
יישובשם משפחהשם פרטי
תל אביב - יפו            אוסטרררוני

מודיעין-מכבים-רעותאליקורל
חולון                    צונגאסתר

עפולה                    כהןטל
ירושלים                  ויסלילך

תל אביב - יפו            ישראלוב אלמוג
גן יאשיה                 גוטגליקנעה 
ראש פינה                 טננבאוםאיה

גבעתיים                  מונקעדי דינה
תל אביב - יפו            שפרבראביגיל 
אפיקים                   יעלאורית
גבעתיים                  כהןכרמית

קרית אונו                ינוןברכה אביגיל
אביחיל                   מגלאתי

רמת גן                   שרפשטיין שביטאילת
תל אביב - יפו            אברגללינור

רמת גן                   אדלרמוניקה
כרמים                    גרנותשירי

תל אביב - יפו            כהןדקלה
פתח תקווה                אברמוביץאובל
מודיעין-מכבים-רעות       אטיאסעידו
כפר סבא                  בן הרושקרן

RutiSofer            תל אביב - יפו
תל אביב - יפו            בליךריקי 
חופית                    בם ארי הלחמיתמר
תל אביב - יפו            בן נרניצן

תל אביב - יפו            ברוך ישראלה 
חולון                    דולמןיעל

כפר סבא                  היילינגראורנה
תל אביב - יפו            הלפרן שיר 
תל אביב - יפו            לויהלית

פרדסיה                   מילסטל 
חולון                    ניקריטיןליאת
חולון                    סבגיפית
תל אביב - יפו            רפופורטענת
נס ציונה                 אבירזהילי

רמת השרון                גרוןמלכה
רמת השרון                דובנוב שנירנורית

רמת השרון                ילוןטוני אסנת
בנימינה-גבעת עדה         מאירקרן

רמת השרון                פרידלנדרמוניקה 
ראשון לציון              שרוןברוריה

נס ציונה                 ירושלמינאור
נס ציונה                 ירושלמינוגה

נס ציונה                 רבינוביץ-פונדקארנה
טייבה                    גבאלילינדה



כפר סבא                  מרימהתמר 
תל אביב - יפו            לויטתמר
יקנעם עילית              יוטבתמיכל
0אדררוננ

מגדל העמק                אנקונינהאפרת
כפר סבא                  בוןליסה
מיתר                     ברמימיכל
תל אביב - יפו            גרינברגמרב
אחוזת ברק                זמירזהר

תל אביב - יפו            ירוןרויטל
תל אביב - יפו            ליכטרשרון
תל אביב - יפו            קוישפולה

ירושלים                  שוביעדי
אשדוד                    אוחיוןרות מאי

0אוחיון מירב
שדרות                    אוחיוןג'קלין
אשדוד                    רביבוענבל 

אשדוד                    אוחיוןרוני
מצפה רמון                אטלישני

רמת השרון                נוירותם
רמת השרון                קופר בוצרסמדר 

רמת השרון                רביץאני
סאג'ור                   גאנםאוסנת
סאג'ור                   גאנםהיבא
סאג'ור                   גאנם אליאן
סאג'ור                   גאנםנוארה
סאג'ור                   גאנםגמילה
סאג'ור                   גאנםהיאם

סאג'ור                   גאנםלנא
סאג'ור                   גאנםסמיה

סאג'ור                   גאנםאסמא
סאג'ור                   גאנם אליסאר 

סאג'ור                   גאנםאזהאר
0אלעדסיון

רעננה                    בן שיטרית מוריה
ראש העין                 ארזנוי 

חיפה                     לוסטונופר לילי
רמת גן                   אוריעומר
חריש                     אנג'לדנית 

תל אביב - יפו            בלוךיעל אלזה
ראשון לציון              ברזיליגלית
חריש                     גרוסהדס
רמת גן                   הוסיעל

רחובות                   זאבפרידה הילה
חריש                     כהןאביטל 

גבעתיים                  לוינסוןלוטן
תל אביב - יפו            מאירמעיין



רחובות                   מזוזלירן
חריש                     מטייביץהדס

רחובות                   מירוםליאנה אסתר
חריש                     עינהריעל
תל אביב - יפו            פנסקימור
ירושלים                  פנסקיים

רמת גן                   שחריובל ים
גן יאשיה                 שנימיכל

יעד                      גורןגל
אביחיל                   ויסיסמין
חיפה                     כהן נזניןהדס
גבעתיים                  לבינסוןעפרי

מפלסים                   מלמדנוי
מזור                     נשריגלי 

חיפה                     פלדעמית
חיפה                     קרןנעמי
באר שבע                  רווהמעיין
גן יבנה                  שביטמיה

נתניה                    בינשטייןענבר
נהריה                    כהןדנה
נס ציונה                 חיטרחל
עפולה                    אבידןהדר
נהריה                    אבן זהבסתיו
עפולה                    גולדמןהדס

נהריה                    גורניאבישג
ראשון לציון              לוירון

עפולה                    ליפשיץמור
נהריה                    עשורמאיה

עפולה                    פלר אלתר אור
עפולה                    שחראורטל

חריש                     אגמוןמיכל
חיפה                     אבנורירדן
תל אביב - יפו            אברהםדנה 
תל אביב - יפו            אלטרליר
בארות יצחק               ברמןזהר

תל אביב - יפו            ברקוביץשחר
משאבי שדה                גולדמןרוני
מבוא חמה                 טנאאייר

באר שבע                  כספיהילה
0לזרוביץ'מרים
באר שבע                  לנדסברגענת 

חולון                    פיפיקובאופיר
תל אביב - יפו            פראגנעמה 
מתן                      קירססיטאר

תל אביב - יפו            רביבעומר
כפר בן נון               רפיעל שרה

יגור                     אילוןמוריה



בית ג'ן                  דובה מוניה 
בית ג'ן                  דובה חלא 
בית ג'ן                  חטיב (קבלאן)וגדאן

בית ג'ן                  מלחם (קבלאן)עפיפה
בית ג'ן                  קבלאןאיבתהאג'

בית ג'ן                  סלאלחהאמאל
חדרה                     בן עמי ויטנברגיהלי
תל אביב - יפו            ברזאניעדי

כפר סבא                  ירושלמילירז
נטעים                    ליטמנוביץ'מיכל
מבשרת ציון               נסימימירי 

גני תקווה                עזרחלי
תל אביב - יפו            פלדמיכל

רמת גן                   קילשטייןמיכל 
תל אביב - יפו            שלמוןדנה

MoranMichel                  כפר סבא
ayeletzur            תל אביב - יפו

קדימה-צורן               אברהםיעל
בית השיטה                אדרצור

נשר                      אהרוניעדה
הרצליה                   אורןסמדי

תל אביב - יפו            אורןשושנה
תל אביב - יפו            אורנשטייןרומי

תל אביב - יפו            אילוןאורית
קרית אתא                 אלדסנעמי

רמות מנשה                אלדראסנת
בן שמן )מושב(            אלומות עמירנינה
בנימינה-גבעת עדה         אלוןאלה
ניר בנים                 אלון שליבנטע
מודיעין-מכבים-רעות       אלמוג-בראיתי

ירושלים                  אלקייםד״ר שלי
פתח תקווה                אמברבררבקה

הוד השרון                אסיףלירז רנה
כפר תבור                 אסקובניצה יוכבד

רמת גן                   אפקאילת
נשר                      אקהאוז קרפדניאלה

קרית אונו                ארבלליאת
נס ציונה                 ארוך תמריאוסנת
מודיעין-מכבים-רעות       ארונוביץ שקדאפרת

נס ציונה                 ארזרינה
רחובות                   ארנפרידאור

תל אביב - יפו            אשר  מלכה
רעננה                    אתגראילנה
תל אביב - יפו            בגוןנועה

תל אביב - יפו            בוקופצראסנת
הוד השרון                בורדמוניקה רוזה

אלפי מנשה                בירן גורפינקלאורטל



אילניה                   בית יוסףחגית 
חיפה                     בכרךנגה
תל אביב - יפו            בלווייסטל

רחובות                   בן ארי קרנישרון
רעננה                    בן דודרות

מולדת                    בן דוד אסוליןאסנת
ירוחם                    בן זקןאילנה
תל אביב - יפו            בן זקן סולמיאוסנת
בית קמה                  בן חורין פרדקיןרבקה

גבעתיים                  בן יוסףדרור יהודית
תל אביב - יפו            בן יעקבדניאלה
תל אביב - יפו            בן מנחםעתליה
פרדס חנה-כרכור           בן נוןפסיה

תל אביב - יפו            בן שמחוןגלית אנה
רמת גן                   בנגרמיכל
עומר                     בנשלוםעדנה
תל אביב - יפו            ברגמןתמר

נס ציונה                 ברומברגברכה
פלך                      ברונשטיין גלבוערות

ראשון לציון              ברקדינה
נתניה                    ג'נאחוירה

כורזים                   גבורייערה
ירושלים                  גוטליבתמר
מודיעין עילית            גולדברגרלאה 
באר שבע                  גיבורנחמה

קרית טבעון               גלבועשלהבת
אשדוד                    גלינה סלעמאיה

קרית אונו                גלעדידניאל פרידה
שוהם                     גןחנה

מודיעין-מכבים-רעות       דותןשלומית
ירושלים                  הדרונית

תל אביב - יפו            הלליולי
גן יבנה                  הראל צוקרמןאיריס 
יהוד-מונוסון             הרדוףתומר
בת ים                    הרצברגסופי
כפר החורש                ואן אלקנגה

תל אביב - יפו            ווייסטלהילדה
תל אביב - יפו            וינרארנינה
טל שחר                   ורטמןאסנת
כרמיאל                   זינגרנעמה

רחובות                   זלוףרות
צור הדסה                 זליגמןורד

כפר יהושע                זרנירה חיה
כפר יונה                 חג'אג'-כחלון מעין 

ירושלים                  חזון וייסרני
נתניה                    חילביץאלינה

כרמיאל                   חלילובשושנה



חיפה                     חנצ'יןרימון 
קרית ביאליק              יהלוםמלכה
חיפה                     יובלרעות
חיפה                     יפרחכנרת

תל אביב - יפו            ירוסלבסקיאנבלה
נשר                      יריבחנה
רמת גן                   כהןגליה

באר שבע                  כהן-ימינימוריה
תל אביב - יפו            כורזיםרחל
אפרת                     כץנאוה
רמת השרון                לבאירה
מטולה                    לב אריעינת
כפר בלום                 לבנוןרינה
נהריה                    לוברנטבט'

חולון                    לויןאורית
ראשון לציון              לויןפדינה
כפר ורדים                לויןמיכל
אשקלון                   ליבוביץענבר
אשקלון                   ליבוביץאיריס
גיאה                     ליטרטמרטין

כפר ורדים                לסטרג'רנטלי מרים
עין יעקב                 מאוררונית

גבעתיים                  מואטייוסי
תל אביב - יפו            מולראלה
תל אביב - יפו            מורגליה
תל אביב - יפו            מור יצחקמגי

נס ציונה                 מטרסורוית.
רמת גן                   מילרעידית

תל אביב - יפו            מימרןרועי
טל שחר                   מנורנורית

תל אביב - יפו            מסדטל
עתלית                    מרקוביץזהבה

חצור-אשדוד               נדילתום
קרית ים                  נץורד

רמת השרון                סבןעמית
נטף                      סופרמן הרניקהילה

אשדוד                    סוקולובסבטלנה
פתחיה                    סיידוףאיילת השחר

רמת גן                   סנדרסברי ברכה 
הרצליה                   עדישרון 
תל אביב - יפו            עוזענת

כפר סבא                  עם עדכוכב שרי
הוד השרון                עם-שלםעידית עדיה

חיפה                     פוגלהוטעפרה
נופית                    פירסטמאיה

תל אביב - יפו            פליסקיןגילי
הרצליה                   פרברסיגל



מעלות-תרשיחא             פרינאוה
תל אביב - יפו            קופלמןרות

מודיעין-מכבים-רעות       קידרמיכל
אבן יהודה                קיסלנסקיאנה

כפר סבא                  קליין פכטמרים
חולון                    קריבגילה
חיפה                     קרנברגשרה

תל אביב - יפו            קשתדניאלה
כרמיאל                   רוזן הברמןעליזה
תל אביב - יפו            רוזנבאוםשרון

ירושלים                  רוטנברגאיטה
אורנית                   רופאשני
רחובות                   רםליאן

תל אביב - יפו            רפופורטאיריס
תל אביב - יפו            שביט שטייףקרן

כפר יונה                 שגןגלית
0שדמי וורטמןשרה
נווה ירק                 שהימיכל

ראשון לציון              שהםרונה א
מבשרת ציון               שוורץ שטרןנאוה

תל אביב - יפו            שופמן גוטמןלימור
תל אביב - יפו            שופןחן

כפר סבא                  שיורד
נען                      שיפריס-אשלעירית

תל אביב - יפו            שלס טורקיהאורי
ראשון לציון              שם טובנורית
רמת גן                   שנינחמה
הגושרים                  ברבי ליזרוביץתאיר

מגדל העמק                חברוןתירזה
תל אביב - יפו            שכניקמורן
הוד השרון                גרינברג ענת

אזור                     שרוןליאור
תל אביב - יפו            גוריעל

גיזו                     קדם ברטרינת
תל אביב - יפו            שגבהילה
תל אביב - יפו            לנצטשרי

מגדל העמק                דבירחסיה
אשדוד                    אברזלמורן

תל אביב - יפו            אילתינעמה
ירושלים                  לביאליהי

נהריה                    יוגבשירה
שפרעם                    סובחמיסא

שפרעם                    שעביאחלאם
שפרעם                    אבו סמרההנא

שפרעם                    חניפסמרוות 
שפרעם                    חניפסאנעאם

שפרעם                    אבו שאחסוזאן



שפרעם                    אבו שאחאמאני
שפרעם                    שאהיןאתאר

שפרעם                    שאהיןמאגדה
שפרעם                    פרחמרים
שפרעם                    פרחרולא

שפרעם                    חניפסג'והאר
עספיא                    סאבקויסאל
שפרעם                    חניפסמנאר
שפרעם                    שאהין/פרחאתהוידה

שפרעם                    דעקהאביבה
מג'דל שמס                סמירלומה
שפר                      נכדהיא

שפר                      אבו שאחיארה
עספיא                    אבו סעדהאנגאם

ראש העין                 עטיה עמיתניצן
ירושלים                  שינברגמיכל
באר שבע                  שכטרהילה
כרכום                    זמיראלה
כפר יונה                 טלשני

אומץ                     טמיררותם
תל אביב - יפו            טרייסוןאורי
חיפה                     בן זאבסער

מעלה אדומים              רוזנטללימור
ירושלים                  רצוןמעיין
חולון                    עומרד לויגליה

חולון                    וקסמוריסט מנוחה
חולון                    קלייןסימונה

חולון                    צדוקנורית
חולון                    דרכלראסתר
חולון                    ביטוןאורנה
חולון                    ביטוןאבישג
חולון                    תםתרצה

חולון                    דניסרומה רומואלדה
חולון                    אטינגרשקד

חולון                    רגואןעמירה
חולון                    רייכמןסתיו

חולון                    קוסובר עמית
חולון                    קלוליאורה

חולון                    מועלםרוזי
חולון                    הודמזל

רמת השרון                דובנוב שנירנורית
רמת השרון                רביץאני

רמת השרון                קופר בוצרסמדר 
רמת השרון                נוירותם


