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 ניסוי.שם 
משפחה

שם מנוי

סויסה דודסויסהדוד 0504103304

לגרסי שמעוןלגרסישמעון 0504108162

צברי ירוןצבריירון 0504135644

בן פרון אביבן פרוןאבי 0506242283

בוצר לאהבוצרלאה 0506261560

חאלד חרדןחאלדחרדן 0506265027

מירי ולצמןמיריולצמן 0506265034

חיטה גררלחיטהגררל 0506265175

שפינדלר לירוןשפינדלרלירון 0506265193

גואטה ליאתגואטהליאת 0506265194

אדרי סיגלאדריסיגל 0506265195

נדן ראובנהנדןראובנה 0506265200

חזקיה מוריהחזקיהמוריה 0506265202

קוסטיצקי חוהקוסטיצקיחוה 0506265204

כבהה ראבתכבההראבת 0506265206

יניב מדאריניבמדאר 0506265207

שנקרנקי יבגנישנקרנקייבגני 0506265208

אמנילוב יצחקאמנילוביצחק 0506265212

פרידמן אלכסנדרפרידמןאלכסנדר 0506265213

בלוגורודסקי בוריסבלוגורודסקיבוריס 0506265215

צעדה מיכל \ צוריצעדהמיכל \ צורי 0506265217

חורץ אלכסנדרחורץאלכסנדר 0506265218

אינגל דבאינגלדב 0506265219

אולשנסקי יוסףאולשנסקייוסף 0506265222

חמוד זאהרחמודזאהר 0506265223

אבו שקרה מנאלאבו שקרהמנאל 0506265231

ג'בארין מחמודג'באריןמחמוד 0506265232

ארזואן מיכאלארזואןמיכאל 0506265234

לנקרי אסתרלנקריאסתר 0506265235

בוקר אביבהבוקראביבה 0506265236

עטרה מיכלעטרהמיכל 0506265237

כהן צוריאלכהןצוריאל 0506265238

שרעבי יוסישרעבייוסי 0506265239

קלברמן אוריתקלברמןאורית 0506265241

דוידי אבנרדוידיאבנר 0506265242

בן בסט הרר פזיתבן בסט הררפזית 0506265243

כהן אבישיכהןאבישי 0506265244

שלמה קגסקישלמהקגסקי 0506265245

שיבם גילהשיבםגילה 0506265247

נעים אביטלנעיםאביטל 0506265250

פישטסנקי ויויאןפישטסנקיויויאן 0506265251

עתמאנה יאסרעתמאנהיאסר 0506265253

סלע יוליהסלעיוליה 0506265254

קורנפלד עידיתקורנפלדעידית 0506265256

גרהבסקי רוניגרהבסקירוני 0506265259

מראענה חוסאם חוסאםמראענה חוסאםחוסאם 0506265260

בן גיגי אוריתבן גיגיאורית 0506265261

מירב מירבמירבמירב 0506265262



לובסיק אינהלובסיקאינה 0506265263

לוי כרמלהלויכרמלה 0506265267

מצרי לואימצרילואי 0506265268

בן דוד טליבן דודטלי 0506265269

אזר יאיראזריאיר 0506265270

אריה אופיראריהאופיר 0506265271

בדש אליבדשאלי 0506265273

עמל אבירםעמלאבירם 0506265278

כנעני מיאיידכנענימיאייד 0506265279

כבהא כנעןכבהאכנען 0506265342

פרקש סופיפרקשסופי 0506265343

אלטרוביץ' איילתאלטרוביץ'איילת 0506265345

קסטרו נוריתקסטרונורית 0506265346

כהבב נדלכהבבנדל 0506265347

גטרידמן רחלגטרידמןרחל 0506265348

שקירוב יוליהשקירוביוליה 0506265349

קרבל אביטלקרבלאביטל 0506265350

בן הרוש ז'קליןבן הרושז'קלין 0506265352

שירום יוסישירוםיוסי 0506265355

אהרון שרוןאהרוןשרון 0506265366

אלקים חפציאלקיםחפצי 0506265400

גאבי נוריתגאבינורית 0506265403

בוזגלו פרוספרבוזגלופרוספר 0506265406

הנדלר יוספההנדלריוספה 0506265407

מוטעי גלעדמוטעיגלעד 0506265411

מורחוביסקי אלכסנדרמורחוביסקיאלכסנדר 0506265413

אסא רוניאסארוני 0506265414

בלו שרוןבלושרון 0506265416

צ'צ'לניצקי יבגניהצ'צ'לניצקייבגניה 0506265418

גרלין ג'נטהגרליןג'נטה 0506265420

אבו עבד נרימןאבו עבדנרימן 0506265423

ויצמן גלינהויצמןגלינה 0506265424

ינקלביץ נחוםינקלביץנחום 0506265427

נסימוב נדג'דהנסימובנדג'דה 0506265429

אבו חלאל תאופיקאבו חלאלתאופיק 0506265439

כבהה מועדכבההמועד 0506265440

מכלוף ליאורהמכלוףליאורה 0506265441

אושר ו או אחרק נירה ו או שושנהאושר ו או אחרקנירה ו או שושנה 0506265444

חסן עמוסחסןעמוס 0506265445

חן כפירחןכפיר 0506265447

כבהא מוחמדכבהאמוחמד 0506265449

פורטוגז שירליפורטוגזשירלי 0506265456

חיים גילהחייםגילה 0506265458

נחמנקין יעקבנחמנקיןיעקב 0506265459

בן משה מרדכיבן משהמרדכי 0506265461

שרעבי מלכהשרעבימלכה 0506265462

דינר מאיהדינרמאיה 0506265464

קמיר מאירקמירמאיר 0506265465

שניידרמן ולדימירשניידרמןולדימיר 0506265466

לוי שלמהלוישלמה 0506265468



קוגניצקי איליהקוגניצקיאיליה 0506265470

מורדוך מלאימורדוךמלאי 0506265471

דדון רוניתדדוןרונית 0506265474

פילשטינסקי אלכסנדרפילשטינסקיאלכסנדר 0506265475

פנינה עימנואל .פנינה עימנואל. 0506265476

קרז'נר איגורקרז'נראיגור 0506265477

דור בר נוי .דור בר נוי. 0506265479

אבו שעף ח'אלדאבו שעףח'אלד 0506265480

עציון גילעציוןגיל 0506265481

מלחם רביע .מלחם רביע. 0506265483

לפושנר אירנהלפושנראירנה 0506265484

זינתי אסתרזינתיאסתר 0506265601

דשבסקי ליאונידדשבסקיליאוניד 0506265821

דיין יהודהדייןיהודה 0506266112

מכלוף אבימכלוףאבי 0506266114

גנאים מוהנדגנאיםמוהנד 0506266264

אוחיון ניראוחיוןניר 0506266265

פוגל אסתרפוגלאסתר 0506266267

הנדי גלהנדיגל 0506266268

רז גילהרזגילה 0506266269

פרץ אופירפרץאופיר 0506266270

עלי סעידעליסעיד 0506266271

אזרזר ימיתאזרזרימית 0506266275

חנניה ביטוןחנניהביטון 0506266280

בוכניק שיבוכניקשי 0506266288

אברמוביץ דמטרי .אברמוביץ דמטרי. 0506266292

אגסי עודדאגסיעודד 0506266295

כהן נטליכהןנטלי 0506266296

יושעי יוחאייושעייוחאי 0506266299

מוקד איחוד .מוקד איחוד. 0506266300

אשכנזי ליאוראשכנזיליאור 0506266303

לגרסי שמעוןלגרסישמעון 0506266306

פייביש ברוךפייבישברוך 0506266308

עמוס חניהעמוסחניה 0506266310

0506485521 SMSארגוניSMS ארגוני

לינדר שמואל (מולי)לינדרשמואל (מולי) 0544699535


