 אבו ליאב

 טולדנו ליאור

 הרמן ליאור

 דגני ליאל

 זילברמן סגל ליאת

 ציונית הונגה ליאת

 מסיקה לידור

 אבו לידורי

 פורחקים ליטל

 בן אבו ליטל

 ישראל לימור

 חדד לימור

 יודין לינה

 ירחי לינוי

 גרבר לינוי

 פלקר לינוי



 ניסים ליעד

 שרון לירוי

 ישראל לירון

 זוברמן לירון

 קוצ'ינסקי לנה

 דינצ'י מאור

 קול מאור

 כהן מאי

 שאולוב מאיה

 למדן מאיה

 מויאל מאיה

 מן תורגמן מאיה

 בראון מאיה

 חן מאיר

 זגורי מאיר

 בן אדיבה מאיר

 דינר מארי

 רות מאשה

 אבו ראס מדי טיבי

 אוחיון מומי

 קוממי מור

 פורגס אקווה מור

 מיכאל מור

 אטלן מוריאל

 דהן מוריס

 בן דור מורן

 מוחה בן מורן

 קאריתי אוקון מורן

 בן סימון מורן



 קליימן מורן

 ענתבי מושיק

 מלכה מזי

 מזרחי מזל

 חסון מיטל

 שניר גבאי מיטל

 ירין מיטל

 פלד מייק

 בידני מיכאל

 אלטר מיכה

 רות מיכל

 כהן מיכל

מיקה 

פותחת 

  בטארוט

 מתוקי מיקי

 דסה מיקי

 אייכל מירב

 עובדיי ברדוב מירב

 רוזן מירה

 אברהם מירי

 גולן מירי

 דנון מירי

 יחזקאל מירי

 אליהו מירי

 שאלתיאל מירי

 אדמסקי מירי

 וסרמן מירית

 רוס מישל



 אלמוזלינו מלכה

 זגורי מני

 נורי מנשה

 זינו מעיין

 צין מעיין

 יחזקאל מעין

 אמלם מקס

 פינטו מרדכי

 אדרי פדידה מרסל

 מימון משה

 אברני משה

 כהן משה

 גולדשמידט מתי

 גנוט מתן

 סורני נאווה

 בן סימון טייך נוגה

 אהלי נוגה

 רבינוב נוי

 חזן נויה

 קיני נועה

 הדסה אלמסי נועה

 אבו נופית

 כהן נופר

 קאני נופר

 רואש נורית

 ועקנין נורית

 גייסי נורית

 גליקמן נחום



 קפילוטו נטלי

 גרברמן נטלי

 פינק נילי ויאיר

 מזרחי ניצן

 אקסיונוב ניקול

 אסולין ניקול

 שכטר ניר

 יעקב נירה

 שלום נעמה

 לוינסון סרוסי נעמי

 רישון נעמי

 אליאס נריה

 אלבז נתנאל

 בן חיים סאלי

 שגב סהר

 שלום סהר

 מלול סוזן

 אבו סוסו

 בן אמור סטפן

 כהן סטפן

 הפנר סיגלית

 בלסיאנו סיון

 סמואל סיילס

 קדם מרגלית סימונה

 חמו סמדי

 אדר עוז סמדר

 בן עטר סמואל

 חזן סמי

 גורגה ספי



 גב ספי

 לוסקי ספיר

 משולם סתיו

 קאהן עדי

 כהן עדי

 שמעון נחום עדי

 עוזיאל כהן עדי

 חבז אטיאס עדי

 בר עדי

 דקר עדן

 חגולי עדן

 זקוטו עדנה

 קרלמן עדנה

 לוי עדנה

 אברני עוזיאל

 ורנאיפרי  עומר

 כהן עומר

 אזלן עומרי

 אמירה עומרי

 וייל עידית

 לוי עימיאל

 אביטן עינת

 בס עליזה

 פולט עמוס

 דהן עמוס

 מלכה עמי

 גרסי עמית

 עמליה
סומרסטיין 



 הס

 גל עמליה

 סלם ענבל

 נוני איבן ענבר

 נפתלברג ענת

 בן דוד פאני

 דיין פאני

 מרדכי פאריד

 רפאל פאר פז

 אדרי אביבי פזית

 אפיאס פיני

 בן חמו פיני

 לוי פלג

 גרינברג פלורט

 עמר פנינה

 בקוש פרנק

 כהן צביה

 נאמני צביה חיים

 אברמוביץ צביקה

 ברכה ציון

 ברקן צילה

 קליין ציפורה

 שטיין צ'יקי

 בר קובי

 צ'יקושווילי קובי

 דה קרוז קווין

 מגידיש קטי

 בן שלוש קלאוניס



 בר קלוד

 יוד קלרה

 ווקנין קלריס

 חדד קרן

 גולד קרן

 בר ראובן

ג'רג'ורה  ראנייה

 טלהמי

 שמל איטח רבקה

 דוידוביץ רבקה

 בש רגוגות

 בש רגוגות

 לארי רובן

 שוקר רוי

 דרמון רוי

 בר רוי

 בר רוי

 איליאגייב רויטל

 פרדה רומי

 לנצנקו רון

 זמיר רוני

 פיין רוני

 חלבי רוני

 אלקיים רונית

 אושרוביץ רועי

 בן אקן רועי

 בן אמו רות

 אושרוב עמוס רות

 נורייב רות



-קלפוס רות ונתן 

 טורונצ'יק

 תורג'מן רז

 קל רז

 בורשטיין רחל

 אוחיון רחל

 שוקרון רחל

 אמשיקוילי רחל

 אלישע רחלי

 בסקט רינה

 חגי רינה

 ראובן רינת

 לביא חבה רינת

 סולומון ריקי

 בן לולו ריקי

 בן דהן ריקי

 מרדכי רמיז

 אלימלך רן

 גבריאל זיבן רן

 שבתאי כהן רני

 שניר רננה

 פרידמן רעות

 יחזקאל רעות

 אלבז רפאל

 שינה שאול

 גולן שאול

 אמיניה שאול

 אביאן שובל



 צדוק שובל

 גונן שולי

 דוידסון שוש

 קבלו שחף

 אייזן שחר

 עדן שחר

 אהרונוב שי

 גורמן שי

 דויד שי

 חיים שיר

 זיו שיר

 קליינר רייבד שירה

 איזיקוביץ שירה

רוטשטיין  שירלי

 דניאל

 ניקול שירן

 לוגסי שלומי

 אלפסי שלומי

 ביטס שלומי

 תורג'מן שלומי

 גברה שלומי

 מנור שלומיק

 קורן צח שלומית

 סיט שלומית

 גן ברון שלי

 בן עמי שלי

 דרעי שליו

 אזולאי שמואל



 חג'ג' שמוליק

 זהרון שמחה

 אברג'יל שמעון

 אוחיון שמרית

 אוחיון שני

אהרוני  שני

 רחמים

 יצחק שני

 כחלון שני

 שמחי שניר

 וייס שקד

 אוחנה שקד

 שני שקד

 וייניש שרה

 דוד שרה

 יוסף שרה

 בן יהודה שרה

 יהל שרה

 וקנין שרה

 גורי שרון

 אטלן שרון

 דדון שרון

 ויזר שרון

 צברי שרית

 ממן אטיאס שרית

 בר תומר

 בר תומר

 שוורצמן תמי

 בן חמו תמי



 מנשה תמיר

 

הירשמו כשופטים ותתחילו להצביע. כדי להיכנס  , makoTVהיכנסו לאפליקציית רוצים לזכות גם?
 .במהלך השידור בכל ההצבעות שלכם ולקחת חלק חשבון הפייסבוק דרך להגרלה, עליכם להתחבר

במקרה של  .others הזוכים יעודכנו דרך חשבון הפייסבוק שלהם: ההודעה תחכה במייל או בתיקיית
– תקלה טכנית, אי התחברות לאפליקציה או כל שאלה אחרת ניתן לפנות למרכז התמיכה של מאקו במייל

info@mako.co.il  

 לתקנוןחלוקת הפרסים בכפוף 

http://www.mako.co.il/collab/thenextstar/
mailto:info@mako.co.il
http://img.mako.co.il/2013/08/26/lottery_next_star.pdf

