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משפחה ושםכתובתעירז"תד"מס

  אבוטבול אביחי       11/3 נחליאלי  מודיעין         020-157-516  1

  אבוטבול אופיר       11/3 נחליאלי  מודיעין         313-265-449  2

  אבוטבול ליאורה      11/3 נחליאלי  מודיעין         505-246-754  3

  אבוטבול ניב          1/3 נחליאלי  מודיעין         311-249-825  4

  אביב אליהו               9 השריג  ראשון לציון     007-097-553  5

  אביב ואלי           32 בן אליעזר  ראשון לציון     017-632-381  6

  אביב יוסף               54 השלום  רעננה           007-097-587  7

  אבידן רינה        כפר9 מחנה יעקב  נתניה           048-775-431  8

  אבינועם דוד       39/12 בר כוכבא  אשקלון          011-447-285  9

  אבני רינה               88 הגליל  גני תקווה       052-005-568  10

  אברבנאל דוד         92 ארלוזורוב  חולון           008-923-880  11

  אגמי לורה               1 בן צבי  גבעתיים         065-050-411  12

  אדדי אורה          57/6 חשמונאים  בת ים           042-972-885  13

  אדרי אסתר              10 השייקה  ניר גלים        037-038-676  14

  אהרון מריה מגנזי     18 בר יוחאי  ראשון לציון     026-697-706  15

  אהרונוב ישראל     112/40 ארץ חפץ  ירושלים         021-766-324  16

  אוזן לאה                   16 הס  נתניה           055-029-672  17

  אור ירדנה                12 ראשי  הוד השרון  180

  אורגד אהרון            15 סבידור  נתניה           057-272-023  19

  אטיה יוסף        /19 עולי הגרדום  נתניה           041-307-984  20

  איטח אסתר        15/90 שלמה המלך  נתניה           000-790-774  21

  אייל אביבה              9 גולומב  פתח תקווה       050-349-893  22

  אילוז אסף                7 השקמה  בת ים           030-032-523  23

  אילוז אתי             7/3  השקמה  בת ים           057-408-858  24

  אילוז גל                 7 השקמה  בת ים           315-901-785  25

  אלגאווי מסעודה     12/1 אבו גדיד  נתניה           004-122-498  26

  אלגאלי ניסים              17 משק  אחיסמך          057-112-021  27



  אלדד פדהצור        33/77 קריניצי  רמת גן          045-111-374  28

  אליהו ציון               9 השקמה  שוהם            055-418-545  29

  אנושי יהודית           11/2 ברנר  נתניה           043-479-500  30

  ארביב אברהם               5 מכבי  נס ציונה        013-403-126  31

  ארביב אוגניו זאב   14 בעל שם טוב  רחובות          013-106-323  32

  ארביב אריק            15/47 הדקל  אור יהודה       012-243-978  33

אק       '  ארביב ג      8800. ד. ת תל אביב         069-948-305  34

  ארביב דוד        8/18בוטינסקי ' ז רעננה           030-841-746  35

  ארביב ויטוריו        2/22 אבן חן  ראשון לציון     065-402-984  36

  ארביב יוסף             22 זמנהוף  חולון           031-872-252  37

  ארביב יורם       7 הרב צבי יהודה  בת ים           013-100-928  38

  ארביב ינון              27 רזיאל  בת ים           304-919-210  39

  ארביב לינוי             27 רזיאל  בת ים           305-633-836  40

  ארביב מרדכי          22/7 זמנהוף  חולון           315-745-141  41

  ארביב מרים       47/9בוטינסקי ' ז נתניה           048-794-382  42

לו     '  ארביב מרצ       15 ויצמן  פתח תקוה        042-071-225  43

  ארביב עמליה          22/7 זמנהוף  חולון           033-645-813  44

  ארביב צורי                58 בית  מושב יציץ       023-537-434  45

  ארביב שלום             1 ליבורנו  בת ים           076-513-233  46

  ארבל רחמים       11/3 סעדיה גאון  פתח תקווה       051-857-381  47

  אשכנזי רפי               7 ארדון  באר שבע         053-602-991  48

  בדש אברהם           9 אמנון ותמר  רמת גן          005-698-006  49

  בדש תקוה              6/2 הרימון  רמת גן          049-342-538  50

  בוארון אברהם         67 אחי מבטח  ראשון לציון     048-070-148  51

  בוארון אברהם            10 עמינח  פתח תקווה       056-111-701  52

  בוארון אהרון          5 ראש פינה  ירושלים         031-776-982  53

  בוארון אהרון          5 ראש פינה  ירושלים         208-876-185  54

  בוארון אלחנן         112 ארץ חפץ  ירושלים         061-215-893  55



  בוארון אתי       15 בצלאל אשכנזי  ראשון לציון     032-427-379  56

  בוארון גבריאל    45 שמואל יבנאלי  פתח תקווה       058-088-881  57

  בוארון חנה            42 זוננפלד  ירושלים         318-345-295  58

  בוארון חנה            42 זוננפלד  ירושלים         050-656-784  59

  בוארון יוסף       8ק ' יאנוש קורצ פתח תקווה       053-026-852  60

  בוארון ציון      15 אשכנזי בצלאל  ירושלים         209-182-609  61

  בוארון רחלי        112/6 ארץ חפץ  ירושלים         037-121-530  62

  בוארון שבתי              7 זכריה  ירושלים         032-828-709  63

  בוארון שמעון     15 בצלאל אשכנזי  ירושלים         025-278-615  64

  בובליל אליהו             6 רננים  רמת גן          052-744-836  65

  בובליל אשר             59 הרב שך  בני ברק         300-612-181  66

  בובליל בנימין    21 בנימין אברהם  בני ברק         069-560-100  67

  בובליל דניאלה          59 הרב שך  בני ברק         204-057-525  68

  בובליל יגאל          2 גוש עציון  גבעת שמואל      010-220-903  69

  בובליל רחל       21 בנימין אברהם  בני ברק         024-724-677  70

  בובליל שאול      21 בנימין אברהם  בני ברק         303-063-267  71

  בוחניק אלירן       26/1 הרב ינאי  אשדוד           031-710-791  72

  בוחניק בן ציון          8 נויפלד  בני ברק         034-114-868  73

  בוחניק דני           26 הראשונים  מבשרת ציון      056-828-924  74

  בוטביקה אמיר             5 טרומן  קרית אונו       021-621-065  75

  בוטביקה רפאל        13 לוס אנגלס  קרית אונו       022-804-371  76

  בוטביקה שלמה      א      81ל " קק קרית אונו       000-086-422  77

  בוכובזה יצחק         69 הראשונים  אור יהודה       050-720-507  78

  בוכובזה ליזה           33 יוספטל  בת ים           069-678-845  79

  בוריה זמירה             81 הרקפת  ראשון לציון     030-312-201  80

  בושנר בת אל         35 בן גוריון  פתח תקווה       037-985-629  81

  ביאליק אינס         52 שלמה המלך  נתניה           005-685-987  82

  ביטון יסמין              4א " הגר פתח תקווה       012-699-419  83



  ביקסנשפאנר מירלה    4 עוזי חיטמן  חולון           069-987-352  84

  בלולו ויקטור       2 ראשון לציון  אשקלון          052-414-620  85

  בלולו נאווה          16 דוד המלך  נתניה           059-229-609  86

  בן בסט גיזלין    /5 שמחה הולצברג  רחובות          012-140-687  87

  בן גד יצחק           13/9 התנאים  נתניה           076-566-330  88

  בן דוד יהודית    10 שדרות בנימין  נתניה           042-273-730  89

  בן יוסף דבוש יפי         240 משק  זיתן            023-726-123  90

  בן יוסף דניאל            240 משק  זיתן            207-172-362  91

  בן יוסף רפאל          240 השלושה  זיתן            038-529-555  92

  בן ישר דניאלה          2 העצמאות  אבן יהודה       051-568-541  93

  בן סימון בני              6 רקפת  בית דגן         058-710-567  94

  בן שלום נורמה    25/9בוטינסקי ' ז ראשון לציון     042-071-076  95

  בן שמעון איריס         28 השלהבת  אור יהודה       043-482-389  96

  בראנץ יצחק        8/19 אהוד מנור  נתניה           041-229-162  97

ינה     '  בראנץ רג 8/19 אהוד מנור  נתניה           041-229-162  98

  ברגיג עליזה            5/3 סביון  רמת גן          041-893-934  99

  ברדה איתן          4 נתיבות שלום  מודיעין עיל     057-702-094  100

  ברדה אפרת                 27 רמה  רמת פנקס        322-888-934  101

  ברדה חנה                  32 קקל  עפולה           008-369-514  102

  ברדה טל אור             27א " הרמ רמת פנקס        020-896-313  103

  ברדה יוסף            61 בית מספר  מושב יציץ       055-074-462  104

  ברדה יצחק                 29 רמה  רמת פנקס        055-603-260  105

  ברדה מרים         10/4 יוחנן בדר  רמת גן          007-436-694  106

  ברדה משה           19 יהודה הלוי  עפולה           008-369-498  107

  ברדה משה                 3ב " תרפ רמת גן          073-419-137  108

  ברדה שלום                33 הנגב  חדרה            003-849-080  109

  בריגה אורלי         1'  בעלי התוס אלעד            005-753-071  110

  בריגה מלכי          1'  בעלי התוס אלעד            055-911-481  111



  ברכה דוד אצל מש   אורי צבי גרניבר חולון           302-030-721  112

  ברכה חלפו        47/207 הבילויים  רמת גן          000-871-236  113

  ברכה שמעון           19 בר יהודה  בת ים           057-099-343  114

  ברנס יעקב                96  משק  מושב שדה עו     073-370-652  115

  ברנס יעקב        73 איתמר בן אבי  נתניה           042-170-035  116

  ברנס רבקה           28 החשמונאים  נתניה           051-400-091  117

  ברנס תמר         73 איתמר בן אבי  נתניה           051-293-926  118

אן מרדכי       '  ג122/1 רבי עקיבא  טבריה           025-611-625  119

וילי דוד       '  ג  272 בני אפרים  תל אביב         050-449-644  120

יעאן אמנון     '  ג  29 שלוש השעות  בני ברק         005-888-234  121

יעאן דני יהודה '  ג     4 שי עגנון  בת ים           045-104-247  122

יעאן יהודית    '  ג     4 שי עגנון  בת ים           051-093-862  123

יעאן משה       '  ג       249. ד. ת נתניה           030-415-889  124

יעאן משה חיים  '  ג  29 שלוש השעות  בני ברק         211-653-464  125

יעאן עליזה     '  ג  29 שלוש השעות  בני ברק         023-974-582  126

יעאן רונית     '  ג         2ה " הל אור יהודה       053-090-064  127

יעאן שרה       '  ג  29 שלוש השעות  בני ברק         207-067-364  128

יעאן תומר      '  ג         2ה " הל אור יהודה       053-091-633  129

יו    'ורג'נח ג'  ג    10 סמטת קדש  גני תקווה       012-206-330  130

נח שלום        '  ג  43 משמר הירדן  תל אביב         012-450-334  131

ראד ויויאן ואב '  ג     14/8 המצפה  שוהם            076-481-944  132

רבי אפרת אושרת '  ג        7 הפלמח  אור יהודה       204-097-802  133

ינ 'רבי ברכה רג'  ג28 לוחמי הגטאות  פתח תקווה       341-075-257  134

רבי גבריאל     '  ג      7 העצמאות  אור יהודה       301-640-306  135

רבי דוד        '  ג                 רומא       1360

רבי חיים       '  ג       7ח " הפלמ אור יהודה       308-447-192  137

רבי יעקב       '  ג        138 בית  מושב עלמה       030-415-574  138

רבי לואיס      '  ג      22/1ה ' הל ירושלים         012-301-255  139



רבי משה        '  ג      18/3 רמבם  הרצליה          487-838-419  140

רבי ספיר       '  ג      7 העצמאות  אור יהודה       316-591-858  141

רבי עליזה      '  ג73 שדרות בנימין  נתניה           030-104-574  142

רבי ציון       '  ג       8 בן שמן  לוד             300-236-874  143

רבי שירן       '  ג       8 בן שמן  לוד        1440

  גאון דוד          בית             מושב חצב        003-323-305  145

  גאון סימה וברוך  '      א10 הרצל  יהוד            042-273-862  146

  גביזון רינה            10 יוספטל  נתניה           041-887-332  147

  גבסו הרצל          5זיוואגו '  דר ראשון לציון     012-195-573  148

  גבסו עמוס                22 מאפו  תל אביב יפו     012-195-525  149

  גואטה אברהם            21 טבנקין  רמת גן          027-909-662  150

  גואטה אליהו       דירה5 יעקב כהן  באר שבע         054-954-326  151

  גואטה בנימין          79 העצמאות  אור יהודה       073-385-247  152

  גואטה טינה             5/2 לנדאו  רמת גן          012-020-368  153

  גואטה יוסף           35 בן יהודה  נתניה           042-071-209  154

  גואטה לידיה           32/3 ויצמן  נתניה           042-180-638  155

  גואטה לינה             21 טבנקין  רמת גן          046-165-437  156

  גואטה עמוס               10 השקד  גבעת שמואל      059-124-396  157

  גואטה שמואל              69א " רמ רמת פנקס        041-898-370  158

  גולדמן נורמה       16 רחבת האורן  קרית אונו       001-425-982  159

  גופר יונה               352. ד. ת חדרה            005-446-547  160

  גורן מיכאל              514. ד. ת רמלה            051-094-829  161

  גל אברהם          בית             קיבוץ מעוז      051-499-390  162

  גלם עופר                 8 אשכול  מזכרת בתיה      057-497-349  163

  גלמודי גאולה        16 החשמונאים  נתניה      1640

  גניש יולנדה      129ירושלים '  שד אשקלון          042-070-979  165

  גניש כהנה עליזה     103 בר כוכבא  הרצליה          057-403-552  166

  דבוש אבינועם              10 משק  זיתן            025-226-523  167



  דבוש אורית               34 ברקת  שוהם            056-596-828  168

  דבוש איילה                73 משק  זיתן            033-765-884  169

  דבוש אלי             5/14 החרמון  שוהם            553-551-015  170

  דבוש אסתר             5/16 איילה  אשקלון          014-325-674  171

  דבוש אסתר                8 הזוהר  שוהם            023-023-930  172

  דבוש בועז         שמורק נחל בניאס נתניה           028-804-276  173

  דבוש דוד               35 השלושה  זיתן            029-692-852  174

  דבוש דני ומזל       97ויצמן '  שד נתניה           046-165-858  175

  דבוש דפנה                14 גליל רעות - מכבים     058-123-506  176

  דבוש הרצל         12/4 זבוטינסקי  אור יהודה       076-502-368  177

  דבוש ויקטור       36 שדרות אליהו  מזכרת בתיה      029-527-538  178

  דבוש טליה         ב    10 השלושה  זיתן            314-651-399  179

  דבוש יהושע                        יגל             024-206-005  180

  דבוש יואב         בית             מושב זיתן       022-496-426  181

  דבוש יפית         ב    10 השלושה  זיתן            938-323-680  182

  דבוש יפעת             5/5 איילון  גני יער         239-888-538  183

  דבוש יפתח                 65 משק  זיתן            031-336-778  184

  דבוש כהן חגית             10 משק  זיתן            038-529-897  185

  דבוש מור          12 ניסים אלוני  ראש העין        302-531-512  186

  דבוש מזל            97ויצמן '  שד נתניה           046-165-858  187

  דבוש מירה             20/8 השרון  הרצליה     1880

  דבוש מירית               305 משק  יגל             032-339-823  189

  דבוש מני         12/7 ניסים אלון  ראש העין        305-176-166  190

  דבוש מני              5/5 איילון  לוד             209-274-687  191

  דבוש מני שאול            34 ברקת  שוהם            000-000-166  192

  דבוש משה                 34 ברקת  שוהם            055-997-480  193

  דבוש משה             5/2 גבשטיין  ראשון לציון     042-158-170  194

  דבוש משה שיקו             4 שושן  לוד             022-294-839  195



  דבוש מתן                 36 ברקת  שוהם            311-252-241  196

  דבוש נאור                34 ברקת  שוהם            201-213-972  197

  דבוש נדב                 8 הזוהר  שוהם            322-584-251  198

  דבוש ניסים       14/1 דוד אלרועי  הרצליה          030-370-936  199

  דבוש ניסים מני           34 ברקת  שוהם            036-746-170  200

  דבוש סטלה                5 התאנה  נתניה           237-625-116  201

  דבוש סימה          36 שדרות אלהו  מזכרת בתיה      033-357-211  202

  דבוש עדי          קהילת קדושי מזר לוד             313-160-152  203

  דבוש עודד              35 השלושה  זיתן            039-800-545  204

  דבוש עומרי             55 גינתון  גינתון          200-841-101  205

  דבוש עמירם            5/5 איילון  גני יער         022-291-777  206

  דבוש צחי             2ב /8 הזוהר  שוהם            312-461-064  207

  דבוש שמעון               14 גליל רעות - מכבים     057-435-802  208

  דבוש שמשון             35 השלושה  זיתן            025-453-143  209

לסינה      '  דבש ג12/7 נחמיה תמרי  חולון           027-038-082  210

  דבש צורי                 13 ברוש  מזכרת בתיה      057-498-461  211

  דדוש אסתר             29 עין שמש  גני תקווה       057-198-079  212

  דואני אפרים           5 רבי מאיר  נתניה           020-936-227  213

  דואני בני        2/2 נתיב המזלות  תל אביב יפו     013-710-629  214

  דואני גל          22/6 הרב מימון  בת ים           037-108-214  215

  דואני דינה             13 נחלאות  תל אביב         069-978-542  216

  דואני עופר       1נ עמק הירדן . ד אשדות יעקב      058-849-852  217

ו      '  דוייב סרג    7 אבא קובנר  תל אביב         070-969-910  218

  דורון בנימין      33 העליה השניה  הרצליה          002-018-356  219

  דורון דדוש זהבה       95 סוקולוב  הרצליה          041-307-836  220

  דורון שמעון              712 בית  מושב גן יאש     056-219-181  221

  דלאל רבקה        7בן גוריון '  שד אור יהודה       058-256-181  222

  דנון דבוש דינה         32 סירקין  גבעתיים         077-408-763  223



  דעדוש ויקי           13 שכ 7 שמש  קיסריה          055-097-646  224

  דעדוש יצחק            29 עין שמש  גני תקווה       055-495-766  225

  דעדוש רמי              1080. ד. ת פרדס חנה        058-466-970  226

מימון דניאל  '   דר  4/13ניצה '  שד נתניה      2270

מימון שמעון  '   דר    6 ששת הימים  זכרון יעקב      056-650-716  228

  דרור רחל                 7 האורן  באר יעקב        053-646-956  229

  הדר אבנר             6 דודו דותן  נתניה           095-088-231  230

  הדר ורד              6 דודו דותן  נתניה           212-462-879  231

  הורוביץ שרה              19 בארי  הרצליה          073-439-788  232

  הורודישטיאנו רוז      21/1 דנקנר  נתניה           069-107-043  233

  הנדלמן אסתר             4 הגיחון  תל אביב יפו     048-799-043  234

  הנדלר רינה        אהרון אהרונסון  נתניה           048-053-433  235

  הראל גיטה           9/2 בר כוכבא  אשקלון          000-515-007  236

  וטורי חיים ורבקה  א8/4 משה יוליס  אשקלון          045-104-544  237

  וטורי יעקב ישראל        4052ד . ת אור יהודה       204-154-538  238

  וטורי עליזה          37 משה חייק  אור יהודה       206-240-137  239

  וטורי ציון               9 זינגר  גבעת שמואל      014-306-740  240

  וטורי רבקה            8 צבי פנקס  אור יהודה       301-893-129  241

  וטורי רונית           8 צבי פנקס  אור יהודה       057-300-113  242

  וטורי ששון            8 צבי פנקס  אור יהודה       055-501-183  243

  ולדמן טינה               6 הבונה  עפולה           074-279-654  244

  ולנסי ויטוריה         56 שלומסקי  תל אביב יפו     001-425-966  245

  ולרשטיין קרן         19 נחל פולג  כפר יונה        051-178-200  246

  זאק דינה                59 לנטוס  נתניה           041-884-088  247

  זוארץ אליהו           2/11 מילמן  אשדוד           036-218-055  248

  זוארץ ברכה            2/11 מילמן  אשדוד           040-005-423  249

  זוארץ ברק                8 השקמה  בת ים           200-428-662  250

  זוארץ נדב דוד           39 השקמה  בת ים           040-791-915  251



  זוארץ ניסים               8 מצפה  רמת גן          001-331-750  252

  זוארץ שירן               8 השקמה  בת ים           311-335-202  253

מש )  זיגדון זיגי   מושב סלעית      מושב סלעית      007-086-986  254

י '  זיגדון רביבו ג       5 נויפלד  נתניה           059-631-887  255

  זכריה אידה         62בנימין '  שד נתניה           073-382-251  256

  זנזורי אושרת          20 בר אילן  בני ברק         212-282-693  257

  זנזורי גלית      6 הרב כמוס עגיב  אור יהודה       201-564-382  258

  זנזורי דוריס            7 מלבסקי  נתניה           041-233-511  259

  זנזורי חיים      6 הרב כמוס עגיב  אור יהודה       300-591-971  260

  זנזורי יוסף           20 בר אילן  בני ברק         032-215-436  261

  זנזורי מיכאל          20 בר אילן  בני ברק         314-958-174  262

  זנזורי מנחם ציון       13 דב הוז  אור יהודה       031-399-157  263

  זנזורי מרגלית             14 שקד  תל כביר         000-124-503  264

  זנזורי מרים אסתר        13 דב הז  אור יהודה       037-393-386  265

  זנזורי קצב אנה             5 צמח  ראשון לציון     069-849-057  266

  זנזורי רינה      9/12 עוזי חיטמן  נתניה           041-231-812  267

  זנזורי שגית           20 בר אילן  בני ברק         033-816-778  268

  זקזאק יצחק               43 בארי  נתניה           024-656-548  269

  זר משה                   1 המצפה  קרני שומרון     000-006-957  270

  זרוק אברהם                 17 גת  ירושלים         033-626-193  271

  זרוק יוסף          28 משעול אייל  בת ים           033-626-185  272

  זרוק יששכר                        בני דרום        066-059-320  273

  זרוק נילי              18 ביאליק  בת ים           050-936-202  274

  זרוק ניסים        15/9 שאול המלך  קרית אונו       051-180-156  275

  חביב רנטו           6 חומה ומגדל  כפר סבא         699-372-474  276

דינה והרצל ' ג'  חג    14/7 החרצית  חולון           012-464-376  277

יונס רוסלה ' ג'  חג     12 שלום אש  תל אביב יפו     317-776-961  278

מרים       ' ג'  חג  25/5 סמילנסקי  נתניה           041-905-092  279



רחל        ' ג'  חג   13/4 חנה סנש  בת ים           041-318-718  280

שרה        ' ג'  חג          3 ברק  נתניה           059-587-493  281

  חדד נאיס               4 רוטשילד  ראשון לציון     069-935-674  282

  חדד רוזה           127/2 רוטשילד  ראשון לציון     042-162-834  283

  חדד רוזי         46/1בן ציון .  ש רחובות          012-034-559  284

  חדד רונית         35 שבעת המינים  אחיסמך          023-752-116  285

גויטע אסתר   -  חדד    14/3 גורדון  רחובות          042-094-532  286

  חיון בניהו         23/9 שמחת כהן  ירושלים         301-749-081  287

  חיון גיל                21 הרצוג  אור יהודה       314-620-105  288

  חיון דוד                 7ן " רמב ביתר עילית      203-206-420  289

  חיון דוד                21 הרצוג  אור יהודה       034-235-291  290

  חיון הדסה          9 חכמי לובלין  ירושלים         315-294-801  291

  חיון ורד           29 יחזקאל קזז  אור יהודה       038-447-090  292

  חיון יהודה              21 הרצוג  אור יהודה       322-952-490  293

  חיון ימית               21 הרצוג  אור יהודה       034-515-940  294

  חיון יעקב          9 חכמי לובלין  ירושלים         053-496-469  295

  חיון יצחק                 1 תדהר  עומר       2960

  חיון מרגלית        9 חכמי לובלין  ירושלים         315-515-700  297

  חיון משה           16/5 חזון איש  ביתר עילית      300-077-864  298

  חיון נחמה          9 חכמי לובלין  ירושלים         057-138-489  299

  חיון ראובן         29 יחזקאל קזז  אור יהודה       031-825-045  300

  חיון רחל                 197 יפת  תל אביב יפו     008-041-782  301

  חיון רחמים       8/16 גיבור חרמש  ירושלים         038-763-538  302

  חיון רפאל           8 יחזקאל קזז  אור יהודה       032-175-200  303

  חיים שולמית           12 החלוצים  בת ים           001-425-958  304

דואן רונ -   חיימוב    37 מבצע משה  ראשון לציון     051-855-997  305

  חכמון אביגדור וי 7 אלוף קלמן מגן  תל אביב יפו     069-966-786  306

  חכמון אילנית              13 עזר  פתח תקווה       027-932-664  307



  חכמון איריס      1 בן ציון ישראל  בת ים           023-897-465  308

  חכמון אליצור          64 בן פורת  אור יהודה       036-136-117  309

  חכמון דוד        1 בן ציון ישראל  בת ים           024-560-385  310

  חכמון יוסף         67/8 סמילנסקי  נתניה           030-717-805  311

  חכמון ליהי            64 בן פורת  אור יהודה       036-677-797  312

  חכמון עמי                 2 אלבז  אשקלון          024-403-388  313

  חלבי זנזורי הדסה      1 הדדי משה  אור יהודה       036-383-535  314

  חלפון דינה          19 שלמה המלך  נתניה           004-823-142  315

  חלפון מיכל       7/13 חיים בר לב  אור יהודה       315-996-926  316

  חלפון שלומי      7/13 חיים בר לב  אור יהודה       204-026-926  317

  חן חנה                   12 הנגב  נתניה           205-693-443  318

  חן שלום                 40 דגניה  תל אביב         000-477-539  319

  חנינה מאיר           9 עופרה חזה  רמלה            029-380-965  320

  חנינה מרים           9 עופרה חזה  רמלה            025-777-624  321

  חסון אילנה           11/8 ביאליק  בת ים           041-446-857  322

  חסון אליה           4 עזרא הסופר  אור יהודה       204-627-988  323

  חסון אפרים          4 עזרא הסופר  אור יהודה       022-287-064  324

  חסון דודו         בית             מושב שדה עו     050-952-910  325

  חסון יואלת               8 מנדלה  בת ים           003-255-379  326

  חסון יעקב        25/1 יהודה הלוי  נתניה           000-492-777  327

  חסון לימור          4 עזרא הסופר  אור יהודה       029-714-300  328

  חסון מרים           4 עזרא הסופר  אור יהודה       207-322-181  329

  חסון משה חי         4 עזרא הסופר  אור יהודה       203-409-545  330

  חסון רועי           4 עזרא הסופר  אור יהודה       315-582-064  331

  חסון רחמים       נ אבטח       . ד שדה עוזיה       041-882-566  332

  חסון רמי         אפרים קציר'  פרו רחובות          765-101-737  333

לוי נורית   -  חסון1 דרך בן גוריון  בת ים           053-544-391  334

וליו       '  חסן ג       89 למרחב  רמת השרון       313-718-528  335



  חרמון מיכל                13 אזר  פתח תקווה       059-215-053  336

  חרמון עליזה             19 ארגמן  ראשון לציון     032-223-364  337

  טבול דבורה       15העצמאות ''  שד בת ים           041-313-842  338

  טייב דינה               70 הירדן  רמת גן          030-841-548  339

  טייב יהודית            37 הרכסים  רמת גן          068-250-729  340

  טישלר אסתר                 2 אצל  קרית אונו       050-235-029  341

  יגל שמואל         מצפה יריחו      מצפה יריחו      305-475-642  342

  ידעי מרים                972ד . ת בני ברק         050-711-860  343

  יולזרי תקווה     1 ישעיהו המשורר  פתח תקווה       763-681-474  344

  ימין מעתוק                18 שחל  בני ברק         003-757-394  345

  יעל מזל            50/11 העצמאות  אור יהודה       041-443-565  346

  יפרח מרים               18 קריתי  תל אביב יפו     055-069-892  347

  יצחקי יהודית ודו         20 רמלה  באר שבע         045-974-466  348

  יקותיאל מרגלית      9 חטיבת יפתח  הוד השרון       050-168-939  349

  ישראל דרור        ב     2 השקמים  הוד השרון       055-062-673  350

  כהן גיטה          /12 יהושע טהון  נתניה           042-379-420  351

  כהן ישראל        2 שדרות העצמאות  בת ים           056-108-020  352

  כהן ישראל                  8 רשי  אלעד            315-545-723  353

  כהן פנינה           35/7 אנילביץ  בת ים           054-962-675  354

  כהן שלמה            4/8 רחל אלתר  לוד             055-540-579  355

  כחלון אהרון              12 צינץ  תל אביב         236-860-991  356

  כחלון איציק             45 השרון  בית דגן         045-116-241  357

  כחלון דוד והדסה          78 הזית  זיתן            077-337-116  358

  כחלון הדסה               78 הזית  זיתן            067-577-114  359

  כחלון הרצל         3 מרבד הקסמים  אבן יהודה  3600

  כחלון הרצל            107 השלושה  זיתן            052-278-223  361

  כחלון טוני            42 שפרינצק  נתניה           042-185-470  362

  כחלון כרמלה           107 השלושה  זיתן       3630



  כחלון מאיר            107 השלושה  זיתן            204-335-301  364

  כחלון מלכה        מו20 (משק) הזית מושב אחיסמך3650

  כחלון מלכה ויהוד       16/4 ענבר  אשקלון          004-511-628  366

  כחלון עמוס        בית             מושב דלתון      042-180-497  367

  כחלון רוזה           13/36 מגידו  אשקלון          073-457-632  368

  כחלון רחמים             42 השקמה  אשקלון          043-477-777  369

  כחלון שרון       29 אלכסנדר זייד  נתניה           035-697-242  370

  כירי רחל            21/22 הבוסתן  אשקלון     3710

  לביא אינס        41. ד.ת11 השרון  גני תקווה       069-640-290  372

  לביא לילאנה           13 ירושלים  בת ים           069-822-195  373

  לביא שרה            20 יצחק הלוי  חולון           069-931-699  374

  לבן אלי                  25 מורן  תמרת            073-455-230  375

  לגזיאל עמוס         145 ההסתדרות  חולון           005-388-635  376

  לוי ארנון             8/4 הגיתית  קרני שומרון     056-123-151  377

  לוי חגית               10 השלושה  זיתן            038-529-897  378

  לוי עדנה            10/18 הגיתית  ראשון לציון     005-327-986  379

  לוי רחל                 14 ריינס  נתניה           010-379-212  380

  לוי שרון               10 השלושה  זיתן            027-814-268  381

  לחמיש מזל           5 יהודה הלוי  נתניה      3820

  למל לידיה                1 גדעון  נתניה      3830

  מארק יולנדה           26 קלאוזנר  רעננה      3840

  מגנאזי מינו               56 קשת  ראשון לציון     017-940-388  385

  מגנזי פדלון טינה     23/11 החולה  רמת גן          014-094-924  386

  מזרחי אלברט              3 השומר  אור יהודה       002-132-108  387

  מזרחי פנינה           55 הנביאים  בת ים           057-072-209  388

  מזרחי רמי             55 הנביאים  בת ים           054-274-543  389

  מזרחי שמחה               20ל " חז באר שבע         076-488-832  390

  מיטלר גואטה אילנ         6 הגולן  נתניה           025-346-586  391



  מיכאל לאורה        10/14 העצמאות  פתח תקוה        041-441-445  392

  מימון בכור               16ה " הל תל אביב יפו     010-416-360  393

  מימון בת שבע            4 זמנהוף  נתניה           005-826-750  394

וליה     '  מימון ג        16ה ' הל תל אביב יפו     010-468-635  395

  מימון חן         32' אלכסנד'  חטי אור יהודה       206-170-508  396

  מימון יוסף            3 סמטת חצב  רמת השרון       012-511-028  397

  מימון ירדנה             143 יציץ  יציץ            057-848-244  398

  מימון מאור          71 החשמונאים  בת ים           032-529-423  399

  מימון מורן          71 החשמונאים  בת ים           313-203-168  400

  מימון ניסים             143 הזית  יציץ            057-845-935  401

  מימון ניצה          49/5 הרב קוק  נתניה           051-051-894  402

  מימון עינב               5 הברוש  באר יעקב        039-809-882  403

  מימון עמרם            89 אברבנאל  בני ברק         037-203-148  404

  מימון פנינה ושמע      31/4 רזיאל  נתניה           030-635-684  405

  מימון ראובן              13 הדגן  ראשון לציון     041-894-874  406

  מימון רחל              13/8 הדגן  ראשון לציון     046-170-155  407

  מימון שגיא               5 הברוש  באר יעקב        300-107-117  408

  מימון שמעון      אלכסנדורני '  חט אור יהודה       204-226-136  409

  מימון שרון            78 אברבנאל  בני ברק         034-714-238  410

  מכלו לילאנה           2 דרך המשי  גני תקווה       017-694-944  411

  מכלוף אורטל      33 גיבורי ישראל  בני ברק         060-652-487  412

  מכלוף אפרים      33 גיבורי ישראל  בני ברק         006-254-129  413

  מכלוף בנימין        36 אהרונוביץ  נתניה           042-076-430  414

  מכלוף דליה           33 בר יהודה  בת ים           036-475-924  415

  מכלוף חיים            5/19 הנשיא  אשקלון          000-474-569  416

  מכלוף יוסף           33 בר יהודה  בת ים           057-917-999  417

  מכלוף יוסף            20 שפרינצק  לוד             027-986-678  418

  מכלוף מירב            20 שפרינצק  לוד             034-482-307  419



  מנטין אור ציון        23 העצמאות  אור יהודה       032-582-728  420

  מנטין איה              5 החלומים  אור יהודה       203-759-576  421

  מנטין אריאל             5 חלוצים  אור יהודה       303-011-415  422

  מנטין דבורי            5 החלוצים  אור יהודה       312-489-727  423

  מנטין הודיה            5 החלוצים  אור יהודה       301-560-637  424

  מנטין טוהר             5 החלומים  אור יהודה       318-951-506  425

  מנטין ליאורה          23 העצמאות  אור יהודה       300-109-816  426

  מנטין מוריה            5 החלוצים  אור יהודה       300-179-723  427

  מנטין רמי              5 החלוצים  אור יהודה       055-639-595  428

  מסיכה שלום             6 עמק חפר  נתניה           073-368-656  429

  מסילתי ויקטור             8 יותם  אשקלון          041-890-674  430

  מסיקה אדי             11 בית אשל  תל אביב יפו     336-528-229  431

  מסיקה בני             25 הצנחנים  אשקלון          008-927-949  432

  מסיקה יגאל               62 האצל  אשקלון          042-158-337  433

  מרציאנו לודי         12 מוטה גור  גבעת שמואל      006-982-220  434

ודי      '  משולם ג 6 ליבנה אליעזר  תל אביב יפו     051-674-992  435

  נאמן אליהו       24 ישעיהו הנביא  ראשון לציון     041-309-071  436

  נודל דורית       .ד. ת22 מקדולנד  נתניה           049-346-877  437

  נוימן נורית      דיר'  א15ן " רמב ראשון לציון     069-783-033  438

  נועם לילי             39 המרגנית  רמת גן          001-437-631  439

  נחום אודל                92 הרצל  בני ברק         301-176-921  440

  נחום אוסנת            2 סמטת הגן  אור יהודה       021-912-381  441

  נחום אלפונסו      חטיבת אלכסנדרונ רעננה           012-464-384  442

  נחום ברדה מרים          42 הזוהר  תל אביב יפו     012-231-239  443

  נחום גלבוע        בית             מושב לכיש       077-311-611  444

  נחום הדסה             2 סמטת הגן  אור יהודה       208-804-385  445

  נחום יוסף             2 סמטת הגן  אור יהודה       034-719-732  446

  נחום ינון חי          2 סמטת הגן  אור יהודה       204-038-483  447



  נחום יפה              2 סמטת הגן  אור יהודה       053-674-867  448

  נחום ליליאנה         15/24 בר לב  אור יהודה       012-464-343  449

  נחום נורה               15 שנקין  גבעתיים         012-231-247  450

  נחום נורינה          131 בןיהודה  תל אביב יפו     341-209-237  451

  נחום עמוס        '     א43 החייל  רעננה           012-464-368  452

  נחום רחל          א    9 ליבורנו  בת ים           012-464-327  453

  נחום רעות                92 הרצל  בני ברק         308-484-195  454

 (פילו)  נחום רפאל        58 השומר  אור יהודה       075-490-342  455

  נחום שלום               114 הזית  מושב אמונים     041-412-271  456

  נחושתן יוסף       כניס17/22 אילת  בת ים           010-464-154  457

  נטו אורלי                 29 משק  מושב אחיסמך     057-906-679  458

  נטו שלום                  29 משק  מושב אחיסמך     055-580-211  459

  נטע עמוס ורבקה        10 סוקולוב  בת ים           030-476-527  460

  נימני אליהו             2 ביאליק  יהוד            041-345-158  461

  נימני לורדנה             11 בשרי  ראשון לציון     069-976-389  462

וליה וא '  ניסנוב ג בית             מושב חצב        001-174-333  463

  ניסנוב קרן             3 הר דפנה  סביון           025-144-874  464

  נמני אליה              1/3 נורית  כפר סבא         013-737-598  465

  נעים אבי          א 37 ברסימנטוב  יהוד            041-421-702  466

  נעים גלית           1 סמטת חברון  אור יהודה       066-252-263  467

  נעים שלום           1 סמטת חברון  אור יהודה       037-206-059  468

  נרדאה לילאנה         13 הקוממיות  הרצליה          013-053-780  469

  סאסי אתי              22 בר אילן  בני ברק         028-916-054  470

  סאסי ציון        32/30 אהרונוביץ  בני ברק         022-175-608  471

  סבאן דוד               82 השלושה  זיתן            056-514-631  472

  סבאן סופי ויצחק  1 האדמור מבאבוב  בת ים           055-082-655  473

  סבן אפרתי             17 בורוכוב  בני ברק         032-885-256  474

  סבן מוטי              17 בורוכוב  בני ברק         020-865-962  475



  סוכרי יוסי        36 יהודה הנשיא  תל אביב יפו4760

  סופיר איזקו          56 בן יהודה  תל אביב יפו     337-974-315  477

  סופן שרה              14 פעמונית  אשקלון          059-050-062  478

  סופר אברהם               102 משק  אחיסמך          003-413-689  479

  סטטיה רחל                13 יואב  נתניה           055-718-506  480

  סיאני גאולה      30 אלכסנדר זייד  נתניה           050-444-397  481

הורו -   סלהוב יעקב        19 בארי  הרצליה     4820

  ססי יעקב וציפורה /1 מנחם בן סרוק  הרצליה          051-181-139  483

  ססי נעמי                 5 צאלון  אור יהודה       050-184-878  484

  ססי ערן                  5 צאלון  אור יהודה       064-975-469  485

  ססי רפאל                 5 צאלון  אור יהודה       001-461-136  486

  סעדה אברהם          23 הרב מימון  נתניה           054-258-850  487

  סעדה אהרון רוני       28 הצנחנים  תל אביב יפו     058-379-967  488

  סעדה אליה רפאל         26 צרלזון  בני ברק         315-550-483  489

  סעדה אפרת             24 הצנחנים  תל אביב יפו     204-107-122  490

  סעדה בני             33 משה דיין  רמת גן          069-931-707  491

  סעדה דבורה           7 קהילת לוז  תל אביב יפו     302-731-617  492

  סעדה הדאייה           24 הצנחנים  תל אביב יפו     206-190-043  493

  סעדה הדס הודיה        28 הצנחנים  תל אביב יפו     204-466-577  494

  סעדה יוסף                 5 הדקל  אור יהודה       040-325-045  495

  סעדה יוסף חיים ש      28 הצנחנים  תל אביב יפו     313-362-436  496

  סעדה יוסף יששכר       24 הצנחנים  תל אביב יפו     311-207-167  497

  סעדה יעקב               16 נורוק  בני ברק         052-998-515  498

  סעדה יעקב חי        77 הרי יהודה  גני תקווה       200-451-078  499

  סעדה יעקב יגל      45 יוסף חכימי  ירושלים         208-765-099  500

  סעדה יעקב ישראל     23 הרב מימון  נתניה           300-798-790  501

  סעדה יצחק            21 גנחובסקי  בני ברק         056-551-625  502

  סעדה ישי              24 הצנחנים  תל אביב יפו     207-136-482  503



  סעדה לאורה          7/11 הרב קוק  בת ים           049-337-538  504

  סעדה מאיר דניאל       28 הצנחנים  תל אביב         322-524-703  505

  סעדה מוריה          77 הרי יהודה  גני תקווה       301-569-992  506

  סעדה משה            11 הדף היומי  תל אביב יפו     051-633-204  507

  סעדה נעמה ויעקב  21/13 גניחובסקי  בני ברק         206-867-459  508

  סעדה עדינה            28 הצנחנים  תל אביב יפו     057-251-415  509

  סעדה עמוס               3 ברקסון  תל אביב יפו     058-446-105  510

  סעדה רבקה           23 הרב מימון  נתניה           201-114-808  511

  סעדה רפאל ישראל       28 הצנחנים  תל אביב יפו     305-010-472  512

  סעדה שולמית          21 גנחובסקי  בני ברק         058-409-707  513

  סעדה שלום             24 הצנחנים  תל אביב יפו     302-772-538  514

  סעדה שמחה             28 הצנחנים  תל אביב יפו     208-616-771  515

  סעדה שמעון          23 הרב מימון  נתניה           302-552-542  516

  סעדה שרה            23 הרב מימון  נתניה           056-387-608  517

  סרוסי יוסף           10 דיזניגוף  נתניה           042-061-580  518

  סרוסי תקווה          10/3 ישעיהו  נתניה           051-408-722  519

  סרור ארי                39 התאנה  גבעת שמואל      001-313-079  520

  סרור לילאנה             11 המאבק  גבעתיים         013-130-786  521

  סרור מירנדה             10 מסריק  בת ים           014-450-340  522

  עגיב איתי                5 האגוז  אור יהודה       301-911-939  523

  עגיב יוסי ורחל           5 האגוז  אור יהודה       052-759-917  524

  עגיב מור                 5 האגוז  אור יהודה       031-461-095  525

  עגיב רחמים              2 הנרקיס  רמת פנקס        049-342-546  526

  עגיב רפאל               12 הזמיר  אלעד            037-280-146  527

  עגיב שולמית             12 הזמיר  אלעד            043-394-303  528

  עגיב שלום            49 משה דיין  חולון           077-454-031  529

  עגנון ורדה        א    4/3 אפרים  רמת גן     5300

  עזרא אברהם            12 הצנחנים  לוד             039-561-238  531



  עזרא אריה             4 הרב לוין  רמת גן          050-599-414  532

  עזרא יעקב                 76 משק  אחיסמך          055-540-348  533

  עזרא יצחק           14 אהוד מנור  נתניה           022-551-576  534

  עזרא עדנה          5 ישראל גלילי  נתניה           053-961-355  535

  עזרא פרגי                 15 דקר  אשדוד           000-539-999  536

  עזרא רויטל        25 יפתח הגלעדי  נתניה           318-649-886  537

  עזרא רחל             6 דודו דותן  נתניה           054-731-518  538

  עזרא שינה             12 הצנחנים  לוד             303-123-210  539

  עטיה איריס        14 לאה גולדברג  נתניה           073-382-293  540

  עטיה יוסי        23/4 בני בנימין  נתניה           041-230-814  541

  עטיה רינה         59/5 פתח תקווה  נתניה           042-066-068  542

  עטיה שבתאי         6/7 זבוטינסקי  נתניה           073-412-637  543

  עטיה שלום              2106. ד. ת יבנה       5440

  עידה ניצה         6/22 אבן החושן  רמת גן     5450

  עין מור פנינה    '    א9 עין כרם  ירושלים         050-386-119  546

  עמירה טוני       55 שדרות בנימין  נתניה      5470

  עמירה יוסף       /7 איריס הארגמן  נתניה           069-842-219  548

  עמר פנחס             2 אהרונוביץ  נתניה           068-465-228  549

  ענן אליס                 4 הגדוד  פרדס חנה כר     028-517-654  550

  עקאב מרגלית          9/1 מוהליבר  הרצליה          005-693-189  551

  פדלון אברהם            7 שפרינצק  גדרה            053-488-581  552

  פדלון בנימין         10/62 דגניה  פתח תקווה  5530

ינה      '  פדלון ג 10/2 הרב נרייה  ראשון לציון     012-464-350  554

  פדלון הרצל                4 יפתח  רמת השרון       336-215-827  555

  פדלון יהודית          19 סנה משה  נתניה           042-174-599  556

  פטל זמירה        '    א42 יוספטל  בת ים           054-165-824  557

  פטל מרדכי שלמה    א    42 יוספטל  בת ים           054-650-510  558

  פיטוסי אליהו        10 גבעת שאול  ירושלים         311-341-184  559



  פיטוסי דוד            94 עמק חפר  נתניה           030-087-910  560

  פיטוסי חנה          10 גבעת שאול  ירושלים         033-184-079  561

  פיטוסי יוסף      4משה אסרוסי '  ר רמת פנקס        053-914-537  562

  פילוס מלי        28/11 ששת הימים  נתניה           051-964-609  563

  פיקסמן רון               12 הנגב  נתניה           204-623-441  564

  פיקסמן שושנה             12 הנגב  נתניה           051-424-703  565

  פישר מנטינה           176 העירית ליד א) ברקן      069-676-211  566

  פלוס איריס               38 פרוג  תל אביב יפו     336-513-445  567

  פלח אילנה          18 מונטיפיורי  חולון           000-494-336  568

  פלח אליהו            11 אניליביץ  נתניה           041-226-242  569

וליה       '  פלח ג      11 התהילה  נתניה           042-194-340  570

  פריד עגיב רחלי   2 ישעיהו המשורר  פתח תקווה       066-528-530  571

  פרידריך איריס         18 יקינטון  נתניה           055-519-458  572

  פריז גילה                 27 רמז  נתניה           052-197-530  573

  פרימט דינה               8 הפשוש  אליכין          057-295-792  574

  פרנסיס יצחק      2/6 קהילת ונציה  תל אביב יפו     009-729-453  575

  פרץ רות            538 בני עקיבא  אשקלון          073-395-246  576

  צאיג לאה               1591. ד. ת מושב קדימה      042-180-943  577

  צדוק אמי               55/2 הרצל  קריית אונו      069-986-495  578

  צופן שלמה         דיור 5 דרך הים  גני תקווה       002-514-248  579

  צחור נעמי            42 שי עגנון  בת ים           079-623-211  580

  צמח לטציה                5 השומר  נתניה           042-379-412  581

  צמח עמוס               27חן '  שד נתניה           042-075-739  582

  קוסקס משה             106 השלושה  זיתן            012-025-896  583

  קוסקס שרה             106 השלושה  זיתן            055-910-491  584

ו   'ורג'  קוריאל ג  1/79 אייזנברג  רחובות          069-595-973  585

  קוריאל לינה           51 סוקולוב  חולון           001-756-962  586

  קזז דינה                96 הירדן  רמת גן          001-437-649  587



  קלדרון אריאל      א     7 העמדות  בת ים           027-262-526  588

  קליין מלכה             46 מוצקין  רעננה           052-919-958  589

  קמרי נחום אתי         2 סמטת הגן  אור יהודה       061-205-423  590

  קקון גאולה         9 רבן גמליאל   נתניה           053-248-183  591

  קרדי אליהו          20 נחל דלתון  כפר יונה        042-073-452  592

יעל )  קרדי יולנדה    20 נחל דלתון  כפר יונה        007-943-590  593

  קריסי אשר                2 לוטוס  אשקלון          076-676-840  594

  ראובן תמר                220 משק  שדה עוזיהו      054-945-332  595

  רבה דוד            5/27 דרך הייו  אשקלון          054-715-727  596

  רובין אילן             61 הורדים  אלישמע          024-371-619  597

  רובין בן ציון             10 גבע  נתניה           007-948-300  598

  רובין יוסף           3 אהרון בקר  תל אביב         008-579-997  599

  רובין ניסים         7 דרך מגדיאל  הוד השרון       043-473-404  600

  רוזן איריס                 4 אשר  אשקלון          050-972-827  601

  רוכמן מזל שמקה           219 בית  שדה עוזיהו      053-491-684  602

  רומן אורי             26 ים כנרת  לפיד            201-396-405  603

  רומן אלעד             26 ים כנרת  לפיד            020-379-112  604

  רומן ניצה           12 לפיד הגפן  לפיד            056-613-813  605

  רומנו שלומי         12 לפיד הגפן  לפיד            040-699-370  606

  רומני מוריס      /47 מרדכי אלקחי  ירושלים         013-656-293  607

  רוקח נורמה       1בן גוריון '  שד תל אביב יפו     069-970-713  608

  רוקח רוזה             51 סוקולוב  חולון           014-044-176  609

  רחום הרצל        64 שדרות בנימין  נתניה           055-999-403  610

  רחמים אבשלום         5 חיים עוזר  ירושלים         027-246-966  611

  רחמים אסתר                4 חיבר  ירושלים         208-619-650  612

  רחמים יפה            5 חיים עוזר  ירושלים         033-313-271  613

  רחמים ציון                4 חיבר  ירושלים         315-562-264  614

  ריאחי שמחה        17/1 טום לנטוס  נתניה           054-376-181  615



  רקח דניז         5 דירה 29 בצלאל  תל אביב יפו     341-058-741  616

  שבו לאה              11 בר כוכבא  ירושלים         207-774-167  617

  שבי חסון אורלי           62 נגבה  רמת גן          055-391-213  618

  שביי ציון אדווה      1/3 נחליאלי  מודיעין         203-284-161  619

  שדה קלמנט               13 המצפה  גני תקוה        069-995-926  620

  שהינו שרה        142/4 דרך ההגנה  תל אביב         045-118-346  621

  שוהם אלינור           10/4 הזוהר  שוהם            322-375-406  622

  שוהם חנה              10/4 הזוהר  שוהם            029-034-006  623

  שוהם רונן             10/4 הזוהר  שוהם            025-088-154  624

  שוורץ אלישבע      אריה בן אליעזר  פתח תקווה       069-783-074  625

  שטיוי איריס             51 נרקיס  באר שבע         050-172-741  626

  שטרן עדנה             34/5 ויצמן  כפר סבא         050-257-971  627

  שינדלר אברהם        1 יצחק יצחקי  פתח תקוה        069-925-196  628

  שיפוני רינה      101 דירה 3 הנגב  גני תקווה       030-130-496  629

  שלג מאור         נ מרום הגליל . ד מושב עלמה       303-159-388  630

  שלהב לימור         4 קהילת אודסה  תל אביב יפו     023-514-169  631

  שמואל משה            6 דודו דותן  נתניה           054-021-399  632

  שמואל ניסים               8 יהוד  פתח תקווה       056-694-383  633

  שמואל צוריאל     29 אלכסנדר זייד  נתניה           039-257-555  634

  שמואל שמחה           6 דודו דותן  נתניה           057-195-315  635

  שממה טוני        1/1 יצחקי מודעי  גבעת שמואל      006-980-277  636

  שממה רפאל         11 חיל השיריון  ראשון לציון     313-745-739  637

  שמש ברכה              66 שפרינצק  נתניה           055-362-362  638

  שפרוט פרחיה          13/21 ויצמן  ראש העין        042-061-937  639

  שתיוי אורי           11/7 שמעוני  באר שבע         053-185-112  640

  תשובה אליהו       אפרים אהרונוסון נתניה      6410


