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75.5נרשםנרשםנרשםירמנוביץ אראלה1

74.1נרשםנרשםפלמן שרה2

73.6נרשםנרשםברגשטיין פנינה וטוביה3

71.6נרשםנרשםשילה בילהה4

71.5נרשםנרשםקליין משה5

70.7נרשםנרשםקורניקר אורי6

68.6נרשםנרשםסולומון חנה7

67.8נרשםנרשםנתן רבקה8

67.8נרשםנרשםיערי גרטל9

67.8נרשםנרשםוולף אביבה ודוד10

67.5נרשםנרשםרבינוביץ גרשון11

64.2נרשםנרשםגולני צביה12

62לא נרשםלא נרשםנרשםשרה ורמי חן 13
60.3נרשםנרשםבן-יעקב רוחמה14

59.9לא נרשםנרשםנרשםרובין ישראל15
58.0נרשםנרשםגולני קלרה16

57.3נרשםנרשםון זיידן משה17

53.7נרשםנרשםיערי  אליהו18

53.1נרשםנרשםקרוצ'יק פרידה19

52.6נרשםנרשםמוסנזון מלכה20

29.8נרשםנרשם נרשםליהיא אהרון  שגיא 21
27.8נרשםנרשםנרשם סוקולובסקי שלומית וטל 22
27.55נרשםנרשםגינזבורג אברהם23
25.3לא נרשםנרשם נרשםקורנל דרור דקלה 24
24.8נרשםנרשםנרשםטריבלסקי יאיר מירית שחם 25
24.6לא נרשםנרשםנרשם מנדלסון רן 26



23.6לא נרשםנרשםנרשםאריאל אהרונסון 27
23.4נרשםנרשם נרשםלי דינור כמיסה28
23.21נרשםנרשם נרשםאדיר יניב ומורן29
23.15נרשםנרשם נרשםמזרחי איל ורוני 30
23.07לא נרשםנרשםנרשםשני יובל חלופ 31
22.8לא נרשםנרשםנרשםחתואל ענר32
22.1נרשםנרשם נרשםבן עזרא אורלי ואבי 33
20.9נרשםנרשםנרשםמורן שגב34
20.31לא נרשםנרשםנרשםגיל תמר35
20.30נרשםנרשם נרשםמניס בן מעיין36
20.04לא נרשםנרשם נרשםפרידברג חמוטל  ורן37
19.8נרשםנרשםנרשםקמרון לנדאו עופרי עודד38
19.5 לא נרשם נרשםנרשםנווה בן  מורן39
19.4נרשםנרשםנרשםשחר אדלר אברמסון 40
19.1לא נרשםנרשםנרשם סוקולובסקי דור וקרן41
18.87לא נרשםנרשםנרשםסהר קובי 42
18.86נרשםנרשםנרשםשוורץ ונופר אסף43
18.78956לא נרשםנרשם נרשםאילת ארול מרטין44
18.78956נרשםנרשם נרשםרביד יעלה 45
18.12נרשםנרשם נרשםזהבי הילה יובל46
18.02לא נרשםנרשםנרשםגלית יערי47
17.5נרשםנרשםנרשםנתלי אשר גד 48
17.250לא נרשםנרשםנרשם אדלשטין סהר סלעית אסי49
17.1נרשםנרשם נרשםדביר עפרי רמי50
16.8לא נרשםנרשםנרשםדינור אדוה 51
16.54לא נרשםנרשםנרשםרעות קצנברג52
16.49נרשםנרשם נרשםסוקולסקי יעל53
16.1נרשםנרשם נרשםעינב שגיב 54



15.96נרשםנרשםנרשםניר חביב שירה 55
15.83לא נרשםנרשםנרשםחכלילי בועז הגר 56
15.78נרשםנרשם נרשםבאשר סויטלמן57
15.13לא נרשםנרשם נרשםגורן אסף58
15.13לא נרשםנרשםנרשםפוקס יערה 59
14.3לא נרשםנרשם נרשםגרני עודד ואורלי60
14.1נרשםנרשםנרשםפנקר גלילי61
13.96נרשםנרשם נרשםעודד ואוריה רובין 62
13.79לא נרשםנרשם נרשםשאשא קרן שקד63
13.78לא נרשםנרשםנרשםרם אמיר64
13.6נרשםנרשם נרשםבן עמי אור יפתח (אברמסון)65
13.3לא נרשםנרשם נרשם ליבנה מורן 66
12.873לא נרשםנרשםנרשםפוגרוב איליה ודניאל בן אברהם 67
12.868נרשםנרשם נרשםליפשיץ שרון 68
12.791נרשםנרשםנרשםתאודור אלון 69
12.5לא נרשםנרשם נרשםלוי דרור70
12.30נרשםנרשםנרשםאון ולירון גולדסטין71
12.28נרשםנרשםנרשםלילך מעודה 72
12.0436נרשםנרשםנרשםנרקיס תום מולי73
12.0381לא נרשםנרשםנרשםאבני נאור רואי בר74
12.0354נרשםנרשםנרשםפלדמן אילן רבקה 75
11.948לא נרשםנרשםנרשםפרידברג יאיר דולי76
11.882לא נרשםנרשםנרשםשי קופיט 77
11.78625לא נרשםנרשםנרשםרנן אילן78
11.78288נרשםנרשםנרשםסולי זליגמן 79
11.77804לא נרשםנרשםנרשםשושן שני וייצמן אביב80
11.75340נרשםנרשםנרשםצור שי מיה 81
11.7לא נרשםנרשםנרשםאורי ארז ומעין גלבוע 82



11.5נרשםנרשםנרשםבר לב דקל מיכל83
11.4לא נרשםנרשםנרשםרן שחם 84
11.04094נרשםנרשםנרשםפוקס לירון 85
11.03610נרשםנרשםנרשםפרבר יפתח86
11.03610לא נרשםנרשםנרשםרביד טליה 87
10.9לא נרשםנרשםנרשםנמרוד פרל 88
10.5נרשםנרשםנרשםלנגסם דין ענבל 89
10.0341לא נרשםנרשםנרשםסנש הגר נורקין גיל90
10.0039לא נרשםנרשםנרשםרם רועי91
9.9לא נרשםנרשםנרשםמסעוד עטרה 92
9.8נרשםנרשםנרשםסילביה סיירף93
9.6289נרשםנרשםנרשםיולי שביט לוזון 94
9.6206נרשםנרשםנרשםזגורי שקד שלומי95
9.6206לא נרשםנרשםנרשםסופר אבירם 96
9.6097לא נרשםנרשםנרשםרוניס עידו אלה97
9.4947לא נרשםנרשםנרשםשני פרל 98
9.4619לא נרשםנרשםנרשם פייביש אורלי לבינגר אבי 99

9.2לא נרשםנרשםנרשםדניאל דנה נווה תמיר100
9.1לא נרשםנרשםנרשםדין דינור101
9.037לא נרשםנרשםנרשםסיירף אריק102
8.988לא נרשםנרשםנרשםתאהדור אלה103
8.985נרשםנרשםנרשםמתיתיהו הילה רוניס ואיציק104
8.862לא נרשםנרשםנרשםפרייברג תומר105
8.6נרשםנרשםנרשםרותם וולצ'וק106
8.4נרשםנרשםנרשםיובל וולצ'וק107


