בס"ד

רשימת בני משק
2491

משה מרקוביץ -מעגן

2491

מנחם הירשברג -עמירם
שולה מרקוביץ-מעגן -וולק7491-
נחמיה פלזן-פלג
רחל שכטר ()7491

2491

בנציון לונדון

2491

נחום בן-מאיר
לאה מלאכי-לוי
צבי רבהון
יהודה רייס

2494

משה אוצטר – בן-אור
שושי לוין – רוזנבלט
דוד ליפטשר-לסטר
לאה פלזן-פלג-קפלן
גדי רדנר-רווה
נורית שכטר-פלג

2491

נחמה לונדון-עפרון
מרים ליפטשר-לסטר-ידין
הדסה מיטווך-פורמן
שמעון מלאכי ז"ל
עוזי הירשברג-עמירם
שלומית רבהון-פרבשטיין

2492

אבנר אוצטר
דיצה בן-מאיר – רווה
ישראל ליבשטיין
יעל מיטווך – אחיטוב
בת-שבע נוימן-גילרועי
עפרה מלאכי-גרינגליק
יוסי רדנר-רווה
אריה רייס
רפי שטרן
מיכל שכטר-ילון

2491

חנה אוצטר-הרטמן
נחמיה וינטר ז"ל
עקיבא לוין

עדינה לסטר – פינק
שרה קריצלר-סימון
יחיאל שפר

2491

רחל אורמן-שירן
מיכאלה דרור-טאוב
לאה ליבשטיין-שפילברג
אלי מטווך-אורי
זהבה הירשברג-עמירם-מועלם
דוד רומם

2499

דבורה וינטר-פיגנבאום
אבי לסטר
עירית נוימן-קירשנר
רותי קריצלר-וייס
גאולית רייס-אונסדורפר-נתנזון
עובדיה שפר

2499

דינה אורמן-פרנק
נעמי אורמן-דאובה
טובה אוצטר-הלל
גיורא לונדון
מלכה ליבשטיין-לייבוביץ
גבי ליפטשר-לסטר
צבי פלזן-פלג
אריאל רומם
חנן שטרן

2491

דוד וינטר
עמוס מיטווך-אורי
שרון רדנר-רווה-אגסי? -

2491

אביבה רוז  -הר-צבי
אריאלה שטרן – סיטסמר
יואל שכטר-שחר
(יהודה סטפ)

2491

אלי לוין
יהודה לוין
רוני נוימן-נוי
אילנה קיי-קינן-גלעד
ציפי רומם-סטרשנוב

מרגלית פלנזר -משה
ציפי ריינמן-עדן

יאיר ריינמן
חיה שפר-ריכטר

2494

חגית וינטר-ירון
אורי זילברברג – בן-ישר
איתן רוז
משה רוז
רועי קרמר
יצחק רדנר-רווה

2412

אמיתי אוברמן
חנה אלדובי-ששון
יהודית וינטר-מנחם
חיים סטפ (אפרים לוינגר)
ורד קיי-קינן-גורודצר
אפרת שלקובסקי-אשרי

2411

2411

ענת אונא-כוכבי
ערן אוצטר
אוהד גולדנברג
דוד יעקבס  -יהב
שמחה יעקובוביץ-קנוביץ
סימה קרמר-
מוטי רבהון
דני שטרן

2411

2411

גלעד אוברמן
דפנה בוגמולני-אלחנן-אבן
יוסי זילברברג  -בן-ישר
יואב גולדמן-דגן
יהודית ליפטשר-לסטר-כהן
נעה מיטווך-מנדלבאום
חגי ריינמן
נעמה שלקובסקי-כהן
שלמה שפר

טלי אלדובי-חן
אברהם (רמי) גולדנברג
יונתן וינטר
חניתה ליפניק-צונץ
שלי ליקסנברג-ועקנין
דנה קיי-קינן-פז
אילה שלקובסקי-טולדנו
(שמעונה סטפ)

2414

2419

חפציבה אבניאל-אליהו
מירב אונא-אלחי
יצחק אברבנאל
צורית אלדובי-אליצור
נאוה זילברברג – בן-ישר -סוקל
גלילה יעקבס
יואל יעקובוביץ
תרצה רייס – בן-שושן
דרור אוברמן
אביגיל בוגמולני-אלחנן -פז
משה גולד
ניתאי גולדמן
שושי פלזן פלג – בית-אריה

טל אונא-גפן
ידידיה אברבנאל
רונית אורבאום
אילת בוגמולני-אלחנן-גרניק
אריאן הראל-פוקס
עודד וולפה
בן-ציון וינטר
נתנאל יעקובוביץ
שמואל פלנזר

2411

עופר אלדובי
תמר וולפה-שילוח
נפתלי יעקבס
אשר ליפניק
הלל ספרק-ברק
יוסף (ספי) קרמר
ליאורה רומם-רוזנצוויג
שבח רוז
מאיר שלקובסקי-שלו

2411

2419

2411

אהרון אברבנאל
שרית וולפה-ואלך
חיים יעקבס
בנימין ליפניק
מאיר ליקסנברג ז"ל
יהודית קריצלר-שפיגלר
גליה קרמר-ויסברג
מרדכי (דובי) שלקובסקי-שלו
(רינה טסלר)
שלומית אוברמן-קאהן
אסנת אבניאל
יוסי גולד
אילון וולפה-זאבי
שרה צביה פלנזר ז"ל
(שני דביר)
(יהודה טסלר)

(צדוק דביר)

2412

יורם אבניאל
יעל אבניאל – רוזנשטיין
דוד (דודי) אוברמן
אורנה אורבאום-קיסר
נעם לנדאו-אלדן
עדי פלג
אורית קפלן-דרור
(תקוה טסלר)
(גבי קליין)

2411

יובל אורבאום
אליסף וינטר
שלום יעקבס
יפעת מילוא -ליכטנפלד
נחשון ספרק-ברק
שירה פלנזר-אריכא
ברק פלג
עידו קיי-קינן
עמיחי קפלן
(עזריאל דביר)
(שרה הראל)

2411

שפרה אברבנאל (הפרנס)
הדס וולפה – שמבי
איתי ילון ז"ל
איה להב-שפירא
צילה לנדאו  -פלג
דורון קליין
רותי שטרן-בולביק
(דינה טסלר)

2419

מיכה אוברמן
אסף אונא
נגה-ספרק-ברק-כבשנה
דליה וולפה-כהן
גיל יעקבס ז"ל
בעז ליפניק
ישי ליפניק
כנרת ליפניק-שלו
גילה ליקסנברג
עטר עמירם-פלג
ניצה פלנזר-אורנשטיין
נטע רבהון-דמתי
אייל רייס
נדב רייס
יעדו שלקובסקי-שלו
(יגאל דביר)

(יוכבד הראל)
(איריס סטפ)
(אורי תורן)

2419

אלישבע ברק -ברק
איתמר וינטר
מרב ילון-רז
מנשה להב
בצלאל לנדאו
מיכל מילוא-רוטשילד
עילי עמירם
שי קליין
אבישג רייס-פוקס
(חיה טסלר)

2411

אפרת אוצטר
רחל אורבאום-שטיינברג -הר אבן
שריאל בן-אור
רענן הרטמן
חנוך וולפה
ליאת מועלם-אשכנזי
אמיר מעגן
הילה פלג-שימרון
כרמית פלנזר-אליהו
סמדר קפלן-אהרון
אמציה רבהון
גרשון רובינשטיין
שגיא רוזנבלט
חגית רייס  -אליאס
אלעד שטרן
(ישראל אמיד)
(ציונה הראל)

2411

רננה אונא
אורן וייס
תל-צור כהן
רפאל ליקסנברג
עינב מעגן
עינת פוגלמן-אוחנה
עמית רוזנברג-שפירא
תומר רייס
ארז שפר
ידעיה שרון
(אדוה הראל)
(גינת הרטום)

2411

מוריה בן-אור – (קריספיל)-גבאי
גלית הרטמן-גולני
אופיר וייס

יונת מועלם
אושרי פלנזר  -שרעבי
תמר רובינשטיין -עמירם
שחר רוזנבלט
רחל רייס -לייבה
גאולית שטרן-בייטנר
זיו שפר
(רוני תורן)

2414

אסנת אברבנאל-רוזנצוויג
עפרה אלחנן -קוז'וקרו
יפתח וולפה
הודי כהן
שפרה להב-משה
ענבל מילוא-נוצרתי
רוית מעגן-גרינוולד -גנות
אליאב סיטסמר
ענר עמירם
ענת פלג-צור
יריב קפלן
יעל רבהון-הנדלר
אלקי ריכטר -לוין
הדר שירן
(עידן הרטום)
(עמיעד שפירא)

2411

תמיר אורבאום
יחיאל בן-אור
יאיר וינטר
אלה ילון
עתני עמירם
יואל פינק
רותם פוגלמן
יונה רובינשטיין  -חלמיש
סיגל רוזנבלט -בן פזי
צביקי רוזנברג
אבנר רייס
עוז ריכטר
גיתית שטרן-מרציאנו
שאול שרון
(ליטל אדלר)

2412

אבישי בן-אור
ירון גילה
דורית (דור) הרטמן  -רכס
יוחנן וולטמה
אחי כהן
רינת מועלם
דותן מעגן
נעמן סיטסמר

משה פוגלמן
שירית פינק-גלסנר
אורי פלג
אברהם פלנזר
קרן קליין
גליה רבהון( -בקנשטיין)-יוסף
אסף רייס
ביתיה ריכטר -יקותיאל
נילי שטרן
זוהר שירן
מירב שפר -נעים

2411

תאיר ברק -חריף
יקותיאל (קותי) גלעד
סיון וייס
רועי מועלם
אלישיב ליפניק
(לאה סניטקוף)
עדן עמירם -כהן
ראומה עמירם
רחל פלג -שפנגנטל
עדיה רוזנבלט -פבר
רבקה (ריקי) רומם
אביגל שטרן -נזרי
רוני שטרן-יעיש
אביעד שרון
(יסכה אוצטר)
(רעות לסטר)

2411

הראל בן-אור
אפרת גילה -שמואליאן
רויטל הרטמן-חבני
אלישבע וולטמה –פוגל
(עדיאל וייס)
יסכה ליפניק -אמזלג
עמרי עמירם
גידי רבהון
חנה רובינשטיין -עמירם
נעמה רוזנברג -בן יעקב
מיכל רייס -רחימי
יהל שירן
אבשלום שפר
(רפי אדלר)
(גיא הרטום)

2419

אורבאום תדהר
אלידין אלעד
גלעד הדס-אנדרמן
וולטמה דניאל
כהן שרונה  -פוגלמן

קליין מתן

להב דיצה -לביא
מעגן לירן-אלקיים
סיטסמר עודד
פינק כנרת
רייס צופית -פוגל
רינמן הדר -שטאל
שפר שולמית-שפר
שרון קחון
(ששון עדי -ג'רבי)

קפלן אביטל– רוזנצוויג
רבהון איילת השחר  -שטרן
רוזנבלט דקלה
רומם עזי
רייס ברק
ריכטר עמיחי

2419

בן-אור מלאכי
בן שושן ערן

שטרן דגנית
שרון אריאל

וולפה יוחאי

(ששון שי )

(וייס עמינדב)

(מרוה הראל)

ילון ערן

(חדוה סבג)

פלג יהודה

(אורי הרטום)

פרנק סיון
רובינשטיין הלל
רומם רפי

2411

שירן נגה

אשרי כנרת -גבאי
בן אור אביגיל
בן שושן חגי

שפר שירה -אזולאי

הרטמן אביתר

(סניטקוף נעמה)

כהן ליה

(עדי תורן)

עמירם אמוץ

(לילך לסטר)

פוגלמן מורן

(דורון רוז)

פינק אמונה-גיאת

(ידידיה מנדלבאום)

פלג הדס -ירדן
פרנק אלון

2411

אוברמן תמר -רייס
אלידין אבישי

רוזנברג איל
רומם אביטל -שרף

גלעד נדב

רינמן קרן -וויס

הינדן יעל  -פרנסיס

רייס ניצן

וייס שירן

שטרן אלומה

מועלם בשמת -ולך

שירן אביה

נוי יותם

(אליצור תהילה)

עמירם אחיה
עמירם עמשא
עמירם ענג

2411

אוברמן אפרת
גילה ישי

להב בניה

ליפניק איתמר

לוין אור

מועלם יודפת -מנחם

נוי דוד

נוי נופר

סטרשנוב אמיר

רבהון אביגל

עפרון עדי

(רובינסון אסף)

פלג מעין

ריינמן נדב

קריסטל צפריר

ריכטר ליאור

רובינשטיין מיכל -בן זאב

שפר אוריאל

שפר יואב

(ששון שקד)

שרון יפעה

2414

2441

גילה שלומית  -אלכסנדר

2442

אברבנאל אביחי

הינדן אסף

אלידין אביתר

(ואלך יוני)

אלידין אילן

וולטמה נתנאל

( גולדנברג תמיר)

(וייס נתנאל)

(ואלך רונן)

מנחם שגב

וייס אוהד

עמירם עתי

טויטו ספיר

פרנק אביגל  -שב

ידעי ניר

(רובינסון אייל)

לוין נוי  -קינסבורסקי

ריכטר יגאל

ליפניק יונתן

(מרום יונתן ואביגיל)

מנחם חובב

(סבג בת-אל)

סטפ שגיא

(עמידרור אריה)

סטרשנוב מתן

(לסטר עומר)

רובינשטיין נעה

(אליצור ישי)

רייס צורית

אוברמן זוהר

2441

אוברמן יעל

אוברמן עפרה

בן אור תמר

אשרי שקמה

בן שושן ספיר

בן אור אלעזר

הינדן נעם

בן שושן שהם

זאבי דור

הרטמן יניב

נוי הדס

סיטסמר עפרה

עמירם חמוטל

קריסטל נעם

(רבהון יעד)

(רובינסון אלעד)

2449

אוברמן רועי

רומם יהודה

אוברמן תהל

שטרן אורי

אוצטר שי

שרון טפת

גולד חן
גולד מיתר

2441

אברבנאל אורלי

זאבי גל

אוברמן נהורה

טויטו דניאל

בר אל (בוריסוב) דוד

ידעי ירדן

גולד סער

מנחם לוטם

גולד תומר

סטפ ורד

(גולדנברג יערה)

פוקס גפן

טויטו יואב

פלנזר שי

להב תהילה -פלג

שטרן אסף

לוין גל ז"ל

שטרן עמית

סטפ דסי

שילוח ליטל

פוקס ענבר

שפר ידידיה

פלג טל
קריסטל יניב

2441

אשרי כרמל

ריינמן עומר

הלל גלעד

(ששון יפעת)

טויטו אלמוג
ידעי גולן

2449

אברבנאל מיטל

נוי פורת

אוצטר ליאור

סטרשנוב נדב

בולביק זוהר

סטרשנוב חנן

בן אור אבידן

שרון גאולה

גילה יובל
דרור נצר ז"ל

2441

בולביק שי

(ואלך אופיר)

בר אל (בוריסוב) קרן

יעקובוביץ גאיה

בן שושן תהילה

ליפניק ארי

דרור יוגב

ליפניק עדן

(ואלך מירב)
ליפניק מעוז

ליפניק הדס

1111

אברבנאל עמיעד

פלנזר עומר

אוברמן תכלת

פוקס שריג

אורבאום דולב

(רבהון נעה)

אשכנזי אורי

רוז ליאור

אשכנזי אריאל

ריינמן הלל

אשרי ערבה

שטרן שקד

(בלס שי)

שילוח ינון

בן שושן אביהו

שמבי בניהו

גולדנברג מתן

(ששון שביט)

הראל שירה
ועקנין רועי
(זאבי יובל)

2441

אברבנאל אוריה

כבשנה צוף

אוצטר דביר

מנחם אביב

אשרי אלון

קליין עדי

גולד ראם

שמבי מאיר

גולד רז

שוורצוורט אסף

הלל שיר
ועקנין מעין

1112

אוברמן בועז

יעקובוביץ אופק

אוצטר סתיו

רוזנצוויג הילה

בולביק שחר
בר אל (בוריסוב) נתן

2444

אוברמן ליאור

דרור שירז

אוברמן ישי

וינטר אופיר

אלידין אביטל

טויטו שלומית

הינדן נדב

ליפניק טליה

ועקנין רוני

פוקס ורד

טויטו שני

פלנזר דוד

ליפניק גיא

רוזנצוויג נטע

פוקס פלג

שימרון אור

רוז ניצן

שמבי ישראל

שילוח יסכה

שפר יהונתן

שפר ישי
1111

שרון אליה

אוברמן אלון
אברבנאל בת-אל
אורבאום שחף

1119

אוצטר אלה

בן אור טליה

בן אור יסכה

גולד מורג

(הנדלר צרי)

גולדנברג נויה

הראל טל-חרמון

הראל אלמוג

טויטו אדיר

ועקנין איתן

ליפניק עידן

יעקובוביץ אליה

(רבהון טל)

כבשנה זיו

שוורצוורט אילה

ליפניק עפרי
(רבהון ענר)

1111

1119

אורבאום דפנה

רוזנצוויג ינון

אשכנזי רעיה

רז מאיה

בולביק הדס

רייס שובל

גולד תואם

שטרן עומר

גנות אסיף

שפר רנאל

(הר-אבן אפיק)

אוברמן עידו

ועקנין זוהר

אוברמן משי

(זאבי עידן)

אשכנזי אליאב

כבשנה שהם

גולד ניתאי

(מעגן איתן)

(ואלך ברק)

רוזנבלט הודיה

וינטר יותם

רוזנצוויג אילת

ידעי רון

רוזנצוויג רעות

ליפניק נעה

רוטשילד כליל

פוקס קשת

רייס עופר

קליין מעיין

שימרון שיר

קריספיל שלו

שמבי חדווה

רוז ליאל

שפר אוריה

רוזנצוויג אוהד

שפר יאיר

רומם דביר

שרון אמונה

שימרון הדר

(פוגל איתם)

שפר הלל

1111

בן אור מאור

ריכטר מעין

בן יעקב נצר

(רבהון רוני)

(הנדלר בארי)

שוורצוורט ניתאי

הראל רינה

שפר יהודה

וינטר דרור

שפר אליאור

עמירם רני

שרון אורה

פלנזר אמרי

(מעגן עופרי)

קליין טל

(הר אבן שביט)

רז עומר

1114

שילוח ישורון

אורנשטיין איתמר

שפר אהוד

אשכנזי יהל

מולאי עדי

אשכנזי אחינעם
הראל איילה

1111
אברבנאל אליסף

(וינטר מתת)

בן יעקב לביא

וינטר עוז

ועקנין שירה

(זאבי אגם)

ליפניק תלמה

כבשנה אליה

רוטשילד לוטם

עמירם הגר

רוטשטיין שי

פלנזר נטע

רייס הללי

קליין דריה

שימרון נעם

רוז יהלי
רוזנצוויג רועי

1111
אוברמן ליבי
אורנשטיין נעמי
אורבאום בארי
גבאי בת-ציון
גנות יובל
הראל ים-דוד
יעקובוביץ’ אביה
יעקובוביץ’ אודיה
מולאי ליאל נעמי
מוראדי נועם
עמירם מתן
רוזנצוויג אחיה

רוזנבלט אושרי
רוזנשטיין עדי
רוטשילד נופר
רז שחר
רייס ראשית
ריכטר אלומה
שוורצוורט שוהם
שילוח ימין
שימרון הלל
שמבי שמואל
שפר מזמור
(בן אדווה אליה)

יעקבס יגל
1121

בולביק שירה

ליכטנפלד אופיר

(וינטר פליאה)

מוראדי עמית

כבשנה נעם

עמירם אביב

(לביא עמית)

פלנזר שקד

ליכטנפלד אורי

קליין מאיה

מולאי זהר מרים

רוזנצוויג עדן

מוראדי הראל

רוטשילד טל

(נזרי נטע)

רז רועי

פלג דוד

שפר ישראל

שפר נפתלי
(הר אבן פלג)

1121

(מעגן נעם)

אורנשטיין טל

(הנדלר גורן)

גבאי יאיר
גולדנברג עמנואל

1122

1121

אורבאום יערה

(וינטר הוד)

אורנשטיין אלקנה

כבשנה אור יצחק

(אלימי גיא)

לוין מיה טובה

בן יעקב עובד

ליפניק אליעם יהודה

בן אור אסנת

(נזרי עמית)

גנות תומר

עמירם אורי

דרור זמר

(פלג אמונה שירה)

לוין בארי

פרנק בארי

פלנזר עלמה

קליין יעל

שוורץ איתן

קליין רוני

שימרון יובל

רייס עמית אריק

שרון יסכה

ריכטר עילי

שרף תמר

שווורצוורט הודיה

(בן אדווה ינון)

שירן הראל

אברבנאל אלישי

שמבי הודיה שרה

וייס יהל

שפר יואב

וינטר נווה

שרף אלה

(וינטר מיטב)

שב אחיה

(ולך אביה)

(בן אדווה שילה)

מולאי בארי
עמירם בארי
עמירם עמליה

1129
(אלימי יהלה)

פלג בנימין

אשכנזי עדיה

פלנזר אדוה רות

בן יעקב תלם

קרס שירה נעימה

גבאי הילל

שירן דניאל

גבאי שירה

שרון נריה

(פלג מוריה)

(בן אדווה הלל)

פלנזר עופרי
שימרון שי
שפר מרדכי

1121
גבאי דוד
גבאי אלישיב
דיאמונד עדן אמונה

1129
(ולך גוני)

ליפניק אבינועם דוב

לוין תמרה

מולאי כרמל אסתר

ליפניק נחשון

עמירם נטע

מוראדי זוהר

פרנק מעיין

עמירם נגה

פרנק שקד

עמירם עלמה

קליין שהם

פלנזר מרים

ריכטר ניתאי

פרנק נטע

שב נריה

קליין טליה

שפר יצחק אברהם

שב בניה

ששון נעם ישראל

שוורץ מיכל
שירן ניתאי
שרף עומר
ששון אבישי
1121
אורנשטיין יונתן
גנות מעיין משה
דיאמונד לביא
וייס זיו אברהם

1121
(אלימי דביר אברהם)
אלירז עלמה
וייס שחר נעמי
לוין עמנואל
לוין רומי
קריסטל גאיה
קרס יעל רינה
שירן גפן שי
שפר גילי אביה
שרף שקד
ששון אורי אליהו

1124
אוברמן בארי
(בן אדווה ישי)
מנחם שקד
פלנזר אלומה
רובינשטיין עמיצור
שוורץ מעין
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