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בני דיוויס אורלי מזל 81אוחנה שוקי 41נתניהו בנימין 1

טאובר דניאל משה בן אר 82אמסלם דוד 42ליברמן אביגדור 2

מורלי אריאל 83פורר עודד 43סער גדעון משה 3

ואן סנדרה`רג 84אפריימוב ויקטור 44שמיר יאיר 4

דמתי ניר אל 85דנינו יצחק 45ארדן גלעד מנשה 5

בן שושן מאיר 86מטלון משה מוץ 46שלום סילבן 6

או עומר`טיאצ 87ברק קרן 47לנדאו עוזי 7

י אילן`ורג`ג 88נגוסה אברהם 48ץ ישראל”כ 8

גורדין ציפי ציפורה 89שמטוב ליה 49דנון דני 9

שלמון לזרוביץ אסתר שושנה 90אבן צור דוד 50לנדבר סופיה סוניה 10

מזרחי סילבה 91קינן שי 51ריבלין ראובן רובי 11

איש שלום דוד 92סלבין יצחק 52יעלון משה 12

הרמלין דוד 93שמחון אברהם 53אהרונוביץ יצחק 13

ואטורי ניסים 94קורן נורית 54אלקין זאב 14

איפרגן משה 95בן זקן משה 55חוטובלי ציפי 15

אשד אמנון 96גליק יהודה יהושע 56לוי אבקסיס אורלי 16

בר משה 97גרוסברג דוד 57לוין יריב גדעון 17

ברדוגו רמי 98נודלמן אריאל 58אדלשטיין יולי יואל 18

בשארי גדי 99דיכטר אברהם משה 59קירשנבאום פניה 19

גמרסני מרק אברהם 100נס לאה 60כץ חיים 20

גרינולד עמיחי 101פומרנץ ארקדי 61רגב מירי מרים 21

דיין נורית 102תואבה אסמרה אמיר 62רותם דוד 22

דרעי אפרים אפי 103ביבי אריה 63פייגלין משה זלמן 23

כהן צדוק 104מנור בוריס 64שטייניץ יובל 24

כהן רוני 105פיניאן ציון 65אילטוב רוברט 25

לסרי ליאור 106אליעזר ישי יוליאנה 66הנגבי צחי 26

מזור משה 107אברבוך טליה 67לבנת לימור אהבה 27

מלכה מאיר 108וייס מתן דמטרי 68עמאר חמד 28

מעוז שלמה 109אביטל גבריאל 69אקוניס אופיר 29

צוף צוריאל שמחה 110עבד עפיף 70גמליאל דמרי גילה 30

קהת סיני שאול 111אדמסו אללי 71אוחיון שמעון 31

קיש יואב 112הרשטל דניאל משה 72שאמה הכהן כרמל 32

שטגמן איילה 113תלמי אתי אסתר 73מילר אלכס 33

שטרן רוני 114נבון עמנואל יוסף 74ליטינצקי ליאון 34

שרעבי עמוס 115בולשטיין אריאל 75ביטן דוד 35

דולגין משה 116רבינוביץ אליהו אלונה 76אורי` פרג 36

כהן אורגד יגאל 117סימנה מלסה שחר 77מלינובסקי יוליה 37

אולקניצקי שרה 118יהאד`מוסטפא ג 78שטרית קטי קטרין 38

קדישאי יחיאל 119וידר יעקב 79קרא איוב 39

שראל נתן שמעון 80לויטן סמדר בת אדם 40
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