אאודה נועם
אאודה שחף

0054-4718167
050-050-7119714

אבנון לונה
אבנון מוטי
אבריאל טובה
אדלר אתי
אדלר שלומי
אופק גרציאלה
אופק חגית
אזגרי ניסים

052-2964453
050-7655073
050-6700451
050-7253662
050-6841276
050-5855502
050-5793308
050-5700067

איזי ארובס

אייזן הדס
אייזן יאיר
איסן יניץ
אלון כרמלה
אלישע אלי
אלישע יהודית
אלמוג צבי
אלמוג ציפי
אלקיים דניאל
אלקיים שלומי
אלקרט אדם

אלקרט אריאל
אלקרט יהודה
אלקרט נטלי
אמסלם נטע
אמסלם עמית
אסא רפי
אסא שי
אשל דובי
אשל נאווה
בבאי דותן
בבאי עדי

052-6744125

050-7254161
052-6001990
050-5735794
050-6442423
050-7604782
050-7254153
050-6565133
050-5878484
050-6436794
052-3177772
050-5711358

050-7253665
050-7254211
050-7292146
054-4440841
050-4033000
050-9100707
050-7254160
054-4888920
050-7640015
050-7718355
050-7254175

בוחבוט אביב

054-3354495

בוחבוט אלה
בוחבוט יובל
ביבי אור

050-6564577

בן-טל טמיר
בן-נון עידו

בן אדיבה דניאל
בן חיים יובל
בן חיים יעקב
בן חיים שחר

בן טל אילן
בן טל גלעד
בן טל ייטב
בן טל רונית
בן טל שקד
בן טל שרית
בן נון סיגל
בן נון רונן
בן סעיד נעמי
בן סעיד רן

054-3397644
052-5215479
050-2144836
050-2181806

050-6858617
052-4571370
050-7253659
050-6652110

050-7227062
050-7637491
050-2036525
050-7644765
050-5413288
050-7955790
050-7254146
050-7483569
050-6565020

050-6312230
בן עיון לולו
050-7254191
בן שופט מרסלו
050-7568756
ברוך הדר
050-6565178
ברוך שולה
050-5330790
ברנשטיין זלדה
050-8190938
ברקוביץ אמיר
050-6217112
ברקוביץ ענת
050-5914032
ברקן ג'קו
050-7254166
ברקן גיא
050-6565166
ברקן סופי
050-9015071
ברקן קמילה
050-8625624
ברקת ליאורה
ג'ינה מטפלת של זלדה 053-8223009
050-2066705
גוזנברג בוריס
050-7254192
גוזנברג דינה
050-6841247
גולדמן אלברטו
גולדמן אריאל

050-6957966

גולדמן ברית

050-6581273

גולדמן ברית

גולדמן חן
גולדמן טלי
גולדמן יוחאי
גולדמן רוני

גולדסמן אביגיל
גולדסמן חיימה
גולדסמן ירדן
גולדסמן לי
גולדסמן עדו
גולדפישר ג'סיקה
גולדפישר פבלו
גורפיין דיאדארה
גל ים יובל
גרג'י חנה
גרושקביץ דרור
גרושקביץ שרה
דהן אן
דהן יגאל
דובינסקי אולגה
דובינסקי מקסים
דודזון אלון
דוידזון נטע
דוידזון ניצן
דיומין דניאל

דיומין ויקטור
דיומין ילנה
דייגי עופרה
דימנט בת חן
דימנט ספיר
דימנט ענבר
וולקן דליה
וולקן יאיר
ויאוויל אילן
ויאוויל אליה

050-6581273

050-6565182
053-2848263
050-7827893
050-5558561

050-7254177
050-6526608
050-5946000
054-4764020
052-5014626
052-5971664
052-5971665
054-2140334

054-7633460
050-7253678
050-6565027
050-9026440
050-6716838
050-5914124
050-7743509
050-7644836
050-6565989
050-6565102
050-6565179
050-6874317

050-5914361
050-9759994
050-7655074
052-5951018
050-8535031
050-6497264
050-7913786
050-7703980
050-6565120
050-7434441

ויאוויל זוהר
ויאוויל מאיה
ויאויל תום

ויקטור רחל
ונונו דודי
זדה הרצל
זיו אורי
זיו אמנון
זיו ורד
זיו יולנד
זיו יעל
זיו עמית
זילברשטיין אודי
זילברשטיין בן
זילברשטיין גל

זינדרמן שי
זכאי גיא

זכאי חגי
זכאי יהודית
זכאי רני
זכאי תמיר
זרזינסקי יונתן

זרזינסקי מישל
זרזינסקי פרלה
זריז איה

זריז יוחנן
זריז ירון
זריז ציפי
חיים לובנטל
חנוך דן
חנוך רחלי
חקלאי חנה
טלנור לולו
יובל שפירא בן חיים

050-5914256
050-7396889
050-5981646

050-7254164
050-7254148
052-2770129
050-7254209
050-7254189
050-7254147
050-7822267
050-7574304
050-7827894
050-6565100
050-6565124
050-6565121

052-3665900
050-2108651

050-7662124
050-2179803
050-5376802
050-2088093
053-2862402

050-7771362
050-5761756
050-6350843

050-7292143
050-6711330
050-7253674
050-7254151
050-7637826
054-2067602
050-7743499
050-5646699
050-2837447

יונקמן חבי

050-7202542

יונקמן נועם

050-5236298

יזהר אורי
יזהר רותי
יששכר בתיהלה
כהן אלה
כהן אלי
כהן בר
כהן גל
כהן עפרי

כהן רותם
כהן שי
לאלוז אהרון
לאלוז חן
לביאן בת שבע
לביאן עדו
לביב דליה
לביב דנה

לביב שמעלה

050-6855764
054-5748897
050-6716834
050-6565197
050-7386650
050-7254154
050-5596600
050-2191595

050-6565030
054-4217993
050-6565117
050-6565700
050-3030707
052-2408285
050-6348376
050-6565142

050-7254158

לוברצקי אוהד
לוברצקי מאיה
ליבוביץ ברית

ליבוביץ יוסי
ליבוביץ עדנה
ליבוביץ תום

ליכטמן אביב

054-3202514
050-7405801
050-6565177

050-6565105
050-7500580
050-6565188

050-5769805

ליכטמן אביב
ליכטמן אופק

050-5769805
050-5766253

ליכטמן טלי
ליכטמן יואל

050-2323910
050-6869065

ליכטמן מתן

ליפשיץ אוה
מונין מרדכי
מונין קטי
מוסאי טל
מור יוסף אייל
מור יוסף צביה
מור יוסף שירה
מור יוסף שרלי
מטל שרה
ממן אייל

ממן איתמר
ממן סיגל
מנדל אייל

מנדל דוד
מנדל חביבה
מנצור ניצן
מסיקה שלי
מסיקה שלי

מסיקה שרה
נאוגבקר עפר
נאוגבקר רחל
נגר אדם
נדיה ליפובצקי

נורי ורד
ניצן דוד
ניצן סילביה
סבג הדס
סבג שי
סגל נח
סגל נעמי
סודרי בני
סודרי עתליה
סוריה אמנון
סוריה יובל
סוריה עומרי
סוריה תרצה
סטיב אדריאנה
סקרון משולם

050-5302074

054-9788379
050-7636887
058-5656275
050-9084490
050-5341668
058-6565150
050-7554171
058-4133471
050-7254162
053-3315213

050-6565171
052-9405912
050-6716837

050-5481021
050-6497308
053-7304358
050-2226626
050-2226626

050-7254180
052-5351510
050-8327936
050-6565017
052-3871235

050-5557743
052-7929470
050-7533549
050-2262503
050-3006307
050-7274857
054-2806161
050-5908162
053-5210979
050-7753227
050-4676900
050-7894654
050-7253664
050-5218310
050-5914133

סשה רדין

058-4290555

עבד מתי

052-8588948

עדי סטרום

052-6488126

עובדיה דורית
עובדיה יערה

עובדיה נעמה
עובדיה צביקה
עובדיה שילה
ענבר אורן
ענבר אלון

ענבר הילה
ענבר יעקב
ענבר פרידה

052-8982226
050-7854567
050-2161438

055-6665474
050-5994940
054-3070516
050-7254150

052-3837734
050-6565137
050-5914267

ענבר רוני

050-72541500

עשת עמליה
פישר אביבה
פלג אסתר

050-6302324
050-6565118
052-4234567

פלג הילה

פלג ניב
פלג ניצן
פלג נעמה
פלג סוניה
פלג סימה
פרחי אשר
פרחי גל
פרחי כרמל
פרחי רחל
פרייליך יפתח
פרייליך פושי
פרנק אורלי
פרסי גלעד
פרסי נגה
צ'יבוטרו אופיר
צמח אהרון
צמח איריס
צמח גלעד
צמח ליאור
קדם רבקה
קוברסקי סימה

קוט הלנה
קולמן מרק
קלעי דובי
קלעי זהבה
רבי אורית
רדין סשה
רדין קטי
רייב אוהד
רייב יוסי
רייב נאווה
רייב ניצן
שאלתיאל בר
שאלתיאל דור
שאלתיאל הדר
שאלתיאל טל
שאלתיאל רון

שאלתיאל רותי

050-6565195

053-3021030
050-7547378
054-3039598
050-5992214
050-6565060
050-6565114
050-4094105
050-5780711
050-6413705
052-2713630
050-2028539
050-6565300
052-3900400
050-7363056
050-6497523

050-6318930
050-6565019
050-3003661
050-8561406
050-7396068
052-6528787

050-7253668
052-7214913
050-7528306
050-7259946
050-7254144

054-6921362
055-2259358
050-6373428
050-5732630
050-5244582
050-2403044
052-3124647
050-6598880
050-7548456
050-5616868
050-8116868

050-6565160

שאלתיאל שי
שביט אור
שביט איתי
שביט לאה
שדה רונית
שואר דנה
שואר יפה
שואר נפתלי
שורק אפרת
שורק אריה
שורק לאה
שורק עמית
שחם יעל
שי אמיר
שי גליה
שי ענבל
שלו עירית
שלו צור
שלו רותי
שפירא ורד

050-6565110
050-7357455
050-5755200
050-5330768
050-5914056
050-6565143
050-6565169
050-7254206
052-2499475
050-7254190
050-6348379
050-6565172
050-7253663
050-6623578
050-6869063
050-5914232
050-7219398
050-6522534
050-7472314
052-5017432

