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תאריך_ נפטר / נפלל" דוא טלפון ניידטלפון בביתכתובת שארים שם פרטישם משפחה

 obol2@walla.com 054-4910693 הוד השרון23הרצל צור אבולניק-  אח 

drorab@zahav.net.il 052-8664525 03-5441255 תל אביב6פעמוני דרורה ברמן-  אחות 

 mati.marshak@gmail.com 077-3467672 רחובות35גורדון מתי מרשק-  אחות 

 ofra32@netvision.net.il 02-5816358052-6208436 גבעה צרפתית ירושלים18ההגנה עופרה שרון-  אחות 

5.6.2018 נפל  hatzoravi@maanit.org.il 04-6375435054-4921099מנשה. נ.מענית דאבי חצור-  חבר  אליהוגושן

 kanotshulamit@gmail.com 04-8363148052-3786160חיפה,  פסגת אחוזה6סיני ' שדשולמית כנות-  אחות 

 s.groag@gmail.com 03-5465342050-5922428 תל אביב17יחזקאל שמואל גרואג-  אח 

5.6.2018 נפל  adsr@netvision.net.il  050-298138 03-9513156צ" ראשל1טופז רפאל ושרה דוד-  אח  אבידוד

08-6275557)עסק( באר שבע 7ח "הפלמאברהם-  אח 

057-424916 באר שבע8גירית ' אחחנה דיעי-  אחות 

04-9839468שער העמקים. קאריאלה שחף-  אחות 

 sharon_shahaf@yahoo.com 054-6642142 שרון שחף-  בת אחות 

04-9839594שער העמקים. קציפי נחומי-  אחות 

שמוליק נחומי- בן אחות 

03-5624177077-2010232 בצרון תל אביב8שולמן בתיה אליהו-  אם 

050-2080063שמואל יוסף-  אח 

054-7770612עליזה כהן-  אחות 

03-9452547050-3253343ראשון לציון'  ב26שלום אש עזרא יוסף-  אח 

5.6.2018 נפל 03-5175711 תל אביב27הירקון יוכבד ודוד-  הורים  יעקביעקובי

5.6.2018 נפל  yarkoni@naan.org.il 08-9442440052-6121511קיבוץ נעןירקוני (טובה)חיים -  אח  יעקבירקוני

04-6330731ברנדס'  חדרה שכ11הערבה נחמה אגוזי-  אם

ליאורה -  חברת ילדות 
ישראלי

 l669@bezeint.net 09-7747090 רעננה32התמר 

egozi.anat@gm הוד השרון37שלדג יואל אגוזי-  אח 

ail.com

050-6298836 yoel_egozi@mod.gov.il 

שמעון פלג, אלי פלג-  אחים 03-6774664 רמת גן5עמיקם דבורה פלג-  אם 

03-9692703050-7509414צ"ראשלספיבק אסתר-  אישה 

5.6.2018 נפל  alonmbe@bezeqint.net 03-5355242057-7690224 קיראון5בטחון צפניה פניכל-  אח  חייםפניכל

 נווה שאנן חיפה70הגליל 

052-468100(?)איתן צור -  אח 
 bat7.hoffert@gmail.com 09-7658412050-6705669 כפר סבא78הכרמל בת שבע הופרט-  אחות 

 hashatz@gmail.com 

09-7670723050-3663991 כפר סבא3שחל דבורה שרדני-  אחות 
5.6.2018 נפל  rozenbergeitan@gmail.com 04-6591438052-8882712 גבעת המורה עפולה30החוחית איתן רוזנברג-  אח  חןרוזנברג

 יורם

 יוסףאלגמיס

אבולניק

 מקסזוילי

 יוסףאליהו

גרואג שאול

 שמואלחכם

קניגסבוך

 בן ציוןניסנבוים

 שלמה

פולק מיכאל

צור

03/05/2017משפחות שכולות ואנשי קשר . נופלים ונפטרים-    לוחמי מלחמת ששת הימים 7ר חטיבה "פלס

הנופלים במלחמת ששת הימים

5.6.2018 נפל 

5.6.2018 נפל 

5.6.2018 נפל 

5.6.2018 נפל 

5.6.2018 נפל 

5.6.2018 נפל 

5.6.2018 נפל 

5.6.2018 נפל 

5.6.2018 נפל 

5.6.2018 נפל 

 בן ציון
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  רס סודר9.5.1968 נפל   אהרוןיפת

  רס סודר31.12.1968 נפל  054-6633293,קבוץ גבעחברה  - אשוח בתיה  אבנרשמחוני

  5.12.1973  5.12.1973 נפל  נועםאגמי
סיני

052-3376503dudushur@gmail.comכפר מנחםאח- דודו שור 

ilanashur@walla.comמעניתאשתו- אילנה 

shor.eyal@gmail.com  054-4921142מעניתבן- אייל 

shur.yael@gmail.comבת- יעל 

ofri.shur@gmail.comבן- עופרי 

6.8.1995 נפטר  שלוםאברון
4.9.1995 נפטר   אברהםנער

13.12.1998 נפטר   יהושועפורמן פרימור
1.9.2002 נפטר  054-4330227yezand@gmail.comאשה- יהודית זנד  אוריזנד

16.8.2003 נפטר  052-3900716barlevav14@gmail.comאשה- רחלי בר לבב  מוטיבר לבב
6.3.2007 נפטר   054-5402744rotempm@gmail.comאשה- פנינה רותם  חייםוולוורט רותם

31.1.2010 נפטר   050-5338626arbel_c@keh.co.ilאשה- הלן ארבל  חייםארבל
7.4.2012 נפטר    יעקבהלוי
19.9.2014 נפטר   054-4282857054-4282857אשה , מיכל  משהברגר

22.10.2015 נפטר   03-5495211050-6669789yaelakavia@gmail.com רמת השרון57התומר אשה- יעל עקביה  אליעקביה
bentamar@gmail.comבת- תמר צמיר טנדלר 

052-3010368בת- יעל צמיר 

הנופלים במלחמות אחרות

הנפטרים

12.9.2016 נפטר   צמיר צימרינג

שור

 חנוך

17.6.1990 נפטר   אברמלה

xlsx.רשימת משפחות חללי ונפטרים -  לוחמי ששת הימים 7פלסר  2עמוד 

mailto:dudushur@gmail.com
mailto:shor.eyal@gmail.com
mailto:shur.yael@gmail.com
mailto:ofri.shur@gmail.com

