
עירפרטימשפחה

נצרתנוראבו אחמד

Jerusalemתאלאאבו עוקל

כפר סבאקוברסקיאבי

ירושליםיוחאיאביטל

כפר סבאעדיאבישי

פתח תקווהצחיאבן צור

קרית טבעוןיובלאבני בכובסקי

בית ברלאביאבנר

גבעתייםהדסאברבוך

צורןרוניתאברהם

בת חפרדפנהאברהם

בית דגןדניאלהאברהמס

ירושליםבועזאברם

יפו-תל אביבאילאברם

חדרהקרן(ליבוביץ)אברמוביץ 

יבנהניריתאברס כהן

יפו-תל אביבאיילתאדיב

בית אלעזריטליהאדלר

יגורליןאדלר אשכנזי

רחובותדנהאדלרסברג

צור יגאל יובלאדר

בת יםויקיאהרונוב זפרן

רחובותקוביאהרוני

חניאלעופרהאוברקלייד

הרצליהפורטנויאודליה

רחובותדןאוהד

בת יםירוןאוחנה

רמת השרוןניר אליעזראוחנה

רחובותאורןאולמן

יפו-תל אביביעלאוסטרומצקי

יפו-תל אביבנעמהאופנהיימר

ערדבתאלאוקנין קרבוני

בנימינהאמנוןאור

מושב ישרשורדאורגד

שדה יצחקקרןאורגד

מבשרת ציוןלירוןאורון

כרמי יוסףסגלאורי

גבעת זאבקרןאוריצקי

רחובותתוםאורן

צור יצחקאיהאורן

קריית אונופאראורן

מיתרנאוהאורן

באר שבעמיכאלאושמירסקי

רחובותעומראזוב

ראשון לציוןשיאזולאי

ראשון לציוןלירןאטיה

אשדודטלאיבגי

מושב יציץצחיאיזנברג

אשדודאושרתאייזיק

חדרהברקאילון

יפו-תל אביברזאילן

רעננהעיריתאילן



הוד השרוןנעמהדוד-אילן

קרית אונוענתאינהורן

רחובותבאריאיריס

ניריםבןאיתי

רמת ישידקלהאלברט

הוד השרוןאפרת אילניתאלון מצקין

גני תקווהגלאלחלל

מודיעיןאריקאלחלל

שפייםלהמןאלחנן

ראשון לציוןליאוראלטבט

מטעוט חוליםאלין ברששת

ירושליםחגיאלמגור

יפו-תל אביבאלון   אלמולי

עמק הירדןניראלפרט

יפו-תל אביבאסףאלקלעי

חיפהגביאלשייך

כפר יחזקאלגבעאמתון

חיפהתומראנגל

רחובותלימוראנגלר

יפו-תל אביביורםאסא

חולוןיוסיאסא

קרית חייםאלעדאסידו

ראש העיןטלאפלבום

פתחיהאנהאפשטיין

מודיעיןיעלארבל

מיתרעודדארד

יפו-תל אביבדקלהארד

יפו-תל אביבנועםארואטי

אור יהודהאיתמרארוך

שניאלהאריאל

חולוןמירבאשכנזי

קדרוןנופראשכר כרמל

אבן יהודהלירוןאשל ספיר

מושבה-כנרתהילהבאום

רחובותדנהבאלגין

צפתאילדקובאניאי

צורןטליבובר

משגבעופרבודנקין

נס ציונהר גל"דבוימן שחור

כפר סבאדניאל חןבוירסקי

מושב קדש ברנעעינתבוך שביט

ירושליםאדריאןבולטה

ירושליםאלכסנדרינהבולטה

יפו-תל אביבאמירבור

קדרוןאוריביברינג

רחובותארזביטון

חשמונאיםיעלבייקר

גבעת עדהגיליבילו קלמוביץ

ראשון לציוןאורניתבכר

יפו-תל אביבסטפןבלואר

יפו-תל אביבאיילבלום

ראשון לציוןטלבלום

ירושליםמרטיןבלום



ירושליםגרגוריובלנק

הרצליהחגיבן אליהו

יפו-תל אביבתומרבן ארי

יפו-תל אביבמשהבן ארי

רחובותדגניתבן דב

כפר בלוםשירהבן הלוי

יפו-תל אביבעמיתבן זאב

רמות השביםחליבן יקיר

יפו-תל אביביאנהבן סירא

כפר סבאקרולבן עוליאל לסרי

זכרון יעקבחןבן עזרי

ירושליםתמרבן צבי

כרכור-פרדס חנהוליאן'גבן שמול

הראלחמדתבנאי

מיתררד'ריצבנט

רחובותרוןבנימיני

קבוץ צרעה גדבנעט

רמת גןטלבנקירר

חולוןודיםבספלוב

יפו-תל אביברוברטגר-בר

כפר סבאנועהבר יוסף הראל

פתח תקווהמליבר נתן

כרכוריואבבר עם

פתח תקווהנטליבראונשטיין

מודיעיןשרון(ויילר  )בראל 

רמת גןמרינהברגינסקי

אביחילחןברגר

רמת גןמרינהברדה

הרצליהשחרברוך

כפר אוריהירוןברוכים

גבעת שמואלשליברטשניידר אלמון

בניהנגהברל

קיבוץ סאסאישיברנדס

זכרון יעקבמיטלברניב

יפו-תל אביביסמיןברנשטיין

שוהםמיכאלברנשטיין

חיפהרונהברק

אשרתורדברקו

רמת השרוןסיגלברקן

מישרדנהברקן

רמת השרוןזאבגאנז

אפרתהשרוןגביש

קציריפעתגביש טורפשטיין

יפו-תל אביבנירגבע

באר יעקברוניגד

נהריהמירוןגדי

רחובותלנהגדלביץ

כוכב יאיריעלגולדמן

כפר יונהשרוןגונן

אשדודיוחאיגונן

נתניהנתנאלהגור

יפו-תל אביבבלהגורביץ

שערי תקוהליאורהגורודיש



רמת גןאסףגזית

אלפי מנשהעידיתגינטר

רמות השביםעדיגל

יפו-תל אביבמורןגלבוע

רמת גןאודיגלס

בה-חפציעדיגלעד

יפו-תל אביבדדיגלעד

אילתהדסגלעד

רמת השרוןאפרתמור-גן

תל מונדמוניקהגפן

דורותישיגפן

תל מונדעדיגפן

רמת הכובשמאיהגרוס וולק

שרונהדנהגרוסמן דהן

קרית אונונטליגרי ארליך

יפו-תל אביברייליןגרין

בית חנניהנויתגרינברג

יפו-תל אביבאבישיגרינגרד

פרדס חנה כרכורנוריתגרינפלד מרון

צופרעיריתגרינשטיין

עומרליאורגרנות

חיפהדנהדביירין

יפו-תל אביבדניאלהדבילנסקי

יפו-תל אביבעידןדוייב

קדימהסיגלסלונים-דונגי

צור הדסהאילןדיין

גבעתייםדןמן'דייצ

גן יאשיהאמירדימור

קרית יםזיודיקמן

נס ציונהלירוןדישון

נס ציונהשגבדישון

ראשון לציוןסלאםדלאשה

רעננהיואבדמארי

חדרהיעלדמבין

בת יםשרוןדנון

בצרוןהאוסדני ישראלי

יפו-תל אביבמשהדניאל

קבוץ גבעת השלושהאמירדנן

רמת גןאמירדקל

רחובותשמואלאברמסון' דר

קדימהגיליהדר

קבוץ דגניה אשושיהדר

גדרהליאתהולנדר

מודיעיןנעמההורוביץ

יפו-תל אביבגיוראהיימן

תמרתדניאלהיימס

יד מרדכיענתהימלשטיין

בית אריהשושיהירש

כרמלהלברטל

 מבשרת ציוןמירבהלד

רעננהמשההלוי

בני ציוןזהרהלוי

מרחביהאמירהלפרין



יפו-תל אביבהיליהנדל מרמרי

ירושליםרןהנזל

קדימהלילךהקר אביאל

יפו-תל אביבגיאהראל

כפר סבאשירןהראל סלע

חיפהשיריהרמן

מיתרטלהרפז

חדרהחנההרשקו

חיפהליאורהוולדמן

נהריהצפרירוולנסקי

כרמיאלזהרוולף

שדמות דבורהגליתוונדר

רחובותרפאלוטורי

מושב שער אפריםשמעוןוידמאייר

מבשרת ציוןברית שמעוןוידמאייר

יפו-תל אביבמיהויזר

קלחיםאוריתויטמן

בינימינהשיריתויטמן זילבר

גן יבנהחליויין

ראש העיןתומרויינגרם

באר שבעסרגייויינשטיין

מגידושירליוייסלר

בית יצחקאמנוןוילמוש

סגולהאמירוינברג

יהודגליתוינקלר

יפו-תל אביברונןוינקלר

גדרהאדוהוינשטין

מצובהגליתוקנין

רמת ישיתמרזהבי

שדמות דבורהמיריזהר

רחובותחגיתזוהר

אשדודנטליה זוריחין

קרית חייםיהבזיו

נס ציונהערןזיו

רמת הגולן, בני יהודהה'איצזילבר פריבר

מתןארזזיתוני

אורניתקרןזליקובסקי

רחובותונסה זמור ססלר

הרצליהשיזמל

מטעישיזנגי

פתח תקווהאשרזפרני

כרכור-פרדס חנהליאתחדד

מודיעיןגורןחובניץ

פרדס חנה כרכורתקוהחורש רבהון

קרית שמונהסמדרחזן

מוצא עיליתאוריתחי מזרחי

בנימינהסיגליתחיון

פתח תקווהקטרינהחייטון

מבשרת ציוןשלוםחיימוביץ

אילתגיאחיימוביץ

אילתמאיהחיימוביץ

בית ניריעלחן

צופיתאסףחן



רחובותתהילהחן

אבן יהודה דניחסון

ירושליםזכרוןחסון

מושב נווה אילןנטעחסון גרינבלט

הרצליהשרהחפר

אילתאלדרחרובי

רמת גןהילהחרפק קלמנט

מושב בצרהשמוליקטגליכט

קיבוץ להבות חביבהדנהטולקין

רמת גןשירהטופול

עומראווליןראובן- טיבר 

הוד השרוןדליהטיגל

זכרון יעקברותיטייכמן

יפו-תל אביבאוהדטילס

נתניהשמעוןטינמן

עין חצבהיעלטל ניסים

הוד השרוןמאיהטסה

כפר יונהאלינהטרגובניק

יפו-תל אביביעלטרינקר

רחובותנדביאיר

הוד השרוןסיגליודלביץ

לודוויןיוסי

יפו-תל אביבדניאליוספוב

חדרהשלמה יוספיאן

Balfuryaניצן   יחזקאלי

כפר קרעיסמיןיחיא

יפו-תל אביברוןילין

הרצליהליילין

יפו-תל אביבמיריילקין

גבעתייםמיכלינאי

הוד השרוןעינתיס

בית קמהאלירןיעקבי

רחובותחןיערי

רמת ישייובליפה

מרגניתיפה

נגבההדסיפרח

משמר השרוןליאורהיקיר

גבעות ברהראלירדני

קריית ביאליקאסףירום

הרצליהעדיירון

ראשון לציוןגלירון

כפר יהושועיואלהיריב

גן השומרוןגיליישמח

יפו-תל אביבעפרישראלי

 ראש פינהרוןישראלי

חיפהנתיכהן

יפו-תל אביבדייוידכהן

רחובותאדרכהן

לודאיילהכהן

רעננהליאתכהן

בת חפררויטלכהן

משמר איילוןשרוןבראשי-כהן

רחובותשריכהן ארונסון



כרמיאלארזכהן מבטח

סתריהענברכהן סבר

מושב עידןענת כהן פרידמן

יפו-תל אביבליאורכמרה

יפו-תל אביבטלילהכספי

כפר אוריהקלאודיהכפרי

קיבוץ רשפיםעמירכפרי

נעמהכץ

חיפהברקכרמי

יפו-תל אביבשירהכרמלי ליגטי

מושב עין ורדסתיוכשר

קרית חייםרונןרן-לב

פרדס חנה אמנוןלבוב

קיבוץ רבדיםערןלביא

רמת השרוןנדבלביא

יפו-תל אביביאןלביא

ירושליםענברלביא

עפולהניצןלבנה

רמת גןמרינהלבנהרט

קרית טבעוןאבילילבנון

מודיעיןעמוסלוי

גבעתייםלילךלוי

גבעתייםסתויתלוי

קרית אונושגיאלוי

לוטםשי מריםלוי וייס

זכרון יעקבגללויטה

קרית אונודוריתלוין

חולוןגליתלוין גיחון

נתניהרבקהליבקינד

משמר הנגבענתליכטר פלד

רמת גןאביליליאן

רינתיהשירלילימור

הרריתבןליפשיץ

אורניתטלליפשיץ כהן

גבעת שמואלשחרלץ

רמותשירלימאור כהן

חולוןעמירמאורר ברוידא

חולוןדפנהמאורר ברוידא

נצרת עיליתיגאלמאיורקיס

כפר סבאטלמאייר

הוד השרוןסיוןמגדל

רחובותתדפנהמגידוב

אשדודמאיהמוזס

עפולהליאורמוס

יפו-תל אביבקרןמוסמן

קיבוץ מלכיהיעלמועד חרן

בת חפרטלימוקוסאי

יפו-תל אביבטליהמור

הוד השרוןתוםמוריסון

קרית חייםהדס רוזנרמורן

רחובותיעלמזון

גבעתייםסבטהמזור

שוהםמיכלמזעקי טובי



בת יםמעיןמזרחי

ראש העיןנועאמטרני סיקל

קיבוץ גזרושוע'גמילגרם

הרצליהענתמילנר

יפו-תל אביבדניאלהמילר

הרצליהיערהמילשטיין

אבן יהודהתומרמילשטיין

הרצליהרונימינקה

יפו-תל אביבענתמינקובסקי

רעננהמתןמיקובסקי

באר שבעהילהמיקולשיק

קיבוץ יקוםגלמלמד

נס ציונהרונןמלצר

חיפהדודמלצר

באר שבעאוהדמן

יפו-תל אביבמתןמנואלי

נהריהיעלמאירוביץ-מנור

כפר בן נוןענברמס

קריית ביאליקצחמסלטי

יפו-תל אביבגבי כרמלימעין כרמלי

חולוןרונימרגלית

הר אדרחיליקמרום

רחובותרביבמרום

מבשרת ציוןיובלמרון

יפו-תל אביבנדבמרחבי

גבעתיםארנוןמרקביץ

חיפהשימרקוס

חולון(מוטי)מרדכי נאור

כפר תבורהדסנבו

שרונהנועהנדבך

יפו-תל אביבאןנוביק

זכרון יעקבגבריאלהנוימן

אילתנטלי נוינשוונדר

הרצליהנועהנחמיאס לוינגר

קרית יםליאורהנייברג

יפו-תל אביבשרונהניסן

אורותודי'גניסתור

קרית טבעוןמריהנמקינה

יפו-תל אביבהילהנסים

עפולהיסמיןנפתלי

רמת השרוןדורוןנרי

רמת גןעופרנריה

אזוראורלינתנאל ירון

שוהםיונתןנתנזון

ירושליםמיכלסבוראי נתן

יפו-תל אביבגלעדסבריאגו

גדרהנמרודסגל

קרית ביאליקאסףסגל

ראשון לציוןליאתסגל

רמת השרוןאמירסגל

אל-טלניקולאינקו'סוטניצ

כפר סבאעלינאסולומון

עמיקםרוניסולומון גלקין



נתניהרוברטסולומונוב

אשקלוןטלסולם

הרצליהליהיסולקוביץ

יפו-תל אביבבניסופר

מבשרת ציוןתמרסופר

חיפהשניסופר

באר יעקבשירסורק

שדה יצחקבת שחרסטולרו

יפו-תל אביבנויסיון

רמת גןנסיהסייר

גבעתייםדודסילברברג

אילניהאלוןסיסו

רחובותרועיסיקורל

יקוםרוניסלומון

סנדרהסלון

פתח תקווהנטליהסלוצקי

חיפהאליאססלמאן

יפו-תל אביבאדוהסלעי

כפר סבאיובלסמואל

רחובותשיסנדלון

מיתרלואיסניפליסקי

קרית אונוחנוךספיר

הר אדרזיניאדהספירו

נוה מונוסוןאילןסקורינסקי

ירושליםהדססרברו אלרואי

צורןאיתיסרוגו

אבו גושראניעבדאלרחמאן

כפר אזררותעברי ארן

קטורהראובןעדן

יפו-תל אביבמירבעדני

רעננהשריעובד

אשקלוןיעלעובדיה

רמת צבישריתעוז

רעננהרוןעופרי

יפו-תל אביברעיהעזרא אליה

יפו-תל אביבשליעינב

מושב שבי ציוןשלמהעמיאל

בצרהיעלעמיר

יפו-תל אביבדוידעמנואל

קרית יםיוסיעפר

כפר קרעראיהעתאמנה

מושב עשרתדנהפארי

כרכור-פרדס חנהשירליפארן

בית נירשניפדן

אעבליןסאהרפהדאן

תקוה-פתחעדןפוגל

פתח תקווהמארייקהפוגל

יפו-תל אביבדניאלפוזנר

צור הדסהטליפוליצר תלמי

אבן יהודהרועיפומרנץ

חיפהשירליפורמנסקי

אשקלוןרםפורר

באר שבעולדהפטרוב



יפו-תל אביבאסףפיוטרקובסקי

אמיריםעידןפייביש

יפו-תל אביבשיפייס

חיפהמורפימה

נס ציונהאפרתפינקלשטיין

ראש העיןאדרפיק

נס ציונהיעלפיש

יפו-תל אביבגליפלדל

פתח תקווהיבגניהפלדמן

גבעת עדהפט-וטפלדמן ליאור

אביב-תלתמרפלידל

ירושליםצביקהפליישמן

רחובותדורפלכנר

כרכורישיפנטנוביץ

עומרשירהפסקו

קרית גתמשהפסקר

ערוגותשרוןפפו אבן צור

רמת גןאביו'פצ

הרצליהגלעדפקטור

גבעת עדהרפאלפראג

כפר סבאהילהפרבר וייסמן

הוד השרוןאורוןפרגר

רחובותתמרפרויד

ראש העיןמורןפרחי

פתח תקוהאלעדפרי

יפו-תל אביבצחיפרי

עדניםהדספרידלנד

זכרון יעקברויתפרידמן

בית חרותאביהמידן- פרידמן

נס ציונהאוריפרייז

גבעתייםמיההלר-פרלמוטר

יפו-תל אביבנופרפרלמן

פרדס חנה כרכורענתפרלמן אברהמי

גבעתייםפאניפרננדס דה קרוז

כוכב יאירשלומיתפרנס בן עטר

יפו-תל אביבשרוןפרנסיס

גדרהאיילתפרנק

קדריםרויתפרנקו

רמת גןנוריתפרנקל

כפר יאסיףיואנהפתקובה מארקוס

אירוסתמריק קחטן'צ'צ

כפר סבאעופרצדוק

רחובותאדםצוברי

נהריהדליתצוויביל

רמת השרוןנטליצוק

כפר יונהדורוןצור

חניאלעודדצור

יפו-תל אביבעדיצור

יסוד המעלהמעייןצור

נופיתצחיצורי

ראשון לציוןקרןציטרין

רחובותטלצימרמן

כפר שמואלשלי צינמון קסטכר



קרית אונושימריתציקורל

יפו-תל אביבטלצמח

יפו-תל אביבאלוןצפדיה

מושב ביצרוןעינתצפון

גדרהדרורצפריר

נווה מונוסוןחויצרפתי

הרצליהרוניקאופמן

רחובותעידוקאן

יפו-תל אביבאנסטסיהקבקובסקי

רחובותאפרתקדושים

ניר עוזנועהקדם וענונו

נשרשיקהל

זכרון יעקבקרןקוגן

יפו-תל אביבשרוןקוזי

כפר שמריהוחןקוליק

אשדודעופרקולסקי

חיפהיואבקורן

אשדודאלוןקורציג

הר אדרישיקושניר

אירוסעידוקחטן

כפר המכבישיקידר

באר שבעמיהקיטרוסר

ראשון לציוןיעלקינן

חיפהתדהרמ"קליין בע

בית אלעזריסיגלקליינברט

ערדיעלקלכמן

רמת השרוןאפרתקלמר

צור הדסהמאיהקמחי

אריאלדודקפלון

ראשון לציוןאלינהקפלנוב

גאליהסיגלקרופניק

יפו-תל אביברועיקריספין

יפו-תל אביבגילקרן

יפו-תל אביבמוניקהקשאוזק

טירהמוחמדקשוע

חצור אשדודלילירביב

אילתאלעדרביד

מוצא עיליתתמררבינס יעיש

רמת צביקרןרגאל

רמת גןשרוןרגב

גן יבנהגליתרובין

אבן יהודהיריברודמן

שמשיתדניאלרודריגז

נתניהגילרוזן

אלישמעדליהרוזנבאום

רחובותעתליהרוזנבלום

שריגיםדיוידרוזנבלט

חולוןרותםרוזנבלט

רחובותהדררוזנברג

הוד השרוןאסתר מאיהרוזנטל חודורוב

יפו-תל אביבשרונהרוזנפלד

חדרהנעםרונן

יד השמונהדניאלרונן



קצריןאפרתרונן הראל

רחובותמאיהרוס

מודיעיןקרןרופרנו מזרחי

כפר סבאענבררזון

צורןמורןרחמים

כפר ורדיםיובלריטוב

חיפה סיגלריטן

כפר סירקיןמיכלרייך

קרית טבעוןנעמהרייס

יפו-תל אביבדררימר

באר שבעשאנהריף

רמת השרוןהילירסקנסקי

שמיררענןרפאלי

יפו-תל אביבקירהרפופורט

קדימהאריאלהרצון

הרצליהחנירצקין

יסוד המעלהגילשביט

יפו-תל אביבעופרשביט

גבעת ברנרמיקהשביט

יליאן'גשבן

יפו-תל אביברונישגב

בית חשמונאיגלעדשגב

משמר איילוןערןשגיא

טל שחרדנהשגיא

קרית גתשחרשגיא

כמוןדורוןשגיב

רמת גןמיכלשוורץ

אביאלדורשוורץ

טלליםאלישוורצמן

יפו-תל אביבלורןשומלו שלזינגר

מלכיהאפרת כהן-שורץ

באר יעקבשחר חןשושני

נס ציונהרפישחף

צור יגאלעמרשחף

שערי תקוהשחרשטי

פתח תקווהטלישטיין

שרידשנישטיין ילין

רחובותאמירשטיינמן

חיפהארזשטיירמן

חיפהטלישטינבך

כפר ורבורגרבקהקדמי-שטנג

מושב בית חירותאיתישטרן

כפר סבאנועהשטרנזי אגיב

אלפי מנשהביטוןשי

משמרותעידושיאון

רחובותאורלישיבר

רמת גןאלוןשיינר

כפר סבאאלינהשיינר שמואלי

ראשון לציוןהילהשילה

הרצליהיעלשילו

יפו-תל אביבנוגהשילר

בית חורוןאנהשיפוב

יפו-תל אביבאדירשיפרון



פרדס חנה כרכוריעלשכטר

סתריהשירהשלו

 מושב עין הבשורגליהשלו מלמן

גבעת אלהאורשליט

רעננהעופרישם טוב

הוד השרוןיעלשם טוב

כרכור-פרדס חנהדודשמואלי

פתח תקוהעמוסשמואלי

רמת גןמירבשמיר

יפו-תל אביבמאישמעוני

קבוץ מזרעיפעתשמש

יפו-תל אביביונתןשני

נס ציונהסיוןשני

עין שרידטלשנידר

רחובותדןשניר

רמת גןשלמהשנקלר

חולדהני'גשנקר

כפר אורניםטלישעני

באר שבעסיגלשפירא

כפר אוריהעדישפירא

נס ציונהאלעדשפירא גל

יפו-תל אביבגילישפר שפיר

מדרשת בן גוריוןירדןשפרן

הרצליהנירשר שלום

גן יבנהגדישרביט

מושב כחל אוריתשריר

כפר סבאמאיר עזראשרם

להביםאלכסשרמן

רשפיםמאיהתדהר


