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תאריך  שם פרטי  שם משפחה 
 לידה

תעודת 
 זהות

           - צא מו
, איזור, ארץ
למעט . (עיר

 )י"מתנדבי א

מספר 
 יחידה חיל דרגה תפקיד צבא סדיר אישי

תאריך 
/ נפילה
 פטירה

 גורם קשר

 בית פדויי שבי                     שמחה אאוסאיבל
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         יוסף אבדונה
 ית פדויי שביב                     משה אבורי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמואל אבישי

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         שלמה אברמוב
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי          שלמה אברמוביץ

 בית פדויי שבי                     מוני אגי
 בית פדויי שבי                     אברהם אגי

 בית פדויי שבי                     חנן אדלר
 בית פדויי שבי                     שאול אדלר

 בית פדויי שבי                     משה אדלשטיין
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי          שמריהו אהרונוביץ
 בית פדויי שבי                     שלמה אוברשטרן

 בית פדויי שבי                     שמאי אולינג
 בית פדויי שבי                     משה אונו

 בית פדויי שבי                     שלמה אוספליך
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יהונתן אופנהיים
 בית פדויי שבי                     שלמה אופנהיים
 בית פדויי שבי                     שמעון אופנהיימר
 בית פדויי שבי                     גבריאל אופנהיימר

 בית פדויי שבי                     נחום אופפר
 בית פדויי שבי                     גרשון, סנדר  אופרט
 בית פדויי שבי                     שמואל אורבוך
 בית פדויי שבי                     שמואל אוריה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמחה, שלמה אורן



 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה אורנשטיין
 שביבית פדויי      החפרים     הצבא הבריטי         יצחק אורפז
 בית פדויי שבי                     אברהם אזולי

 בית פדויי שבי                     אמיל אטינגר
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         בירון אטס
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         יעקב אטס

 בית פדויי שבי                     שלמה איבשיץ
 בית פדויי שבי                     יצחק יגרטןא

 בית פדויי שבי                     חיים איזיק
 בית פדויי שבי                     אברהם איזנברג
 בית פדויי שבי                     ליפא איזנמן

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         משה איזנשטיין
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         עזראלי אייזן
 בית פדויי שבי                     מנטש אייש
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יהודה אילון
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         משה אילון
 פדויי שבי בית           הצבא הבריטי         ישראל אילון
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         דוד אילן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         חיים אילני
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         צבי אילני

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם אינגרוב
 בית פדויי שבי                     שמואל, ס מק איסטלין
 בית פדויי שבי                     יעקב איסטריך
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         עזרא איצקוביץ
 בית פדויי שבי                     שלום איצקוביץ

 ביבית פדויי ש     החפרים     הצבא הבריטי         משה איתם
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         משה איתם
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         אריה אלבגר
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         יוסף, אברהם  אלבגר
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         משה אלבו

 בית פדויי שבי                     שמעיה אלבלה
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         אלכסנדר אלגוטר
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         משה אלטבור



 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         דוד אלטורז
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         ארנסט אליאש

 בית פדויי שבי                     יונתן נברגאליס
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         ליאון אליעזר
 בית פדויי שבי                     יהודה אליעזר
 בית פדויי שבי                     אריה, ליאון  אליצור

 פדויי שבי בית           הצבא הבריטי         צבי אלכסנדרוביץ
 בית פדויי שבי                     נתן אלכסנדרוביץ

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         מייכים )אלכסנרוני(אלכסנדרוני 
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         שמואל אלמלך
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         יעקב אלמלך
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         מרקו אלמלך
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         מישל אלמן

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         אלישע אלמקור
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליעזר אלפנדרי
 בית פדויי שבי           בריטיהצבא ה         אברהם אלקונר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יששכר אלקחים
 בית פדויי שבי                     יצחק אלקיד
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         אהרון אלקים
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         אפרים אלקלעי

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         אהרון מגהא
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         חיים אמיר
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         חיים אנגל

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         רפאל אנקונה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ניסים אסא

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         יצחק אסטרייך
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         נתן אסטריכר
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         דוד אסינגר
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         אליהו אסלן
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         קרל אפל

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         שלמה אפרת



 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         יצחק אפשטיין
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         חיים אפשטיין

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמואל אצרם
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         ק'ז אקסל

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         משה אקסלרוד
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         צזוב אקסלרוד
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         משה אקרמן
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         אריה אקרמן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ישראל אקשטיין
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלמה ארבל
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         מנחם ארד
 בית פדויי שבי           טיהצבא הברי         חיים ארוזי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דוד אריכא
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         רפאל ארליך
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         צבי ארליך
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         צבי ארליך

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         משה ליךאר
 בית פדויי שבי                     צבי ארליך

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         מנדל ארליכמן
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         הרץ ארליכמן

 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         הרברט )ארלינצר(ארלינדר 
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         נח )ארלידמן(ארליצמן 

 בית פדויי שבי                     אברהם ארמוזה
 בית פדויי שבי                     יוסף ארנון

 בית פדויי שבי                     משה ארנלדס
 בית פדויי שבי           הבריטי הצבא         יוסף ארנפלד
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         יחיאל ארנרייך

 בית פדויי שבי                     שמואל ארנשטיין
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         מאיר ארצי
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         אליעזר אשד
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         זכריה לאשו



 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         חנה אשול
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         זכריה אשיאל
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         אהרון אשכנזי
 בית פדויי שבי           א הבריטיהצב         יהודה אשכנזי
 בית פדויי שבי           הצבא הבריטי         מרדכי אשכנזי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         בנימין אשר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק אשר
 פדויי שבי בית           הצבא הבריטי         בנימין אשר
 בית פדויי שבי                     שלמה באום
 בית פדויי שבי                     קלמן בארי
 בית פדויי שבי                     אברהם בארי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלמה בגון
 בית פדויי שבי                     שלמה בגון
 בית פדויי שבי                     ציון-בן בבדה

 בית פדויי שבי                     משה בדני
 בית פדויי שבי                     ראובן בוגופלסקי

 בית פדויי שבי                     מקס בודדר
 בית פדויי שבי                     נסים בוטון
 בית פדויי שבי                     זכריה, יחיה  בוטל
 בית פדויי שבי                     זכריה בוטל
 בית פדויי שבי                     משה בויום

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יהודה בוירסקי
 בית פדויי שבי                     שמואל בוכבין
 בית פדויי שבי                     אריה בוכביק
 בית פדויי שבי                     דב בולקין
 בית פדויי שבי                     היינץ, צהי  בונדי

 בית פדויי שבי                     זאב בונהלטר
 בית פדויי שבי                     בנימין בוקה
 יבית פדויי שב                     הרמן בוקס

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אריה בורוביק
 בית פדויי שבי                     יונה בורוכוב

 בית פדויי שבי                     בונים, דוד  בוריכובסקי
 בית פדויי שבי                     יצחק בורנשטיין
 בית פדויי שבי                     דוד בורנשטיין
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אריה בורסוק



 בית פדויי שבי                     שמואל בורקו
 בית פדויי שבי                     ליאון רנו'בז

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אשר בחבוט
 בית פדויי שבי                     מאיר ביאזי

 בית פדויי שבי                     אברהם בידרמן
 בית פדויי שבי                     טיבור ביהרי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         חיים בילי

 בית פדויי שבי                     אהרון בינדר
 ת פדויי שביבי                     אריה בינה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         קלמן בינוול
 בית פדויי שבי                     שמעון ביק

 בית פדויי שבי                     משה בישארי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         בנימין הלחמי -בית
 בית פדויי שבי                     בנימין הלחמי-בית

 בית פדויי שבי                     עשראל בכוך
 בית פדויי שבי                     אמיל )?(בכומר 
 בית פדויי שבי                     אדוארד )?(בכון 

 בית פדויי שבי                     אברהם בכנסדורפר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק בכר

 בית פדויי שבי                     ליאון בכר מאיר
 בית פדויי שבי                     שמואל בכר מאיר

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מאיר בכרורה שבילי
 בית פדויי שבי                     מנחם בלאו
 בית פדויי שבי                     נתן בלאו
 בית פדויי שבי                     אלכסנדר בלבן
 בית פדויי שבי                     איגנץ בלג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         גרשון בלוג
 בית פדויי שבי                     יהודה, פריץ  בלוך
 בית פדויי שבי                     אליהו בלומן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב, אגון  בלומנטל
 בית פדויי שבי                     קורט בלומנטל
 בית פדויי שבי                     דוד בליויס
 בית פדויי שבי                     לודביג, אריה בליכר
 בית פדויי שבי                     ספנח בליר
 בית פדויי שבי                     ישראל בלירר
 בית פדויי שבי                     גבריאל בלנד



 בית פדויי שבי                     זכריה אברהם-בן
 בית פדויי שבי                     אברהם אברהם-בן
 בית פדויי שבי                     שלמה אברהם-בן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף ארצי-בן
 בית פדויי שבי                     ישעיהו דוד-בן
 בית פדויי שבי                     שלמה חדש-בן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם חיים-בן

 בית פדויי שבי                     בנימין )נטובב(טוב -בן
 בית פדויי שבי                     בנימין יהודה-בן

 בית פדויי שבי                     עזיז יוסף-בן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         טוב-סימן יעקב-בן
 י שביבית פדוי                     זכריה יצחק-בן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב ישי-בן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         בנימין משה-בן

 בית פדויי שבי                     צבי נתן-בן
 בית פדויי שבי                     חיים עוזיאל-בן

 בית פדויי שבי     החפרים     הבריטיהצבא          עזריאל צבי-בן
 בית פדויי שבי                     אפרים צבי-בן
 בית פדויי שבי                     יעקב צבי-בן
 בית פדויי שבי                     יעקב צבי-בן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמואל שלום-בן

 בית פדויי שבי                     זראליע בנבנישתי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         נחום בנדיק

 בית פדויי שבי                     יעקב בנדיקט
 בית פדויי שבי                     אריה בנוך

 בית פדויי שבי                     איבן בניגסון
 בית פדויי שבי                     יצחק בנימין
 בית פדויי שבי                     משה בנין

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה בעדני
 בית פדויי שבי                     משה בצל

 בית פדויי שבי                     אהרון בצלאל
 ית פדויי שביב                     אלכסנדר בק
 בית פדויי שבי                     חיים בק
 בית פדויי שבי                     אריה בקר
 בית פדויי שבי                     יגאל בקר

 בית פדויי שבי                     יוסף דן- בר



 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ציון נור- בר
 בית פדויי שבי                     אברהם )נתנזון_נתן - בר

 בית פדויי שבי                     ברוך שמעון- בר
 בית פדויי שבי                     אוסקר בראון
 בית פדויי שבי                     משה בראון

 בית פדויי שבי                     משה בראונר
 בית פדויי שבי                     יצחק ברגמן
 בית פדויי שבי                     מרדכי ברגמן
 בית פדויי שבי                     צבי ברגר
 בית פדויי שבי                     יוחנן ברגר
 בית פדויי שבי                     יוסף ברגר

 דויי שביבית פ                     בלה )בורינגר(ברד 
 בית פדויי שבי                     ארטור ברדוש
 בית פדויי שבי                     ארתור ברדוש
 בית פדויי שבי                     משה ברוג

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה ברודמן
 בית פדויי שבי                     מנחם ברודמן
 בית פדויי שבי                     משה ברוטמן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         נחמן ברומברג
 בית פדויי שבי                     שמחה ברונשטיין

 בית פדויי שבי                     משה ברורמן
 בית פדויי שבי                     מנדל ברזניאק

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         חנן נובסקיברט
 בית פדויי שבי                     יוסף בריזנר
 בית פדויי שבי                     חיים, מיכאל בריר
 בית פדויי שבי                     יוסף ברכה

 בית פדויי שבי                     צבי ברלוביץ
 בית פדויי שבי                     זאב נסקיברלי

 בית פדויי שבי                     יוסף ברנד
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם ברנדסדרופר

 בית פדויי שבי                     חנן ברנובסקי
 בית פדויי שבי                     צבי ברנע

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אפריים ברנשטיין
 בית פדויי שבי                     אברהם ברנשטיין
 בית פדויי שבי                     משה ברנשטיין
 בית פדויי שבי                     בנימין ברנשטיין

 בית פדויי שבי                     יעקב ברסי



 בית פדויי שבי                     ברוך ברסי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         חיים ברפמן
 בית פדויי שבי                     יצחק ברפמן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         טוביה ברצלבסקי
 שבי בית פדויי                     שמעון ברקוביץ
 בית פדויי שבי                     משה ברקמן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם בש
 בית פדויי שבי                     משה גאון
 בית פדויי שבי                     משה גביש
 בית פדויי שבי                     צבי גבעון
 בית פדויי שבי                     משה גבעתי
 בית פדויי שבי                     אריה גבריאל

 בית פדויי שבי                     שמואל גודל
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         עימנואל גוט
 בית פדויי שבי                     צבי גוט

 בית פדויי שבי                     משה גוטליב
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יהושע גוטליבובסקי

 בית פדויי שבי                     דוד גוטמן
 בית פדויי שבי                     אריה גוטמן
 בית פדויי שבי                     מאיר גול

 בית פדויי שבי                     מרדכי גולגברג
 בית פדויי שבי                     אברהם גולגדמן

 בית פדויי שבי                     מנדל גולגדנברג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה גולדברג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אהרון גולדמן

 בית פדויי שבי                     דוד גולדנברג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליעזר גולדפדר
 בית פדויי שבי                     אהרון גולדצוייג
 בית פדויי שבי                     נפתלי גולדרייך

 בית פדויי שבי                     אריה גולדשמיט
 בית פדויי שבי                     השלמ גולוד

 בית פדויי שבי                     שמואל גולומבק
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         נחמן גולינקין

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אביעזר גולן
 ביבית פדויי ש                     אריה ארי- גור

 בית פדויי שבי                     ראובן גורונר



 בית פדויי שבי                     מיכאל גורן
 בית פדויי שבי                     בנימין גושינסקי

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         פרדי גיביאן
 בית פדויי שבי                     בדא גיביאן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלמה גיגר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה גייגר
 בית פדויי שבי                     צבי, מיכאל גייגר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מאיר גיל

 בית פדויי שבי                     יעקב רואי-גיל
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אהרון גילשון
 בית פדויי שבי                     יוסף גינטר

 בית פדויי שבי                     שמעון, קלמן גינצבורג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם גלד
 בית פדויי שבי                     רהםאב גלד

 בית פדויי שבי                     חיים גלובינסקי
 בית פדויי שבי                     משה גלוברמן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         נחמיה גלוסקא
 בית פדויי שבי                     גינטר גלוקסמן
 בית פדויי שבי                     מנפרד גלוקסמן
 בית פדויי שבי                     יוסף, אדוארד גלזנר
 בית פדויי שבי                     אליהו גלזר
 בית פדויי שבי                     ישראל גלזר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דב גלט
 בית פדויי שבי                     צבי גליק

 בית פדויי שבי                     משה גליקשטיין
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב גלמודי
 בית פדויי שבי                     יוסף גלמודי
 בית פדויי שבי                     יעקב גלמודי
 בית פדויי שבי                     שלמה גלנט
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אלכסנדר גלנץ
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ציון-בן גלס
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה גלס
 בית פדויי שבי                     אורי גלס

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ירחמיאל טרגלס
 בית פדויי שבי                     דב גלסנר



 בית פדויי שבי                     ק'ז גלסנר
 בית פדויי שבי                     חיים גלענד
 בית פדויי שבי                     יוסף גמבש
 בית פדויי שבי                     ניסים גמט

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף גמליאל
 בית פדויי שבי                     שלמה גמליאל
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         חיים גנדלמן
 בית פדויי שבי                     חיים גנדלמן
 בית פדויי שבי                     בד גנדלמן
 בית פדויי שבי                     טוביה גנדלר
 בית פדויי שבי                     אליהו גנה

 בית פדויי שבי                     אברהם גנונובסקי
 בית פדויי שבי                     אליהו גנוצזינקי

 בית פדויי שבי                     עמנואל גנטר
 בית פדויי שבי                     יוסף גני
 בית פדויי שבי                     יעקב גנס

 בית פדויי שבי                     אפרים גסוסבוים
 בית פדויי שבי                     יהושע גפני
 בית פדויי שבי                     יצחק גר

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         הרברט יגרבובסק
 בית פדויי שבי                     שמואל גרונס
 בית פדויי שבי                     אביגדור גרוסמן
 בית פדויי שבי                     אברהם גרטה
 שבי בית פדויי     החפרים     הצבא הבריטי         שלמה גרייה

 בית פדויי שבי                     צבי, ה\משנ גרינבלום
 בית פדויי שבי                     דוד גרינבלט
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליהו גרינברג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דוד גרינברג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמואל גרינברג
 בית פדויי שבי                     שמואל גרינברג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         סמי גרינפלד
 בית פדויי שבי                     משה, איטו גרינר
 בית פדויי שבי                     אפרים גריף
 בית פדויי שבי                     עקבי גרמן

 בית פדויי שבי                     גבריאל גרסטן
 בית פדויי שבי                     עוסף גרשוביץ
 בית פדויי שבי                     גרשון גרשוני



 בית פדויי שבי                     נתן גרשוני
 בית פדויי שבי                     משה גרשטן
 בית פדויי שבי                     יוסף גרשטר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         פסח דאובר

 בית פדויי שבי                     אריה דאן
 בית פדויי שבי                     משה דאן
 בית פדויי שבי                     פרץ דגו

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק ונידג
 בית פדויי שבי                     מרדכי דגוני
 בית פדויי שבי                     אליהו דגני

 בית פדויי שבי                     דן דהבר
 בית פדויי שבי                     מרדכי דואן

 בית פדויי שבי                     מנחם דובינר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         צבי דובקובסקי

 בית פדויי שבי                     יואכים דוד
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ישראל דודוביץ
 בית פדויי שבי                     יוסף דודוביץ

 בית פדויי שבי                     אברהם חובנידו
 בית פדויי שבי                     חיים דוידובסקי

 בית פדויי שבי                     היינריך, הנס דויטש
 בית פדויי שבי                     משה דויטש
 בית פדויי שבי                     ולטר דורמן
 בית פדויי שבי                     ייםח, וגנר דורנוס
 בית פדויי שבי                     חיים דורני

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מרדכי דורנשטיין
 בית פדויי שבי                     מנחם דיבשיץ

 בית פדויי שבי                     אברהם דיגי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלמה דיין
 בית פדויי שבי                     יפת דיין
 בית פדויי שבי                     פנחס דלין
 בית פדויי שבי                     דוד דלעי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דוד דלעיי
 בית פדויי שבי                     ציון-בן דנון

 בית פדויי שבי                     יהודה, יוסף דנציגר
 בית פדויי שבי                     יפת דערי
 בית פדויי שבי                     לזר דף
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         וידל דפן



 בית פדויי שבי     החפרים     בריטיהצבא ה         שלמה דפנא
 בית פדויי שבי                     שלמה דקדוק
 בית פדויי שבי                     יוסף דרהיים
 בית פדויי שבי                     אליאס דרור
 בית פדויי שבי                     אבשלום דרורי
 ת פדויי שביבי                     זלמן דרורי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אפריים דרע

אפריים  דרע 
 בית פדויי שבי                     )?דרייפוס (

 בית פדויי שבי                     סעדיה דרעי
 בית פדויי שבי                     אליעזר דרשוביץ
 בית פדויי שבי                     יעקב דרשר
 בית פדויי שבי                     מקס האהון
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף האוזר
 בית פדויי שבי                     יהודה הארוש
 בית פדויי שבי                     זאב הבר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק הדר
 בית פדויי שבי                     נפתלי הדרי

 בית פדויי שבי                     אליעזר, אלתר )רינדה(הדרי 
 בית פדויי שבי                     ארוין הוהנברג

 בית פדויי שבי                     משה הוכמן
 דויי שביבית פ                     הרברט הולנדר
 בית פדויי שבי                     שמואל הולנדר
 בית פדויי שבי                     דוד הומי
 בית פדויי שבי                     דב הוצמן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ישראל הורוביץ
 בית פדויי שבי                     אליהו הורן
 בית פדויי שבי                     יעקב הורן

 בית פדויי שבי                     ליב ליטנר -הורן 
 בית פדויי שבי                     מרדכי הורנשטיין
 בית פדויי שבי                     משה הורנשטיין
 בית פדויי שבי                     משה הזנטאף
 בית פדויי שבי                     אליהו היזלר
 בית פדויי שבי                     שמואל היזלר
 בית פדויי שבי                     פנחס, אהרון היט

 בית פדויי שבי                     מרדכי היטרר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         חיים היימן



 בית פדויי שבי                     לודויג היימן
 בית פדויי שבי                     קרל הילברנד

 בית פדויי שבי                     יהודה הימל
 בית פדויי שבי                     גוסטב, ליאו הירש

 בית פדויי שבי                     אפרים הירשטיין
 בית פדויי שבי                     פאול הירשנברג

 בית פדויי שבי                     מנחם הלוי
 בית פדויי שבי                     קורט הללר
 בית פדויי שבי                     אמרק הלם

 בית פדויי שבי                     אליעזר הלפמן
 בית פדויי שבי                     אלכסנדר הלר
 בית פדויי שבי                     דוד הלר
 בית פדויי שבי                     שלום הלר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה המר

 בית פדויי שבי                     חיים הנדלסמן
 בית פדויי שבי                     אברהם הנוקד

 בית פדויי שבי                     יצחק הס
 בית פדויי שבי                     יוסף הספל
 בית פדויי שבי                     מיקסה, יחיאל הפטר
 בית פדויי שבי                     מקס הקר

 בית פדויי שבי                     .ה הרבסטמן
 בית פדויי שבי                     שמעון הרהן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלמה שהרו
 בית פדויי שבי                     יצחק הרוש
 בית פדויי שבי                     שלמה הרזו

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם הרלנדר
 ית פדויי שביב     החפרים     הצבא הבריטי         אשר הרמלך
 בית פדויי שבי                     לאי הרף
 בית פדויי שבי                     שלמה הרפז
 בית פדויי שבי                     יוסף הררי
 בית פדויי שבי                     מנחם הררי

 בית פדויי שבי                     אברהם הרשטיין
 בית פדויי שבי                     יצחק הרשטף

 בית פדויי שבי                     אברהם הרשנברג
 בית פדויי שבי                     ליב, משה הרשקוביץ
 בית פדויי שבי                     עמיחי הרשקוביץ

 בית פדויי שבי                     זכריה השש
 בית פדויי שבי                     שלמה והב



 בית פדויי שבי                     אהרון ווגרוזר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק ווהב
 בית פדויי שבי                     דב ווייט
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם וויס
 בית פדויי שבי     החפרים     יטיהצבא הבר         אריה וולף
 בית פדויי שבי                     אריה וולף

 בית פדויי שבי                     ז וולפשטיין
 בית פדויי שבי                     צבי וולר
 בית פדויי שבי                     אליהו )?(וולר 

 בית פדויי שבי     פריםהח     הצבא הבריטי         הרמן וורם
 בית פדויי שבי                     אשר וורצמן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אשר ויגדרוביץ
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         צבי וידוצינסקי

 ביבית פדויי ש     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם ויזן
 בית פדויי שבי                     אברהם ויזן

 בית פדויי שבי                     שלמה ויטנר
 בית פדויי שבי                     הוגו ויינברג
 בית פדויי שבי                     ישראל ויינברג
 בית פדויי שבי                     אגון ויינברג

 בית פדויי שבי                     םאפריי ויינשטיין
 בית פדויי שבי                     אשר ויינשטיין
 בית פדויי שבי                     חיים ויינשטיין

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יונה וייס
 בית פדויי שבי                     מיכאל וייס
 בית פדויי שבי                     שמשון וייס
 בית פדויי שבי                     יעקב וייס

 בית פדויי שבי                     יעקב, יצחק וייצמן
 בית פדויי שבי                     אהרון וייצמן
 בית פדויי שבי                     קורט ויכמן
 ית פדויי שביב                     מיכאל וילד

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אהרון וילדורף
 בית פדויי שבי                     שלמה וילושינסקי

 בית פדויי שבי                     ברוך וילצר
 בית פדויי שבי                     דוד וילקנפלד

 ת פדויי שביבי                     אריה וינטר
 בית פדויי שבי                     שלמה יוסף וינטר
 בית פדויי שבי                     .פ.ה וינר



 בית פדויי שבי                     אברהם וינר
 בית פדויי שבי                     זכריה וינר

 בית פדויי שבי                     דב ויסברוד

, נסט אר ויסהוט
 בית פדויי שבי                     אליעזר

 בית פדויי שבי                     גוריון ויסמן
 בית פדויי שבי                     יעקב ויסמן
 בית פדויי שבי                     מנחם ויסמן

 בית פדויי שבי                     יעקב וישנבסקי
 בית פדויי שבי                     וולטר וכטר
 בית פדויי שבי                     אליקים ולד

 בית פדויי שבי                     משה ולדמן
 בית פדויי שבי                     הרברט, צבי ונדנר
 בית פדויי שבי                     יחיאל ונסובר
 בית פדויי שבי     ריםהחפ     הצבא הבריטי         אריה ונקרט

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ישראל וקסברג
 בית פדויי שבי                     אברהם וקסלר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק וקסמן
 בית פדויי שבי                     חיים ורבה
 בית פדויי שבי                     יוסף ורבר
 בית פדויי שבי                     אליהו ורד

 בית פדויי שבי                     אבא )נורשבציקי(ורד 
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         חיים ורדי
 בית פדויי שבי                     חיים ורדי

 בית פדויי שבי                       ורטמן
 בית פדויי שבי                     אליהו ק'ז

 בית פדויי שבי                     לאו זבדצקי
 בית פדויי שבי                     שלום זבניצקי

 בית פדויי שבי                     חיים זגר
 בית פדויי שבי                     דב זגרובוביץ

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמחה זהבי
 בית פדויי שבי                     חיים זובידי

 בית פדויי שבי                     ארנסט זולברגר
 בית פדויי שבי                     ארוין זומר

 בית פדויי שבי                     טוב-סימן זונזרה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ראליש זוסמן
 בית פדויי שבי                     יוליוס זוסמן



 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         נחשון זוקע
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         גרשון זורנזון

 בית פדויי שבי     החפרים     יטיהצבא הבר         משה זיגלבוים
 בית פדויי שבי                     ארתור זיגלר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אריה זידמן

 בית פדויי שבי                     יוסף זילברמן
 בית פדויי שבי                     ירחמיאל זילברמן
 בית פדויי שבי                     אברהם זיסקינד
 בית פדויי שבי                     אברהם זיתוני
 בית פדויי שבי                     אדוארד זלדמן
 בית פדויי שבי                     בנימין זלטון
 בית פדויי שבי                     ראובן זלטון
 בית פדויי שבי                     אברהם זלמן

 בית פדויי שבי                     אהרון, משה זלנפרוינד
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אדוארד זלצמן
 בית פדויי שבי                     אהרון זלצר

 בית פדויי שבי                     יחיאל זמודדיאן
 בית פדויי שבי                     יצחק זמודיאק
 בית פדויי שבי                     משה זמודיאק

 בית פדויי שבי                     אריה זמורי
 בית פדויי שבי                     ראובן זנדהויז
 בית פדויי שבי                     הנרי זנדמן
 בית פדויי שבי                     יהודה זנדמן

 בית פדויי שבי                     אהרון זסלבסקי
 בית פדויי שבי                     ישראל זסלר
 בית פדויי שבי                     ארווין זקס
 בית פדויי שבי                     הנס זקס
 בית פדויי שבי                     W זקס

 בית פדויי שבי                     אשר זרקובר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         רחמים חבושה
 בית פדויי שבי                     מרדכי חביב
 בית פדויי שבי                     יוסף חדד
 בית פדויי שבי                     מרדכי חדד
 בית פדויי שבי                     נסים חדד

 בית פדויי שבי                     שלמה חדורובסקי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם חותה
 בית פדויי שבי                     שלמה חזן



 בית פדויי שבי                     דוד חזקיהו
 בית פדויי שבי                     משה חידין
 בית פדויי שבי                     דוד חיון
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מיכאל חיים
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק חימי
 בית פדויי שבי                     יצחק חימי
 בית פדויי שבי                     אהרון חימי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף חכים
 בית פדויי שבי                     יוסף חלבה
 בית פדויי שבי                     ישראל חלוקה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם חלילי
 בית פדויי שבי                     אברהם חמדי

-למה בןש חמו
 בית פדויי שבי                     מאיר

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אהרון חממי
 בית פדויי שבי                     יוסף חממי
 בית פדויי שבי                     זכריה חממי

 בית פדויי שבי                     יחזקאל חנדינסקי
 בית פדויי שבי                     חיים חנדלי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליעזר חסון
 בית פדויי שבי                     אליעזר חסון
 בית פדויי שבי                     דוד חסיד
 בית פדויי שבי                     יעקב חסיד
 בית פדויי שבי                     אברהם חרגון
 בית פדויי שבי                     אפרים טאו
 בית פדויי שבי                     הרי טאו

 בית פדויי שבי                     אברהם טאובה
 בית פדויי שבי                     שלום טאובר
 שביבית פדויי                      יצחק )?(טאוסיג 
 בית פדויי שבי                     אברהם טבוק
 בית פדויי שבי                     יצחק טבוק
 בית פדויי שבי                     שלמה טבת

-בן(יפת  טוביקובן
 בית פדויי שבי                     )טובים

 בית פדויי שבי                     סימון טויג
 בית פדויי שבי                     הנרי טוק
 בית פדויי שבי                     דוד טוקר

 בית פדויי שבי                     ישראל טילינגר



 בית פדויי שבי                     שמואל טיפלד
 בית פדויי שבי                     שמואל טיפנברונר

 ת פדויי שביבי                     יוסף טלור
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         זאב טמבור
 בית פדויי שבי                     ליאון טמרסון
 בית פדויי שבי                     ברוך טננבאום
 בית פדויי שבי                     אברהם טננהוף
 פדויי שביבית                      עובדיה טרבולוס
 בית פדויי שבי                     דב טרימן

 בית פדויי שבי                     שמואל טשליצקי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמעון יבלון
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם יהודה
 בית פדויי שבי     החפרים     יהצבא הבריט         מלך יהודה
 בית פדויי שבי                     יפת יהודה
 בית פדויי שבי                     צבי יהלום
 בית פדויי שבי                     מנפרד יואל

 בית פדויי שבי                     יעקב )קופט(יובל 
 בית פדויי שבי     החפרים     הבריטי הצבא         )יובל(קופל  )קופל(יובל 

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דן יונגמן
 בית פדויי שבי                     יהודה יונגמן
 בית פדויי שבי                     אבא יוסיפוז
 בית פדויי שבי                     יהושע יוסיפון

 בית פדויי שבי                     מרדכי יוסקוביץ
 בית פדויי שבי                     פריץ )?(יוסקלה 

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יהודה יחיאלי
 בית פדויי שבי                     אדם ילובסקי

 בית פדויי שבי                     יהודה ינאי
 בית פדויי שבי                     ראובן ינוביץ
 בית פדויי שבי                     ציון-בן ינילוב
 בית פדויי שבי                     אלימלך יעקב

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דב יעקובוביץ
 בית פדויי שבי                     צבי יעקובוביץ

 בית פדויי שבי                     מקס יעקובי
 בית פדויי שבי                     אנטול יעקובסון

 בית פדויי שבי                     זאב יערי
 בית פדויי שבי                     ורנר יפה

 בית פדויי שבי                     מרדכי יצחקוב



 דויי שביבית פ                     חיים יצחקי
 בית פדויי שבי                     מנחם )?(ירון 

 בית פדויי שבי                     אהרון ירושלמי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         עובדיה ירימי

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         פנחס ירקובסקי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ישראל ירקוני
 בית פדויי שבי                     מאיר ישי

אנגלו , ציון -בן ישעיהו
 בית פדויי שבי                     )?(

 בית פדויי שבי                     ראובן ישראל
 בית פדויי שבי                     איזידור ישראל
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף ישראלי
 בית פדויי שבי                     קלמן ישראלי
 בית פדויי שבי                     שמואל יששכר

 בית פדויי שבי                     מיכאל כגן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אהרון כהן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         קיצח כהן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלמה כהן
 בית פדויי שבי                     אברהם כהן
 בית פדויי שבי                     אברהם כהן
 בית פדויי שבי                     אברהם כהן
 בית פדויי שבי                     אלברט כהן
 בית פדויי שבי                     אליהו כהן
 בית פדויי שבי                     אליהו כהן
 בית פדויי שבי                     אליהו כהן
 בית פדויי שבי                     אליהו כהן
 יבית פדויי שב                     אריק כהן
 בית פדויי שבי                     אשר כהן
 בית פדויי שבי                     דוד כהן
 בית פדויי שבי                     הנס כהן
 בית פדויי שבי                     הנריך כהן
 בית פדויי שבי                     חיים כהן
 ויי שביבית פד                     חיים כהן
 בית פדויי שבי                     יהודה כהן
 בית פדויי שבי                     יהודה כהן
 בית פדויי שבי                     יעקב כהן
 בית פדויי שבי                     יעקב כהן



 בית פדויי שבי                     צרלס, יעקב  כהן
 בית פדויי שבי                     יפת כהן
 בית פדויי שבי                     יצחק כהן
 בית פדויי שבי                     ליאו כהן
 בית פדויי שבי                     מקס כהן
 בית פדויי שבי                     מיכאל כהן
 בית פדויי שבי                     מיכאל כהן
 בית פדויי שבי                     מרדכי כהן
 בית פדויי שבי                     סלים כהן
 בית פדויי שבי                     צדוק כהן
 בית פדויי שבי                     צזר כהן
 בית פדויי שבי                     שאול כהן
 בית פדויי שבי                     יאיר כהן

 בית פדויי שבי                     שמעון חדד-ןכה
 בית פדויי שבי                     שמעון שחדי-כהן

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליהו )קנדיסבר(כהן 
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליהו כהן זיידה

 בית פדויי שבי     החפרים     בריטיהצבא ה         דב כוכבי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מנחם כוכבי
 בית פדויי שבי                     דב כוכבי
 בית פדויי שבי                     אהרון כנן

 בית פדויי שבי                     אברהם כספי
 בית פדויי שבי     החפרים     ריטיהצבא הב         מרטין כץ
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה כץ
 בית פדויי שבי                     אברהם כץ
 בית פדויי שבי                     משה, אליהו כץ
 בית פדויי שבי                     חנן כץ
 בית פדויי שבי                     יהודה כץ
 בית פדויי שבי                     יוסף כץ
 בית פדויי שבי                     צבי כץ
 בית פדויי שבי                     שלמה כץ
 בית פדויי שבי                     שמואל כץ

 בית פדויי שבי                     שמעון כצנבויגן
 בית פדויי שבי                     יוסף כרמלי
 בית פדויי שבי                     שלמה לאופר
 בית פדויי שבי                     שמואל לאופר
 בית פדויי שבי                     פרדיננד לאורי



 בית פדויי שבי                     משה לארנד
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אמנון לב

 בית פדויי שבי                     עמנואל לביא
 בית פדויי שבי                     אברהם לביא
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אהרון לבנון
 בית פדויי שבי                     משה לבנט

 דויי שביבית פ                     אלפרד לבנשטיין
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אשר לבנשטין
 בית פדויי שבי                     גבריאל לבקוביץ

 בית פדויי שבי                     אהרון, משה לברטובסקי
 בית פדויי שבי                     יוסף לדר

 פדויי שביבית                      צבי לדרמן
 בית פדויי שבי                     ישראל לדרמן
 בית פדויי שבי                     אברהם לדרמן
 בית פדויי שבי                     בלה, ברוך לדרר
 בית פדויי שבי                     אליהו להם
 בית פדויי שבי                     קורט לובה

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         צחקי לובלינסקי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אריה לובניצקי

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         גרשון לוי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה לוי
 בית פדויי שבי     החפרים     א הבריטיהצב         עזרא לוי
 בית פדויי שבי                     רחמים לוי
 בית פדויי שבי                     חיים, קרל  לוי
 בית פדויי שבי                     חיים, קרל  לוי
 בית פדויי שבי                     קורט לוי
 בית פדויי שבי                     ניסים לוי
 בית פדויי שבי                     יחיאל, נחום לוי
 בית פדויי שבי                 30107   משה לוי
 בית פדויי שבי                 215766   משה לוי
 בית פדויי שבי                 785666   משה לוי
 בית פדויי שבי                     מנשה לוי
 בית פדויי שבי                     מדינה, מרדכי ויל

 בית פדויי שבי                     יצחק לוי
 בית פדויי שבי                     יפת לוי
 בית פדויי שבי                     שלמה, יעקב לוי



 בית פדויי שבי                     יעקב לוי
 בית פדויי שבי                     יעקב לוי
 בית פדויי שבי                     יעקב לוי
 בית פדויי שבי                     חביב לוי
 בית פדויי שבי                     אליעזר לוי
 בית פדויי שבי                     אליהו לוי
 בית פדויי שבי                     אברהם לוי
 בית פדויי שבי                     אברהם לוי
 בית פדויי שבי                     אברהם לוי
 בית פדויי שבי                     יהודה לוי
 בית פדויי שבי                     ציון לוין
 בית פדויי שבי                     יעקב לוין
 בית פדויי שבי                     אריה לוין
 בית פדויי שבי                     אריה לוין

 בית פדויי שבי                     אברהם שלום -לוין 
 בית פדויי שבי                     זיסמן לוינטוב
 בית פדויי שבי                     חנן לוינטל
 בית פדויי שבי                     זלמן לוינסון
 בית פדויי שבי                     דאדמונ לוינסון

 בית פדויי שבי                     חנוך לוינשטיין
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק לוסטיג

 בית פדויי שבי                     פרדיננד )? לוסטיג (לוסטיק 
 יבית פדויי שב                     מיכאל לוסיקה

 בית פדויי שבי                     יצחק לוקסנבורג
 בית פדויי שבי                     יוסף לוקסנבורג

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה לורנד
 בית פדויי שבי                     יהודה ליבוביץ

 יי שביבית פדו                     יעקב )ליור(ליבר 
 בית פדויי שבי                     יוסף ליברוך
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב ליברמן
 בית פדויי שבי                     צבי ליברמן
 בית פדויי שבי                     E ליברמן
 בית פדויי שבי                     נתן ליברמן

 בית פדויי שבי                     וולפגנג רנטליב
 בית פדויי שבי                     מרדכי ליברפרוינד

 בית פדויי שבי                     אהרון ליטבק
 בית פדויי שבי                     צבי ליטמוביץ
 בית פדויי שבי                     סימון ליכטמן



 בית פדויי שבי                     יצחק ליכטמן
 בית פדויי שבי                     הלל ליכטנשטיין

 בית פדויי שבי                     וילהלם לינהימר
 בית פדויי שבי                     ורנר ליפמן
 בית פדויי שבי                     חיים ליפסון
 בית פדויי שבי     החפרים     טיהצבא הברי         שמעון ליפשין
 בית פדויי שבי                     אריה ליפשיץ

 בית פדויי שבי                     שמעון, דוד ליקבורניק
 בית פדויי שבי                     רודולף לנג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דוד לנד
 בית פדויי שבי                     דוד לנד

 בית פדויי שבי                     יצחק לנדוי
 בית פדויי שבי                     אדוארד לנדוירט

 בית פדויי שבי                     אהרון לנדי
 בית פדויי שבי                     שלמה לנדמן
 בית פדויי שבי     יםהחפר     הצבא הבריטי         אליהו לניאדו
 בית פדויי שבי                     E לניאדו
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק לנסקי

 בית פדויי שבי                     יצחק )? לנסגי (לנסקי 
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         הנס לס

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         קורט לצטר
 בית פדויי שבי                     צבי לקח
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         זאב לקט
 בית פדויי שבי                     גבריאל לקר
 בית פדויי שבי                     זאב לקר

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מרדכי לשצינסקי
 בית פדויי שבי                     ראובן מאוער
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם מאיר
 בית פדויי שבי                     משה מאיר
 בית פדויי שבי                     הנס מאיר
 בית פדויי שבי                     ארנסט מאיר
 בית פדויי שבי                     אפרים מאיר

 בית פדויי שבי                     אברהם מאירוף
 בית פדויי שבי                     צבי מאירי
 בית פדויי שבי                     טוביה ק'מאירצ
 בית פדויי שבי     םהחפרי     הצבא הבריטי         צבי מגדל



 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יאיר מדהלה
 בית פדויי שבי                     ניסים מדם
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם מדני
 בית פדויי שבי                     יפת מדר
 בית פדויי שבי                     יהושע י'מהרג
 בית פדויי שבי                     שלמה מודרי
 בית פדויי שבי                     שמואל מוטניק

 בית פדויי שבי                     ליאו מונדשטיין
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב מוסקונה

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דן מור
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         צדוק מורי

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יהושע מושקוביץ
 בית פדויי שבי                     יהושע מושקט
 ויי שביבית פד     החפרים     הצבא הבריטי         אפרים מזרחי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף מזרחי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה מזרחי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         עובדיה מזרחי
 בית פדויי שבי                     אברהם מזרחי
 בית פדויי שבי                     אברהם מזרחי
 בית פדויי שבי                     אהרון מזרחי
 בית פדויי שבי                     אליהו מזרחי
 בית פדויי שבי                     אליהו מזרחי
 בית פדויי שבי                     אפרים מזרחי
 דויי שביבית פ                     אפרים מזרחי
 בית פדויי שבי                     דוד מזרחי
 בית פדויי שבי                     דניאל מזרחי
 בית פדויי שבי                     חיים מזרחי
 בית פדויי שבי                     יהושע מזרחי
 בית פדויי שבי                     יונה מזרחי
 בית פדויי שבי                     יוסף מזרחי
 בית פדויי שבי                     יוסף מזרחי
 בית פדויי שבי                     יחזקאל מזרחי
 בית פדויי שבי                     יצחק מזרחי
 בית פדויי שבי                     משה מזרחי
 י שביבית פדוי                     מרדכי מזרחי
 בית פדויי שבי                     מרדכי מזרחי



 בית פדויי שבי                     נוריאל מזרחי
 בית פדויי שבי                     נחום מזרחי
 בית פדויי שבי                     ראובן מזרחי
 בית פדויי שבי                     שאול מזרחי
 בית פדויי שבי                     )?(שטום  מזרחי
 בית פדויי שבי                     שלמה מזרחי
 בית פדויי שבי                     שמואל מזרחי
 בית פדויי שבי                     שמואל מזרחי
 בית פדויי שבי                     ששון מזרחי

 בית פדויי שבי                     עזרא )אורפטי(מזרחי 
 בית פדויי שבי                     משה מזרחני
 בית פדויי שבי                     אונרי מטלון

 בית פדויי שבי                     חיים מטלקרט
 בית פדויי שבי                     ישראל מיאה
 בית פדויי שבי                     אברהם מיה

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף ןמיטלמ
 בית פדויי שבי                     יוסף מיטלמן
 בית פדויי שבי                     שלמה מיטרך

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         חננאל, חנניה מיכאלוב
 ת פדויי שביבי                     הנריך מילברג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שאול מילגרום

 בית פדויי שבי                     דן מילר
 בית פדויי שבי                     ברוך מימרן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב מינסקי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         נחום מינץ
 בית פדויי שבי                     שמואל מירון

 בית פדויי שבי                     אהרון מישאל
 בית פדויי שבי                     הוגו מישינסקי

 בית פדויי שבי                     יהודה מלאך
 ויי שביבית פד                     ליפה מליך

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         זרח מליניק
 בית פדויי שבי                     מאיר מלכי

 בית פדויי שבי                     מאיר מלמדובסקי
 בית פדויי שבי                     מרדכי מלצר

 בית פדויי שבי                     אברהם מן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         נחום נדלמ

 בית פדויי שבי                     אלברט מנדל



 בית פדויי שבי                     יוסף מנדל
 בית פדויי שבי                     אריה מנדלברג
 בית פדויי שבי                     יהודה מנדלין

 בית פדויי שבי                     ברהםא מנדלקורן
 בית פדויי שבי                     אברהם מנו
 בית פדויי שבי                     יוסף מנו
 בית פדויי שבי                     יצחק מנו

 בית פדויי שבי                     ראובן מנוס
 יי שביבית פדו                     סעדיה מני

 בית פדויי שבי                     יעקב מנסקי
 בית פדויי שבי                     ראובן מסום

 בית פדויי שבי                     אפרים מסינגר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יהודה מעודה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלמה מעודה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אילן מעוז
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק מעוז

וולדטם (זאב  ס'מצ
 בית פדויי שבי                     )?

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מרדכי מקורי
 בית פדויי שבי                     מרדכי ימקור

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         חיים מקלנבורג
 בית פדויי שבי                     ניסן מרגדר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אריה מרגולין
 יי שביבית פדו                     מנחם מרגליות
 בית פדויי שבי                     מנחם מרגליות
 בית פדויי שבי                     יצחק מרגליות
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ניסים מרדכי
 בית פדויי שבי                     מרטין מרוז
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליהו מרון

 בית פדויי שבי                     יאיר מרחבי
 בית פדויי שבי                     יעקב מרמורש

 בית פדויי שבי                     מנחם מרק
 בית פדויי שבי                     דוד מתוקי
 בית פדויי שבי                     מנשה מתנה

 בית פדויי שבי                     צבי נבנהויס
 בית פדויי שבי                     יצחק נברו
 בית פדויי שבי                     ישראל נדב



 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מרדכי נדיר
 בית פדויי שבי                     יעקב נהמי
 בית פדויי שבי                     חיים נהרי
 בית פדויי שבי                     עמנואל נוטמן

 בית פדויי שבי                     ברטלנד, צבי נויבאור
 בית פדויי שבי                     אברהם נויבוזר
 בית פדויי שבי                     דב נוימן
 שביבית פדויי                      דוד נוימן
 בית פדויי שבי                     יוסף נוימן
 בית פדויי שבי                     יעקב נוימן
 בית פדויי שבי                     פנחס נוימן
 בית פדויי שבי                     יחזקאל נוימן

 בית פדויי שבי                     זיגפריד נוספריס
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליעזר נזרוב
 בית פדויי שבי                     גרשון נזרוב
 בית פדויי שבי                     נעים נזרחי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אהרון נחום

 ת פדויי שביבי     החפרים     הצבא הבריטי         יחאל )לוי(נחום 
 בית פדויי שבי                     יעקב נחמיה
 בית פדויי שבי                     דוד נחמיה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלמה נחמני
 בית פדויי שבי                     ניסן נחמני
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב נחתום
 בית פדויי שבי                     שמעון ניכמן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דב נימרק

 בית פדויי שבי                     יצחק ניס
 בית פדויי שבי                     מיקולש ניסן

 בית פדויי שבי     םהחפרי     הצבא הבריטי         אברהם ניסנבום
 בית פדויי שבי                     הרמן ניסר

 בית פדויי שבי                     אריה )פוחובסקי(ניצן 
 בית פדויי שבי                     דוד ניקוה
 בית פדויי שבי                     עזרא נסר
 בית פדויי שבי                     חיים נער

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אביגדור צחינ
 בית פדויי שבי                     יוסף נרדי נשיף

 בית פדויי שבי                     דוד נרר



 בית פדויי שבי                     אחיעזר נתנאל
 בית פדויי שבי                     משה נתנאל
 בית פדויי שבי                     אלשמו סבון
 בית פדויי שבי                     ארתור אריה סגל
 בית פדויי שבי                     הלל סגל

 בית פדויי שבי                     יהודה סוחה
 בית פדויי שבי                     דב סויד

 ת פדויי שביבי                     גדליהו סויצקי
 בית פדויי שבי                     אברהם סוכרי

 בית פדויי שבי                     ציון-בן סולומון
 בית פדויי שבי                     משה סולקביץ
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מורנו סונסינו
 דויי שביבית פ                     משה סופר

 בית פדויי שבי                     יעקב סוקולסקי
 בית פדויי שבי                     ישראל סטרינגו
 בית פדויי שבי                     חיים סיאני
 בית פדויי שבי                     יוסף סידי
 בית פדויי שבי                     יוסף סיטון
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ישראל סילש
 בית פדויי שבי                     ישראל סילש

 בית פדויי שבי                     שלמה טוב-סימן
 בית פדויי שבי                     אדולף סימקוביץ
 בית פדויי שבי                     דוד סיניאני
 בית פדויי שבי                     משה סלוצקר
 בית פדויי שבי                     מנחם סלור
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף סלטר
 בית פדויי שבי                     יוסף סלטר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מאיר סלמה

 בית פדויי שבי                     יעקב סמובסקי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         גרשוון סמולניק
 בית פדויי שבי                     יצחק סמונוב
 בית פדויי שבי                     ניסים סמנון
 בית פדויי שבי                     אריה סנדור
 בית פדויי שבי                     ישראל סעדיה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליהו ספיר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ברונו סקס
 בית פדויי שבי                     דב ברונו סקס



 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלום סרי
 בית פדויי שבי                     בינימין עוזיאלי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף עוזרי
 בית פדויי שבי                     אליהו עזרא
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דוד עזרי
 יי שביבית פדו                     יהושע עטס

19.04.1 אריה לייב )טפליצקי(עמידרור 
כח עזר  חיל הנדסה נט'סרג   הצבא הבריטי 33069     913

 בית פדויי שבי   טכני

 בית פדויי שבי                     אהרון עמרם
 בית פדויי שבי                     שלמה עמרם
 ית פדויי שביב     החפרים     הצבא הבריטי         סעדיה עמרמי
 בית פדויי שבי                     זכריה עמרני
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         עקיבא ענבר

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יאיר )ברנשטיין(ענברי 
 בית פדויי שבי                     יאיר )ברנשטיין(ענברי 

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         סעדיה עניא
 בית פדויי שבי                       ענתבי

 בית פדויי שבי                     יוסף לוי ין'עפג
 בית פדויי שבי                     אוסקר, אהרון עפרוני
 בית פדויי שבי                     אריה עפרוני
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מרדכי ןעצמו
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         רחל עצמון
 בית פדויי שבי                     חיים ערוסי
 בית פדויי שבי                     אהרון ערמון
 בית פדויי שבי                     משה ערמוני
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף ערמי
 בית פדויי שבי                     יוסף ערמי
 בית פדויי שבי                     שלום ערמי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         רחמים פאעל
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         נסים פבון

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         צבי פבריצקי
 בית פדויי שבי                     יצחק פוגל

 בית פדויי שבי                     אלברט פוזריס
 בית פדויי שבי                     כרמלי פוטלסון

 בית פדויי שבי                     זיגפריד פוירשטיין



 בית פדויי שבי                     יעקב פולג
 בית פדויי שבי                     משה פולג

 בית פדויי שבי                     יהודה פוליצר
 בית פדויי שבי                     בנימין ר'פולצ

 בית פדויי שבי                     לימה פולצק
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         סףיו פולק
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה פולק
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         רחל פופר
 בית פדויי שבי                     אלכסנדר פופר
 ויי שביבית פד                     ארוין פופר
 בית פדויי שבי                     נתנאל פופר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אלברט פז
 בית פדויי שבי                     שניאור פז
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         גבריאל פטו

 פדויי שביבית                      יוסף פטילון
 בית פדויי שבי                     הינריך פטיפסון
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב פטרוב

 בית פדויי שבי                     יעקב )פולניק(פטרוב 
 בית פדויי שבי                     וולף פיגיס
 ית פדויי שביב                     שלמה פיונטק
 בית פדויי שבי                     יעקב פיזר

 בית פדויי שבי                     יונה פיינברג
 בית פדויי שבי                     אברהם פיליפ

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         בנו פימזלר
 שבי בית פדויי                     הרברט פינגר
 בית פדויי שבי                     אריה פינס

 בית פדויי שבי                     אלתר פינצבסקי
 בית פדויי שבי                     יוסף פינקלשטיין

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אהרון פיסטמן
 יבית פדויי שב                     ולטר פיסק

 בית פדויי שבי                     יעקב ון'פיצ
 בית פדויי שבי                     ליאון ון'פיצ

 בית פדויי שבי                     אליעזר, ליאו פיקסלר
 בית פדויי שבי                     יהושע פיקר

 בית פדויי שבי                     מנחם פיקרסקי
 בית פדויי שבי                     אלשמו פירסט



 בית פדויי שבי                     קרל פישגטנד
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מנחם פישלר
 בית פדויי שבי                     יצחק פישמן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         קורט פישר
 בית פדויי שבי                     יצחק פישר
 בית פדויי שבי                     פריץ פישר
 בית פדויי שבי                     אפרים פישר
 בית פדויי שבי                     מרדכי פלגי

 בית פדויי שבי                     שמעון פלדברנט
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         לוי פלדמן
 בית פדויי שבי                     יהושע פלדמן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         פליכס פלומבו

 בית פדויי שבי                     מיכאל פלטאואר
 בית פדויי שבי                     אברהם פליישמן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         צבי פלישר
 בית פדויי שבי                     אלפרד פלמאי
 בית פדויי שבי                     אליהו פלנקר
 בית פדויי שבי                     שלמה פלס

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלמה )פולסקי(פלס 
 בית פדויי שבי                     פריץ יןפלקנשטי

 בית פדויי שבי                     צבי פנד
 בית פדויי שבי                     אלברט פנו בכור

 בית פדויי שבי                     יעקב פנטל
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         זאב פניני

 בית פדויי שבי                     אהרון פסטמן
 בית פדויי שבי                     יוסף פסטרנק

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ליאו פפר
 בית פדויי שבי                     לאו פפר

 בית פדויי שבי                     שמואל פקולה
 בית פדויי שבי                     משה פקלר

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה פרבשטיין
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה פרגר
 בית פדויי שבי                     אביגדור פרגר
 בית פדויי שבי                     שמואל פרדו

 בית פדויי שבי     החפרים     בא הבריטיהצ         יוסף פרוזינין
 בית פדויי שבי                     יואל פרוינד



 בית פדויי שבי                     צבי פרוסמן
 בית פדויי שבי                     אריה פרחי
 בית פדויי שבי                     יעקב פרי

 בית פדויי שבי                     ישראל פריבולסקי
 בית פדויי שבי                     צבי פריד
 בית פדויי שבי                     יוסף פריד
 בית פדויי שבי                     חיים, אברהם פריד

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב פרידלנד
 בית פדויי שבי                     פריץ, דוד פרידלנדר
 בית פדויי שבי                     יעקב פרידלנדר
 בית פדויי שבי                     שלמה פרידלנדר
 בית פדויי שבי                     אדמונד פרידמן
 בית פדויי שבי                     חיים פרידמן
 ביבית פדויי ש                     יצחק פרידמן
 בית פדויי שבי                     שאול פרידמן
 בית פדויי שבי                     דב פרידמן
 בית פדויי שבי                     שמעון פרידמן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         נתן פריזנדר
 בית פדויי שבי                     נתן פריזנדר

 בית פדויי שבי                     שאול יברגפרי
 בית פדויי שבי                     ישראל פרייליך

 בית פדויי שבי                     שלמה פרלשטיין
 בית פדויי שבי                     יעקב פרנסקי
 בית פדויי שבי                     יוסף פרנק
 בית פדויי שבי                     הרברט פרנק
 בית פדויי שבי                     יהושע פרנקו
 בית פדויי שבי                     רפאל פרנקט
 בית פדויי שבי                     אוסקר פרנקל

 בית פדויי שבי                     אדולף פרנקנברג
 פדויי שביבית                      דניאל פרנקנשטיין
 בית פדויי שבי                     קורט, אהרון פרנקפורטר

 בית פדויי שבי                     מאיר פרסמן
 בית פדויי שבי                     יצחק פרסקי

 בית פדויי שבי                     מנחם פרפלוצקי
 פדויי שבי בית     החפרים     הצבא הבריטי         משה פרקש
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה פרקש
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יחיאל צוקרמן



 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה ציגן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         זאב ציטרינבוים

 בית פדויי שבי                     יהושע קאולי
 בית פדויי שבי                     פטר קאופמן
 בית פדויי שבי                     דוד קאפה

 בית פדויי שבי                     יוסף קבאביה
 בית פדויי שבי                     דב קגן

 בית פדויי שבי     החפרים     יטיהצבא הבר         אליהו קדביל
 בית פדויי שבי                     צבי קדיש
 בית פדויי שבי                     צבי, שלום קדמון
 בית פדויי שבי                     מיכאל קדמן
 בית פדויי שבי                     ציון-בן קדמן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אריה קדר

 בית פדויי שבי                     שלמה קהלני
 בית פדויי שבי                     חיים, יהודה קובו
 בית פדויי שבי                     אליהו קובי
 בית פדויי שבי                       קובר
 בית פדויי שבי                     שמואל קוזי

 בית פדויי שבי                     ליאון קוטשר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דב קויטל

 בית פדויי שבי                     הנס קומפרט
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מרדכי קונה

 י שביבית פדוי                     ארנסט קונשטט
 בית פדויי שבי                     זאב, מנחם קופולוביץ
 בית פדויי שבי                     ישראל קופליק
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אפרים קופלר
 בית פדויי שבי                     יצחק קופמן
 יי שביבית פדו                     חיים קופמן
 בית פדויי שבי                     צבי קוצוק
 בית פדויי שבי                     יוסף קוק

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליעזר קורלנדר
 בית פדויי שבי                     צבי קורמן

 ית פדויי שביב     החפרים     הצבא הבריטי         צבי קורפירסט
 בית פדויי שבי                     אדולף קורץ

 בית פדויי שבי                     יצחק קורצוויל
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה קורצמן



 בית פדויי שבי                     אברהם קורצמן
 ויי שביבית פד                     אבשלום קזמן
 בית פדויי שבי                     זאב קטון
 בית פדויי שבי                     זכריה קטוע

 בית פדויי שבי                     שלום קינסטלר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם קיסר
 ת פדויי שביבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף קליין
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב קליין
 בית פדויי שבי                     אשר קליין

 בית פדויי שבי                     H.Z קליינמן
 בית פדויי שבי                     יוסף, חיים קליקסר
 ויי שביבית פד                     דוד קלמפנר

 בית פדויי שבי                     שלמה קלף
 בית פדויי שבי                     יוסף קלר
 בית פדויי שבי                     עמנואל קלר
 בית פדויי שבי                     פחחיהו קלר
 בית פדויי שבי                     משה קורט קלר
 בית פדויי שבי     החפרים     צבא הבריטיה         חיים קמחי
 בית פדויי שבי                     יעקב קמחי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         פנחס קמינר
 בית פדויי שבי                     ארטור קנוטר
 בית פדויי שבי                     אגון קניג
 בית פדויי שבי                     יוסף קניור
 בית פדויי שבי                     ציון-בן קסטן

, אברהם קסירר
 בית פדויי שבי                     יהושע

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמריהו קסלר
 בית פדויי שבי                     צבי קסנסקי
 בית פדויי שבי                     עמנואל קספו
 בית פדויי שבי                     שלמה קפון

 בית פדויי שבי                     יעקב קפלן, קפון 
 בית פדויי שבי                     ישראל קפלן
 בית פדויי שבי                     שאול קפלן
 יי שביבית פדו                     אפרים קפלר
 בית פדויי שבי                     שמעון קפסן

 בית פדויי שבי                     יצחק )ינס'קוצ(קצין 
 בית פדויי שבי                     ולטר קראוס
 בית פדויי שבי                     יוסף קראוס



 בית פדויי שבי                     משה קראוס
 בית פדויי שבי                     שלמה קראוס
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         גדליהו קראי

 בית פדויי שבי                     שמעון קרואני
 בית פדויי שבי                     שלמה קרופף
 בית פדויי שבי                     אברהם, בלה  קריגל

 בית פדויי שבי                     יוסף קריטמן
 בית פדויי שבי                     צבי קרייזמן
 בית פדויי שבי                     פרד קריננטל
 בית פדויי שבי                     ארנסט קרלינר

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף קרן
 בית פדויי שבי                     יעקב קרני

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמעון )קוברין(קרני 
 בית פדויי שבי                     ברוך קרניאל
 בית פדויי שבי                     צבי, ברנרד קרנר

 בית פדויי שבי                     דוד קרסיק
 בית פדויי שבי                     רפאל קרספי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליהו קרפר

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         צבי קשנסקי
 בית פדויי שבי                     זכריה ראובן
 ביבית פדויי ש     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק ראובני
 בית פדויי שבי                     מרדכי ראוך

 בית פדויי שבי                     אברהם רביבה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב רבין
 בית פדויי שבי                     משה רבין

 בית פדויי שבי                     חיים רבינוביץ
 בית פדויי שבי                     אביגדור יץרבינוב
 בית פדויי שבי                     יהודה רובון
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יהודה רובין

 בית פדויי שבי                     צבי רובינשטיין
 ויי שביבית פד     החפרים     הצבא הבריטי         זלמן רוגר
 בית פדויי שבי                     זלמן רוגר

 בית פדויי שבי                     לב, אריה רודינצקי
 בית פדויי שבי                     א רודנאי

 בית פדויי שבי                     קרל )רוזנברג(רודק 
 בית פדויי שבי                     חיים רודריג



 בית פדויי שבי                     משה ןרוזי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה רוזן
 בית פדויי שבי                     שמואל רוזן

 בית פדויי שבי                     מנחם רוזנבאום
 בית פדויי שבי                     צבי רוזנבוים
 בית פדויי שבי                     משה רוזנברג
 בית פדויי שבי                     קורט רוזנברג
 בית פדויי שבי                     שמואל רוזנברג
 בית פדויי שבי                     יחזקאל רוזנברג
 בית פדויי שבי                     ציון-בן רוזנברג
 בית פדויי שבי                     אהרון רוזנברג
 בית פדויי שבי                     אברהם רוזנברג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף רוזנטל
 בית פדויי שבי                     דב, דוד רוזנטל
 בית פדויי שבי                     ברוך רוזנפלד
 בית פדויי שבי                     גרהרד רוזנפלד
 בית פדויי שבי                     דוד רוזנצוייג
 בית פדויי שבי                     שמואל רוזנצוייג
 בית פדויי שבי                     אברהם רוזנשטיין
 בית פדויי שבי                     אריה רוזנשטיין

 בית פדויי שבי                     יצחק רוח
 בית פדויי שבי                     יוסף רוט

 בית פדויי שבי                     אהרון רוטמן
 בית פדויי שבי                     יצחק רוטנברג
 בית פדויי שבי                     שלמה רוטקופף

 בית פדויי שבי                     אברהם רויצר
 בית פדויי שבי                     צבי קרוכשטו
 בית פדויי שבי                     חיים רולה
 בית פדויי שבי                     יוסף רון
 בית פדויי שבי                     מיכאל רון

 בית פדויי שבי                     דוד רונוס
 ויי שביבית פד                     יחיאל רוס

 בית פדויי שבי                     שמואל רוסבלד
 בית פדויי שבי                     אהרון רוסו
 בית פדויי שבי                     יצחק רוסו

 בית פדויי שבי                     שלמה רוסינסקי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אלברט רזון

 בית פדויי שבי                     קלמן )רייסון(רזון 



 בית פדויי שבי                     אברהם רזניק
 בית פדויי שבי                     מרדכי רחמים
 בית פדויי שבי                     אברהם רטנר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב ריבקין

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         צבי ריז
 בית פדויי שבי                     מרדכי ריז

, פרידריך  רייכמן
 בית פדויי שבי                     יהודה

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק ריכטר
 בית פדויי שבי                     אברהם רימון

 בית פדויי שבי                     צבי, הרמן )הימון(רימון 
 בית פדויי שבי                     עמנואל רימלר
 בית פדויי שבי                     ק'ז רימר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יחיאל רינדה
 בית פדויי שבי                     יונה רינפלד

, אברהם ריף
 בית פדויי שבי                     אפרים

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב ריקליס
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         פנחס רלס
 בית פדויי שבי                     פרץ רם

, אברהם רמספלד
 בית פדויי שבי                     ארתור

 בית פדויי שבי                     זכריה רעני
 בית פדויי שבי                     ששון, שמשון )מזרחי(רפאלי 

 בית פדויי שבי                     עמק רפפורט
 בית פדויי שבי                     דוד רצבי
 בית פדויי שבי                     יצחק רקלר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         משה רשף

 בית פדויי שבי                     חיים )יורשובסקי(רשף 
 בית פדויי שבי                     שמעון שאול
 בית פדויי שבי                     אהרון שבח

 ת פדויי שביבי                     דוד שבתאי
 בית פדויי שבי                     נסים שבתאי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         גורגי שבתי
 בית פדויי שבי                     משה שדמי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם שוורץ



 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אשר שוורץ
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אשר שוורץ
 בית פדויי שבי                     יעקב שוורץ
 בית פדויי שבי                     יוסף שוורץ
 בית פדויי שבי                     משה שוורץ
 בית פדויי שבי                     פריץ שוורץ
 בית פדויי שבי                     פריץ שוורץ
 בית פדויי שבי                     שלמה שוורץ
 בית פדויי שבי                     בנימין ברונו שוורץ

 בית פדויי שבי                     ארתור שוורצמן

, תיאודור שוחט
 פדויי שביבית                      טוביה

 בית פדויי שבי                     אפרים שויגר
 בית פדויי שבי                     מנשה שויד

 בית פדויי שבי                     בורי שוכמן
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יוסף שוסהיים
 יבית פדויי שב                     אשר שוסטרמן

 בית פדויי שבי                     חנן שורוק
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         ציון שושני
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יהודה שזיפי
 בית פדויי שבי                     דוד שזר

 פדויי שביבית                      משה )שוורץ(שחורי 
 בית פדויי שבי                     מנחם שטולברגר

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמואל שטיין
 בית פדויי שבי                     אברהם שטיינברנר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         טוב-יום שטיינהוף
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב שטיינר
 בית פדויי שבי                     פנחס שטיינר
 בית פדויי שבי                     זאב שטיל
 בית פדויי שבי                     יואל שטעג
 בית פדויי שבי                     זאב שטצר
 בית פדויי שבי                     נתן שטרום

 בית פדויי שבי                     דוד שטריטפלד
 בית פדויי שבי                     נתן שטרן
 בית פדויי שבי                     דוד שטרן
 בית פדויי שבי                     חיים שטרן
 בית פדויי שבי                     מקס שטרן



 בית פדויי שבי                     פרנץ שטרן
 בית פדויי שבי                     מאיר שטרנברג
 בית פדויי שבי                     אריה שטרנג

 בית פדויי שבי                     יצחק שטרנהיים
 בית פדויי שבי                     נפתלי יעקב שטרסלר
 בית פדויי שבי                     יוסף שטרקמט

 בית פדויי שבי                     פרץ שי
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב שיבק
 בית פדויי שבי                     אברהם מנחם שייביץ

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מרטין שיינהורן
 בית פדויי שבי                     עיוסף קורט שילב
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אליהו שילה
 בית פדויי שבי                     אהרון שילר
 בית פדויי שבי                     יעקב שילר
 בית פדויי שבי                     אמיל שין

 בית פדויי שבי                       שינבאום
 בית פדויי שבי                     יצחק שינברגר
 בית פדויי שבי                     הרמן שינדל
 בית פדויי שבי                     ארנסט שינמן
 בית פדויי שבי                     משה שיף

 בית פדויי שבי                     יהודה שיפמן
 בית פדויי שבי                     טארנס שכטר
 בית פדויי שבי                     מרדכי מרכוס שכטר
 בית פדויי שבי                     ליאון שכטר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אברהם שלומי

 בית פדויי שבי                     ליאון שלוסלפלד
 בית פדויי שבי                     אול שלזינגר
 בית פדויי שבי                     ראובן שליאר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         אורי שליט
 בית פדויי שבי                     אורי שליט
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         צבי שליסל
 בית פדויי שבי                     צבי שליסל

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         לאון, לאו  שליספלד
 בית פדויי שבי                     משה שלמה

 בית פדויי שבי                     אלחנן שלסינגר
 בית פדויי שבי                     ארתור שלף
 בית פדויי שבי                     מנחם שמה



 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שמעון שמואל
 בית פדויי שבי                     אברהם שמואלוף

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         סעדיה שמחי
 בית פדויי שבי                     יהודה יפת שמחי

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         גרשון שמיד מאיר
 בית פדויי שבי                     בנימין שמיל
 בית פדויי שבי                     יהודה שמיר

 בית פדויי שבי                     יוסף שמעיה
 בית פדויי שבי                     שמואל שמשי
 בית פדויי שבי                     צבי שנבל
 בית פדויי שבי                     זאב שנגר
 בית פדויי שבי                     אברהם שעיו
 בית פדויי שבי                     יהודה שער
 בית פדויי שבי                     חיים שער
 יי שביבית פדו                     יהושע שפוק
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מנחם שפט
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק שפייר
 בית פדויי שבי                     יצחק שפייר
 בית פדויי שבי                     יעקב שפיר

 ית פדויי שביב                     אברהם צבי שפירא
 בית פדויי שבי                     בנימין שפירא
 בית פדויי שבי                     יהושע שפירא
 בית פדויי שבי                     משה שפירא
 בית פדויי שבי                     משה שפירא
 בית פדויי שבי                     יצחק שפרירה
 בית פדויי שבי                     ףיוס שפרירה
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         צבי שפרלינג
 בית פדויי שבי                     עזריאל שקולניק
 בית פדויי שבי                     מנחם מנדל שרגר
 בית פדויי שבי                     יצחק שרון

 בית פדויי שבי                     שאול )שטרן(שרון 
 בית פדויי שבי                     יעקב )שלזינגר(שרוני 

 בית פדויי שבי                     יעקב שריאל
 בית פדויי שבי                     יהודה שרייבר
 בית פדויי שבי                     משה שרם
 בית פדויי שבי                     מנחם שרמר
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יעקב שרעבי



 

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלום שרעבי
 בית פדויי שבי                     אברהם שרעבי
 בית פדויי שבי                     דוד שרעבי
 בית פדויי שבי                     דוד שרעבי
 בית פדויי שבי                     אוסקר שרף
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         מתתיהו שרקין
 בית פדויי שבי                     ציון ששון

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         דב )קלאובר(תבור 
 בית פדויי שבי                     יהודה תור
 בית פדויי שבי                     אהרון מן'תורג
 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         שלום תם

 בית פדויי שבי     החפרים     הצבא הבריטי         יצחק תנעמי
 בית פדויי שבי                     יהודה תנעמי
 בית פדויי שבי                     פריםא תעיזי
 בית פדויי שבי                     סעדיה תעיזי


