
מס. חברמס. חברשם הזוגשם הסניף#
2116521164כספי ישראל - כספי פנינהראש העין1
92017156פתאל וייצמן - גרינר חנןחולון2
86319032פז שרה - מזרחי יפהרמת השרון3
1293114245מאיר דניאל - קן-דור מנשהרמת השרון4
209200גלר אורי - בואנו יעקבהלוחם אפקה5
45586886נחום ניסים - אבידור יהודההלוחם אפקה6
217617425טל משה - ורד רוניתקנטרי רעננה7
175119053רוטשילד חנן - רז עופרמבואות חרמון8
1816118162גלבוע אורה - גלבוע רונימבואות חרמון9

1887314907אדטו אבי - אלון אלכסכרמיאל10
22112218פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודיתכרמיאל11
39553372שלייפר ישראל - רוזנשיין אלכסנדרחיפה כרמל12
1561017526סגלוב חנה - בן נחום גיליחיפה כרמל13
964316378הנר ארז - גורדון אושרהקריות14
181420715עומר זך - עומר יותםעמק יזרעאל15
4047323931ארבל גדעון - כורם שלומיתרקפת טבעון16
188668401ובר זאב - שפיר ערןברידג'פוינט פולג17
216910550קאופמן ישראל - צביקל אריהברידג'פוינט פולג18
490820363קורן תקוה - רובין צ'יקוברידג'פוינט פולג19
437399רוסלר אמנון - הרצקה רוניכפר סבא20
15753765דותן גבי - מרמלשטיין גביכפר סבא21
9473642רונן שושנה - ליבסטר בניכפר סבא22
686640327כהן יהודה - אביטבול מרדכירמת גן23
4438205ברא"ז ינאי - גרוס אריה-בסילמושבות שמריהו24
1801640356לבינסקי יעל - אמדו דליהמרום נווה25
390218804שמעוני יחיאל - בסקין בןירושלים26
1631511658מרמר רוני - יהל ניליירושלים27
345616743שרו חורחה - סף יעלחדרה28
165564419ברוידא שרה - קרביץ איריתסביון ק.אונו29
209917722פרנד טל - שניצר אריהסביון ק.אונו30
375941437בנקהלטר פנינה - דיקטרו רנהסביון ק.אונו31
1746218704יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסייראשון לציון32
1763717636מוהבן דוד - מוהבן אביבהמרכז ס. ראשון לציון33
2548179פרי יוסף - לברם גילהמרכז ס. ראשון לציון34
4613889כץ אוה - סידון יוסימרכז ס. ראשון לציון35
2362016589פנו אבי - זיסקינד אלכסבית מכבי ראשל"צ36
2274720229שגיא יהודה - פריקמן שלמההגנה רעננה37
4035140350גל-לוי ארנה - לוי שלמההגנה רעננה38
2456724566סוחנוב ולרי - סומוב מרינהבית הברידג'39
9393366צייטין דוד - עמר אביבאר שבע40
83394857עמרם אלברט - רובינשטיין שמילאשקלון41
128641845קרים מלקולם - רוטבלט מרטיןאשקלון42
831213241ברקמן מאיר - רחימי רחמיםרחובות43
79071491אסרף דניאל - פרוז משהאשדוד44
4064715362פיברט גל - גולדפרב איליהמועצת יואב45
569940651סרוסי דוד - חייפץ רוןמועצת יואב46
36558871מילצ'ן דרור - מיוחס יעקבנס ציונה47
144432543מלאך יעקב - אינגל גילנס ציונה48
1088912077וסרמן סורין - שומרוני גילהנס ציונה49
1835811720מילר בני - טוויג אהרוןויצו פתח תקוה50
2249021311קופלביץ דולי - קליין יעקבויצו פתח תקוה51
1545915490רפי יזהר - פולדי פרץכפר מרדכי52
536623108אבי חיות - אביבה בן שמחוןאביבים53
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