
מיןסיעת אםסיעהשם פרטישם משפחהמס רץסוג בחירותסיעת אם
זכרעוגןעוגניםאברהם דניאלניסנקורן1ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםגליהוולוך2ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמיכאלכוכבי3ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםפרוספרבן חמו4ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהםיחזקאל5ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםארנון) דודבר דוד6ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאריאליעקבי7ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאילנהכהן8ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדוד חייםצרפתי9ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאראלהסיסו10ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםברקלוי11ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמעוןפרגון12ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמיהיניב13ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהםאדרי14ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםכוכבה חוהקניסטר15ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהפרידמן16ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםיצחקגרופי17ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהאביטן18ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםפנחס פיניקבלו19ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםרועי אורשרעבי20ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםסמי שלמהשושן21ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםיוסףמורציאנו22ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםדח'ילאבו זייד23ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםבנימיןעיני24ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםשמואלמזרחי25ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםפסח אהרןהאוספטר26ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאהודנוף27ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרמיבן-גל28ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאורליביטי) שלוח(29ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםרמימדהלה30ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםלאוןבנלולו31ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםציוןדהאן32ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאלי אליהובן מנחם33ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםסימירוקח אוחיון34ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםזהבהאלימלך35ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםמיסםגלגולה36ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםזהריהיונס37ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחדווה חנההלר38ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםיהודיתאוליאל מלכה39ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםעובדיהשטח40ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםסימהנמיר41ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםישראלהבן אשר42ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםעופרהכהן43ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרבקה זואןסגפי44ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשרהגובס45ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמרינטוקנין46ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאליהונעים47ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחגית זיוהפאר48ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבחלוצי49ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהליכודעוגניםקמילההדר50ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיהודהתפיירו51ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםעמוסברנהולץ52ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמריםרובינו53ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםליאורה בטילנגר54ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםחיים ראובןזהבי55ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםפנחס פיניאדרי56ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאילאלי57ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםברוךמרזוק58ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיואבקליין59ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאופיראלקלעי60ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםנורברטבוכובזה61ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאסףוואנונו62ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםמאג'דאבו יונס63ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףגל64ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםשמעוןאלבאז65ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםמעוזיהסגל66ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגבריאלאסרף67ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםקרןאופק68ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמרדכיגת69ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאלה יעלונה70ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהכפיר71ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאמנוןברוכיאן72ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאביבהחזן73ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאבשלוםוילן74ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהם חביבאנקורי75ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםלוי ארמונדוקנין76ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםחיהקורן77ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיצחקבנימין78ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרוןרז79ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהיאיר80ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםהרצליאקה81ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאילןכדורי82ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיאירמושקוביץ83ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםישראלגולדשטיין84ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםמור שושןסטולר85ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאהרן חיכהן86ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחקמויאל87ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםשמעוןהלוי88ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםולדמירמורג89ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשאולסקיף90ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםבת שבעאסא91ועידת ההסתדרותעוגנים
עוגןעוגניםיורםאיצקוביץ92ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםפנינהפחימה93ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםמשה צ'יקוכהן94ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםראובןפרי95ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםישראלפרז96ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאייללוי97ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמריםפרקש98ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאלכסנדרהציבולבסקי99ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוזעוגניםחי אלןאטל100ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדינהאלימלך שחר101ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאופירלוי102ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאליעזרנגר103ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעודד נסיםדאנה104ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםגלית פסיהאבידור-הופמן105ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםסמדרספרן106ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםטליבן נעים107ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדקלהכהן108ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאברהםדנינו109ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהםלוי110ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםערןחרמוני111ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםתומררזניק112ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגרשוןגלמן113ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדניאלבונפיל114ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהמזרחי115ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםיעל מריםסיני116ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאיריסנפתלי117ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרפאל יחיאלמסט118ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםלאהפדידה בן שיטרית119ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהםלוי גלילי120ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאיתןסולמי121ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםנאוהמורד122ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאשרשמואלי123ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםצפורהמימון124ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםרפאלכהן125ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגיוראנחום126ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםזאבליברמן127ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרוגראנקווה128ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליעזר-זורימזרחי129ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםסימה שמחה חיהברנשטוק130ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיצחקיצחקי131ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםחייםשייב132ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוחנןנתנזון133ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםרפאלבן חמו134ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםעינתעובדיה135ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמאיר שלוםבביוף136ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםכמאלאבו אחמד137ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהארבילי138ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהסמיה139ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעודדעמרם140ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהם רמיגויטע141ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםאסנתאשול142ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאביאזולאי143ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםדודשחר144ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאביגבאי145ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחייםמושקוביץ146ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםחסיבעבוד147ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיונה מאירפרטוק148ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאליהוגוניק149ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםארמוןלנקרי150ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםלאוןפרץ151ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםארצימרדכי152ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםבלהראובני153ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאיריתפריש154ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםנימרמולא155ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמריםאורן156ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםמוראדמפרע157ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעאדלעתאמנה158ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליגבאי159ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםצביאקרמן160ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםדןורוןפאר161ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאריההרשקוביץ162ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשמעון שלוםפיניאן163ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםסעידטאהא164ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהמרום165ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםנסים ניראטיה166ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיוסףלוי167ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיאיראהרן168ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאופירבר גיל169ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםשאולדור170ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםירוןדקל171ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאיזק יצחקלוי172ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםציוןבן לולו173ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםגיוראברעם174ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחקגורדון175ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדוד דויסגלנוס176ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדוד מאירפרץ177ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםליליסופר אפק178ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםצפראדוויק179ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרבקהצ'קוטאי180ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאורלידולב181ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבואחניש182ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאיילזלץ183ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיצחקבלאיש184ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםליאורברזני185ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםחתאםואכד186ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעמוס עמירבריגה187ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמאירתורג'מן188ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאורןעמרם189ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםחגי יהודהגנש190ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהםוייסמל191ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםשרהליבסקר192ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםבנימיןבן שושן193ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבדבידה194ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםנאווה שליגל195ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמרדכיחזיזה196ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבאדרי197ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשלוםאהרוני198ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםסטריאןפינקל199ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםשלמהמיארה200ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםחדוה פרידהברק201ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיאירבשארי202ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליבר203ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנחמיהכריסי204ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםבנימיןנורני205ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמאשהלובלסקי206ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהםאפיה207ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםליאורטרגן208ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמעוןברנס209ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרפאלקטאשוילי210ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאריהסומר211ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמישל שלוםחלימי212ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםעומרשכטר213ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאילנהגיני214ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאילנהדניאל215ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאילנהפינטו216ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםבעזכספי217ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמאירגבאי218ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאליסיצחק219ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיוסףקדוש220ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםברכהברוב221ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםדודאלוש222ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמשהחיו223ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםיהודיתשרעבי224ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםרצוןשרעבי225ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםחייםתמאם226ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףקדוש227ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםזהבהמנצור228ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםזהבהשוטן229ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםליאור פנחסטהור230ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאלייריב231ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיואבתעיזי232ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםטליהרותם בן דוד233ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםיהודיתמנדה234ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםעמוסלוגסי235ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםשרהסטרקובסקי שילון236ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםגלית חיהכהן237ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםריהאםאבו אלעסל238ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםנדיהחמדאן239ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרימונהלוי240ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםתמר לאהברק241ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםרבקהמוגמי242ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםיעקבאלבז243ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליהובן גרא244ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאיתיברנט245ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאמירירון246ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםלימורליברמן-לביא247ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםשולמית שולהכהן248ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיורםארנשטין249ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםנחוםאסד250ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםראובןאלקבץ251ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםאהובהלוי252ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיורם) ג'ורגג'יבלי253ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםפארוקדעאס254ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמשהדבוש255ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםמרים מיטללהבי256ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםצבימנשקו257ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיחזקאלאנגלר258ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאסתרשמש259ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיצחקשחף260ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמעוןתורגמן261ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאילןואנונו262ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםוסיםחוסרי263ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאביחיאברהם264ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגילגורני265ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםגלית מיטלזרוק266ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםעדירויטמן267ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאלישלמה268ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמריםאביגד שרעבי269ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיוסףונגר270ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודוקנין271ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאהרוןכהן272ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמתי מתניהיצחק273ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאיילנעמן טל274ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףבננו275ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםבן ציוןבר שלום276ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהגולדנברג277ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםעזית ליהיאגוז278ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאלירן אליהוקוזליק279ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםסאמיחלבי280ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאילןגור281ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרוביןחנניה282ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודעדוי283ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםבתאל ענברמשה284ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםסוהירמחאמיד285ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםרפיקעסאקלה286ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאוריכהן287ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםישישוקר288ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםזכריהעובדיה289ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיורםמרגלית290ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמרסל מכלוףשטרית291ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשלמהאלמגור292ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםנסיםאלימלך293ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסף מאיראלמלן294ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםשמואלאפלבאום295ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמלכהבנימין296ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםנדבבר און297ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמשהאדרי298ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמשוןברגר299ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהעוגןעוגניםעידיתכהן300ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיורם שמעוןסויסה301ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליהובדש302ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםודיםאבנשטיין303ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמזלגולן304ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרןסופר305ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםנוריתלוי306ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםירוןצרפתי307ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםרונןבשרי308ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחקיהודה309ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנתנאלגלעדי310ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליעזר שבתאיחסון311ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםרמיאזרן312ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםלורהורטון313ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםנסיםלוי314ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליהואלבס315ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסיקפילוטו316ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםבנימיןבן נשר317ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאילתגלילי318ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאלוןבן הרוש319ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיוסףשריקי320ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדליההדר321ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםרחלדה מרקדו322ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםבועזלוי323ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאילהפרייזלר324ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאברהםדאלי325ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבנגר326ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודבן שלוש327ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשמואל יוסףגלצר328ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםנעמיאלכאוי329ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםשלוםקוטלר330ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאיל יחזקאליחזקאל331ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםפנינהוולף332ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמאיהאזרחי333ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםעידולב334ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםרינהקרן335ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאיליהבינקין336ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדינהעידן-רווח337ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםיובלהלפרין338ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאפרתכהן בן-שושן339ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעמיתבן צור340ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםירוןמגן341ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםריבה רבקהאילן342ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשיסלוצקין343ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםציוןחדאד344ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהזבלוד345ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרחלביסמוט346ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודידגר347ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאיילמושיוב348ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאדילהימלמן349ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהעוגןעוגניםבמביאליגון350ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדן שמואלהורנשטיין351ועידת ההסתדרותעוגנים
ליכודעוגניםרמירחמים352ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיעקבמועלם353ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיחיאלוהב354ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמאירששה355ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמשהגולני356ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםקסםרוזנבלט357ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהחדד358ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמאירבר נס359ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםעופרלוי360ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםשלומיתמור יוסף361ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמיכאלבן הרוש362ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםדודפדלון363ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםסלאםבילאל364ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגד רחמיםבוטבול365ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםאריקה-רבקהאשר366ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםאסתרשלומי367ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאבנרבן סיניור368ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאבשלוםאייזנר369ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםדונהליברמן ינאי370ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםעליזהבלעיש371ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמיכללוגסי372ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאיתןשלום373ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםעפרזבנר374ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםניקהשמחוביץ375ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלוםשינדלר376ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםפאניזינו377ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםרועישנדלר378ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדבשניצר379ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרפאלשריקי380ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשמשוןדייסי381ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםזכריהדובני382ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבסייג383ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהוולמן384ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםזיוהלוי385ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםריםחזאן386ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחיהספורטס387ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדורוןקרני388ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםבת-אל אתיבניטה389ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשרוןבן חנן390ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאינהשמרלין391ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרותחסן392ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדניאלכהן393ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהם מנדלקוך394ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאבידנון395ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאריהברנס396ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבכהן397ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםעמוסגרופי398ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםארזכהן399ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםיהונתןאביחסירה400ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיהודהוונטורה401ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםטובהרוטפילד402ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדרורהמלחי403ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאברהםוישנוביצקי404ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםסלאחשלאבנה405ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםעמירםעצטה406ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעמנואלמעודד407ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשלמהמדמון408ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםליליכהן אליעזר409ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםחיהמגדי410ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמנחםאשכנזי411ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמיטלפרקש יודקובסקי412ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםעליזועבי413ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעמוסשרז414ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשהלהלוי415ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרומןרובין416ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםדודחזן417ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיוסףקוממי418ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאסתראדמון419ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםדבביץ420ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםחיים דניאליסוד421ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםשלמהשורץ422ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיצחקמלול423ועידת ההסתדרותעוגנים
עוגןעוגניםאחיאבשמחי424ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםרמיבניון425ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםעידןשושן426ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהבנימין427ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםראובןקורמן428ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאליהוכהן429ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחקבן יצחק430ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםשרוןברשטלינג כץ431ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאבשלוםאברמוב432ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהארבלי433ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדבקליינמן434ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםדודדלאל435ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםחייםפרטוש436ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחןחיימוביץ בוגר437ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםכמילח'ורי438ועידת ההסתדרותעוגנים
עוגןעוגניםדודראובני439ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשיקמהאהוד440ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהאזולאי441ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםשלמהדוד442ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדניאלכהן443ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםאריאלהשמיר444ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםנגהאליאש זלמנוביץ445ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאיילאמסלם446ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאריאלהאלון447ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהסויסה448ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאבנרזכריה449ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםרמזיאסלאן450ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיואבגדסי451ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםכדוריאורה452ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיצחקשושן453ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםעופרחתוקה454ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרחלמירון455ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמרגליתמשה456ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםסמדראהרוני457ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאילןהללי458ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףתומר459ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםגלחביב460ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםהלאלחלבי461ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםארזויניקור462ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאורי-אריאלצוברי463ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםניקולאיאור464ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםנאוהינובסקי465ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםאריאלהמזרחי466ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםעטרה עיישהשושן לב467ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמירביעקב468ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשלהונטורה469ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםדבסלמן בלוך470ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאיריספוקס471ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחוהליידר472ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמזידסעד473ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםאמירהסרטני474ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאסתרהראלי475ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאוריאלפרין476ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאילנהשטרית477ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםגיא דודחדידה478ועידת ההסתדרותעוגנים
 עוגןעוגניםמשהרינת479ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםענתגוליגר480ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחייםחסקי481ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודמילס482ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדיאנהירקוני483ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהחתן484ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמרגליתכהן485ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםאיתןקלינסקי486ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשושנהבן שהם487ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמיכאלרואש488ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםאביטלפרטוש489ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודשושן490ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאלכסנדרגושנסקי491ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםסיגריתכהן492ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףביטון493ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחקאוחנונה494ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאליהובן שושה495ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםיוכבד ורדהטננבוים496ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמעוןשושן497ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםרפאלטריקי498ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשושנהאפנג'ר499ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהעוגןעוגניםרות מזלכהן500ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמאיראוחנה501ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיונסאבו ראס502ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרותםאוחנה503ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםטובהלב504ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליבאטה505ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמריםבונפיל506ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמנחםמזרחי507ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםסוהילמרג'יה508ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחק יעקבקלעי509ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםכוכבהכהן510ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיואבהלאל511ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיוסףקדוש512ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאילשירן513ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאסנתלוי514ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםלאונידגולדשטיין515ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמאירגרייס516ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמאיהנורי שקד517ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםפאדיאבו ריא518ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםצביוינטר519ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםדניאלאסולין520ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדניחדד521ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםחייםישעיהו522ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיוסףכהן523ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדינהחיון בן זקון524ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאברהםשטרית525ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםפלורהשושן526ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםניסיםחליוא527ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמישלטבול528ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאמנוןיחיא529ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםחייםטימם530ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםטליחיט אבירז531ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםירוןניסים) יחיא(532ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדליהשי533ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחקאשכנזי534ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאלוןשוקר535ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםאוריתפיירשטין536ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםכוכבהבנימין537ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםתאופיקאחמד538ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםיפעתבקצי539ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאורנהאבידן540ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדינהבר541ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםעזרארביע542ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאביבהברגל543ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםרןבנימין544ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםג'נהבריילובסקי545ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחמיאינטרטר546ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםליאת נחמהברקוביץ547ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמאיהגדזינסקי548ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםעדינהטל ולטמן549ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהעוגןעוגניםרוניתדוגמא550ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאינהלוי551ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיצחקדדוש552ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםרועיכהן553ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיצחקבלס554ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמנחםפרימן555ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםחיליקרביב556ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםיניבשגיא557ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמיכאילברוסובנסקי558ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמירבעמר559ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמאירכהן560ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאורהרפז561ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםזקיןמירזאיב562ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםציוןיחיאלי563ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםאחסאןחוסין564ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאוהנוריאל565ועידת ההסתדרותעוגנים
אופקעוגניםיואליצחק566ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאפיכהן567ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשרהדוננפלד568ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאשראסרף569ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאסתרדמשק570ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאורןיקים571ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםנעמיכספי572ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםדודאברו573ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםעאידבדיר574ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםהרצלאידן575ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדבורה-אןמרגלית576ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאברהםכהן577ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאיציק יצחקבנישתי578ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמישל סלומוןעמר579ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםחיים אליהואלגרסי580ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםדוריתאל גזר581ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעוזר אריהלייפר582ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםורדיתארז583ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיורםעדיקה584ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאבליןמילוא585ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםאחמדחסן586ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאבנרמזרחי587ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאביטלארנפלד588ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםבנימיןריבי589ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאהרוןרפטאר590ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאוריצראפי591ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיגאלהררי592ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשה אילןאזולאי593ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאורנה עליזהביטון594ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםאסתרבנין595ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאהובהחסין אברגל596ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםעליזהכדורי597ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאהרןבוצר598ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיורהבן אפרים599ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםמנשהפנחס600ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרותכץ601ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםנפתליאטיאס602ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאריקהלזר603ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחיים הקטורכהן604ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםענתגינדי605ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםנגהקלינגר-אתיאל606ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאורניתגינת607ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשמעוןפרג'ון608ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםגליתגינת-קופר609ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאברהםמזיג610ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםססילגל611ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםסםעובדיה612ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםיובלבן בסט613ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחנידבי614ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםמאיר יוסףאמויאל615ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדוריתדלויה616ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםשולמית רוחמהאנגלנדר617ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיואלחדד618ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםנועהדנאי619ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמקסאפריאט620ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםתהילהשמולוביץ621ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםחייםקטרי622ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםעאסיעראידה623ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמרדכיהרוש624ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיעקבדהן625ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםפלוריקסלסי ולדבלום626ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףיאסדי627ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםחננאלתם628ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאודליהכץ629ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםורדהלל630ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאלון יצחקמרכוס631ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמישלבן נעים632ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאיללוי633ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודפרץ634ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםמשהמזרחי635ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאבנרסולטני636ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםעדינהגמליאל637ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםמוחמדמחאמיד638ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםקלריסהשטיינברג639ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםעינתמחלוף640ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרפאלבכר641ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםמרדכי אבירםעמר642ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמואלויסמן643ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםששוןברדה644ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחקהרוש645ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיעקבכליף646ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאופיר יוסףהרפז647ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאהודמלך648ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאמירטריף649ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםיהודה יצחקנעמן650ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמאיראמסלם651ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשמעון-יוסףמלול652ועידת ההסתדרותעוגנים
עוצמהעוגניםאיריתמנה653ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיאירכץ654ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמיכאל) מישלאסור655ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמינהגרינברג656ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםסאלחסלאלחה657ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרעותפבלוביץ658ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאייל-שמעוןחדד659ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםקרןכץ660ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםרותאהרון661ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםיפיתברמן662ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםגילי גמליאלכהן663ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםמקדאדעבד אל קאדר664ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאילניתאייש665ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאפריםמנצור666ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםמאירבן גיגי667ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחנהטרגר ינאי668ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםנפתלייצחק669ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאביקוריאט670ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםניסיםשושן671ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהםמשלי672ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיפתטירי673ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםשוקיקרומר674ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםישראלסולומון675ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיורםפרץ676ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשמואלכרמי677ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםתלמהפרץ678ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעיששיטרית679ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםצבירז680ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנירבן חיים681ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםישראלשרון682ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגיאלנדסמן683ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרונידהן684ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםענתעוז685ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםג'מאלשריף686ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהסלמי687ועידת ההסתדרותעוגנים
עוגןעוגניםרועייעקב688ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםיערהנגר689ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאסתרשלום690ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםצפורהדהן691ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשלמהמוסלאי692ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםיהודיתקורנפין693ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחנהאילוז694ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםיהודית-ינטההורנשטיין695ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעליח'לאילה696ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאביביתחרמון697ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאופירעותמי698ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםסגליתשמע699ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםיואלמעודה700ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרוןמגורי כהן701ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאפריםעזרא702ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבדהאן703ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרותיהרוש704ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאלכסנדרריבו705ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםשושנהמלכה706ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהבוק707ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםגולןביטון708ועידת ההסתדרותעוגנים
 עוגןעוגניםיצחקפרץ709ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנתןמושייב710ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאכרםסייד אחמד711ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמאירבן הרוש712ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםברגיסין713ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמואלענו714ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגיוראחרלופסקי715ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםיוסףכהן716ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיפתחדבוש717ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיאירטביב718ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהכהן719ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםנורברט לויבלומנטל720ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאריהלוי721ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאליאביטבול722ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיהושפטנחום723ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףאוזן724ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםגדעוןשני אחמר725ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםדודטבח726ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודדורון727ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםשמעוןדהן728ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאברהם יצחקאסא729ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהאופקעוגניםאוסנתבנלולו730ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיעקבבנישתי731ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשמעוןשושן732ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדליההמאירי733ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםצפורה חוההר שפר734ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםמשה חייםזרחיאני735ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאריהאוחיון736ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםרונןלוין737ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםואילג'ומעה738ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאיריתוידל739ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםננהפאר740ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשאולכאתב741ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםזיוהאלבז742ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחנהקורצויל743ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםדניאלמלכה744ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמעוןזפרני745ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםסיגליתהנדלמן746ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמיכאלאלזרא747ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודפרסי748ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמוליאורן749ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםאליהוזקן750ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאוריאלשקורי751ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםסיני-אליקעטבי752ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםטללב753ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאשראזרזר754ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבצרפתי755ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםרחמיםחמוס756ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםיצחקבן אהרן757ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאוריחמדי758ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיואליעקב759ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיעקבמזיג760ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםעדנהלוסטיג761ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףנוימן762ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאשרנהון763ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםסונבולהמישרקי764ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאבראהיםמרשוד765ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאברהם אלברטקורקוס766ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםהילהשושן-רויטמן767ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמאירדיין768ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמרגליתמעין769ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיהונתן יעקבדקל770ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםבוריסשקולניק771ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרומןיזרייב772ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםארנוןברזלאי773ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםיורםקנדל774ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמריאנופליישמן775ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמלכהקופרמן776ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםדנילוגסי777ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאיריתמשעלי778ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמוריהאשכנזי779ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהעינב780ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםתמרוכטר781ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםאבישי שלוםברדא782ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשאולמזרחי783ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםענתכהן784ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםאבתסאםקאסם785ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשאולזכאי786ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמרסלנעמן787ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםנתןמזרחי788ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאיריתמעלם789ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםסימהסורני790ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמריםאזולאי791ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףברבי792ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמיכאלהיוסף793ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםיגאלגבאי794ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרחלחכם795ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדוריתסקינזס796ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםליאורשרעבי797ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרותהרוש798ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאלכסכהן799ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוזעוגניםאורי פרץמיטלמן800ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאלהממן801ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםסלבה דודליבוביץ802ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמאירמלכה803ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאדוארדחדאד804ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםנהרואןדיאב805ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחקמימון806ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאלשרעבי807ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרינה מלכהטיורי808ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרותאגם809ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודאפריאט810ועידת ההסתדרותעוגנים
 העבודהעוגניםהדספסרטין811ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםליליאןסטרוגנו812ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעדיחיון813ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםארזגראוברט814ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחוהחכם815ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאריהזיתוני816ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםסופיהגרבי817ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםחנןאהרון818ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםעמאדמגאדלה819ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםזיוה שרהאסא820ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאליבן איון821ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםפאדיח'ורי822ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוגבעשור823ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםבנימיןפדידה824ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםנאורירושלמי825ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבמנשה826ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגיאעודי827ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדניאלאוחיון828ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרימונדשחאדה829ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםעופרהמזרחי בן שלום830ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיעקבגנון831ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםחנניהדהן832ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלוםישעיה833ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאברהם יצחקלוי834ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםשלומיתלוטם835ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםריאדאבו ערישה836ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםמנסורדהאמשה837ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםצילההדס838ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהאלקבץ839ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםיוניתנסים840ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםעופריעקב841ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמירבעמר842ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםשמעוןועקנין843ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהבנישטי844ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדודמנטש845ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאסתררוה846ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםלבנהעוזיאל847ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםנאזקמנסור848ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרבקהבן דוד849ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםטנגיזבוזוקהשוילי850ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםראובןסולטני851ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםעבאסתיתי852ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםחיהאונגר853ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםזנט חנהללוש שמיר854ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםדליהחלבי855ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםעבד אל סלאםחסן856ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםריטהליברמן857ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחייםמנסורה858ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאהובהלכיש859ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעאדלמזעל860ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםמישלבוסקילה861ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםעאידח'לאילה862ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמרגריטהשפקובסקי863ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמוחמד סאדקמסארווה864ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםרשאדשלבאיה865ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגריגוריקיפניס866ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםריטהפייסיק867ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםרחלשגיא הגלר868ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמירהקוניק869ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקביצחק870ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםדודמימון871ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםשניכהן872ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמרזוקח'טיב873ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעופר פנחסאטיה874ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאושריקסלסי875ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםזיהבית זהבהבן חמו876ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםיהודיתשילה877ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמרדכיאברהם878ועידת ההסתדרותעוגנים
 עוזעוגניםבטיבלייכר מוסקוביץ879ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאהרןאדטו880ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםחייםאיתן881ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאברהם אביפלדמן882ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרפאלקבסא883ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםאיאדאבו אל זלף884ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםסמיאלקרינאוי885ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרונןאבואלגיז886ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםגילהחממי887ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגדגפני888ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםפרידהקבלו-גוטמן889ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאסתרקורדובה קרהקיה890ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלום אלוןשמלה891ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעודדשאולוף892ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםמאירנווה893ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיובלהילב894ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיהודהויצמן895ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיגאלבוזגלו896ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרונןויסקוס897ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםקמאלאל דנפירי898ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםלאהכהן899ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםאליהוכהן900ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאיתןליכטנפלד901ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהבר דוד902ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםריצ'רדפרס903ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשאולמימון904ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאביאלמליח905ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםתיקיחן906ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדודאזולאי907ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםסמי שמואלשלום908ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאיילזלנה909ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמוריסגבאי910ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעטאאל והבאני911ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסף יורםנדלר912ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהםניסנבאום913ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאליסקמחי914ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםסמירקאידבה915ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאסתרפרנקו916ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםתרצהאנגלנדר917ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעמוסעראמי918ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאלישעסולמי919ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםברנרדכהן920ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאילתברוך-כץ921ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםדודאנקווה922ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםמירהבלס923ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםזהבהפרץ924ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםששוןפרץ925ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרחלמאזיג926ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמה חייםפרלוב927ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאפרים אליעזרבולמש928ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםפלטיאל אהרןאדרי929ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאביקציר930ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמרדכיראובן931ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםבנימיןאלבז932ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאברהם-דבכהן ארזי933ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרפירגב934ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםמתןקמינר935ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאלירוזנפלד936ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהשגב937ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליעזרבלו938ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםחנהחכים939ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאילןשורני940ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאילדרעי941ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםישראלזנדני942ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרומןבורוכוב943ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאריאלברנע944ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיהודהפרץ945ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםירוןחן946ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמישילגילה947ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאפריםזכאים948ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיונתן גמליאלמלמד949ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוצמהעוגניםאברהםאלוק950ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםעוזיאלסרי951ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאביאסייג952ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמאירועיש953ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםנמרודברנע954ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבגבאי955ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמרגריטהז'ורבסקי956ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםדליהמור957ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםחנההרשקוביצי958ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםנפתלימלול959ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםנג'יבטאפש960ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםבאסםשדאד961ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחקספאחי962ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםמיכלחיון963ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםרןלב964ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעקיבאאשורי965ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםירדנהרפאל966ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמשהפרנקל967ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאיזבלהזרחוביץ968ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםליודמילהסמוליאק969ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשמואלעטיה970ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםחייםברדא971ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמירומזוז972ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאבשלוםדוד973ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיצחקנניקאשוילי974ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםבתיה בת ישראלקרטר975ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאוריתדקל976ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשרהאדלר977ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאילנהשאלתיאל978ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהםשיטרית979ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםפרוספרביטון980ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהצרפתי981ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהכהן982ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמריםבן יאיר983ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםטוביהאשכנזי984ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםבת חןמזמבר985ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרבקהלויתן986ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהישראלי987ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהם דודוקנין988ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמיטלנחום989ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהפלור990ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשרוןבן יצחק991ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםרויטלכהן992ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאהרוןאברך993ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםעדנהחן994ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמנחםאוחנה995ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםדליההייב996ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםסלמאןקבלאן997ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםעדהפברקר998ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםניצהאברז'ל999ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרליכודעוגניםיצחקדאלי1000ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםגבריאלפינחסוף1001ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםליזהכהן1002ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםשרההפטל1003ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםיפהשרעבי1004ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםחגיברק1005ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחיהשפירא יזהר1006ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהפינקלשטיין1007ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםכרמלהחמו1008ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםלין הדסדרור1009ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםמאיה עדהקרבטרי1010ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםלאהלחם1011ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםורוניקהויגדורצ'יק1012ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםהילהקניסטר בר-דוד1013ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיהושעדנינו1014ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיצחק שמעוןאפריאט1015ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאורנהשנפ1016ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיעקבלידר1017ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםלילךקדוש1018ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםשמואלטויטו1019ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםצוריאליעקב1020ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרותלוי1021ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםג'מאלאבו ריא1022ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםסולישושן1023ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםעדהקרמרסקי1024ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמריםגרגיר1025ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםפנינשיא1026ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםלילך מריםכהן1027ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםתניה סוניהכהן1028ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםנוריאלכורש1029ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמריםרפאל1030ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשרונהאילון טובי1031ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםנליהרויטמן1032ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאמציהרייז1033ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםענתישרעבי1034ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםיוסףאסתייתי1035ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםחיהבוסי1036ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםחוסאםאבו סאלח1037ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםעפרהמימוני1038ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםחגיאדזיאשוילי1039ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםרפאלאליאסי1040ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמעון חייםקביליו1041ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרפאלבנבניסטי1042ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאשרסרגה1043ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיהודהגן-אל1044ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםלייבקרסניקר1045ועידת ההסתדרותעוגנים
העבודהעוגניםסערשפירא1046ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםעטרהכהן1047ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעמירי) מיכאל(כהן1048ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםעמוסכאוי1049ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהעוצמהעוגניםלריסהרוייטמן1050ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמרדכיפרץ1051ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמרדכילוגאסי1052ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםחיהכהן1053ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאליעזרהברמן1054ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהלוי1055ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרונינעים1056ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםטובהפינרו1057ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאפריםקורן1058ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאילןפנחס1059ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםערןיחיא1060ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםעבד אל קאדרסטל1061ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאבנרבן רחמים1062ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםקונסטנטיןרוייטמן1063ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדודעמוס1064ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםזהבהתנא1065ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמשהבן עטר1066ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםנוריתרוס1067ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםסמדררופא1068ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשלוםטנג'י1069ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאפריםאורנשטין1070ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםכרמל אלכסנדריערי1071ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרחמיםשמעוני1072ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםדוד נסיםשר1073ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהצברי1074ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםחייםאמויאל1075ועידת ההסתדרותעוגנים
עוגןעוגניםאלכסנדרקושניר1076ועידת ההסתדרותעוגנים
עוגןעוגניםיוסף חייםקטרי1077ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםסיגליתארביב1078ועידת ההסתדרותעוגנים
  עוגניםאליסדן1079ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיאירברזאני1080ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיחיאלדהן1081ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףדקל1082ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםורדקובטי1083ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהתנעמי1084ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםצביקהדונט1085ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםמשהדדיה1086ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםישראלרביבו1087ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםציוןבשרן1088ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיעקב-כפירבחני1089ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגולןמלכיאל1090ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשה יעקבירונסקי1091ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםעינתאברהם מאיר1092ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהבריינין1093ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאטילוי1094ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאברהםאריש1095ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםתומרכהן1096ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאנדריאסולין1097ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאיתןגבאי1098ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםשרהבן אבו1099ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוגןעוגניםאברהםגולן אלבז1100ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאתי איריסצונה בן חמו1101ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאליהורבנזפט1102ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעוזימרדכי1103ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםדודבאטוט1104ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיוסףאוטמזגין1105ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםנצחכהן1106ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרןשושני1107ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםגלית מזלברדה1108ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםבת שבעשמש1109ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיצחקכהן1110ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםשיאבן1111ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשולמיתעמוס1112ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשרהסבג1113ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםסיגלאברהם1114ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמשהפטל1115ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםיצחק דודכהן1116ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאורון דבקלימן1117ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםזכריהגולי1118ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאברהםצוברי1119ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאמנוןסומבול עזרא1120ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיצחקבן ישי1121ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיגאלכהן1122ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםסמדרתבורי1123ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםרחמיםגואטה1124ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאביחמיאס1125ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמאירדדיה1126ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםאפרתכהן1127ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםשיראדם1128ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאליהואביטן1129ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםאושרהלוי1130ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאסף אברהםמעטוף1131ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםכוכבהנדב1132ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםקוביבר1133ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםיוסףעידן1134ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםעליעאמר1135ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםרונןצברי1136ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםולידאבו ליל1137ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםמלכהקוסקס1138ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםשרוןשחר1139ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםשמואלתמר1140ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאורלייחיא1141ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאיילכהן1142ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאריק אהרוןשרגא1143ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאלישואלה1144ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםאסתרדהאן1145ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםמלכהרונן1146ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםשרבלחילו1147ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםירדנהצמח1148ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםשלוםפולברש1149ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרליכודעוגניםשמעוןבן דוד1150ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאברהםכהן1151ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםבת שבעגאון1152ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםרחלסלה1153ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםטובה אפרתישראלי1154ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםמוניקהכהן1155ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאילןסויסה1156ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאונדריסימימה1157ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשלמהקלדרון1158ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאליברד1159ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאיתןעפגין1160ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאליאסולין1161ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםמוסטפאאסעיד1162ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםברכהפיטוסי1163ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםנורברטצימליכמן1164ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיגאלכהן1165ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםישראלהביזונר1166ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאבנרקהלני1167ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאוריבן שאול1168ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםעמרי שלמהסאאל1169ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםזהרשלוסברג1170ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםחליאגמי קוקו1171ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאורליגולומב1172ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםאחמדעספור1173ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםגברי קראדי1174ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשלמהשני1175ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרויטלאזואלוס שייב1176ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםנסרינאעבד אל חי1177ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםג'מילח'טיב1178ועידת ההסתדרותעוגנים
 כולנועוגניםזאבגלשטיין1179ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשוניה) ישעיהושניידר1180ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםליאליחמדה1181ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאליהוזרגרי1182ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםגנטאדרי בנישטי1183ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםגדעוןחראזי1184ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםעג'אג'שחאדה1185ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםיהודיתנעים1186ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםניליאלון1187ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםליאתשפיר1188ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהאופקעוגניםקלודיןעמר1189ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםסאלחאבו עישה1190ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםליאורמוזס1191ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםינוןכהן1192ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאילןאבלס1193ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםשליאהרון1194ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנסירביראני1195ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםנחמיאורנשטיין1196ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאסתראדלר1197ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםנימרמוסא1198ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםרחלינוב1199ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהמרצעוגניםשרוןיעקובסן ויס1200ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםרוניכהן1201ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםאתיאורלי1202ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאלי אליהואורן1203ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםנפתלינאור1204ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםעמאדח'ליפה1205ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאברהם שלמהנויברגר1206ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםיהודהמור1207ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהאופקעוגניםמעיין תקוהבן ישעיהו1208ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמשהבן שושן1209ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםמרדכיאלגלי1210ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשמעוןאמר1211ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםליטלשלומי1212ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםאליהוגוזנסקי1213ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרינהדיעי1214ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשחר יצחקברק1215ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםחנהמסיקה1216ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהאופקעוגניםרחלשפיגל1217ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאבראהיםג'ואמיס1218ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםגילה שמחהסממה1219ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםגאולהדעוס1220ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםרועיאלרום1221ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאילןדנן1222ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםדרורמזרחי1223ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםראניכיאל1224ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםסימהדרור1225ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםיוסיזיו1226ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאיתיגוטלר1227ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאברהםגלזר1228ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםגיאקרואני1229ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםגבריאלציון1230ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםענת חנהוינשטיין1231ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםפנינהשלג1232ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםיעקב (קובי)בן חיים1233ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםסלומוןוקנין1234ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאבנרעוזרי1235ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדניאלאביטל1236ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםדודוסמיה1237ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאוריתרגב1238ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםשלוםחבאני1239ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמקסאביטבול1240ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםזאבקופרברג1241ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאריהאזולאי1242ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםציוןשרביט1243ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםניצןיהודה1244ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםמיכאל אריהבראל1245ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםמאירעמר1246ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםשאדיחמוד1247ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםאברהםבוסקילה1248ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםתםדרור1249ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרמרצעוגניםיוסף פפהאללו1250ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםסימהציון1251ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםסיגלית) ויאולה(חן1252ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםברכהדהן1253ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםעמירלוזון1254ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםכרמלהחסן1255ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםפסחטבק1256ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםניסיםלזימי1257ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדניאלארז1258ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאילןאפק1259ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםסליםשומר1260ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמוריסטהר1261ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםאילהאהרוני1262ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהאופקעוגניםשני צביהיואל1263ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםלאהיוסף1264ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאביבהאברהם1265ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםסרגייזלוטניק1266ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםישעיהוטל1267ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהאופקעוגניםלימוראטיאס1268ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםברכהנודלר1269ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנירכהן1270ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמאשהשיינדורף1271ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאמנוןמחלוף1272ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםטלייורש1273ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאביגדוררפאלי1274ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםבן ציוןדעוס1275ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאליוהב1276ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםיהונתןיסעור1277ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםויצ'יסלבגורביץ1278ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםעידןהררי1279ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמאירעזרא1280ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהשטנגר1281ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיגאלאזולאי1282ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםשלוםויסמן1283ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאילןפייגנבאום1284ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםעינתהלוי1285ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאהרוןביתן1286ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיעקבבשאי1287ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםאסמאחמרה1288ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםמירהבוצר1289ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאהרוןיעקבי1290ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםגיארוטנברג1291ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאברהםאוחיון1292ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאליהומזרחי1293ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםדודלוי1294ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרםאבן1295ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםמאירהחבאני1296ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםשושנהענתבי1297ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםמחמודחילו1298ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרחמיםאל חייני1299ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוצמהעוגניםיוסףכהן1300ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאליכהן1301ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםאחמדרחמאן1302ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיניבשבו1303ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאליהוהולצמן1304ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםלימורקימלמן1305ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיובלאליהו1306ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםענתמרציאנו1307ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשוקיאוחנה1308ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיונתןיפת1309ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםבועזאריאל1310ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאביביתקמין חיימוף1311ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאברהםאלבז1312ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםחנהאייל1313ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדודאבו1314ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםעלוהקולן1315ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיוסףיאשייב1316ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםמיהחסקל1317ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםטלי נויהינדי1318ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםיהודיתקמר1319ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםדודעמר1320ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםזיזל ברנדתאוטמזגין1321ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםסחלואברהם1322ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםצפורהבקנשטין1323ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםחנהאלון1324ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםהרש דודאדלר1325ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםפרדיצוקרמן1326ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאוריאלדר1327ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאילניתקרן1328ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמוטיכהן1329ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהאהרן1330ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםאמלמרג'י1331ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםזיויונה1332ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםצילהאהרוני1333ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםבדרמסעד1334ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםאדווהבכר ברזלאי1335ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאלישבע פריחהשיש1336ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםמשהאספני1337ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאסףוולקוב1338ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםמרואןאבו אל היג'א1339ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםבתיהרפאלי1340ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמירבדוד1341ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםדינהדיגה1342ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםלילךטבח1343ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאוריאלאילייאב1344ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםציוןבן שלוש1345ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאילנהשטר1346ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמאירדרעי1347ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאיובבדר1348ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםדודנחום1349ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוזעוגניםפנחסברדוגו1350ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאמנוןדוידוב1351ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםיוניתפקר1352ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיואבארדני1353ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםחנהועקנין1354ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםטלילהגורן1355ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדניאלאשטמקר1356ועידת ההסתדרותעוגנים
 העבודהעוגניםפרוספרקנדרו1357ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיעקבכץ1358ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאורליאניס1359ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםרונית דנינו 1360ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםמשההדיף1361ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאפרת טלספרנוביץ1362ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםחיה שרהאיצקוביץ אשכנזי1363ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםחביוןמזרחי1364ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמנימאיר1365ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםהנדיהסג'יר1366ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםינוןאבירם1367ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםסימונה לוסיהפטרר1368ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםסימהשמיט1369ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםיוסףנסאר1370ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדודבוזוקהשוילי1371ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםדקלשימחי1372ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםרבקהרחמים1373ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרפאלנמתיוף1374ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםלילךגור1375ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםסיגליתהלוי1376ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרחליברקו1377ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאלפרידהקרסנר1378ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמנשהחן1379ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםארנוןבן ארי1380ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםמחמודשנאוי1381ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםרחלקטרי1382ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמיכאלבן חמו1383ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםעידוכהן1384ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםלאהיפה לוי1385ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאורלייערי1386ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאילוןמקובר1387ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיעקבבן סדון1388ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםאביהחבאני1389ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמיכאלג'נשוילי1390ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםמאיההולנדר1391ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםהגראוחיון1392ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםיוכיגמליאל נגר1393ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםישראלטבח1394ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאנטולי חונה חייפייויליס1395ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםסעידסידאווי1396ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםדודסאלי1397ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרםבק1398ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםגליתדהרי1399ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוזעוגניםיצחקברגר1400ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםרזיאלצונג1401ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיצחקויזל1402ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםעופרלביא1403ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםנסיםבן יקר1404ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשמעוןברק1405ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםעליזהלאביוד1406ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםיובל ליאורחבני1407ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיגאליצחקוב1408ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםחנהסנדר1409ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםאנתסארחלאחלה1410ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנחוםאמרטלי1411ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאספאו אסףדרבה1412ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםרותגולדגמר1413ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיעקבגבאי1414ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאורןלוי1415ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםאורליסילס נמרודי1416ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחנניהגבאי1417ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמלכהקליין1418ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםרחליטוילי1419ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםקרןכץ1420ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםבועזשמר1421ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהאופקעוגניםעדנהברדא1422ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשלוםצוברי1423ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאוריתדבוש1424ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשה מנדלגרובר1425ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםסגליתסיני1426ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםנוריתלאביוד1427ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםהדסאברהם1428ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםענת ברכהכהן פרי1429ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםדןכהן1430ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיאירלוי1431ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאברהםגרינשטיין1432ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםבניגורי1433ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםחמזהחביבאללה1434ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמשהדנגוט1435ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםפרידיאלון1436ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםפואדסלימאן1437ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםדניטובול1438ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםתמרעובדיה1439ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםשריןכהן אלגלי1440ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדודדהן1441ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאמירחלבי1442ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםסלמאןטרודי1443ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאשרלוי1444ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםנעומיהיבנר1445ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםבצלאלכהן1446ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםפאיזח'טיב1447ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשלמהדוגו1448ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםמיכלהלל1449ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהמרצעוגניםדבורה דביסלוצקי1450ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאמנוןדוידוב1451ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאמנון עמיסולומוביץ1452ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםדורוןשובלי1453ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאבנרדורמן1454ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםענתלובטון1455ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםדודתמיר1456ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמרדכיימיני1457ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםאיילוקנין1458ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדודדזאנאשווילי1459ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםחייםעובד1460ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמאיהזריצקי1461ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםליזהכהן1462ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםמורן בןקורן1463ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשמעוןדיעי1464ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםניסיםאלפסי1465ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאכרםתותרי1466ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםנועהבן צבי1467ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיוסףגלר1468ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאבילוי1469ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםתמרזלאיט1470ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמיכאלה קורינהשטרנברג1471ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמחמודשנאן1472ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדניאלדמוסיי1473ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםסוהיילדיאב1474ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםאפריםטוהבש1475ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרפאלדנינו1476ועידת ההסתדרותעוגנים
 אופקעוגניםזהבהפלג1477ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםנדיםקאסם1478ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםלאהכהן1479ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיניראלנקרי1480ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםנאדרהטנוס1481ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםבצלאלהראל1482ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםיעקבממן1483ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםגליתבלליס1484ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםשרית שרהפלד1485ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםתוםכהן1486ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםמרוותברבור1487ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםגבריאלאברגיל1488ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםתרזחדידה תורגמן1489ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםחניתמנצור1490ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםסלאםעאמר1491ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאריה משהרובינסון1492ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםמרינהמיכאלאשווילי1493ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיוסף אסףוולף1494ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמריםבוחבוט1495ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםציפישחורי1496ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםצבימילרד1497ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםשמעוןבן לולו1498ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםפטיןמולא1499ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוצמהעוגניםיעקב יקיראוקנין1500ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםגיאזקין1501ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאורלייהושע1502ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםתרצהמנצור1503ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםהנריקבורנשטיין1504ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםחדוהאברמוביץ וידהורן1505ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםשאקראבן ברי1506ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאליהוחדד1507ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםבועזשרמן1508ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםטטיאנהטסלנקו1509ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאבנרחדד1510ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיהודהלסרי1511ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםסליםאל רמאק1512ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםחנהפרנקו1513ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםלאה רותשרון1514ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםזכימעברי1515ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהאופקעוגניםרינהדולרזני1516ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיואלפנחס1517ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםסמדרסלומון1518ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםעופרחי1519ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמיכאלאביטן1520ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאסתרמירילאשוילי1521ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםדודביטון1522ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםטלאלמקייס1523ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאלוןברוך1524ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהאופקעוגניםאסנתסופר1525ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאסתרויזל1526ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםזאקסספורטס1527ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםבנימיןפלג1528ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםמלכהבנימיני1529ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםעינתאלקבץ1530ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאבנרחן1531ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםעדי לאהוולרשטיין1532ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשנירפרידמן1533ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםויקטוריהאלקבץ1534ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםתחסיןקרש1535ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםמכלוףאלמקייס1536ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמנשהרב דוד1537ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםיואבספחי1538ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמוטיחן1539ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםסולומוןטלקר1540ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיואבליכטמן1541ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםפרדיחייט1542ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםוקטוריהעובדיה שלום1543ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםפנינהאמר1544ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםפוואזאבו אל זלף1545ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהיהודה1546ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםרפאלבנימין1547ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםצביבנימין1548ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםאבייצחק1549ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרהעבודהעוגניםפאדיעבוד1550ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמיכאלסילקו1551ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםיואבהרוש1552ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםשלומיפוזוני1553ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאלכסבוהדנה1554ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשלמהיחזקאל1555ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםלמואלמלמד1556ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםיניבבן מנשה1557ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםסימייצחק1558ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםדיאבנסאסרה1559ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםבתיהגרסי1560ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאושריתמולאי1561ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםמרסל מיסהביטון1562ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםאלוןקדמון1563ועידת ההסתדרותעוגנים
זכראופקעוגניםערןיואל1564ועידת ההסתדרותעוגנים
ליכודעוגניםשרוןאלמלח1565ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםדבטנצר1566ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחסידכהן1567ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםבלוריהדאבוש1568ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםמזליפנחס1569ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאדמונדמנחם1570ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםבת שבע רפאלהאפרים1571ועידת ההסתדרותעוגנים
ליכודעוגניםאוהדכהן1572ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמרדכיכסיף1573ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםזוהירכרכבי1574ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםדודאבו1575ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםג'ניןלוי1576ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםרמידהן1577ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםנסיםכחלון1578ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםבנימיןאמרנאין1579ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםמשהדהן1580ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםזהרשבתאי קראוס1581ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאברהםמאיוסט1582ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהכולנועוגניםמירירחמים1583ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםיהודיתאיס1584ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאפריםפנחסי1585ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםשושנהשינדלר1586ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםרולאדהאמשה סולימאן1587ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםגילהסנדק1588ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאשרתם1589ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםנג'יבג'חשאן1590ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםמשהחזן1591ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםדבורהנדל1592ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםסטלה רותאבידן1593ועידת ההסתדרותעוגנים
 עוזעוגניםפנחסעמרני1594ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםפולינהפרבר1595ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיחיאלבנטוב1596ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשלוםשרעבי1597ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםפנחסגניסלב1598ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםמונושיזראב1599ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוזעוגניםיעקבמיסטריאל אייקוט1600ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםשלמהקראוס1601ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאלוןברנע 1602ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשלמהדרהם1603ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםעבד אלכריםזועבי1604ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםתאיסירבשארה1605ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיחיאלאמיתי1606ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםיעקבילוז1607ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםצפורהיעקבי ממן1608ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהמרדכי1609ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםזכריזראב1610ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאילנהפלד1611ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםענתבן שטרית1612ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאבשלוםג'אן1613ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיצחקנחמיאס1614ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםמזלפימה1615ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםיואבארד פנקס1616ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאפריםנתנוב1617ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאשרגולדשלגר1618ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםגילרולניצקי1619ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםיהודיתאלגזר1620ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםשמעוןיפרח1621ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםסלמאןאבו סמרה1622ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאסףסולימן1623ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםנטלימזרחי גבאי1624ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרכולנועוגניםאהרוןדביר1625ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמנחםסטרודבורסקי1626ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםשמואלגרופי1627ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאברהםכהן1628ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםסלמאהיבי1629ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאליהומלכה1630ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםליאורהנר גאון1631ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםארנסטוברנדסקי1632ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםאושריתיפרח1633ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחנניהעובדיה1634ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאורןסממה1635ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיורםסויסה1636ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאברהםדגני1637ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמילוה איתןיונס1638ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיוסףפלוטניק1639ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםפנינהכהן1640ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםעלאח'ורי1641ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיוסףשמואל1642ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםמשהכהן1643ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםצפורהאביצור1644ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםניליביטמן1645ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםרונןאברהם1646ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהאלישע1647ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםרותנעים1648ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאליהוכהן1649ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוזעוגניםיעקבפרדי1650ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאוסנתנשיא1651ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםתמרדיין1652ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםתמיר שלמהלנדנר1653ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאבנרפרחי1654ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםסרגיינזרוב1655ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםעודדהמדובר1656ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיהודהפרחי1657ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםאלוןפלג1658ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדניגרינברג1659ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםרומןסונקין1660ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמילהפלייטמן1661ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשמעוןפרי1662ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםעדייחזקאל1663ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםמופידמזאווי1664ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםצחי) יצחקשרון1665ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםואפישאהין1666ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםגבריאלגניש1667ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםיקטרינהברקן1668ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאלכסנדררונאי1669ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםחגיתביטן1670ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםבן ציוןציונוב1671ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםאלהקורזון1672ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמשהאלמזנינו1673ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאנטנך אמירקבדה1674ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםחדוהמזרחי1675ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאפרים פרדישכטר1676ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדודאלבז1677ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםירוןרייז1678ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםנעמאתעאסי1679ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדודמנשה1680ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאילןראובני1681ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםעמאדשחידם1682ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםפאטמהאבו שאהין1683ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםדניאלראובני1684ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמרקופאר1685ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיניבאיבגי1686ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםעוזילוי1687ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנפתלישאול1688ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםסלומוןמשה1689ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאבנרסבן1690ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאילניתנקיס1691ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםדינהראובני1692ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיצחקכהן1693ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאפרתסיוון וגהלי1694ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםבת-אל מריםאלבז1695ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמיכאלשכטר1696ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםצחיכהן1697ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםח'אלדעטיה1698ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאבידןמרום1699ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהתמורהעוגניםתקוהשמואל1700ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםעליזהשור1701ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאיגוררשף1702ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםעודדכהן1703ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםאוסנתרובינסון1704ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאניקנפו1705ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםשרהערד1706ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהכץ1707ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמשהאידלמן1708ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםרבקהלוי1709ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםפאטמהסרסור1710ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםישעיהו-שלמהגולדברג1711ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםרחלרביב1712ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאורהפלג חשאי1713ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיוסףכליף1714ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםסבינהרחמים1715ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםשירלישלום1716ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאיריס אסתרדלל שורץ1717ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאחמדדיאב1718ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרונןכתבי1719ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםדניאלהמלמד1720ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםחיהעובדיה1721ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםזאבשמילוביץ1722ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםחסןזועבי1723ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםעמרםפרץ1724ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםרועיגולדשלגר1725ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםיניב) יוסףקקון1726ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאורןריבן1727ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםכרמלהאביטבול1728ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאליעזר גדוקס1729ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיוסףבטיטו1730ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםשריתפורמן1731ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםסלמאןעטאללה1732ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשלמהבשויץ1733ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםצ'לה ארזמהרטו1734ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםמריםאוחיון1735ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםבותינהאבו ראס1736ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמרינהרדקוזוב1737ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםרחמיםחסיד1738ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםליליאנהגלילי1739ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיצחקשיכמן1740ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמרדכישריקי1741ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםשושנה סוזאןברזלאי1742ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאלטרפאר1743ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאשרחכם1744ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיעקבחכם1745ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאנהטננבאום1746ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםסיגליתיעקופור1747ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםפנחסהק1748ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחיים חןכחלון1749ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרחדשעוגניםמוחמדחסן1750ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםעדנהלדאני ורד1751ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםדניאלהבן חיים1752ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםגדימלכה1753ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםרקפתזהר1754ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיצחקציונית1755ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםרותםגרדנה1756ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיחיאליצחקי1757ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאריהבן חיים1758ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםרותם יהודהתרשיש1759ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמאירהפרימן1760ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםמירישרעבי1761ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםלמאמגאדלה1762ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםשי לישרעבי1763ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםדליהזיידי בן חיים1764ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםנאדרעאבד1765ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםאסתריעיש1766ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםנעמיפנחס1767ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםצביהחייקה1768ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםנטלישובל1769ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםחופיתבר יוסף1770ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםסיגלנחמה1771ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםבת חןפחימה1772ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםולדימיראנדרונוב1773ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמלכהפהימה1774ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםפטריק עמרםביתן1775ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםנוריתחג'אג1776ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםחןאלמליח1777ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאלוןשמיט1778ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםורדשחידם1779ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםנכדנכד1780ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםליהיגינת1781ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםריהאםמעדי1782ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאביבהמכלוף1783ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםעוזאלזנר1784ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאליהוסער1785ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםטום ישראלפרץ1786ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנסיםאדרי1787ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםשליבן גור1788ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםרותשטרית1789ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחייםבן לולו1790ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםשושנהצור1791ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאיבטאפרת1792ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםנוגהברלב-ליבנה1793ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםאבראהיםח'טיב1794ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמאיר-מאורחמרה1795ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםשלמה יעקבשורצמן1796ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאיריסאברם1797ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשמואלריק1798ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאביביתוינברגר1799ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהעוצמהעוגניםנאוהאיזק1800ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאלברטאוטמזגין1801ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםשושנהבירמן1802ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםתאודורצלר1803ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםירוןאלוש1804ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםברשי1805ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםשושנהפריסט1806ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםעידן מאיריגודה1807ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםפנחסמזרחי1808ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםמאירגיל1809ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםרבקהאבינועם1810ועידת ההסתדרותעוגנים
ליכודעוגניםעליזה ג'יזלקבלו1811ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםיוכבדגונן1812ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםבן ציוןדאוס1813ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםגלינהנוסבאום1814ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאורהנחום1815ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםדודאלטבט1816ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםענתגויכמן1817ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםעמוסיזרעאלי1818ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםיורםגוז'נסקי1819ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםלימורעגור1820ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםתמר ורדהרוטמן1821ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםדורוןספקטור1822ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםמריםאברגל1823ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרוניתשיטרית1824ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםנחמהניסן1825ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמיטלמלאכי1826ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםחדוהבטאן1827ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםמישהגורן1828ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםרחליעווד1829ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםאסתר אתיאדרי1830ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםגד ג'האדסעד1831ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדודאשכנזי1832ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםישראלאהרון1833ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםשושנהבן בסת1834ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיואב אריהאוברלנדר1835ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםעדנהקריבוי1836ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמרילנקרי1837ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחייםזגרון1838ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםשושנהאורן1839ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיעקבשפי1840ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיצחקלורנס1841ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאברהםפרידמן1842ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםקלמןאלטמן1843ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםסיגלסולטני1844ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרתמורהעוגניםחייםמינס1845ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםלוירוזנטל1846ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאיתיבורוכוביץ1847ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםמירבסופרו1848ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםזאבבן יוסף1849ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבההעבודהעוגניםאוריהאפרים1850ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמוטיקנפו1851ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנתןרוזן1852ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםיהודיתאילוז1853ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיוחנן חניבן הרבון1854ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיצחקבן הראש1855ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםטלגלזמן1856ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםגליתבן הרבון עובדיה1857ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםניסן נסיםברכה1858ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםרענןמנצור1859ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםכרמיתאלעזרא1860ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםרואיבן דוד1861ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםעידן-אורחדד1862ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםאחמדעטאוונה1863ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאביעופר1864ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםיעלאיזנר1865ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםדיצהבן זוהר1866ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמוריה חןמנצור1867ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםבתיהזכי1868ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםסלימאן אמירבדראן1869ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאילה פנינהדקל שטיינר1870ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםרונית רז'ינהאלפנדרי1871ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםנביההמורקוס1872ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםשלמהקול1873ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיניבפאר1874ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםחנןשורץ1875ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםשיריןעבוד1876ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםרודינהג'ראיסי1877ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםכיפאיהאבו ראס טיבי1878ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםמריםחיון מרציאנו1879ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאהד אוהדחסקי1880ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאשרפרי1881ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםנטעקרינר1882ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםגמילאבו ראס1883ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשחרזיצר1884ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםישראלהשרף1885ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםגלרייך1886ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיוסי רניאשכנזי1887ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםזיו זיוהכהן1888ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםלאהאברהם1889ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםמוטימימון1890ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםפנחסצרויה1891ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאביגדורטלקר1892ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםבראלכורת מדויל1893ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםמרדכייפרח1894ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיוסיקסטיאל1895ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםזוהר ספיראפריאט1896ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשמעוןשיש1897ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםרוית אביבהלוי1898ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמשהבלה1899ועידת ההסתדרותעוגנים



נקבהעוגןעוגניםאורניתאדרעי1900ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםדקלהלוי קראוני1901ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאליהוחטואל1902ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמאיראמסלם1903ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםבנימיןגונן1904ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאורינהיעקב1905ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמשהאלמוסלינוס1906ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםיעקב-קובידהן1907ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםרחלזילברברג1908ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמיכאללבוביץ1909ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםדינהמנגולי1910ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםאברהםנגאוקר1911ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשלמהאלפסי1912ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמיכאלסרוסי1913ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםיניב דודרשתי1914ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיצחקתורג'מן1915ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוצמהעוגניםסוניהבן הרוש1916ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםמנשההרוש1917ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםאורליזגורי1918ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםדורוןבוחבוט1919ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםרבקה דריהארבל1920ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםבצלאלשרון1921ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםנחיוסף1922ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמרדכי-מוטיהרשקוביץ1923ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםכמאלעאמר1924ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםאלישבעשמואלי1925ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםולידחמוד1926ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםמשהפולצק1927ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםדודלוי1928ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשוכרישופאני1929ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםיעלקראוסהר1930ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםרחלבית הלחמי1931ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנזיהטריף1932ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרהעבודהעוגניםאברהםהפטל1933ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאחמדאסמאעיל1934ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםמיאה מינהאורגד1935ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםשמעוןצרפתי1936ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםדודזגורי1937ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםיוסףאילוז1938ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםשמעוןרביבו1939ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםילנהביין1940ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרמרצעוגניםאברהםמגירה1941ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוזעוגניםמזלבלזר1942ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםלילךקפלן1943ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהמרצעוגניםגסוןסלאלחה1944ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםכרמלהפורת1945ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםבאטריסגליקמן1946ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםיהודיתאבודרהם1947ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםעליזהזריהן1948ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםנסיםוקנין1949ועידת ההסתדרותעוגנים



זכרעוצמהעוגניםשמואלשפירא1950ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםאירית אליסאחדות1951ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאיללוי1952ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוזעוגניםיניבשי1953ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםאהובהשדות1954ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםלימוראבוחצירא1955ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםרחלקירי1956ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהתמורהעוגניםאביטלבדהני1957ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםסיגלקידר1958ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהחדשעוגניםתמרגוז'נסקי1959ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמעוןמלול1960ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמעוןקדוש1961ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםפיביכהן1962ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםרבקהכהן1963ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליאברמוביץ1964ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאילנהאלחרר1965ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםברכהרן1966ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםמלכה ריטהבנימינוב1967ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםשושנהעזרא1968ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהדוסטרה1969ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםמזלהוד1970ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעזראימיני1971ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאפריםכהן צמח1972ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםברכהפאר1973ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםסימונהעמר1974ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאברהםצדקה1975ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםאראלהגורן1976ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאמנוןלדאני1977ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםרחלאזרן1978ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםגדעוןהטלי1979ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםשנייעקב1980ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםמשהממן1981ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלוםבלילתי1982ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבההעבודהעוגניםעליזהמשה1983ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליעזרדוד1984ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאליהומעודה1985ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהעוגןעוגניםגילהאינטרופ1986ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהגורי1987ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםאילןחביב1988ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשלמהלביא1989ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרליכודעוגניםקוביפפיא1990ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעמוסששון1991ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםשמואלשמחון1992ועידת ההסתדרותעוגנים
נקבהליכודעוגניםנצחיהצעירי1993ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעוזיבנבניסטי1994ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםיוסףדומברובסקי1995ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוצמהעוגניםנבילספיה1996ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםנתןצרור1997ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרעוגןעוגניםעליחאג'1998ועידת ההסתדרותעוגנים
זכרחדשעוגניםפאדיאבו ראס1999ועידת ההסתדרותעוגנים


