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05088,'טלשם05088,'טלשם

94853231151925ורותי נעם בולביק93913231240226אליס חוה ואבניאל

054-5507984421בולביק נעם92853924041אבניאל יעל

3231657בולביק שי3787745עמית רוזנשטיין

052-8776199ודקלהבן אדוה צחי 93403231050765אברבנאל משה

7821114בן אדוה  צחי94783231663003הדסהאברבנאל איציק ו

93442260720344ובלההבן אור משה 3231224558אברבנאל איציק

3231094979בן אור אבידן3231257478אברבנאל אורלי

93023231207346 ותמיאבישיבן אור 3027551871אברבנאל מיטל

3231495694בן אור תמי3231208508אברבנאל אוריה

92973231667997שושיבן יעקב רזי ו3231286אברבנאל עמיעד

9935244בן יעקב רזי3231376021אלישבעאוברמן 

9348052-8740337פקס-  ופרידה קי'גבן ישר 92636267576אוברמן אמיתי

92343231695234תרצהבן שושן ציון ו052-8878335אוברמן זהר

4261736751בן שושן ציון 6789206אוברמן נעה

3231158989בן שושן חגי3231425525אוברמן נהורה

054-2148814969בן שושן אביהוא 3231672אוברמן תכלת

92963993488392 ומרינהאילןבראל 93533278230353אסיוני ו'אוברמן ג

054-6765394בראל מרינה93263231523653עבודה. ח- וני 'אוברמן ג

3231098583בראל דוד92913278231291ניליאוברמן גלעד ו

3231647607בראל קרן3231404788אוברמן גלעד

92563231420256וטובהברק לרי 3231146914אוברמן ישי

3231172944ברק לרי3231301913אוברמן ליאור

5813352892 אוברמן רועי

93013231297824וכנרתיוני  גבאי91323278229309הדסהאוברמן מיכה ו

3231634644גבאי כנרת054-4842899 אוברמן מיכה

3231060649 מוריהגבאי משה ו92603231046260מריםאונא מתניה ו

3231554502גבאי משה3231529029 אונא מתניה 

3231506082גולד יוסי 94903231340201חנהאוצטר ערן ו

3231163935גולד תומר3231229564אוצטר  ערן

3231061861גולד חן556614410אוצטר ליאור

3231678698גולד רז3231287817אוצטר שי

91363231596561עטרהגולד משה  ו3231275735 אוצטר דביר

3231313006גולד משה    92694261716269מזלאורבאום 

3231565535גולד סער91353231383381תמיאורבאום יובל ו

3231029490גולד מיתר3231533135אורבאום יובל 

3231676976גולד ראם 055-6616330 אורבאום דולב

93233231538625גולדמן משה053-3013209אורנשטיין רונית

93873278243387דבורהגולדנברג גיורא ו054-2828017אורנשטיין מוטי

3231258728 גולדנברג גיורא 3231293822 אלדובי מרים

91343231333359דנהגולדנברג רמי ו90933231200288אלחנן יצחק

054-5411590גולדנברג מתן052-8312082 מספר נוסף-אלחנן יצחק

92503278247250מרדכי ועיריתגילה 93763278233376 ונעמיאליאלידין 

3231266966 גילה עירית3231581582אלידין נעמי

 9479052-4314175 ודיניהרב יהודהגלעד 4261724845אלידין אביטל

3231617890 גלעד דיני3231194602אלידין אביתר

92723231394705רויתגנות רפא ו054-6671966אלידין מיכל

3231467744גנות רפא93813993505505אלידין אילן

052-5666604אלירז דוד

053-2869063וספיר נחמיה דיאמונד052-5666191אלירז מיקי 

054-6479390 דיאמונד נחמיה3231066365ליאתאשכנזי שלום ו

90343231220034אוריתדרור  3231532408אשכנזי שלום

3231212368דרור יוגב91253278236125אפרתאשרי אבשי ו

4261744760אשרי אבשי 

3231150988אשרי שקמה

3231491017אשרי כרמל

3231434אשרי ערבה



05088,'טלשם05088,.טלשם

94233231216423רבקהרפי ולהב 91273993481127 וגילהמוריס הינדן

3231527617להב רפי 2993514514הינדן גילה

5831007ופירחהלוי משה 053-8231592697 הינדן נדב

6920670לוי משה 92822497555282 וטובהיעקבהלל 

93304261738251לוין ברטל9320560592הלל טובה

93573231444050נוריתלוין אלי ו3231315655הלל גלעד

3231625545לוין אלי3231509320הלל שיר

93513231403776 ומעיןאורלוין 3231452

7261579לוין מעין94823231637537ושרהירון הראל 

93093278261663יפעתליכטנפלד רון ו3231393593 הראל שרה

054-3203393ליכטנפלד רון3231638638הראל שירה

93333993524333דביליפניק לייבל ו92713231575271 וחנהישראלהרטמן 

3231241527ליפניק לייבל3231181951הרטמן חנה

91384261708482עליזהליפניק אשר ו 

92283231018528ליפניק אשר94803231375480וולפה מרים

3231419772ליפניק ארי ונעם3231084916 וקרןוייס הדר 

054-3028432ליפניק נעם3231192192 וייס הדר 

3231205605ליפניק גיא93893231515067רותיוייס 

3231659659ליפניק מעוז054-6746067דורוייס אוהד ו

93563231602071הניליפניק בניו ו3231665855 וייס אוהד

3231539225ליפניק בניו92493231391249וינטר טובה

3231136896ליפניק איתמר91373231038039שריתוינטר אליסף ו

3231664664ליפניק הדס3231502080 וינטר אליסף

94964261725356 ואביהיונתןליפניק 91293278254129שליועקנין משה ו

3231483953ליפניק אביה3231017241ועקנין משה

92903231535237ואבליןפרסי ליקסנברג 3231686806ועקנין מעין

3231412785ליקסנברג אבלין3231621621ועקנין רוני

93433231272343הינדילנדאו שמואל ו3278237 ועקנין רועי

3231477895לנדאו שמואל 053-9516035וקסמן רינה

93353993514755לנדאו בצלאל

92743231330274יהודיתזאבי 

052-5349662והודיה אור מולאי3231415786 וגאולהזיגרון בן אל חי 

052-8498398מולאי אור052-5692436זיגרון בן אל חי

94693231526202זהבהמועלם מועי ו

3231402775מועלם מועי053-2856897ענת שלום וטויטו

9320054-4967001 והדסדודמוראדי 3231161טויטו שלום 

2052699מוראדי הדס3231421773טויטו יואב

93974261748397עלמילוא חנוך וי3231430120טויטו דניאל

3231528220מילוא חנוך 053-2856903טויטו אלמוג

93343278263334ביאטריסמלץ משה ו053-2862467819טויטו שני

5955225634מלץ משה

91243231091791ויהודיתשפי מנחם 91263231350550מיכאלה יאיר וידעי

3231109452מנחם יהודית055-6671447ידעי ניר

6877415מנחם אביב055-6671446ידעי ירדן

054-7990295שנהבמנחם חובב ו 055-6671448ידעי גולן

3231586מנחם לוטם94703231397470מיכלילון שבח ו

3231165937 מנחם חובב3231023690ד"עו-ילון שבח

93133231484298מעגן אידי054-7792993877יעקבס גלילה

93724261726372מעגן רחל93273231656956יעקובוביץ יואל

94833993506483ריקייעקובוביץ נתנאל ו

91223231124624שריתרוני ונוי 3231206533יעקובוביץ נתנאל

3231328922נוי רוני 3231681708יעקובוביץ אופק

3231152852נוי  הדס3231185יעקובוביץ גאיה

3231175351נוי פורת

93063278257396נגה יפתח וכבשנה

3231088588כבשנה יפתח 

055-663887כבשנה צוף

93833231178955 ודינהאביכהן 

05088,'טלשם

(עמירם) וחמוטלהללי אביעד 



92933231260484שבע-בתקריסטל מייקל ו05088,.טלשם

94103231505410קריסטל מייקל93113231524311ציפי חן וסטרשנוב

054-2090685קריסטל נעם3231011229סטרשנוב חן

054-5903761קריסטל שני3231089921סטרשנוב חנן

054-5978218צפריר- והילהדודקרס 3231562598 סטרשנוב נדב

054-3951084צפריר-קרס הילה3231243סיגל סיד

93143231225559שילהקריצלר 93673231135088סיטסמר אריאלה

6928034734סיטסמר עפרה

94653278288465אריאלהצבי ורבהון  

6241803803רבהון צבי 93953278265395טליה מנחם ועמירם

3278286301רבהון אביגל3993507595עמירם מנחם

94673231040467 וזיוהמאיררובינשטיין 3231026095עמירם אחיה וכרמל

3231555214רובינשטיין זיוה052-5561121 כרמלעמירם 

3231507507 (פלג)וטל רובישטיין שגיא 94243231336275 וחנהעמריעמירם 

93663231104683רוז בזל3231264731 רובינשטיין חנה-עמירם 

91313231428131נעמהרוז שבח ו94663231525325חנהעמירם עוזי ו

91313231512453רוז שבח3278268466עמירם עוזי

3278291580רוז ליאור3231608972 עמירם עתי

9039053-8226762רוז חנה90403231222547תמרעמירם ענר ו

90393231077909רוז ניצן3231542402 עמירם ענר

93853993526526שושירוזנבלט הנרי ו

3231190293רוזנבלט הנרי 

93823231409783שימריתרוזנבלט שחר ו93643231520262נאוה דובי ופוגלמן

3231001674רוזנבלט שחר3231544404פוגלמן דובי

93793231043379תמנהרוזנברג מאיר ו94773278276477אריאןפוקס סעדיה ו

3231007074רוזנברג מאיר3231231566פוקס סעדיה

91303231353130ליאורהרוזנצווייג רוני ו3231593676פוקס פלג

052-8560700700רוזנצוויג רוני054-2287759626 פוקס שריג

3231673793רוזנצוויג הילה94683231115468עדינהפינק דני ו

9036052-3129444אסנתרוזנצווייג נתי ו054-3217469 פינק דני

3231004036רוזנצוייג נתי92683993520268נוריתפלג נחמיה ו

92733278262267מיכלרוטשילד מתן ו3231280066 פלג נחמיה

3231179848רוטשילד מתן93733231244373לאהפלג צבי ו

93703231534370ומאירהאריאל רומם  3231413פלג צבי

3231170942 רומם מאירה3231145906פלג יהודה

94743993508264רומם ריקי3231331839צילהפלג רן ו

3231285815 רומם יהודה3231635635פלג רן

94843231267771 ומרבאמיררז 93393231517457 וקייבטסייצחקפלנזר 

3231346875 רז מרב3231395339פלנזר קייבטסי

92953231406295רייס יהודה ושרה3231374וליאתאברהם פלנזר 

3231028998רייס צורית6547756 054פלנזר ליאת

93613231045361חיהריכטר איציק ו 9121053-2862550עיריתפלנזר שמואל ו

3231587671ריכטר איציק3231337849פלנזר שמואל 

93043231250719שבע-ובתריכטר עוז 053-7175787פלנזר שי

3231125087 ריכטר עוז053-2856723660פלנזר עומר

91233278294123דסירינמן יאיר ו93543231168940פרנק דינה

3231536770רינמן יאיר3231454882 ואפרתאלוןפרנק 

3231188188רינמן עומר054-6860014פרנק אפרת

3278234924 רינמן הלל9336פרש אינגה

93243231432324רינמן שפרה

92653993494394טרודירייס אריה ו3231024122(נוי) נופרקורן 

3278271650 רייס אריה052-6886303קורן עוז

91333231281133ת ועידי איילרייס93053993509305ני'קינן ג

052-6152896רייס עידית 93983231312398אניקהקליין חיים ו

3993999401קליין חיים

3231457097ועדימתן קליין 

052-4748602749קליין עדי

93623278283362אפרתקליין דורון ו

90803231540081קליין דורון

054-9528398קליין עדי

94713278290388בילסקי אתי-קנגר

92593993519422 ולאהאליסקפלן 

7463690919קפלן לאה



05088,.טלשם05088,.טלשם

 9128053-5230166 והדסשוקישמבי 3231156שב איתן ואביגל             

3278251425שמבי הדס053-2767007 שב איתן                      

053-3341671721שמבי בניהו9935110וחרותשוורץ מתניה 

 053-3410671שמבי מאיר9935109שוורץ מתניה 

92703993499599אדלשפר יחיאל ו94873231085380 ודקלהגלעדשוורצוורט 

3231522622שפר יחיאל3231086980 שוורצוורט דקלה

 3231363שפר ידידיה054-7104644שוורצוורט אסף

92983231246259חביבהשפר ארז ו055-6605939שוורצוורט כרמל

3231096876שפר ארז91394261717488רוניתשטרן דני ו

94883231472277וצופיהשפר זיו 4940000570שטרן דני

3231503405שפר זיו 7722004שטרן אורי

93693231369369חנהשפר עובדיה ו 4437111שטרן עמית

4533333530שפר עובדיה050-4457111 שטרן שקד

93423231556342 ומירהדודשרון 92674261700843שטרן חמדה

90283231339028שרון מירה 3993503503שטרן אסף

93933231392701אל- ובתשאולשרון 92575680126800 ושרקהרפישטרן 

8949311411אל-שרון בת3231362257 שטרן שרקה

92943231120294זוהריתשרון ידעיה ו90413231498974תמרשילוח 

3231599994שרון ידעיה41'32315800שילוח דוד

3231478828אביטלשרף דוד ו3231210910שילוח ליטל

054-5991429שרף דוד3231299826שילוח יסכה

054-6727276ששון רוני3231661615 שילוח ינון

3231164ששון שקד93473231443960רחלשירן אריה ו

3231543403שירן אריה

3231144904 שירן אביה

93454261739758שירן הדר

054-7792911שירן יסכה

3231437870 וגיתיתנגהשירן 

054-9276657 שירן גיתית

93173231265317הילהשימרון רועי ו

3231598009 שימרון רועי

93153278297287פרידהשלק  


