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א1917נעםגינזבורסקילוסיה2מתוך11

א1917גולןישראליעמליה2מתוך22

ב28/03/19211921ישראליאהרוניק4מתוך31

ב1921מיניןדוד (דודק'ה)4מתוך42

ב1921טלסטולרמנחם4מתוך53

ב1921סטולראורי4מתוך64

ג13/07/19241924ברברנשטייןמנחם8מתוך71

ג1923ויסמןיהושוע8מתוך82

ג1923זינגרשושנה8מתוך93

ג23/09/19231923עמיחיישראליגבע8מתוך104

ג12/02/19241924כנרתיאברהם (אמקה)8מתוך115

ג05/01/19251925מלמדשלום (שולם)8מתוך126

ג1923ברנשטייןסטולרנתה8מתוך137

ג1923שלוהפנרשידלובסקיריקה8מתוך148

ד23/11/19251925חדששמואליק4מתוך151

ד01/12/19251925טמירישראלינגה4מתוך162

ד01/07/19251925סטולרנח4מתוך173

ד1925פנסיהודית4מתוך184

ה02/01/19271927חדשאבינועם4מתוך191

ה1925כהנאצבי4מתוך202

ה1925היללמאירוברותה4מתוך213

ה15/12/19251925צורפרצישרל'ה4מתוך224

ו01/07/19281928בן נתןגדעון11מתוך231

ו1928גורןברונשטייןאביבה11מתוך242

ו13/02/19281928ישראלייעקב11מתוך253

ו1928כהנאאמנון11מתוך264

ו21/02/19281928דרומיכנרתיאירה11מתוך275

ו30/05/19281928שפרמלמדשושנה11מתוך286

ו30/05/19281928מלמדיעקב11מתוך297

ו20/12/19271927בן נבטסטולרדינה11מתוך308

ו20/12/19271927חקלאיסטולרשרה11מתוך319

ו1928בכרפרצירוחל'ה11מתוך3210

ו1928אגיןשפרירילאה11מתוך3311

ז19/11/19281928כבשנהאלחונסחיה4מתוך341

ז1929זמיריןיפיע4מתוך352

ז1930כהנאנתניאל4מתוך363

ז1929דיןשידלובסקיהדסה4מתוך374

ח1930בן נתןיעל13מתוך381

ח06/12/19291929ישראלידהאןאביבה13מתוך392

ח1931דהאןזמיר13מתוך403

ח07/05/19301930הרחולאליהו (סבקה)13מתוך414

ח1931חתזמיריןרינה13מתוך425

ח1931סברחדשרותה13מתוך436

ח1930חדשתמר13מתוך447

ח1930כנרתידן13מתוך458

ח1931מאירובאברהם (גור)13מתוך469

ח1930שמרספירנעמי13מתוך4710

ח1931שיפריןאורה13מתוך4811

ח09/04/19311931שפריריאסף13מתוך4912

מספור פנימי 

במחזור
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ח1929שפריריחווהל'ה13מתוך5013

ט1932רודיטיבן נתןדליה8מתוך511

ט1932הרחולאבנר8מתוך522

ט28/06/19321932זקסעמוס8מתוך533

ט1932כהנאדניאל (ניליק)8מתוך544

ט03/10/19321932מרקיונתן (יונו)8מתוך555

ט1932מגרסטולרבתיה8מתוך566

ט1932נוסבואוםספיררותי (רותיק)8מתוך577

ט1932פנסאריה (אריק)8מתוך588

י1933הלויאלחונסמרים4מתוך591

י1933קרניאלגולדיןיעל4מתוך602

י1933שטיףזמיריןזכריני4מתוך613

י1933שפרירישולמית4מתוך624

י"א26/07/19331933הרחולחיים7מתוך631

י"א05/09/19341934פרידלרזכרביץ'עדנה7מתוך642

י"א12/07/19341934לישזמיריןזיוה7מתוך653

י"א1934יבוריורם7מתוך664

י"א1934פטרקובסקיאיתן7מתוך675

י"א1934נווהשפלןיצחק (צחיק)7מתוך686

י"א29/06/19341934שפרירישץניצה7מתוך697

י"ב1935ענראביגדוריתלמה11מתוך701

י"ב1935קמהאשוריאמירה11מתוך712

י"ב1935ברבורנשטייןאהרון11מתוך723

י"ב1935גירסרמי11מתוך734

י"ב11/03/19351935גפןמלמדרוני11מתוך745

י"ב1935סטולראלישבע11מתוך756

י"ב1935עמפלישרגא11מתוך767

י"ב1935לובונובקסלרנירה11מתוך778

י"ב1935שיפריןעוזי11מתוך789

י"ב11/01/19351935ליןשפריריאסתרק'ה11מתוך7910

י"ב1935גוטנרתימריאילנה11מתוך8011

אמירה9מתוך811
אלכסנדרוביץ'

וביץ'
י"ג1936לפר

י"ג11/08/19361936בן שלוםיגאל9מתוך822

י"ג1936שטריקרזקסנורית9מתוך833

י"ג11/01/19631936חסידרן9מתוך844

י"ג1936יבורעמי9מתוך855

י"ג1936פילדוסחנה9מתוך866

י"ג1936רוטנברגדוד (דודיק)9מתוך877

י"ג1936אורשוהםאיה9מתוך888

י"ג1936שפריריעדה9מתוך899

י"ד10/08/19371937מוראלחונסאהרוניק7מתוך901

עודד7מתוך912
אלכסנדרוביץ'

וביץ'
י"ד1937

י"ד31/01/19371937אסטרחןערן7מתוך923

י"ד1937ברעפרה7מתוך934

י"ד1937הירשיהודית7מתוך945

י"ד1937רבראורי7מתוך956

י"ד1937רימשוןחנה7מתוך967

ט"ו1938ארקינדנועה11מתוך971

ט"ו24/04/19381938בוברובדוד (דודו)11מתוך982
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ט"ו1938גלזרגיורא11מתוך993

ט"ו1938הרחולמיכה11מתוך1004

ט"ו14/08/19371937בוברובויסבלטדינה11מתוך1015

ט"ו1938זמיריןאורנה11מתוך1026

ט"ו1938זמיריןחנה11מתוך1037

ט"ו27/08/19381938ירדניאברהם (אבי)11מתוך1048

ט"ו01/01/19381938סלעמרקמנחם (נחיק)11מתוך1059

ט"ו10/10/19381938ספיריעקב (יענק'לה)11מתוך10610

ט"ו07/07/19381938שץרפאל (רפי)11מתוך10711

ט"ז09/10/19391939דסהאשוריצביה16מתוך1081

ט"ז1939בר אוןגולןרחל16מתוך1092

ט"ז1939גרינרמשה16מתוך1103

ט"ז04/10/19381938רוכברגהירשרחל16מתוך1114

ט"ז24/03/19391939הרחולנדב16מתוך1125

ט"ז1939מירקיןולאדינאוה16מתוך1136

ט"ז04/12/19381938יפהזרזיףשלומית16מתוך1147

ט"ז1939אלונילכנריעל16מתוך1158

ט"ז1939אולמןמטרצפרה16מתוך1169

ט"ז18/04/19391939מלמדשמואליק16מתוך11710

ט"ז1939נאמןנדב16מתוך11811

ט"ז1939רביבקופיטשרה16מתוך11912

ט"ז1939יחזקאלירוטנברגאביטל16מתוך12013

ט"ז1939אבנישטייןאברהם (אבי)16מתוך12114

ט"ז24/07/19391939יצחקישיפריןתמר16מתוך12215

ט"ז1939שנייצחק16מתוך12316

י"ז1940אביבייורם20מתוך1241

י"ז1940בן שלוםארנון20מתוך1252

י"ז1940גולדברגאופירה20מתוך1263

י"ז12/12/19391939יוגבגורפינקלגיא20מתוך1274

י"ז1940גירסאראלה20מתוך1285

י"ז31/07/19401940דורייחזקאל (אקל)20מתוך1296

י"ז1940הירשמרים20מתוך1307

י"ז12/06/19401940מבטחזיכרמןמשה20מתוך1318

י"ז1940זמוצקייוסף (יוסי)20מתוך1329

י"ז08/08/19401940חסידציפורה20מתוך13310

י"ז1940יבוראסתר 20מתוך13411

י"ז1940יואליאורי20מתוך13512

י"ז1940מרקעמנואל20מתוך13613

י"ז23/02/19401940סלונימסקישי20מתוך13714

י"ז1940מרקצוררותי 20מתוך13815

י"ז01/09/19391939אופירקופיטשלומית20מתוך13916

י"ז1940רוזנרנגה20מתוך14017

י"ז1940שוהםיהודית20מתוך14118

י"ז11/07/19401940אלישעשטראוסבתיה20מתוך14219

י"ז1940תימריתמר20מתוך14320

י"ח1941קרקעיבן יהודהחנינה9מתוך1441

י"ח1941בן יהודהאבישי9מתוך1452

י"ח20/02/19411941גביששלמה9מתוך1463

י"ח1941אלגדגולדברגנחמיה9מתוך1474
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י"ח1941זלוצקייהודה9מתוך1485

י"ח1941חרמוניאילה9מתוך1496

י"ח28/02/19411941כנרתינח9מתוך1507

י"ח1941מרקלנואלחגית9מתוך1518

י"ח1941סגליצחק9מתוך1529

אילת8מתוך1531
אלכסנדרוביץ'

וביץ'
י"ט1942

חגי 8מתוך1542
אלכסנדרוביץ'

וביץ'
י"ט1942

י"ט1942ברקאידרורה8מתוך1553

י"ט07/08/19421942זרזיףעזרא8מתוך1564

י"ט1942עמפליאמציה8מתוך1575

י"ט1942פלדיובל8מתוך1586

י"ט16/07/19421942שמיררבררותי8מתוך1597

י"ט1942שפרירימתי8מתוך1608

כ1943אסטרחןאסתר12מתוך1611

כ02/07/19431943כנרתיברמיכל12מתוך1622

כ1943גולדברגעירית12מתוך1633

כ1943וולףדיצה12מתוך1644

כ1943ולדייאיר12מתוך1655

כ1943ירדניבצלאל12מתוך1666

כ1943כרמליתמר12מתוך1677

כ1943לכנרדבורה12מתוך1688

כ1943נאמןציפורה12מתוך1699

כ1943סטולרשלומית12מתוך17010

כ1943קרסקסשמואל 12מתוך17111

כ1943רימשוןיואב12מתוך17212

כ"א20/05/19441944ארקינדשאוליק18מתוך1731

כ"א1944ברקאיזאב18מתוך1742

כ"א1944גלבועגולדברגגדי18מתוך1753

כ"א1944גולןתמר18מתוך1764

כ"א1944גרינרצילה18מתוך1775

כ"א1944דורינעמי18מתוך1786

כ"א1944שפריריויסבלטפנינה18מתוך1797

כ"א1944זמיריןדני18מתוך1808

כ"א1944זקסאמנון18מתוך1819

כ"א1944חרמוניעפרה18מתוך18210

כ"א1944יהודאיזוהר18מתוך18311

כ"א1944יואליחיה18מתוך18412

כ"א1944ישראליתרצה18מתוך18513

כ"א1944מטרעמליה18מתוך18614

כ"א17/06/19441944סטולרעמרם18מתוך18715

כ"א13/03/19441944גורגור אריהרוזנרצפרירה18מתוך18816

כ"א1944שוהםברכה18מתוך18917

כ"א26/07/19441944שטייןיוסף (יוסי)18מתוך19018

כ"ב1945אביגדורינטע12מתוך1911

תחיה12מתוך1922
אלכסנדרוביץ'

וביץ'
כ"ב1945יפרח

כ"ב20/12/19441944בוברובאריק12מתוך1933

כ"ב15/10/19451945בן אריאריאל 12מתוך1944

כ"ב1945בן יהודהרוחמה12מתוך1955

כ"ב1945יוגבגורפינקלדובי12מתוך1966
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כ"ב27/02/19451945מבטחזיכרמןאיתן12מתוך1977

כ"ב11/03/19451945לנואלבארי12מתוך1988

כ"ב1945סטולוביצקייצחק (יצק)12מתוך1999

כ"ב02/11/19451945דישוןפטרקובסקיניצה12מתוך20010

כ"ב1945פלדאביהו12מתוך20111

כ"ב1945הדספלקוןמרים12מתוך20212

כ"ג08/05/19461946גרנוןאידלמןאפרת20מתוך2031

כ"ג08/05/19461946אידלמןאלי20מתוך2042

כ"ג1947בן דובנתן20מתוך2053

כ"ג1946בן מאיראיתן20מתוך2064

כ"ג1946ברעמוס20מתוך2075

כ"ג1946גורדוןעדה20מתוך2086

כ"ג1946גרינריגאל20מתוך2097

כ"ג1946עמירהרחולברוריה20מתוך2108

כ"ג1946וולףרינה20מתוך2119

כ"ג1946אברהמזוןרגבחסידבלהה20מתוך21210

כ"ג1946כרמלייהושוע (שוקה)20מתוך21311

כ"ג1946מנצלאורי20מתוך21412

כ"ג1946מרגליתנורית20מתוך21513

כ"ג11/08/19461946סדןדובי20מתוך21614

כ"ג1946סלונימסקיהדסה20מתוך21715

כ"ג1946קסלרדינה20מתוך21816

כ"ג1946קרסקסלאה20מתוך21917

כ"ג15/02/19461946רוזנראילן (ליפא)20מתוך22018

כ"ג1946רוטנברגאסתר20מתוך22119

כ"ג1946שמואלידני20מתוך22220

כ"ד1947אברמוביץ'טובה14מתוך2231

כ"ד1947בן שלוםגילה14מתוך2242

כ"ד1947גולדברגיחיעם14מתוך2253

כ"ד1947גולןגדי14מתוך2264

כ"ד1947הרשמןבילהה14מתוך2275

כ"ד1947זבלוצקישמואליק14מתוך2286

כ"ד28/01/19471947סביוןיעקבמיכל14מתוך2297

כ"ד1947מטיאסמשה14מתוך2308

כ"ד1947נאמןעדה14מתוך2319

כ"ד1947נוימרקפלטי14מתוך23210

כ"ד1947סגלעירית14מתוך23311

כ"ד1947טלסטולראבשלום (אבשיק)14מתוך23412

כ"ד1947צוקרמןיעקב14מתוך23513

כ"ד1947שוראליעזר14מתוך23614

א'כ"ה05/07/19481948אביגדורידליה38מתוך2371

א'כ"ה14/12/19471947אידלמןעמירם38מתוך2382

הדסה38מתוך2393
אלכסנדרוביץ'

וביץ'
א'כ"ה07/08/19481948לייבובן ישי

א'כ"ה16/03/19481948ניצניארקינדדבורל'ה38מתוך2404

א'כ"ה1948בן ארייוסיפה38מתוך2415

א'כ"ה13/05/19481948בן נבטעציון38מתוך2426

א'כ"ה1948גולדברגשאוליק38מתוך2437

א'כ"ה23/02/19481948גנץמיכאל38מתוך2448

א'כ"ה1948דורידובי38מתוך2459
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א'כ"ה1948דינרדובי38מתוך24610

א'כ"ה31/12/19481948דרומיאחיהו38מתוך24711

א'כ"ה20/03/19481948יעבץולדיאביבה38מתוך24812

א'כ"ה1948זוביצקיאריה38מתוך24913

א'כ"ה09/05/19481948זרזיףנחום38מתוך25014

א'כ"ה1948אתרחקלאיחנל'ה38מתוך25115

א'כ"ה12/07/19481948גנץחרמונישרל'ה38מתוך25216

א'כ"ה1948טבתטוביאסדובי38מתוך25317

א'כ"ה1948יהודאיזיכריני38מתוך25418

א'כ"ה1948יואלירחל38מתוך25519

א'כ"ה1948ישראלידקלה38מתוך25620

א'כ"ה1948כץדינה38מתוך25721

א'כ"ה1948לכנרמוישל'ה38מתוך25822

א'כ"ה1948מינץצביקה38מתוך25923

א'כ"ה1948מןיעל38מתוך26024

א'כ"ה1948מנצלאורה38מתוך26125

א'כ"ה09/10/19481948מרגליתיוסף (יוסי)38מתוך26226

א'כ"ה1948סגלרות38מתוך26327

א'כ"ה23/05/19471947סטולוביצקיאברמל'ה38מתוך26428

א'כ"ה1948סטולרארנון38מתוך26529

א'כ"ה1948עמפליבתיה38מתוך26630

א'כ"ה1948פלקוןאליהו (אלי)38מתוך26731

א'כ"ה1948צורגיורא38מתוך26832

א'כ"ה1948רבררבקל'ה38מתוך26933

א'כ"ה1948רוזנבליטציפורה38מתוך27034

א'כ"ה1948רימשוןרפאל (רפי)38מתוך27135

א'כ"ה1948שוהםמנחם38מתוך27236

א'כ"ה1948שמואלייוסף (יוסי)38מתוך27337

א'כ"ה1948תימריאורנה38מתוך27438

ב'כ"ו07/11/19491949ברקןבוברובשאול15מתוך2751

ב'כ"ו07/11/19491949בוברוביונתן15מתוך2762

ב'כ"ו1949בן יהודהדורית15מתוך2773

ב'כ"ו1949ברנשטייןנירה15מתוך2784

ב'כ"ו1949גנץאימי15מתוך2795

ב'כ"ו1949דוריתחיה15מתוך2806

ב'כ"ו1949זיכרמןנעמי15מתוך2817

ב'כ"ו1949חדשמוטי15מתוך2828

ב'כ"ו1949כרמליצביקה15מתוך2839

ב'כ"ו1949ליבלצביה15מתוך28410

ב'כ"ו1949מוזסצביקה15מתוך28511

ב'כ"ו01/01/19491949פורתשלמה15מתוך28612

ב'כ"ו1949פטרקובסקיזיוה15מתוך28713

ב'כ"ו1949קסלרענת15מתוך28814

ב'כ"ו01/09/19491949שטייןאליהו15מתוך28915

ג'כ"ז1950בכרחיה19מתוך2901

ג'כ"ז1950בן שלוםדורית19מתוך2912

ג'כ"ז1950בררחלי19מתוך2923

ג'כ"ז1950ברקאיהדסה19מתוך2934

ג'כ"ז1950גורדוןרבקל'ה19מתוך2945
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ג'כ"ז1950גורןמיכל19מתוך2956

ג'כ"ז1950גלבועחקלאיזיוה19מתוך2967

ג'כ"ז1950טלרחל19מתוך2978

ג'כ"ז1950יעקבגדעון19מתוך2989

ג'כ"ז1950ישראליזמרון19מתוך29910

ג'כ"ז1950לנואלהילה19מתוך30011

ג'כ"ז02/08/19501950לפידמרים19מתוך30112

ג'כ"ז1950מןהילי19מתוך30213

ג'כ"ז1950סדןמוישל'ה19מתוך30314

ג'כ"ז1950טלסלונימסקייהודה19מתוך30415

ג'כ"ז1950צוקרמןאביהו19מתוך30516

ג'כ"ז1950רימשוןשרל'ה19מתוך30617

ג'כ"ז1950שורעטליה19מתוך30718

כ"ז1950לשםשפריעל19מתוך30819

ד'כ"ח1951חדשבן אריגאולה22מתוך3091

ד'כ"ח1951גולדברגאליהו22מתוך3102

ד'כ"ח16/10/19501950גולןטל22מתוך3113

ד'כ"ח08/07/19511951כהןחדשעמית22מתוך3124

ד'כ"ח19/03/19511951טבתטוביאסיחזקאל (אקל)22מתוך3135

ד'כ"ח1951טמירעומרי22מתוך3146

ד'כ"ח1951חייםיהלוםתמר (תמי)22מתוך3157

ד'כ"ח1951יואלישלמה22מתוך3168

ד'כ"ח1951יוגברבקה22מתוך3179

ד'כ"ח1951ישראליגור22מתוך31810

ד'כ"ח1951כנרתידני22מתוך31911

ד'כ"ח1951בכרלנדרכרמלה22מתוך32012

ד'כ"ח1951ברקןמלמדניצן22מתוך32113

ד'כ"ח1951מלמדארז22מתוך32214

ד'כ"ח1951נאמןמיכל22מתוך32315

ד'כ"ח1951אורסטולררותי22מתוך32416

ד'כ"ח1951סריאהוד (אודי)22מתוך32517

ד'כ"ח1951פורתיוסף (יוסי)22מתוך32618

ד'כ"ח13/01/19511951בוברובצורזכריני22מתוך32719

ד'כ"ח11/05/19511951מטיאסקולמןאורית22מתוך32820

ד'כ"ח1951רבראחיהו22מתוך32921

ד'כ"ח1951שוורצברגנעמי22מתוך33022

ה'כ"ט1952שמירגולןאביגדוריניבה18מתוך3311

מרדכי (מוטי)18מתוך3322
אלכסנדרוביץ'

וביץ`
ה'כ"ט19/11/19511951

ה'כ"ט1952אנדריסהתמר18מתוך3333

ה'כ"ט1952בכרנורית18מתוך3344

ה'כ"ט1952בן יהודהצוחר18מתוך3355

ה'כ"ט1952גנץבני18מתוך3366

ה'כ"ט1952גרינריוכבד18מתוך3377

ה'כ"ט1951הרשמןפנינה18מתוך3388

ה'כ"ט1952ויסבלטטוביה18מתוך3399

ה'כ"ט1952זוביצקייוסף (יוסי)18מתוך34010

ה'כ"ט1952חקלאיעופר18מתוך34111

ה'כ"ט19/12/19511951חרמוניירון18מתוך34212

ה'כ"ט1952ישראליאייל18מתוך34313
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ה'כ"ט1952ליבלארנון18מתוך34414

ה'כ"ט1952מוזסמאירק'ה18מתוך34515

ה'כ"ט03/12/19511951מרגליתיצחק (פקליה)18מתוך34616

ה'כ"ט1952מרגליתרינה18מתוך34717

ה'כ"ט1952קסלרהגר18מתוך34818

ו'ל'1953קליימןאידלמןשרל'ה11מתוך3491

ו'ל'26/01/19531953ארקינדאמיר11מתוך3502

ו'ל'26/01/19531953ארקינדנטע11מתוך3513

ו'ל'07/02/19531953בן נתןסמדר11מתוך3524

ו'ל'1953ברקאיחנל'ה11מתוך3535

ו'ל'1953גורןאריק11מתוך3546

ו'ל'19/10/19521952גנורגינזבורסקיאהוד (אודי)11מתוך3557

ו'ל'13/04/19531953דרומינועם11מתוך3568

ו'ל'1953סריגבי11מתוך3579

ו'ל'1953פורתשרל'ה11מתוך35810

ו'ל'1953שוורצברגדבורל'ה11מתוך35911

ז'ל"א1954אביביירון11מתוך3601

ז'ל"א1954אידלמןדורית11מתוך3612

ז'ל"א1954טוביאסבני11מתוך3623

ז'ל"א1954טמירניר11מתוך3634

ז'ל"א1954רימשוןיהלוםענת11מתוך3645

ז'ל"א1954כנרתילאהל'ה11מתוך3656

ז'ל"א01/11/19541954טבתמלמדרזיה11מתוך3667

ז'ל"א1954סרירוני11מתוך3678

ז'ל"א1954עמיחיבת ציון11מתוך3689

ז'ל"א10/11/19541954דרומיישראליצוריעל11מתוך36910

ז'ל"א1954שטייןניר 11מתוך37011

ח'ל"ב1955אסטרחןחנן8מתוך3711

ח'ל"ב1955בכראלדד8מתוך3722

ח'ל"ב31/01/19551955שניגירסנמרוד (דיגו)8מתוך3733

ח'ל"ב1955יעקבאהוד8מתוך3744

ח'ל"ב1955כהנאאילן8מתוך3755

ח'ל"ב1955כהנאדרור 8מתוך3766

ח'ל"ב23/11/19551955ברץלישעירית8מתוך3777

ח'ל"ב1955שוורצברגברכה8מתוך3788

ט'ל"ג22/01/19561956מרדןאופי (גירס)יועדין14מתוך3791

ט'ל"ג1956בן אריגיל עד14מתוך3802

ט'ל"ג1956בן נתןהדס 14מתוך3813

ט'ל"ג1956הרחוליפתח14מתוך3824

ט'ל"ג1956הרחולרועי14מתוך3835

ט'ל"ג1956ברק חדשגליה14מתוך3846

ט'ל"ג1956חקלאידינה14מתוך3857

ט'ל"ג1956לוימוזסיונה14מתוך3868

ט'ל"ג09/02/19561956מינץזאביק14מתוך3879

ט'ל"ג1956מלכאיואב14מתוך38810

ט'ל"ג1956המרמלמדנילי14מתוך38911

ט'ל"ג1956פרידלררונן14מתוך39012

ט'ל"ג1956שורעמית14מתוך39113

ט'ל"ג1956שכנראביבה14מתוך39214
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י'ל"ד1957טמיראביב 7מתוך3931

י'ל"ד26/11/19561956חרמונייהלוםיעל7מתוך3942

י'ל"ד1957ישראלימאורי7מתוך3953

י'ל"ד1957מלכאיורם7מתוך3964

י'ל"ד1957מרקרפי7מתוך3975

י'ל"ד1957לאורסטולרשחר7מתוך3986

י'ל"ד1957שכנרנחום7מתוך3997

י"אל"ה1958בן שלוםתומר12מתוך4001

י"אל"ה1958גורןעופר12מתוך4012

י"אל"ה1958דיןשרון12מתוך4023

י"אל"ה1958הרחולגיל12מתוך4034

י"אל"ה19/06/19581958חסידדורון12מתוך4045

י"אל"ה23/06/19581958לישניב12מתוך4056

י"אל"ה26/05/19581958מורןמלמדאיריס12מתוך4067

י"אל"ה04/10/19581958מלמדאלון12מתוך4078

י"אל"ה1958גולדשטייןסדןליאורה12מתוך4089

ל"ה1958סטולרפלג12מתוך40910

י"אל"ה1958סריאורית12מתוך41011

י"אל"ה1958עמיחיגיתית12מתוך41112

י"בל"ו1959הרחולאיתמר10מתוך4121

י"בל"ו30/12/19581958הרחולזיו10מתוך4132

י"בל"ו16/01/19591959כבשנהניר10מתוך4143

י"בל"ו1959כהנארונית10מתוך4154

י"בל"ו1959ליןאביטל10מתוך4165

י"בל"ו1959דורמןלמישובישראלה10מתוך4176

י"בל"ו1959עמיחינצר10מתוך4187

י"בל"ו03/07/19591959פלקוןאריאלה10מתוך4198

י"בל"ו1959פרידלרדורית10מתוך4209

י"בל"ו1959שפרירידלית10מתוך42110

י"גל"ז15/07/19601960אלישעתאיר15מתוך4221

י"גל"ז1960בן נתןאילת15מתוך4232

י"גל"ז1960פלדדסהיפעת15מתוך4243

י"גל"ז1960אלגדזוביצקיריבקל'ה15מתוך4254

י"גל"ז1960שוסטרזקסדגנית15מתוך4265

י"גל"ז1960מרציאנוטמיררויטל15מתוך4276

י"גל"ז1960רגביהלוםנועה15מתוך4287

י"גל"ז1960לבנוןישראלירותי15מתוך4298

ל"ז1960מגרחנה15מתוך4309

י"גל"ז29/12/19601960מלמדגור15מתוך43110

י"גל"ז1960מרקיוחאי15מתוך43211

י"גל"ז1960קולטאייל15מתוך43312

י"גל"ז1960רוכברגאורן15מתוך43413

י"גל"ז1960שוורצברגאסנת15מתוך43514

י"גל"ז1960שפרירייובל15מתוך43615

י"דל"ח1961מנחםאופירדנית9מתוך4371

י"דל"ח1961אחרקשלמה9מתוך4382

י"דל"ח1961מנוחבן שלוםורד9מתוך4393

י"דל"ח1961הרחולתלמה9מתוך4404

י"דל"ח1961זקסערן9מתוך4415
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י"דל"ח1961כנרתיאורית9מתוך4426

י"דל"ח1961סטולרנגה9מתוך4437

י"דל"ח1961הדרעמפלינירית9מתוך4448

ל"ח1961שפלןרענן9מתוך4459

ט"ול"ט26/10/19611961אנדריסהליאור15מתוך4461

ט"ול"ט30/10/19611961אסטרחןרון15מתוך4472

ט"ול"ט1962דוריאמיר15מתוך4483

ל"ט1962דרומיעידו15מתוך4494

ט"ול"ט1962הרחולדפנה15מתוך4505

ט"ול"ט1962יצחקליבלאביטל15מתוך4516

ט"ול"ט13/01/19631963דודמלמדמירי15מתוך4527

ל"ט01/06/19621962מלמדמוקי15מתוך4538

ט"ול"ט03/12/19621962סלעמרקגור15מתוך4549

ט"ול"ט1962סלומוןאלי15מתוך45510

ט"ול"ט1962עמיחישיבולת15מתוך45611

ט"ול"ט01/04/19621962גדעוניפרידלרנורית15מתוך45712

ט"ול"ט02/11/19611961קולטדני15מתוך45813

ט"ול"ט1962קםעמית15מתוך45914

ט"ול"ט26/09/19621962רוכברגנבות15מתוך46015

ט"זמ1963אחרקרוני13מתוך4611

ט"זמ11/10/19631963זמוצקישי13מתוך4622

ט"זמ1963חקלאייעלה13מתוך4633

ט"זמ1963חקלאינעמה13מתוך4644

ט"זמ1963יבורישי13מתוך4655

ט"זמ1963יצחקימיכל13מתוך4666

מ1963כבשנהגליה13מתוך4677

ט"זמ1963ליןרן13מתוך4688

ט"זמ05/12/19621962ארובסמינץאסתרק'ה13מתוך4699

ט"זמ11/07/19631963מלכאיובל13מתוך47010

ט"זמ1963מרקאורי13מתוך47111

ט"זמ21/01/19631963סלונימסקימאורי13מתוך47212

ט"זמ1963עמפליטליה13מתוך47313

י"זמ"א18/04/19641964אופיראבירם10מתוך4741

י"זמ"א25/11/19631963אלישעזכריני10מתוך4752

י"זמ"א1964אסטרחןורד10מתוך4763

י"זמ"א1964דוריטל 10מתוך4774

י"זמ"א1964הרחולסיגל10מתוך4785

י"זמ"א1964יצחקייאיר10מתוך4796

י"זמ"א1964סלומוןשמעון10מתוך4807

י"זמ"א10/01/19641964קולטמוישל'ה10מתוך4818

י"זמ"א26/05/19641964שמירלילך10מתוך4829

י"זמ"א1964שפריריעודד10מתוך48310

י"חמ"ב02/07/19651965אבנייריב16מתוך4841

י"חמ"ב1965אלישעסיוון16מתוך4852

י"חמ"ב29/12/19641964בוברוברזי16מתוך4863

י"חמ"ב1965גורןורד16מתוך4874

י"חמ"ב1965דרומייוחאי16מתוך4885

י"חמ"ב1965וכנישסמדר16מתוך4896

י"חמ"ב1965יבורבועז16מתוך4907
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י"חמ"ב1965כהנאאורלי16מתוך4918

י"חמ"ב31/05/19651965ליבלאורנה16מתוך4929

י"חמ"ב1965לישגור16מתוך49310

י"חמ"ב07/07/19651965סלונימסקיגונן16מתוך49411

י"חמ"ב1965ספיריעל16מתוך49512

י"חמ"ב1965עמפלישרון16מתוך49613

י"חמ"ב1965פרידלראיריס16מתוך49714

י"חמ"ב10/08/19651965רוכברגנועם16מתוך49815

י"חמ"ב1965שכנראלון16מתוך49916

י"טמ"ג1966אופיראיתי14מתוך5001

י"טמ"ג07/06/19661966מלטראנדריסההדר14מתוך5012

י"טמ"ג1966בוברובאבישי14מתוך5023

י"טמ"ג1966בן נתןמירב14מתוך5034

י"טמ"ג1966דוריארז14מתוך5045

י"טמ"ג1966דסההילה14מתוך5056

י"טמ"ג01/05/19661966זמוצקיאלון14מתוך5067

י"טמ"ג13/04/19661966יפהאחיהו14מתוך5078

י"טמ"ג29/10/19651965כנרתיגל14מתוך5089

י"טמ"ג1966ליןאיילת14מתוך50910

י"טמ"ג1966סטולרגדי14מתוך51011

י"טמ"ג1966קםיריב14מתוך51112

י"טמ"ג1966רייסעפרה14מתוך51213

י"טמ"ג1966רימשוןעומר14מתוך51314

כמ"ד1967אחרקענת18מתוך5141

כמ"ד05/06/19671967אלישעינון18מתוך5152

כמ"ד04/03/19671967אסטרחןענבל18מתוך5163

כמ"ד1967הרחולאורית18מתוך5174

כמ"ד1967הרחולרוית18מתוך5185

כמ"ד1967זקסחן18מתוך5196

כמ"ד1967יבוראסנת18מתוך5207

כמ"ד1967יפהיזהר18מתוך5218

כמ"ד1967ירדנינחשון18מתוך5229

כמ"ד1967ישראלירינת18מתוך52310

כמ"ד17/05/19661966מלמדברק18מתוך52411

מ"ד1967מרקנורית18מתוך52512

כמ"ד1967סטולרענת18מתוך52613

כמ"ד1967סלומוןיהודית18מתוך52714

כמ"ד08/03/19671967ספירמאיר (מאירק'ה)18מתוך52815

כמ"ד23/12/19661966הוהנפלדקולטיעל18מתוך52916

כמ"ד18/02/19671967בראוןרגבגילת18מתוך53017

כמ"ד28/08/19671967שמירזיכריה18מתוך53118

כ"אמ"ה15/01/19681968בוברובסער15מתוך5321

כ"אמ"ה24/09/19681968בן ישיעינב15מתוך5332

כ"אמ"ה1968בן נתןעציון15מתוך5343

כ"אמ"ה18/07/19681968גבישינון15מתוך5354

כ"אמ"ה12/10/19681968הוקרבת-אל15מתוך5365

כ"אמ"ה1968זהרדקלה15מתוך5376

כ"אמ"ה09/07/19681968יוגבעמית15מתוך5387

כ"אמ"ה1968יפהשמעון15מתוך5398
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כ"אמ"ה19/12/19671967יצחקיגיל  15מתוך5409

כ"אמ"ה19/12/19671967יצחקירון15מתוך54110

כ"אמ"ה06/05/19681968כנרתירון15מתוך54211

כ"אמ"ה24/03/19681968לישצור15מתוך54312

מ"ה1968מרקעידו15מתוך54413

כ"אמ"ה28/08/19681968סלונימסקישגיא15מתוך54514

כ"אמ"ה1968פרידלריוסי15מתוך54615

כ"במ"ו30/11/19691969אבניגלית10מתוך5471

כ"במ"ו03/05/19691969אחרקאמיר10מתוך5482

כ"במ"ו15/09/19691969גבישנעמה10מתוך5493

כ"במ"ו13/03/19691969אלטמןגרנוןרותם10מתוך5504

כ"במ"ו1969לייבורונית10מתוך5515

כ"במ"ו1969לפידטל10מתוך5526

כ"במ"ו16/01/19691969פינסקיספירנירה10מתוך5537

כ"במ"ו25/04/19691969הולרוכברגליאת10מתוך5548

כ"במ"ו15/01/19691969שפרירידני10מתוך5559

כ"במ"ו1969שץזמיר10מתוך55610

כ"גמ"ז1970אבשלוםשחר22מתוך5571

כ"גמ"ז1970אופירנועה22מתוך5582

כ"גמ"ז09/12/19691969אסטרחןדותן22מתוך5593

כ"גמ"ז1970בוברובדקל22מתוך5604

כ"גמ"ז1970בוברובלימור22מתוך5615

כ"גמ"ז1970בן נבטיעל22מתוך5626

כ"גמ"ז01/02/19701970דסהמעוז22מתוך5637

כ"גמ"ז30/10/19701970הוקרדורון22מתוך5648

כ"גמ"ז11/07/19701970הרחולאופיר22מתוך5659

מ"ז11/08/19701970יוגברון22מתוך56610

כ"גמ"ז23/06/19701970ירדנישאול22מתוך56711

כ"גמ"ז19/10/19701970לישאורי22מתוך56812

כ"גמ"ז12/07/19701970סלונימסקילנואלמרב22מתוך56913

כ"גמ"ז08/01/19701970מטיאסעופר22מתוך57014

כ"גמ"ז19/03/19701970מלמדאמיר22מתוך57115

כ"גמ"ז01/06/19701970סטולוביצקיאלעד22מתוך57216

כ"גמ"ז1970סטולראיילת22מתוך57317

כ"גמ"ז16/02/19701970קולטאלון22מתוך57418

כ"גמ"ז1970קמהמירי22מתוך57519

כ"גמ"ז1970רימשוןאייל22מתוך57620

כ"גמ"ז1970שפרירישלומית22מתוך57721

כ"גמ"ז1970שץאסף22מתוך57822

כ"דמ"ח1971אבשלוםזיו19מתוך5791

כ"דמ"ח05/05/19711971אלישעאייר19מתוך5802

כ"דמ"ח1971אלכסנדרוביץ'וביץ'ליאורה19מתוך5813

כ"דמ"ח1971בן שלוםאורן19מתוך5824

כ"דמ"ח17/05/19711971אלמוגממאןגבישתמר19מתוך5835

כ"דמ"ח1971גור אריהשרון19מתוך5846

כ"דמ"ח01/04/19711971הרחולמעין19מתוך5857

כ"דמ"ח04/04/19711971רםזמוצקימאיה19מתוך5868

כ"דמ"ח26/10/19711971זקסאפרת19מתוך5879

כ"דמ"ח10/01/19711971טלאלון19מתוך58810
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כ"דמ"ח05/12/19701970יבורעובד19מתוך58911

מ"ח13/12/19711971יוגבאיה19מתוך59012

כ"דמ"ח1971יפהמיכל19מתוך59113

כ"גמ"ח29/06/19701970לפידאורלי19מתוך59214

כ"דמ"ח03/02/19711971ניצניעינת19מתוך59315

כ"דמ"ח1971סטולוביצקירענן19מתוך59416

כ"דמ"ח08/08/19711971סלונימסקיחגית19מתוך59517

כ"דמ"ח28/04/19711971ספיריוני19מתוך59618

כ"דמ"ח14/10/19711971ריווסרוכברגתלי19מתוך59719

כ"המ"ט1972אורעידן15מתוך5981

כ"המ"ט1972אורצורית15מתוך5992

כ"המ"ט17/09/19721972בן נבטתאיר15מתוך6003

כ"המ"ט22/03/19721972גרנוןעומר15מתוך6014

כ"המ"ט04/04/19721972הרחולאביב15מתוך6025

כ"המ"ט24/01/19721972יצחקינורית15מתוך6036

כ"המ"ט1972כנרתיחן15מתוך6047

כ"המ"ט06/01/19721972לנואלאיתי15מתוך6058

כ"המ"ט06/01/19721972לנואליובל15מתוך6069

כ"המ"ט06/01/19721972לנואלשי15מתוך60710

כ"המ"ט28/05/19721972מבטחשירה15מתוך60811

כ"המ"ט09/12/19711971סדןיניב15מתוך60912

כ"המ"ט1972רימשוןגלית15מתוך61013

כ"המ"ט1972שטייןירון15מתוך61114

כ"המ"ט1972שלםאסף15מתוך61215

כ"ונ09/04/19731973אבניאילן17מתוך6131

כ"ונ05/05/19731973אברהמזוןערן17מתוך6142

כ"ונ15/02/19731973ארקינדמיכל17מתוך6153

כ"ונ20/12/19731973אתראורי17מתוך6164

כ"ונ06/07/19731973בן ישינועם17מתוך6175

כ"ונ05/07/19731973גולןשרון17מתוך6186

כ"ונ05/06/19731973הרחולגילת17מתוך6197

כ"ונ13/09/19731973טלעידית17מתוך6208

כ"ונ31/12/19731973יוגבניר17מתוך6219

כ"ונ23/09/19731973מורנטע17מתוך62210

כ"ונ20/09/19731973ניצנירועי17מתוך62311

כ"ונ12/03/19731973פורתרן17מתוך62412

כ"ונ15/08/19731973קםשרון17מתוך62513

כ"ונ26/08/19731973רוכברגשירה17מתוך62614

כ"ונ26/03/19731973משולםשטייןרויטל17מתוך62715

כ"ונ24/01/19731973שמיראלון17מתוך62816

כ"ונ1973שץרותי17מתוך62917

כ"זנ"א20/09/19741974אברהמזוןהלה22מתוך6301

כ"זנ"א13/07/19741974אסטרחןפלג22מתוך6312

כ"זנ"א24/07/19741974ארקינדגד22מתוך6323

כ"זנ"א31/01/19741974בוברובזוהר22מתוך6334

כ"זנ"א20/07/19741974בוברובצור22מתוך6345

כ"זנ"א28/08/19741974בן ישישי22מתוך6356

כ"זנ"א17/09/19741974ברושיעל22מתוך6367

כ"זנ"א24/12/19731973ברקןעמית22מתוך6378
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כ"זנ"א15/03/19741974גור אריהאמיר22מתוך6389

כ"זנ"א04/06/19741974גנוראוהד22מתוך63910

כ"זנ"א03/10/19741974גנץדורון22מתוך64011

כ"זנ"א16/01/19741974דוריעופר22מתוך64112

כ"זנ"א13/04/19741974הוקרחנית22מתוך64213

כ"זנ"א1974זוהרהילה22מתוך64314

נ"א08/04/19741974יוגבעידו22מתוך64415

כ"זנ"א10/07/19741974ירקוניענבל22מתוך64516

כ"זנ"א1974כרמלינעמה22מתוך64617

כ"זנ"א10/11/19741974סדןתאיר22מתוך64718

כ"זנ"א1974סטולוביצקיחן22מתוך64819

כ"זנ"א22/01/19741974סטולרלירון22מתוך64920

כ"זנ"א21/02/19741974פורתגור22מתוך65021

כ"זנ"א30/05/19741974שטייןעדי22מתוך65122

כ"חנ"ב30/05/19751975בן אריחן13מתוך6521

כ"חנ"ב08/06/19751975גולןאורי13מתוך6532

כ"חנ"ב09/03/19751975גרנוןאורן13מתוך6543

כ"חנ"ב04/11/19741974קולטיעקובוביץסילביה13מתוך6554

כ"חנ"ב13/02/19751975ירדנידן13מתוך6565

כ"חנ"ב22/04/19751975ישראלימיכל13מתוך6576

כ"חנ"ב18/05/19751975לפידעודד13מתוך6587

כ"חנ"ב20/10/19751975מורשגיא13מתוך6598

כ"חנ"ב27/05/19751975מרגליתהילה13מתוך6609

כ"חנ"ב12/07/19751975קפלןאלכס13מתוך66110

כ"חנ"ב1975רימשוןגיורא13מתוך66211

כ"חנ"ב08/07/19751975שטייןרותם13מתוך66312

כ"חנ"ב22/08/19751975שלםאבישי13מתוך66413

כ"טנ"ג11/06/19761976אביגדוריעילום8מתוך6651

כ"טנ"ג1976אתרנאוה8מתוך6662

כ"טנ"ג25/07/19761976גור אריהארנון8מתוך6673

כ"טנ"ג05/08/19761976יוגביעל8מתוך6684

כ"טנ"ג02/05/19761976מבטחדפנה8מתוך6695

כ"טנ"ג12/09/19761976מרגליתאדם8מתוך6706

כ"טנ"ג05/11/19761976סטולוביצקימורן8מתוך6717

כ"טנ"ג1976רימשוןגונן8מתוך6728

לנ"ד26/01/19771977אידלמןנועם10מתוך6731

לנ"ד28/01/19771977בן נבטנועה10מתוך6742

נ"ד12/07/19771977ברקןליטל10מתוך6753

לנ"ד12/11/19771977דישוןמיכל10מתוך6764

לנ"ד24/09/19761976יעקובוביץקרינה10מתוך6775

לנ"ד15/06/19771977ירקונימאור10מתוך6786

לנ"ד10/02/19771977סלומוןאלון10מתוך6797

לנ"ד26/04/19771977קפלןאניבל10מתוך6808

לנ"ד23/04/19771977רימשוןרועי10מתוך6819

לנ"ד04/05/19771977שלםטל10מתוך68210

ל"אנ"ה22/08/19781978ארקינדשלומית16מתוך6831

ל"אנ"ה24/06/19781978בוברובגל16מתוך6842

ל"אנ"ה21/07/19781978בן ארירם16מתוך6853

ל"אנ"ה02/01/19781978ברץתם16מתוך6864
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נ"ה1978ברקדנה16מתוך6875

ל"אנ"ה26/08/19781978בשןנריה16מתוך6886

ל"אנ"ה03/10/19781978גבישיעל16מתוך6897

ל"אנ"ה26/01/19781978גולןאבנר16מתוך6908

ל"אנ"ה18/12/19771977טבתדרור16מתוך6919

ל"אנ"ה17/02/19781978טליובל16מתוך69210

נ"ה1978ישראלייונתן (יוני)16מתוך69311

ל"אנ"ה1978ישראלילי16מתוך69412

ל"אנ"ה01/11/19781978פורתגיל16מתוך69513

ל"אנ"ה09/02/19781978לבשטייןעמית16מתוך69614

ל"אנ"ה16/07/19781978שטייןרז16מתוך69715

ל"אנ"ה14/05/19781978שטייןשגיא16מתוך69816

ל"בנ"ו07/02/19791979אידלמןיאיר15מתוך6991

ל"בנ"ו06/05/19791979אלישעליאל15מתוך7002

ל"בנ"ו1979בן ארירם15מתוך7013

ל"בנ"ו26/02/19791979בן נבטהילה15מתוך7024

ל"בנ"ו13/07/19791979גנוררותם15מתוך7035

ל"בנ"ו21/03/19791979גנץעומרי15מתוך7046

ל"בנ"ו10/09/19791979גרנוןחגי15מתוך7057

ל"בנ"ו03/12/19781978חרמוניגור15מתוך7068

ל"בנ"ו24/04/19791979טמירנמרוד15מתוך7079

ל"בנ"ו20/02/19791979יצחקיגלית15מתוך70810

ל"בנ"ו08/07/19791979ניצניאילת15מתוך70911

ל"בנ"ו08/05/19791979סטולוביצקילירון15מתוך71012

ל"בנ"ו1979סטולוביצקישירלי15מתוך71113

ל"בנ"ו23/01/19791979סטולרגילעד15מתוך71214

ל"בנ"ו03/10/19791979שץרן15מתוך71315

ל"גנ"ז04/07/19801980בוברובאיתן11מתוך7141

ל"גנ"ז03/12/19801980בן ישימתן11מתוך7152

ל"גנ"ז14/10/19801980הרחולאביעד11מתוך7163

ל"גנ"ז22/08/19801980זמוצקיאורית11מתוך7174

ל"גנ"ז11/05/19801980ירדניטל11מתוך7185

ל"גנ"ז28/02/19801980כנרתיאילת11מתוך7196

ל"גנ"ז23/12/19791979לפידשי11מתוך7207

ל"גנ"ז20/04/19801980מורעירית11מתוך7218

ל"גנ"ז12/11/19791979מינץרוני11מתוך7229

ל"גנ"ז23/10/19791979סביוןאיל11מתוך72310

ל"גנ"ז13/04/19801980סדןגיל11מתוך72411

ל"דנ"ח23/01/19811981אברהמזוןאביב12מתוך7251

ל"דנ"ח15/11/19811981ברושסיגל12מתוך7262

ל"דנ"ח07/04/19811981גולןיואב12מתוך7273

ל"דנ"ח15/04/19811981דישוןנגה12מתוך7284

ל"דנ"ח19/12/19801980חרמוניניב12מתוך7295

ל"דנ"ח18/02/19811981טבתליאור12מתוך7306

ל"דנ"ח11/08/19811981ירקונירעות12מתוך7317

ל"דנ"ח06/05/19811981מבטחגל12מתוך7328

ל"דנ"ח16/07/19811981מורןליהי12מתוך7339

ל"דנ"ח23/01/19811981ספיראיתי12מתוך73410

ל"דנ"ח09/03/19811981צורשני12מתוך73511
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ל"דנ"ח21/09/19811981קפלןדפנה12מתוך73612

ל"הנ"ט05/03/19821982טמירצור9מתוך7371

ל"הנ"ט02/06/19821982כהןטל-לי9מתוך7382

ל"הנ"ט23/06/19821982מבטחניצן9מתוך7393

ל"הנ"ט17/02/19821982מנחםרועי9מתוך7404

ל"הנ"ט03/04/19821982נחוםאורטל9מתוך7415

ל"הנ"ט02/03/19821982סטולוביצקיאוהד9מתוך7426

ל"הנ"ט17/12/19811981פורתנעה9מתוך7437

ל"הנ"ט10/12/19811981שטייןעינת9מתוך7448

ל"הנ"ט09/09/19821982שטייןערן9מתוך7459

ל"וס16/03/19831983בוברובחגית11מתוך7461

ל"וס19/04/19831983ברץדני11מתוך7472

ס07/02/19821982ברקןתמיר11מתוך7483

ס1983הרחוליותם11מתוך7494

ל"וס17/08/19831983וורטהייםדניאל11מתוך7505

ל"וס07/12/19821982מטיאסדיקלה11מתוך7516

ל"וס08/12/19821982מינץאלון11מתוך7527

ל"וס15/09/19831983מרגליתהראל11מתוך7538

ל"וס15/09/19831983מרגליתרונה11מתוך7549

ל"וס12/06/19831983נחוםלירז11מתוך75510

נ"וס05/12/20022002סלונימסקיאורי11מתוך75611

ל"זס"א22/06/19841984אידלמןאסף9מתוך7571

ל"זס"א09/10/19831983ארקינדנבו9מתוך7582

ל"זס"א01/11/19831983בוברובאור9מתוך7593

ל"זס"א23/04/19841984יעקובוביץירון9מתוך7604

ל"זס"א31/01/19841984ישראלישאול9מתוך7615

ל"זס"א18/05/19841984כהןנועה9מתוך7626

ל"זס"א11/02/19841984מטיאסרונן9מתוך7637

ל"זס"א24/11/19831983סביוןעידן9מתוך7648

ל"זס"א03/11/19831983שטייןגליה9מתוך7659

ל"חס"ב04/07/19851985אלפסירם12מתוך7661

ל"חס"ב27/05/19851985ארובסעדי12מתוך7672

ל"חס"ב14/11/19841984בן נבטרועי12מתוך7683

ל"חס"ב16/12/19841984ברץסיוון12מתוך7694

ל"חס"ב14/01/19851985גולןאיילה12מתוך7705

ל"חס"ב14/01/19851985גולןאיתן12מתוך7716

ל"חס"ב04/10/19851985גרובמןדני-סלבה12מתוך7727

ל"חס"ב01/09/19851985טבתרוני12מתוך7738

ל"חס"ב22/10/19851985יעקבשחף12מתוך7749

ל"חס"ב11/05/19851985ירקוניתמיר12מתוך77510

ל"חס"ב05/02/19851985סביוןעמית12מתוך77611

ל"חס"ב12/01/19851985צורבן12מתוך77712

ס"ג08/05/19861986אלגדנריה8מתוך7791

ל"טס"ג30/09/19861986בן אריבר8מתוך7782

ל"טס"ג30/09/19861986גדעוניאירית8מתוך7803

ל"טס"ג09/03/19861986הרחולשיר8מתוך7814

ל"טס"ג27/04/19861986חבשושניתאי8מתוך7825

ל"טס"ג17/05/19861986מבטחיפעה8מתוך7836

ל"טס"ג24/05/19861986מנחםמאיה8מתוך7847
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ל"טס"ג17/06/19861986שץליאור8מתוך7858

מס"ד26/02/19871987דודאביב11מתוך7861

מס"ד03/10/19871987וורטהייםשרון11מתוך7872

מס"ד12/11/19861986לפידלירן11מתוך7883

מס"ד12/11/19861986לפידתום11מתוך7894

מס"ד31/12/19861986מלולרננה11מתוך7905

מס"ד09/05/19871987מלמדגיא11מתוך7916

מס"ד17/07/19871987נחוםאיתי11מתוך7927

מס"ד08/10/19871987קולטעומרי11מתוך7938

מס"ד16/12/19861986שטייןטל11מתוך7949

מס"ד30/03/19871987שטייןרן11מתוך79510

מס"ד01/12/19861986שטרןגיל11מתוך79611

ס"ה06/03/19881988אלגדמתן5מתוך7991

מ"אס"ה28/03/19881988ארובסהלה5מתוך7972

מ"אס"ה19/05/19881988ברץעודד5מתוך7983

מ"אס"ה27/03/19881988גנורסתיו5מתוך8004

מ"אס"ה13/02/19881988יעקבדרור5מתוך8015

עומר14מתוך8021
אלכסנדרוביץ'

וביץ
מ"בס"ו29/09/19891989

מ"בס"ו13/04/19891989אלפסיסלע14מתוך8032

מ"בס"ו20/09/19891989ארקינדאורי14מתוך8043

מ"בס"ו27/01/19891989גדעוניהלה14מתוך8054

מ"בס"ו01/04/19891989הרחולאור14מתוך8065

ס"ו1989הרחולמורן14מתוך8076

מ"בס"ו07/10/19891989מינץמיכאל14מתוך8087

מ"בס"ו31/08/19891989מלמדדור14מתוך8098

מ"בס"ו14/03/19891989מלמדנטע14מתוך8109

מ"בס"ו11/09/19881988סושצ`יקמאשה14מתוך81110

מ"בס"ו23/10/19891989עטיהאוריה14מתוך81211

מ"בס"ו11/07/19891989קולטליאל14מתוך81312

מ"בס"ו20/12/19881988קיקוסאורן14מתוך81413

מ"בס"ו20/03/19891989שטרןחן14מתוך81514

מ"גס"ז25/01/19901990אנדריסהעופרי8מתוך8161

מ"גס"ז23/04/19901990דודעטר8מתוך8172

מ"גס"ז14/08/19901990וורטהייםאשר8מתוך8183

מ"גס"ז30/08/19901990חבשושהנר8מתוך8194

מ"גס"ז12/11/19891989מלולשירן8מתוך8205

מ"גס"ז14/11/19891989נחוםחמוטל8מתוך8216

מ"גס"ז17/01/19901990סושצ`יקיוליה8מתוך8227

מ"גס"ז27/10/19891989רובינשטייןנתן8מתוך8238

ס"ח26/11/19901990אלגדנעם5מתוך8261

מ"דס"ח02/10/19901990ארקינדאילון5מתוך8242

מ"דס"ח24/05/19911991טבתארז5מתוך8253

מ"דס"ח11/11/19901990קיקוסאליאב5מתוך8274

מ"דס"ח31/01/19911991שנינעה5מתוך8285

ס"ט24/09/19921992אלגדעמית10מתוך8351

מ"הס"ט16/02/19921992אלטמןשחר10מתוך8292

רועי10מתוך8303
אלכסנדרוביץ'

וביץ
מ"הס"ט23/06/19911991

מ"הס"ט23/03/19921992אלפסישם10מתוך8314

מ"הס"ט15/06/19921992אסטרחןשני10מתוך8325
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מ"הס"ט01/11/19911991חרמוניגונן10מתוך8336

מ"הס"ט18/06/19921992לישאופיר10מתוך8347

מ"הס"ט12/05/19921992מלמדפלג10מתוך8368

מ"הס"ט18/08/19921992צוראליה10מתוך8379

מ"הס"ט22/03/19921992קולטסיון10מתוך83810

מ"וע08/02/19931993אוסקרדקל10מתוך8391

מ"וע24/03/19931993ארובסשיר10מתוך8402

מ"וע21/08/19931993בוברובשגב10מתוך8413

מ"וע09/03/19931993דודהדס10מתוך8424

ע18/07/19931993חסידגוני10מתוך8435

מ"וע13/08/19931993לישמורן10מתוך8446

מ"וע13/07/19931993מלולדור10מתוך8457

מ"וע02/06/19931993מלמדתו10מתוך8468

מ"וע09/04/19931993מנחםרונה10מתוך8479

מ"וע07/05/19931993קולטשי10מתוך84810

מ"זע"א01/07/19941994אופיריולי6מתוך8491

מ"זע"א25/10/19931993אנדריסהסתו6מתוך8502

מ"זע"א12/05/19941994ארקינדאימרי6מתוך8513

מ"זע"א24/02/19941994דוגרמאי6מתוך8524

מ"זע"א16/01/19941994מלטרגיל6מתוך8535

מ"זע"א24/06/19941994עטיהזהר6מתוך8546

מ"חע"ב21/01/19951995אוסקרשקד7מתוך8551

מ"חע"ב21/06/19951995אלטמןליאור7מתוך8562

מ"חע"ב02/08/19951995בוברובאדרת7מתוך8573

מ"חע"ב29/03/19951995הרחולהדר7מתוך8584

מ"חע"ב25/04/19951995לישעומרי7מתוך8595

מ"חע"ב28/05/19951995מורן-וכטלגוני7מתוך8606

מ"חע"ב25/06/19951995מלמדרום7מתוך8617

מ"טע"ג10/06/19961996אלישענעה12מתוך8621

מ"טע"ג23/11/19951995אסטרחןסתיו12מתוך8632

מ"טע"ג23/10/19961996ארקינדאילי12מתוך8643

מ"טע"ג01/09/19951995דוגראופק12מתוך8654

מ"טע"ג13/08/19961996דודאלה12מתוך8665

מ"טע"ג07/11/19951995לויעדן12מתוך8676

מ"טע"ג21/09/19961996לישלוטם12מתוך8687

מ"טע"ג19/09/19961996מלטרתומר12מתוך8698

מ"טע"ג09/10/19961996מלכאסתו12מתוך8709

מ"טע"ג29/05/19961996עטיהמתן12מתוך87110

מ"טע"ג09/10/19961996קולטנעם12מתוך87211

מ"טע"ג24/06/19961996שניעמית12מתוך87312

נע"ד25/04/19971997אופירעומר12מתוך8741

נע"ד23/03/19971997גדעוניקרן12מתוך8752

נע"ד20/09/19971997מנחםמאור12מתוך8763

נע"ד24/09/19971997סלונימסקיים12מתוך8774

נע"ד10/07/19971997סלונימסקיכפיר12מתוך8785

נע"ד10/07/19971997סלונימסקימתן12מתוך8796

נע"ד10/07/19971997סלונימסקיסהר12מתוך8807

נע"ד02/01/19971997סלענועה12מתוך8818

נע"ד24/07/19971997קולטרותם12מתוך8829
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נע"ד21/02/19971997קיקוסאביה12מתוך88310

נע"ד24/07/19971997רוכברגאלה12מתוך88411

נע"ד22/09/19971997רוכברגטל12מתוך88512

נ"אע"ה08/08/19981998אבניעידו11מתוך8861

נ"אע"ה12/11/19981998אלמוגיובל11מתוך8872

נ"אע"ה18/11/19971997בוברוביסמין11מתוך8883

נ"אע"ה18/11/19971997בוברובפז11מתוך8894

נ"אע"ה16/06/19981998בן ישיעמלי11מתוך8905

נ"אע"ה27/07/19981998דוגריקיר11מתוך8916

נ"אע"ה12/05/19981998הרחולנוי11מתוך8927

נ"אע"ה22/02/19981998יצחקיאור11מתוך8938

נ"אע"ה18/11/19971997מלמדצוף11מתוך8949

נ"אע"ה27/09/19981998סלונימסקיבן11מתוך89510

נ"אע"ה10/08/19981998ריווסקים11מתוך89611

נ"בע"ו27/07/19991999בוברובעופר7מתוך8971

נ"בע"ו10/06/19991999הרחולטל7מתוך8982

נ"בע"ו11/01/19991999לוימולי7מתוך8993

נ"בע"ו09/03/19991999סושצ`יקשלי7מתוך9004

נ"בע"ו07/10/19991999סלעגיא7מתוך9015

נ"בע"ו22/04/19991999רםעמית7מתוך9026

נ"בע"ו04/05/19991999שטרןדורון7מתוך9037

נ"גע"ז22/11/19991999אבנירוני11מתוך9041

נ"גע"ז14/03/20002000אוסקרמעין11מתוך9052

נ"גע"ז01/09/20002000אלמוגנועם11מתוך9063

נ"גע"ז02/03/20002000אנדריסהיובל11מתוך9074

נ"גע"ז08/12/19991999גדעוניהרן11מתוך9085

נ"גע"ז25/09/20002000גרנוןשי11מתוך9096

נ"גע"ז05/08/20002000ליששחר11מתוך9107

נ"גע"ז03/06/20002000משולםמאור11מתוך9118

נ"גע"ז30/06/20002000קולטעפרי11מתוך9129

נ"גע"ז23/04/20002000רוכברגלי11מתוך91310

נ"גע"ז21/10/20002000רםהילה11מתוך91411

נ"דע"ח18/10/20012001אבנירועי17מתוך9151

נ"דע"ח24/01/20012001אופירגוני17מתוך9162

נ"דע"ח15/09/20012001אחרקאורי17מתוך9173

נ"דע"ח25/12/20012001בוברובענוה17מתוך9184

נ"דע"ח14/10/20012001בוברובפלג17מתוך9195

נ"דע"ח28/05/20012001ביכלררועי17מתוך9206

נ"דע"ח28/12/20002000גפן פלקוןנגה17מתוך9217

נ"דע"ח28/12/20002000גפן פלקוןניצן17מתוך9228

נ"דע"ח17/11/20012001הרחולנעמי17מתוך9239

נ"דע"ח26/06/20012001יצחקייהל17מתוך92410

נ"דע"ח26/02/20022002לישהראל17מתוך92511

נ"דע"ח31/10/20012001מורן-וכטלשירי17מתוך92612

נ"דע"ח06/07/20012001מלטרתמיר17מתוך92713

נ"דע"ח19/12/20002000מלכהעדי17מתוך92814

נ"דע"ח17/08/20012001סלונימסקיקורל17מתוך92915

נ"דע"ח26/06/20012001קפלוןשון17מתוך93016

נ"דע"ח25/02/20012001רוכברגאייל17מתוך93117
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נ"הע"ט24/10/20022002אבניאיתי9מתוך9321

נ"הע"ט08/07/20022002אלמוגליאור9מתוך9332

נ"הע"ט07/06/20022002אלפסיישי9מתוך9343

נ"הע"ט04/07/20022002גנורחושן9מתוך9354

נ"הע"ט24/05/20022002דוגררן9מתוך9365

נ"הע"ט04/03/20022002כנרתייעלה9מתוך9376

נ"הע"ט01/05/20022002לנואלמאיה9מתוך9387

נ"הע"ט21/04/20022002סדןרום9מתוך9398

נ"הע"ט09/06/20022002קולטליעד9מתוך9409

נ"ופ26/07/20032003אחרקרז9מתוך9411

נ"ופ29/08/20032003אלפסיאלה9מתוך9422

נ"ופ31/01/20032003ארובסגלי9מתוך9433

נ"ופ07/11/20032003בוברובמלאכי9מתוך9444

נ"ופ10/12/20032003הרחולהלה9מתוך9455

נ"ופ27/02/20032003כנרתיזיו9מתוך9466

נ"ופ27/02/20032003כנרתיעופר9מתוך9477

נ"ופ12/11/20032003מלמדדין9מתוך9488

נ"ופ17/01/20032003משולםעידן9מתוך9499

נ"זפ"א07/03/20042004גפן פלקוןנטע7מתוך9501

נ"זפ"א10/05/20042004גרנוןנטע7מתוך9512

נ"זפ"א30/08/20042004יצחקיירין7מתוך9523

נ"זפ"א27/08/20042004כנרתיאלון7מתוך9534

נ"זפ"א27/07/20042004לנואליני7מתוך9545

נ"זפ"א16/03/20042004רוכברגמעין7מתוך9556

נ"זפ"א02/03/20042004ריווסאמה7מתוך9567

פ"ב20/09/20042004אבניאייל15מתוך9571

פ"ב07/07/20052005אופירעידן15מתוך9582

פ"ב31/08/20042004אנדריסהטל15מתוך9593

פ"ב12/11/20052005בוברוביותם15מתוך9604

פ"ב10/01/20052005ברקאיעומר15מתוך9615

פ"ב18/11/20052005גנורדביר15מתוך9626

פ"ב06/02/20052005הולזוהר15מתוך9637

פ"ב07/07/20052005הוקרים15מתוך9648

פ"ב27/08/20042004כנרתיאלון15מתוך9659

פ"ב17/12/20042004לבעופר15מתוך96610

פ"ב20/10/20042004לוימתן15מתוך96711

פ"ב08/03/20052005לפידשחר15מתוך96812

פ"ב13/04/20052005סלונימסקישירי15מתוך96913

פ"ב14/09/20052005קפלוןמיקי15מתוך97014

פ"ב22/02/20052005רוכברגפלג15מתוך97115

פ"ג27/12/20052005סלונימסקינעם2מתוך9721

פ"ג22/11/20052005עמרוסיעדן2מתוך9732

פ"ד16/08/20062006אביגדורישי7מתוך9741

פ"ד15/07/20062006אחרקמור7מתוך9752

פ"ד15/09/20062006גור אריהגלי7מתוך9763

פ"ד28/04/20062006מלכאשירה7מתוך9774

פ"ד28/03/20062006משולםליהי7מתוך9785

פ"ד05/04/20062006קולטיהב7מתוך9796

פ"ד10/11/20062006ריווסמאיה7מתוך9807



הרשימה מסודרת כך: לפי מחזור בכנרת, א' ב' של שמות משפחה ושם פרטי

שם פרטימס'

שם משפחה 

1

שם 

משפחה 2

שם 

משפחה 

תאריך לידה3

שנת 

לידה

מחזור 

בכנרת

מחזור 

ביסודי 

כנרת

מספור פנימי 

במחזור

פ"ה06/03/20072007אלפסיעילי11מתוך9811

פ"ה30/04/20072007ברקאישחר11מתוך9822

פ"ה20/12/20072007גנץגילי11מתוך9833

פ"ה09/08/20072007הירשפלדרון11מתוך9844

פ"ה02/09/20072007ויסברודהלל11מתוך9855

פ"ה28/10/20072007כנרתיאייל11מתוך9866

פ"ה21/11/20072007לבשחר11מתוך9877

פ"ה01/05/20072007לנואלרבקה11מתוך9888

פ"ה08/02/20072007לפידשקד11מתוך9899

פ"ה11/05/20072007סטולרגיא11מתוך99010

פ"ה01/09/20072007עמרוסיגיא11מתוך99111

פ"ו25/05/20082008הרחולשי-לי6מתוך9921

פ"ו31/01/20082008מילואאיתי6מתוך9932

פ"ו19/11/20082008סטולרשני6מתוך9943

פ"ו29/08/20082008סלונימסקיתומר6מתוך9954

פ"ו11/08/20082008ספירניצן6מתוך9965

פ"ו11/11/20082008קפלןענבר6מתוך9976

פ"ז28/03/20092009אביגדוריאיתי15מתוך9981

פ"ז03/06/20092009אוסקרעידן15מתוך9992

פ"ז23/11/20092009אמיאלליאור15מתוך10003

פ"ז21/07/20092009ארקינדנריה15מתוך10014

פ"ז29/11/20092009ברקאיזיו15מתוך10025

פ"ז09/04/20092009גולןעידן15מתוך10036

פ"ז20/07/20092009גור אריהזוהר15מתוך10047

פ"ז16/02/20092009הלוייונתן (יוני)15מתוך10058

פ"ז13/12/20092009הרחולמיקה15מתוך10069

פ"ז16/06/20092009ויסברודעפרי15מתוך100710

פ"ז25/06/20092009מורגילי15מתוך100811

פ"ז07/01/20092009מיכאלוביץינאי15מתוך100912

פ"ז30/04/20092009עמרוסיאלה15מתוך101013

פ"ז18/06/20092009קפלןשירה15מתוך101114

פ"ז13/06/20092009שטייןמעיין15מתוך101215

פ"ח12/02/20102010אלמןאוריה5מתוך10131

פ"ח20/05/20102010בראמיתומר5מתוך10142

פ"ח10/03/20102010הירשפלדמאיה5מתוך10153

פ"ח06/09/20102010ספירטל5מתוך10164

פ"ח09/10/20102010רוכברגגיל5מתוך10175

פ"ט15/07/20112011גולןיערה12מתוך10181

פ"ט13/12/20112011גור אריהנדב12מתוך10192

פ"ט27/03/20112011גנץרוני12מתוך10203

פ"ט24/06/20112011הלוינתן12מתוך10214

פ"ט02/01/20112011הרחולנירי12מתוך10225

פ"ט10/06/20112011ויסברודאחינועם12מתוך10236

פ"ט29/08/20112011מיכאלוביץאגם12מתוך10247

פ"ט24/04/20112011סטולרדור12מתוך10258

פ"ט29/03/20112011ספיריהלי12מתוך10269

פ"ט07/08/20112011רוכברגרועי12מתוך102710

פ"ט02/04/20112011שטייןמאיה12מתוך102811

פ"ט02/04/20112011שטייןנועם12מתוך102912



הרשימה מסודרת כך: לפי מחזור בכנרת, א' ב' של שמות משפחה ושם פרטי

שם פרטימס'

שם משפחה 

1

שם 

משפחה 2

שם 

משפחה 

תאריך לידה3

שנת 

לידה

מחזור 

בכנרת

מחזור 

ביסודי 

כנרת

מספור פנימי 

במחזור

צ30/09/20122012אביגדוריבר12מתוך10301

צ16/01/20122012אמוןשליו12מתוך10312

צ28/11/20122012בן ישיהילל12מתוך10323

צ07/05/20122012כינראלה12מתוך10334

צ19/03/20122012לבענבר12מתוך10345

צ02/06/20122012לנואלאנה12מתוך10356

צ31/03/20122012מוראלון12מתוך10367

צ30/10/20122012מילואיהלי12מתוך10378

צ31/12/20122012ספירעפרי12מתוך10389

צ17/08/20122012פסחרוני12מתוך103910

צ30/08/20122012קפלןרננה12מתוך104011

צ12/03/20122012שטייןעופרי12מתוך104112



שיאני הרשימה:  מספר צאצאים לפי משפחות

משפחה

מספר 

בנים

33הרחול

24בוברוב

24מלמד

24סטולר

20שטיין

17ישראלי

17כנרתי

17סלונימסקי

14ארקינד

14קולט

14רוכברג

12גולן

12ספיר

12שפרירי

11ליש

11לנואל

10אסטרחן

10רימשון

9יצחקי

9לפיד

9מרק

9סטולוביצקי

8אביגדורי

8אבני

8אופיר

8אידלמן

8בן ארי

8בן נתן

8דורי

8כהנא

8מרגלית

7אחרק

7אלישע

7אנדריסה

7בן שלום

7ברקאי

7גולדברג

7גנץ

7זמירין

7זקס

7חדש

7חרמוני

7יבור

7יוגב

7סדן

7פורת

7צור

7שץ

6אלפסי

6בן ישי

6בן נבט

6גור אריה

6גרנון



שיאני הרשימה:  מספר צאצאים לפי משפחות

משפחה

מספר 

בנים

6חקלאי

6טמיר

6ירדני

6מינץ

6עמפלי

6קפלן

5בן יהודה

5גביש

5גנור

5זמוצקי

5חסיד

5יעקב

5מבטח

5מור

5מלכא

5פרידלר

4אוסקר

4אלגד

4ארובס

4ברץ

4גדעוני

4גורן

4גרינר

4דוגר

4דוד

4דרומי

4הוקר

4טבת

4טל

4יהלום

4יואלי

4יפה

4ירקוני

4כרמלי

4ליבל

4מטיאס

4מנחם

4נאמן

4נחום

4סלומון

4סרי

4עמיחי

4קסלר

4רבר

4שוהם

4שוורצברג

3אברהמזון

3אלחונס

3אלמוג

3בכר

3בר

3ברקן

3גירס



שיאני הרשימה:  מספר צאצאים לפי משפחות

משפחה

מספר 

בנים

3גפן פלקון

3דסה

3הירש

3וורטהיים

3ויסבלט

3ויסברוד

3זוביצקי

3זיכרמן

3זרזיף

3טוביאס

3יעקובוביץ

3לב

3לוי

3לין

3לכנר

3מוזס

3מלול

3מלטר

3משולם

3ניצני

3סביון

3סגל

3סושצ`יק

3עטיה

3עמרוסי

3פטרקובסקי

3פלקון

3קיקוס

3קם

3רוזנר

3רוטנברג

3ריווס

3שור

3שטרן

3שיפרין

3שכנר

3שלם

3שמיר

3שני

3תימרי

2אביבי

2אבשלום

2אור

2אלטמן

2אשורי

2אתר

2ברוש

2ברנשטיין

2גורדון

2גורפינקל

2גינזבורסקי

2דהאן

2דישון



שיאני הרשימה:  מספר צאצאים לפי משפחות

משפחה

מספר 

בנים

2הירשפלד

2הלוי

2הרשמן

2וולף

2ולדי

2חבשוש

2יהודאי

2כבשנה

2כהן

2מאירוב

2מורן-וכטל

2מטר

2מיכאלוביץ

2מילוא

2מן

2מנצל

2סלע

2פלד

2פנס

2פרצי

2צוקרמן

2קופיט

2קפלון

2קרסקס

2רם

2שידלובסקי

2שמואלי

2שפלן

1אברמוביץ'

1אופי (גירס)

1אלמן

1אמון

1אמיאל

1בורנשטיין

1ביכלר

1בן דוב

1בן מאיר

1בר

1בראמי

1ברונשטיין

1ברק

1בשן

1גולדין

1גלזר

1גרובמן

1דין

1דינר

1הול

1ויסמן

1וכניש

1ולאדי

1זבלוצקי

1זהר



שיאני הרשימה:  מספר צאצאים לפי משפחות

משפחה

מספר 

בנים

1זוהר

1זינגר

1זכרביץ'

1זלוצקי

1כינר

1כץ

1לייבו

1למישוב

1לנדר

1מגר

1מורן

1מינין

1נוימרק

1פילדוס

1פסח

1קולמן

1קמה

1רגב

1רובינשטיין

1רוזנבליט

1רייס

1שטראוס

1שפר

1רוזנבליט

1רייס

1שטראוס

1שפר

0אלכסנדרוביץ'



שיאני הרשימה:  המחזורים לפי מספר ילדים

מספר מחזור

38כ"ה

22כ"ח

22מ"ז

22נ"א

20י"ז

20כ"ג

19כ"ז

19מ"ח

18כ"א

18כ"ט

18מ"ד

17נ

17ע"ח

16ט"ז

16מ"ב

16נ"ה

15כ"ו

15ל"ז

15ל"ט

15מ"ה

15מ"ט

15נ"ו

15פ"ב

15פ"ז

14כ"ד

14ל"ג

14מ"ג

14ס"ו

13ח

13מ

13נ"ב

12כ

12כ"ב

12ל"ה

12נ"ח

12ס"ב

12ע"ג

12ע"ד

12פ"ט

11ו

11ט"ו

11י"ב

11ל'

11ל"א

11נ"ז

11ס

11ס"ד

11ע"ה

11ע"ז

11פ"ה

12צ

10ל"ו

10מ"א

10מ"ו



שיאני הרשימה:  המחזורים לפי מספר ילדים

מספר מחזור

10נ"ד

10ע

9י"ג

9י"ח

9ל"ח

9נ"ט

9ס"א

10ס"ט

9ע"ט

9פ

8ג

8ט

8י"ט

8ל"ב

8נ"ג

8ס"ז

7י"א

7י"ד

7ל"ד

8ס"ג

7ע"ב

7ע"ו

7פ"א

7פ"ד

6ע"א

6פ"ו

5פ"ח

4ב

4ד

4ה

4ז

4י

5ס"ה

5ס"ח

2א

2פ"ג


