
שם משפחהשם פרטיד"מס

קרעאןמרים1

בשארהסוזן2

זידאןאמירה3

דקדוקירוודה4

אבו ריאשהאיה5

טאהאמאיאדה6

אלקרינאויחנאן7

מראענהתהאני8

ביאדסינור9

סופרחנה10

רוז אליגוןתלמה11

טננבאוםתמר12

הדסרות13

אלכסנדרוביץאנה אסנת14

אברהםאיריס15

זילקהמיכל16

מרוןאלכסנדרה 17

צ׳צ׳יקמאיה18

נברהאושרית19

אלפסייעל20

ששוןלינדה21

קפלןלילך22

פלגאור23

בכררוית24

רדעישרון25

שוחנצקייובל26

אליאב-בןחן27

שטייןאמיר 28

זיומיכל29

סעדהיאם30

סעדסמייה31

גאנםסוזאן32

סאבקסוהאד33

מעדיריהאם34

גאנםאימאן35

סעדהלא36

מרכוסאילנה37

סוויסהאילנית38

טגניהסיוון39

אלחדד ארושסדבורה40

אבואור41

אהרוניעדה42

רינגלשטייןדורית43

איזןכרמלה44

גרוסמןיצחק יעקב45

אלפסימרדכי46

שביטטללית47



א'אבו ריא אבו אלהיגסיהאם48

דפני קלןנעמה 49

פרלאורי50

אסיההילה מרסדס51

שינבאוםשרון52

ברביאיבון53

שמחהדליה54

סידורפגי55

שוורץ שטרןנאוה56

שדהעדינה57

עובדיהערן58

שפעשיר59

כהן וידראילת 60

בן שושןעדה61

ניר קרןאלונה62

זילברמן סולוביילאנה63

ברקאי ברודימיכל64

לויןשירה65

גלברדניאלה66

רוטנברגאיטה67

רפפורטיוכי68

רפאלירויטל69

אורבךיעל70

קורןהדס71

אגמון נכטיעל72

להבדיתי73

ריבקאמנון חיים74

לסרישונטל75

מאסעמליה76

נחוםאלה77

מטרניאתי 78

גלבועטניה79

שגיא אופיראפרת80

ויזל אתי81

עזריבתיה82

לסרידותן83

קרן צורמעיין84

ישראילובלירז85

לסרילינוי86

באןאופיר87

לויטהעדן88

ר'יניצ'ליצאנה בל89

ויסלילך90

רברביסמדר91

שנימירה92

קראהלנה93

שמחהגילית94

מלניקחביבה95



פישמןרחל96

פרץחנה שיינדל97

דואניסאתי 98

לבנתענת99

מירילאשויליאסתר100

פז קוטלרענת101

אלוזאלונה מרים102

בויטנר גיא103

בויטנררונית104

רוזןרחלי105

גוראוןיעל106

סינקלרפארי107

אדלרנטע108

גורדון פרייזלרנועה109

עזרא-מטלוןנטע110

הרצליךרועי111

דינסתמי112

יצחקרינת113

דור אוןאיריס114

קראוזשני115

שובלדינה116

אליקורל117

יהלתמר118

רומנובסקיילנה119

טבעשירי120

יוגבשיר121

סגלהדר122

ליוברסקיליאור123

דייןדינה124

'לייזרוביץשרית125

בן שלוםאבישג126

בדראןסוזאן127

  בניאןשרון 128

צובאריטל129

קרביץ לוריאענבר130

זלראליענה131

יואליתמרה132

כהןניצן133

אלסברגמרים134

כהןשולמית שולה135

לוברנט'בט136

אסוליןאסתר137

אלמןאראלה138

רוזנבליטאורית139

פרן פרחענבל140

לזימינטע141

קיפרמןשירה דין142

צור גלמידי אורן143



כהנאמורן 144

גיטיסדבורה145

ביאעההנאדי146

גפןשירן147

שושניעינב148

לםיפית איזבל149

קסלישראל מאיר150

וילנדרבקה151

פילמוסאירית152

סיניסמדר153

דוברתנוגה154

קראוסמיכל 155

מנוחיןנעמי156

להיסהילה157

מלמדסמדר158

נוהדוריה159

רותםאוולין160

סלע יונגרמןאיילת161

לברוןנעה162

הריסאיילת163

זלכהיעל164

בן דודאסתר165

יליןהדס166

לבנסארט נתןדניאלה167

אילוןעפרה168

שקד לוינעמה169

בריליאנט אילה170

אשכנזידפנה171

גנסיןספיר צפורה172

הרןיעל173

שניצקירותם174

אייזקסשי175

וקסלרנטע176

שכטריוגב177

רפאליעדה178

וולףרחל179

דקלאורנה180

בוידןשרה181

אברבנאלברברה אלן182

קוביצקיהלית183

גפן אלתו184

בןמונה רונית185

סדן איטחאסתר186

שמואלידורית187

קדוולנדר דרורנירה188

מזרחיאפרת189

מירוןאסנת190

ורנו מרקוביץ'גאיריס 191



דור-בןגליה192

הכהן מיכאליגילי אפרת193

מרוםעינת194

שטרן קטרירות195

זוסימןרחלי196

סלמון מיכל197

בן חנןמור198

אגאסיטלי199

לויעדי רינה200

שמלאיהלי 201

פרידאורלי202

קלייןיעל203

מיניץבנימין דניאל204

אלמוגסהר205

בורברגעדן206

אלמוגתמי207

ירושלמילירז208

אילנינטע209

נייגובזיןמיכל 210

שייןנועה211

עוזרימון212

ראזרשירה213

חסידובנועה214

שבידשני215

גורליקיניב 216

גוניקנילי217

רפאלפנינה218

קריבשלמה219

כהןדניאלה220

לב ארירונית221

גולניאביה222

גולןרות223

רינגאנליה224

גרבורג מזרחיענבל225

ברקטי226

ראובניורוניקה227

סטופאי שוורץנירה228

זקסלזלי 229

עזרון ירקונישלומית230

בן נתן מוראיריס231

בית הלחמיחנה232

שטרייכמןנעה233

פרידמןמטי234

סלניקיו גפןרונית235

גוטפרידאסטבן236

חביבגלית 237

טובהילה238

לנדסמןנילי239



אלסברגלביא ינון240

רולנדרונית241

אגמוןענת242

וולףאריאלה 243

פרסטלניקיפעת244

מאירהלל245

שרבטענת246

זהרלימור247

יחיאבניבה248

דודזוןסיון249

רוזנברגלאה250

וייל כחדפנה251

קולרקארן252

שגיבנויה 253

פילמוסקטיה איזבל254

ונטורהאסנת255

בן שמחוןגלית אנה256

גרינברגשלומית257

שהרבני סיידוןהדס258

בן טובאלה259

גפן דורוןדנה260

ביגרענת 261

סגלמעיין262

בר עקיבאאפרת263

אלעד שטרנגריוליה264

סמיטשמעון265

אלונישיר266

הקרשני267

זניובקהציפי268

כצמןיעל269

בן צוררחל270

אורכרמן271

הרפזאור272

רומןמאיה273

מימונימורן274

טאוברעדי275

עוזמעיין276

בסדיאנה277

אורןלימאי278

מורנטלי279

מקמליערה280

אורנשטייןרומי281

בלייבאיה282

ברודי-דייוסתיאה283

שרוןכלנית284

שטרקמן אברמובקרן285

דניאלימילי286

גבעקרן287



עזראמאיה288

פינקלשטייןשרי289

טל עדי290

יאמיןרון291

פלגשירה292

יצחקישרה293

ארליךעלמה294

טוכמכר משעליהילה295

אזולאידויד296

ריףרעות297

אופנהיימרנפתלי298

שרון גלי299

אוסטרינסקיאייל300

שדמוןרות301

שביטירון302


