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ווטאסאפסמי בן עומרי11102/07/2016

ווטאסאפאבי ורות הדר22202/07/2016

ווטאסאפשוש נדב31102/07/2016

ווטאסאפדודמן פנחס41102/07/2016

ווטאסאפיוסי ודורית חגי521102/07/2016

ווטאסאפאיציק לוי ( פ"ת )+ מזל621102/07/2016

ווטאסאפשאול+אלה טל721102/07/2016

ווטאסאפחנה דואניס81102/07/2016

ווטאסאפאורנה ומיקי קרמזין921102/07/2016

ווטאסאפישראל ושפרה טנר1021102/07/2016

ווטאסאפישי שמעון111102/07/2016

ווטאסאפאריה פישר121102/07/2016

ווטאסאפ חדר זוגי מיטות נפרדות עם דודהרצל בן זכאי141102/07/2016

ווטאסאפשמעון והאני בוגין1521102/07/2016

ווטאסאפ חדר זוגי מיטות נפרדות עם הרצלדוד בן נון161103/07/2016

ווטאסאפקובי + ריקי שמעוני (ריקי ב 6.7)1721103/07/2016

ווטאסאפיגאל סלים+בת זוג1821103/07/2016

ווטאסאפאליעזר קזס ומלי1921103/07/2016

ווטאסאפזיוה גור ואיתמר פז202203/07/2016

ווטאסאפקובי שועה211103/07/2016

מיילאיציק לוי וריבי2221105/07/2016

טלפוןאבנר קדרון231106/07/2016

ווטאסאפחיים ורון241106/07/2016

ווטאסאפאמיל דיין+בת זוג2521106/07/2016

ווטאסאפולאד אלקז+בת זוג2621106/07/2016

ווטאסאפרפי לוי+בת זוג2721106/07/2016

ווטאסאפמיקי כהן+בת זוג (ב"ש)2821106/07/2016

ווטאסאפאיציק מישונה+בת זוג2921106/07/2016

ווטאסאפאמנון +דבורה אלקיים3021106/07/2016

ווטאסאפפיני+בלהה יצקן3121106/07/2016

ווטאסאפמני+נורית כפיר3221106/07/2016

ווטאסאפז'ק + האני גבאי3321106/07/2016

ווטאסאפבני+מירי מורחיים3421106/07/2016

ווטאסאפהרצל לביא+ בת זוג3521106/07/2016

מיילסמי אוחיון361106/07/2016

מיילעופר ברן371106/07/2016

ווטאסאפפיני פולק+בת זוג3821107/07/2016

ווטאסאפדוד לוי+בת זוג3921107/07/2016

מייל מנעם הנאוריהנה יצחק401107/07/2016

מייל מנעם הנאור- חדר זוגינעם הנאור411107/07/2016

מייל מנעם הנאור- חדר זוגימריוס ליבוביץ'421107/07/2016

ווטאסאפשחף רפי 431107/07/2016

מיילמנחם רדו+בת זוג4421107/07/2016

ווטאסאפאייב רוזנפלד + רחל פורת4521107/07/2016

ווטאסאפדוד אלוש461107/07/2016

מיילחיים אלוש471108/07/2016

L1מיילאבי + גילה גורביץ4821108/07/2016
מייליוסי ניפרבסקי491108/07/2016

ווטאסאפבני מנדל+בת זוג5021108/07/2016

מיילראובן עובדיה511109/07/2016

ווטאסאפדובי +רינה גלצקי5221110/07/2016

ווטאסאפהרצל+רות חלק532211/07/2016

ווטאסאפרונה גיל541111/07/2016

ווטאסאפיוסי+שרית פרץ5521111/07/2016

פקסישראל+ורדה נחזץ562212/07/2016

מיילשמעון דביר571112/07/2016

מיילמאיה גבע581112/07/2016

מיילשלמה כהן591112/07/2016

מייל +מייל 13.7 מלאלי מוראודי מזלי+אלי מור-2 מיטותבחדר אחד602212/07/2016

מיילזאב +שרה אבנון6121113/07/2016

ווטאסאפמוריס אזולאי621113/07/2016

מיילצביקה לוי631113/07/2016

ווטאסאפישראל שראל641113/07/2016

ווטאסאפאורי ג'ורג'י651114/07/2016

ווטאסאפרמי קורן661114/07/2016

מיילשרה גולן+אילנה רומנו-ח.זוגי מיטות נפרדות672215/07/2016

מיילנתן+רחל בחר6821116/07/2016

מיילמוטי לוי+ אשתו6921116/07/2016

טלפוןיוסי ולפרט+מלווה7021117/07/2016

מיילנתן שגב + מלווה7121117/07/2016

מייל מולד אלקזרון ראובן+בת זוג7221124/07/2016

מייל מולד אלקזישראל יעקובביץ'+בת זוג7321124/07/2016

מייל מולד אלקזעמי סספורטס+בת זוג7421124/07/2016

מייל מולד אלקזאלי קמר+בת זוג7521124/07/2016

מייל מולד אלקזשושנה ישראל+בן זוג7621125/07/2016

מייל מולד אלקזאברהם וברוניה אלעזר772225/07/2016

מייל מולד אלקזדני שמש781125/07/2016

מייל מדוד בן נוןאהוד ונחמה קוצקי7921125/07/2016

מיילמוטי ואביבה שרעבי8021128/07/2016

מיילאילן מאי+ אשתו8121106/08/2016

מיילחיים ונחמה דקל 8221106/08/2016
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