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סל נחמיה 81לסקי שוץ גבריאלה 41גלאון זהבה 1

ציון נעמי 82מזרחי דרור 42גיל און אילן 2

זועבי עבד אלכרים 83מרציאנו יוסף 43הורוביץ ניצן 3

זהר עמיר עליזה 84נימן חנה 44רוזין מיכל 4

חלבי בשיר 85נעמן אייל 45עיסווי` פריג 5

זרטל עדית 86סטרקובסקי שילון שרה 46זנדברג תמר 6

גולדבלום עמירם 87עדן מיכל 47וילן אבשלום 7

אשדות יזהר 88פילק דניאל 48רז מוסי 8

רציסטר קמחי אלונה 89פינקל ליאור 49סולל יפעת 9

הופנונג מנחם 90צרפתי דניאל 50זכי אורי 10

פרוסט יוסי 91קרבטרי מאיה 51ורטון לורה 11

דיין רות 92רבין עזרא 52דרומי חכים תום 12

זקהיים אסתר 93רזניק תומר 53בנדל אהוד 13

קלדרון נסים 94רייז אייל 54עמוס אורנה 14

ביזאוי צביה סלביה 95שאינסקי אלה 55שירן איל 15

רדאי פרנסס 96שמיר גדעון 56רגב מיכאל 16

ברינקר מנחם 97ליטבק מאשה 57צויזנר יצחק 17

וייץ יחיעם 98איזנר יעל 58מורג דרור 18

בובר אגסי יהודית 99מיל`יחיא ג` חאג 59אבקסיס דינה 19

ליבק אלכס 100מיל`אבן ג 60למדן עידן 20

מטלון רונית 101הרצוג חנה 61אורון אייל 21

שביט דן 102דורי לטיף 62אורשלימי שרון 22

נאמן יהודה גאד 103עופרן חגית 63אדמי יעל 23

טפרסון עידית 104ברניב ארן 64אללו יוסף פפה 24

קנז יהושע 105חורש ראובן 65ארז חנן 25

רזניק רות 106רייז אמציה 66בדיר אחמד 26

סובול יהושע 107וינטראוב רונית 67בכר סוזן לינדה 27

שלוי אליס הילדגרד 108עזור גבריאל 68ברוך אילן 28

ב.יהושע א 109מסארוה סאלח 69ברלב נוגה 29

און מרדכי-בר 110מטאנס אליאס 70ברנע נמרוד 30

סרטני אמירה 111זהר רקפת 71גולן גילד גליה 31

מאור ענת 112יעקבסון דניאל 72וסר רחלה מיכל 32

פארס חוסיין 113יסעור יהונתן 73דיאמנט עדית 33

חזן נעמי 114בורדון גבריאל 74כהן חמוטל 34

שם טוב ויקטור 115אופיר אורי 75הרסגור הנדין עילאי 35

צבן יאיר 116ברנבויים גריגורי 76וולפסון ויויאנה לאה 36

כהן רן 117זועבי עבד אלחלים 77טריינין רני 37

ביילין יוסי 118אברמסון זיוית 78לבנון מורדוך אסתר 38

אורון חיים 119אושרוב נילי 79לוי מרק 39

אלוני שולמית 120זמבוני בכר אליזבטה 80צור שושנה 40
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