
מיןסיעהשם פרטישם משפחהמס רץמרחבסוג בחירותסיעת אם
זכרעוגןמשהמזרחי1חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןתמר לאהברק2חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיצחקבלס3חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודוקנין4חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשלמהמזרחי5חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהחנההרשקוביצי6חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודליאורטרגן7חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבדבידה8חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהחייםאמויאל9חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאליעזרהברמן10חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שבנימיןגונן11חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדוד רוזלוי12חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודנאוהמורד13חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמינהגרינברג14חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבגבאי15חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהם דודוקנין16חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשלמהשבד17חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזפילחסאלואשוילי18חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחיהספורטס19חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבסייג20חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהג'נהבריילובסקי21חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשמעוןבן דוד22חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןליאורהוסולי קונר23חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיורםאיצקוביץ24חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיואבבלס25חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאברהםדוד26חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסמדרספרן27חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיאירברזאני28חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאהרוןרפטאר29חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעיסאבני רביעה30חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשמואלשמחון31חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןטנגיזבוזוקהשוילי32חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהסיגלאברהם33חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאילשירן34חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרבקהלויתן35חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלאהלחם36חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהדודשחר37חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהיהודהמרגי38חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאליאסולין39חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעופרדואק40חיפהמועצות מרחביםעוגנים
עוזאלימזרחי41חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאדמוןיונה42חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודההלאלחלבי43חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיהודיתקורנפין44חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסףפרץ45חיפהמועצות מרחביםעוגנים
עוגןיאיראהרן46חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהגיוראחרלופסקי47חיפהמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוגןניקהשמחוביץ48חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודדודאנקווה49חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשולמיתכהן50חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסףאבו51חיפהמועצות מרחביםעוגנים
עוגןמריםפרקש52חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיעקבדהן53חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרפאלקבסא54חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזצפורהלוי55חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאיילזלץ56חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שאסמאחמרה57חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעובדיהרהב58חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיוסףקדוש59חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צארנסטוברנדסקי60חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיעקבגוטמכר61חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאוריבן שאול62חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהליאורמוזס63חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאריהאוחיון64חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאליאזולאי65חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאיאדאבו אל זלף66חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאילדרעי67חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהמתתיהוואנונו68חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסאמיחלבי69חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהדוריתבדרי70חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנפתליאלבז71חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודדורוןאטיאס72חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהעדנהלוסטיג73חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צסמדרסלומון74חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזשרהליבסקר75חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שארנתטורין76חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהשמואלשפירא77חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צבתיהזכי78חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאילןדנן79חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שריםחזאן80חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהמרדכיווקנין81חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזהניכהן82חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהיצחקבאוברג83חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנסיםאלימלך84חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזאוריתרגב85חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צסועאדשחאדה86חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שדןזרך87חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזזאבקופרברג88חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהשלמהדוד89חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהסימה שמחה חיהברנשטוק90חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנסיםקינן91חיפהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןזהבהפרץ92חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףעדני93חיפהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגרשוןגלמן1תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרמיבן-גל2תל אביבמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוזשלמהמוסלאי3תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןצבי מאירספיר4תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרומןבורוכוב5תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאליהוגוניק6תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודארנוןברזלאי7תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהשמואלמזרחי8תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהדודטבח9תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרמרצתומררזניק10תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שמור שושןסטולר11תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעופר פנחסאטיה12תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודליאורשרעבי13תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהליאורה בטילנגר14תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורנהאבידן15תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבמנשה16תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזאושריתמולאי17תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנסיםוקנין18תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןענתעוז19תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחיהבוסי20תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודאילתגלילי21תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיהורםאלקובי22תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבמזמר23תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאפריםפנחסי24תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזחדוהמזרחי25תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעליזהאליהו26תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןתורגמן27תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרמרצמיכאללהב28תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשרונהאילון טובי29תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגבריאלציון30תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזוקטוריהעובדיה שלום31תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודצרפתי32תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהעמירםעצטה33תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרמרצנמרודברנע34תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןגילה שולמיתמצרי35תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחליאגמי קוקו36תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאיתןסולמי37תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהמעוזיהסגל38תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמרצשרהסטרקובסקי שילון39תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודאלשרעבי40תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאסתרמזמר41תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזסטלה רותאבידן42תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמאיר נהוראיכהן43תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהרותאהרון44תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאסתרדרור45תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזהרצלמסלאוי46תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורלידואל47תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמרצנוגהברלב-ליבנה48תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלמההררי49תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאהרןבוצר50תל אביבמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוגןשארליבליכי51תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשלוםשרעבי52תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחלילדסוקי53תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודרותםגרדנה54תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיצחקאשכנזי55תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשלמהדרהם56תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שניסן נסיםברכה57תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשולמיתפלג58תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהרחלשגיא הגלר59תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרמרצטלגרינשפן60תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיחיאלאמיתי61תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודמירישרעבי62תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהגיארוטנברג63תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמרצאלוןקדמון64תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
עוזיחזקאלבסון65תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שעבד אל קאדרסטל66תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהנאווה שליגל67תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהמוטיאמויאל68תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןציוןיפת69תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהאהובהלוי70תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאברהםכהן71תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשי לישרעבי72תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאביחזקיהו73תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזדליהאשכנזי74תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שיובלהלפרין75תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהאסתרשלומי76תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודנטלישובל77תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
עוזמילנהמאסיחאייב78תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שענבלחרמוני79תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהפלוריקסלסי ולדבלום80תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהפנינהשלג81תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזשירליאקשיקר82תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאלישעסולמי83תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלוםחבאני84תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודפנחסהק85תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאהובהלוי86תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שהגראוחיון87תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהינוןכהן88תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהשרבלחילו89תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעליזהשטח90תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמנשהסאסי91תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןדליהשלום92תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןהנריאטה הניהגזית93תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחגיפרוחי94תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשלומיתאשד95תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאסתרגורן96תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםמזרחי97תל אביבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדניאלבונפיל1ירושליםמועצות מרחביםעוגנים



נקבהעוגןאילנהדניאל2ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרחמיםאל חייני3ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיצחק יעקבקלעי4ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיובלאליהו5ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמריםאורן6ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאסףוואנונו7ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמרדכיהרוש8ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאליסעדון9ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צפואדסלימאן10ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןישראלפרז11ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןניסיםשושן12ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודגילי גמליאלכהן13ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמריםבונפיל14ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאמנוןברוכיאן15ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודמור יוסף16ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסףיאשייב17ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאסףוולקוב18ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגילגורני19ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאביחיאברהם20ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהדודבאטוט21ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודדודעמר22ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחנןאהרון23ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרןשושני24ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזפנחסברדוגו25ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמנימאיר26ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעון ציוןבוזגלו27ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיפהבן גיגי28ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןבת שבעשמש29ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסיגלמלכה30ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרפאלנמתיוף31ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהתניה סוניהכהן32ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צלורהורטון33ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןליאתברשי34ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאסתרהראלי35ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהמשה צ'יקוכהן36ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאמירדהן37ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאילןואנונו38ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמוסאעבדול רחמן39ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאנטולי חונה חייפייויליס40ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןורדיתארז41ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהריצ'רדפרס42ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןליאורהאילון43ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזפסח איתןשטרנברג44ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמאיראמסלם45ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמישל סלומוןעמר46ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודפרדיצוקרמן47ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאהרןחנו48ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיצחקויזל49ירושליםמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוגןרפאלמיוחס50ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיונתן גמליאלמלמד51ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרחמיםהראלי52ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנחוםאמרטלי53ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהבן שושן54ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאיתיגוטלר55ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"ציוסף פפהאללו56ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיאירלוי57ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודזיויונה58ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהטובה אפרתישראלי59ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צשניכהן60ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזבניגורי61ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאריהמועלם62ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאביגדוררפאלי63ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
עוצמהעוזיקלדרון64ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאהרן חיכהן65ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזגבריאלאברגיל66ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודדודנחום67ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמשהבן עטר68ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צזאבזמיר69ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזמריםבוחבוט70ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאתיגבאי71ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהארז נסיםסירמה72ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודפלטיאל אהרןאדרי73ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזהנריקבורנשטיין74ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןברוךזרחי75ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהמרדכילוין76ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהחיהעובדיה77ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאשרמורלי78ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהנעםיוניוב79ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודבתיהרפאלי80ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאדמונדמנחם81ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צעלוהקולן82ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאשרדהן83ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
עוזיהודהכהן84ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהרןבנימין85ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהליאורהנר גאון86ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמאירדהן87ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהוסעדון88ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלמהכהן89ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלמהקול90ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאוריצראפי91ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאשרחימי92ירושליםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחייםשייב1אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןזהבהאלימלך2אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזברוךמרזוק3אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמירבדוד4אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודאיריסנפתלי5אשדודמועצות מרחביםעוגנים



נקבהעוצמהעזית ליהיאגוז6אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחיהלחיאני7אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צגבריאלעזור8אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהיעקבאלבז9אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיורםסויסה10אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמיכללוגסי11אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמאיראמסלם12אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשמואלכרמי13אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהסימונהעמר14אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמאירגבאי15אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלווהאלישאקשוילי16אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכראופקמרדכי אבירםעמר17אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיצחקנניקאשוילי18אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעליזהכדורי19אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשי נסים דודבן סימון20אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםפלדינגר21אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגד רחמיםבוטבול22אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאיילאמסלם23אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהכרמיתאלעזרא24אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןדינהכהן25אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהבנימיןאלבז26אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשמעוןשושן27אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרוןמגורי כהן28אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צמריםבדראק29אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאברהםצוברי30אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןארמונדבן סימון31אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןג'נישוד32אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאיתיברנט33אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלימוראבוחצירא34אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליאברמוביץ35אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחןפלדמן36אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאראלהגורן37אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיהודהגן-אל38אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמשהאלישע39אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהובן חיון40אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכראופקאיילוקנין41אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאנהפדידה42אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודדודאפריאט43אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןקדוש44אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדניגרינברג45אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןמלול46אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאברהם בבראזולאי47אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדודאלבז48אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמיכאלסרוסי49אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודירוןניסים) יחיא(50אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאשראזרזר51אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהבלהראובני52אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהחיהכהן53אשדודמועצות מרחביםעוגנים



זכרליכודאשרנהון54אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמאירבן הרוש55אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיעקבבר גיל56אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדודמנשה57אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאילנהפלדינגר58אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמרכוסאזואלוס59אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרחלספיר60אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהמריםשרביט61אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיניבאיבגי62אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםאפריאט63אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיגאלאשטמקר64אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםבלרידו65אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןזקליןאסרף66אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאלי ג'ורג'כספית67אשדודמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרויטלאזואלוס שייב68אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהאבן-עוז69אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלוםפטיטו70אשדודמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעודדעמרם1רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאמירירון2רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזחייםחסקי3רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאיילזלנה4רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודרועי אורשרעבי5רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהעמוסלוגסי6רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסגליתלוי7רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צשוקיקרומר8רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהאילנהשמעוני9רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיאירמושקוביץ10רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןפרוספרבן חמו11רחובותמועצות מרחביםעוגנים
עוגןאחיאבשמחי12רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעמנואלמעודד13רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהחמיאינטרטר14רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודטליחיט אבירז15רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרמימדהלה16רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאהודסרפיאן17רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמשהעוקשי18רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעמוסברנהולץ19רחובותמועצות מרחביםעוגנים
עוגןירוןיחיא20רחובותמועצות מרחביםעוגנים
עוגןיורםארנשטיין21רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסלאחשלאבנה22רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאלישואלה23רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהישראלהביזונר24רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאורי-אריאלצוברי25רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאברהם זאישאלימלך26רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליעזרדוד27רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמאירכהן28רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צדיצהבן זוהר29רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהמשהאספני30רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנסיםמחבוש31רחובותמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוגןליאורשוקרי32רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאהד אוהדחסקי33רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןראםלוי34רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןדליהבר מעוז35רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעדינהגמליאל36רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעזראימיני37רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאשרפרי38רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמירבעמר39רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהרותגולדגמר40רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודעמוסכאוי41רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעוזיבנבניסטי42רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזחיהקורן43רחובותמועצות מרחביםעוגנים
עוגןברוךשאער44רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאלוןשוקר45רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשחרזיצר46רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהעליזהשור47רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודערןיחיא48רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסי רניאשכנזי49רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהזיו דבגילאור50רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשלמהשני51רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהגילרולניצקי52רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאופירעותמי53רחובותמועצות מרחביםעוגנים
עבודההילהתירוש אנקרי54רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודגולןביטון55רחובותמועצות מרחביםעוגנים
עוזשמואלבכר56רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהנאורירושלמי57רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהומעודה58רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צדינהדיגה59רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאספאו אסףדרבה60רחובותמועצות מרחביםעוגנים
עוזרפיאלקבץ 61רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףכפיר62רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרונןאהרוני63רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבואחניש64רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןגליתגינת-קופר65רחובותמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןברכהברומברג66רחובותמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעופרחתוקה1גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןגלית חיהכהן2גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןפנחס פיניאדרי3גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמשהגולני4גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיצחקדדוש5גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיעקבלידר6גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאיתןקצב7גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאבישיבילינקי8גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהחייםישעיהו9גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאליעזרנגר10גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןכוכבה חוהקניסטר11גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהוהולצמן12גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיהודהוונטורה13גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים



נקבהעבודהאורליביטי) שלוח(14גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאמיראלי15גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחייםקורן16גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיניבשרוני שרעבי17גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאורי פרץמיטלמן18גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודנגר19גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןזיוהישראלוב20גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןהרצלשאול21גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיצחקכהן22גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזאסתרקורדובה קרהקיה23גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהצפורהבקנשטין24גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודרפאלטריקי25גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןברוךמשה26גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעדילרוס27גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמשהאידלמן28גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צשריתלאון29גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהרוניכהן30גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיחזקאלאנגלר31גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאתיאורן32גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאמנוןיחיא33גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיעל רחלכהן34גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסוניהסעדה35גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרחמיםרצאבי36גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאדיבנגר37גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמאירבן חמו38גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזישעיהו-שלמהגולדברג39גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
עוגןאהובהשדה40גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחיים ויקטורמלכי41גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהדבורהנדל42גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמנשהחן43גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלילךקפלן44גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסףכליף45גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמיכלבן דוד46גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאריהואזה47גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיעקבמיסטריאל אייקוט48גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיחיאלבנטוב49גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאמנוןסומבול עזרא50גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזבת שבעאסא51גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהניסים מקסענבי52גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזאיריס אסתרדלל שורץ53גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאיריסאברם54גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמשהפטל55גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהרואיבן דוד56גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודלאהיפה לוי57גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרונןכתבי58גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהאידהפרנקו עובד59גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאילןשרעבי60גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צרבקהכהן61גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים



נקבהעוגןענתטואיטו62גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןציוןנהרי63גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיחזקאלחלביה64גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשמחהלס65גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאיבוןשופן-שפרן66גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאדריאןאלבוכר67גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןישראלהעטייה68גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיעל ויקטוריהמסלטי69גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיצחקלוי70גבעתייםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםלוי גלילי1רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורלינחום2רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמשהוולמן3רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהחיליקרביב4רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודשאולחמד5רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאריההמר6רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעופרימין7רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהטוניימין8רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאביגלעד9רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןטליהרותם בן דוד10רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנחום נתןיולביץ11רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשלמהויניצקי12רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודחגיברק13רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןמתאנה14רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאילןכדורי15רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיחיעםישראלי16רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאילןחביב17רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחנה  נויעדי18רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלמהגורי19רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןנוריתגיאן20רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמנחםלוי21רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמאשהשיינדורף22רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודקמילההדר23רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאוריאלפרין24רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלאהנוישול25רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאשרסבן26רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צאוריתפיירשטין27רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןכפירפרן28רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהוסדן29רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחובבדוד30רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיהודהמרציני31רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשחר אהרון יוסףמסעוד32רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלמהלביא33רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןליאורהרגב34רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרחלביטון35רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשירלימיכלסקי36רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיורם) ג'ורגג'יבלי37רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגילבר-טל38רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעודד עובדיהאליהו39רמת גןמועצות מרחביםעוגנים



זכרעבודהיעקבכץ40רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיצחקדאלי41רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןגליהבכמן42רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסףדין43רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיעלשלום44רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאליהולהב45רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזהרש דודאדלר46רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהזוהר ספיראפריאט47רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
 ליכודנוריתדין48רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזבת שבעאזולאי49רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהדורוןקרני50רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמשהגרינברג51רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאליסקמחי52רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרותנתיב53רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהרחלרביב54רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסורנהליטנר55רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשמואלמינץ56רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהצביהחייקה57רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאורימני58רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהיוסףיאסדי59רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמשהטפר60רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעתליהגרטנר61רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחדוהמעודד-שרעבי62רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלילךבעדני63רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלילךראובן64רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרוזיקורן65רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאמנוןבן משה66רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןורדיתקראקו67רמת גןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאליהונעים1חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםאפיה2חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדניאלאביטל3חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאלה יעלונה4חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאשרלוי5חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאלי אליהוכהן6חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שיורםגוז'נסקי7חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"ציובלבן בסט8חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהשמואלאפלבאום9חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאליהורבנזפט10חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגריגורילייבסקי11חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןציוןבשרן12חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדורוןעזרא13חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאלייריב14חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודדורוןשובלי15חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגולןמלכיאל16חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןליזהכהן17חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרןגרסיאני18חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףדומברובסקי19חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאיריסזילברמן20חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוגןסטריאןפינקל21חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרותנעים22חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעופרגרסיאני23חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאהובהלכיש24חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודמזלגולן25חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהמשה חייםזרחיאני26חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאיתןקלינסקי27חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאורןרפאל28חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צברשי29חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהשמעוןועקנין30חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשה יוסףרינת31חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשה יעקבירונסקי32חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיהושעברון33חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמוני שלמהחרמון34חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםלבחר35חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסלמןאליהו36חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסגליתכהן37חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעמוסששון38חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחן שירהשגב39חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאפריםקורן40חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמזלהוד41חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרועיעזר42חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמגיכהן סדגן43חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהרועיכהן44חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזאביבהחאבא45חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאמנון עמיסולומוביץ46חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזמזלבלזר47חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהמירהבלס48חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעדיציון49חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמאשהטאוסק50חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמשהחיו51חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמיכאלה קורינהשטרנברג52חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודקוביפפיא53חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזחייםליברמן54חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעדידפס זילברמן55חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שתמרגוז'נסקי56חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צפנחסמזרחי57חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהארוויןגליקמן58חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאליהונוריאל59חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרוזהלביא60חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשי שאוליבסון61חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמלכהקופפרמן62חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרבקהאדרי63חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםברכה64חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןניסןזכריה65חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשרהמוכתר66חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרוניתידגר67חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמאירהצבי68חולון בת יםמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוגןזאבליברמן1עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאילנהפינטו2עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזליביוליינוובר3עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהדניאלאסולין4עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאלוןברוך5עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהיורםעמוס6עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאברהםצדקה7עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צעליזועבי8עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאליאביטבול9עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמרדכינסים10עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןשושן11עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןולדמירמורג12עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשמעוןפרי13עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשנירפרידמן14עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמרטהמלול15עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמלכהפרי16עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיקותיאלדוד17עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףחן18עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמוריסגבאי19עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזחגיתנסים20עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיוסףקדוש21עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאבראהיםג'ואמיס22עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהסיגלנחמה23עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאפריםכהן צמח24עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשרוןיעקב25עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צדורוןספקטור26עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהעליזהסממה27עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןהרצלבן שבו28עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזמריםחדד29עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןהישאםזועבי30עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיניבבואהרון31עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןברנרד דניאלאוסטר32עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןפהמיעזאיזה33עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןכנרתנחמן שלו34עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזנצחיהחביב35עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסיהאםדראושה36עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלוםבלילתי37עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהדורוןפאר38עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודירוןאלוש39עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףעמוס40עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעמרם עמיבן ששון41עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעבד אלעזיזשלבי42עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהברוריהמוספי43עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזציונהמדמוני44עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהחיה שרהאיצקוביץ אשכנזי45עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמיכאלסילקו46עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזשושנהיפרח47עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהאסתראלון48עמקיםמועצות מרחביםעוגנים



נקבהעוזסיוןברוך49עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהדונהליברמן ינאי50עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיניבבן מנשה51עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהלאהפדידה בן שיטרית52עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודצוריאליעקב53עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדורוןליברמן54עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהשמעוןברנס55עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שענתסקה56עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צטלילהגורן57עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהגלינה זהבהמושקוביץ58עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרויטלבנימין59עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןזהבהקוזאי60עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןפנינהאריה61עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמלכהחדד62עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןבת ציוןיונה63עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסימיביטון64עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאיילהמנחם65עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאורידלאל66עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהדודרחמים67עמקיםמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאשרשמואלי1גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעופרהכהן2גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאשרסרגה3גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמקסאפריאט4גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודציוןיחיאלי5גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאברהםאלוק6גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שניקולאיאור7גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צליליאןסטרוגנו8גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהבועזשרמן9גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיעקבלוי10גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןבנימיןבן שושן11גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהבנישטי12גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזטובהמעוז13גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמאירעזרא14גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודניסיםאלפסי15גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאדוארדחדאד16גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףלוזון17גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיהודהדנה18גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאירינהליפקין19גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהביטון20גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעליחאג'21גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיגאלמאמה22גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשמואלבן עטר23גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאנהסמדג'ה24גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיהודהלסרי25גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
עוצמהאבראהיםמרסוד26גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שראניכיאל27גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שפריאליעקוב28גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדוד חייםאוחיון29גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים



זכרמר"צאמציהרייז30גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהנסיםפרץ31גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןטליהרביד32גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעפרהרם33גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזניצןיהודה34גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודחזן35גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסיבן הרוש36גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףרוזן37גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעובדיהמשה38גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאלהממן39גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנסיםברקנר40גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליעזראמסלם41גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחביבאליאס42גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאליהובן שושן43גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיואלפנחס44גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיורהבן אפרים45גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמאיראוחנה46גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןישראלגולדשטיין47גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאלברטלוי48גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיונידן49גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהשמעוןאיבגי50גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודאיבטאפרת51גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזמזלכהן52גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהיצחקבוזגלו53גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזאוריתדריקר54גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהליאורגרימברג55גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאליהומלכה56גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמריםברזק57גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודאביביתוינברגר58גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
עוזרומןיזרייב59גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהנבילספיה60גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שמונתהאקזמוז61גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צתחסיןקרש62גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהדיאנהאוחיון63גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאלכסנדררוזנטל64גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגאזיעווד65גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלום מאירפרץ66גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבארוש67גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןבתיהאזריהן68גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמאירבוקובזה69גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהובאבא70גליל מערבימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהם רמיגויטע1אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיהודיתאוליאל מלכה2אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזחיים הקטורכהן3אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהרמיאזרן4אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודראובןאלקבץ5אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנתנאלגואטה6אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צחייםפרטוש7אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוזעוזילוי8אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןלוי ארמונדוקנין9אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאלרואי שמעוןצמח10אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזחייםמנסורה11אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמיכאללבוביץ12אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיהושפטנחום13אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמנחםאוחנה14אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרחמיםגואטה15אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאבנרסבן16אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןבן לולו17אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןהרצלעמיקם18אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורלייחיא19אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןנילייחיאלי20אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזסיגריתכהן21אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמיכאלבר דב22אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודגדעוןשני אחמר23אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאפיכהן24אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאסתרנוריאל25אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזכוכבהכהן26אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צמוטימימון27אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןדקלהכהן28אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאשרבנתורה29אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיצחקכהן30אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהועזר31אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגריגורימלך32אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשלמהארבלי33אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןבן ציוןכהנים34אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיובלאבני35אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמיכאלשכטר36אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהדוסטרה37אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאהרוןויה38אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהרחלינוב39אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמישלבוסקילה40אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיעלבוסקילה41אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזצחיכהן42אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןגליתדהרי43אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהסולהחופי44אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאבידןמרום45אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיובלהילב46אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאברהםבוסקילה47אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאיגוררשף48אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהרועישנדלר49אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמשהכץ50אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהשאולחרמון51אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאליהומלכה52אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאמילבוחבוט53אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשמעוןפרג'ון54אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשלוםדנוך55אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים



זכרמר"צמרדכייפרח56אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהרימונד מיכאלבר שישת57אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןבנאבו58אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרחלקלימי59אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןפנחסקנפו60אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגדמורד61אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאריהברנס62אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןניסיםפרץ63אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיולנדביבס64אשקלוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןלאוןפרץ1עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזזאבשמילוביץ2עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהנורברט לויבלומנטל3עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןברכהברוב4עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשמואלעטיה5עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזכרמלהאביטבול6עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשה אילןאזולאי7עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהפנחסברטפלד8עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צמאיר כפירלוי9עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרותהרוש10עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסףבטיטו11עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןבנימיןקסלסי12עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףדוד13עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהתומרזילברשטיין14עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשרוןבן חנן15עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזאלינהגודניץ16עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןלאונידגרזוי17עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהגליתבלליס18עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעודי מסעודבללטי19עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזשריתפורמן20עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאלימלדסי21עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודרחללוגסי22עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שעלאח'ורי23עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזצ'לה ארזמהרטו24עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאסתרפרנקו25עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסמדראמזלג26עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףפורטל27עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהאנז'ליקהקונטסקי28עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןדבורהתורג'מן29עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזמרינהרדקוזוב30עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהטטיאנהטסלנקו31עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודסרגייזלוטניק32עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"ששמחהסטולרו33עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיצחקשיכמן34עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהפולינהבנציונוב35עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהחייםרצבי36עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודענבלחולי37עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאלטרפאר38עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאלן מאירמונטיציולו39עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים



זכרתמורהמיכאלשוסטר40עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שנעמימרדכייב41עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהשלומישטינברג42עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהטום ישראלפרץ43עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודניסיםלזימי44עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןילנהטרויאנסקי45עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורנהיצחק פרי46עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחיהברקוביץ47עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיגאלאזולאי48עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסיאקריש49עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןילנהבינימינוב50עמקים צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןארמוןלנקרי1נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמיכאלאוחנה2נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיעקבבנישתי3נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןצ'רליאטדגוי4נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמישלבן נעים5נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזסולומוןטלקר6נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמרינטוקנין7נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאברהם יצחקלוי8נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צשמעוןצרפתי9נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףאוטמזגין10נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאביגדורטלקר11נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרוניאמר12נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהיפהמלכה13נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןבן לולו14נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסיקסטיאל15נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיצחקבן ישי16נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמוטיקנפו17נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאהרןמגירה18נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשמעוןשיש19נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיהודהפרץ20נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודטליבן נעים21נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןהדסאדרי22נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאורון דבקלימן23נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןזפרני24נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןדליה כרמלהדרעי25נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאבי אברהםכהן26נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהדנילוגסי27נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגיאטובול28נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדניאלאשטמקר29נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהעדיתפריאנטי30נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעפרדהן31נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמנחםמלול32נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאליהוחטואל33נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהפלורהשושן34נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהסמיכהן35נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמשהאדרי36נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאברהםנגאוקר37נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים



זכרמר"צקוביבר38נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהשלוםפרץ39נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהמשהמזרחי40נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהתמירדהן41נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשלמהאלפסי42נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסיאדרי43נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהומור יוסף44נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרפאל חייםכלפון45נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחייםבן אבו46נגב מרכזימועצות מרחביםעוגנים
עוגןיונה מאירפרטוק48גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
עוזשוקיאוחנה49גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאילה פנינהדקל שטיינר50גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאליסיצחק51גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודרמירחמים52גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיהודהרפטאר53גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמרדכיחזיזה54גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאליהושושן55גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"ציורםקנדל56גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמאירבן אלול57גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
עוזאליאסחנא58גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשולמיתעמוס59גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןבן אבו60גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהדניאלמלכה61גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיעקבאביטבול62גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיואבהלאל63גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודדיין64גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהיהונתן יעקבדקל65גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגרשוןנאור66גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמרסלהרשקו67גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
עוגןשרהסבג68גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודצפורהמימון69גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שטלאלהייב70גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסףכהן71גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיוסףצרור72גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
עוגןקלריסאקריש73גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגבי חיאלמדווי74גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהנסיםביטון75גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודכהן76גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאיתןלוי77גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהויקטוריהאלקבץ78גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיוסףשטרית79גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאפריםעזרא80גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעמרםשרגא81גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהחגית חנהזיו82גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהשושנהעזרא83גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאברהםשטרית84גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזפרוספרבניטה85גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאוריתיערי תמיר86גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים



זכרתמורהיורםאלגריסי87גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאביב אנגלעזוז88גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהרונן עיושאיטח89גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיוסףקריאף90גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
ליכודדודאברו91גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאורי-מגאסיביתן92גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבקבסה93גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהומלכה94גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורניתוקנין95גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןדיאנה מרלרחמים96גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןראובןסולטני97גליל עליוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאביגבאי1כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשמשוןדייסי2כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהרחמיםחמוס3כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאיתןגבאי4כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודארצימרדכי5כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדודזגורי6כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרימונהלוי7כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהמאיהכהן מזרחי8כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צשמואלבוגוסלבסקי9כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאתי איריסצונה בן חמו10כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשמעוןרביבו11כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרמזיאסלאן12כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שרפיקעסאקלה13כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבאברהם14כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהששוןברדה15כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעוזימרדכי16כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזגדעוןחנוכה17כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמוחמדדלאשה18כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאסתרויזל19כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאבנראליהו20כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזישראלמנטאל21כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןבנימיןדשל22כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשמעון שלוםפיניאן23כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שטארקשבאיטה24כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעאסיעראידה25כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאבשלוםדוד26כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןראידהספדי27כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןהילהמלול שריקי28כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהמירומזוז29כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהבוסקילה30כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזפנחס נחמןברלס31כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמאירועיש32כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודסלומוןוקנין33כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשבתאי-שביפרץ34כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאליהוחנינה35כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהעובדיהג'ונדי36כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהשולהסולטן37כנרתמועצות מרחביםעוגנים



זכרליכודאברהםאריש38כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזשרהשלום39כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צדודלוי40כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאחמדרחמאן41כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהאולימזרחי42כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהיצחק שמעוןפרשה43כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהסלמןקצירו44כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמקסאביטבול45כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאוהחכם לוי46כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהואוחיון47כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאחמדחסון48כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבוקנין49כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיונהלוי50כנרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעדנהאפרגון51כנרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאביאזולאי1אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהסערשפירא2אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסימהנמיר3אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשרוןאלמלח4אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזבטיבלייכר מוסקוביץ5אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןגילהאיובי6אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהיצחקחרמון7אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"ציוסףנסאר8אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמירבאפק9אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשלמהבלייכר10אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןירדנהלוי11אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןבנימיןנחמני12אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאפיק נסיםאיובי13אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןליטל לובהטימיאנסקי14אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאסתרעדה15אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהרפאלנמיר16אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשושנהאפנג'ר17אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרויטלעמר18אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודפנחסגניסלב19אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שמתןקמינר20אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזאניקנפו21אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמריםבן זקן22אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאביהואלדאני23אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהאזולאי24אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהרמיטביבי25אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעליזהבלעיש26אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרוניקלימיאן27אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיקיר דודאזולאי28אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודנסיםכחלון29אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןגילהעדה30אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזרינהבלייכר31אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאייליהלומי32אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאהרןמרציאנו33אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודעליזה ג'יזלקבלו34אילתמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוזאלוןבנדהאן35אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צעודדוייס36אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהגילה חנהאלפסי37אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחנהדרחי38אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהזנט חנהללוש שמיר39אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאסתרמדני40אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאוהדכהן41אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזענתדרעי42אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשלומיתאזמה43אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדורוןשזו44אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמיכאלקריחלי45אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןפראסקעדאן46אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסבסטיאןויז'יאנו47אילתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרחלאברמסון48אילתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שכמאלאבו אחמד1נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנאיףזידאן2נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שסלאםבילאל3נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןראמזשחיבר4נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שתאיסירבשארה5נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנואףאבו ליל6נצרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שהיאםאבו ג'בל7נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעבד אל סלאםאבו ליל8נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שפאיזח'טיב9נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסליםזידאן10נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שח'אלדעטיה11נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןפארוקסלימאן12נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שעפיףח'מיס13נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןהיתםח'ליל14נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שולידאבו ליל15נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחסאןאמארה16נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שמחמודשנאוי17נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודסוהילמרג'יה18נצרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שסונבולהמישרקי19נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאחמדטאטור20נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שמוחמדחסן21נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףמוסלמי22נצרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שכאותרשחאדיה23נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שואילג'ומעה24נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעימאדמאהלי25נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שיוסףאסתייתי26נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןג'מאלמוראד27נצרתמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שתחריראסעיד28נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסאלחאבו ראס29נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שעימאדג'ובראן30נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודפאדיח'ורי31נצרתמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיואבקליין1כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהגלית פסיהאבידור-הופמן2כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןצביקהדונט3כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוזאברהם אביפלדמן4כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודרמיבניון5כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאביקוריאט6כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןישראלרביבו7כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאבראהיםטאהא8כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאחמדאסמאעיל9כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסימושקוביץ10כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסליםשחאדה11כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאדיתאבוד12כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאבראהיםח'טיב13כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמריםמנסור14כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהאסתר אתישפרברג15כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגיאזיו16כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזגילדהן17כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיחיאחוסין18כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזשריתאטיא19כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןנסמאתזיתון20כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיהודהאלון21כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןח'לילח'אזן22כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאלוןפלג23כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאחסאןחוסין24כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאמנוןאבוקסיס25כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןענתסבן26כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשנטל צילהדטשי אמנוני27כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאביבוחבוט28כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהעבאסתיתי29כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןהנריאטמזרחי30כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמאיר יוסףאטיא31כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןענתנגאטי32כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודרונןאברהם33כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןצפורהשלום34כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמסעודאיוב35כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהעבד אל חליםסרחאן36כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןויקטוריהפרולוב אנדרונאקי37כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמילוה איתןיונס38כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזילנהמרשק39כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צעינבבן יהודה חן40כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שיאסמיןח'טיב41כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהיפהאבוקסיס42כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיפיתנתן43כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהלאפז'אסדי44כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהנתןשרר45כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודאוסנתנשיא46כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזליאתבן דוד47כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמאורחנן48כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורטלבן שושן49כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןהגרמרקוביץ50כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשולמית שולהכהן51כרמיאלמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוגןחסיבעבוד1גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שמאג'דאבו יונס2גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסעידשלח3גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסאמרח'לאילה4גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שעג'אג'שחאדה5גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסעידעטאריה6גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהשיריןעבוד7גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שליאליחמדה8גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןכמאלאבו אל היג'א9גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שתאופיקאחמד10גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעליאבו סואי11גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסמירקאידבה12גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"ששאדיחמוד13גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעבד אל ראוףהמאם14גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהנהרואןדיאב15גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שסלמאהיבי16גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעזיזסואעד17גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שעליעאמר18גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמנסורח'ניפס19גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמזידסעד20גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שכפאחאבו אל היג'א21גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמאמוןחג'וג'22גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאחמדדיאב23גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שזוהירכרכבי24גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןודיעאבו גנימה25גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שעמאדח'ליפה26גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאיליאיעקוב27גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחוסייןבדארנה28גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שוחידהח'ואלד29גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןנעאמהדיאב30גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהפאדיעבוד31גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שמחמודאחמד32גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנימראבו ח'ליל33גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שסעדסעדיה34גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמוחמדאבו אל חוף35גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאחמדחמאד36גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שחוסאםאבו סאלח37גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןג'יריסגנטוס38גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהעאוניאדריס39גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שגד ג'האדסעד40גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסלמאןאבו סמרה41גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שואילחג'אזי42גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנאסרח'לאילי43גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמחמודעאסלה44גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שאחמדעספור45גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסעידטרביה46גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאמנהאשקר47גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שריטהג'רג'ורה48גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים



נקבהעוגןמריהיאסין49גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןזכיטואענה50גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שעאידח'לאילה51גליל מרכזימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שגמילאבו ראס1משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שנסרינאעבד אל חי2משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעאידהראס3משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שעבד אל גבארעווידה4משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שניהאיהסרסור5משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסמירראעי6משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שנגאתחאג 'יחיא7משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןנהארייאן8משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שעקאבעבד אל חי9משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שמוחמדנאטור10משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שמקדאדעבד אל קאדר11משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמוחמדחאסקיה12משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שמוחמדגאבר13משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שסמרסמארה14משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןפאטמהסרסור15משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שפאדיחאג 'יחיא16משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שסאמייאסין17משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאימאןמסארוה18משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהעבד אל חליםעודה19משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שחמדאןג'ומעה20משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שסעידטאהא21משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שמותנאמנסור22משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שנאדיהיחיא23משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןריםנאשף24משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שצלאחורדה25משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שפאדיאבו ראס26משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאמלגבארה27משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שסלאםעאמר28משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שכיפאיהאבו ראס טיבי29משולש דרומימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנימרמולא1מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודההאילמעדי2מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןג'מאל אל דיןטריף3מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנסיףקבלאן4מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןריאדחמזה מוגאמס5מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמרוואןעביד6מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןפואדפראג'7מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודנג'יבטאפש8מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןנדיהחמדאן9מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהסלמאןעטאללה10מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנזיהטריף11מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צסאלחסלאלחה12מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרמימועדי13מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאבתיסאםמח'ול14מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזפארסח'יר15מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודנדיםקאסם16מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים



נקבהעבודהריהאםמעדי17מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שכמילח'ורי18מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמחמודשנאן19מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןפארספארס20מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזסיאחחמזה21מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהסלמאןטרודי22מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שבאסםשדאד23מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאמירטריף24מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשוכרישופאני25מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודפטיןמולא26מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסמיחנסר אל דין27מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןכמאלעאמר28מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאנורפלאח29מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןולידחמוד30מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןפרחאןביסאן31מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןפח'רמרעי32מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןקופטאןעזאם33מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנוהאדמולא34מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסלמאןעבדאללה35מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןגסוןסלאלחה36מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאימןמולא37מרכז הגלילמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגיוראנחום1פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאלישלמה2פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאברהםכהן3פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהשלוםקוטלר4פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאברהםדאלי5פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהליליסופר אפק6פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןצבינחום7פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צצפורהאביצור8פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהיוסיזיו9פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזרבקה זואןסגפי10פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןדליההדר11פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןדינהעידן-רווח12פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשמואל יוסףגלצר13פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהשרההפטל14פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאיל יחזקאליחזקאל15פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןנעמיאלכאוי16פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרונןאהרוני17פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיחיאלוהב18פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןכרמלהחמו19פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחננאלתם20פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיאירבשארי21פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןתומרכהן22פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדודאשכנזי23פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהדבטנצר24פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיואבתעיזי25פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאילןאפק26פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןנתיבהוהב27פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוזמשהצרפתי28פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צעומרשכטר29פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהשמעוןבדהני30פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאנדריאסולין31פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןענתישרעבי32פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזחייםזגרון33פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנתנאלדמארי34פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמריםאביגד שרעבי35פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעון חייםקביליו36פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןכוכביתחורש37פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןקפאלה אמירפרדה38פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיעקבשפי39פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמריםנכטילר40פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןצופיתאברהם41פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאברהם שלמהנויברגר42פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודאביבהחזן43פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןארזחממי44פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזלוירוזנטל45פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרחלאריאב46פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהאליוהב47פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנתןרוזן48פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהצפורהאל אני49פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיגאלכהן50פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמיכאלבן חמו51פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהסיגליתגוברי52פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיניבשי53פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמריםבן ישי54פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשלוםאהרוני55פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאבליןצברי56פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמתי מתניהיצחק57פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנירכהן58פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסימההדר59פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןבתיהטסה60פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
תמורהמיכלהלל61פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזבן ציוןדעוס62פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיהודיתפרינטה63פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםהפטל64פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאהובהמדר65פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמינהקורנויץ בצלאל66פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןפנינהשגיא67פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורהדחבש68פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאתידגני69פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרוניתרצון70פתח תקווהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמאיר שלוםבביוף1הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחגית זיוהפאר2הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיחיאלדהן3הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהדודחזן4הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודכדוריאורה5הנגבמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוצמהיצחקבנימין6הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"ששאקראבן ברי7הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צורוניקהויגדורצ'יק8הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהדודאלוש9הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשהלהלוי10הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבאדרי11הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאברהםישראלי12הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיוסףשריקי13הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשלוםטנג'י14הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאבנרבן סיניור15הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסלומוןסבג16הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסףחדד17הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןפנינהפחימה18הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהחדד19הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעודד נסיםדאנה20הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאהוד אברהםחזוט21הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזגבימשעלי22הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמרגליתמשה23הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודנוריתלאביוד24הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהיעקבכהן25הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שחאמדאלקיעאן26הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיצחקברגר27הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאברהםאבטן28הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאברהםצרפתי29הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסמיאלקרינאוי30הנגבמועצות מרחביםעוגנים
עוגןיעקבכהן31הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזברנרד אורןחג'ג'32הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדורוןאלמליח33הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןכוכבהאבוטבול34הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאריאלהאלון35הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעאמרשיך אלעיד36הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדניאל נחפלוינסקי37הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאוריאלבז38הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבפחימה39הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןליאורבואהרון40הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהבת שבע רפאלהאפרים41הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודעופרלביא42הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדןאריאלי43הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיואלאלוש44הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשיקמהאהוד45הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהגיא דודחדידה46הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדודבוזוקהשוילי47הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהסםעובדיה48הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיעקבגנון49הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאנדריגבאי50הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהשאולששון51הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאביבבשן52הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמרדכישריקי53הנגבמועצות מרחביםעוגנים



נקבהליכודעליזהלאביוד54הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהעדנהקריבוי55הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאהרוןביתן56הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיובלטורדזמן57הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמההילהסטרוגו58הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שדיאבנסאסרה59הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צלאופורמן60הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהמיכאלרואש61הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזחייםהרוש62הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרחלתורגמן63הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרוניתישעיהו אורגץ64הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןנעמיחלבי65הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאילנהסויסה66הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאילנהביטון67הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןדבורהכהן68הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלימור ברטשלמייב69הנגבמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמירהקויפמן70הנגבמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוחנןנתנזון1השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשושנהפיסק2השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאברהםמזיג3השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהשאולדור4השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיוסףקוממי5השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהחייםתמאם6השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאלירן אליהוקוזליק7השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאבנרסולטני8השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהמשהגל9השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזישעיהוטל10השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעליזהרכניצר11השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורנהצדוק12השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזסמיסייר13השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמוטיכהן14השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשלמהמדמון15השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחיהשפירא יזהר16השרוןמועצות מרחביםעוגנים
 אופקיואליצחק17השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזזהבהמזיג18השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאוריאלשקורי19השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחיים דניאליסוד20השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףדקל21השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאידהגנדלמן22השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזגילהסנדק23השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהמאשהלובלסקי24השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמאיראוקנין25השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהיוסףפדלון26השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאברהםסנדק27השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאוריאלדר28השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהאריאלהשמיר29השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעמירםמילר30השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרבקהשרוני31השרוןמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוזיצחקכהן32השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורהברשטלינג33השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליעזרבלו34השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאפרתשחר35השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנתןרחמים36השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדודאהרן37השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכראופקמאירנווה38השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאהוד שמואלאלוני39השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהשלומיתמור יוסף40השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיגאלהררי41השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןפנינהדבירי42השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזז'אן פיירנז'ר43השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןראובןלימונד44השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנתןגייזר45השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזתמרעובדיה46השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהנחמהדור47השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודגיאקרואני48השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמרדכיפרידמן49השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהרחלזילברברג50השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאליהוטימור51השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאליעדדרמן52השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודעידןהררי53השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהשלמהתנעמי54השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודמשהדנגוט55השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשאולרבינוביץ56השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהדינהמנגולי57השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיצחקגביזון58השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאליהוהולצמן59השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהיהודהמור60השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרותישמן61השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאביבהצאיק ימין62השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודאלבז63השרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןטלרשף64השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהמזל טוב65השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבבן ציון66השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאריהאיסרוביץ67השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםכדורי68השרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליעזר-זורימזרחי1ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחדווה חנההלר2ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאושריקסלסי3ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהבראלכורת מדויל4ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאיתןשלום5ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהיוסףלוי6ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
מר"צארזיכהן7ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאבידנון8ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוחנן חניבן הרבון9ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודראובן10ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןזכינסים11ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים



נקבהעוזגליתבן הרבון עובדיה12ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאסתרדמשק13ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודעמוסגרופי14ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאהרוןכהן15ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאילאלי16ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרענןמנצור17ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןהדס הדסהאלכורת18ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשאוליחזקאל19ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןכוכבהרצבי20ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרותתורגמן21ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעידן-אורחדד22ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמשהפרנקל23ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודסופיהגרבי24ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהעידולב25ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחגיתביטן26ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזמוריה חןמנצור27ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאפריםטוהבש28ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאפריםחלפון29ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעדיסיטון30ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיניבפאר31ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאיילבשרי32ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
עוגןאינהשמרלינג33ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאיריתמעלם34ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאלנורהויינטרוב35ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמריםנגר36ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזחנןשורץ37ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמוריה חןמנצור38ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןויקטוריהנייגו39ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהפדינהלוין40ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודאילניתנקיס41ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמעייןגרנט42ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשלמהוייס43ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלבנהדלריה44ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
עוצמהעדירוייטמן45ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעודד שלמהמירובסקי46ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהעופרהמזרחי בן שלום47ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאייללוי48ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאיתמרגרופי49ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהעטרה עיישהשושן לב50ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאלי בהרוזצדקיאן51ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהצבימילרד52ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודאפרתסיוון וגהלי53ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמישל שלוםחלימי54ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודעודדכהן55ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזישראלטרבלסי56ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהכוכבהנדב57ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעמרםפרץ58ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"ציעקב-קובידהן59ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים



זכרתמורהשלמהאורבוך60ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשרונהליסקר61ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעליזהחדד62ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןרותיגרופי63ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשירלישלום64ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמריםלחמי65ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאלפרידהקרסנר66ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמטיצרפתי שרעבי67ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסימהגרופי68ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןפזיתפליישר69ראשון לציוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנירבן חיים1שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשרהגובס2שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיהושעגרשטין3שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהשולמית רוחמהאנגלנדר4שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודרונןבשרי5שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהרפיסעדה6שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאבשלוםאברמוב7שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צחגיתסלם8שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאליבן איון9שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנתןמושייב10שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהובדש11שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהבריינין12שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדוד ישעיהוזינגר13שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאברהם מנדלקוך14שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאליהואביטן15שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיצחקיצחקי16שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרחמיםשמעוני17שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזחיים חןכחלון18שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיואלמעודה19שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאטילוי20שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשרהבדש21שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלאהטס22שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזדניאלהבן חיים23שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןווייזירודמוז24שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאריהזיתוני25שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהענתסאקגיו26שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמלכהנוי27שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמוריסאוחנה28שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמריםאדרי29שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאביעופר30שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורניתמכלוף31שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהפניהממו32שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיצחקציונית33שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןכלניתשרון34שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורנהסגל35שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןירמיהודוידוב36שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגבריקראדי37שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמריםבן חמו38שומרוןמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוזאוריאלאילייאב39שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיחזקאלמנת40שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאילנהאלחרר41שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאילןצרפתי42שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודאברהםאוחיון43שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןתמירתירם44שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאריהבן חיים45שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהבועזלוי46שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזדליהזיידי בן חיים47שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהגלרייך48שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעשהאלאריה49שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזנעמיפנחס50שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזבת חןפחימה51שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיחיאליצחקי52שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודבנימיןפדידה53שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאבנרפרחי54שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזמלכהפהימה55שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןניצןסגל56שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןבצלאלשרון57שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"ציוגבעשור58שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאיתןטיראן59שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזחןאלמליח60שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהבלה61שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשמחהזירד62שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןבוריסבר63שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןברוךאשכנזי64שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמשוןעמרני65שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיאירשעיבי66שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעליזהזריהן67שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגורג גרשוןסגרה68שומרוןמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהסמיה1נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמנחםמזרחי2נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזלייבקרסניקר3נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמרדכיימיני4נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודדודמימון5נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאילנהגיני6נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהרפאלבן חמו7נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צחיים ראובןזהבי8נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהציוןחדאד9נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמשה מנדלגרובר10נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןסגליתשמע11נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודעמוס12נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאלברטאוטמזגין13נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהדודוסמיה14נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודאביבהמכלוף15נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןחנהקורצויל16נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשלומיתבן חיים17נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזתאודורצלר18נתניהמועצות מרחביםעוגנים



זכרעוגןעוזי יהושעינאי19נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןצילההדס20נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהאברהם21נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןישראלששונוב22נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנתנאלגלעדי23נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהאורהפלג חשאי24נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודדקלשימחי25נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהולדימירסברדלוב26נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שיעקביצחק27נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזשושנהפריסט28נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צמזל טובאמיתי29נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהניצהחדאד30נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןשמעוןטייב31נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןריטהליברמן32נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמאירגיל33נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמישליןעטיה34נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיאיר אברהםאלגאוי35נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאמנוןלדאני36נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגדעוןהטלי37נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןשנייעקב38נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזאורהנחום39נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעמוס נורברטסילם40נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןחייםמלול41נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהחנהמסיקה42נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיואבהררי43נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהממן44נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעמוסיזרעאלי45נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןגבריאלביטון46נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהיהושעלוייב47נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזרוניתשיטרית48נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיואבליכטמן49נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרחמיםסמיה50נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזמיטלמלאכי51נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזרחליעווד52נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאלי אליהואורן53נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודבועזשמר54נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהתמר ורדהרוטמן55נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודחביוןמזרחי56נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזטובהינקלביץ57נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןארנהרגיניאנו58נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שרוניתחגג59נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צרניתפז60נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאליהוזרגרי61נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנסיםיפרח62נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאורהצרפתי דבוש63נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלילךרפי64נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהאלמוסלינוס65נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהוזוארס66נתניהמועצות מרחביםעוגנים



נקבהעוגןניצנהגלעדי67נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמריםחגג68נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרודיאייזנר69נתניהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאלקסנדרהקסלר70נתניהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהארבילי1לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןיהודיתמנדה2לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזדניאלאוחיון3לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמשהדבוש4לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודדודפדלון5לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהיעקבמועלם6לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןבן ציון-ליאבאליהו7לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"ציורםוקנין8לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהאליהובן שושה9לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרפאלקטאשוילי10לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןנחמהאסרף11לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזאליהוסער12לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהאבנרזכריה13לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודמזלפימה14לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהושלום15לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןזיוה שרהאסא16לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזחי אלןאטל17לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםגרזי18לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
 עוגןהרצלחדד19לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעטאאל והבאני20לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזרוגראנקווה21לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהיפתחדבוש22לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודשלמהגבאי23לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהנעים עמיתאליהו24לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרפאל פינחססוזין25לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאילתברוך-כץ26לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזנסיםאדרי27לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהמר"צאליססלוק28לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהמיכאל אריהבראל29לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיוסףכהן30לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןתיקיחן31לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיוסילוי32לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
 עוגןאילןאשכנזי33לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןדודוקנין34לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןברכהרן35לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמזל-פורטונהחיון36לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזחייםבן לולו37לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאילןסויסה38לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
 עוגןאיריתוידל39לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהפרידיאלון40לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודעמירלוזון41לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעליזהגלנטי42לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזיעקבבן סדון43לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאליהודבוש44לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים



נקבהעוגןחוהבונפיל45לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמאירחנינה46לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיצחק שמעוןאפריאט47לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזורדהרוש48לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהמריםחיון מרציאנו49לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזרינהגבו50לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהנאורדבוש51לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודיפתטירי52לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהמנחםפרימן53לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרליכודעדי סעדיהחטב54לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזמאיר-מאורחמרה55לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוצמהזיהבית זהבהבן חמו56לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןצפורהקלדרון57לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צמשהאליהו58לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהתמורהמלכהבנימיני59לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזשמואלריק60לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןענתאסרף61לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןאברהםדנינו62לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןלויסיוקנין63לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןצח יצחקגור64לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמשהבונפיל65לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןיעקבעזרא66לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמזליפנחס67לוד רמלהמועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעאדלעתאמנה1משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזעמאדמגאדלה2משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןזהריהיונס3משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעבודהחלמיג'בארין4משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזסמירותד5משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוזאמאלאגבאריה6משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןרגאאבו מסעוד7משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודמרינהנוביצקי8משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןנאילמחאמיד9משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהחד"שאבתסאםקאסם10משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרתמורהעבד אלוהאבג'בארין11משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןופיקגמל12משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזגאזימחאמיד13משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעאידגאנם14משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןמריםרוזנטל15משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןמוחמדחג 'דאוד16משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןעבירכבהא17משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעבד אלפתאחאבו עטא18משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרמר"צאשרףגרה19משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהליכודעינבלדובינר20משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעבודהלמאמגאדלה21משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוזפרידכבהא22משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסעידסידאווי23משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוצמהסעידכבהה24משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרחד"שוסיםחוסרי25משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים



זכרעבודהסאאידאבו מוך26משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןעבד אל אילאהזייד27משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
זכרעוגןסרג'ו גבריאלדובינר28משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןאמלארשיד29משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים
נקבהעוגןפדואמחאג'נה30משולש צפונימועצות מרחביםעוגנים


