
מנהתאור יצרןתאור ישובסידורי' מס

45,000עומר אבו טועמהבאקה אל גרבייה1

45,000מריח פדלטמרה2

45,000סיגרון עמוסברכיה3

45,000נבטי גרשוןפטיש4

45,000מעודה סעדיהאחיהוד5

45,000בלולו זבולוןעוזה6

45,000בורנשטיין יחזקאל ואלינועררמת צבי7

45,000ניסני יעקבפטיש8

45,000בלולו אסתרעוזה9

45,000ט'ורג'סוויסה אלברט וגכפר אביב10

45,000סוויסה ציון ושרהכפר אביב11

45,000תנעמי ישראלמדרך עוז12

45,000עקרי שמעון ואהובהמדרך עוז13

2345,000משק - מרים יוסףבטחה14

45,000מגידיש יצחק ויעלשלוה15

45,000חנאל איתי ורוניתכפר ורבורג16

45,000דוד אליהו ונעמיז"פעמי תש17

45,000מטמון בני ופנינהמדרך עוז18

45,000כהן סעידהאחיהוד19

45,000בראון מרדכישפיר20

45,000בראון משהשפיר21

45,000כהן יגאלגבעתי22

45,000בלולו יהודהעוזה23

45,000נטו דוד ולאהאחיסמך24

45,000(עמרם)רד אברהם 'גאחיסמך25

45,000עמר משהינון26

45,000מגרו אברהם ולאהאחיסמך27

45,000ען רחל'גאחיסמך28

45,000שלום/מעודי משהינון29

45,000(מרינל)ויטנר מרם כפר שמואל30

45,000גד אלוןבאר טוביה31

45,000גלילי עמנואל ושולמיתעזריקם32

45,000יהושע גיא וסיגלית-בןבאר טוביה33

45,000מסוארי אברהםשתולים34

45,000תשובה שלוםאחיסמך35

45,000זולר אהרון ואתיבאר טוביה36

45,000גולדשטיין יצחקגבעתי37

45,000לבנון יורםכפר ויתקין38

45,000ברבי אשרברכיה39

45,000זרדב חיים ועליזהאחיסמך40

45,000גלילי עקיבאעזריקם41

45,000גולדשטיין צביגבעתי42

45,000גואטה ישראל ועליזהשלוה43

45,000גואטה כליפהעוזה44

45,000ברבי אליברכיה45

45,000מגרו יוסף ובובהאחיסמך46

45,000עמנו אהרוןעזריקם47



45,000גואטה עמוס ומזלעזריה48

45,000בלולו שמעוןעוזה49

45,000איגנר יוסףה"כפר הרא50

45,000יעקבי יוסףעזריקם51

45,000אבידן רוניתבאר טוביה52

45,000איגנר נתןה"כפר הרא53

45,000גדליהו זיוכפר ורבורג54

45,000ה וברוריה'רד פריג'גאחיסמך55

45,000(עלוש ויקטור)יצחק אייל עזריקם56

45,000תעשה מנשהמשען57

45,000וינטר דניאלכפר ויתקין58

45,000פרידמן יצחקכפר ורבורג59

45,000בן לולו משה ונעמיעזריקם60

45,000ברום יונהברכיה61

45,000עוגן מזל ומשהשתולים62

45,000המל שמואל יעקבכפר ויתקין63

45,000פרידלר אברהם וניליכפר ורבורג64

45,000גורנו אליהועזריקם65

45,000גלילי אליעזריקם66

45,000אבא-דובדבני צביבית חלקיה67

45,000אושינסקי גלעדכפר ידידיה68

45,000פורר משהנחלים69

45,000שטיינמץ מרדכינחלים70

45,000רחמים עמוס ופנידהאחיסמך71

45,000פרידלר עודד ומריםכפר ורבורג72

45,000מאמו חייםשלוה73

45,000בוקובזה אסתר ואריהעזריקם74

45,000אלגלי פריגא ולילהעזריה75

45,000יהושע עומר ואילה-בןבאר טוביה76

45,000ויטנר איתמרכפר שמואל77

45,000סיגרון אליהוברכיה78

45,000דהרי טיראןמשען79

45,000יהונתן רחלבית אלעזרי80

45,000דישק שלום ועזיזהאחיסמך81

45,000דבוש יוסףאחיסמך82

45,000דהמן מרים ומשהאחיסמך83

45,000קיסר יוסף ונחמהכפר ורבורג84

45,000בלולו אליהועוזה85

45,000כהן אהרוןבית אלעזרי86

45,000הורוביץ יאיר ורוניתכפר ורבורג87

45,000כורשיד סעידגיאה88

45,000דמתי רחמיםאחיהוד89

45,000כהן שמעוןפטיש90

45,000מועלם סעדיהפדויים91

45,000לוין משהשדה יעקב92

45,000יוסף דייןפרזון93

45,000ויניסחר אדריאןכנף94

45,000בן זאב זאב ועינברמת צבי95

45,000ישי יוסףגילת96



45,000מליחי יששכרפדויים97

45,000יוסף שוגרבטחה98

45,000עומרי עתריהמעלה גמלא99

45,000מיכה הודקדמת צבי100

45,000בושרי מאיראחיהוד101

45,000עומסי זכריהפדויים102

45,000אמנון' פרגפרזון103

45,000חדרי יעקבפטיש104

45,000חסן דמתי אברהםאחיהוד105

45,000טריפון בלהמצפה106

45,000מנצור נעמיפדויים107

45,000מטמון משהמדרך עוז108

45,000שטיגליץ יורםכנף109

45,000משה ומינדי הורוביץנוב110

45,000בירן בנימין ומיכלרמת צבי111

45,000שלום מיכאלעמקא112

45,000דרויש שלמהגבעתי113

45,000יעקב שמשוןפרזון114

45,000חדרי דודפטיש115

45,000מטלון אילןכנף116

45,000יוסף דרורפרזון117

45,000דרויש אברהם ורבקהגבעתי118

45,000לוי דניאלעמקא119

45,000חמי שאולאחיהוד120

45,000ניר גלאוןפארן121

45,000לוי ניסים ורחלפרזון122

45,000סולימן מרדכיאחיהוד123

45,000שבתאי יעקב ויוכבדמדרך עוז124

45,000אברהם יצחקפטיש125

45,000שרעבי ליאור וזרחבטחה126

45,000גורי אשכול וזהבהבטחה127

45,000גולדשטיין אילן וענבלמושבה כנרת128

45,000קמחי מתתיהומצפה129

45,000קמחי ראובןמצפה130

45,000יונתן (שלום)שלוי פטיש131

45,000אוזן שניגילת132

45,000יוסף רחליעמקא133

45,000חביביאן עופרפטיש134

45,000שרעבי ציוןמדרך עוז135

45,000יוסף ורדהמיטב136

45,000יוסף בועז ותקוהפרזון137

45,000(סלם חיים)משה דרור עמקא138

45,000סגל ישראלמעלה גמלא139

45,000דמתי זכריה יחיאאחיהוד140

45,000בן ברק מנחם ופנינהנהלל141

45,000דוד אסי וכרמיתמיטב142

45,000מעלימי נחמיהפטיש143

45,000יונגרייס חייםהזורעים144

45,000קמחי חגית וארזמצפה145



45,000עבדתי הדסהפטיש146

45,000נוה יוסףבוסתן הגליל147

45,000מגריבי היללפטיש148

45,000עבדתי הרצלפטיש149

45,000מחפוד זכריה ונוריתמדרך עוז150

45,000אבנד ראובןרמת צבי151

45,000יהודה מועלםאחיהוד152

45,000מליחי דניפדויים153

45,000דוד ירוןפרזון154

45,000עוזני שלמהאחיהוד155

45,000לוי דודפרזון156

45,000יחזקאל בנימיןמיטב157

45,000מליחי מנחםפדויים158

45,000גמל סלם סעדהאחיהוד159

45,000אריה יפתאחיהוד160

45,000דמתי ישיאחיהוד161

45,000מדמון יחיאפדויים162

45,000ירון' פראגפרזון163

45,000חושבחתי שמחהפטיש164

45,000קלימי בנימיןפטיש165

45,000אברהם שחראביטל166

45,000פטיש- לוי רבקה פטיש167

45,000צפרירי אדוארדפטיש168

45,000דמתי אברהם סעידאחיהוד169

45,000סולומון יוסףמדרך עוז170

45,000בן ברק יאיר וצילהנהלל171

45,000דמרי יוסףגילת172

45,000עטר אמנוןמיטב173

45,000מדמון ניסיםפדויים174

45,000יהודה ברכהבטחה175

45,000גבריאל שמואלפטיש176

45,000ברג חנןבוסתן הגליל177

45,000כהן חייםפדויים178

45,000אליה גמילהפרזון179

45,000דמתי דודאחיהוד180

2045,000משק - יוסף מרים בטחה181

45,000כהן צדוקפדויים182

45,000גמל סלם שמעוןאחיהוד183

45,000קמחי אמנוןמצפה184

45,000ישי אברהםגילת185

45,000בן פורת שחרמעלה גמלא186

45,000ארז בן חייםבוסתן הגליל187

45,000לוי יחיאלעמקא188

45,000שלמה אליהוכפר זיתים189

45,000יהודה איתמרעמקא190

45,000י'עמרני פרנגז"פעמי תש191

45,000צינדר יגאל וזהבהשרונה192

45,000אלטמן מרדכיגבעת יואב193

45,000מטמון זכריהמדרך עוז194



45,000קמחי עדייבניאל195

45,000מדמון יואבפדויים196

45,000פוקס יגאלגבעת יואב197

45,000אהרון מלכה-בןבטחה198

45,000בראון מריםעמקא199

45,000דהן אבנראבני איתן200

45,000יוסף נעמיכפר זיתים201

45,000שמעון חסןבטחה202

45,000שלמה יעקבכפר זיתים203

45,000מחפוד חגיתמדרך עוז204

45,000ישראלי סמי וטליפטיש205

45,000ברנובסקי אשלשדה יעקב206

45,000משרקי יצחקאחיהוד207

45,000בירן עוזי וחיהרמת צבי208

45,000אהרוניאן גואלאביטל209

45,000אליהו בדשגילת210

        45,000קלימי רחמיםפטיש211

45,000יעקב חודרוק וחוחהפרזון212

45,000יהודה שניידמןמושבה כנרת213

45,000בי סלם סעיד'חגיכיני214

45,000דמרי משהגילת215

45,000אליהו יוסף ופנינהאביטל216

45,000(מלכה)חדרי יואב פטיש217

45,000טריפון עוזימצפה218

45,000מליחי זרחיהפדויים219

45,000דמרי אוזיפהגילת220

45,000אבנד מרדכי ושרהרמת צבי221

45,000בי דוד סעיד ושלום'חגיכיני222

45,000אחישחר ציפורהגבעת יואב223

45,000מעלימי ברכיהפטיש224

45,000משולם עובדיה ואסתרעמקא225

45,000סייבי תמניהיכיני226

45,000משה משהעמקא227

45,000כרבי נסיםפדויים228

45,000מטוס אסףרמות229

45,000מאס אילןקדמת צבי230

45,000יוסף שמשוןמיטב231

45,000(חיים)דמתי רצון אחיהוד232

45,000אברהם אדיבהפרזון233

45,000שרעבי חיים וסלמהבטחה234

45,000דוד יוסףיכיני235

45,000לוי אהרון ודוריספרזון236

45,000יהושע ניסן ורבקהפרזון237

45,000רווח עינבהזורעים238

45,000חסון נועםפדויים239

45,000בפרי שרהמיטב240

45,000דמתי סעדיהאחיהוד241

45,000קובה שטורקגבעת יואב242

45,000יוסף מריםעמקא243



45,000סוקר ישימעלה גמלא244

45,000יעקבי שרהפטיש245

45,000אהרון דליהבטחה246

45,000קורש אבנרמדרך עוז247

45,000יונה אמנוןפרזון248

45,000רן שניידמןמושבה כנרת249

45,000יחיא דניאלבטחה250

45,000קמחי דודיבניאל251

45,000עומסי דרורפדויים252

45,000יעקב אליהו ורחלפרזון253

45,000חסון מנשהפדויים254

45,000כהן אפריםפטיש255

45,000אברהם תמרבטחה256

45,000עמרני אריהז"פעמי תש257

45,000דפנה ואמנון אלייהפרזון258

45,000סולומון דנימדרך עוז259

45,000כהן ימימהבטחה260

45,000ובני סעדיה'גכפר זיתים261

45,000לוי איילדבורה262

45,000לוי יעקבדבורה263

45,000חדרי חייםפטיש264

45,000ויצמן אילנהדבורה265

45,000ויצמן אברהםדבורה266

45,000קליינמן משה וענתשרונה267

45,000אליהו רחלפרזון268

45,000מוטי ואורה דויטשנוב269

45,000מדר אסתרעמקא270

45,000י'יעקב נאגאביטל271

45,000גוזובסקי נתן ומריםרמת צבי272

45,000מנצור חייםאחיהוד273

45,000שוקר אפרים וכוכבהבטחה274

45,000קלימי ראובן ואתיז"פעמי תש275

45,000לוי מזלפדויים276

45,000שמואל פייןכפר מונש277

45,000סופר יהודהברכיה278

45,000בי חממה'חגיכיני279

45,000לוי אלישע ואסנתפרזון280

45,000פרידמן יהודה ואסתרכפר ורבורג281

45,000בי יוסף'חגיכיני282

45,000קפלינסקי גילהכפר ויתקין283

45,000מול מיכאלכפר ידידיה284

45,000פרץ בוקרשדה אילן285

45,000גריידי יהודהבית אלעזרי286

45,000(יה'ורג'ג)דוד מיכאל מנוחה287

45,000עזרא גילה ורונןמנוחה288

45,000קנטור מאירבאר טוביה289

45,000לנדאו שמואל ומריםרמת צבי290

45,000סוליבן יהודהרמת צבי291

45,000ציון לויפדויים292



45,000יעקבי צביכפר ורבורג293

45,000יעקבי שלמה ושולהכפר ורבורג294

45,000בדיחי זהרמדרך עוז295

45,000רוזנברג יעקבאביגדור296

45,000נאור איילכנף297

45,000להן ירוןכנף298

45,000גוזובסקי יעקב ונועהרמת צבי299

45,000רודברג פנינהרמת צבי300

45,000זהבי סעדיהיכיני301

45,000מדמוני יוסףיכיני302

45,000דוד אמנוןיכיני303

45,000גרפי אהרוןינון304

45,000פריד שלמה וחניהיוגב305

45,000עזרא עזראמנוחה306

45,000קול יעקבבאר טוביה307

45,000שוסטר חניתהבית אלעזרי308

45,000שמיר אלי ונעמיארבל309

45,000(גיטל)דיאמנט טובה בארותים310

45,000טוויל גדמאור311

45,000טוויל מיכאלמאור312

45,000אליסי חייםפטיש313

45,000(קלריס)שטיינברג דוריס גבעתי314

45,000בי סולימן'חגיכיני315

45,000מדמוני ציונהיכיני316

45,000דובדבני ישעיהבית חלקיה317

45,000דובדבני רבקהבית חלקיה318

45,000מירז שמואלכפר יהושע319

45,000ישראלי יאירכפר יהושע320

45,000ישראלי גיאכפר יהושע321

45,000מיינרט סמדר ומנחםניר בנים322

45,000קמחי יונתן וסימהניר בנים323

45,000קורש משה ושרוניתמדרך עוז324

45,000סריזדה יצחק ומלכהז"פעמי תש325

45,000סריזדה יוסף וניצהז"פעמי תש326

45,000סריזדה ברוריהז"פעמי תש327

45,000שלמה עקיבאכפר זיתים328

45,000גיטליס יצחקבוסתן הגליל329

45,000טהר עמוס ושמעוןעזריקם330

45,000נוי יגאלבאר טוביה331

45,000אבוקסיס יצחקדבורה332

45,000שלמה עופרהכפר זיתים333

45,000לוי רענןפרזון334

45,000רמות יעקב ותמררמת צבי335

45,000רמות משה ויהודיתרמת צבי336

45,000כהן עופר ושולמיתפרזון337

45,000פניני עמוסתל עדשים338

45,000ברוין משהבצרון339

45,000אורן יוסיפארן340

45,000אליהו רבקהכפר זיתים341



45,000אמיר ונטע כהןבאר טוביה342

45,000רוזנק משה ורותשדמות דבורה343

45,000ורטהיים אשרשדמות דבורה344

45,000בצר אריהבאר טוביה345

45,000בצר איתןבאר טוביה346

45,000כרמל תקוהבאר טוביה347

45,000אדלשטיין רענן ואסנתאילניה348

45,000יק רחל'סגלצשרונה349

45,000שרעבי ליאורז"פעמי תש350

45,000שוהם ליאתשדמות דבורה351

45,000ריין שמעוןשדמות דבורה352

45,000מנצור מעוזאחיהוד353

45,000שספי יוסףאחיהוד354

45,000שינרוק רינה(מושב)מרחביה 355

45,000(אורי)גלבוע גל כפר יחזקאל356

45,000ממו דוד ומריםשלוה357

45,000ממו אמנון ואניהשלוה358

45,000קנימח יפתמדרך עוז359

45,000בש חייםשדה אילן360

45,000הילמן אהוד ואורהנוב361

45,000אורן אוריאלון הגליל362

45,000אבן טוב הדסהכפר יהושע363

45,000יעקבי הניהכפר ורבורג364

45,000קנימח אשרמדרך עוז365

45,000מרקס דורוןפארן366

45,000עובד יעקבעמקא367

45,000מזרחי יונהפטיש368

45,000הדס דניפארן369

45,000שבתאי איתןכפר ויתקין370

45,000קיפניס אילן וורדכפר ויתקין371

45,000יצחקי דודשדה אילן372

45,000פנחס אברהםאחיהוד373

45,000משה דחבשכפר זיתים374

45,000דחבש נעמהכפר זיתים375

45,000דוגמא עזריאלעמקא376

45,000לפיד עדנהגבעת יואב377

45,000כהן יחיאלמשען378

45,000הורוביץ יואב וליזיכפר ורבורג379

45,000דומיין אברהםאחיהוד380

45,000מונטה שמואל ורחלכפר ורבורג381

45,000רותם יאיר ומלכהכפר ורבורג382

45,000תבל סופיה ורזיאלכפר ורבורג383

45,000הלפרין חיים ונסיההיוגב384

45,000בודניק יוסף ורבקהכפר ורבורג385

45,000דניאל שבתאימיטב386

45,000גיא דוד ונטעאורות387

45,000כהן ניסיםמשען388

45,000רייקין גדליהותל עדשים389

45,000רייקין כתריאלתל עדשים390



45,000שרעבי אברהם ורבקהבטחה391

45,000גרינמן נחוםאורות392

45,000דגני משה ומיכלנוב393

45,000דגני רחלנוב394

45,000פרזון- לוי רבקה פרזון395

45,000יליניק אריה ומריםניר בנים396

45,000ץ מאיר"כבארותים397

45,000ץ שלמה"כבארותים398

45,000פסטינגר אורי ופנינהאליעד399

45,000מרקס סמדר ונדבאורות400

45,000דואק נוריתניר בנים401

45,000קמחי מרדכי ומריםניר בנים402

45,000פריד יחזקאלבארותים403

45,000פריד דולבבארותים404

45,000הנרי גילדאורות405

45,000שומרוני שמואל ודינדיבאר טוביה406

45,000רינה ויעקב פזאורות407

45,000עדי כהןאבני איתן408

45,000שטקלר מיכאלשפיר409

45,000גולדמן אילןבאר טוביה410

45,000אפרים אילןכנף411

45,000בולקא מיכאלשדה יעקב412

45,000בדיחי מריםמדרך עוז413

45,000כהן תמרה ואילןשדה יעקב414

45,000כהן חיים ושולמיתשדה יעקב415

45,000כהנא שושני שולמיתגבעת יואב416

45,000שיר בילהרמת צבי417

45,000כץ רונןבאר טוביה418

45,000פרנק דניאורות419

45,000קינן גד ונאוהבאר טוביה420

45,000זולר דניאלבאר טוביה421

45,000בן יוסף יעלהגבעת יואב422

45,000ורפל צביגבעת יואב423

45,000לוין יהודהגבעת יואב424

45,000ועקנין ניסיםגבעת יואב425

45,000גרוס דניגבעת יואב426

45,000צור דודבאר טוביה427

45,000צור יואבבאר טוביה428

45,000קליין רבקהשדה אילן429

45,000חסון שמואלפדויים430

45,000וייס שמעוןבניה431

45,000שיינבויים חמדה ודןבאר טוביה432

45,000גלעדי עמי והדסהבאר טוביה433

45,000אבניאל בעז ומיכלבאר טוביה434

45,000זולר גילהבאר טוביה435

45,000יניב יהושע ונירהבאר טוביה436

45,000גרינמן דודאורות437

45,000צהרי איילבית שערים438

45,000הרשלקוביץ חנהשדה אילן439



45,000ברנובסקי אלוןשדה יעקב440

45,000קורציג יוחנןאורות441

45,000מטמון אתרוגהמדרך עוז442

        45,000לין איתמר'בוצפארן443

35,000הדס אסף ומוריאלכפר ורבורג444

35,000רוזן פנינההיוגב445

35,000הדס ישי ורותיכפר ורבורג446

35,000גור יונה ושמואלשרונה447

35,000גורפינקל ויקישרונה448

35,000ויזל שמשוןשדה אילן449

35,000לבנוני צבי ורוחמהנוב450

35,000דניאל שיכפר זיתים451

35,000סטרשנוב דן וסיגלניר בנים452

35,000צי אורנה ודרורכפר יהושע453

35,000עזריאלי יזהר ואילתרמת צבי454

35,000פלדמן סמדר ויוסיבית שערים455

35,000פלד תמרה וצביבית שערים456

35,000גולדנברג צבירמת צבי457

35,000רוטמן יששכרכפר שמואל458

35,000רוטמן משהכפר שמואל459

35,000אבידן יחיעםבאר טוביה460

35,000יצחק אביהו ומרגלית-בןבאר טוביה461

35,000קורן רמי וברברהבאר טוביה462

35,000מאיר יהודהבאר טוביה463

35,000ראביד שחר וצלילהבאר טוביה464

35,000שפר גיוראבאר טוביה465

35,000הראל ישראל ודרורהבאר טוביה466

35,000ורד דן וחוהבאר טוביה467

35,000זולר עמיר ושלומיתבאר טוביה468

35,000כץ רענן ואתיבאר טוביה469

35,000יעקב דוד וזיוה-בןבאר טוביה470

35,000יערי יובל ושלומיתבאר טוביה471

35,000כהנשטם ראובן ודבורהבאר טוביה472

35,000לוי עדי ונטליבאר טוביה473

35,000כץ ישראל ושושנהבאר טוביה474

35,000שמיר יעלבאר טוביה475

35,000ישי קמילהגילת476

35,000נאמן יוסיאבני איתן477

35,000יעקב חייטגילת478

35,000שטיינפלד ורורהבית הלל479

35,000כהן עפרה ומשהבית שערים480

35,000ויינריב יחיאלנחלים481

35,000ענת מרלינגןאבני איתן482

35,000פלג מרדכיה"כפר הרא483

35,000פלג יובלה"כפר הרא484

35,000שמיר ארז ורוניתארבל485

35,000צור שושנהבטחה486

35,000רון ציפורההיוגב487

35,000פייביש יהונתןתלמי יחיאל488



35,000צחר דורוןאלון הגליל489

35,000אסתר הלויכפר יהושע490

35,000טמם יוסף וסעידהאחיסמך491

35,000גובי בתיה ויחיאלמדרך עוז492

35,000נבו רמיכפר יהושע493

35,000כהן יצחקנאות גולן494

35,000ברקוביץ רמיבית שערים495

35,000מחפוד בדירמדרך עוז496

35,000לכדר דמריגילת497

35,000זמורה אילן ונוריתבאר טוביה498

35,000גליה ויונתן אמירהיוגב499

35,000בלומשטיין מיכאלבניה500

35,000בלומשטיין קלרהבניה501

35,000מדמוני ישראליכיני502

35,000כהן עובדכפר יהושע503

35,000פניני שמואלכפר יהושע504

35,000כהנוב שי וירדןכפר יהושע505

35,000כנעני דודכפר יהושע506

35,000ישראלי חגי ומיכלכפר יהושע507

35,000ניק אברהם וזיוה'טבצנוב508

35,000שרייבר רפאל וזהבהנוב509

35,000מושה סופרגבעת יואב510

35,000בן ציון צפרירגבעת יואב511

35,000נתן מרדכי וחנהניר ישראל512

35,000יוסף נחמיהכפר זיתים513

35,000טיירי שלום אברהםמדרך עוז514

35,000יוקר יוסף(מושבה)יקנעם 515

35,000ברגר יעקבכפר הס516

35,000ארצי דב ופנחסגבעתי517

35,000אריה מריםשתולים518

35,000קרמר גלעדיבניאל519

35,000קרמר רמייבניאל520

35,000קרמר נועםיבניאל521

35,000ספקטור צבישדה אילן522

35,000גורן עופר ומזלנהלל523

35,000גולדיטש נחום ונעמהנוב524

35,000שדה אברהם וחגיתכפר ברוך525

35,000פרקש יצחק וברכהכפר ברוך526

35,000ספיר עמוס ועדההיוגב527

35,000שמואלי אריה וקרןנהלל528

35,000פיינברג אורה וגיוראכפר יהושע529

35,000(מור)גוברמן אריה כפר יהושע530

35,000מסוארי יהונתן ויהודיתשתולים531

35,000זלקה תהילהבית יצחק532

35,000יוסף אשוחכפר ויתקין533

35,000דובדבני אבי ואורנההיוגב534

35,000רמי אברהםירדנה535

35,000תמיר אילן ורחלהיוגב536

35,000מיכאלי אילנה ודודצפורי537



35,000אחרק שמחה ודודשתולים538

35,000מאיר צביבית יצחק539

25,000אלגלי חנהאחיסמך540

25,000שוקרון יצחקאליעד541

25,000טיירי שולמיתמדרך עוז542

25,000לה'יהוד מנשה ואנגח"גבעת כ543

25,000פרקר צביכפר ויתקין544

25,000רייטן ניסיםבצרון545

25,000פישביין דניאמץ546

25,000ניסינבוים יעל(מושבה)יקנעם 547

25,000דורון איילאליעד548

25,000אושרי ארנון ונעמהכפר ויתקין549

25,000ויינשטיין דודכפר יחזקאל550

25,000כהן חגית וידידכפר ביאליק551

25,000שמקה אליהו ואינסאחיסמך552

25,000שוורץ משהבית חלקיה553

25,000עסיס נחמיהאבני איתן554

25,000אדלר ישראל וטובהכפר קיש555














































