
גוש קטיף- רשימת מרואיינים

יישוב מקורצילום. תשם

אלי סיניברבי יוסף

אלי סיניברבי עינבר

אלי סיניברבי ירים

אלי סיני18.6.07ברגר כרמית

אלי סיני28.5.07גבאי נעמה

אלי סיניגניש צורי

אלי סיני19.6.07חכמון ענת

אלי סיני25.6.07לב יעקב

אלי סיני6.3.11לב לאה

אלי סיני11.4.07לוי איציק

אלי סיני30.5.06מצרפי שרה

אלי סיני1.6.11עמית אדמונד

אלי סיני5.2.08פולט תמר

אלי סיניפלדינגר יוסי

אלי סיני6.3.07פרחן אבי

אלי סיני17.7.07שטרית דנה

אלי סיני19.6.07שץ שוש

אלי סינימעוז שריתה

אלי סיניבוהדנה אלי

אלי סיני(ניר)תעסה צליל

אלי סיניברדה סיגל

אלי סיני(ברבי)הלוי דיקלה 

אלי סינייט ברבי'ריז

בדולחבן חמו אברהם

בדולח17.5.06בן חמו אייל

בדולח18.11.10בן חמו מרים

בדולחדרורי יצחק

בדולח18.7.07דרורי לילי

בדולח26.3.09זהבי  עזריאל

בדולח3.3.11יצחק' ג'חג

בדולח15.04.10סולטן קולט

בדולח6.2.07ון אהרון'פרג

בדולח9.5.07פרי ניצה

בדולח4.4.11פרי עמוס

בדולח5.5.09צפירה ריקי

גדיד14.3.07אלול חננאל

גדיד9.11.10אלול יואב

גדיד18.11.10אלוש אני

גדיד18.11.10רר'אלוש ג

גדיד23.1.11נועם(קדמון)אמר

גדיד10.11.10באבי חיים

גדיד10.11.10באבי עליזה

גדיד20.2.07בובליל מרים

גדיד5.5.09בורשטיין אבי

גדיד16.5.06בזיז לורנס

גדיד12.12.10בזיז סילבן

גדידבן נעים אילנה

גדיד3.11.10בן סעדון אבשלום

גדיד29.11.10בן סעדון דוד

גדיד14.10.10בן סעדון יהונתן

גדיד1.5.07בן סעדון ציפי

גדיד22.4.09בנטולילה לין

גדיד7.3.07ברבי אברהם

גדיד7.11.07ברגר אורית

גדיד19.10.10ברגר ארז

גדיד17.11.10ברגר מזל

גדיד20.10.10חזי קרול

גדיד20.10.10חזי שמואל

גדיד17.11.10טרבלסי אמנון

גדיד17.11.10טרבלסי לאה

גדידימיני שי

גדיד18.11.10ירימי מאיר



גדיד18.11.10ירימי עדנה

גדיד10.11.10סתו(קדמון)ישראל

גדיד23.4.09כהן אביבה

גדיד30.9.10כהן מזל

גדיד15.3.11כהן מיקי

גדיד21.5.07לברן יפה

גדיד26.5.10לוי אושרית

גדיד14.5.07מור יוסף דוד

גדיד10.11.10נעמה(הנדל)מיכאלי 

גדיד5.5.09מיכאלי דוד

גדיד19.10.10מיכאלי יפה

גדיד13.11.07מנשה עדית

גדיד19.10.10סבן מירון

גדיד17.11.10סרוסי קרן

גדיד12.3.07פורת אריאל

גדיד29.9.10קדמון שחר

גדיד16.1.11שמשון אסתר

גדידאחינועם(כהן)מלכה 

גדידמור יוסף איתן

גדידאמונה(לברן)כהן

גדידתהילה(לברן)השכל

גדידלברן אביחי

גדידכהן אבידור

גן אור24.1.11אביטן יוסי

גן אור24.1.11אביטן נורית

גן אור30.12.10אמיתי יהודית

גן אור15.10.07אמתי איציק

גן אור11.6.07בוקרה אילנית

גן אור7.2.11בוקרה טוני

גן אור2.11.10בן דוד אלי

גן אור2.11.10בן דוד יעל

גן אור27.5.10בן דוד נתן

גן אור12.12.10בן חמו יעל

גן אור12.12.10בן חמו ליאון

גן אור3.2.08בנימין שרון

גן אור23.1.07דמארי יהודית

גן אור29.3.11דמארי מיכל

גן אור19.3.07דמרי חיה

גן אור17.6.07דפנה הילה

גן אור26.7.11הדר ליליאן

גן אור26.7.11הדר פנחס

גן אור13.7.10ונחוצקר מאיר

גן אור10.11.10חדד מזל

גן אור10.11.10חדד שמואל

גן אור3.11.10חזוט נורית

גן אור17.9.07חזות אהרון

גן אור19.3.07יעקב אליעזר

גן אור27.2.07יעקב ענת

גן אור29.3.09מזרחי ניסים

גן אור10.11.10מזרחי שולמית

גן אור1.6.11נעור אהוד

גן אור1.6.11נעור דבורה

גן אורסעדיה פלטינה

גן אור18.6.07סרוסי ניסים

גן אור8.5.07ענבי אולגה

גן אור16.1.07צרפתי יוסי

גן אור15.2.11קקון גלית

גן אור26.3.09רוזנשטיין מיקי

גן אור23.12.10שוורץ יוסי

גן אור23.12.10שוורץ יעל

גני טל14.2.11אדלר גיא

גני טל14.2.11אדלר גלית

גני טל14.2.07אלדר עזרא

גני טלאלדר נעמי

גני טל22.12.10ליאת(סלוצקי)אליהו



גני טל15.12.10בלבן רונית

גני טל15.2.11בלבן רונית

גני טל14.3.11בן כנען זוהרה

גני טל27.4.09בר שלום טובה

גני טל22.4.09בר שלום יעקב

גני טל15.12.10ברגר יואב

גני טל15.12.10ברגר שלומית

גני טל12.12.10בשארי חסידה

גני טל12.12.10בשארי יחיאל

גני טל9.5.06גולדשמיד רבקה

גני טל30.3.09דיטור אמנון

גני טלדיקלה(גלעד)דיקשטיין

גני טל6.2.07הדרי שלמה

גני טל20.5.07הנדל צבי

גני טל29.11.10הנדל רחל

גני טל25.11.10וסרטייל יובל

גני טל25.11.10וסרטייל לאה

גני טל19.4.07וסרטייל שלמה

גני טל23.2.11זוסמן דובלה

גני טל29.8.10חורב מירב

גני טל23.1.07טובי רחל

גני טל25.3.09טלמן אבי

גני טל10.7.07טלמן רבקה

גני טל15.3.11טלמן רובי

גני טל24.11.10יצחקי אברהם

גני טל24.11.10יצחקי רחל

גני טל25.3.09כהן חזי

גני טל29.11.10לובל אסתר

גני טל29.11.10לובל אריה

גני טל14.10.10לקס נח 

גני טל14.10.10לקס קרן

גני טל6.2.11מאור דקלה

גני טל6.2.11מאור שמרית

גני טל24.2.11מרמלשטיין נעמי

גני טל26.4.09מרק מירה

גני טל19.6.07סלוצקי אפי

גני טל15.10.07סלוצקי שושי

גני טל7.2.11סלוצקי שמוליק

גני טל5.5.09סנדר לאה

גני טל25.3.09סנדר מוטי

גני טל6.2.11סרוסי רוחמה

גני טל14.10.10עסיס אסף 

גני טל14.10.10עסיס ברכה

גני טל3.11.10פינסקי דידי

גני טל18.4.07פינסקי רותי

גני טל11.4.07פריימן איטה

גני טל8.5.07פריימן משה

גני טל13.3.07צאיג מזל

גני טל29.1.07צוויג יהודית

גני טל9.5.06ה'צור אהרל

גני טל1.5.07צור אתי

גני טל7.6.06קדוש הרב גבי

גני טל9.11.10קוך ברכה

גני טל9.11.10קוך מנחם

גני טל9.10.07ריבלין שמחה

גני טל7.3.07שטרנברג ערן

גני טל 23.2.11זוסמן מיקי

גני טל בוכריס עדי

גני טל כהן רותי

גני טל הרמתי יעל

גני טל(לקס)שילר אורית

גני טללובל עמית

גני טלמיכל(צור)זולדו

דוגית24.12.07גורן טובה

דוגית20.11.07דמרי ניר



דוגית15.04.10שביט מירי

כפר דרום6.2.11הילה (אמיתי)אלול

כפר דרום14.3.11אסרף ציפיה

כפר דרום14.3.11אסרף שלמה

כפר דרום28.9.10אריה דרור  ואילת

כפר דרום4.2.09בראלי אורית

כפר דרום4.2.08ברט אליעזר

כפר דרום23.10.07גיאת עמי

כפר דרום18.7.07כהן הרב אופיר

כפר דרום31.5.09כהן נגה

כפר דרום11.6.07לוזון טליה

כפר דרום20.11.07לוזון ניסים

כפר דרום19.11.07מבצרי אשר

כפר דרום6.6.07מבצרי תמימה

כפר דרום5.4.11משילקר ענת

כפר דרום5.4.11משילקר רונן

כפר דרום1.8.11שלה(שורשן)רוזנק

כפר דרוםשי מענית

כפר דרום13.10.10שניידר שמחה

כפר דרום22.3.10שרייבר הרב אביק

כפר דרום26.5.11אביגיל (ביטון)תם

כפר דרום(מבצרי)גולדמן אורה

כפר דרוםאסרף דורון

כפר דרוםמבצרי קבציאל

כפר דרוםחלי(חדד)רייפן

כפר דרוםהודיה(שניידר)ברגר

כפר ים9.10.07יצחקי דתיה

כרם עצמונה15.04.10פייגלין חזי ותמרה

מורג31.5.09אידלס יצחק

מורגאידלס לאה

מורג13.10.10תהילה (ויסבוים)אמיתי 

מורג13.10.10אמיתי דוד

מורג23.10.07דגורקר ניסים

מורג14.04.10חלילי נחשון

מורג17.1.11יום טוב הרב מנשה

מורג6.5.09יצחק נורית

מורג6.6.07כהן ירון

מורג6.5.10מעודי יהודה

מורגמימון משה

מורגעציון רות

מורג14.04.10ראובן יעקב

מורג(אידלס)חריף רעות

מורגגרוס חיים

מורגגרוס אדרת

מורגאידלס יוחאי

מורגאידלס אריה

מורגיפין מרים

מורגיפין אסף

מורגהילר ענת

מורג(אידלס)קטן שושנה 

נוה דקלים2.6.11אהרונסון יונת

נוה דקלים2ו יפה'בנג

נוה דקלים         בר טוב אסתר

נוה דקלים      גולן נעמי

נוה דקלים1.8.11גרוסמרק חיה

נוה דקלים25.5.11גרשנזון ורדה

נוה דקלים28.3.11דהן שמעון

נוה דקלים24.3.11יהודה איריס

נוה דקלים24.3.11יהודה שאלתיאל

נוה דקלים1.6.11יפרח איציק

נוה דקלים24.3.11לילנטל אסתר

נוה דקלים24.3.11לילנטל ישראל

נוה דקלים29.12.10לקס גילי

נוה דקלים4.5.11לרנר אלעזר

נוה דקלים12.5.11לרנר חוה



נוה דקלים12.5.11מימון אליהו

נוה דקלים12.5.11מימון רוזלין

נוה דקלים11.5.11מלכה בת שבע

נוה דקלים4.5.11ספרשטיין משה

נוה דקלים4.5.11ספרשטיין רחל

נוה דקלים26.7.11סרלואי עינת

נוה דקליםאודליה (בן דוד)פינטו

נוה דקלים30.12.10פיקאר חנה

נוה דקלים30.12.10פיקאר מיכאל

נוה דקליםפריימן מרים

נוה דקלים26.5.11קונקי יצחק

נוה דקלים29.12.10יק יעקב'קטרנצ

נוה דקלים29.12.10ליה (שומרון)קליין

נוה דקלים2.6.11קמינצקי שרה

נוה דקלים11.5.11קרה אורי

נווה דקלים24.2.11אבוטבול מוטי

נווה דקלים12.7.10אביטן מאיר

נווה דקלים31.5.10אביטן מתנאל

נווה דקלים9.5.07אביטן רונית

נווה דקלים24.3.09אוחיון הרב אברהם

נווה דקלים30.3.11אויזרט דורית

נווה דקלים30.3.11אויזרט רוזה

נווה דקלים7.2.07אורבך אליעזר

נווה דקלים24.1.11אזולאי תרצה

נווה דקלים1.1.08אילן יואל

נווה דקלים27.5.10נעמה(אלטמן)נגר

נווה דקלים18.12.07אלטמן שושי

נווה דקלים29.5.06אלטמן תמר

נווה דקלים16.1.07אליה איציק

נווה דקלים31.5.09אלנקוה חיים

נווה דקלים16.1.11אלנקוה שושנה

נווה דקלים23.1.07אלנקווה הרב יוסף

נווה דקלים26.6.07ריקי (אסולין )אמסלם

נווה דקליםיעל(חנון)אסולין 

נווה דקלים29.3.11בונפד דוד

נווה דקלים29.3.11בונפד שולי

נווה דקלים13.10.10בוצר יניב

נווה דקליםבורנשטיין דפי

נווה דקלים13.5.07בורנשטיין קובי

נווה דקלים12.5.11בורנשטיין רינת

נווה דקלים25.5.11בורנשטיין תחיה

נווה דקלים7.6.06בזק אסתר

נווה דקלים5.6.07בטר מוכי

נווה דקלים18.12.07בן חיים רחמים

נווה דקלים22.3.10בקשי רוני

נווה דקלים29.1.07בר אילן אברהם

נווה דקלים8.11.10ברנס משה

נווה דקלים24.2.11בשן הודיה

נווה דקלים5.2.07בשן רננה

נווה דקלים13.11.07גבריאלי הרב דוד

נווה דקלים20.5.07גולדשטיין אבידב

נווה דקלים10.7.07גולדשטיין אפרים

נווה דקלים23.3.11גולדשטיין מייקל

נווה דקלים23.2.11גולדשטיין סיליה

נווה דקלים13.6.07גולן חוי

נווה דקלים27.4.11גולן נעמי

נווה דקלים13.2.07גלבוע דורון

נווה דקלים4.6.07גנגטה אבין

נווה דקלים19.10.10גרוס אביתר

נווה דקלים28.9.10גרוס אריאל

נווה דקלים7.6.06גרוס יהודה

נווה דקלים5.2.07גרינבלט מוטה

נווה דקלים12.7.10גרשנזון דידי

נווה דקלים28.3.11דהן יסכה 

נווה דקלים26.5.10דהן יקרת



נווה דקלים10.6.07דהןמאיר

נווה דקלים7.2.11דהרי תמי

נווה דקלים6.2.11דימרי משה

נווה דקלים12.7.10דנינו אשר

נווה דקלים27.5.10דנינו עינת

נווה דקלים3.2.11הרשטיק משה

נווה דקליםחגית(אש)הרשטיק 

נווה דקלים17.6.07ויינברג מאיר

נווה דקלים13.7.10אפרת (גולן)וייס 

נווה דקלים11.4.07וייס אסתר

נווה דקלים15.10.07וייס משה

נווה דקלים7.2.07וינטר רבקה

נווה דקלים20.6.07ונונו דרור

נווה דקלים14.2.11ונונו קרן

נווה דקלים26.6.07וענונו אלחנן

נווה דקלים2-25.3.09וענונו טל

נווה דקלים11.6.07וקסלר ליאורה

נווה דקלים24.3.11זוהר מירב

נווה דקלים19.2.07זולדן הרב יהודה

נווה דקלים12.12.10זיגדון אפרים

נווה דקלים31.5.10זכאי ניר

נווה דקלים12.12.10זלינגר דנה

נווה דקלים28.3.11זלינגר צביקי

נווה דקלים10.11.10זריהן חנה

נווה דקלים26.5.10חביב שני וניסים

נווה דקלים7.2.11קורין' ג'חג

נווה דקלים9.10.07חגבי מיכאל

נווה דקלים26.3.09חדד מיכה

נווה דקלים15.04.10חדד רפי

נווה דקלים23.4.09חזוט איציק

נווה דקלים13.3.07חזוט מוריה

נווה דקלים6.5.10חנון הדס

נווה דקלים15.10.07חנון נדין

נווה דקלים26.4.09חניה מזל

נווה דקלים5.4.11טל ורדה

נווה דקלים5.4.11טל יואב

נווה דקלים4.5.09טל תמיר

נווה דקלים22.2.07טשנדי אפרים

נווה דקלים10.5.06יובל שארה

נווה דקלים8.10.07אברהם יוגב 

נווה דקלים16.7.07יוליס שלמה

נווה דקלים23.3.11יוסף תמר

נווה דקלים26.5.10יזדי אודיה

נווה דקלים3.5.07ירון חגית

נווה דקלים31.5.10יעל (כאוי) מדמון

נווה דקלים13.7.10כהן אוהד

נווה דקלים24.2.11כהן אליהו

נווה דקלים15.04.10כהן דיקלה

נווה דקלים29.3.11כהן הרב נעם

נווה דקלים4.5.09כהן חנה

נווה דקלים29.3.09כהן יאיר

נווה דקלים31.5.10כהן יונתן

נווה דקלים5.2.08כהן יעקב 

נווה דקלים25.11.07כהן מאיר 

נווה דקלים27.2.07כהן רחל

נווה דקלים10.6.07כהן שלומי

נווה דקלים26.4.09כהן שמעון

נווה דקלים13.7.10כלף חנה

נווה דקלים6.3.07כלפא ליאור 

נווה דקלים31.5.10חנה(חרז )לוברבאום

נווה דקלים19.4.07לוי  אבי

נווה דקלים15.5.07לוי רחל

נווה דקלים23.12.10ליפשיץ הרב בניה

נווה דקלים29.3.09מאיר נתי

נווה דקלים30.5.06מוזס אלי



נווה דקלים30.9.10מזעקי בת אורן

נווה דקלים6.2.11מזעקי שי

נווה דקלים27.5.10מלכה זהבה

נווה דקלים12.7.10מנשרי משה

נווה דקלים21.10.07משריקי רוני

נווה דקלים12.7.10נאמבורג הרב שבתאי

נווה דקלים17.4.07נאמבורג יהודה

נווה דקלים13.5.07נוימן יוסי

נווה דקלים30.3.09נוימן יעל

נווה דקלים8.10.07נמיר סודי

נווה דקלים22.3.10סאפר רבקי

נווה דקלים9.3.10סאפר שלמה

נווה דקלים6.4.11סופר סיגל

נווה דקלים31.5.10תמר(נאמבורג )סוקולובסקי

נווה דקלים16.7.07סלייטר רחל

נווה דקלים18.6.07סנדר שמוליק

נווה דקליםסרי רפי

נווה דקלים13.7.10סרלואי אבי

נווה דקלים12.2.07עזרן איילה

נווה דקלים17.7.07עמיחי דוד

נווה דקלים6.5.10ניות(כהן)ניק 'פצ

נווה דקלים15.3.11פרידמן אורית

נווה דקלים13.2.07פרידמן טובה

נווה דקלים6.5.09פרידמן יואל

נווה דקלים30.5.06צדוק הרב אליקים

נווה דקלים10.7.07צדוק חני

נווה דקלים20.6.07צדוק יצחק

נווה דקלים21.3.07קדוש עליזה

נווה דקלים12.2.07קירשנזפט יגאל

נווה דקלים3.11.10קלוש יהודה

נווה דקלים23.2.11קמינצקי דבורה

נווה דקלים30.1.07קמינצקי הרב יגאל

נווה דקלים28.4.11קמינצקי יעל

נווה דקליםקמינצקי שרה

נווה דקלים19.10.10קניגסברג רחל

נווה דקלים29.1.07רוזן דבי

נווה דקלים25.11.07שוורץ הרב צבי

נווה דקלים26.4.07שומרון מוטי

נווה דקלים2.5.07שומרון מיכל

נווה דקלים12.12.10שומרון שרה

נווה דקלים20.10.10שלוה אסתי

נווה דקלים19.10.10שלוה משה

נווה דקלים?8.10.07שמלה פרנק

נווה דקלים9.5.06שמעוני אבנר

נווה דקלים27.4.09שריג בת חן

נווה דקלים27.2.07שרעבי הרב אלדד

נווה דקלים24.11.10תנעמי אברהם

נווה דקלים24.11.10תנעמי עצמונה

נווה דקליםברבי סיון

נווה דקליםלאה לוטזים

נווה דקליםאוחיון חוה

נווה דקליםאוחיון אשר

נווה דקליםבשן גדעון

נווה דקליםבשן שלמה

ניסנית20.2.07אבינועם ניסים

ניסנית7.2.07אבינועם עמליה

ניסנית12.3.07אקוקה רחל

ניסניתבר יהודה אבישי

ניסנית14.04.10דיין יוסי

ניסנית19.3.07זוביב גלית

ניסנית24.2.11זפר דינה

ניסנית14.04.10חדד נחום ומלכה

ניסנית15.04.10חרזי סיגל

ניסנית26.6.07כהן עפרה

ניסנית15.04.10כץ שמוליק



ניסנית25.5.11ליבוביץ חניתה

ניסנית18.4.07קלרמן אושרת

נצר חזני20.6.07אברהמי כפיר

נצר חזני9.2.10אושרי בני

נצר חזני27.4.11אלמסי זהבה

נצר חזניאלמסי יהודה

נצר חזני15.12.10ארביב אתי

נצר חזני15.12.10ארביב ברוך

נצר חזני23.1.11בטיטו מרים

נצר חזני9.5.07בשארי יהודה

נצר חזניגרופי אבי

נצר חזני7.3.11דדון שרה

נצר חזני12.3.07הילברג בריינה

נצר חזני13.2.07זרביב מוניק

נצר חזני13.11.07חדד ורוניק

נצר חזני3.3.11חדד שמרית

נצר חזניחיון אורי

נצר חזני19.7.07טוקר אביאל

נצר חזני30.1.07טוקר אניטה

נצר חזני24.1.11טוקר מרדכי

נצר חזני12.5.11טוקר נעמי

נצר חזני27.4.09טוקר עמיחי

נצר חזני22.2.07טננבאום דורית

נצר חזני2.2.10יזרעאלי יקי

נצר חזני17.4.07יפת בני

נצר חזני13.7.10יפת עינת

נצר חזני30.3.09יפת רחל

נצר חזני16.7.07ישראלי שולי

נצר חזני223.4.09-כהן איציק

נצר חזני24.11.10בת אל(ראובן)כהן

נצר חזני6.3.11מזוז אליהו

נצר חזני7.3.11מזוז משה

נצר חזני7.3.11מזוז שושנה

נצר חזני15.5.07ממן דניאל

נצר חזני9.2.10ממן חיים

נצר חזני25.5.11ממן יעל

נצר חזני18.4.07מרדכי מלכה

נצר חזני21.3.07מרדכי עזרא

נצר חזני23.12.10משה אבינעם

נצר חזני23.12.10משה ברכה

נצר חזני6.5.09ניסים רחל

נצר חזני22.12.10צנעני יונתן

נצר חזני16.5.06צרור יורם

נצר חזני29.11.10ראובן אביבית

נצר חזני29.11.10ראובן משה

נצר חזני24.11.10ראובן נרקיס

נצר חזני24.3.09שנייד חיים

נצר חזני29.5.06שנייד רז

נצר חזני8.5.07תנעמי מנחם

נצר חזניהעליון מעיין

נצר חזניחזני ורד

נצר חזניתמי ביטון

נצרים18.1.11אהרונסון שלומית

נצרים18.1.11אהרונסון שלמה

נצרים26.4.07אוזן אליהו

נצרים6.5.10אורלינסקי איילת

נצרים17.1.11אזולאי הודיה

נצרים14.2.11הילר אסי

נצרים14.2.11הילר הרב יאיר

נצרים25.3.09ואזנה איציק

נצרים4.5.11ויזנר בתיה

נצרים4.5.11ויזנר דרורה

נצרים9.3.10ויזנר חדוה

נצרים31.5.10ויזנר חנן

נצרים26.5.09ורד אייל



נצרים27.4.11חסיד אורנית

נצרים27.4.11חסיד יובל

נצרים22.3.10טוויל הרב ציון

נצרים31.5.09יפת אריק

נצרים21.5.07ירחי אסתר

נצרים17.5.06ירחי צורית

נצרים7.2.11סופר אופירה

נצרים7.2.11סופר יצחק

נצרים3.2.11פיינסילבר תמירה

נצרים12.4.07קוסטינר שלמה

נצרים3.2.11קוסטינר שרה

נצרים3.2.11קוסטינר שרלה

נצרים25.7.11חנה(ויזנר)קלנר 

נצרים30.3.11רעות (הילר)קלרמן 

נצרים13.3.07קרקובר יוסי

נצרים22.4.09שריד רמי

נצרים(יפרח)תרשיש ציפיה

נצרים(שריד)קאליש יעל 

נצריםמשולמי רחל

נצריםמשולמי יהושוע

נצריםכהן כוכב

נצריםכהןהדס

נצריםערבה אסנת

נצריםערבה נתנאל

נצריםנאור נעמה

נצריםאוזן נתנאל

נצריםאוזן רבקה

נצריםאוזן תמר

נצריםסלצר פנחס

עצמונה6.5.10אבני בת שבע

עצמונה28.4.11אדלר חגית

עצמונה13.6.07אדלר שרהלה

עצמונה11.5.11אדרי טליה

עצמונה11.5.11אדרי מיכאל

עצמונה21.3.07אידלס לאה

עצמונה20.3.07אלברט חיים

עצמונה2.6.11אליהו טובה

עצמונה2.6.11אליהו שמעון

עצמונה31.5.10אמיתי אהרון

עצמונה9.11.10אמיתי אילה

עצמונה5.2.07אמיתי איציק

עצמונה30.9.10אמיתי אלישיב

עצמונה26.5.10אמיתי אלעזר

עצמונה27.5.10אמיתי מרים 

עצמונה2.2.10אמיתי עדינה

עצמונה9.11.10אמיתי תחיה

עצמונה27.5.07בן עגו חיה

עצמונה4.5.09גבריאלי הרב יובל

עצמונה11.5.11הרוש רותי

עצמונה3.2.11ירד יוסי

עצמונה3.2.11ירד ליה

עצמונה9.3.10כהן מאיר

עצמונה8.10.07כלפא זבולון

עצמונה13.6.07מויאל מאור

עצמונה27.5.10נתנאל חיים נתן

עצמונה26.7.11פינס אייל

עצמונה27.4.11רייש דודי

עצמונה27.4.11רייש נעה

עצמונה27.5.10תהילה(רייש)ויינשטיין

עצמונה31.5.10יסכה (עמנואל )שטיינברג

עצמונהפלג תהילה

עצמונה(פלג)שמעוני מיכל 

עצמונהתם אייל

עצמונהחלמיש צוריאל



עצמונהוייס אלישבע

עצמונהיהודה אסף

עצמונהיהודה עז

עצמונהשניידר אברהם

עצמונהשמניידר שמואל

עצמונההגר איילת השחר

עצמונהיהודה צילה

עצמונהדגורקר רפאל

פאת שדה15.04.10חזן קלודין

פאת שדה19.2.07חמו שי

פאת שדה14.04.10לוי מוטי

פאת שדהברדה סיגל

קטיף10.5.06אברמוביץ הדס

קטיף22.12.10איתן עודד

קטיף13.10.10אלמושנינו אמיר

קטיף28.9.10אריאלי אבנר

קטיף20.10.10אריאלי אפרת

קטיף12.4.07בונפלד ירון

קטיף29.12.10בן אריה אירית

קטיף23.4.09בן אריה חיים

קטיף22.7.07בר נתן

קטיף15.10.07ברמסון ברוך

קטיף29.11.10גלזר דוד

קטיף19.10.10גנז יאיר

קטיף2.11.10גנז פזית

קטיף13.10.10גפן איילת

קטיף13.10.10גפן משה

קטיף15.2.11דהרי יוסי

קטיף8.11.10דעי קרן ואריק

קטיף14.10.10הדרי שירה

קטיף25.11.10היידו עזרא

קטיף25.11.10היידו תהילה

קטיף20.11.07נסקי נח'ויזו

קטיף2.2.10זרביב נעמה

קטיף14.10.10חוברה שירה

קטיף13.7.10חטואל דוד

קטיף15.2.11חטואל דוד

קטיף2.11.10טלקר יסמין

קטיף7.6.06יחיאלי אמציה

קטיף14.10.10כהן איציק

קטיף6.2.07כהן דורס אביטל

קטיף11.11.07כהן דורס שלמה

קטיף20.10.10כץ אביבה

קטיף20.10.10כץ ארי

קטיף14.10.10לופס ליאת

קטיף25.11.10הודיה (גנז)לנדאו

קטיף15.3.11מלכה אשר

קטיף19.10.10משה אתי

קטיף19.10.10משה צדוק

קטיף3.2.11ה מירי'פריג

קטיף11.1.07צימרמן אפרת

קטיף25.11.07צימרמן יצחק 

קטיף29.12.10שגב עליזה

קטיף14.2.07שלמון בלהה

אוהב ציון יורם

            

קטיף            

קטיף 17.1.11בר כתר דוד

קטיף 17.1.11בר כתר נטע

קטיף 23.1.11ברוקר אבנר

קטיף 29.12.10שגב שלמה

קטיףאביטל(אוחיון)יעקובי

קטיףאיילת(אוחיון)נעמן

קטיףנסקי יוחאי'וויזו

רפיח ים27.9.06קוטו אבי'ז

רפיח ים25.12.07כהן ניצה

רפיח ים25.11.07שקד עמי

שירת הים6.5.10חזות יוסי

שירת הים3.3.11לברן אסנת



שירת הים28.3.11לברן עז

תל קטיפא15.3.11אודס ארי

תל קטיפא23.1.11אלדר קרן

תל קטיפא19.11.07בן שלומי דורון

תל קטיפא    בן שלומי רחל

תל קטיפאבר יהודה מנחם

תל קטיפא6.6.07גבל עדה

תל קטיפא5.11.07הנדל נורית

תל קטיפא9.11.10כהן עוזי

תל קטיפא9.11.10חירות(בית הלחמי)כהן

תל קטיפא29.9.10לנגזם יובל

תל קטיפאאברהם שרה


