מיקום מיחזוריות

א.ד .גורדון 4
אבא אחימאיר  -מול מ.מ שופ גנים
אבא אחימאיר 44
אביאל 0
אברהם טביב 14
אהרון כצנלסון 5
אונטרמן ) בית רייזין( 12
אורד וינגייט מול 6
אחד העם 85
אחים ישראלית 0
איכילוב 22
אימבר 21
אלוף רחבעם זאבי  / 9אליהו בן חור
אליהו דוד שולזינגר
אליעזר פרידמן 11
אלעזר פרידמן 0
אלתרמן 5
אלתרמן 5
אם המושבות 1
אמסטרדם 0
אסירי ציון 0
אסירי ציון 13
אסירי ציון 15
אסתר המלכה 2
אפעל 35
אריה בן אליעזר 25
אריה בראון 22
ארלוזורוב 0
ארלוזורוב 31
ארלוזורוב 51
בולטימור 7
בורוכוב 14
בורוכוב 6
בזל
בזל 25
בינימין מינץ 28
בינימין מינץ 7

בן אליעזר 3
בן אליעזר 7
בן גוריון 13
בן גוריון 30
בן גוריון 49
בן חור 2
בן חור 8
בן חור 8
בן עזר 1
בן צבי 7
בנימין מינץ 0
בנימין מינץ 0
בעל שם טוב 29
בעל שם טוב 47
בר כוכבא 62
ברוורמן 5
ברוריה בת תדריון 6
ברל כצנלסון 27
ברנר 13
ברנשטיין 3
ברץ 4
גד מכנס 18
גד מכנס 38
גדרה  /חדרה
גוטמן 28
גולדנהירש 30
ד"ר שיפר 0
דגניה 8
דובנוב 2
דוד טבצ ניק 0
דוד טבצ ניק 10
דוד רמז 33
דון יצחק אברבנאל 0 18
דנמרק 0
דרך אם המושבות 0
האביב 1
האביב 1
האחים יטקובסקי 29

הוברמן 2
הותיקים 0
הזוהר 20
היבנר 0
היבנר 29
היבנר 56
הכינור 0
המגינים 4
המגינים  /הרב אבו רביע
המגשימים
המכבים 30
המלך כורש )הענבל(
הנביאים  /הושע
הנרייטה סולד 46
הנשיאים 15
העליה השניה 1
הענבל 0
הענבל 14
העצמאות 0
העצמאות 13
העצמאות 59
העצמאות 87
הפועל הצעיר 4
הצייר צבי שור 28
הרב הרצוג 16
הרב יחבוב 6
הרב יצחק ריינס 31
הרב ירמה 3
הרב משה בלוי 43
הרב עוזיאל 0
הרב פינטו 0
הרב פינטו 10
הרב פינטו 14
הרב פינטו 4
הרב קוק 27
הרב קטרוני  / 18בלפור
הרב קטרוני  / 18בלפור
הרב ריינס  /הרב עוזיאל

הרברט סמואל 20
הרברט סמואל 32
הרמן צבי שפירא 31
הרצל 12
הרצל 12
הרצל 20
הרצל  / 79ליפה ויניצקי
השופטים 11
השילוח 6
התוף/העוגב 8
וולפסון דוד 21
וולפסון דוד 25
וייצמן 0
וייצמן 0
וינקלר אלתר 2
ועד ארבע ארצות 5
זאב אורלוב 5
זאב ז בוטינסקי 94
זבוטינסקי 16
זכרון יעקב 0
זכרון יעקב 0
זכרון יעקב 0
זכרון יעקב 16
זכרון יעקב 48
זליג בס 24
זלמן שזר 6
זקן השומרים 0
זרח ברנט
חדרה 22
חדרה 5
חדרה  / 12ראש פינה
חזון איש 14
חזון איש 2
חזון איש 4
חזון איש 64
חיים כהן 7
חפץ חיים 40
טבצניק דוד 4

טבריה 0
טובה ציפורי  /בן גוריון
טרומפלדור 22
טרומפלדור 62
יגאל מוסינזון 0
יגאל מוסינזון 3
יגיע כפיים 21
יד הבנים 35
יהודה הנשיא 12
יהודה הנשיא 18
יהודה לייב פינסקר 57
יהודה לייב פינסקר 85
יהושוע בן נון 7
יהושע שטמפפר 57
יהושע שטמפפר 67
יהלום בינימין 15
יהלום בינימין 23
יהלום בינימין 2
יונה גרין 0
יונה גרין 9
יונה גרין 9
יוני נתניהו 15
יוסף אהרונוביץ 1
יוסף אהרונוביץ 14
יוסף אהרונוביץ 19
יוסף נקר 9
יוסף שפרינצק 0
יוסף שפרינצק  /החמישה
יוסף שפרינצק  /ילדי מרישין  -מיכל צמוד
יחיאל מיכל פינס 37
יעל רום 13
יעל רום 22
יעקב חזן 0
יעקב קרול 20
יפה נוף 0
יצחק בן דוד 7
יצחק בן צבי 16
יצחק שדה 34

ירושלים 0
ירושלים 0
ישראל ישעיהו 3
ישראל עידוד 0
כנסת ישראל 1
כנסת ישראל 44
כץ  /גד מכנס )היפרנטו( ליד כיכר רוטשילד
לוחמי הגטו 11
לוחמי הגטו 13
לוי אשכול 0
ליאון בלום 3
ליאון בלום 6
מאירי פנחס 12
מבצע דקל 20
מבצע קדש 1
מבצע קדש 23
מונטיפיורי 17
מייזנר 11
מיכל לייב כץ 80
מנחם בגין 2
מנחם בגין 23
מנחם בגין 38
מנחם בגין 38
מנחם בגין 56
מנחם בגין 80
משה דוד מייזנר 25
משה הס 18
משה סנה 14
משה סנה 14 - 12
משה שולב 6
משה שרת 0
נוביק רבקה 6
נווה רעים
נחלת צבי 2
נחמן מברסלב 18
נצח ישראל 12
נריה משה צבי 1
סולומון 14

סוקולוב 20
סוקולוב 28
סוקולוב 3
סורוקה  -מרכז הדרך
סטרומה 2
סיני 2
סיני 29
עד"ש שפיק 2
עזרא ונחמיה 28
עזרא ונחמיה 4
עין גנים 3
עין גנים 64
עין גנים 69
עין גנים 96
עין גנים 27
עמיצור אברהם 3
עמיקם 5
עמל 14
עמנואל זמיר 8
פינסקר 43
פינקל נתן צבי 1
פלדמן
פפר 7
פרופ איינשטיין 0
פרופ שור מול  / 22משעול אפשטיין
פרישמן 31
פרישמן 9
פרץ נפתלי 4
צבי הירש קלישר 32
צבי הירש קלישר 32
צה"ל 11
צה"ל 2
צה"ל 11
צלח שלום 16
צלח שלום 2
צלח שלום 9
צפת 38
צפת 80

קהילת יוסטון 3
קהילת יעקב 6
קהילת יעקב 9
קוזידלו עמנואל 7
קיש 15
קיש 46
קלישר 0
קפלן אליעזר 40
קפלנסקי 66
קק"ל  / 35הרמן צבי שפירא
קרן קימת 0
ראשון לציון 1
רוטשילד 110
רוטשילד 133
רוטשילד 3
רוטשילד 74
רוטשילד 17
רוטשילד  / 50דרך זאב ז בוטינסקי
רופין 1
רות 0
רחובות 2
רמב"ם 38
רפפורט נתן 8
שבזי 21
שבט אשר 14
שבט אשר 7
שולמית  - 2מרכז מסחרי
שחם 40
שיפר 11
שירת אסתר 4
שלום שרעבי 0
שלום שרעבי 0
שלומציון המלכה
שלומציון המלכה 14
שלומציון המלכה 6
שלושה 0
שלמה בן עזרא 12
שמואל הנגיד 3

שמואל הנגיד 30
שפירא הרמן צבי 21
שרגא רפאלי 10
שרגא רפאלי 2
שרגא רפאלי 20
שרת משה 10
תורה ועבודה 0
תל חי 15

