
עמוד 1 מתוך 95

שם משפחה         שם פרטי        רשיון 

סוסלובסקי        אברהם          31

פן               שמואל          55

אשר סאלם         עזרא           64

שינה             שמעון          65

שנקר             יהודה          66

המאירי           אהוד           74

ארבל             אליהו          75

שלו              יצחק           77

לאופר            אברהם          78

כהן              זאב            79

פישר             אליעזר         82

תענך             שלמה           85

בריסקמן          חיים           87

ח'לף             מוסא           91

זרניצקי          יוסף           96

ביתן             אחי-קם         98

אבני             בן ציון        100

שפירא            יהודה          101

יכין             אברהם          103
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עמוד 2 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

דנוס             יובל           104

דרור             אורי           107

זך               יצחק           108

ברבקוב           עמירם          109

סטנר             בנימין         110

שחר              שלמה           111

פרלמן            גדעון          112

שיוביץ           דב             115

סזיר             אבנר           116

זילברברג         אליהו          117

מור              מרגלית         119

יצחקי            משה            121

מרגליות          דן             123

קזאז             אליהו          125

שמוקלר           דניאל          126

בן חיים          נתן            127

גולדשטיין        בן-ציון        130

פטל              יעקב           131

יצחקי            גלעד           132
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סוסלובסקי        אברהם          31

קציר             בצלאל          134

בירנבאום         יעקב           135

ארליך            יעקב           137

שחר              שמואל          139

אהרוני           אפרים          140

זק"ש             זאב            141

באשר             אלירם          143

אדרעי            אליהו          145

נטף              אליהו          147

לוי              בני שי         149

כץ               אברהם          150

רבנשטיין         אהרון          151

טיגרמן           דוד            152

רובל             שלמה           153

אגרט             שמואל          154

ברמן             יצחק           155

פרמינגר          ירוחם          156

סגל              הדי            157

צור              מאיר           158
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סוסלובסקי        אברהם          31

ורקר             עמוס           159

ברלינר           דן             160

וינמן            צבי            161

פיזנטי           אברהם          162

לב               שאול           163

גייגר            משה            164

רוזנברג          שמואל          165

הרמן             אשר            166

יציב             עמיקם          168

טור סיני         עודד           169

לונגין           יצחק           170

כהן              יעקב           171

שליטנר           ראובן          172

בן יוסף          יצחק           174

גולדברג          יהושוע         175

יעקובי           ירמיהו         177

מרגלית           אפרים          178

סיון             יצחק           179

פריאל            דורית          180
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סוסלובסקי        אברהם          31

פרמינגר          נחום           181

פרץ              יצחק           182

אודיש            יעקב           183

כהן              אסתר           185

ברזילי           שרונה          186

האושנר           עודד           187

זלטין            יובל           188

צביקל            עדי            189

צרויה            מאיר           190

רוסו-שטאובר      ניצה           191

שרים             רחמים          192

ויסמן            שאול           193

רוזנר            משה            194

זרניצקי          יצחק           195

רוזנברג          שאול           196

אשד              לבנה           198

אבן חן           פנינה          199

בר-גרא           יוחנן          200

אנזנברג          דוד            202
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סוסלובסקי        אברהם          31

בנדל             דב             203

ליפה             אלירם          205

קמר              בועז עזר       206

מגל              סילבה          207

שריאל            איתן           208

אירני            אלפרד          209

כהן              יעקב           210

אדר              מנחם           211

ארגוב            אריה           212

גנני             יואל           213

טלמון            אליהו          215

צ'רניאבסקי       ברוך           216

שטיינמץ          עמוס           217

גיל-עד           אהובה          218

אפלבוים          בועז           219

פישלר            יוסף           220

אורמן            דן             221

פיש              בנימין זאב     222

אשרת             שאול           223
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סוסלובסקי        אברהם          31

תומר             אלי            224

רז               שמעון          225

אביגד            אריה           226

גלנצר            חיים           227

כוגן             שושנה          228

לוי              אור            229

שביט             מאיר           230

בוגין            נחמה           231

ברק              יוסי           232

כהן              אורי           234

בן ארי           חיים           235

גרון             מאיר           236

גרינברג          עדינה          237

זייד             מוטי           238

מלוכנא           מנחם           240

מרגוליס          מרסל           241

ניר              עופר אברהם     242

סער              ברוך           243

ששון             חולה           244
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עמוד 8 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

פרי              טובי           246

מוסקוביץ         צבי            247

חכם              ז'קלין         248

בנדיט            אהובה          249

כהן              מלי            251

שרים             משה            252

רחמני            אפרים          253

שטיינמן          יוסף           254

מוסקונה          ניסים          256

אגמי             נירה           257

גלעד             אביב           258

בר ניב           אלה            259

עאלם             עאטף           260

לויצקי           אמנון          261

קלירס            יוסף           262

קול              יוסף           263

חבקין            דורון          264

גאלואי           ריצ'רד         266

אריאל            אריה           267
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סוסלובסקי        אברהם          31

וולקן            מאיר           268

לייטנר           מאיר           269

נאור             עדי            270

פרימו            ניסים (ניקי)   271

פרקאוף-אברהם     תמר            272

פרידמן           אהרון          273

קיינר            גבי            274

כנענה            יוסף           275

הרצברג           גיל            276

תמוז             יעקב           277

לוטן             מנשה           278

ברקובסקי         רן             279

זהר              אסא            280

פרנקו            רחל            281

רומנו-בר         חנה            282

אלבז             מישל           283

רובינשטיין       דב             284

רפאלין           מאיר           285

שמבן             ירון           286
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סוסלובסקי        אברהם          31

גורן             גרשון          287

פאר              אריה           288

אולפינר          דברת           289

קרול             גדעון          290

תירוש            גדעון          291

הרשקוביץ         נורית ציפורה   292

מימון            הרצל           293

ברק              יורם           294

שמחוני           משה            295

ספקטור           ירון           296

תודה             יאיר           297

בית-יוסף         צבי            298

ברעם             אילן           299

שטראוס           אפרת           300

וייסמן           שרגא           301

ברדוגו           חיים           302

כאזם             חסן            303

מועלם            יהושע          304

בן יאיר          מרדכי          305
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סוסלובסקי        אברהם          31

רוזנגרט          מיכאל          306

ברזילי           בועז           307

שדה              תמיר           308

האוזר            אלכס           309

שינה             גיל            310

מנצבך            משה            311

בן יונה          איזבלה         312

אקשטיין          אריאלה         313

חדד              שלמה           314

רוגובין          יצחק           315

פנחסיק           גרשון          316

הורביץ           אורי           317

רונן             מנחם           318

שפט              אורית          319

אברהמוב          יגאל           320

בן ישי           אשר            321

אבני             יהושע          322

עירון            זהר            323

כהן (בן זאב)     ארז            324
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סוסלובסקי        אברהם          31

עופר             רמי            325

הורביץ           אילן           326

וירניק           רן             327

בוחניק ברמן      שרית           328

יוכפז            בנימין         329

שמרלר            משה            330

בן חיים          רם             331

קרו              גדי            332

שולמן            אשר            334

פכטהולד          טוביה          335

עדן              יצחק           336

הרבסטמן          מאשה           337

שצמן             ענת            338

נטל-כהן          אליהו          339

כהן              ארז            340

פרידמן           משה            341

איצקוביץ         נחום           342

חופשי            אמיר           343

ויסברוד          דורון          344
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סוסלובסקי        אברהם          31

חממי (יהוד)      רונית          346

סנדיק            דבי            347

דפנאי            שי             348

בן גל            דורון          349

מרסיאנו          רפאל           350

יהוד             אפרים          351

טנא              יצחק           352

סירקיס           נאוה           353

מנדלסון          אבי            354

סגל              דוד            355

גילים תמיר       שרון           356

דודזון שמאמה     אוולין         357

ברדה מנסוביץ     רונה           358

קמיל             אריה           360

ריז'בסקי         שמעון          361

עפל              עמיחי          362

סויצקי           רם             363

שפיגל            יצחק           364

רודיטי           רון            365
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סוסלובסקי        אברהם          31

שטרן             טוביה          366

קלו              יעל            367

בן נון           מיכאל          368

גרנות            רן             369

קנטרוביץ         גיל            370

יואלי            סיגל           371

מיטלמן           לב             372

בוץ              אהרון          373

קמה              סיגלית         374

דגני             גדי            375

לביא             אברהם          376

לס               ערן            377

קראוזה           רחל            378

טרשצנסקי         דן             379

נתן              גד             380

בדש              אורי           381

טרייסטמן         רחלי           382

שחור             דנה            383

ברניר            זוהר           384
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סוסלובסקי        אברהם          31

ביר              יעקב           385

משולם            מנשה           386

גפני             שאול           387

לאופר            מרים           388

פרמון            שלמה           389

קורן             יעקב           390

מכבי             רוני           391

חממי             ניר            392

פרטיג            משה            393

קרן              גדי            394

רינגבירץ         חיים           395

כהן              אלי            396

רייטן            יוסף           397

קופטש            זאב            398

כהן              יוסף           399

כהן              אליהו          400

נזרי             אמנון          401

דוד              ברוך           402

פקיולי           לורה           403
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סוסלובסקי        אברהם          31

מגידש שריפי      מיכל           404

מידן             אייל           405

בן דוד           חיים           406

טובי             גרש            407

פרלשטיין         אלחנן          408

יפה              יורם           409

יהל              אליעזר         410

קונפורטי         רפאל           411

דנוס             אוהד           412

זיסר             יהודה          413

שכטר             שלמה           414

רון              צבי            415

אגמון            ארנסט          416

יגיל             רון            417

שרוני            רוני           419

שילר             ירון           420

ליבלינג          גילת מיכל      421

כהן הילינגר      דפנה           422

אביב             דליה           423
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סוסלובסקי        אברהם          31

קפלנר            נעמי           424

עזר              עמיר           425

לפיד             יעקב           426

שביון            רמי            427

איתן             מיכה           429

בריל             דוד            430

רביב             ספי            431

גרינברג          עמית           432

גור              יהודה          433

אדלשטיין         מיכאל          434

למישוב           שולמית         435

ג'רבי            נורית          436

ברוכיאן          צבי            437

קרן              מוטי           438

יחזקאל           יוסף           439

שקד              דוד            440

פורת             יצחק           441

לזר              שלמה           442

אונגיל           נועם           443
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סוסלובסקי        אברהם          31

כהן              מרדכי          444

אשר              אירית          445

זלצמן            גדליהו         446

דמבינסקי         מיכאל          447

הדר              הניה           448

אוהל רוזין       ורד            449

כספי שפירא       מיכל           450

ברמן             אריק           451

מדינה            שחר            452

כדריה            בלה            453

קעואר            סמיר           454

שפירא            פנחס           455

קאפח             יוסי           456

אנגלהרט          גיורא          457

גרמן             יששכר          458

אהרוני           משה            459

אגסי             יוסף           460

אורליצקי         חוה חיה        461

סומך             יגאל           462
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סוסלובסקי        אברהם          31

נוימן            נתי            463

פז               יעקב           464

אחוות משולם      אביטל          465

סגל              אבי            466

חיים             מאיר           467

חימוביץ          שי             468

בלאושטיין        זיוה           469

מעין             גיל            470

יוסקוביץ         דורון          471

ברזלי            גלעד           472

הלר              רענן           473

אריאלי           אליעזר         474

נחום             אברהם          475

דביר             תמר            476

בן דוד           סימה           477

גרשון            גד             478

ליבנה            רמי            479

דדון             שלומי          480

יוסף             יגאל           481
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סוסלובסקי        אברהם          31

שחור             איל אברהם      482

קורק             אמיר           483

סלינג'ר          אייל           484

מערבי            שלמה           485

יצחקי גולני      דגנית          486

אפיק             רוני           487

אורקין           יואל           488

לוין             שרה            489

אפרתי            צביה           490

כהן              רונן           491

גרפינקל          שמריהו יקיר    492

פרמינגר          גיל            493

הרץ              גילה           494

יאסו             דניאל          495

אמיר             ז'נט           496

בוכריס ברק       אלי            497

דנוס (שקד)       מיכל           498

פריימן           רונן           499

יקיר             אלי            500
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סוסלובסקי        אברהם          31

דבי              שאול           501

שמחוני           בועז           502

וכולדר           בועז ראובן     503

דניאל            דוד            504

בלזם             שלמה           505

קלנג             אורית          506

דסה              אריק           507

נוי              פנינה          508

נדם              משה            509

גולן             חגי            510

קחטן בוצ'צ'ו     חגית           511

שעיו             אבי (אברהם)    512

חפץ              אלכסנדר        513

ידלין            שי יעקב        514

יוניוב           אורן           515

מייבום           זאב            516

אילן(גלאור)      עמית           517

בן פורת          לילך           518

גרינברג          גלית           519
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סוסלובסקי        אברהם          31

קינן             סער            520

ארז              דבי            521

אבירן            ארז            522

כרובי            עינת           524

נבון             עדי            525

פסטרנק           נטע            526

זוטא             מרדכי          527

איצקין           צהלה           528

יצחקי            אייל           529

גלן              אורית          530

לבני             אבנר           531

ראובן            יצחק           532

נגר              יוסף           533

נייר             טל             534

אלפי             ירון           535

מלר              עמוס           536

אברהם            רוני           537

ברקוביץ          רוני           538

אלקן             גיל            539
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סוסלובסקי        אברהם          31

ראם              מאיר           540

ויסבלך           גיל            541

לוסטיג           אלי            542

יפה              שלומי          543

רובין בן-חיים    אילן           544

וסאל             אפרת           545

שבת              נעמי           546

טונק             דוד            547

סקיף             שי             548

פז               פנינה          549

סגל              גיל            550

כהן              יעקב           551

דגן              דוד            552

נייזברג          צבי            553

פריאל            מירב           554

שטרית            דוד            555

ברנר             נורית          556

שימקביץ          מיכל           557

תפוחי            טל             558
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סוסלובסקי        אברהם          31

שרגא             שלמה           559

ישראלי           איריס          560

אלדרוטי          טל             561

פורת             אביגדור        562

גוזלן            דוד            563

גפן              בועז           564

יוגב             רם             565

שחר              אליעזר         566

אגמון            ירון           567

בן אברהם         מיכל           568

פרידלר           דורון          569

דוידוביץ         דורון          570

סיטון            שירלי          571

טנא              אבי            572

עדן              יהושע          573

ליפשיץ           דרור           574

כדרי שלומוביץ    איריס          575

חן               גיל            576

דואני            רמי            577
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עמוד 25 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

וקראט            מוטי           578

שושני            אורי           579

גוילי            רוני           580

חודניק           יצחק           581

בושי             יעקב           582

בליישטיין        יחזקאל         583

סולברג           עמית           584

קוט              בועז           585

ברלוביץ          ניר            586

עטר              מאיר           587

זיגלמן           רונאל          588

אהרני            עמיר           589

עטיה             עדי            590

שפירא            ארז            591

לופטיג           אורית          592

זוננפלד          אייל           593

זעירא            צביה           594

איינס-שטראוס     סיון           595

גרוסמן           נועם           596
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עמוד 26 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

ארצי             דני            597

בנג'ו אלחדד      יפית           598

הרון             יעל            599

פיירברגר         מנחם           600

גרשטיין          אדוארד         601

יוניצמן          ירון           602

ביתן             דרור           603

גולדשטיין        אליהו          604

עומר             טל             605

בן אפרים מלכה    דוריס          606

הראל             ורדה           607

סגל              מירב           608

שרון             שמואל          609

הראל             איל טדי        610

רוזן             ליאור          611

פרקש             מיכל           612

סיקרון           יריב           613

אפרתי            אורלי          614

ציון באדי        דורון          615
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עמוד 27 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

כץ               רונן           616

פרס              אבי            617

ויסבלום          ישראל          618

אשכולי           אבשלום         619

בנג'נו           אריה           620

אינגבר           עזריאל         621

רטנר             זוהר           623

לוי              יצחק           624

שמוקלר           יצחק           625

לביא             ציפורה         626

קוקיא            עזרא           627

מור              דן             628

בן חיים          דן             629

ספיר             משה            630

זילברברג         א. חיים        631

שאמה             כרמל           632

גרשוני           יעקב           633

וכמן             זאב            634

כהן              אלי            635
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עמוד 28 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

דרוקר            חנה            636

שוב              ציפי           637

דיין             יהודה          638

שלח              אבי            639

זבורוף           אהרן בנימין    640

שוישה בן ארי     רות            641

בן דוד           יעקב           642

לוי              אברהם          643

שרון             מאיר           644

סיידוף           ארז            645

נחמקין בן-ארי    שרית           646

הנדלמן           משה            647

קובו             אדוה           648

שבו              סמדר           649

וגר              חנית רחל       650

זריהן-הלר        כרמל           651

סלומון           גבריאלה        652

בובליל           פזית           653

שוקר             לאה            654
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עמוד 29 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

מועלם            כרמלית         655

טרכטנברג         אלה            656

אציל לדור        גלית           657

לוז              אילת           658

זלצמן            מרק            659

גרשונוביץ        אלעד שמעון     660

קרן              יורם           661

גדעוני           דורון          662

המאירי           ניצה           663

פישר             מרים           664

דרור             אמיר           665

זיו              אבישי          666

סעדון            בני            667

אורון            יוסי           668

הולצברג          עמית נחום      669

שטינמן           רן             670

זיו              צבי            671

קשת              מוציא          672

וגנר             רונן           673
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עמוד 30 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

בר אושר          אבישי          674

גלבוע            ברק            675

מרקוביץ          יעקב           676

אשור             יעקב           677

גינת             דרור           678

סוויד            אילי           679

כהן              דוד            680

זקס              שרגא           681

סלונים           דן             682

לוי              עודד           683

 סמולסקי ויתקין  עדי            684

אורן             אסף            685

אדרעי            יהודה          686

טויטו            רישר           687

עומר             ערן            688

גולן-אברהם       יונית          689

שמר              יום-טוב        690

ניב              שגיא           691

מלאכי            אסתר           692
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עמוד 31 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

הירשברג          ענת            693

יחיאל            אייל           694

ידידאל           אירן           695

זרניצקי          רון            696

מרצ'בסקי         מרדכי          697

אורלובסקי        אברהם          698

ליאון            משה            699

דולב             שי             700

כודדי            דני            701

קצ'קו היקרי      אורית          702

מטר              עומר           703

שלנג             משה            704

פדר              שי             705

ריש              דרור           706

אגאיפור          אורלי          707

יהושע            חיים וויצמן    708

רוסו             אריה           709

אמיתי            רמי            710

בלטר             גבע            711
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עמוד 32 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

לוריא            רויטל          712

שפיצר            אורן           713

לוי              דורון          714

דלברי            מאיר           715

עין דור          מיכאל          716

עיני             אוהד           718

כץ               שגיא           720

אבידן            רון            721

אשור             אמיליה         722

גנות             נחמיה          723

המאירי           גלעד           724

סיטון            גיל            725

הויזמן           חיים           726

רוזנבלום (חזן)   ורד            727

כהן              יעקב           728

מרקוביץ          שלמה           729

נחמן             עופר           730

נחום             רן             731

בן סעדון         אבנר           732
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עמוד 33 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

בן דוד           ליאת אסתר      733

גרידי            רן             734

בן מנחם          דודי           735

כהן              חנן            736

יפרח             עמי            737

ליפשיץ           אורן           738

ובר              אברהם          739

לזר              שרה            740

קלרו             אורנית         741

לוטן             יריב           742

דדון             דוד            743

העצני            חזקיה          744

ששון             יצחק           745

רכניץ            דב             746

עופרי            ציון           747

שמני             אורן           748

חירם             עודד           749

פלד              יהודה          750

וקסמן            אלון           751
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עמוד 34 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

לוי              יצחק אברהם     752

הלפרין           בועז           753

יונה             אסף            754

חלוצי            אלי            755

בוקרה            ארז            756

צמח              אלון           757

כהן              דרור           758

דרעי             דותן           759

קינן             יריב           760

נחום             יחזקאל         761

ענבל             ישראל          762

נבו              ברוך           763

דיסטלפלד         יואב           764

מוזס             אביב           765

פרויקט           גל             766

מור              עופר           767

אדלר             מיכאל          768

טנצר             איבגני         769

לבנטל(פרגו'ן)    אילנית         770
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עמוד 35 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

הרינגמן          יהודה          771

זלצר             חגי            772

יוספאן שאול      אילת חביבה     773

דורון            דפנה           774

טל               דנה            775

ירדן             רמי            776

בן צבי           שולה           777

דרורי            זוהר           778

כוכבי            יואב           779

אשכנזי (סינואני) מיכל           780

מרדכי            אלי            781

אודלס            עופר           782

דואניס           עפר ברוך       783

מקובר            ניצן           784

פישלר            אמיר           785

נס               אורן           786

בן לוי           סמי            787

ידיד             יאיר           788

כוכבי            עציון          789
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עמוד 36 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

אלבז             רפאל           790

אלון             ורד            791

צרויה            גל             792

גוזלן            יעקב           793

אסודי            בנימין         794

נאמן             רן             795

פרידלר           ערן            796

פינטו            גלעד           797

זיו              אברהם          798

מנוחין           רן             799

בדיחי            דבורה          800

שלפמן            זהר            801

אברם             גלעד           802

בר לבב           גיא            803

בן גל            משה            804

בנסיה            נעמה           805

כהן              תמיר           806

שטרן             אמיר           807

ורדי             גדעון          808
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עמוד 37 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

פוטוק            נורית          809

זיו              עמית           810

פניני            דליה           811

שדמי             משה            812

ישראלי           יונתן          813

צפריר            יעקב           814

ליברמן           אירית          815

פרליס            רועי           816

בן דוד           מירב           817

לזר              גיל            818

שטרית            שרון           819

וויס             כוכבי          820

קידר             גיל            821

שופמן            פליקס          822

בלום             אריאל          823

זיו              אסתר           824

צימר             ענת            825

שטרית            ירון           826

דורסמן           מלכה           827
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עמוד 38 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

נימקובסקי        חנית           828

תורג'מן          יאיר           829

לוי              עופר משה       830

ישועה            אריה           831

רפלסון           מיכאל          832

כהן              יצחק           833

שטרית            דוד            834

חלף              חליל           835

בינדר            נאור           836

שאול             תומר           837

גרון             אבנר           838

בכר              בתיה           839

שפיצר            איתן           840

מאור             רמה            841

מאירוביץ         ראובן          842

גולדקלנג         יוסף           843

שמעוני           ערן            844

מסלתי            חיים           845

דיאמנט           מרדכי          846
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עמוד 39 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

שידלוב           רפי            847

שגיא             יגאל           848

בן ציון          אייל           849

אדלשטיין         אסף            850

גל               מאיר           851

אברהמי           גלעד           852

פילוט            שגיב           853

קדמן             צבי            854

פריאלניק         אנדה           855

פרחי             משה            856

כהן              אברהם          857

וייס             רפאל           858

פולונסקי         משה            859

שושן             סיגלית         860

מלמד             אורן           861

ישראל            יעקב           862

ברכה             מאיר           863

סידיס            רם             864

פרנקל            רפי            865
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עמוד 40 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

סטריקובסקי       אלון           866

סיון             עמיר           867

רימון אלעזר      מירי           868

עסיס             דוד            869

בצלאל            דרור           870

אפל קסטל         גל             871

זקצר             יוסף           872

שבח (לוי)        מירב           873

זקן              מרדכי          874

פנר              יעקב           875

דלבר             דוד            876

מידן             יצחק           877

ארגמן            מיכה           878

מזור             רון            879

שרביט שפירא      שושנה          880

עמית             גיא            881

צוברי            אביבה          882

כהן              עפר            883

אברהמי           גיל            884
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עמוד 41 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

מושקוביץ         יוסי           885

קרן              שמעון          886

ציון באדי        בנימין         887

ימין             עזרא           888

כלסי             בני            889

עינת דנון        קרן            890

הראל             אירית          891

פרגל             נורית          892

שורץ             אורלי          893

גרשוני           מנחם           894

חיט              יצחק           895

ברנע             משה            896

זרניצקי          דנה            897

סלאמה            וואל           898

אנטלר            יונה           899

וינלס            גיל            900

לוי              ריבה           901

חורי             מאהר           902

וידר             דב             903
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עמוד 42 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

מגידש            איתן           904

מירוז אדיבי      יעל            905

מישאל            מנשה           906

לוין             עוזי שלום      907

אלמוג            קובי           908

דואניס           אמיר           909

אביבי            רינת           910

דולינסקי         ענבל           911

רפאל בן חיים     אורלי          912

דומנוביץ         משה            913

פריטיקין         אווה           914

דורון            עמוס           915

אלימלך           מרדכי          916

לוי              ניר            917

דדון             מרדכי          918

כהן              אייל           919

אפשטיין          דן             920

וינשטוק          עדי עזריאל     921

ציבין            אילנית         922
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עמוד 43 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

בשיר             מוחמד          923

הורן             יעל            924

ביטון            אביגיל         925

אוחנה            חיים           926

אפיק (אייקוט)    יעקב           927

ליטן             ארז            928

אבו רייא         סאלח           929

תירוש            שי             930

שלום             יעקב           931

כלפון            חיים           932

עמרן             רוני           933

שנהב             אייל           934

לאופר            דן             935

לדור             יהושע          936

רביבו            שלמה           937

וייס             רון            938

צפניה            קובי           939

בירן             עמית           940

בנימיני          נועם           941
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עמוד 44 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

נקב              אייל           942

טובי             צחי            943

ח'טיב            ג'מאל          944

בני              אהובה          945

גוטליב           יצחק           946

כפרי משה         איריס          947

פינטל            אברהם          948

אבישר רוט        אושרית         949

גורן             ליאור          950

דאו              סימון          951

קדרי             ניר            952

נועם             משה            953

וויס רביב        רינת           954

רביד             יעקב           955

תוהמי            מיטל           956

שר               טל             957

סידאוי           אלי            958

בר פרו           מיכל           959

קלדרון           לירן           960
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עמוד 45 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

שחר              גלית           961

בלזברג           נועם           962

בלולו            גיל            963

לשם              מטי            964

רוזליס שקד       שירלי          965

גינדי            רמי            966

פרימק            בת-שבע         967

בר נוי           לילך           968

סגמן             רועי           969

כהן              שי             970

שמואלי           עומר           971

שרעבי            דוד            972

חדיד גלוון       אורלי          973

אלמוג            פנינית         974

פפר              ערן            975

ציפרוני          רינת           976

בורגר            אמיר           977

סימינוביץ        ליאור          978

כהן              אפרת           979
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עמוד 46 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

סימן טוב         אלדד           981

הראל             דניאל          982

מחאמיד           סולימאן        983

אלבז             יובל           984

עובדיה           אייל           985

אוחיון           יורם           986

סקנדרני          חני            987

אנדולט           צפריר          988

אשור             מישל           989

אבן-אור          דנה            990

ישראלי           ליאור          991

צאן              חגית           992

שער              שגיא           993

שומסקי           אלה            994

אהרון            שאול           995

דיין             נורית          996

רחמני            לילית          997

שפאן             ישי            998

פרחן             גילי           999
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עמוד 47 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

אזולאי           עקיבא          1000

וויל             דנה            1001

רחום             מרים           1002

אורי             רונן           1003

יניב דדש         מיכל           1004

איזנברג          שי             1005

נגבי             יוסי           1006

בר-און           אמיר           1007

בריל             יצחק           1008

בר               אורי           1009

וידנפלד          יוסף           1010

קובץ             גיל            1011

כרמלי            שמואל          1012

גלבוע            אורי           1013

שמאי             רפי            1014

יואבי            ערן            1015

לילי             אלון           1016

נוי              רון            1017

ריינס            אטל            1018
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עמוד 48 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

לוי              אסף רפאל       1019

גולדווסר         זיו            1020

כהן              עופר           1021

בנצלוביץ         רונן           1022

ניסן             דנה            1023

ספיר             נעמי           1024

עאדל             עאמר           1025

גואטה            כפיר           1026

אלימלך           אברהם          1027

ארז              דניאלה         1028

בליץ             עמוס           1029

אמיר             אילן           1030

בר שאן           אורי           1031

בת שלמה          סיגלית         1032

משקיף            שירלי          1033

בדור             יהודה          1034

קושל             אודי           1035

מור אלימלך       אלונה          1036

גונן פלד         שרון שרה       1037
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עמוד 49 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

כהן              אברהם יעקב     1038

ליברמן           אופיר          1039

אודם             מידד           1040

לין              אלון           1041

נוי              גיל            1042

פרוסק            זאב            1043

אמזלג            עמירם          1044

קורן             כרמית          1045

מימון            נטע            1046

חיון             יצחק           1047

זינו             מירב           1048

חלוה             תומר           1049

ידובסקי          דניאל          1050

זהבי             חגית           1051

מינס             אביגדור        1052

אופשטיין         שחר            1053

שרצקי            שוקי           1054

צדיק             גיא            1055

שמרלינג          ישי            1056
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נקש              עופר כדורי     1057

נעים             יצחק           1058

מרמלשטיין        אלן            1059

קחלון            רפאל           1060

דביר             ירון           1061

וולקן            ערן            1062

אונגר            אהובה          1063

דבי              אבי אלברט      1064

מזרחי            רונן           1065

נוכריאן          רבינו          1066

פלץ              יאיר           1067

רוזין            אורי           1068

ויסבורג          ערן            1069

רול כהן          גיה            1070

הירש             דורית          1071

שוורץ            עמית           1072

דור (דורושינסקי) מלכה           1073

נעימי            אילנית         1074

אסולין           מאיר           1075
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דקל              משה            1076

גוגנהיים         עומר           1077

שחרור            עדי            1078

שלומי            יעקב           1079

רובינשטיין זברקו מלי            1080

מרמור            חי             1081

עזריאל           אברהם (אבי)    1082

לביא             אורנית         1083

סומך             אברהם          1084

אלון             יובל           1085

מישאל            שירלי          1086

ולכינסקי         זיו            1087

ראמי             ארנון          1088

שפיר             יעקב           1089

ברקוביץ          שחר            1090

מור              יוסף           1091

שולקין           ראדה           1092

עוז              גיא            1093

יומטוביאן        אלון           1094
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בר און           יפית           1095

פניני            ישראל          1096

אושרת            אלרן           1097

אלון             עמית           1098

פירו             רן             1099

ויצמן            גבריאל         1100

קראוס            אורית          1101

פרסה             דרור יוסף      1102

גבריאל           יואל           1103

בן יונה          יוסף           1104

מכלוף            שחר            1105

ערד              צבי            1106

תמיר             נועם           1107

רוזמן            קרן            1108

יעקב             אריאלה         1109

ג'רסי            קרן            1110

אזיזוב           איילה          1111

אמון             כמאל           1112

גלעדי            ניצנה          1113
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אבן-חן           שרון           1114

גורן             חנוך           1115

כהן              ניב            1116

נדיבי            גלעד           1117

אלטמן            אדי            1119

אורון            ליאור          1120

צמח              אלעד           1121

חזיזה            דורון          1122

דלל              יוסי           1123

כהן              אתי            1124

גן סתיו          אדווה          1125

זלצמן            אלירז          1126

יזרעאלי          גיל            1127

אנגל             ברק            1128

יוניש            רועי           1129

כהן              רוני           1130

שרון             יריב           1131

גבאלי            עאידה          1132

סלומון           דרור           1133
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פלג              יורם           1134

טימור            אחי            1135

פנחסי            ג'ימי          1136

זברק             אלכס           1137

בנטל             ערן            1138

כחלון            יפה            1139

הלל              גד             1140

ירחי             שרון           1141

בירמן            גל             1142

שולביץ           דרורה          1143

אשר              יעקב           1144

גלברט            רחל            1145

לויאב-וינגרטין   שמרית טובה     1146

גבע              דורית          1147

עיני             אמיר           1148

בר מאור          אמיר           1149

כהן              ניב            1150

סדן              יעל            1151

קלודובסקי        איל            1152
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עמוסי            אילנה          1153

זועבי            ענאן           1154

קרגולה יצחקי     שולי           1155

סין סוסיה        יגאל           1156

צור              גלית           1157

סימינובסקי       יאיר           1158

עזריאל           אורי           1159

בראל             חנן            1160

ליבנה            שרה            1161

שלו              צבי            1162

ברביבאי          משה            1163

נאור             שי             1164

פחימה            מימון          1165

יאסין            מרואן          1166

מערבי            מוטי           1167

כוכבי            רוית           1168

שירן             יניב           1169

רוזנברג          צביאה          1170

בלה              דוד            1171
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חלבי             כרמי           1172

עמיאל            עופר           1173

הדר              מיכאל          1174

כהן              רונן           1175

ח'יר             נסר            1176

חזן              שי             1177

נסאר             מאהר           1178

כהן              דן             1179

צפדיה            שי             1180

יהודה            ירון           1181

גל               יעקב           1182

כהן-מכבי         הומה           1183

מזרחי            דורון          1184

שהרבני           שי             1185

תמרי             לאה            1186

עסיס             דליה           1187

רפאל             יצחק           1188

גולדברג          ארי יצחק       1189

דוידי            גיא            1190
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דיעי             שי             1191

צור              נאור           1192

זוהר             אילנית         1193

אלוש             גדי            1194

כהן              פנינה          1195

סנדרוביץ         אדוארד         1196

שלז              אפרת           1197

אזולאי           אריאל          1198

גריל             איל            1199

קובר             זאב            1200

משולם            דורון          1201

וולודרסקי        יבגני          1202

מרבל             נתן            1203

ונונו            אירית          1204

חממי             אברהם          1205

גרוס             רוית           1206

לביא             ארז חזי        1207

גרודצקי          זאב            1208

דגן              טוביה          1209
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וסקו             תמר            1210

כהן              פזית           1211

שמחה             אייל           1212

בר יוסף          מאיה           1213

אילון            נחום           1214

גוטליב           אליעזר         1215

טוביה            דוד            1216

לביא-זלצר        עינב           1217

קלישקובסקי       שגיא ישראל     1218

לפידות           אופיר          1219

עתילי            גאנם           1220

טל               עמוס           1221

ציון             מיכאל          1222

אלון             יצחק           1223

כהן              שלמה           1224

היימן            יעל            1225

גורגני           איתי           1226

רבינסון          חגית           1227

סער              אורי           1228
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מזרחי            איציק          1229

עודד             אברהם          1230

אור              רותם           1231

זיו              עמית           1232

יעקובי           רון            1233

לונדון           פאני (פיינה)   1234

טבת              גלעד           1235

גל דרור          שרון           1236

אנגל             ניר            1237

בלום             יעקב           1238

אלבז             אריאל          1239

פורן             עמי            1240

סמולט            מזלית          1241

יצחק             ליאת           1242

ברנס             שמעון          1243

גוילי            ראובן          1244

בר-חן            אברהם דב       1245

חורי             אמיר           1246

הוכטייל          נתלי           1247
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רוטריו           משה            1248

גיורי            פנחס           1249

סונגו            דרורה          1250

רגב              יוסי           1251

מרחב             אלדד           1252

גרונר            יאיר           1253

ביר              מרדכי (מוטי)   1254

וקנין            סיגל           1255

אסולין           יניב           1256

גבר- רוט         דורית          1257

מדמוני           סלי            1258

רידר             שרית           1259

בכר              סמדר           1260

נגרני            טל             1261

עסיס             יעל            1262

כהן              דינה           1263

גטריידה          קרני           1264

דביר             טל             1265

ברינקר           דורון          1266
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שלום             ארז            1267

אירני (ופניש)    יעל            1268

אילוז            אורן           1269

רוזנטל           אייל           1270

ברסלב            אלחנן          1271

שלו נגר          יובל           1272

מנשרוב           משה            1273

דישי אלאור       קארן           1274

תמיר             לאה            1275

קאשי             שירה           1276

רוזנבוים         אלכסנדר        1277

קרול             יואב           1278

ימין             גיא-דניאל      1279

אדם              שלומית         1280

ברכה             שרון           1281

פיקמן            ניר            1282

זילברשטיין       עמנואל         1283

רגב              נתן            1284

דר               דני            1285
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סעד              משה            1286

המאירי           חגית           1287

כהן              חיים           1288

אשכנזי           אסף            1289

פרץ              יוסי           1290

שמואלי           אלון           1291

שטרית            יחיאל          1292

שובלי            ניר            1293

סומך             אורי           1294

לוין             תומר           1295

שטרר             אסתר           1296

ברנדוין          יהושע          1297

מהלה             שמואל          1298

פרי              פרץ אורי       1299

כהן              דוד            1300

חליוה            אבי            1301

נסאר             באסם           1302

קחל              שלמה           1303

ישראלי           דניאל          1304
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לוי              אברהם          1305

לוזון שגב        אילנית         1306

צרפתי            רועי           1307

לוי              יצחק           1308

הוכברג           אורן           1309

ברקו             מאור           1310

יונה             ג'קי           1311

צאקי             אופיר          1313

מנשרוף           שמשון          1314

פרדקין           דני            1315

חג' יחיא         ג'האד          1316

שרעבי            יקותיאל        1317

בר               עופר           1318

גוב-ארי          יניב           1319

פלד              נחום-זאב       1320

סעדיה            שרית           1321

ציון             אורן           1322

אפלבוים          יוסי           1323

לב               אהרן           1324
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שבת              איל            1325

ניסן             רונית          1326

שאול             אסף            1327

אמסלם            אורלי          1328

ביטון            רונן           1329

כהן              גילה           1330

ברנר פכטהולד     יפעת           1331

בנימין רוזן      מלכה           1332

משולם            אביעד          1333

חגאי             זיו            1334

פרץ              מאיר נס        1335

כהן              פנחס           1336

היילברון         יואל           1337

אוחנה            אלון           1338

ויסבלום          אהרן           1339

דביר             טל             1340

רוקח             יובל           1341

יצחקי            מישאל          1342

חשאי             אילן           1343
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אלבז             אורן           1344

שמני             ליאת           1345

שלמה             רונן           1346

ברקמן            יורם           1347

אלוני קסרי       שרית           1348

אבני             פרי            1349

רם               בנימין         1350

הילרוביץ         יהודית         1351

סולוביי          רנית           1352

ויסמן            עדי            1353

אילוז            יעל            1354

קרבציק           מיכאל          1355

רחמים            אריאל          1356

שרוני            רועי           1357

דברי             ז'אנה          1358

רינגל            אילנית         1359

חורי             מנשה           1360

דדשוב            יהודה          1361

בר נתן           דניאל          1362
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ג'אנה            יהושע שוקי     1363

עוקשי            ליאור          1364

גרשון            יגאל           1365

שרת              נחשון גיא      1366

חיבה             שגיא           1367

חזי              אברהם          1368

פרג'י            מירב           1369

כדורי            אביקם          1370

סורני-גלוון      ליבנת          1371

בלוי             ישעיהו         1372

ליור             זהר            1373

תורג'מן          מאיר (מירו)    1374

לביא             מאיר           1375

מרזוק            יעקב           1376

אגבאריה          יוסף           1377

בניטה            ניצן           1378

חכמי             יפעת נעמי      1379

כהן              רון            1380

גלבאום           גלעד           1381
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רוזנברג צ'צ'יק   יעל            1382

זועבי            איאד           1383

ארז              איל            1384

לוי              איתי           1385

גרוניך           שמעון          1386

שפיגלר           מנדי           1387

גזפן             אבנר           1388

דוד              רענן           1389

אמסלם            דוראל          1390

ארגוב            פינחס          1391

גת               שי שמעון       1392

עיסא             מאמון          1393

קושל             אסף            1394

אסא              שחר            1395

בן יאיר          אברהם ברק      1396

נואטחה           מנהל           1397

ניב              אסף            1398

אוחיון           יוני           1399

דרויש            איציק          1400
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דבדוב            איוב           1401

רונס             מרדכי          1402

ליבה             ישראל סורין    1403

בן שימול         אריק           1404

ברניר שטרנברג    ענת            1405

איטח             רמי            1406

חדאד             אלון           1407

כחלון            יניב           1408

אשכר             נאטאלי         1409

דסקל             מיכאל          1410

סרוסי            פרחיה          1411

פרידמנס          חדווה          1412

אדרי             אשר            1413

כהן              צבי            1414

קוטה             תמיר           1415

קרמר             עמוס           1416

סיבוני           אליהו          1417

טיליוף           אייל           1418

קלפון            קובי           1419
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אגבאריה          מחמוד          1420

בלאן             באסל           1421

מחאמיד           מנסור          1422

אמזלג            אליהו          1423

סבאן             אלי            1424

זחאלקה           מוחסן          1425

אלנקוה           ישראל          1426

קרן              מיכל           1427

שגיא             שלמה           1428

קינר             יעקב           1429

אשכנזי           רפאל           1430

גרופר            שלומי          1431

מזור             אריק           1432

גלעד             איל            1433

ח'מרה            נעמאת          1434

יוכפז            אהוד           1436

מלול             ירון אליעזר    1437

קול              חיים           1438

שקד              יוגב           1439

reshima_07.0413.xls



עמוד 70 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

קליינמן          עמר            1440

בדוסה            יעקב           1441

תורג'מן (שטרית)  ליאת           1442

בן שטרית         מידד מבורך     1443

אבן-צור          יצחק           1444

בטשוילי          מרדכי          1445

אוליקר           מאיר           1446

אוליקר           יצחק           1447

חופי             עופר           1448

חבני             שלמה           1449

בוקרה            רפאל           1450

קסטרו            דרור           1451

שומר             שרון           1452

גרינברג          אופיר          1453

מזרחי            יצחק           1454

ארזי             אבשלום         1455

עיסא             מאג'ד          1456

סורדו            יונה           1457

חוראני           סאמי           1458
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שרים             שלומי          1459

עוזר             תומר           1460

ורטש             אוהד           1461

דניאל            תקוה           1462

רוזיליו          יפעת           1463

חנוך             אופיר          1464

שולמן            ראובן          1465

וקסלר            אסף            1466

בינסקי           חנן            1467

חיימי            אלדד           1468

ואקים            ריטה           1469

הר שמש           משה            1470

חייט             מיכאל          1471

וולודרסקי        אירינה         1472

גנון             מורן           1473

לביא אוליאל      יעל            1474

אעלימי           אוסאמה         1475

מוטיקה           בן -ציון       1476

חורי             שחר            1477
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פינקלשטיין       מאיר           1478

שרייבמן          עמיר           1479

שרייבמן          הדס            1480

טוביאן           יהונתן         1481

לוי              אבישי          1482

לביא             ארז            1483

דמין             אילן           1484

פראוסניץ         דורון          1485

קוק              אייל           1486

אסור             רונן           1487

גרוסמן           מנחם           1488

יעקובוביץ        צבי            1489

אריה             ארז            1490

מעין             אבירם          1491

בנין             תורה           1492

פרח              אליאס          1494

אלוני רוכברגר    נחום           1495

חדד              ציון           1496

אלבז             סילביה גל      1497
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פרידמן עוקב      ליאת           1498

מור              נעמה           1499

טובול            ניסים          1500

פניגשטיין        גיא            1501

קוזניצקי         צח             1502

אופיר            עמליה          1503

קינן             מיכל           1504

חדד              אברהם          1505

מורדוב           תהילה          1506

לוי              גיל            1507

סהר              שרון           1508

ינוקא            לימור          1509

וון שפרינגר      רווית          1510

פרץ              לאון           1511

קרא              רון            1512

אייכנר           ארווין אריה    1513

עזרא             אריאל          1514

בראונשטיין       חנן            1515

ביג'ה            יוסף           1516
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לשם              לאה            1517

צ'ישלביץ'        יעקב           1518

רונן             עמיר           1519

עזריה            סברינה         1520

ברק              אושרי          1521

טוסון ורדי       מרב            1522

סלימאן           הילה           1523

עם-שלם           משה            1524

בן חמו           אבי            1525

ימין             בנימין         1526

לביא             מרדכי          1527

מסארווה          סוהיל          1528

אטקין            חיים           1529

אפשטיין חן       קרן            1530

חוגג             אלי            1531

אהרוני           אושרי          1532

בן-זאב           אמיר           1533

מאמן             שולה           1534

להט              ירון           1535
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מדר              שוש            1536

אביב             מני (מנחם)     1537

דור און          ערן            1538

המאירי           אירית          1539

בר-טל            מורן           1540

גרינברג          רן             1541

בוחניק גלבורד    אילן           1542

חרש              מאיר           1543

אבו ריא          פח'די          1544

חייבי            רועי           1545

מהצרי            ידידיה         1546

כהן              יוסף יהודה     1547

אבו ריא          אחמד מהדי      1548

יפה              מירב           1549

יובל             אבירם          1550

שאול             חיים           1551

אברהמי           אורי           1552

ברון             מאיר           1553

צמח              אפרת           1554
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ישר              ארז            1555

סולימני          אומיד          1556

גולדשמיט         ארי            1557

שניר             אלנתן          1558

נג'ם             ראדי           1559

פורטמן מנור      רחל            1560

בצלאל            שרון           1561

גולי             מרום           1562

גראואר           ניר            1563

גולדנברג         דרור           1564

ראובני           אלון           1565

שפירא            צפור           1566

סולטן            שבתאי          1567

דוירי            נאיל           1568

בר אל ברדה       משה            1569

סרחאן            אוסאמה         1570

אבודרהם          דוד            1571

בוטבול           מרדכי          1572

לביא             אורן           1573
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דיין             גלעד           1574

בן דוד           נמרוד          1575

כהן              מרדכי          1577

לוי              יניב           1578

קלישקובסקי       לירז           1579

ימין             הרצל           1580

שמש              אברהם          1581

חדד              אבי            1582

עזרא             שי             1583

יוסקוביץ         עדו            1584

אקסלרוד          מיכאל          1585

עיסמי            עטא            1586

פנקס             לאון-אריה      1587

שגיא             אורן           1588

שחר              ברק            1589

ארבל             לימור-מור      1590

חן               יהודה אריה     1591

עובדיה           ירון           1592

נורי             יעקב           1593
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ביטס             רפי            1594

היון             איילת          1595

זייד             אור            1597

סלע              טל             1598

לוי              רפי            1599

לוי              יהונתן נחמן    1600

ג'יבלי הררי      אלעד           1601

סופר             צפורה          1602

מרקוס            רון            1603

סגל              אבישי          1604

כהן              רועי           1605

שירזי            יצחק           1606

פיינשטיין        דניאל          1607

זידאן            עלא אלדין      1608

אנג'ל            קובי           1609

ארנברג           יוסף           1610

קסנטיני          הילה           1611

דלויה            רפאל           1612

משמור            גאולה          1613
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איטח             ליטל           1614

פובונזק (פוונסק) אסף            1615

וינברגר          דן             1616

ליננברג          אדר            1617

לוי              חיים           1618

בולקינד          יורם           1619

יובל             איתי           1620

דוניו            גיא            1621

שני              יהודה          1622

סגל              משה            1623

הלוי             יעקב           1624

מרדכי            ארנון          1625

חדד              עידן           1626

מלאכי            איל            1627

אקוע             דותן           1628

רבינוביץ         יורי           1629

מאיר             יהונתן         1630

שבת              יוסי           1631

וינדיש           אהרון          1632
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גולדברג          צחי            1633

משה              גילת           1634

ח'ורי            סימון          1635

מויאל            שמעון שמי      1636

נמיר             אוריאל         1637

יהודה            גדי            1638

חזיזה            אלעד משה       1639

גולדשמידט        ליאור          1640

אברמסון-לינדנבאוםאסתר           1641

כדורי            שי             1642

ניסנוב           אסף            1643

נאסר             אליאס          1644

אסולין           ירון ישראל     1645

קיסר             שלמה שי        1646

הלוי             מנחם           1647

חוג'יראת         פתחי           1648

מימון            ירוחם אשר      1649

סודית            אריה           1650

בן טובים         ליטל           1651

reshima_07.0413.xls



עמוד 81 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

בן-נוב           יצחק           1652

מח'ול            פהים           1653

דבש              דן יוסף        1654

כהן              רחמים יאיר     1655

וקנין            רונן           1656

אליאס            אליאס          1657

פרג'י            פנחס           1658

יחזקאלי          רחמים          1659

חתוכה            חננאל          1660

דנינו            אייל           1661

בליה             שמעון יניב     1662

לוי              יונתן          1663

מאהלי            ערין           1664

מנאע             רוחי           1665

הלפרין           דורון ישראל    1666

קוגלר            רות            1667

שלו              יונתן          1668

שמש              יגאל           1669

מרגלית           עומר           1670
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שגיא פיכמן       אלכס           1671

סרחאן            עומר           1672

אלואשוילי        אילן           1673

אבירם            אלעד           1674

אסיאג            אליהו          1675

בורנשטיין        אפרים          1676

אברומובסקי       שי שמיה        1677

קימרי            מחמד           1678

אלטשולר          עופר           1679

גוטליב           ליודמילה       1680

גולדברג          איתן           1681

בארד קופר        ג'רמי עדינה    1682

נדלר             מאיר           1683

אזולאי           עידן פינחס     1684

ביטון            אבנר           1685

גלילי            אמיר           1686

זיו              אסף            1687

קפורה            סאלח           1688

מג'אדלה          פריד           1689
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גבאלי            עבד אל חפיז    1690

גולדשטיין        עמר            1691

חג'וג'           אבראהים        1692

שושן             אורלי          1693

גולדברג          ארנון פרץ      1694

סלאמה            ענאן           1695

דוד              אמיר           1696

טבול             יניב שמעון     1697

עידן             זיו            1698

קרנצלר           אורית          1699

בוחניק           גולני          1700

הר אל            לירון          1701

שמילה            איריס          1702

עטיה             אברהם אבי      1703

בנבניסטה         חיים ויקטור    1704

דאניאל           גסאן           1705

בנימין           מיכאל          1706

שמשוני           אילן           1707

סלומון           דוד            1708
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כרמלי            אביעד          1709

רפאל             יניב           1710

נתנאל            אורית          1711

שאהין            יוסף           1712

אברבוך           יצחק           1713

זהבי             רונן           1714

שועה             עמוס           1715

ביטון            דוד ירון       1716

קריספין          יצחק           1717

זייבק            בשארה-מרואן    1718

בן אריה          דוברת          1719

אדרי             יוסף           1720

ברקוביץ          יחזקאל         1721

ירקוני           ערן            1722

מזרחי            גבריאל         1723

שיינקין          יואב           1724

אלעד             עירד           1725

שליבו            מאיר           1726

אדרי             יוסי           1727
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אייל             רועי           1728

פלד              סער משה        1729

חן               ארן            1730

קעואר            רמזי           1731

ג'מאמעה          ראמי           1732

גוטפריד קמיניץ   לימור          1733

אברהם            שי             1734

ברוך             ברק            1735

ולש              שלמה שמעיה     1736

שינדלר           יוסף           1737

ששון             גיא            1738

אכדרי            נתנאל בוחבוט   1739

קציר             לירן           1740

נדב              דארן           1741

שרעבי            גיא            1742

חי               הילה           1743

הראל             דניאל          1744

קאופמן           רדו            1745

בר לב            גיל            1746
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ארסיינקוב        דיאנה          1747

ינאי             מוריאל         1748

סטוביצקי         דוד            1749

תבורי            שרה            1750

וייל             לני            1751

רפופורט          גנאדי          1752

דריאנגל          נורית          1753

שחם              עידו           1754

בוכשרייבר        אבי            1755

פיין             אברהם          1756

טברזר            מיכל           1757

רווח             רוני           1758

בן גלים          גיל יעקב       1759

ברהום            חננאל יחזקאל   1760

ציציאן           שרה            1761

דקל              בנימין         1762

צ'רניאבסקי       יונתן חנוך     1763

זאק              עידו           1764

רבני             מוריה          1765
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ברזלי            עפר            1766

אנגל             גילה           1767

זלוטוגורה        אורי           1768

בדיחי            שמעון          1769

זיו              ג'קי מיכה      1770

בן עטר           משה            1771

כהן              נפתלי הרץ      1772

סירקוביץ         גבריאל ישראל   1773

גרזוזי           ראמי           1774

דולב             שגיא           1775

צברי             אורי           1776

גלעד             גיל            1777

שרביט            אברהם          1778

אזולאי           חנן            1779

ביקל             גדעון          1780

ענבים            אליהו          1781

סמט              חן             1782

חביב             יוסף           1783

מדר              מאיר           1784
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קושניר           פבלו           1785

מנחמוב           חן             1786

גפן              אסף            1787

כהן              חנן            1788

שחר              רונן           1789

דוד              אייל           1790

מירום            הדר            1791

שאקי             דן לוציאן      1792

סולטן            קלוד           1793

ליבנה            צבי            1794

כהן              רועי יעקב      1795

יעקב             שרון           1796

רובין            מזל            1797

בן זקן           אליהו          1798

מעתוק            רויטל          1799

שבתאי            נועם           1800

בוקר             אריאל          1801

גם זו לטובה      בני            1802

גולן             מוריס משה      1803
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זינגר            אושרת          1804

ניר פז           תומר           1805

דומינסקי         אורית          1806

מדמון            אביה           1807

מזור             לימור          1808

שלמה             חיים           1809

זגורי            יעקב קובי      1810

פרסה             אמיר           1811

אנגלסמן          אלעד יוסף      1812

בלייר            רועי שמואל     1813

אור              קרן            1814

אזולאי           לילך           1815

כץ אהרונוב       אנדרי          1816

אלטשולר          אורלי          1817

זייד זינר        מורן           1818

בן יהודה         רועי           1819

פלוצר שיטרית     תמי            1820

מנשה             עדי חנה        1821

לוקר             גלעד           1822
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גרני             אורן           1823

גרמה             דקל            1824

פאר              גלעד           1825

כהן              יוסף           1826

בזאז             חיים שאול      1827

מנאסרה           מוראד          1828

קרטן             מנחם חן        1829

עובדיה           יניב           1830

שורצברד          ברק            1831

ציוני            אחינועם סגלית  1832

מינץ             מרדכי          1833

קפלן             אהוד           1834

מזאה             עופר           1835

גלובין           אורנה          1836

סלימאן           פאדי           1837

נעמן             אלעזר-הראל     1838

כץ               אורן           1839

לוי              אלי            1840

הדר              רועי           1841
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פרידמן           אדיר           1842

כהן              טלי            1843

עיני             עמירם          1844

מלמד             אריאל          1845

אשכנזי           דנה            1846

פרל              משה מאיר       1847

סלימאן           קמיל           1848

אהרוני           אלון           1849

יצחקי            אסף            1850

לב               לירן           1851

זיכלינסקי        שלי רחל        1852

זך רחימי         מורין          1853

קרישטל           אורן           1854

גנות             עומר           1855

מלק              הראל           1856

גבריאלוב         אפרים          1857

רוזנצוייג        אורי           1858

אברהם            צבי            1859

לחמני            אבי            1860
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אורפלי           שאול           1861

אור לב           רועי           1862

פדידה            ליאורה         1863

מויאל            אילון          1864

הוכמן תמיר       אורן           1865

איתן             ליאור משה      1866

צור              שמואל          1867

וחש              פלג            1868

נוי              עופר           1869

רשף              יהב            1870

גבאי             גידי           1871

חורב             כרמלה          1872

ליפקיס           יערה           1873

מנחם             יוגב           1874

גד-סי            עידו           1875

ידגרוב           ליאנה יפה      1876

אנקורי           יאיר שלום      1877

כהן              ראובן אבא      1878

סלינג'ר          אורי           1879
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נסים             גיל            1880

מגידו            עמוס אלעד      1881

מימוני           אילנית         1882

בן פורת          שי משה         1883

גבאי             שלומי          1884

גרינבאום         עזרא           1885

דיין             יניב           1886

עזתי             תמר            1887

קניזו            אדיר           1888

תרזי             מור מרדכי      1889

רהב              איל            1890

מלכה             אבי            1891

עטר              גיל            1892

שפון             אלכסיי         1893

אהרוני           דוד            1894

גורפינקל         מיה            1895

מילוא            נפתלי          1896

אליה             יאיר           1897

פלוס             שאול           1898
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לנדאו            עודד           1899

כהן              ניסים          1900

צאיג             אליהו          1901

יופה             גיא            1902

עדני             אילן           1903

רזבסקי           ערן            1904

סמדר             איתי           1905

אמסלם            רעות           1906

לביא             חן             1907

קו אל            עמית           1908

אבלס             גיל            1909

רובן             יוסף           1910

שנקר             דוד            1911

יבלונסקי         איתן           1912

חסיד             אוריון         1913

רובין            מיכאל          1914

כהן              עידו           1915

עזרא             אמיר           1916

שומרוני          מאיר זאב       1917
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עמוד 95 מתוך 95

סוסלובסקי        אברהם          31

שחר              טלי טליה       1918

כפיר             אפרת           1919

גואטה            כרמית-חיה      1920

נוימן            מגי            1921
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