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אילת

סיבוני רוברט

מזגיני מאיר בני

דדון אמיל

אשדוד

פורטל סלמון

אלפסי שלום שלמה

וקנין דוד

אסייג דוד דדה

אשקלון

צור שבתאי

בוסקילה מישל

כהן חיים

צור שלום

באר שבע

מימון הרווה

שלי יוסף

חדד דוד

אורה כדורי

הוד השרון

אברמוב ארנון

שאבי בדני קרן

צוויפלר אהובה

ספיר שי משה

קוממי יוסף

בן ארויה יוסף

גמליאל ששון

גלילי דניאל

חולון

שמריהו מיכאל

צדקה יפת

חלבי מאיר

מזרחי יעקב

יקנעם

מנגר יורי
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הרצליה
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אלבז אריה

אלישב חנוך
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עסילה יוסי ג'ואי

חרש יעקב

כרמיאל

נוימרק קורן

שלאפר מיכאיל

שוחט אלכס

גילגור בוריס

דמתי אברהם

לוד

סער אליהו

קטאשוילי רפאל

פימה מזל

מידה רפאל

מנגיסטו סטוטאו

חדד רותי

בקסיס אליהו

טמיר שלומית
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טמסיס מיכאל
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יודקביץ' בוריס

לארדו אבישי

עובדיה יצחק

גורי טל

אלמלח מסוד

בן-לולו ניסים

אנקווה דוד

בן-סימון שרון שלמה

זינו שלומי

קרומגאלז בוריס

ארביב יוסף
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לזר מאיר

מלכה אליהו

סונינו איתמר

חדד יוסף

עפולה

מליחי שלמה

אוזן אברהם

סרוסי כפיר

פרדס חנה

קעטבי יואב

ארביב אליעזר

ממן יעקב
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מגידש מיכה
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משה משה

כהן יגאל

עובדיה יצחק

פרג' אורי

דוידאי אורנה

מכלוף זוהר

שלום חיים

נאור אהובה

גואטה רן

בן-זקן מיכאל

מגדיש יוסף

קרית מלאכי

סבן שי

צקלובר ראובן

ראוי יצחק

אזולי אברהם

אלוש גבריאל

קרית עקרון

ירימי אילן

סבג יעקב

גמליאל נאור

ראש העין

יצחק מתניה

ויקלמן אילן אליעזר

רצון שמעון

קרמה מאיר

עוז חנוך

רחובות

שרעבי בן ציון

עמרם עודד

איטח אביב

אהרוני רונן

בן ארי גיורא

רמלה

מיכאל וידל

דידי יאיר

יעקב אליהו

פרץ משה

עכו

פתח תקווה
קרית גת

פרידריך חיים זאב

ניר שלום נמרוד רודי

חן בועז

רמת גן

רווח משה

לרמן שמואל

דויטש דליה

דהרי עינב

צארום יואב

רעננה

בן ארי סקת רחל

ידיד רחל

משיח דורון

פריאנטה גיל חיים

חלפי גיל

כהן אילן

תל אביב

ארנון גלעדי

סיביליה ניר אברהם

כהן יום-טוב

סמדג'ה ספי

בנימיני אברהם אהרון

נתח ברוך

תל מונד

נחום דוד

ריעני רותם

אלדן משה

שעיבי רן
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נתניה
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חדד ירון

כהן צחי

מזור משה

נאגר אליהו

שמליוב זויה

מגדל העמק
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שימחי הלנה

כץ גלעד

אהרונוב עקיבא

סיני קהת

חרלפ דור

רענן אברהם

גיטקר יניב

מנחם שירי

טוב כרמלה

הר פז חיה תמר

פישמן גילה

חיימוביץ איזו ספני ארז ארז

פדידה ציפורה נחמיאס חיים שיוביץ אייל שמואלי אליהו בן-שמחון אלברט

שאשא רועי

נטוביץ' אביעד

