
  

  

  

  

  ערבה עודד גרעין

 כהן  גיא

 ביבר רועי

 לזר גל

 לוי ליאור

 אוחנונה עינב

  

 נגב רמת עודד גרעין

 אביבי דניאל

 כץ אייל

 רוזנברג יניב

 שלו אורי

 גורפינקל הדס

 שיק מאיה

 חרובי איילת

  

 אשכול עודד גרעין

 חיימוביץ נעם

 בודין נועם

 אסתרין אליאור

 כהן יובל

 פלדמן בקי

 אופיר מאי

  

 אשקלון חוף עודד גרעין

 עמרם בן תומר

 משה בן יונתן

 כליפה בר

 אמיתי עמית

 אליהו מעיין

 אביעזר שלומית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 לכיש עודד גרעין

 גרינשפן יובל

 נחמיאס דור

 אהרוני גיא

 גודינגר גיל

 פלדמן ני'ג

 נחמן מורן

  

 והמזלג ההר – יהודה מטה עודד גרעין

 הברפלד איתי

 ברזני טל

 ארביב עומר

 אלעזרי ענבר

 אמירי  שחר

 וקנין  שי

 לבין ניצן

  

 עדולם גיזו - יהודה מטה עודד גרעין

 

 אמיתי נדב

 גדסי  זיו

 עירון  אורגד

 לוי תום

 רון רז

 גאון ניצן

 וידקר יעל

  

 טוביה באר עודד גרעין

 מרקס אסף

 בדיחי הוד

 אזוגי מור

 גואטה מעיין

 ענבר שירה

 לוי טל

 משה איילת

 גבריאלי  שגיא

  

 טוביה באר דרור גרעין

 סלע אסתר

  הובר חן

 דואניס דור

 ויינר אוריאל

 בינימין עוז

 מחוז דרום



  

 

 

 

  גרעין עודד גזר

  קסטנבאום דביר

 ארץ אילי

 יהושע סתיו

 כהן איב

 גיל יובל

  

 גרעין עודד ברנר

 רוזנפלד אלון

 קריספין עומרי

 אדן שני

 שפיגל אופיר 

 כהן מעיין

  

 גרעין עודד חבל מודיעין

 כהן אור

 קליין אסף

 לקס גיא

 פרץ אופק

 כהן שקד

 כהן שחף

  

 גרעין עודד דרום השרון

 כהן יאיר

 אמדורסקי בן

 קנת עילי

 ברנס תומר

 גבזו אלמוג

 כהן אורי

  

 גרעין עודד לב השרון

 גולדהור יותם

 שחר רעי

 שושני אופק

 רז עופר

 ברמי טל

 ברקוביץ עדי 

 שלג שי 

  

  

  

  

  

  

 גרעין דרור לב השרון

 לוי ניבי

 שריקי טל

 יוסף קורל

 אסולין בר

 רבד שגיא

  

  

 גרעין עודד עמק חפר

 שלמה- בן רון

 קידר ירדן

 יצחק אבישג

 בן אשר רותם

 לדזינסקי נועה

 כהן תם

 קורנגולד מור

 מלמוד רתם

 בוחבוט שחר 

  

 גרעין עודד מנשה

 תורג'מן חן

 כהן רביב

 גרומן אופיר

 אפריים אלונה 

 אליהו נטע

  

 

   

  מחוז מרכז



  

 

 

 גרעין עודד עמק יזרעאל

 פיינברג גיל

 סימן טוב יובל

 נטף עומרי

 אשכנזי בר

 כליף תמר

 וינשטוק מאי

 שפי רון

 שירי מור

 שרבני ענבל

 מלינגטון ירדן

  

 גרעין עודד גלבוע

 שטוסר גיא

 יחזקאל יאיר

 עוזר ענר

 וידר נעם

 גדור יובל

 וושנברג ליה

 זליכה אופק

 זלצר שקד

 בר יוסף תניר

  

 גרעין עודד עמק המעיינות

 ליבלינג ינון

 אלקיים שחר

 להב אביב

 גלעדי אופיר

 יגר הגר

  

 גרעין עודד מטה אשר

 כשדאי איתי

 חכמון שי 

 עזרא איתי

 גולדמן עילי

 אביחי עמית

 בק טל

 נסרטי בר

 סקורניק מאיה 

  

  

  

  

  

  

 גרעין עודד גליל תחתון

 דן עידו

 לוי צור 

 צוקרמן-צוק שחק

 גוזלן ארבל

 אילני חן

 ליסק סיפן

  

 גרעין עודד מעלה יוסף

 כהן עמר 

 אהרון בן

 נחום דור

 יצהר ענבל

 ביאלוסטוצקי יובל

 כהן יערה

 לביא הילה

 ורשבסקי מרב

  

 גרעין עודד מבואות חרמון

 צייג איתי 

 כהן דור

 נדב עדן

 נוימן נעה

 גלילוב בר

 כהן מהר

 מרגלית הילה

  

 גרעין עודד גולן

  לוי עדי

 שפירא ליאם 

 כהן נבו

 אריה-גור ארד

 פאר שיר

 גוברמן שירן

 לפיד לליב

 לבנהר שקד 

 אופיר אביה 

  

 גרעין עודד מטולה

 פלדמן יונתן

 מינסקי עידו

 ברסקי דורון

 ניצן  מאיה 

  

  מחוז צפון


