
יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  1עמוד 

 ות חיצונייםשדות מידע ללקוחרשימת 

 

 שם שדה שם לקוח

 מספר זהות מועצה דתית ירושלים

 שם משפחה מועצה דתית ירושלים

 שם משפחה קודם מועצה דתית ירושלים

 שם נעורים מועצה דתית ירושלים

 שם פרטי מועצה דתית ירושלים

 שם פרטי קודם מועצה דתית ירושלים

 הות אבמ.ז מועצה דתית ירושלים

 שם אב מועצה דתית ירושלים

 מספר זהות אם מועצה דתית ירושלים

 שם אם מועצה דתית ירושלים

 תאריך לידה מועצה דתית ירושלים

 תאריך לידה עברי מועצה דתית ירושלים

 סוג מקום לידה מועצה דתית ירושלים

 מקום לידה מועצה דתית ירושלים

 ב.זוג מ.זהות מועצה דתית ירושלים

 ב.זוג שם פרטי מועצה דתית ירושלים

 ב.זוג שם משפחה מועצה דתית ירושלים

 מצב אישי מועצה דתית ירושלים

 תאריך מצב אישי מועצה דתית ירושלים

 מספר תעודה מ.אישי מועצה דתית ירושלים

 מקום מצב אישי מועצה דתית ירושלים

 מין מועצה דתית ירושלים

 סטטוס מועצה דתית ירושלים

 תאריך סטטוס מועצה דתית ירושלים

 תאריך פטירה מועצה דתית ירושלים

 תאריך פטירה עברי מועצה דתית ירושלים

 דת מועצה דתית ירושלים

 לאום מועצה דתית ירושלים

 אזרחות מועצה דתית ירושלים

 תאריך עליה מועצה דתית ירושלים

 ארץ עליה מועצה דתית ירושלים

 ספר עליהמ מועצה דתית ירושלים

 אזרחות זרה עבור זרים מועצה דתית ירושלים

 דרכון זר עבור זרים מועצה דתית ירושלים

 סמל ישוב מועצה דתית ירושלים

 שם ישוב מועצה דתית ירושלים

 סמל רחוב מועצה דתית ירושלים
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 שם שדה שם לקוח

 שם רחוב מועצה דתית ירושלים

 מספר בית מועצה דתית ירושלים

 ביתאות  מועצה דתית ירושלים

 מספר כניסה מועצה דתית ירושלים

 מספר דירה מועצה דתית ירושלים

 5מיקוד  מועצה דתית ירושלים

 7מיקוד  מועצה דתית ירושלים

 תאריך כניסה למען מועצה דתית ירושלים

 שם משפחה אנגלית מועצה דתית ירושלים

 שם פרטי אנגלית מועצה דתית ירושלים

 דיםסה"כ יל מועצה דתית ירושלים

 סוג מסמך נסיעה מועצה דתית ירושלים

 מספר מסמך נסיעה מועצה דתית ירושלים

 מ.נסיעה מקום הנפקה מועצה דתית ירושלים

 מ.נסיעה תאריך הנפקה מועצה דתית ירושלים

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף מועצה דתית ירושלים

 מ.אישי מול בן זוג מועצה דתית ירושלים

 ת לידהשנ מועצה דתית ירושלים

 סוג מקום פטירה מועצה דתית ירושלים

 מקום פטירה מועצה דתית ירושלים

 קוד חלוקה מועצה דתית ירושלים

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה מועצה דתית ירושלים

 שם משפחה אב מועצה דתית ירושלים

 שם פרטי אב )רשומת אב( מועצה דתית ירושלים

 שם אבי האב מועצה דתית ירושלים

 קטגוריה ה דתית ירושליםמועצ

 נתון קודם מועצה דתית ירושלים

 שם משפחה אם מועצה דתית ירושלים

 שם פרטי אם )רשומת האם( מועצה דתית ירושלים

 שם פרטי אבי האם מועצה דתית ירושלים

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה מועצה דתית ירושלים

 ב.ג תאריך סגירת תנועה מועצה דתית ירושלים

 תאריך תוקף תית ירושליםמועצה ד

 תעודה מועצה דתית ירושלים

 תוצאות אימות מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: סוג קשר מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: מאגר מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: מספר זהות מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: שם משפחה מועצה דתית ירושלים

 משפחה: שם פרטי בן מועצה דתית ירושלים
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 שם שדה שם לקוח

 בן משפחה: סוג מקום לידה מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: מקום לידה מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: תאריך לידה מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: אזרחות מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: שם אב מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: מין מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: סטטוס תית ירושליםמועצה ד

 בן משפחה: תאריך סטטוס מועצה דתית ירושלים

 בן משפחה: דרכון זר מועצה דתית ירושלים

 עבור שאילתות-סוג שם  מועצה דתית ירושלים

 שם קודם מועצה דתית ירושלים

 תאריך עדכון מועצה דתית ירושלים

 סוג עדכון מועצה דתית ירושלים

 סיבת שינוי ליםמועצה דתית ירוש

 תאריך ביטול מועצה דתית ירושלים

 אינדיקצית היסטוריית דת מועצה דתית ירושלים

 אינדיקצית היסטוריית לאום מועצה דתית ירושלים

 מספר זהות משרד הבינוי והשיכון

 שם משפחה משרד הבינוי והשיכון

 שם משפחה קודם משרד הבינוי והשיכון

 עוריםשם נ משרד הבינוי והשיכון

 שם פרטי משרד הבינוי והשיכון

 שם פרטי קודם משרד הבינוי והשיכון

 מאגר אב משרד הבינוי והשיכון

 מ.זהות אב משרד הבינוי והשיכון

 שם אב משרד הבינוי והשיכון

 מאגר אם משרד הבינוי והשיכון

 מספר זהות אם משרד הבינוי והשיכון

 שם אם משרד הבינוי והשיכון

 תאריך לידה וי והשיכוןמשרד הבינ

 תאריך לידה עברי משרד הבינוי והשיכון

 ב.זוג מ.זהות משרד הבינוי והשיכון

 ב.זוג שם פרטי משרד הבינוי והשיכון

 ב.זוג שם משפחה משרד הבינוי והשיכון

 מצב אישי משרד הבינוי והשיכון

 תאריך מצב אישי משרד הבינוי והשיכון

 מין משרד הבינוי והשיכון

 סטטוס משרד הבינוי והשיכון

 תאריך סטטוס משרד הבינוי והשיכון

 תאריך פטירה משרד הבינוי והשיכון
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 שם שדה שם לקוח

 תאריך פטירה עברי משרד הבינוי והשיכון

 אינדיקציית פטירה משרד הבינוי והשיכון

 אזרחות משרד הבינוי והשיכון

 תאריך כניסה לארץ משרד הבינוי והשיכון

 אריך עליהת משרד הבינוי והשיכון

 ארץ עליה משרד הבינוי והשיכון

 מספר עליה משרד הבינוי והשיכון

 סמל ישוב משרד הבינוי והשיכון

 שם ישוב משרד הבינוי והשיכון

 סמל רחוב משרד הבינוי והשיכון

 שם רחוב משרד הבינוי והשיכון

 מספר בית משרד הבינוי והשיכון

 אות בית משרד הבינוי והשיכון

 מספר כניסה ינוי והשיכוןמשרד הב

 מספר דירה משרד הבינוי והשיכון

 5מיקוד  משרד הבינוי והשיכון

 7מיקוד  משרד הבינוי והשיכון

 תאריך כניסה למען משרד הבינוי והשיכון

 סה"כ ילדים משרד הבינוי והשיכון

 18סה"כ ילדים עד  משרד הבינוי והשיכון

 המספר מסמך נסיע משרד הבינוי והשיכון

 מ.נסיעה תאריך הנפקה משרד הבינוי והשיכון

 אינד שוהה בחול משרד הבינוי והשיכון

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד הבינוי והשיכון

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד הבינוי והשיכון

 מ.אישי מול בן זוג משרד הבינוי והשיכון

 שנת לידה משרד הבינוי והשיכון

 קוד חלוקה כוןמשרד הבינוי והשי

 שם משפחה אב משרד הבינוי והשיכון

 שם פרטי אב )רשומת אב( משרד הבינוי והשיכון

 שם אבי האב משרד הבינוי והשיכון

 שם משפחה אם משרד הבינוי והשיכון

 שם פרטי אם )רשומת האם( משרד הבינוי והשיכון

 שם פרטי אבי האם משרד הבינוי והשיכון

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה משרד הבינוי והשיכון

 ב.ג סוג פתיחה משרד הבינוי והשיכון

 ב.ג תאריך סגירת תנועה משרד הבינוי והשיכון

 ב.ג סוג סגירה משרד הבינוי והשיכון

 אינדיקצית אזרח משרד הבינוי והשיכון

 תאריך תוקף משרד הבינוי והשיכון
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 שם שדה שם לקוח

 תוצאות אימות משרד הבינוי והשיכון

 בן משפחה: סוג קשר וןמשרד הבינוי והשיכ

 בן משפחה: מאגר משרד הבינוי והשיכון

 בן משפחה: מספר זהות משרד הבינוי והשיכון

 בן משפחה: שם משפחה משרד הבינוי והשיכון

 בן משפחה: שם פרטי משרד הבינוי והשיכון

 בן משפחה: שם אב משרד הבינוי והשיכון

 בן משפחה: סטטוס משרד הבינוי והשיכון

 שם קודם הבינוי והשיכון משרד

 תאריך עדכון משרד הבינוי והשיכון

 תאריך ביטול משרד הבינוי והשיכון

 מען קודם משרד הבינוי והשיכון

 מספר זהות נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם משפחה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם משפחה קודם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם נעורים בות מס הכנסהנצי-רשות המיסים

 שם פרטי נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם פרטי קודם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מאגר אב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מ.זהות אב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם אב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מאגר אם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר זהות אם נציבות מס הכנסה-המיסיםרשות 

 שם אם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם סב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך לידה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך לידה עברי נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סוג מקום לידה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מקום לידה הכנסה נציבות מס-רשות המיסים

 קוד ארץ לידה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.זוג מאגר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.זוג מ.זהות נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.זוג שם פרטי נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.זוג שם משפחה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מצב אישי נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך מצב אישי נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר תעודה מ.אישי נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מקום מצב אישי נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מין נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סטטוס נציבות מס הכנסה-רשות המיסים
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 שם שדה שם לקוח

 תאריך סטטוס נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך פטירה נציבות מס הכנסה-ות המיסיםרש

 תאריך פטירה עברי נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 1סיבת פטירה  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 2סיבת פטירה  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 3סיבת פטירה  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 צבא נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 אינדיקציית פטירה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 דת נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 לאום נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 אזרחות נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך הנפקת ת.ז נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סיבת הנפקת ת.ז נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 יך כניסה לארץתאר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך עליה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ארץ עליה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר עליה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 אזרחות זרה עבור זרים נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 דרכון זר עבור זרים נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סמל ישוב הנציבות מס הכנס-רשות המיסים

 שם ישוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סמל רחוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם רחוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר בית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 אות בית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר כניסה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר דירה ת מס הכנסהנציבו-רשות המיסים

 5מיקוד  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 7מיקוד  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך כניסה למען נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: סמל ישוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: שם ישוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: סמל רחוב הכנסה נציבות מס-רשות המיסים

 כ. דואר: שם רחוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: מספר בית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: אות בית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: כניסה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: מספר דירה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 5כ. דואר: מיקוד  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 7כ. דואר: מיקוד  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים
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 כ. דואר: תא דואר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: אצל נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: תאריך כניסה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: תאריך סיום סהנציבות מס הכנ-רשות המיסים

 שם משפחה אנגלית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם פרטי אנגלית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם אב אנגלית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סה"כ ילדים נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סוג מסמך נסיעה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר מסמך נסיעה ת מס הכנסהנציבו-רשות המיסים

 מ.נסיעה מקום הנפקה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מ.נסיעה תאריך הנפקה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך כניסה אחרונה לארץ נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 נפה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 לשכת מנא נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סוג אשרת שהיה אחרונה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר אשרת שהיה אחרונה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מ.אישי מול בן זוג נציבות מס הכנסה-ות המיסיםרש

 קוד עדכון נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שנת לידה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 זיהוי קודם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר נלווה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סוג מקום פטירה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מקום פטירה נציבות מס הכנסה-םרשות המיסי

 קוד חלוקה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 כ. דואר: קוד חלוקה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם משפחה אב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 אב(שם פרטי אב )רשומת  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם אבי האב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטגוריה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 נתון קודם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם משפחה אם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם פרטי אם )רשומת האם( נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 םשם פרטי אבי הא נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.ג סוג פתיחה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים
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 ב.ג תחנת גבול פתיחה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.ג חברת תעופה פתיחה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.ג מספר טיסה פתיחה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.ג תאריך סגירת תנועה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.ג סוג סגירה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.ג תחנת גבול סגירה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.ג חברת תעופה סגירה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.ג מספר טיסה סגירה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ב.ג מטרה סגירה סהנציבות מס הכנ-רשות המיסים

 סוג אשרה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מאגר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך תוקף נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תעודה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סוג תעודה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מ. נסיעה גורל נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מ.נ. תחילת תוקף הארכה נציבות מס הכנסה-סיםרשות המי

 מ.נ. סוג גורם מאריך נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סוג מעסיק נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר מעסיק נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך תחילת העסקה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 העסקה תאריך סיום נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סיבת סיום העסקה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם מעסיק נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מעסיק מספר טלפון נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מעסיק סמל ישוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מעסיק שם ישוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ק סמל רחובמעסי נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מעסיק שם רחוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מעסיק מספר בית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מעסיק אות בית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מעסיק כניסה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מעסיק מספר דירה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 5מעסיק מיקוד  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 7מעסיק מיקוד  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מעסיק קוד חלוקה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מעסיק תאריך כניסה למען נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין:קוד חלוקה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין: סמל ישוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין: שם ישוב ציבות מס הכנסהנ-רשות המיסים

 קטין: סמל רחוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים
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 קטין: שם רחוב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין: מספר בית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין: אות בית נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין: כניסה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין: מספר דירה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 5קטין: מיקוד  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 7קטין: מיקוד  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין: תא דואר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין: אצל נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין: תאריך כניסה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קטין: תאריך סיום נציבות מס הכנסה-יסיםרשות המ

 בן משפחה: סוג קשר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: מאגר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: מספר זהות נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: שם משפחה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 ן משפחה: שם פרטיב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: סוג מקום לידה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: מקום לידה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: תאריך לידה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 משפחה: סוג מסמך נסיעהבן  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: אזרחות נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: שם אב נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: מין נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: סטטוס נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: תאריך סטטוס נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 בן משפחה: דרכון זר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 עבור שאילתות-סוג שם  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם קודם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך עדכון נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סוג עדכון נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סיבת שינוי נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך ביטול נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר תיק בלשכה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מיקוד בחול נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מאגר מקושר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 זיהוי מקושר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קוד ארץ מקושר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 נילווה מקושר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים
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 תאריך קישור נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם פרטי מקושר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם משפחה מקושר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שרתאריך לידה מקו נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קוד סוג ת.זהות נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 RMDאינדיקצית הגבלה  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 CRMאינדיקצית הגבלה  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 1מ.נסיעה קוד הגבלת  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 2מ.נסיעה קוד הגבלת  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 3מ.נסיעה קוד הגבלת  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 4מ.נסיעה קוד הגבלת  נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מ.נסיעה תאריך תחילת תוקף הגבלת נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קוד סוג אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה ת מס הכנסהנציבו-רשות המיסים

 תאריך תוקף אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 נלווה למספר אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 אישור סירוב אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קוד סוג גורם אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קוד מוקצה לגורם אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מונה עדכונים אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר סידורי אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך רישום אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך ביטול אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 קוד סוג עדכון אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-ות המיסיםרש

 תאריך מתן אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך סיום פנימי אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר בקשה אשרת שהייה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שהייה מספר רשיון חדש אשרת נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם פרטי עברי לזר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 שם משפחה עברי לזר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 אינד זכאי חוק השבות לזר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך מצב אישי קודם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מצב אישי קודם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 זיהוי פנימי נציבות מס הכנסה-םרשות המיסי

 מספר תיק במטה נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר היתר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סוג היתר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך תחילת תוקף היתר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 תאריך סיום תוקף היתר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים
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 תאריך הנפקת היתר נציבות מס הכנסה-המיסים רשות

 קוד מקצוע בהיתר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר עובדים בהיתר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר היתר קודם נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 סטטוס היתר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 הערות היתר נציבות מס הכנסה-רשות המיסים

 מספר זהות משרד התחבורה

 שם משפחה משרד התחבורה

 שם פרטי משרד התחבורה

 שם אב משרד התחבורה

 שם סב משרד התחבורה

 תאריך לידה משרד התחבורה

 תאריך לידה עברי משרד התחבורה

 מין משרד התחבורה

 תאריך פטירה משרד התחבורה

 אינדיקציית פטירה משרד התחבורה

 כון זר עבור זריםדר משרד התחבורה

 סמל ישוב משרד התחבורה

 שם ישוב משרד התחבורה

 סמל רחוב משרד התחבורה

 שם רחוב משרד התחבורה

 מספר בית משרד התחבורה

 אות בית משרד התחבורה

 מספר כניסה משרד התחבורה

 מספר דירה משרד התחבורה

 5מיקוד  משרד התחבורה

 7מיקוד  משרד התחבורה

 תאריך כניסה למען רהמשרד התחבו

 כ. דואר: סמל ישוב משרד התחבורה

 כ. דואר: שם ישוב משרד התחבורה

 כ. דואר: סמל רחוב משרד התחבורה

 כ. דואר: שם רחוב משרד התחבורה

 כ. דואר: מספר בית משרד התחבורה

 כ. דואר: אות בית משרד התחבורה

 כ. דואר: כניסה משרד התחבורה

 ואר: מספר דירהכ. ד משרד התחבורה

 5כ. דואר: מיקוד  משרד התחבורה

 7כ. דואר: מיקוד  משרד התחבורה

 כ. דואר: תא דואר משרד התחבורה

 כ. דואר: אצל משרד התחבורה
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 כ. דואר: תאריך כניסה משרד התחבורה

 כ. דואר: תאריך סיום משרד התחבורה

 שם משפחה אנגלית משרד התחבורה

 אנגליתשם פרטי  משרד התחבורה

 קוד עדכון משרד התחבורה

 מספר נלווה משרד התחבורה

 קוד חלוקה משרד התחבורה

 כ. דואר: קוד חלוקה משרד התחבורה

 שם משפחה אב משרד התחבורה

 מאגר משרד התחבורה

 קטין:קוד חלוקה משרד התחבורה

 קטין: סמל ישוב משרד התחבורה

 קטין: שם ישוב משרד התחבורה

 קטין: סמל רחוב המשרד התחבור

 קטין: שם רחוב משרד התחבורה

 קטין: מספר בית משרד התחבורה

 קטין: אות בית משרד התחבורה

 קטין: כניסה משרד התחבורה

 קטין: מספר דירה משרד התחבורה

 5קטין: מיקוד  משרד התחבורה

 7קטין: מיקוד  משרד התחבורה

 קטין: תא דואר משרד התחבורה

 קטין: אצל משרד התחבורה

 קטין: תאריך כניסה משרד התחבורה

 קטין: תאריך סיום משרד התחבורה

 בן משפחה: מספר זהות משרד התחבורה

 5אינדיקצית א/ משרד התחבורה

 5תאריך תוקף א/ משרד התחבורה

 5תאריך פג תוקף א/ משרד התחבורה

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה משרד התחבורה

 וקף אשרת שהייהתאריך ת משרד התחבורה

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה משרד התחבורה

 אינד זכאי חוק השבות לזר משרד התחבורה

 מספר זהות אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם משפחה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם משפחה קודם אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 נעורים שם אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם פרטי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם פרטי קודם אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מאגר אב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 
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 מ.זהות אב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם אב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מאגר אם אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מספר זהות אם אפוטרופוס כללי  -רד המשפטים מש

 שם אם אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם סב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך לידה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך לידה עברי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סוג מקום לידה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מקום לידה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 קוד ארץ לידה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.זוג מ.זהות אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.זוג שם פרטי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.זוג שם משפחה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מצב אישי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך מצב אישי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מספר תעודה מ.אישי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סוג מקום מ.אישי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מקום מצב אישי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מין אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סטטוס טרופוס כלליאפו  -משרד המשפטים 

 תאריך סטטוס אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך פטירה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך פטירה עברי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 1סיבת פטירה  אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 2סיבת פטירה  אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 3סיבת פטירה  אפוטרופוס כללי  -ים משרד המשפט

 אינדיקציית פטירה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 אזרחות אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך הנפקת ת.ז אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סיבת הנפקת ת.ז אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ניסה לארץתאריך כ אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך עליה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ארץ עליה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מספר עליה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 אזרחות זרה עבור זרים אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 דרכון זר עבור זרים אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סמל ישוב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם ישוב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סמל רחוב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 
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 שם רחוב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מספר בית אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 אות בית אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מספר כניסה ליאפוטרופוס כל  -משרד המשפטים 

 מספר דירה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 5מיקוד  אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 7מיקוד  אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך כניסה למען אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: סמל ישוב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: שם ישוב רופוס כלליאפוט  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: סמל רחוב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: שם רחוב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: מספר בית אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: אות בית אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: כניסה יאפוטרופוס כלל  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: מספר דירה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 5כ. דואר: מיקוד  אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 7כ. דואר: מיקוד  אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: תא דואר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 אצלכ. דואר:  אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: תאריך כניסה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: תאריך סיום אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם משפחה אנגלית אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם פרטי אנגלית אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם אב אנגלית אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם אם אנגלית אפוטרופוס כללי  -משפטים משרד ה

 סה"כ ילדים אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סוג מסמך נסיעה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מספר מסמך נסיעה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מ.נסיעה מקום הנפקה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מ.נסיעה תאריך הנפקה ליאפוטרופוס כל  -משרד המשפטים 

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 אינד שוהה בחול אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 לשכת מנא וטרופוס כלליאפ  -משרד המשפטים 

 סוג אשרת שהיה אחרונה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מספר אשרת שהיה אחרונה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מ.אישי מול בן זוג אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 
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 שנת לידה וטרופוס כלליאפ  -משרד המשפטים 

 זיהוי קודם אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מספר נלווה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סוג מקום פטירה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מקום פטירה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 קוד חלוקה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 כ. דואר: קוד חלוקה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם משפחה אב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם פרטי אב )רשומת אב( אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם אבי האב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 אזרחות אב ס כלליאפוטרופו  -משרד המשפטים 

 שם משפחה אם אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם פרטי אם )רשומת האם( אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם פרטי אבי האם אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ג פתיחהב.ג סו אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.ג תחנת גבול פתיחה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.ג נמל תעופה פתיחה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.ג חברת תעופה פתיחה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.ג מספר טיסה פתיחה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 יך סגירת תנועהב.ג תאר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.ג סוג סגירה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.ג תחנת גבול סגירה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.ג נמל תעופה סגירה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ב.ג חברת תעופה סגירה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 פר טיסה סגירהב.ג מס אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סוג אשרה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מאגר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך תוקף אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תעודה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תוצאות אימות אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 זריםניקוד  אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: סוג קשר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: מאגר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: מספר זהות אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: שם משפחה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: שם פרטי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: סוג מקום לידה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: מקום לידה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 
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 בן משפחה: תאריך לידה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 חה: אינדיקציית אזרחבן משפ אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: סוג מסמך נסיעה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: אזרחות אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: שם אב אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: מין וס כלליאפוטרופ  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: סטטוס אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: תאריך סטטוס אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: דרכון זר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 בן משפחה: מספר נלווה אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 עבור שאילתות-סוג שם  לליאפוטרופוס כ  -משרד המשפטים 

 שם קודם אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך עדכון אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סוג עדכון אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סיבת שינוי אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך ביטול אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מיקוד בחול פוטרופוס כלליא  -משרד המשפטים 

 מאגר מקושר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 זיהוי מקושר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 קוד ארץ מקושר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם ארץ מקושר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 נילווה מקושר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך קישור אפוטרופוס כללי  -שפטים משרד המ

 שם פרטי מקושר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 שם משפחה מקושר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 תאריך לידה מקושר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 סטטוס מקושר אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 ד סוג אשרת שהייהקו אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 

 מספר זהות עיריית ירושלים

 שם משפחה עיריית ירושלים

 שם פרטי עיריית ירושלים

 תאריך פטירה עיריית ירושלים

 אינדיקציית פטירה עיריית ירושלים

 סמל ישוב עיריית ירושלים

 שם ישוב עיריית ירושלים

 סמל רחוב עיריית ירושלים

 שם רחוב עיריית ירושלים

 מספר בית ית ירושליםעירי
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 שם שדה שם לקוח

 אות בית עיריית ירושלים

 מספר כניסה עיריית ירושלים

 מספר דירה עיריית ירושלים

 5מיקוד  עיריית ירושלים

 7מיקוד  עיריית ירושלים

 תאריך כניסה למען עיריית ירושלים

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית ירושלים

 כ. דואר: שם ישוב עיריית ירושלים

 כ. דואר: סמל רחוב שליםעיריית ירו

 כ. דואר: שם רחוב עיריית ירושלים

 כ. דואר: מספר בית עיריית ירושלים

 כ. דואר: אות בית עיריית ירושלים

 כ. דואר: כניסה עיריית ירושלים

 כ. דואר: מספר דירה עיריית ירושלים

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית ירושלים

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית ירושלים

 כ. דואר: תא דואר עיריית ירושלים

 כ. דואר: אצל עיריית ירושלים

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית ירושלים

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית ירושלים

 קוד חלוקה עיריית ירושלים

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית ירושלים

 מספר זהות בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 שם משפחה י(בי"ח שער מנשה )פסיכיאטר

 שם משפחה קודם בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 שם נעורים בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 שם פרטי בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 שם פרטי קודם בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 שם אב בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 תאריך לידה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 תאריך לידה עברי יאטרי(בי"ח שער מנשה )פסיכ

 סוג מקום לידה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 מקום לידה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 ב.זוג מ.זהות בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 ב.זוג שם פרטי בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 ב.זוג שם משפחה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 ישימצב א בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 תאריך מצב אישי בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 מין בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 סטטוס בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(
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 תאריך פטירה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 תאריך פטירה עברי בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 1סיבת פטירה  בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 2סיבת פטירה  רי(בי"ח שער מנשה )פסיכיאט

 3סיבת פטירה  בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 צבא בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 אינדיקציית פטירה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 דת בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 לאום בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 אזרחות בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 אריך כניסה לארץת בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 תאריך עליה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 ארץ עליה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 דרכון זר עבור זרים בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 סמל ישוב בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 שם ישוב בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 סמל רחוב בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 שם רחוב בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 מספר בית בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 אות בית בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 מספר כניסה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 מספר דירה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 5מיקוד  בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 7מיקוד  שער מנשה )פסיכיאטרי( בי"ח

 תאריך כניסה למען בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: מספר בית ח שער מנשה )פסיכיאטרי(בי"

 כ. דואר: אות בית בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: כניסה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 7וד כ. דואר: מיק בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: תא דואר בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: אצל בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(
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 שם משפחה אנגלית בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 פרטי אנגלית שם בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 אינד שוהה בחול בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 שנת לידה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 סוג מקום פטירה סיכיאטרי(בי"ח שער מנשה )פ

 מקום פטירה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 קוד חלוקה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 כ. דואר: קוד חלוקה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 תאריך תוקף בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: סוג קשר רי(בי"ח שער מנשה )פסיכיאט

 בן משפחה: מאגר בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: מקום לידה "ח שער מנשה )פסיכיאטרי(בי

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: שם אב בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: מין בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: סטטוס בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 מספר זהות בנק ישראל

 שם משפחה בנק ישראל

 שם משפחה קודם בנק ישראל

 שם פרטי בנק ישראל

 ם פרטי קודםש בנק ישראל

 מ.זהות אב בנק ישראל

 שם אב בנק ישראל

 מספר זהות אם בנק ישראל

 שם אם בנק ישראל

 תאריך לידה בנק ישראל

 תאריך לידה עברי בנק ישראל

 ב.זוג מ.זהות בנק ישראל
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 ב.זוג שם פרטי בנק ישראל

 ב.זוג שם משפחה בנק ישראל

 מצב אישי בנק ישראל

 מין בנק ישראל

 סטטוס שראלבנק י

 תאריך סטטוס בנק ישראל

 תאריך פטירה בנק ישראל

 אינדיקציית פטירה בנק ישראל

 אזרחות בנק ישראל

 תאריך הנפקת ת.ז בנק ישראל

 אזרחות זרה עבור זרים בנק ישראל

 דרכון זר עבור זרים בנק ישראל

 סמל ישוב בנק ישראל

 שם ישוב בנק ישראל

 סמל רחוב בנק ישראל

 שם רחוב ישראלבנק 

 מספר בית בנק ישראל

 אות בית בנק ישראל

 מספר כניסה בנק ישראל

 מספר דירה בנק ישראל

 5מיקוד  בנק ישראל

 7מיקוד  בנק ישראל

 תאריך כניסה למען בנק ישראל

 כ. דואר: סמל ישוב בנק ישראל

 כ. דואר: שם ישוב בנק ישראל

 כ. דואר: סמל רחוב בנק ישראל

 כ. דואר: שם רחוב אלבנק ישר

 כ. דואר: מספר בית בנק ישראל

 כ. דואר: אות בית בנק ישראל

 כ. דואר: כניסה בנק ישראל

 כ. דואר: מספר דירה בנק ישראל

 5כ. דואר: מיקוד  בנק ישראל

 7כ. דואר: מיקוד  בנק ישראל

 כ. דואר: תא דואר בנק ישראל

 כ. דואר: אצל בנק ישראל

 ואר: תאריך כניסהכ. ד בנק ישראל

 כ. דואר: תאריך סיום בנק ישראל

 שם משפחה אנגלית בנק ישראל

 שם פרטי אנגלית בנק ישראל

 סה"כ ילדים בנק ישראל
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 18סה"כ ילדים עד  בנק ישראל

 מ.אישי מול בן זוג בנק ישראל

 קוד עדכון בנק ישראל

 שנת לידה בנק ישראל

 מספר נלווה בנק ישראל

 ד חלוקהקו בנק ישראל

 כ. דואר: קוד חלוקה בנק ישראל

 שם משפחה אב בנק ישראל

 שם משפחה אם בנק ישראל

 מאגר בנק ישראל

 בן משפחה: סוג קשר בנק ישראל

 בן משפחה: מאגר בנק ישראל

 בן משפחה: מספר זהות בנק ישראל

 בן משפחה: שם משפחה בנק ישראל

 בן משפחה: שם פרטי בנק ישראל

 בן משפחה: סוג מקום לידה בנק ישראל

 בן משפחה: מקום לידה בנק ישראל

 בן משפחה: תאריך לידה בנק ישראל

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח בנק ישראל

 בן משפחה: סוג מסמך נסיעה בנק ישראל

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה בנק ישראל

 בן משפחה: אזרחות בנק ישראל

 בן משפחה: שם אב בנק ישראל

 בן משפחה: מין ישראל בנק

 בן משפחה: סטטוס בנק ישראל

 בן משפחה: תאריך סטטוס בנק ישראל

 בן משפחה: דרכון זר בנק ישראל

 שם קודם בנק ישראל

 מאגר מקושר בנק ישראל

 זיהוי מקושר בנק ישראל

 קוד ארץ מקושר בנק ישראל

 שם ארץ מקושר בנק ישראל

 נילווה מקושר בנק ישראל

 תאריך קישור אלבנק ישר

 שם פרטי מקושר בנק ישראל

 שם משפחה מקושר בנק ישראל

 אינדיקצית בגיר בנק ישראל

 אזרחות זרה ישראל/ישע בנק ישראל

 דרכון זר ישראל/ישע בנק ישראל

 בנק ישראל
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 בנק ישראל(
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 מספר זהות מטה ארצי -משטרה

 שפחהשם מ מטה ארצי -משטרה

 שם משפחה קודם מטה ארצי -משטרה

 שם נעורים מטה ארצי -משטרה

 שם פרטי מטה ארצי -משטרה

 שם פרטי קודם מטה ארצי -משטרה

 מאגר אב מטה ארצי -משטרה

 מ.זהות אב מטה ארצי -משטרה

 שם אב מטה ארצי -משטרה

 מאגר אם מטה ארצי -משטרה

 מספר זהות אם מטה ארצי -משטרה

 תאריך לידה מטה ארצי -משטרה

 תאריך לידה עברי מטה ארצי -משטרה

 סוג מקום לידה מטה ארצי -משטרה

 מקום לידה מטה ארצי -משטרה

 קוד ארץ לידה מטה ארצי -משטרה

 ב.זוג מ.זהות מטה ארצי -משטרה

 מצב אישי מטה ארצי -משטרה

 תאריך מצב אישי מטה ארצי -משטרה

 מ.אישי מספר תעודה מטה ארצי -משטרה

 סוג מקום מ.אישי מטה ארצי -משטרה

 מקום מצב אישי מטה ארצי -משטרה

 מין מטה ארצי -משטרה

 סטטוס מטה ארצי -משטרה

 תאריך סטטוס מטה ארצי -משטרה

 תאריך פטירה מטה ארצי -משטרה

 תאריך פטירה עברי מטה ארצי -משטרה

 1סיבת פטירה  מטה ארצי -משטרה

 2יבת פטירה ס מטה ארצי -משטרה

 3סיבת פטירה  מטה ארצי -משטרה

 צבא מטה ארצי -משטרה

 אינדיקציית פטירה מטה ארצי -משטרה

 דת מטה ארצי -משטרה

 לאום מטה ארצי -משטרה

 אזרחות מטה ארצי -משטרה

 תאריך הנפקת ת.ז מטה ארצי -משטרה

 סיבת הנפקת ת.ז מטה ארצי -משטרה

 לארץ תאריך כניסה מטה ארצי -משטרה

 תאריך עליה מטה ארצי -משטרה

 ארץ עליה מטה ארצי -משטרה
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 מספר עליה מטה ארצי -משטרה

 אזרחות זרה עבור זרים מטה ארצי -משטרה

 דרכון זר עבור זרים מטה ארצי -משטרה

 סמל ישוב מטה ארצי -משטרה

 שם ישוב מטה ארצי -משטרה

 סמל רחוב מטה ארצי -משטרה

 ם רחובש מטה ארצי -משטרה

 מספר בית מטה ארצי -משטרה

 אות בית מטה ארצי -משטרה

 מספר כניסה מטה ארצי -משטרה

 מספר דירה מטה ארצי -משטרה

 5מיקוד  מטה ארצי -משטרה

 7מיקוד  מטה ארצי -משטרה

 תאריך כניסה למען מטה ארצי -משטרה

 סמל ישוב קודם)אצוה( מטה ארצי -משטרה

 אר: סמל ישובכ. דו מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: שם ישוב מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: סמל רחוב מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: שם רחוב מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: מספר בית מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: אות בית מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: כניסה מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: מספר דירה מטה ארצי -משטרה

 5כ. דואר: מיקוד  מטה ארצי -טרהמש

 7כ. דואר: מיקוד  מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: תא דואר מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: אצל מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: תאריך כניסה מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: תאריך סיום מטה ארצי -משטרה

 שם משפחה אנגלית מטה ארצי -משטרה

 פרטי אנגלית שם מטה ארצי -משטרה

 סה"כ ילדים מטה ארצי -משטרה

 18סה"כ ילדים עד  מטה ארצי -משטרה

 סוג מסמך נסיעה מטה ארצי -משטרה

 מספר מסמך נסיעה מטה ארצי -משטרה

 מ.נסיעה מקום הנפקה מטה ארצי -משטרה

 מ.נסיעה תאריך הנפקה מטה ארצי -משטרה

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף מטה ארצי -משטרה

 אינד שוהה בחול מטה ארצי -רהמשט

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מטה ארצי -משטרה
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 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מטה ארצי -משטרה

 נפה מטה ארצי -משטרה

 לשכת מנא מטה ארצי -משטרה

 קוד עדכון מטה ארצי -משטרה

 מספר נלווה מטה ארצי -משטרה

 סוג מקום פטירה מטה ארצי -משטרה

 מקום פטירה ארצי מטה -משטרה

 קוד חלוקה מטה ארצי -משטרה

 כ. דואר: קוד חלוקה מטה ארצי -משטרה

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה מטה ארצי -משטרה

 שם משפחה אב מטה ארצי -משטרה

 שם פרטי אב )רשומת אב( מטה ארצי -משטרה

 שם אבי האב מטה ארצי -משטרה

 שם משפחה אם מטה ארצי -משטרה

 שם פרטי אם )רשומת האם( ארצי מטה -משטרה

 שם פרטי אבי האם מטה ארצי -משטרה

 מאגר מטה ארצי -משטרה

 סוג תעודה מטה ארצי -משטרה

 מ. נסיעה גורל מטה ארצי -משטרה

 מ.נ. תחילת תוקף הארכה מטה ארצי -משטרה

 מ.נ. סוג גורם מאריך מטה ארצי -משטרה

 מ.נ. גורם מאריך מטה ארצי -משטרה

 סוג מעסיק מטה ארצי -המשטר

 מספר מעסיק מטה ארצי -משטרה

 תאריך תחילת העסקה מטה ארצי -משטרה

 תאריך סיום העסקה מטה ארצי -משטרה

 סיבת סיום העסקה מטה ארצי -משטרה

 שם מעסיק מטה ארצי -משטרה

 מעסיק מספר טלפון מטה ארצי -משטרה

 מעסיק סמל ישוב מטה ארצי -משטרה

 מעסיק שם ישוב ארצימטה  -משטרה

 מעסיק סמל רחוב מטה ארצי -משטרה

 מעסיק שם רחוב מטה ארצי -משטרה

 מעסיק מספר בית מטה ארצי -משטרה

 מעסיק אות בית מטה ארצי -משטרה

 מעסיק כניסה מטה ארצי -משטרה

 מעסיק מספר דירה מטה ארצי -משטרה

 5מעסיק מיקוד  מטה ארצי -משטרה

 7עסיק מיקוד מ מטה ארצי -משטרה

 מעסיק קוד חלוקה מטה ארצי -משטרה
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 מעסיק תאריך כניסה למען מטה ארצי -משטרה

 תאריך ביטול מטה ארצי -משטרה

 מספר תיק בלשכה מטה ארצי -משטרה

 מאגר מקושר מטה ארצי -משטרה

 זיהוי מקושר מטה ארצי -משטרה

 קוד ארץ מקושר מטה ארצי -משטרה

 וה מקושרנילו מטה ארצי -משטרה

 תאריך קישור מטה ארצי -משטרה

 שם פרטי מקושר מטה ארצי -משטרה

 שם משפחה מקושר מטה ארצי -משטרה

 תאריך לידה מקושר מטה ארצי -משטרה

 מספר כרטיס זהות מטה ארצי -משטרה

 קוד סוג ת.זהות מטה ארצי -משטרה

 תאריך פג תוקף ת.זהות מטה ארצי -משטרה

 ספר אשרת שהייהמ מטה ארצי -משטרה

 קוד סוג אשרת שהייה מטה ארצי -משטרה

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה מטה ארצי -משטרה

 תאריך תוקף אשרת שהייה מטה ארצי -משטרה

 תאריך ביטול אשרת שהייה מטה ארצי -משטרה

 תאריך מתן אשרת שהייה מטה ארצי -משטרה

 מספר בקשה אשרת שהייה מטה ארצי -משטרה

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה מטה ארצי -משטרה

 שם פרטי עברי לזר מטה ארצי -משטרה

 שם משפחה עברי לזר מטה ארצי -משטרה

 אינד זכאי חוק השבות לזר מטה ארצי -משטרה

 סמל קלפי מטה ארצי -משטרה

 הגבלת תיק קוד סוג מטה ארצי -משטרה

 הגבלת תיק תאריך תחילת תוקף מטה ארצי -משטרה

 הגבלת תיק תאריך סיום תוקף מטה ארצי -משטרה

 הגבלת תיק מלל חפשי מטה ארצי -משטרה

 הגבלת תיק אסמכתא מטה ארצי -משטרה

 הגבלת תיק תאריך ביטול מטה ארצי -משטרה

 נותן צו - 47הגבלת תיק  מטה ארצי -משטרה

 בית משפט - 47הגבלת תיק  מטה ארצי -משטרה

 זיהוי פנימי מטה ארצי -משטרה

 מספר תיק במטה מטה ארצי -משטרה

 מספר היתר מטה ארצי -משטרה

 סוג היתר מטה ארצי -משטרה

 תאריך תחילת תוקף היתר מטה ארצי -משטרה

 תאריך סיום תוקף היתר מטה ארצי -משטרה
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 תאריך הנפקת היתר מטה ארצי -משטרה

 קוד מקצוע בהיתר מטה ארצי -משטרה

 בהיתר מספר עובדים מטה ארצי -משטרה

 מספר היתר קודם מטה ארצי -משטרה

 סטטוס היתר מטה ארצי -משטרה

 תאריך רישום כללי מטה ארצי -משטרה

 אזרחות זרה ישראל/ישע מטה ארצי -משטרה

 דרכון זר ישראל/ישע מטה ארצי -משטרה

 מספר מעוז מטה ארצי -משטרה

 זיהוי תמונה מטה ארצי -משטרה

 לוםתאריך צי מטה ארצי -משטרה

 מספר אצבע יד ימין מטה ארצי -משטרה

 זיהוי טביעת אצבע ימין מטה ארצי -משטרה

 תאריך עדכון טביעת אצבע ימין ושמאל מטה ארצי -משטרה

 מספר אצבע יד שמאל מטה ארצי -משטרה

 זיהוי טביעת אצבע שמאל מטה ארצי -משטרה

 זיהוי פנימי מקושר מטה ארצי -משטרה

 מספר זהות מנהל אזרחי איו"ש

 שם משפחה מנהל אזרחי איו"ש

 שם משפחה קודם מנהל אזרחי איו"ש

 שם פרטי מנהל אזרחי איו"ש

 שם אב מנהל אזרחי איו"ש

 שם אם מנהל אזרחי איו"ש

 שם סב מנהל אזרחי איו"ש

 תאריך לידה מנהל אזרחי איו"ש

 סוג מקום לידה מנהל אזרחי איו"ש

 מקום לידה מנהל אזרחי איו"ש

 מצב אישי מנהל אזרחי איו"ש

 סוג מקום מ.אישי מנהל אזרחי איו"ש

 מקום מצב אישי מנהל אזרחי איו"ש

 מין מנהל אזרחי איו"ש

 סטטוס מנהל אזרחי איו"ש

 תאריך סטטוס מנהל אזרחי איו"ש

 תאריך פטירה מנהל אזרחי איו"ש

 1סיבת פטירה  מנהל אזרחי איו"ש

 2רה סיבת פטי מנהל אזרחי איו"ש

 3סיבת פטירה  מנהל אזרחי איו"ש

 אינדיקציית פטירה מנהל אזרחי איו"ש

 דת מנהל אזרחי איו"ש

 תאריך הנפקת ת.ז מנהל אזרחי איו"ש
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 תאריך עליה מנהל אזרחי איו"ש

 סמל ישוב מנהל אזרחי איו"ש

 שם ישוב מנהל אזרחי איו"ש

 סמל רחוב מנהל אזרחי איו"ש

 רחובשם  מנהל אזרחי איו"ש

 מספר בית מנהל אזרחי איו"ש

 אות בית מנהל אזרחי איו"ש

 מספר כניסה מנהל אזרחי איו"ש

 מספר דירה מנהל אזרחי איו"ש

 5מיקוד  מנהל אזרחי איו"ש

 7מיקוד  מנהל אזרחי איו"ש

 תאריך כניסה למען מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: סמל ישוב מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: שם ישוב מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: סמל רחוב מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: שם רחוב מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: מספר בית מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: אות בית מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: כניסה מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: מספר דירה מנהל אזרחי איו"ש

 7מיקוד כ. דואר:  מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: תא דואר מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: אצל מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: תאריך כניסה מנהל אזרחי איו"ש

 כ. דואר: תאריך סיום מנהל אזרחי איו"ש

 שם משפחה אנגלית מנהל אזרחי איו"ש

 שם פרטי אנגלית מנהל אזרחי איו"ש

 מספר מסמך נסיעה מנהל אזרחי איו"ש

 מ.נסיעה מקום הנפקה ל אזרחי איו"שמנה

 מ.נסיעה תאריך הנפקה מנהל אזרחי איו"ש

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף מנהל אזרחי איו"ש

 נפה מנהל אזרחי איו"ש

 לשכת מנא מנהל אזרחי איו"ש

 סוג מקום פטירה מנהל אזרחי איו"ש

 מקום פטירה מנהל אזרחי איו"ש

 קוד חלוקה מנהל אזרחי איו"ש

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה אזרחי איו"שמנהל 

 אינדיקצית אזרח מנהל אזרחי איו"ש

 מאגר מנהל אזרחי איו"ש

 סוג תעודה מנהל אזרחי איו"ש



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  28עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מ. נסיעה גורל מנהל אזרחי איו"ש

 מ.נ. תחילת תוקף הארכה מנהל אזרחי איו"ש

 מ.נ. סוג גורם מאריך מנהל אזרחי איו"ש

 מאריך מ.נ. גורם מנהל אזרחי איו"ש

 בן משפחה: סוג קשר מנהל אזרחי איו"ש

 בן משפחה: מאגר מנהל אזרחי איו"ש

 בן משפחה: מספר זהות מנהל אזרחי איו"ש

 בן משפחה: סטטוס מנהל אזרחי איו"ש

 5אינדיקצית א/ מנהל אזרחי איו"ש

 5תאריך תוקף א/ מנהל אזרחי איו"ש

 5תאריך פג תוקף א/ מנהל אזרחי איו"ש

 שם משפחה ערבית זרחי איו"שמנהל א

 שם פרטי ערבית מנהל אזרחי איו"ש

 שם משפחה קודם ערבית מנהל אזרחי איו"ש

 שם פרטי קודם ערבית מנהל אזרחי איו"ש

 שם סב ערבית מנהל אזרחי איו"ש

 שם אם ערבית מנהל אזרחי איו"ש

 שם אב ערבית מנהל אזרחי איו"ש

 מספר זהות בית חולים שיבא

 שם משפחה לים שיבאבית חו

 שם משפחה קודם בית חולים שיבא

 שם נעורים בית חולים שיבא

 שם פרטי בית חולים שיבא

 שם פרטי קודם בית חולים שיבא

 שם אב בית חולים שיבא

 תאריך לידה בית חולים שיבא

 תאריך לידה עברי בית חולים שיבא

 סוג מקום לידה בית חולים שיבא

 ום לידהמק בית חולים שיבא

 קוד ארץ לידה בית חולים שיבא

 ב.זוג מ.זהות בית חולים שיבא

 ב.זוג שם פרטי בית חולים שיבא

 ב.זוג שם משפחה בית חולים שיבא

 מצב אישי בית חולים שיבא

 תאריך מצב אישי בית חולים שיבא

 מין בית חולים שיבא

 סטטוס בית חולים שיבא

 תאריך פטירה בית חולים שיבא

 תאריך פטירה עברי ת חולים שיבאבי

 1סיבת פטירה  בית חולים שיבא
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 2סיבת פטירה  בית חולים שיבא

 3סיבת פטירה  בית חולים שיבא

 צבא בית חולים שיבא

 אינדיקציית פטירה בית חולים שיבא

 דת בית חולים שיבא

 לאום בית חולים שיבא

 אזרחות בית חולים שיבא

 נפקת ת.זתאריך ה בית חולים שיבא

 תאריך כניסה לארץ בית חולים שיבא

 תאריך עליה בית חולים שיבא

 ארץ עליה בית חולים שיבא

 אזרחות זרה עבור זרים בית חולים שיבא

 דרכון זר עבור זרים בית חולים שיבא

 סמל ישוב בית חולים שיבא

 שם ישוב בית חולים שיבא

 סמל רחוב בית חולים שיבא

 שם רחוב בית חולים שיבא

 מספר בית בית חולים שיבא

 אות בית בית חולים שיבא

 מספר כניסה בית חולים שיבא

 מספר דירה בית חולים שיבא

 5מיקוד  בית חולים שיבא

 7מיקוד  בית חולים שיבא

 תאריך כניסה למען בית חולים שיבא

 כ. דואר: סמל ישוב בית חולים שיבא

 בכ. דואר: שם ישו בית חולים שיבא

 כ. דואר: סמל רחוב בית חולים שיבא

 כ. דואר: שם רחוב בית חולים שיבא

 כ. דואר: מספר בית בית חולים שיבא

 כ. דואר: אות בית בית חולים שיבא

 כ. דואר: כניסה בית חולים שיבא

 כ. דואר: מספר דירה בית חולים שיבא

 5כ. דואר: מיקוד  בית חולים שיבא

 7אר: מיקוד כ. דו בית חולים שיבא

 כ. דואר: תא דואר בית חולים שיבא

 כ. דואר: אצל בית חולים שיבא

 כ. דואר: תאריך כניסה בית חולים שיבא

 כ. דואר: תאריך סיום בית חולים שיבא

 שם משפחה אנגלית בית חולים שיבא

 שם פרטי אנגלית בית חולים שיבא
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 אינד שוהה בחול בית חולים שיבא

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בית חולים שיבא

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בית חולים שיבא

 מ.אישי מול בן זוג בית חולים שיבא

 שנת לידה בית חולים שיבא

 סוג מקום פטירה בית חולים שיבא

 מקום פטירה בית חולים שיבא

 קוד חלוקה בית חולים שיבא

 שם פרטי אב )רשומת אב( בית חולים שיבא

 תאריך תוקף ם שיבאבית חולי

 בן משפחה: סוג קשר בית חולים שיבא

 בן משפחה: מאגר בית חולים שיבא

 בן משפחה: מספר זהות בית חולים שיבא

 בן משפחה: שם משפחה בית חולים שיבא

 בן משפחה: שם פרטי בית חולים שיבא

 בן משפחה: סוג מקום לידה בית חולים שיבא

 ום לידהבן משפחה: מק בית חולים שיבא

 בן משפחה: תאריך לידה בית חולים שיבא

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בית חולים שיבא

 בן משפחה: שם אב בית חולים שיבא

 בן משפחה: מין בית חולים שיבא

 בן משפחה: סטטוס בית חולים שיבא

 בן משפחה: תאריך סטטוס בית חולים שיבא

 בן משפחה: דרכון זר בית חולים שיבא

 בן משפחה: מספר נלווה ית חולים שיבאב

 עבור שאילתות-סוג שם  בית חולים שיבא

 שם קודם בית חולים שיבא

 תאריך עדכון בית חולים שיבא

 מספר זהות שירותי בריאות כללית

 שם משפחה שירותי בריאות כללית

 שם פרטי שירותי בריאות כללית

 תאריך לידה שירותי בריאות כללית

 סוג מקום לידה יאות כלליתשירותי בר

 מקום לידה שירותי בריאות כללית

 קוד ארץ לידה שירותי בריאות כללית

 מין שירותי בריאות כללית

 תאריך פטירה שירותי בריאות כללית

 אינדיקציית פטירה שירותי בריאות כללית

 תאריך עליה שירותי בריאות כללית

 סמל ישוב שירותי בריאות כללית
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 שם שדה שם לקוח

 שם ישוב בריאות כלליתשירותי 

 סמל רחוב שירותי בריאות כללית

 שם רחוב שירותי בריאות כללית

 מספר בית שירותי בריאות כללית

 אות בית שירותי בריאות כללית

 מספר כניסה שירותי בריאות כללית

 מספר דירה שירותי בריאות כללית

 5מיקוד  שירותי בריאות כללית

 7ד מיקו שירותי בריאות כללית

 שם משפחה אנגלית שירותי בריאות כללית

 שם פרטי אנגלית שירותי בריאות כללית

 מספר מסמך נסיעה שירותי בריאות כללית

 קוד חלוקה שירותי בריאות כללית

 סוג מקום לידה אב שירותי בריאות כללית

 מקום לידה אב שירותי בריאות כללית

 סוג מקום לידה אם שירותי בריאות כללית

 מקום לידה אם שירותי בריאות כללית

 מספר זהות עיריית אשקלון

 שם משפחה עיריית אשקלון

 שם משפחה קודם עיריית אשקלון

 שם פרטי עיריית אשקלון

 שם פרטי קודם עיריית אשקלון

 מ.זהות אב עיריית אשקלון

 מספר זהות אם עיריית אשקלון

 תאריך לידה עיריית אשקלון

 תאריך פטירה עיריית אשקלון

 אינדיקציית פטירה עיריית אשקלון

 סמל ישוב עיריית אשקלון

 שם ישוב עיריית אשקלון

 סמל רחוב עיריית אשקלון

 שם רחוב עיריית אשקלון

 מספר בית עיריית אשקלון

 אות בית עיריית אשקלון

 מספר כניסה עיריית אשקלון

 מספר דירה עיריית אשקלון

 5 מיקוד עיריית אשקלון

 7מיקוד  עיריית אשקלון

 תאריך כניסה למען עיריית אשקלון

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית אשקלון

 כ. דואר: שם ישוב עיריית אשקלון
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 כ. דואר: סמל רחוב עיריית אשקלון

 כ. דואר: שם רחוב עיריית אשקלון

 כ. דואר: מספר בית עיריית אשקלון

 כ. דואר: אות בית עיריית אשקלון

 כ. דואר: כניסה ריית אשקלוןעי

 כ. דואר: מספר דירה עיריית אשקלון

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית אשקלון

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית אשקלון

 כ. דואר: תא דואר עיריית אשקלון

 כ. דואר: אצל עיריית אשקלון

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית אשקלון

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית אשקלון

 אינד שוהה בחול עיריית אשקלון

 קוד עדכון עיריית אשקלון

 שנת לידה עיריית אשקלון

 קוד חלוקה עיריית אשקלון

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית אשקלון

 קטין:קוד חלוקה עיריית אשקלון

 קטין: סמל ישוב עיריית אשקלון

 קטין: שם ישוב עיריית אשקלון

 קטין: סמל רחוב עיריית אשקלון

 קטין: שם רחוב עיריית אשקלון

 קטין: מספר בית עיריית אשקלון

 קטין: אות בית עיריית אשקלון

 קטין: כניסה עיריית אשקלון

 קטין: מספר דירה עיריית אשקלון

 5קטין: מיקוד  עיריית אשקלון

 7קטין: מיקוד  עיריית אשקלון

 קטין: תא דואר עיריית אשקלון

 צלקטין: א עיריית אשקלון

 קטין: תאריך כניסה עיריית אשקלון

 קטין: תאריך סיום עיריית אשקלון

 אינדיקצית בגיר עיריית אשקלון

 מספר זהות מנהל מקרקעי ישראל

 שם משפחה מנהל מקרקעי ישראל

 שם משפחה קודם מנהל מקרקעי ישראל

 שם נעורים מנהל מקרקעי ישראל

 שם פרטי מנהל מקרקעי ישראל

 שם פרטי קודם ישראל מנהל מקרקעי

 מ.זהות אב מנהל מקרקעי ישראל
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 שם שדה שם לקוח

 שם אב מנהל מקרקעי ישראל

 מספר זהות אם מנהל מקרקעי ישראל

 שם אם מנהל מקרקעי ישראל

 שם סב מנהל מקרקעי ישראל

 תאריך לידה מנהל מקרקעי ישראל

 תאריך לידה עברי מנהל מקרקעי ישראל

 מצב אישי מנהל מקרקעי ישראל

 תאריך מצב אישי קרקעי ישראלמנהל מ

 סטטוס מנהל מקרקעי ישראל

 תאריך פטירה מנהל מקרקעי ישראל

 תאריך פטירה עברי מנהל מקרקעי ישראל

 אינדיקציית פטירה מנהל מקרקעי ישראל

 אזרחות מנהל מקרקעי ישראל

 סמל ישוב מנהל מקרקעי ישראל

 שם ישוב מנהל מקרקעי ישראל

 מל רחובס מנהל מקרקעי ישראל

 שם רחוב מנהל מקרקעי ישראל

 מספר בית מנהל מקרקעי ישראל

 אות בית מנהל מקרקעי ישראל

 מספר כניסה מנהל מקרקעי ישראל

 מספר דירה מנהל מקרקעי ישראל

 5מיקוד  מנהל מקרקעי ישראל

 7מיקוד  מנהל מקרקעי ישראל

 תאריך כניסה למען מנהל מקרקעי ישראל

 אינד שוהה בחול למנהל מקרקעי ישרא

 שנת לידה מנהל מקרקעי ישראל

 קוד חלוקה מנהל מקרקעי ישראל

 שם משפחה אב מנהל מקרקעי ישראל

 שם פרטי אב )רשומת אב( מנהל מקרקעי ישראל

 שם אבי האב מנהל מקרקעי ישראל

 שם משפחה אם מנהל מקרקעי ישראל

 שם פרטי אם )רשומת האם( מנהל מקרקעי ישראל

 אינדיקצית אזרח קרקעי ישראלמנהל מ

 תאריך תוקף מנהל מקרקעי ישראל

 בן משפחה: סוג קשר מנהל מקרקעי ישראל

 בן משפחה: מאגר מנהל מקרקעי ישראל

 בן משפחה: מספר זהות מנהל מקרקעי ישראל

 בן משפחה: שם משפחה מנהל מקרקעי ישראל

 בן משפחה: שם פרטי מנהל מקרקעי ישראל

 בן משפחה: תאריך לידה שראלמנהל מקרקעי י
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 בן משפחה: תאריך לידה עברי מנהל מקרקעי ישראל

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח מנהל מקרקעי ישראל

 עבור שאילתות-סוג שם  מנהל מקרקעי ישראל

 שם קודם מנהל מקרקעי ישראל

 תאריך עדכון מנהל מקרקעי ישראל

 סוג עדכון מנהל מקרקעי ישראל

 ספר זהותמ בי"ח רמב"ם

 שם משפחה בי"ח רמב"ם

 שם משפחה קודם בי"ח רמב"ם

 שם נעורים בי"ח רמב"ם

 שם פרטי בי"ח רמב"ם

 שם פרטי קודם בי"ח רמב"ם

 שם אב בי"ח רמב"ם

 תאריך לידה בי"ח רמב"ם

 תאריך לידה עברי בי"ח רמב"ם

 סוג מקום לידה בי"ח רמב"ם

 מקום לידה בי"ח רמב"ם

 ארץ לידהקוד  בי"ח רמב"ם

 ב.זוג מ.זהות בי"ח רמב"ם

 ב.זוג שם פרטי בי"ח רמב"ם

 ב.זוג שם משפחה בי"ח רמב"ם

 מצב אישי בי"ח רמב"ם

 תאריך מצב אישי בי"ח רמב"ם

 מין בי"ח רמב"ם

 סטטוס בי"ח רמב"ם

 תאריך פטירה בי"ח רמב"ם

 תאריך פטירה עברי בי"ח רמב"ם

 1סיבת פטירה  בי"ח רמב"ם

 2סיבת פטירה  "םבי"ח רמב

 3סיבת פטירה  בי"ח רמב"ם

 צבא בי"ח רמב"ם

 אינדיקציית פטירה בי"ח רמב"ם

 דת בי"ח רמב"ם

 לאום בי"ח רמב"ם

 אזרחות בי"ח רמב"ם

 תאריך הנפקת ת.ז בי"ח רמב"ם

 תאריך כניסה לארץ בי"ח רמב"ם

 תאריך עליה בי"ח רמב"ם

 ארץ עליה בי"ח רמב"ם

 זרה עבור זרים אזרחות בי"ח רמב"ם
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 דרכון זר עבור זרים בי"ח רמב"ם

 סמל ישוב בי"ח רמב"ם

 שם ישוב בי"ח רמב"ם

 סמל רחוב בי"ח רמב"ם

 שם רחוב בי"ח רמב"ם

 מספר בית בי"ח רמב"ם

 אות בית בי"ח רמב"ם

 מספר כניסה בי"ח רמב"ם

 מספר דירה בי"ח רמב"ם

 5מיקוד  בי"ח רמב"ם

 7מיקוד  בי"ח רמב"ם

 תאריך כניסה למען י"ח רמב"םב

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: מספר בית בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: אות בית בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: כניסה בי"ח רמב"ם

 דירה כ. דואר: מספר בי"ח רמב"ם

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח רמב"ם

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: תא דואר בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: אצל בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח רמב"ם

 שם משפחה אנגלית בי"ח רמב"ם

 שם פרטי אנגלית בי"ח רמב"ם

 והה בחולאינד ש בי"ח רמב"ם

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח רמב"ם

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח רמב"ם

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח רמב"ם

 שנת לידה בי"ח רמב"ם

 סוג מקום פטירה בי"ח רמב"ם

 מקום פטירה בי"ח רמב"ם

 קוד חלוקה בי"ח רמב"ם

 כ. דואר: קוד חלוקה בי"ח רמב"ם

 אב )רשומת אב(שם פרטי  בי"ח רמב"ם

 תאריך תוקף בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח רמב"ם



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  36עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 בן משפחה: מאגר בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: שם אב בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: מין בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: סטטוס בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח רמב"ם

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח רמב"ם

 עבור שאילתות-סוג שם  רמב"םבי"ח 

 שם קודם בי"ח רמב"ם

 תאריך עדכון בי"ח רמב"ם

 מספר זהות משרד הקליטה

 שם משפחה משרד הקליטה

 שם משפחה קודם משרד הקליטה

 שם נעורים משרד הקליטה

 שם פרטי משרד הקליטה

 שם פרטי קודם משרד הקליטה

 מ.זהות אב משרד הקליטה

 שם אב משרד הקליטה

 מספר זהות אם משרד הקליטה

 שם אם משרד הקליטה

 תאריך לידה משרד הקליטה

 תאריך לידה עברי משרד הקליטה

 סוג מקום לידה משרד הקליטה

 מקום לידה משרד הקליטה

 קוד ארץ לידה משרד הקליטה

 ב.זוג מ.זהות משרד הקליטה

 ב.זוג שם פרטי משרד הקליטה

 ב.זוג שם משפחה משרד הקליטה

 מצב אישי שרד הקליטהמ

 תאריך מצב אישי משרד הקליטה

 מין משרד הקליטה

 סטטוס משרד הקליטה

 תאריך פטירה משרד הקליטה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  37עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 תאריך פטירה עברי משרד הקליטה

 אינדיקציית פטירה משרד הקליטה

 דת משרד הקליטה

 לאום משרד הקליטה

 אזרחות משרד הקליטה

 תאריך הנפקת ת.ז משרד הקליטה

 תאריך כניסה לארץ ד הקליטהמשר

 תאריך עליה משרד הקליטה

 ארץ עליה משרד הקליטה

 מספר עליה משרד הקליטה

 דרכון זר עבור זרים משרד הקליטה

 סמל ישוב משרד הקליטה

 שם ישוב משרד הקליטה

 סמל רחוב משרד הקליטה

 שם רחוב משרד הקליטה

 מספר בית משרד הקליטה

 אות בית משרד הקליטה

 מספר כניסה משרד הקליטה

 מספר דירה משרד הקליטה

 5מיקוד  משרד הקליטה

 7מיקוד  משרד הקליטה

 תאריך כניסה למען משרד הקליטה

 שם משפחה אנגלית משרד הקליטה

 שם פרטי אנגלית משרד הקליטה

 שם אב אנגלית משרד הקליטה

 שם אם אנגלית משרד הקליטה

 סוג מסמך נסיעה משרד הקליטה

 מספר מסמך נסיעה משרד הקליטה

 מ.נסיעה מקום הנפקה משרד הקליטה

 מ.נסיעה תאריך הנפקה משרד הקליטה

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף משרד הקליטה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד הקליטה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד הקליטה

 מ.אישי מול בן זוג משרד הקליטה

 שנת לידה משרד הקליטה

 זיהוי קודם משרד הקליטה

 מספר נלווה משרד הקליטה

 קוד חלוקה משרד הקליטה

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה משרד הקליטה

 שם משפחה אב משרד הקליטה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  38עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם פרטי אב )רשומת אב( משרד הקליטה

 קטגוריה משרד הקליטה

 נתון קודם משרד הקליטה

 שם משפחה אם משרד הקליטה

 י אם )רשומת האם(שם פרט משרד הקליטה

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה משרד הקליטה

 ב.ג סוג פתיחה משרד הקליטה

 ב.ג תחנת גבול פתיחה משרד הקליטה

 ב.ג נמל תעופה פתיחה משרד הקליטה

 ב.ג חברת תעופה פתיחה משרד הקליטה

 ב.ג מספר טיסה פתיחה משרד הקליטה

 ב.ג תאריך סגירת תנועה משרד הקליטה

 ב.ג סוג סגירה יטהמשרד הקל

 ב.ג תחנת גבול סגירה משרד הקליטה

 ב.ג נמל תעופה סגירה משרד הקליטה

 ב.ג חברת תעופה סגירה משרד הקליטה

 ב.ג מספר טיסה סגירה משרד הקליטה

 מאגר משרד הקליטה

 תאריך תוקף משרד הקליטה

 בן משפחה: סוג קשר משרד הקליטה

 בן משפחה: מאגר משרד הקליטה

 בן משפחה: מספר זהות ד הקליטהמשר

 בן משפחה: שם משפחה משרד הקליטה

 בן משפחה: שם פרטי משרד הקליטה

 בן משפחה: סוג מקום לידה משרד הקליטה

 בן משפחה: מקום לידה משרד הקליטה

 בן משפחה: תאריך לידה משרד הקליטה

 בן משפחה: תאריך לידה עברי משרד הקליטה

 : שם אבבן משפחה משרד הקליטה

 בן משפחה: מין משרד הקליטה

 בן משפחה: דרכון זר משרד הקליטה

 בן משפחה: מספר נלווה משרד הקליטה

 עבור שאילתות-סוג שם  משרד הקליטה

 שם קודם משרד הקליטה

 תאריך עדכון משרד הקליטה

 סוג עדכון משרד הקליטה

 סיבת שינוי משרד הקליטה

 תאריך ביטול משרד הקליטה

 מאגר מקושר רד הקליטהמש

 זיהוי מקושר משרד הקליטה
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 673מתוך  39עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 קוד ארץ מקושר משרד הקליטה

 שם ארץ מקושר משרד הקליטה

 נילווה מקושר משרד הקליטה

 תאריך קישור משרד הקליטה

 שם פרטי מקושר משרד הקליטה

 שם משפחה מקושר משרד הקליטה

 תאריך לידה מקושר משרד הקליטה

 ושרסטטוס מק משרד הקליטה

 מספר זהות בנק דיסקונט

 שם משפחה בנק דיסקונט

 שם משפחה קודם בנק דיסקונט

 שם פרטי בנק דיסקונט

 שם אב בנק דיסקונט

 שם אם בנק דיסקונט

 תאריך לידה בנק דיסקונט

 מין בנק דיסקונט

 תאריך פטירה בנק דיסקונט

 אינדיקציית פטירה בנק דיסקונט

 ת.זתאריך הנפקת  בנק דיסקונט

 סיבת הנפקת ת.ז בנק דיסקונט

 סמל ישוב בנק דיסקונט

 שם ישוב בנק דיסקונט

 סמל רחוב בנק דיסקונט

 שם רחוב בנק דיסקונט

 מספר בית בנק דיסקונט

 אות בית בנק דיסקונט

 מספר כניסה בנק דיסקונט

 מספר דירה בנק דיסקונט

 5מיקוד  בנק דיסקונט

 7מיקוד  בנק דיסקונט

 קוד חלוקה יסקונטבנק ד

 מספר זהות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם משפחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם משפחה קודם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם נעורים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם פרטי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם פרטי קודם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מאגר אב יסטיקההלשכה המרכזית לסטט

 מ.זהות אב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם אב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 673מתוך  40עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מאגר אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר זהות אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם סב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך לידה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך לידה עברי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סוג מקום לידה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מקום לידה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 קוד ארץ לידה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.זוג מ.זהות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.זוג שם פרטי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.זוג שם משפחה יסטיקההלשכה המרכזית לסטט

 מצב אישי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך מצב אישי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר תעודה מ.אישי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סוג מקום מ.אישי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מקום מצב אישי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטוס לשכה המרכזית לסטטיסטיקהה

 תאריך סטטוס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך פטירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך פטירה עברי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 1סיבת פטירה  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 2סיבת פטירה  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 3ת פטירה סיב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 צבא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 אינדיקציית פטירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 דת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 לאום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 אזרחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך כניסה לארץ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך עליה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ארץ עליה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר עליה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 אזרחות זרה עבור זרים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 דרכון זר עבור זרים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סמל ישוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם ישוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סמל רחוב ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק

 שם רחוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 673מתוך  41עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר בית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 אות בית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר כניסה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר דירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 5מיקוד  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 7מיקוד  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך כניסה למען הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סמל ישוב קודם)אצוה( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: סמל ישוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: שם ישוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: סמל רחוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 רחוב כ. דואר: שם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: מספר בית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: אות בית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: כניסה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: מספר דירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 5כ. דואר: מיקוד  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 7מיקוד  כ. דואר: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: תא דואר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: אצל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: תאריך כניסה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 כ. דואר: תאריך סיום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם משפחה אנגלית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 רטי אנגליתשם פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סה"כ ילדים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר ילדים חיים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סוג מסמך נסיעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר מסמך נסיעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מ.נסיעה מקום הנפקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ך הנפקהמ.נסיעה תארי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 נפה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 לשכת מנא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ול בן זוגמ.אישי מ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 קוד עדכון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שנת לידה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 זיהוי קודם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר נלווה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  42עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 סוג מקום פטירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מקום פטירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 קוד חלוקה קההלשכה המרכזית לסטטיסטי

 כ. דואר: קוד חלוקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם משפחה אב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם פרטי אב )רשומת אב( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם אבי האב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 קטגוריה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 נתון קודם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם משפחה אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם פרטי אם )רשומת האם( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג סוג פתיחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ול פתיחהב.ג תחנת גב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג נמל תעופה פתיחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג חברת תעופה פתיחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג מספר טיסה פתיחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג מטרה פתיחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג תאריך סגירת תנועה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג סוג סגירה יסטיקההלשכה המרכזית לסטט

 ב.ג תחנת גבול סגירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג נמל תעופה סגירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג חברת תעופה סגירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג מספר טיסה סגירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג מטרה סגירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סוג אשרה רכזית לסטטיסטיקההלשכה המ

 תאריך תוקף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תעודה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סוג מעסיק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר מעסיק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך תחילת העסקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך סיום העסקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סיבת סיום העסקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם מעסיק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מעסיק מספר טלפון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מעסיק סמל ישוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מעסיק שם ישוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מעסיק סמל רחוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מעסיק שם רחוב לסטטיסטיקההלשכה המרכזית 



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  43עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מעסיק מספר בית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מעסיק אות בית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מעסיק כניסה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מעסיק מספר דירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 5מעסיק מיקוד  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 7ק מיקוד מעסי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מעסיק קוד חלוקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מעסיק תאריך כניסה למען הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תוצאות אימות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: סוג קשר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: מאגר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 פחה: מספר זהותבן מש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: שם משפחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: שם פרטי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: סוג מקום לידה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: מקום לידה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: תאריך לידה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח רכזית לסטטיסטיקההלשכה המ

 בן משפחה: סוג מסמך נסיעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: אזרחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: שם אב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: מין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: סטטוס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: תאריך סטטוס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בן משפחה: דרכון זר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 עבור שאילתות-סוג שם  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם קודם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך עדכון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סוג עדכון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סיבת שינוי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך ביטול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר תיק בלשכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר אשרת שהייה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 קוד סוג אשרת שהייה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה כה המרכזית לסטטיסטיקההלש

 תאריך תוקף אשרת שהייה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב.ג פתיחה תאריך ביטול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שם פרטי עברי לזר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  44עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה עברי לזר טיסטיקההלשכה המרכזית לסט

 סמל קלפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 זיהוי פנימי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר תיק במטה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר היתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סוג היתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 רתאריך תחילת תוקף הית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך סיום תוקף היתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תאריך הנפקת היתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 קוד מקצוע בהיתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר עובדים בהיתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר היתר קודם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטוס היתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 הערות היתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 אזרחות זרה ישראל/ישע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 דרכון זר ישראל/ישע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 בנק ישראל(

 סטטיסטי משקל )בלידה( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי נולד חי או מת זית לסטטיסטיקההלשכה המרכ

 סטטיסטי יחיד / תאומים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי תאריך לידה אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי מצב אישי אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי ארץ לידת אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 טי תאריך עלית אםסטטיס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי דת אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי השכלה אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי מקצוע אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי תאריך לידת אב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי מצב אישי אב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי ארץ לידת אב יסטיקההלשכה המרכזית לסטט

 סטטיסטי תאריך עלית אב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי דת אב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי השכלה אב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי מקצוע אב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי סך ילדים לאם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 סטטיסטי סך ילדים חיים לאם מרכזית לסטטיסטיקההלשכה ה

 סטטיסטי סך ילדים מתים לאם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר ילדים מתים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מספר זהות בתי הדין הרבניים

 שם משפחה בתי הדין הרבניים



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  45עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה קודם בתי הדין הרבניים

 שם נעורים בתי הדין הרבניים

 שם פרטי י הדין הרבנייםבת

 שם פרטי קודם בתי הדין הרבניים

 מאגר אב בתי הדין הרבניים

 מ.זהות אב בתי הדין הרבניים

 שם אב בתי הדין הרבניים

 מאגר אם בתי הדין הרבניים

 מספר זהות אם בתי הדין הרבניים

 שם אם בתי הדין הרבניים

 שם סב בתי הדין הרבניים

 אריך לידהת בתי הדין הרבניים

 תאריך לידה עברי בתי הדין הרבניים

 סוג מקום לידה בתי הדין הרבניים

 מקום לידה בתי הדין הרבניים

 קוד ארץ לידה בתי הדין הרבניים

 ב.זוג מ.זהות בתי הדין הרבניים

 ב.זוג שם פרטי בתי הדין הרבניים

 ב.זוג שם משפחה בתי הדין הרבניים

 ימצב איש בתי הדין הרבניים

 תאריך מצב אישי בתי הדין הרבניים

 מספר תעודה מ.אישי בתי הדין הרבניים

 סוג מקום מ.אישי בתי הדין הרבניים

 מקום מצב אישי בתי הדין הרבניים

 מין בתי הדין הרבניים

 סטטוס בתי הדין הרבניים

 תאריך סטטוס בתי הדין הרבניים

 תאריך פטירה בתי הדין הרבניים

 תאריך פטירה עברי נייםבתי הדין הרב

 1סיבת פטירה  בתי הדין הרבניים

 2סיבת פטירה  בתי הדין הרבניים

 3סיבת פטירה  בתי הדין הרבניים

 אינדיקציית פטירה בתי הדין הרבניים

 דת בתי הדין הרבניים

 לאום בתי הדין הרבניים

 אזרחות בתי הדין הרבניים

 תאריך הנפקת ת.ז בתי הדין הרבניים

 סיבת הנפקת ת.ז י הדין הרבנייםבת

 תאריך כניסה לארץ בתי הדין הרבניים

 תאריך עליה בתי הדין הרבניים



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 673מתוך  46עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 ארץ עליה בתי הדין הרבניים

 מספר עליה בתי הדין הרבניים

 אזרחות זרה עבור זרים בתי הדין הרבניים

 דרכון זר עבור זרים בתי הדין הרבניים

 סמל ישוב בתי הדין הרבניים

 שם ישוב הדין הרבניים בתי

 סמל רחוב בתי הדין הרבניים

 שם רחוב בתי הדין הרבניים

 מספר בית בתי הדין הרבניים

 אות בית בתי הדין הרבניים

 מספר כניסה בתי הדין הרבניים

 מספר דירה בתי הדין הרבניים

 5מיקוד  בתי הדין הרבניים

 7מיקוד  בתי הדין הרבניים

 אריך כניסה למעןת בתי הדין הרבניים

 שם משפחה אנגלית בתי הדין הרבניים

 שם פרטי אנגלית בתי הדין הרבניים

 שם אב אנגלית בתי הדין הרבניים

 סוג מסמך נסיעה בתי הדין הרבניים

 מספר מסמך נסיעה בתי הדין הרבניים

 מ.נסיעה מקום הנפקה בתי הדין הרבניים

 מ.נסיעה תאריך הנפקה בתי הדין הרבניים

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף בתי הדין הרבניים

 אינד שוהה בחול בתי הדין הרבניים

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בתי הדין הרבניים

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בתי הדין הרבניים

 לשכת מנא בתי הדין הרבניים

 מ.אישי מול בן זוג בתי הדין הרבניים

 שנת לידה בתי הדין הרבניים

 זיהוי קודם ן הרבנייםבתי הדי

 מספר נלווה בתי הדין הרבניים

 סוג מקום פטירה בתי הדין הרבניים

 מקום פטירה בתי הדין הרבניים

 קוד חלוקה בתי הדין הרבניים

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה בתי הדין הרבניים

 שם משפחה אב בתי הדין הרבניים

 שם פרטי אב )רשומת אב( בתי הדין הרבניים

 שם אבי האב הדין הרבנייםבתי 

 קטגוריה בתי הדין הרבניים

 נתון קודם בתי הדין הרבניים
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  47עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה אם בתי הדין הרבניים

 שם פרטי אם )רשומת האם( בתי הדין הרבניים

 שם פרטי אבי האם בתי הדין הרבניים

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה בתי הדין הרבניים

 ב.ג סוג פתיחה בתי הדין הרבניים

 ב.ג תחנת גבול פתיחה בתי הדין הרבניים

 ב.ג נמל תעופה פתיחה בתי הדין הרבניים

 ב.ג חברת תעופה פתיחה בתי הדין הרבניים

 ב.ג מספר טיסה פתיחה בתי הדין הרבניים

 ב.ג מטרה פתיחה בתי הדין הרבניים

 ב.ג תאריך סגירת תנועה בתי הדין הרבניים

 ב.ג סוג סגירה בתי הדין הרבניים

 ב.ג תחנת גבול סגירה בתי הדין הרבניים

 ב.ג נמל תעופה סגירה בתי הדין הרבניים

 ב.ג חברת תעופה סגירה בתי הדין הרבניים

 ב.ג מספר טיסה סגירה בתי הדין הרבניים

 ב.ג מטרה סגירה בתי הדין הרבניים

 סוג אשרה בתי הדין הרבניים

 מאגר בתי הדין הרבניים

 אריך תוקףת בתי הדין הרבניים

 תעודה בתי הדין הרבניים

 סוג תעודה בתי הדין הרבניים

 ניקוד זרים בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: סוג קשר בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: מאגר בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: מספר זהות בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: שם משפחה בתי הדין הרבניים

 משפחה: שם פרטיבן  בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: סוג מקום לידה בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: מקום לידה בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: תאריך לידה בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: אזרחות בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: שם אב בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: מין בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: סטטוס בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: דרכון זר בתי הדין הרבניים

 בן משפחה: מספר נלווה בתי הדין הרבניים

 תאריך עדכון בתי הדין הרבניים



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  48עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 סוג עדכון בתי הדין הרבניים

 ת שינויסיב בתי הדין הרבניים

 תאריך ביטול בתי הדין הרבניים

 מיקוד בחול בתי הדין הרבניים

 מאגר מקושר בתי הדין הרבניים

 זיהוי מקושר בתי הדין הרבניים

 קוד ארץ מקושר בתי הדין הרבניים

 שם ארץ מקושר בתי הדין הרבניים

 נילווה מקושר בתי הדין הרבניים

 תאריך קישור בתי הדין הרבניים

 שם פרטי מקושר דין הרבנייםבתי ה

 שם משפחה מקושר בתי הדין הרבניים

 תאריך לידה מקושר בתי הדין הרבניים

 סטטוס מקושר בתי הדין הרבניים

 מספר זהות משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם משפחה משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם משפחה קודם משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם פרטי , התרבות והספורטמשרד החינוך

 מאגר אב משרד החינוך, התרבות והספורט

 מ.זהות אב משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם אב משרד החינוך, התרבות והספורט

 מאגר אם משרד החינוך, התרבות והספורט

 מספר זהות אם משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם אם משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך לידה החינוך, התרבות והספורטמשרד 

 תאריך לידה עברי משרד החינוך, התרבות והספורט

 סוג מקום לידה משרד החינוך, התרבות והספורט

 מקום לידה משרד החינוך, התרבות והספורט

 קוד ארץ לידה משרד החינוך, התרבות והספורט

 מצב אישי משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך מצב אישי תרבות והספורטמשרד החינוך, ה

 מקום מצב אישי משרד החינוך, התרבות והספורט

 מין משרד החינוך, התרבות והספורט

 סטטוס משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך סטטוס משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך פטירה משרד החינוך, התרבות והספורט

 פטירה עברי תאריך משרד החינוך, התרבות והספורט

 אינדיקציית פטירה משרד החינוך, התרבות והספורט

 דת משרד החינוך, התרבות והספורט

 לאום משרד החינוך, התרבות והספורט



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  49עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 אזרחות משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך הנפקת ת.ז משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך כניסה לארץ משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך עליה החינוך, התרבות והספורט משרד

 ארץ עליה משרד החינוך, התרבות והספורט

 מספר עליה משרד החינוך, התרבות והספורט

 אזרחות זרה עבור זרים משרד החינוך, התרבות והספורט

 דרכון זר עבור זרים משרד החינוך, התרבות והספורט

 סמל ישוב משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם ישוב ינוך, התרבות והספורטמשרד הח

 סמל רחוב משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם רחוב משרד החינוך, התרבות והספורט

 מספר בית משרד החינוך, התרבות והספורט

 אות בית משרד החינוך, התרבות והספורט

 מספר כניסה משרד החינוך, התרבות והספורט

 המספר דיר משרד החינוך, התרבות והספורט

 5מיקוד  משרד החינוך, התרבות והספורט

 7מיקוד  משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך כניסה למען משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם משפחה אנגלית משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם פרטי אנגלית משרד החינוך, התרבות והספורט

 סה"כ ילדים משרד החינוך, התרבות והספורט

 סוג מסמך נסיעה החינוך, התרבות והספורט משרד

 מספר מסמך נסיעה משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד החינוך, התרבות והספורט

 קוד עדכון משרד החינוך, התרבות והספורט

 שנת לידה רטמשרד החינוך, התרבות והספו

 מספר נלווה משרד החינוך, התרבות והספורט

 מקום פטירה משרד החינוך, התרבות והספורט

 קוד חלוקה משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם משפחה אב משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם פרטי אב )רשומת אב( משרד החינוך, התרבות והספורט

 בי האבשם א משרד החינוך, התרבות והספורט

 סוג מקום לידה אב משרד החינוך, התרבות והספורט

 מקום לידה אב משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם משפחה אם משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם פרטי אם )רשומת האם( משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם פרטי אבי האם משרד החינוך, התרבות והספורט

 סוג מקום לידה אם ספורטמשרד החינוך, התרבות וה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  50עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מקום לידה אם משרד החינוך, התרבות והספורט

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה משרד החינוך, התרבות והספורט

 ב.ג סוג פתיחה משרד החינוך, התרבות והספורט

 ב.ג תחנת גבול פתיחה משרד החינוך, התרבות והספורט

 עהב.ג תאריך סגירת תנו משרד החינוך, התרבות והספורט

 ב.ג סוג סגירה משרד החינוך, התרבות והספורט

 ב.ג תחנת גבול סגירה משרד החינוך, התרבות והספורט

 מאגר משרד החינוך, התרבות והספורט

 תוצאות אימות משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: סוג קשר משרד החינוך, התרבות והספורט

 מאגר בן משפחה: משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: מספר זהות משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: שם משפחה משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: שם פרטי משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: סוג מקום לידה משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: מקום לידה משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: תאריך לידה ד החינוך, התרבות והספורטמשר

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: אזרחות משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: שם אב משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: מין משרד החינוך, התרבות והספורט

 בן משפחה: סטטוס והספורטמשרד החינוך, התרבות 

 בן משפחה: דרכון זר משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך ביטול משרד החינוך, התרבות והספורט

 מאגר מקושר משרד החינוך, התרבות והספורט

 זיהוי מקושר משרד החינוך, התרבות והספורט

 קוד ארץ מקושר משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם ארץ מקושר ת והספורטמשרד החינוך, התרבו

 נילווה מקושר משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך קישור משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם פרטי מקושר משרד החינוך, התרבות והספורט

 שם משפחה מקושר משרד החינוך, התרבות והספורט

 תאריך לידה מקושר משרד החינוך, התרבות והספורט

 סטטוס מקושר בות והספורטמשרד החינוך, התר

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה משרד החינוך, התרבות והספורט

 משרד החינוך, התרבות והספורט
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 בנק ישראל(

 מספר זהות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 שם משפחה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 שם פרטי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 תאריך לידה רה מבטחים ביטוח בע"ממנו



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  51עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 תאריך פטירה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 אינדיקציית פטירה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 סמל ישוב מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 שם ישוב מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 סמל רחוב בטחים ביטוח בע"ממנורה מ

 שם רחוב מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 מספר בית מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 אות בית מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 מספר כניסה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 מספר דירה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 5מיקוד  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 7יקוד מ מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 קוד חלוקה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 תוצאות אימות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 מספר זהות בנק יהב

 שם משפחה בנק יהב

 שם משפחה קודם בנק יהב

 שם פרטי בנק יהב

 שם אב בנק יהב

 שם אם בנק יהב

 תאריך לידה בנק יהב

 מין בנק יהב

 תאריך פטירה בנק יהב

 ציית פטירהאינדיק בנק יהב

 תאריך הנפקת ת.ז בנק יהב

 סיבת הנפקת ת.ז בנק יהב

 סמל ישוב בנק יהב

 שם ישוב בנק יהב

 סמל רחוב בנק יהב

 שם רחוב בנק יהב

 מספר בית בנק יהב

 אות בית בנק יהב

 מספר כניסה בנק יהב

 מספר דירה בנק יהב

 5מיקוד  בנק יהב

 7מיקוד  בנק יהב

 קוד חלוקה בנק יהב

 מספר זהות משרד התיירות



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  52עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה משרד התיירות

 שם פרטי משרד התיירות

 מין משרד התיירות

 אינדיקציית פטירה משרד התיירות

 אזרחות זרה עבור זרים משרד התיירות

 דרכון זר עבור זרים משרד התיירות

 סוג אשרת שהיה אחרונה משרד התיירות

 שנת לידה משרד התיירות

 מספר נלווה ותמשרד התייר

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה משרד התיירות

 ב.ג תחנת גבול פתיחה משרד התיירות

 ב.ג תאריך סגירת תנועה משרד התיירות

 סוג אשרה משרד התיירות

 מאגר משרד התיירות

 מספר אשרת שהייה משרד התיירות

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה משרד התיירות

 י לזרשם פרטי עבר משרד התיירות

 שם משפחה עברי לזר משרד התיירות

 זיהוי פנימי משרד התיירות

 מספר זהות בנק הפועלים

 שם משפחה בנק הפועלים

 שם משפחה קודם בנק הפועלים

 שם פרטי בנק הפועלים

 שם אב בנק הפועלים

 שם אם בנק הפועלים

 תאריך לידה בנק הפועלים

 סוג מקום לידה בנק הפועלים

 מקום לידה יםבנק הפועל

 מין בנק הפועלים

 תאריך פטירה בנק הפועלים

 אינדיקציית פטירה בנק הפועלים

 תאריך הנפקת ת.ז בנק הפועלים

 סיבת הנפקת ת.ז בנק הפועלים

 סמל ישוב בנק הפועלים

 שם ישוב בנק הפועלים

 סמל רחוב בנק הפועלים

 שם רחוב בנק הפועלים

 מספר בית בנק הפועלים

 אות בית פועליםבנק ה

 מספר כניסה בנק הפועלים
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  53עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר דירה בנק הפועלים

 5מיקוד  בנק הפועלים

 7מיקוד  בנק הפועלים

 קוד חלוקה בנק הפועלים

 מספר זהות בנק מזרחי טפחות בע"מ

 שם משפחה בנק מזרחי טפחות בע"מ

 שם משפחה קודם בנק מזרחי טפחות בע"מ

 שם פרטי בנק מזרחי טפחות בע"מ

 שם אב בנק מזרחי טפחות בע"מ

 שם אם בנק מזרחי טפחות בע"מ

 תאריך לידה בנק מזרחי טפחות בע"מ

 מין בנק מזרחי טפחות בע"מ

 תאריך פטירה בנק מזרחי טפחות בע"מ

 אינדיקציית פטירה בנק מזרחי טפחות בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז בנק מזרחי טפחות בע"מ

 קת ת.זסיבת הנפ בנק מזרחי טפחות בע"מ

 סמל ישוב בנק מזרחי טפחות בע"מ

 שם ישוב בנק מזרחי טפחות בע"מ

 סמל רחוב בנק מזרחי טפחות בע"מ

 שם רחוב בנק מזרחי טפחות בע"מ

 מספר בית בנק מזרחי טפחות בע"מ

 אות בית בנק מזרחי טפחות בע"מ

 מספר כניסה בנק מזרחי טפחות בע"מ

 מספר דירה בנק מזרחי טפחות בע"מ

 5מיקוד  בנק מזרחי טפחות בע"מ

 7מיקוד  בנק מזרחי טפחות בע"מ

 קוד חלוקה בנק מזרחי טפחות בע"מ

 מספר זהות רשות שדות התעופה

 שם משפחה רשות שדות התעופה

 שם פרטי רשות שדות התעופה

 תאריך פטירה רשות שדות התעופה

 אינדיקציית פטירה רשות שדות התעופה

 מל ישובס רשות שדות התעופה

 שם ישוב רשות שדות התעופה

 סמל רחוב רשות שדות התעופה

 שם רחוב רשות שדות התעופה

 מספר בית רשות שדות התעופה

 אות בית רשות שדות התעופה

 מספר כניסה רשות שדות התעופה

 מספר דירה רשות שדות התעופה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  54עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 5מיקוד  רשות שדות התעופה

 7מיקוד  רשות שדות התעופה

 קוד חלוקה דות התעופהרשות ש

 מספר זהות ההסתדרות הכללית החדשה

 שם משפחה ההסתדרות הכללית החדשה

 שם משפחה קודם ההסתדרות הכללית החדשה

 שם פרטי ההסתדרות הכללית החדשה

 שם אב ההסתדרות הכללית החדשה

 שם אם ההסתדרות הכללית החדשה

 תאריך לידה ההסתדרות הכללית החדשה

 מין הכללית החדשהההסתדרות 

 אינדיקציית פטירה ההסתדרות הכללית החדשה

 סמל ישוב ההסתדרות הכללית החדשה

 שם ישוב ההסתדרות הכללית החדשה

 סמל רחוב ההסתדרות הכללית החדשה

 שם רחוב ההסתדרות הכללית החדשה

 מספר בית ההסתדרות הכללית החדשה

 אות בית ההסתדרות הכללית החדשה

 מספר כניסה הכללית החדשהההסתדרות 

 מספר דירה ההסתדרות הכללית החדשה

 5מיקוד  ההסתדרות הכללית החדשה

 7מיקוד  ההסתדרות הכללית החדשה

 קוד חלוקה ההסתדרות הכללית החדשה

 תוצאות אימות ההסתדרות הכללית החדשה

 מספר זהות 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם משפחה 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם פרטי 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 סמל ישוב 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם ישוב 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 סמל רחוב 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם רחוב 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 מספר בית 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 אות בית 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 ניסהמספר כ 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 מספר דירה 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 5מיקוד  2משרד הכלכלה והתעשייה 

 7מיקוד  2משרד הכלכלה והתעשייה 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 ב.ג סוג פתיחה 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה 2משרד הכלכלה והתעשייה 



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 673מתוך  55עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 ב.ג סוג סגירה 2משרד הכלכלה והתעשייה 

 מספר זהות רשות לניירות ערך

 שם משפחה רשות לניירות ערך

 שם משפחה קודם רשות לניירות ערך

 שם נעורים רשות לניירות ערך

 שם פרטי רשות לניירות ערך

 שם פרטי קודם רשות לניירות ערך

 מ.זהות אב רשות לניירות ערך

 שם אב רשות לניירות ערך

 מספר זהות אם רשות לניירות ערך

 שם אם רשות לניירות ערך

 תאריך לידה רשות לניירות ערך

 סוג מקום לידה רשות לניירות ערך

 מקום לידה רשות לניירות ערך

 קוד ארץ לידה רשות לניירות ערך

 ב.זוג מ.זהות רשות לניירות ערך

 ב.זוג שם פרטי רשות לניירות ערך

 ב.זוג שם משפחה רשות לניירות ערך

 מצב אישי שות לניירות ערךר

 תאריך מצב אישי רשות לניירות ערך

 מספר תעודה מ.אישי רשות לניירות ערך

 מקום מצב אישי רשות לניירות ערך

 מין רשות לניירות ערך

 סטטוס רשות לניירות ערך

 תאריך סטטוס רשות לניירות ערך

 תאריך פטירה רשות לניירות ערך

 1טירה סיבת פ רשות לניירות ערך

 2סיבת פטירה  רשות לניירות ערך

 3סיבת פטירה  רשות לניירות ערך

 דת רשות לניירות ערך

 לאום רשות לניירות ערך

 אזרחות רשות לניירות ערך

 תאריך הנפקת ת.ז רשות לניירות ערך

 תאריך עליה רשות לניירות ערך

 ארץ עליה רשות לניירות ערך

 מספר עליה רשות לניירות ערך

 אזרחות זרה עבור זרים רשות לניירות ערך

 דרכון זר עבור זרים רשות לניירות ערך

 סמל ישוב רשות לניירות ערך

 שם ישוב רשות לניירות ערך



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  56עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 סמל רחוב רשות לניירות ערך

 שם רחוב רשות לניירות ערך

 מספר בית רשות לניירות ערך

 אות בית רשות לניירות ערך

 ר כניסהמספ רשות לניירות ערך

 מספר דירה רשות לניירות ערך

 5מיקוד  רשות לניירות ערך

 7מיקוד  רשות לניירות ערך

 תאריך כניסה למען רשות לניירות ערך

 כ. דואר: סמל ישוב רשות לניירות ערך

 כ. דואר: שם ישוב רשות לניירות ערך

 כ. דואר: סמל רחוב רשות לניירות ערך

 שם רחוב כ. דואר: רשות לניירות ערך

 כ. דואר: מספר בית רשות לניירות ערך

 כ. דואר: אות בית רשות לניירות ערך

 כ. דואר: כניסה רשות לניירות ערך

 כ. דואר: מספר דירה רשות לניירות ערך

 5כ. דואר: מיקוד  רשות לניירות ערך

 7כ. דואר: מיקוד  רשות לניירות ערך

 כ. דואר: תא דואר רשות לניירות ערך

 כ. דואר: אצל רשות לניירות ערך

 כ. דואר: תאריך כניסה רשות לניירות ערך

 כ. דואר: תאריך סיום רשות לניירות ערך

 שם משפחה אנגלית רשות לניירות ערך

 שם פרטי אנגלית רשות לניירות ערך

 שם אב אנגלית רשות לניירות ערך

 שם אם אנגלית רשות לניירות ערך

 פר מסמך נסיעהמס רשות לניירות ערך

 מ.נסיעה מקום הנפקה רשות לניירות ערך

 מ.נסיעה תאריך הנפקה רשות לניירות ערך

 תאריך כניסה אחרונה לארץ רשות לניירות ערך

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ רשות לניירות ערך

 שנת לידה רשות לניירות ערך

 מספר נלווה רשות לניירות ערך

 רהמקום פטי רשות לניירות ערך

 קוד חלוקה רשות לניירות ערך

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה רשות לניירות ערך

 שם משפחה אב רשות לניירות ערך

 שם פרטי אב )רשומת אב( רשות לניירות ערך

 אזרחות אב רשות לניירות ערך
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 ומידע
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 673מתוך  57עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה אם רשות לניירות ערך

 שם פרטי אם )רשומת האם( רשות לניירות ערך

 שם פרטי אבי האם רךרשות לניירות ע

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה רשות לניירות ערך

 ב.ג סוג פתיחה רשות לניירות ערך

 ב.ג תחנת גבול פתיחה רשות לניירות ערך

 ב.ג נמל תעופה פתיחה רשות לניירות ערך

 ב.ג חברת תעופה פתיחה רשות לניירות ערך

 ב.ג מספר טיסה פתיחה רשות לניירות ערך

 ב.ג תאריך סגירת תנועה ת ערךרשות לניירו

 ב.ג תחנת גבול סגירה רשות לניירות ערך

 ב.ג נמל תעופה סגירה רשות לניירות ערך

 ב.ג חברת תעופה סגירה רשות לניירות ערך

 ב.ג מספר טיסה סגירה רשות לניירות ערך

 תאריך תוקף רשות לניירות ערך

 בן משפחה: סוג קשר רשות לניירות ערך

 בן משפחה: מאגר רות ערךרשות לניי

 בן משפחה: מספר זהות רשות לניירות ערך

 בן משפחה: שם משפחה רשות לניירות ערך

 בן משפחה: שם פרטי רשות לניירות ערך

 בן משפחה: סוג מקום לידה רשות לניירות ערך

 בן משפחה: מקום לידה רשות לניירות ערך

 בן משפחה: תאריך לידה רשות לניירות ערך

 בן משפחה: תאריך לידה עברי ות לניירות ערךרש

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה רשות לניירות ערך

 בן משפחה: אזרחות רשות לניירות ערך

 בן משפחה: שם אב רשות לניירות ערך

 בן משפחה: מין רשות לניירות ערך

 בן משפחה: סטטוס רשות לניירות ערך

 טוסבן משפחה: תאריך סט רשות לניירות ערך

 בן משפחה: דרכון זר רשות לניירות ערך

 בן משפחה: מספר נלווה רשות לניירות ערך

 עבור שאילתות-סוג שם  רשות לניירות ערך

 שם קודם רשות לניירות ערך

 תאריך עדכון רשות לניירות ערך

 סוג עדכון רשות לניירות ערך

 סיבת שינוי רשות לניירות ערך

 ביטולתאריך  רשות לניירות ערך

 מיקוד בחול רשות לניירות ערך

 מספר זהות ביטוח לאומי
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 673מתוך  58עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה ביטוח לאומי

 שם משפחה קודם ביטוח לאומי

 שם נעורים ביטוח לאומי

 שם פרטי ביטוח לאומי

 שם פרטי קודם ביטוח לאומי

 מאגר אב ביטוח לאומי

 מ.זהות אב ביטוח לאומי

 שם אב ביטוח לאומי

 ר אםמאג ביטוח לאומי

 מספר זהות אם ביטוח לאומי

 שם אם ביטוח לאומי

 שם סב ביטוח לאומי

 תאריך לידה ביטוח לאומי

 תאריך לידה עברי ביטוח לאומי

 סוג מקום לידה ביטוח לאומי

 מקום לידה ביטוח לאומי

 ב.זוג מאגר ביטוח לאומי

 ב.זוג מ.זהות ביטוח לאומי

 ב.זוג שם פרטי ביטוח לאומי

 ב.זוג שם משפחה לאומיביטוח 

 מצב אישי ביטוח לאומי

 תאריך מצב אישי ביטוח לאומי

 מספר תעודה מ.אישי ביטוח לאומי

 סוג מקום מ.אישי ביטוח לאומי

 מקום מצב אישי ביטוח לאומי

 מין ביטוח לאומי

 סטטוס ביטוח לאומי

 תאריך סטטוס ביטוח לאומי

 תאריך פטירה ביטוח לאומי

 תאריך פטירה עברי ביטוח לאומי

 1סיבת פטירה  ביטוח לאומי

 2סיבת פטירה  ביטוח לאומי

 3סיבת פטירה  ביטוח לאומי

 צבא ביטוח לאומי

 אינדיקציית פטירה ביטוח לאומי

 דת ביטוח לאומי

 לאום ביטוח לאומי

 אזרחות ביטוח לאומי

 תאריך אזרחות ביטוח לאומי

 תאריך הנפקת ת.ז ביטוח לאומי
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 673מתוך  59עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 סיבת הנפקת ת.ז וח לאומיביט

 תאריך כניסה לארץ ביטוח לאומי

 תאריך עליה ביטוח לאומי

 ארץ עליה ביטוח לאומי

 מספר עליה ביטוח לאומי

 אזרחות זרה עבור זרים ביטוח לאומי

 דרכון זר עבור זרים ביטוח לאומי

 סמל ישוב ביטוח לאומי

 שם ישוב ביטוח לאומי

 סמל רחוב ביטוח לאומי

 שם רחוב יטוח לאומיב

 מספר בית ביטוח לאומי

 אות בית ביטוח לאומי

 מספר כניסה ביטוח לאומי

 מספר דירה ביטוח לאומי

 5מיקוד  ביטוח לאומי

 7מיקוד  ביטוח לאומי

 תאריך כניסה למען ביטוח לאומי

 כ. דואר: סמל ישוב ביטוח לאומי

 כ. דואר: שם ישוב ביטוח לאומי

 . דואר: סמל רחובכ ביטוח לאומי

 כ. דואר: שם רחוב ביטוח לאומי

 כ. דואר: מספר בית ביטוח לאומי

 כ. דואר: אות בית ביטוח לאומי

 כ. דואר: כניסה ביטוח לאומי

 כ. דואר: מספר דירה ביטוח לאומי

 5כ. דואר: מיקוד  ביטוח לאומי

 7כ. דואר: מיקוד  ביטוח לאומי

 רכ. דואר: תא דוא ביטוח לאומי

 כ. דואר: אצל ביטוח לאומי

 כ. דואר: תאריך כניסה ביטוח לאומי

 כ. דואר: תאריך סיום ביטוח לאומי

 שם משפחה אנגלית ביטוח לאומי

 שם פרטי אנגלית ביטוח לאומי

 סה"כ ילדים ביטוח לאומי

 סוג מסמך נסיעה ביטוח לאומי

 מספר מסמך נסיעה ביטוח לאומי

 ום הנפקהמ.נסיעה מק ביטוח לאומי

 מ.נסיעה תאריך הנפקה ביטוח לאומי

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף ביטוח לאומי
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 שם שדה שם לקוח

 אינד שוהה בחול ביטוח לאומי

 תאריך כניסה אחרונה לארץ ביטוח לאומי

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ ביטוח לאומי

 נפה ביטוח לאומי

 לשכת מנא ביטוח לאומי

 מ.אישי מול בן זוג ביטוח לאומי

 קוד עדכון לאומי ביטוח

 שנת לידה ביטוח לאומי

 סוג מקום פטירה ביטוח לאומי

 מקום פטירה ביטוח לאומי

 קוד חלוקה ביטוח לאומי

 כ. דואר: קוד חלוקה ביטוח לאומי

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה ביטוח לאומי

 שם משפחה אב ביטוח לאומי

 שם פרטי אב )רשומת אב( ביטוח לאומי

 ם אבי האבש ביטוח לאומי

 אזרחות אב ביטוח לאומי

 סוג מקום לידה אב ביטוח לאומי

 מקום לידה אב ביטוח לאומי

 שם משפחה אם ביטוח לאומי

 שם פרטי אם )רשומת האם( ביטוח לאומי

 שם פרטי אבי האם ביטוח לאומי

 סוג מקום לידה אם ביטוח לאומי

 מקום לידה אם ביטוח לאומי

 ך פתיחת תנועהב.ג תארי ביטוח לאומי

 ב.ג סוג פתיחה ביטוח לאומי

 ב.ג תחנת גבול פתיחה ביטוח לאומי

 ב.ג נמל תעופה פתיחה ביטוח לאומי

 ב.ג חברת תעופה פתיחה ביטוח לאומי

 ב.ג מספר טיסה פתיחה ביטוח לאומי

 ב.ג מטרה פתיחה ביטוח לאומי

 ב.ג תאריך סגירת תנועה ביטוח לאומי

 ג סגירהב.ג סו ביטוח לאומי

 ב.ג תחנת גבול סגירה ביטוח לאומי

 ב.ג נמל תעופה סגירה ביטוח לאומי

 ב.ג חברת תעופה סגירה ביטוח לאומי

 ב.ג מספר טיסה סגירה ביטוח לאומי

 ב.ג מטרה סגירה ביטוח לאומי

 אינדיקצית אזרח ביטוח לאומי

 מאגר ביטוח לאומי
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 שם שדה שם לקוח

 תאריך תוקף ביטוח לאומי

 סיעה גורלמ. נ ביטוח לאומי

 מ.נ. תחילת תוקף הארכה ביטוח לאומי

 מ.נ. סוג גורם מאריך ביטוח לאומי

 מ.נ. גורם מאריך ביטוח לאומי

 תוצאות אימות ביטוח לאומי

 תאריך ביטול ביטוח לאומי

 מאגר מקושר ביטוח לאומי

 זיהוי מקושר ביטוח לאומי

 קוד ארץ מקושר ביטוח לאומי

 ושרשם ארץ מק ביטוח לאומי

 נילווה מקושר ביטוח לאומי

 תאריך קישור ביטוח לאומי

 שם פרטי מקושר ביטוח לאומי

 שם משפחה מקושר ביטוח לאומי

 תאריך לידה מקושר ביטוח לאומי

 סטטוס מקושר ביטוח לאומי

 מספר כרטיס זהות ביטוח לאומי

 קוד סוג ת.זהות ביטוח לאומי

 הותקוד תת סיבת הנפקת ת.ז ביטוח לאומי

 קוד תת סיבת פג ת.זהות ביטוח לאומי

 תאריך פג תוקף ת.זהות ביטוח לאומי

 אינדיקצית בגיר ביטוח לאומי

 RMDאינדיקצית הגבלה  ביטוח לאומי

 CRMאינדיקצית הגבלה  ביטוח לאומי

 1מ.נסיעה קוד הגבלת  ביטוח לאומי

 2מ.נסיעה קוד הגבלת  ביטוח לאומי

 3ד הגבלת מ.נסיעה קו ביטוח לאומי

 4מ.נסיעה קוד הגבלת  ביטוח לאומי

 מ.נסיעה תאריך תחילת תוקף הגבלת ביטוח לאומי

 ב.זוג תאריך לידה ביטוח לאומי

 קוד סוג אשרת שהייה ביטוח לאומי

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה ביטוח לאומי

 תאריך תוקף אשרת שהייה ביטוח לאומי

 הנלווה למספר אשרת שהיי ביטוח לאומי

 קוד סוג גורם אשרת שהייה ביטוח לאומי

 קוד מוקצה לגורם אשרת שהייה ביטוח לאומי

 תאריך רישום אשרת שהייה ביטוח לאומי

 תאריך ביטול אשרת שהייה ביטוח לאומי

 קוד סוג עדכון אשרת שהייה ביטוח לאומי
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 שם שדה שם לקוח

 תאריך מתן אשרת שהייה ביטוח לאומי

 ת שהייהתאריך סיום פנימי אשר ביטוח לאומי

 מספר בקשה אשרת שהייה ביטוח לאומי

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה ביטוח לאומי

 ב.ג פתיחה תאריך ביטול ביטוח לאומי

 ב.ג פתיחה תאריך רישום ביטוח לאומי

 ב.ג סגירה תאריך רישום ביטוח לאומי

 אינדיקצית היסטוריית דת ביטוח לאומי

 אוםאינדיקצית היסטוריית ל ביטוח לאומי

 אינדיקצית היסטוריית אזרחות ביטוח לאומי

 זיהוי פנימי מקושר ביטוח לאומי

 מספר זהות בי"ח וולפסון

 שם משפחה בי"ח וולפסון

 שם משפחה קודם בי"ח וולפסון

 שם נעורים בי"ח וולפסון

 שם פרטי בי"ח וולפסון

 שם פרטי קודם בי"ח וולפסון

 מאגר אב בי"ח וולפסון

 מ.זהות אב וןבי"ח וולפס

 שם אב בי"ח וולפסון

 מאגר אם בי"ח וולפסון

 מספר זהות אם בי"ח וולפסון

 תאריך לידה בי"ח וולפסון

 תאריך לידה עברי בי"ח וולפסון

 סוג מקום לידה בי"ח וולפסון

 מקום לידה בי"ח וולפסון

 ב.זוג מאגר בי"ח וולפסון

 ב.זוג מ.זהות בי"ח וולפסון

 .זוג שם פרטיב בי"ח וולפסון

 ב.זוג שם משפחה בי"ח וולפסון

 מצב אישי בי"ח וולפסון

 תאריך מצב אישי בי"ח וולפסון

 מין בי"ח וולפסון

 סטטוס בי"ח וולפסון

 תאריך פטירה בי"ח וולפסון

 תאריך פטירה עברי בי"ח וולפסון

 1סיבת פטירה  בי"ח וולפסון

 2סיבת פטירה  בי"ח וולפסון

 3סיבת פטירה  בי"ח וולפסון

 צבא בי"ח וולפסון



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  63עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 אינדיקציית פטירה בי"ח וולפסון

 דת בי"ח וולפסון

 לאום בי"ח וולפסון

 אזרחות בי"ח וולפסון

 תאריך כניסה לארץ בי"ח וולפסון

 תאריך עליה בי"ח וולפסון

 ארץ עליה בי"ח וולפסון

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח וולפסון

 עבור זרים דרכון זר בי"ח וולפסון

 סמל ישוב בי"ח וולפסון

 שם ישוב בי"ח וולפסון

 סמל רחוב בי"ח וולפסון

 שם רחוב בי"ח וולפסון

 מספר בית בי"ח וולפסון

 אות בית בי"ח וולפסון

 מספר כניסה בי"ח וולפסון

 מספר דירה בי"ח וולפסון

 5מיקוד  בי"ח וולפסון

 7מיקוד  בי"ח וולפסון

 יך כניסה למעןתאר בי"ח וולפסון

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח וולפסון

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח וולפסון

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח וולפסון

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח וולפסון

 כ. דואר: מספר בית בי"ח וולפסון

 כ. דואר: אות בית בי"ח וולפסון

 כ. דואר: כניסה בי"ח וולפסון

 ספר דירהכ. דואר: מ בי"ח וולפסון

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח וולפסון

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח וולפסון

 כ. דואר: תא דואר בי"ח וולפסון

 כ. דואר: אצל בי"ח וולפסון

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח וולפסון

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח וולפסון

 שם משפחה אנגלית בי"ח וולפסון

 שם פרטי אנגלית בי"ח וולפסון

 אינד שוהה בחול בי"ח וולפסון

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח וולפסון

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח וולפסון

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח וולפסון
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 שם שדה שם לקוח

 שנת לידה בי"ח וולפסון

 סוג מקום פטירה בי"ח וולפסון

 מקום פטירה בי"ח וולפסון

 קוד חלוקה בי"ח וולפסון

 דואר: קוד חלוקה כ. בי"ח וולפסון

 שם משפחה אב בי"ח וולפסון

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח וולפסון

 שם משפחה אם בי"ח וולפסון

 שם פרטי אם )רשומת האם( בי"ח וולפסון

 תאריך תוקף בי"ח וולפסון

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח וולפסון

 בן משפחה: מאגר בי"ח וולפסון

 זהות בן משפחה: מספר בי"ח וולפסון

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח וולפסון

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח וולפסון

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח וולפסון

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח וולפסון

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח וולפסון

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח וולפסון

 בן משפחה: שם אב בי"ח וולפסון

 בן משפחה: מין לפסוןבי"ח וו

 בן משפחה: סטטוס בי"ח וולפסון

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח וולפסון

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח וולפסון

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח וולפסון

 מספר זהות משרד הרווחה )עבודה(

 שם משפחה משרד הרווחה )עבודה(

 שם משפחה קודם משרד הרווחה )עבודה(

 שם פרטי הרווחה )עבודה(משרד 

 מאגר אב משרד הרווחה )עבודה(

 מ.זהות אב משרד הרווחה )עבודה(

 שם אב משרד הרווחה )עבודה(

 מאגר אם משרד הרווחה )עבודה(

 מספר זהות אם משרד הרווחה )עבודה(

 שם אם משרד הרווחה )עבודה(

 שם סב משרד הרווחה )עבודה(

 דהתאריך לי משרד הרווחה )עבודה(

 קוד ארץ לידה משרד הרווחה )עבודה(

 ב.זוג מאגר משרד הרווחה )עבודה(

 ב.זוג מ.זהות משרד הרווחה )עבודה(
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 שם שדה שם לקוח

 מצב אישי משרד הרווחה )עבודה(

 מין משרד הרווחה )עבודה(

 סטטוס משרד הרווחה )עבודה(

 תאריך סטטוס משרד הרווחה )עבודה(

 דת משרד הרווחה )עבודה(

 לאום עבודה(משרד הרווחה )

 תאריך עליה משרד הרווחה )עבודה(

 סמל ישוב משרד הרווחה )עבודה(

 שם ישוב משרד הרווחה )עבודה(

 סמל רחוב משרד הרווחה )עבודה(

 שם רחוב משרד הרווחה )עבודה(

 מספר בית משרד הרווחה )עבודה(

 אות בית משרד הרווחה )עבודה(

 מספר כניסה משרד הרווחה )עבודה(

 מספר דירה רד הרווחה )עבודה(מש

 5מיקוד  משרד הרווחה )עבודה(

 7מיקוד  משרד הרווחה )עבודה(

 קוד חלוקה משרד הרווחה )עבודה(

 מספר זהות משרד הבריאות

 שם משפחה משרד הבריאות

 שם משפחה קודם משרד הבריאות

 שם נעורים משרד הבריאות

 שם פרטי משרד הבריאות

 רטי קודםשם פ משרד הבריאות

 מאגר אב משרד הבריאות

 מ.זהות אב משרד הבריאות

 שם אב משרד הבריאות

 מאגר אם משרד הבריאות

 מספר זהות אם משרד הבריאות

 שם אם משרד הבריאות

 שם סב משרד הבריאות

 תאריך לידה משרד הבריאות

 חודש לידה משרד הבריאות

 תאריך לידה עברי משרד הבריאות

 סוג מקום לידה משרד הבריאות

 מקום לידה משרד הבריאות

 קוד ארץ לידה משרד הבריאות

 ב.זוג מ.זהות משרד הבריאות

 ב.זוג שם פרטי משרד הבריאות

 ב.זוג שם משפחה משרד הבריאות
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 שם שדה שם לקוח

 מצב אישי משרד הבריאות

 תאריך מצב אישי משרד הבריאות

 מין משרד הבריאות

 סטטוס משרד הבריאות

 ריך פטירהתא משרד הבריאות

 תאריך פטירה עברי משרד הבריאות

 1סיבת פטירה  משרד הבריאות

 2סיבת פטירה  משרד הבריאות

 3סיבת פטירה  משרד הבריאות

 צבא משרד הבריאות

 אינדיקציית פטירה משרד הבריאות

 דת משרד הבריאות

 לאום משרד הבריאות

 אזרחות משרד הבריאות

 זתאריך הנפקת ת. משרד הבריאות

 תאריך כניסה לארץ משרד הבריאות

 תאריך עליה משרד הבריאות

 ארץ עליה משרד הבריאות

 אזרחות זרה עבור זרים משרד הבריאות

 דרכון זר עבור זרים משרד הבריאות

 סמל ישוב משרד הבריאות

 שם ישוב משרד הבריאות

 סמל רחוב משרד הבריאות

 שם רחוב משרד הבריאות

 ר ביתמספ משרד הבריאות

 אות בית משרד הבריאות

 מספר כניסה משרד הבריאות

 מספר דירה משרד הבריאות

 5מיקוד  משרד הבריאות

 7מיקוד  משרד הבריאות

 תאריך כניסה למען משרד הבריאות

 כ. דואר: סמל ישוב משרד הבריאות

 כ. דואר: שם ישוב משרד הבריאות

 כ. דואר: סמל רחוב משרד הבריאות

 כ. דואר: שם רחוב יאותמשרד הבר

 כ. דואר: מספר בית משרד הבריאות

 כ. דואר: אות בית משרד הבריאות

 כ. דואר: כניסה משרד הבריאות

 כ. דואר: מספר דירה משרד הבריאות

 5כ. דואר: מיקוד  משרד הבריאות
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 7כ. דואר: מיקוד  משרד הבריאות

 כ. דואר: תא דואר משרד הבריאות

 דואר: אצל כ. משרד הבריאות

 כ. דואר: תאריך כניסה משרד הבריאות

 כ. דואר: תאריך סיום משרד הבריאות

 שם משפחה אנגלית משרד הבריאות

 שם פרטי אנגלית משרד הבריאות

 סה"כ ילדים משרד הבריאות

 מספר ילדים חיים משרד הבריאות

 מספר מסמך נסיעה משרד הבריאות

 וקףמ.נסיעה תאריך פג ת משרד הבריאות

 אינד שוהה בחול משרד הבריאות

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד הבריאות

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד הבריאות

 נפה משרד הבריאות

 מ.אישי מול בן זוג משרד הבריאות

 קוד עדכון משרד הבריאות

 שנת לידה משרד הבריאות

 מספר נלווה משרד הבריאות

 טירהסוג מקום פ משרד הבריאות

 מקום פטירה משרד הבריאות

 קוד חלוקה משרד הבריאות

 כ. דואר: קוד חלוקה משרד הבריאות

 שם משפחה אב משרד הבריאות

 שם פרטי אב )רשומת אב( משרד הבריאות

 שם אבי האב משרד הבריאות

 סוג מקום לידה אב משרד הבריאות

 מקום לידה אב משרד הבריאות

 םשם משפחה א משרד הבריאות

 שם פרטי אם )רשומת האם( משרד הבריאות

 סוג מקום לידה אם משרד הבריאות

 מקום לידה אם משרד הבריאות

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה משרד הבריאות

 ב.ג תחנת גבול פתיחה משרד הבריאות

 ב.ג חברת תעופה פתיחה משרד הבריאות

 ב.ג מספר טיסה פתיחה משרד הבריאות

 ריך סגירת תנועהב.ג תא משרד הבריאות

 ב.ג תחנת גבול סגירה משרד הבריאות

 ב.ג חברת תעופה סגירה משרד הבריאות

 ב.ג מספר טיסה סגירה משרד הבריאות
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 אינדיקצית אזרח משרד הבריאות

 מאגר משרד הבריאות

 תאריך תוקף משרד הבריאות

 מ. נסיעה גורל משרד הבריאות

 תוצאות אימות משרד הבריאות

 בן משפחה: סוג קשר יאותמשרד הבר

 בן משפחה: מאגר משרד הבריאות

 בן משפחה: מספר זהות משרד הבריאות

 בן משפחה: שם משפחה משרד הבריאות

 בן משפחה: שם פרטי משרד הבריאות

 בן משפחה: סוג מקום לידה משרד הבריאות

 בן משפחה: מקום לידה משרד הבריאות

 הבן משפחה: תאריך ליד משרד הבריאות

 בן משפחה: תאריך לידה עברי משרד הבריאות

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה משרד הבריאות

 בן משפחה: אזרחות משרד הבריאות

 בן משפחה: שם אב משרד הבריאות

 בן משפחה: מין משרד הבריאות

 בן משפחה: סטטוס משרד הבריאות

 בן משפחה: תאריך סטטוס משרד הבריאות

 פחה: ארץ אזרחותבן מש משרד הבריאות

 בן משפחה: דרכון זר משרד הבריאות

 בן משפחה: מספר נלווה משרד הבריאות

 עבור שאילתות-סוג שם  משרד הבריאות

 שם קודם משרד הבריאות

 תאריך עדכון משרד הבריאות

 מאגר מקושר משרד הבריאות

 זיהוי מקושר משרד הבריאות

 קוד ארץ מקושר משרד הבריאות

 שם ארץ מקושר אותמשרד הברי

 נילווה מקושר משרד הבריאות

 תאריך קישור משרד הבריאות

 שם פרטי מקושר משרד הבריאות

 שם משפחה מקושר משרד הבריאות

 קוד סוג אשרת שהייה משרד הבריאות

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה משרד הבריאות

 שם פרטי עברי לזר משרד הבריאות

 רי לזרשם משפחה עב משרד הבריאות

 אזרחות זרה ישראל/ישע משרד הבריאות

 דרכון זר ישראל/ישע משרד הבריאות
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 1קידומת טלפון  משרד הבריאות

 1מספר טלפון  משרד הבריאות

 2קידומת טלפון  משרד הבריאות

 2מספר טלפון  משרד הבריאות

 סטטיסטי משקל )בלידה( משרד הבריאות

 תסטטיסטי נולד חי או מ משרד הבריאות

 סטטיסטי יחיד / תאומים משרד הבריאות

 סטטיסטי תאריך לידה אם משרד הבריאות

 סטטיסטי מצב אישי אם משרד הבריאות

 סטטיסטי ארץ לידת אם משרד הבריאות

 סטטיסטי תאריך עלית אם משרד הבריאות

 סטטיסטי דת אם משרד הבריאות

 סטטיסטי השכלה אם משרד הבריאות

 טי מקצוע אםסטטיס משרד הבריאות

 סטטיסטי תאריך לידת אב משרד הבריאות

 סטטיסטי מצב אישי אב משרד הבריאות

 סטטיסטי ארץ לידת אב משרד הבריאות

 סטטיסטי תאריך עלית אב משרד הבריאות

 סטטיסטי דת אב משרד הבריאות

 סטטיסטי השכלה אב משרד הבריאות

 סטטיסטי מקצוע אב משרד הבריאות

 סטטיסטי סך ילדים לאם משרד הבריאות

 סטטיסטי סך ילדים חיים לאם משרד הבריאות

 סטטיסטי סך ילדים מתים לאם משרד הבריאות

 מספר ילדים מתים משרד הבריאות

 שעת לידה אדם משרד הבריאות

 מספר זהות צה"ל

 שם משפחה צה"ל

 שם נעורים צה"ל

 שם פרטי צה"ל

 מ.זהות אב צה"ל

 שם אב צה"ל

 ר זהות אםמספ צה"ל

 שם סב צה"ל

 תאריך לידה צה"ל

 סוג מקום לידה צה"ל

 מקום לידה צה"ל

 קוד ארץ לידה צה"ל

 ב.זוג מ.זהות צה"ל

 מצב אישי צה"ל
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 תאריך מצב אישי צה"ל

 מין צה"ל

 סטטוס צה"ל

 תאריך סטטוס צה"ל

 תאריך פטירה צה"ל

 אינדיקציית פטירה צה"ל

 דת צה"ל

 לאום צה"ל

 אזרחות צה"ל

 תאריך כניסה לארץ צה"ל

 תאריך עליה צה"ל

 ארץ עליה צה"ל

 סמל ישוב צה"ל

 שם ישוב צה"ל

 סמל רחוב צה"ל

 שם רחוב צה"ל

 מספר בית צה"ל

 אות בית צה"ל

 מספר כניסה צה"ל

 מספר דירה צה"ל

 5מיקוד  צה"ל

 7מיקוד  צה"ל

 תאריך כניסה למען צה"ל

 כ. דואר: סמל ישוב צה"ל

 כ. דואר: שם ישוב צה"ל

 כ. דואר: סמל רחוב צה"ל

 כ. דואר: שם רחוב צה"ל

 כ. דואר: מספר בית צה"ל

 כ. דואר: אות בית צה"ל

 כ. דואר: כניסה צה"ל

 כ. דואר: מספר דירה צה"ל

 5כ. דואר: מיקוד  צה"ל

 7כ. דואר: מיקוד  צה"ל

 כ. דואר: תא דואר צה"ל

 כ. דואר: אצל צה"ל

 כ. דואר: תאריך כניסה לצה"

 כ. דואר: תאריך סיום צה"ל

 מספר מסמך נסיעה צה"ל

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף צה"ל

 תאריך כניסה אחרונה לארץ צה"ל



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  71עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ צה"ל

 קוד עדכון צה"ל

 קוד חלוקה צה"ל

 כ. דואר: קוד חלוקה צה"ל

 בן משפחה: סוג קשר צה"ל

 מאגר בן משפחה: צה"ל

 בן משפחה: מספר זהות צה"ל

 בן משפחה: שם משפחה צה"ל

 בן משפחה: שם פרטי צה"ל

 בן משפחה: סוג מקום לידה צה"ל

 בן משפחה: מקום לידה צה"ל

 בן משפחה: תאריך לידה צה"ל

 בן משפחה: מין צה"ל

 בן משפחה: סטטוס צה"ל

 בן משפחה: תאריך סטטוס צה"ל

 /ישעאזרחות זרה ישראל צה"ל

 צה"ל
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 בנק ישראל(

 מספר זהות משרד החוץ

 שם משפחה משרד החוץ

 שם משפחה קודם משרד החוץ

 שם נעורים משרד החוץ

 שם פרטי משרד החוץ

 שם פרטי קודם משרד החוץ

 שם אב משרד החוץ

 שם אם משרד החוץ

 שם סב משרד החוץ

 לידהסוג תאריך  משרד החוץ

 תאריך לידה משרד החוץ

 טווח לידה משרד החוץ

 חודש לידה משרד החוץ

 תאריך לידה עברי משרד החוץ

 סוג מקום לידה משרד החוץ

 מקום לידה משרד החוץ

 קוד ארץ לידה משרד החוץ

 מצב אישי משרד החוץ

 תאריך מצב אישי משרד החוץ

 מין משרד החוץ

 סטטוס משרד החוץ

 אריך סטטוסת משרד החוץ

 תאריך פטירה משרד החוץ
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 תאריך פטירה עברי משרד החוץ

 אינדיקציית פטירה משרד החוץ

 דת משרד החוץ

 לאום משרד החוץ

 אזרחות משרד החוץ

 תאריך עליה משרד החוץ

 ארץ עליה משרד החוץ

 אזרחות זרה עבור זרים משרד החוץ

 דרכון זר עבור זרים משרד החוץ

 ישוב סמל משרד החוץ

 שם ישוב משרד החוץ

 סמל רחוב משרד החוץ

 שם רחוב משרד החוץ

 מספר בית משרד החוץ

 אות בית משרד החוץ

 מספר כניסה משרד החוץ

 מספר דירה משרד החוץ

 5מיקוד  משרד החוץ

 7מיקוד  משרד החוץ

 כ. דואר: סמל ישוב משרד החוץ

 כ. דואר: שם ישוב משרד החוץ

 ואר: סמל רחובכ. ד משרד החוץ

 כ. דואר: שם רחוב משרד החוץ

 כ. דואר: מספר בית משרד החוץ

 כ. דואר: אות בית משרד החוץ

 כ. דואר: כניסה משרד החוץ

 כ. דואר: מספר דירה משרד החוץ

 5כ. דואר: מיקוד  משרד החוץ

 7כ. דואר: מיקוד  משרד החוץ

 כ. דואר: תא דואר משרד החוץ

 ר: אצלכ. דוא משרד החוץ

 כ. דואר: תאריך כניסה משרד החוץ

 כ. דואר: תאריך סיום משרד החוץ

 שם משפחה אנגלית משרד החוץ

 תאריך שם משפחה אנגלית משרד החוץ

 שם פרטי אנגלית משרד החוץ

 תאריך שם פרטי אנגלית משרד החוץ

 שם אב אנגלית משרד החוץ

 שם אם אנגלית משרד החוץ

 נסיעהסוג מסמך  משרד החוץ
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 מספר מסמך נסיעה משרד החוץ

 מ.נסיעה מקום הנפקה משרד החוץ

 מ.נסיעה תאריך הנפקה משרד החוץ

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף משרד החוץ

 אינד שוהה בחול משרד החוץ

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד החוץ

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד החוץ

 סוג אשרת שהיה אחרונה משרד החוץ

 מספר אשרת שהיה אחרונה משרד החוץ

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה משרד החוץ

 קוד עדכון משרד החוץ

 מספר נלווה משרד החוץ

 סוג מקום פטירה משרד החוץ

 מקום פטירה משרד החוץ

 קוד חלוקה משרד החוץ

 כ. דואר: קוד חלוקה משרד החוץ

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה משרד החוץ

 שם פרטי אב )רשומת אב( משרד החוץ

 שם אבי האב משרד החוץ

 שם פרטי אם )רשומת האם( משרד החוץ

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה משרד החוץ

 ב.ג סוג פתיחה משרד החוץ

 ב.ג תחנת גבול פתיחה משרד החוץ

 ב.ג נמל תעופה פתיחה משרד החוץ

 ב.ג חברת תעופה פתיחה משרד החוץ

 פתיחהב.ג מספר טיסה  משרד החוץ

 ב.ג מטרה פתיחה משרד החוץ

 ב.ג תאריך סגירת תנועה משרד החוץ

 ב.ג סוג סגירה משרד החוץ

 ב.ג תחנת גבול סגירה משרד החוץ

 ב.ג נמל תעופה סגירה משרד החוץ

 ב.ג חברת תעופה סגירה משרד החוץ

 ב.ג מספר טיסה סגירה משרד החוץ

 ב.ג מטרה סגירה משרד החוץ

 אשרהסוג  משרד החוץ

 מאגר משרד החוץ

 תאריך תוקף משרד החוץ

 מ. נסיעה גורל משרד החוץ

 מ.נ. תחילת תוקף הארכה משרד החוץ

 מ.נ. סוג גורם מאריך משרד החוץ
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 מ.נ. גורם מאריך משרד החוץ

 ניקוד זרים משרד החוץ

 שנת עליה משרד החוץ

 שנת פטירה משרד החוץ

 סוג תאריך עליה משרד החוץ

 סוג תאריך פטירה וץמשרד הח

 בן משפחה: סוג קשר משרד החוץ

 בן משפחה: מאגר משרד החוץ

 בן משפחה: מספר זהות משרד החוץ

 בן משפחה: שם משפחה משרד החוץ

 בן משפחה: שם פרטי משרד החוץ

 בן משפחה: תאריך לידה משרד החוץ

 בן משפחה: תאריך לידה עברי משרד החוץ

 טוסבן משפחה: סט משרד החוץ

 בן משפחה: דרכון זר משרד החוץ

 בן משפחה: מספר נלווה משרד החוץ

 עבור שאילתות-סוג שם  משרד החוץ

 שם קודם משרד החוץ

 תאריך עדכון משרד החוץ

 סוג עדכון משרד החוץ

 סיבת שינוי משרד החוץ

 תאריך ביטול משרד החוץ

 מסורב שרות משרד החוץ

 מאגר מקושר משרד החוץ

 זיהוי מקושר החוץמשרד 

 קוד ארץ מקושר משרד החוץ

 שם ארץ מקושר משרד החוץ

 נילווה מקושר משרד החוץ

 תאריך קישור משרד החוץ

 שם פרטי מקושר משרד החוץ

 שם משפחה מקושר משרד החוץ

 תאריך לידה מקושר משרד החוץ

 סטטוס מקושר משרד החוץ

 RMDאינדיקצית הגבלה  משרד החוץ

 CRMאינדיקצית הגבלה  משרד החוץ

 1מ.נסיעה קוד הגבלת  משרד החוץ

 2מ.נסיעה קוד הגבלת  משרד החוץ

 3מ.נסיעה קוד הגבלת  משרד החוץ

 4מ.נסיעה קוד הגבלת  משרד החוץ

 מ.נסיעה תאריך תחילת תוקף הגבלת משרד החוץ
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  75עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר אשרת שהייה משרד החוץ

 קוד סוג אשרת שהייה משרד החוץ

 אריך פג תוקף אשרת שהייהת משרד החוץ

 תאריך תוקף אשרת שהייה משרד החוץ

 נלווה למספר אשרת שהייה משרד החוץ

 אישור סירוב אשרת שהייה משרד החוץ

 קוד סוג גורם אשרת שהייה משרד החוץ

 קוד מוקצה לגורם אשרת שהייה משרד החוץ

 מונה עדכונים אשרת שהייה משרד החוץ

 אשרת שהייהמספר סידורי  משרד החוץ

 תאריך רישום אשרת שהייה משרד החוץ

 תאריך ביטול אשרת שהייה משרד החוץ

 קוד סוג עדכון אשרת שהייה משרד החוץ

 תאריך מתן אשרת שהייה משרד החוץ

 תאריך סיום פנימי אשרת שהייה משרד החוץ

 מספר בקשה אשרת שהייה משרד החוץ

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה משרד החוץ

 ב.ג פתיחה תאריך ביטול משרד החוץ

 אינד זכאי חוק השבות לזר משרד החוץ

 שם פרטי קודם אנגלית משרד החוץ

 שם משפחה קודם אנגלית משרד החוץ

 תאריך שינוי שם פרטי אנגלית משרד החוץ

 תאריך שינוי שם משפחה אנגלית משרד החוץ

 סיבת שינוי שם פרטי אנגלית משרד החוץ

 יבת שינוי שם משפחה אנגליתס משרד החוץ

 הגבלת תיק קוד סוג משרד החוץ

 הגבלת תיק תאריך תחילת תוקף משרד החוץ

 הגבלת תיק תאריך סיום תוקף משרד החוץ

 הגבלת תיק מלל חפשי משרד החוץ

 הגבלת תיק תאריך רישום משרד החוץ

 הגבלת תיק תאריך ביטול משרד החוץ

 ה עבריתתאריך שינוי שם משפח משרד החוץ

 סיבת שינוי שם משפחה עברית משרד החוץ

 תאריך שינוי שם פרטי עברית משרד החוץ

 סיבת שינוי שם פרטי עברית משרד החוץ

 מספר זהות מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 שם משפחה מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 שם פרטי מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 מאגר אב פטיםמש מש -הנהלת בתי המשפט 

 שם אב מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  76עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 תאריך פטירה מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 אינדיקציית פטירה מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 סמל ישוב מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 שם ישוב מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 סמל רחוב מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 שם רחוב מש משפטים -תי המשפט הנהלת ב

 מספר בית מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 אות בית מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 מספר כניסה מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 מספר דירה מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 5מיקוד  מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 7מיקוד  מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 קוד חלוקה מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 

 מספר זהות שירות התעסוקה

 שם משפחה שירות התעסוקה

 שם פרטי שירות התעסוקה

 שם אב שירות התעסוקה

 תאריך לידה שירות התעסוקה

 סוג מקום לידה שירות התעסוקה

 מקום לידה שירות התעסוקה

 קוד ארץ לידה שירות התעסוקה

 ב.זוג מ.זהות שירות התעסוקה

 מצב אישי שירות התעסוקה

 מין שירות התעסוקה

 סטטוס שירות התעסוקה

 אינדיקציית פטירה שירות התעסוקה

 דת שירות התעסוקה

 תאריך הנפקת ת.ז שירות התעסוקה

 תאריך עליה שירות התעסוקה

 ארץ עליה שירות התעסוקה

 סמל ישוב שירות התעסוקה

 שם ישוב שירות התעסוקה

 סמל רחוב שירות התעסוקה

 שם רחוב שירות התעסוקה

 מספר בית שירות התעסוקה

 אות בית שירות התעסוקה

 מספר כניסה שירות התעסוקה

 מספר דירה שירות התעסוקה

 5מיקוד  שירות התעסוקה

 7מיקוד  שירות התעסוקה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  77עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 תאריך כניסה למען שירות התעסוקה

 סה"כ ילדים שירות התעסוקה

 18סה"כ ילדים עד  תעסוקהשירות ה

 קוד עדכון שירות התעסוקה

 שנת לידה שירות התעסוקה

 קוד חלוקה שירות התעסוקה

 מספר זהות מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 שם משפחה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 שם פרטי מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 מ.זהות אב מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 שם אב מנהלת הגמלאות -צר משרד האו

 מספר זהות אם מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 שם אם מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 תאריך לידה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 ב.זוג מ.זהות מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 ב.זוג שם פרטי מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 שם משפחהב.זוג  מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 מצב אישי מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 תאריך מצב אישי מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 מין מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 סטטוס מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 תאריך סטטוס מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 תאריך פטירה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 אינדיקציית פטירה גמלאותמנהלת ה -משרד האוצר 

 תאריך הנפקת ת.ז מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 מספר עליה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 סמל ישוב מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 שם ישוב מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 סמל רחוב מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 שם רחוב מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 מספר בית מנהלת הגמלאות -ד האוצר משר

 אות בית מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 מספר כניסה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 מספר דירה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 5מיקוד  מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 7מיקוד  מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 ה למעןתאריך כניס מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 מ.אישי מול בן זוג מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  78עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שנת לידה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 קוד חלוקה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 שם משפחה אב לאותמנהלת הגמ -משרד האוצר 

 שם משפחה אם מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 שם פרטי אם )רשומת האם( מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 תאריך תוקף מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 בן משפחה: סוג קשר מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 בן משפחה: מאגר מנהלת הגמלאות -ד האוצר משר

 בן משפחה: מספר זהות מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם משפחה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם פרטי מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 בן משפחה: תאריך לידה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 בן משפחה: סטטוס מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 בן משפחה: תאריך סטטוס מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 בן משפחה: דרכון זר מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 בן משפחה: מספר נלווה מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 

 מספר זהות החשב הכללי -משרד האוצר 

 שם משפחה החשב הכללי -ד האוצר משר

 שם פרטי החשב הכללי -משרד האוצר 

 תאריך לידה החשב הכללי -משרד האוצר 

 מצב אישי החשב הכללי -משרד האוצר 

 מין החשב הכללי -משרד האוצר 

 תאריך פטירה החשב הכללי -משרד האוצר 

 אינדיקציית פטירה החשב הכללי -משרד האוצר 

 סמל ישוב חשב הכלליה -משרד האוצר 

 שם ישוב החשב הכללי -משרד האוצר 

 סמל רחוב החשב הכללי -משרד האוצר 

 שם רחוב החשב הכללי -משרד האוצר 

 מספר בית החשב הכללי -משרד האוצר 

 אות בית החשב הכללי -משרד האוצר 

 מספר כניסה החשב הכללי -משרד האוצר 

 מספר דירה החשב הכללי -משרד האוצר 

 5מיקוד  החשב הכללי -משרד האוצר 

 7מיקוד  החשב הכללי -משרד האוצר 

 תאריך כניסה למען החשב הכללי -משרד האוצר 

 כ. דואר: סמל ישוב החשב הכללי -משרד האוצר 

 כ. דואר: שם ישוב החשב הכללי -משרד האוצר 

 כ. דואר: סמל רחוב החשב הכללי -משרד האוצר 
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  79עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: שם רחוב הכלליהחשב  -משרד האוצר 

 כ. דואר: מספר בית החשב הכללי -משרד האוצר 

 כ. דואר: אות בית החשב הכללי -משרד האוצר 

 כ. דואר: כניסה החשב הכללי -משרד האוצר 

 כ. דואר: מספר דירה החשב הכללי -משרד האוצר 

 5כ. דואר: מיקוד  החשב הכללי -משרד האוצר 

 7כ. דואר: מיקוד  ליהחשב הכל -משרד האוצר 

 כ. דואר: תא דואר החשב הכללי -משרד האוצר 

 כ. דואר: אצל החשב הכללי -משרד האוצר 

 כ. דואר: תאריך כניסה החשב הכללי -משרד האוצר 

 כ. דואר: תאריך סיום החשב הכללי -משרד האוצר 

 סה"כ ילדים החשב הכללי -משרד האוצר 

 חלוקהקוד  החשב הכללי -משרד האוצר 

 כ. דואר: קוד חלוקה החשב הכללי -משרד האוצר 

 בן משפחה: סוג קשר החשב הכללי -משרד האוצר 

 בן משפחה: מאגר החשב הכללי -משרד האוצר 

 בן משפחה: מספר זהות החשב הכללי -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם משפחה החשב הכללי -משרד האוצר 

 שם פרטי בן משפחה: החשב הכללי -משרד האוצר 

 בן משפחה: תאריך לידה החשב הכללי -משרד האוצר 

 מען קודם החשב הכללי -משרד האוצר 

 מספר זהות אגף שוק ההון -משרד האוצר 

 תאריך פטירה אגף שוק ההון -משרד האוצר 

 אינדיקציית פטירה אגף שוק ההון -משרד האוצר 

 אזרחות אגף שוק ההון -משרד האוצר 

 תאריך הנפקת ת.ז אגף שוק ההון -משרד האוצר 

 מ.נסיעה תאריך הנפקה אגף שוק ההון -משרד האוצר 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ אגף שוק ההון -משרד האוצר 

 אזרחות זרה ישראל/ישע אגף שוק ההון -משרד האוצר 

 מספר זהות עיריית נתניה

 שם משפחה עיריית נתניה

 שם משפחה קודם עיריית נתניה

 שם פרטי יית נתניהעיר

 שם פרטי קודם עיריית נתניה

 מ.זהות אב עיריית נתניה

 מספר זהות אם עיריית נתניה

 תאריך לידה עיריית נתניה

 תאריך פטירה עיריית נתניה

 אינדיקציית פטירה עיריית נתניה

 סמל ישוב עיריית נתניה
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  80עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם ישוב עיריית נתניה

 סמל רחוב עיריית נתניה

 שם רחוב ניהעיריית נת

 מספר בית עיריית נתניה

 אות בית עיריית נתניה

 מספר כניסה עיריית נתניה

 מספר דירה עיריית נתניה

 5מיקוד  עיריית נתניה

 7מיקוד  עיריית נתניה

 תאריך כניסה למען עיריית נתניה

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית נתניה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית נתניה

 כ. דואר: סמל רחוב העיריית נתני

 כ. דואר: שם רחוב עיריית נתניה

 כ. דואר: מספר בית עיריית נתניה

 כ. דואר: אות בית עיריית נתניה

 כ. דואר: כניסה עיריית נתניה

 כ. דואר: מספר דירה עיריית נתניה

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית נתניה

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית נתניה

 ואר: תא דוארכ. ד עיריית נתניה

 כ. דואר: אצל עיריית נתניה

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית נתניה

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית נתניה

 אינד שוהה בחול עיריית נתניה

 קוד עדכון עיריית נתניה

 שנת לידה עיריית נתניה

 קוד חלוקה עיריית נתניה

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית נתניה

 קטין:קוד חלוקה עיריית נתניה

 קטין: סמל ישוב עיריית נתניה

 קטין: שם ישוב עיריית נתניה

 קטין: סמל רחוב עיריית נתניה

 קטין: שם רחוב עיריית נתניה

 קטין: מספר בית עיריית נתניה

 קטין: אות בית עיריית נתניה

 קטין: כניסה עיריית נתניה

 קטין: מספר דירה עיריית נתניה

 5קטין: מיקוד  עיריית נתניה

 7קטין: מיקוד  עיריית נתניה
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 קטין: תא דואר עיריית נתניה

 קטין: אצל עיריית נתניה

 קטין: תאריך כניסה עיריית נתניה

 קטין: תאריך סיום עיריית נתניה

 אינדיקצית בגיר עיריית נתניה

 מען קודם עיריית נתניה

 מספר זהות עיריית בית שמש

 פחהשם מש עיריית בית שמש

 שם פרטי עיריית בית שמש

 אינדיקציית פטירה עיריית בית שמש

 סמל ישוב עיריית בית שמש

 שם ישוב עיריית בית שמש

 סמל רחוב עיריית בית שמש

 שם רחוב עיריית בית שמש

 מספר בית עיריית בית שמש

 אות בית עיריית בית שמש

 מספר כניסה עיריית בית שמש

 דירהמספר  עיריית בית שמש

 5מיקוד  עיריית בית שמש

 7מיקוד  עיריית בית שמש

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית בית שמש

 כ. דואר: שם ישוב עיריית בית שמש

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית בית שמש

 כ. דואר: שם רחוב עיריית בית שמש

 כ. דואר: מספר בית עיריית בית שמש

 כ. דואר: אות בית עיריית בית שמש

 כ. דואר: כניסה יריית בית שמשע

 כ. דואר: מספר דירה עיריית בית שמש

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית בית שמש

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית בית שמש

 כ. דואר: תא דואר עיריית בית שמש

 כ. דואר: אצל עיריית בית שמש

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית בית שמש

 ריך סיוםכ. דואר: תא עיריית בית שמש

 קוד חלוקה עיריית בית שמש

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית בית שמש

 מספר זהות אביב-עיריית תל

 שם משפחה אביב-עיריית תל

 שם משפחה קודם אביב-עיריית תל

 שם פרטי אביב-עיריית תל
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 שם פרטי קודם אביב-עיריית תל

 מאגר אב אביב-עיריית תל

 מ.זהות אב אביב-עיריית תל

 שם אב אביב-יריית תלע

 מאגר אם אביב-עיריית תל

 מספר זהות אם אביב-עיריית תל

 תאריך לידה אביב-עיריית תל

 תאריך לידה עברי אביב-עיריית תל

 סוג מקום לידה אביב-עיריית תל

 מקום לידה אביב-עיריית תל

 ב.זוג מאגר אביב-עיריית תל

 ב.זוג מ.זהות אביב-עיריית תל

 ב.זוג שם פרטי ביבא-עיריית תל

 ב.זוג שם משפחה אביב-עיריית תל

 מצב אישי אביב-עיריית תל

 תאריך מצב אישי אביב-עיריית תל

 מין אביב-עיריית תל

 תאריך פטירה אביב-עיריית תל

 תאריך פטירה עברי אביב-עיריית תל

 אינדיקציית פטירה אביב-עיריית תל

 לאום אביב-עיריית תל

 תאריך עליה אביב-עיריית תל

 ארץ עליה אביב-עיריית תל

 סמל ישוב אביב-עיריית תל

 שם ישוב אביב-עיריית תל

 סמל רחוב אביב-עיריית תל

 שם רחוב אביב-עיריית תל

 מספר בית אביב-עיריית תל

 אות בית אביב-עיריית תל

 מספר כניסה אביב-עיריית תל

 מספר דירה אביב-עיריית תל

 5ד מיקו אביב-עיריית תל

 7מיקוד  אביב-עיריית תל

 תאריך כניסה למען אביב-עיריית תל

 סמל ישוב קודם)אצוה( אביב-עיריית תל

 כ. דואר: סמל ישוב אביב-עיריית תל

 כ. דואר: שם ישוב אביב-עיריית תל

 כ. דואר: סמל רחוב אביב-עיריית תל

 כ. דואר: שם רחוב אביב-עיריית תל

 מספר ביתכ. דואר:  אביב-עיריית תל



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  83עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: אות בית אביב-עיריית תל

 כ. דואר: כניסה אביב-עיריית תל

 כ. דואר: מספר דירה אביב-עיריית תל

 5כ. דואר: מיקוד  אביב-עיריית תל

 7כ. דואר: מיקוד  אביב-עיריית תל

 כ. דואר: תא דואר אביב-עיריית תל

 כ. דואר: אצל אביב-עיריית תל

 ואר: תאריך כניסהכ. ד אביב-עיריית תל

 כ. דואר: תאריך סיום אביב-עיריית תל

 סה"כ ילדים אביב-עיריית תל

 18סה"כ ילדים עד  אביב-עיריית תל

 אינד שוהה בחול אביב-עיריית תל

 נפה אביב-עיריית תל

 שנת לידה אביב-עיריית תל

 קוד חלוקה אביב-עיריית תל

 כ. דואר: קוד חלוקה אביב-עיריית תל

 שם משפחה אב אביב-ת תלעיריי

 שם פרטי אב )רשומת אב( אביב-עיריית תל

 שם אבי האב אביב-עיריית תל

 שם משפחה אם אביב-עיריית תל

 שם פרטי אם )רשומת האם( אביב-עיריית תל

 שם פרטי אבי האם אביב-עיריית תל

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים אביב-עיריית תל

 ד חלוקהקטין:קו אביב-עיריית תל

 תוצאות אימות אביב-עיריית תל

 קטין: סמל ישוב אביב-עיריית תל

 קטין: שם ישוב אביב-עיריית תל

 קטין: סמל רחוב אביב-עיריית תל

 קטין: שם רחוב אביב-עיריית תל

 קטין: מספר בית אביב-עיריית תל

 קטין: אות בית אביב-עיריית תל

 קטין: כניסה אביב-עיריית תל

 קטין: מספר דירה אביב-תלעיריית 

 5קטין: מיקוד  אביב-עיריית תל

 7קטין: מיקוד  אביב-עיריית תל

 קטין: תא דואר אביב-עיריית תל

 קטין: אצל אביב-עיריית תל

 קטין: תאריך כניסה אביב-עיריית תל

 קטין: תאריך סיום אביב-עיריית תל

 בן משפחה: סוג קשר אביב-עיריית תל
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 בן משפחה: מאגר אביב-עיריית תל

 בן משפחה: מספר זהות אביב-עיריית תל

 בן משפחה: שם משפחה אביב-עיריית תל

 בן משפחה: שם פרטי אביב-עיריית תל

 אינדיקצית בגיר אביב-עיריית תל

 תאריך כניסה לישוב אביב-עיריית תל

 סמל קלפי אביב-עיריית תל

 מספר זהות עיריית אילת

 שם משפחה עיריית אילת

 שם משפחה קודם עיריית אילת

 שם פרטי עיריית אילת

 שם פרטי קודם עיריית אילת

 מ.זהות אב עיריית אילת

 שם אב עיריית אילת

 מספר זהות אם עיריית אילת

 תאריך לידה עיריית אילת

 סטטוס עיריית אילת

 תאריך פטירה עיריית אילת

 אינדיקציית פטירה עיריית אילת

 ישוב סמל עיריית אילת

 שם ישוב עיריית אילת

 סמל רחוב עיריית אילת

 שם רחוב עיריית אילת

 מספר בית עיריית אילת

 אות בית עיריית אילת

 מספר כניסה עיריית אילת

 מספר דירה עיריית אילת

 5מיקוד  עיריית אילת

 7מיקוד  עיריית אילת

 תאריך כניסה למען עיריית אילת

 ל ישובכ. דואר: סמ עיריית אילת

 כ. דואר: שם ישוב עיריית אילת

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית אילת

 כ. דואר: שם רחוב עיריית אילת

 כ. דואר: מספר בית עיריית אילת

 כ. דואר: אות בית עיריית אילת

 כ. דואר: כניסה עיריית אילת

 כ. דואר: מספר דירה עיריית אילת

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית אילת

 7כ. דואר: מיקוד  אילת עיריית
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 כ. דואר: תא דואר עיריית אילת

 כ. דואר: אצל עיריית אילת

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית אילת

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית אילת

 אינד שוהה בחול עיריית אילת

 שנת לידה עיריית אילת

 קוד חלוקה עיריית אילת

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית אילת

 קטין:קוד חלוקה ית אילתעירי

 קטין: סמל ישוב עיריית אילת

 קטין: שם ישוב עיריית אילת

 קטין: סמל רחוב עיריית אילת

 קטין: שם רחוב עיריית אילת

 קטין: מספר בית עיריית אילת

 קטין: אות בית עיריית אילת

 קטין: כניסה עיריית אילת

 קטין: מספר דירה עיריית אילת

 5טין: מיקוד ק עיריית אילת

 7קטין: מיקוד  עיריית אילת

 קטין: תא דואר עיריית אילת

 קטין: אצל עיריית אילת

 קטין: תאריך כניסה עיריית אילת

 קטין: תאריך סיום עיריית אילת

 בן משפחה: סוג קשר עיריית אילת

 בן משפחה: מאגר עיריית אילת

 בן משפחה: מספר זהות עיריית אילת

 בן משפחה: שם משפחה עיריית אילת

 בן משפחה: שם פרטי עיריית אילת

 אינדיקצית בגיר עיריית אילת

 מספר זהות עיריית רמת גן

 שם משפחה עיריית רמת גן

 שם משפחה קודם עיריית רמת גן

 שם פרטי עיריית רמת גן

 שם פרטי קודם עיריית רמת גן

 מ.זהות אב עיריית רמת גן

 אם מספר זהות עיריית רמת גן

 תאריך לידה עיריית רמת גן

 תאריך פטירה עיריית רמת גן

 אינדיקציית פטירה עיריית רמת גן

 סמל ישוב עיריית רמת גן
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 שם ישוב עיריית רמת גן

 סמל רחוב עיריית רמת גן

 שם רחוב עיריית רמת גן

 מספר בית עיריית רמת גן

 אות בית עיריית רמת גן

 מספר כניסה עיריית רמת גן

 מספר דירה עיריית רמת גן

 5מיקוד  עיריית רמת גן

 7מיקוד  עיריית רמת גן

 תאריך כניסה למען עיריית רמת גן

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית רמת גן

 כ. דואר: שם ישוב עיריית רמת גן

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית רמת גן

 כ. דואר: שם רחוב עיריית רמת גן

 מספר בית כ. דואר: עיריית רמת גן

 כ. דואר: אות בית עיריית רמת גן

 כ. דואר: כניסה עיריית רמת גן

 כ. דואר: מספר דירה עיריית רמת גן

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית רמת גן

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית רמת גן

 כ. דואר: תא דואר עיריית רמת גן

 כ. דואר: אצל עיריית רמת גן

 ריך כניסהכ. דואר: תא עיריית רמת גן

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית רמת גן

 אינד שוהה בחול עיריית רמת גן

 שנת לידה עיריית רמת גן

 קוד חלוקה עיריית רמת גן

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית רמת גן

 קטין:קוד חלוקה עיריית רמת גן

 קטין: סמל ישוב עיריית רמת גן

 קטין: שם ישוב עיריית רמת גן

 קטין: סמל רחוב מת גןעיריית ר

 קטין: שם רחוב עיריית רמת גן

 קטין: מספר בית עיריית רמת גן

 קטין: אות בית עיריית רמת גן

 קטין: כניסה עיריית רמת גן

 קטין: מספר דירה עיריית רמת גן

 5קטין: מיקוד  עיריית רמת גן

 7קטין: מיקוד  עיריית רמת גן

 קטין: תא דואר עיריית רמת גן
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 קטין: אצל יריית רמת גןע

 קטין: תאריך כניסה עיריית רמת גן

 קטין: תאריך סיום עיריית רמת גן

 בן משפחה: סוג קשר עיריית רמת גן

 בן משפחה: מאגר עיריית רמת גן

 בן משפחה: מספר זהות עיריית רמת גן

 בן משפחה: שם משפחה עיריית רמת גן

 בן משפחה: שם פרטי עיריית רמת גן

 אינדיקצית בגיר ריית רמת גןעי

 מספר זהות עיריית עכו

 שם משפחה עיריית עכו

 שם משפחה קודם עיריית עכו

 שם פרטי עיריית עכו

 שם פרטי קודם עיריית עכו

 מ.זהות אב עיריית עכו

 מספר זהות אם עיריית עכו

 תאריך לידה עיריית עכו

 תאריך פטירה עיריית עכו

 ת פטירהאינדיקציי עיריית עכו

 סמל ישוב עיריית עכו

 שם ישוב עיריית עכו

 סמל רחוב עיריית עכו

 שם רחוב עיריית עכו

 מספר בית עיריית עכו

 אות בית עיריית עכו

 מספר כניסה עיריית עכו

 מספר דירה עיריית עכו

 5מיקוד  עיריית עכו

 7מיקוד  עיריית עכו

 תאריך כניסה למען עיריית עכו

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית עכו

 כ. דואר: שם ישוב עיריית עכו

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית עכו

 כ. דואר: שם רחוב עיריית עכו

 כ. דואר: מספר בית עיריית עכו

 כ. דואר: אות בית עיריית עכו

 כ. דואר: כניסה עיריית עכו

 כ. דואר: מספר דירה עיריית עכו

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית עכו

 7כ. דואר: מיקוד  ריית עכועי
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 כ. דואר: תא דואר עיריית עכו

 כ. דואר: אצל עיריית עכו

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית עכו

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית עכו

 אינד שוהה בחול עיריית עכו

 שנת לידה עיריית עכו

 קוד חלוקה עיריית עכו

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית עכו

 קטין:קוד חלוקה ועיריית עכ

 קטין: סמל ישוב עיריית עכו

 קטין: שם ישוב עיריית עכו

 קטין: סמל רחוב עיריית עכו

 קטין: שם רחוב עיריית עכו

 קטין: מספר בית עיריית עכו

 קטין: אות בית עיריית עכו

 קטין: כניסה עיריית עכו

 קטין: מספר דירה עיריית עכו

 5קטין: מיקוד  עיריית עכו

 7קטין: מיקוד  יריית עכוע

 קטין: תא דואר עיריית עכו

 קטין: אצל עיריית עכו

 קטין: תאריך כניסה עיריית עכו

 קטין: תאריך סיום עיריית עכו

 אינדיקצית בגיר עיריית עכו

 מספר זהות עיריית חדרה

 שם משפחה עיריית חדרה

 שם משפחה קודם עיריית חדרה

 שם פרטי עיריית חדרה

 שם פרטי קודם ית חדרהעירי

 מ.זהות אב עיריית חדרה

 מספר זהות אם עיריית חדרה

 תאריך לידה עיריית חדרה

 תאריך פטירה עיריית חדרה

 אינדיקציית פטירה עיריית חדרה

 סמל ישוב עיריית חדרה

 שם ישוב עיריית חדרה

 סמל רחוב עיריית חדרה

 שם רחוב עיריית חדרה

 מספר בית עיריית חדרה

 אות בית עיריית חדרה
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 מספר כניסה עיריית חדרה

 מספר דירה עיריית חדרה

 5מיקוד  עיריית חדרה

 7מיקוד  עיריית חדרה

 תאריך כניסה למען עיריית חדרה

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית חדרה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית חדרה

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית חדרה

 ם רחובכ. דואר: ש עיריית חדרה

 כ. דואר: מספר בית עיריית חדרה

 כ. דואר: אות בית עיריית חדרה

 כ. דואר: כניסה עיריית חדרה

 כ. דואר: מספר דירה עיריית חדרה

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית חדרה

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית חדרה

 כ. דואר: תא דואר עיריית חדרה

 כ. דואר: אצל עיריית חדרה

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית חדרה

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית חדרה

 אינד שוהה בחול עיריית חדרה

 שנת לידה עיריית חדרה

 קוד חלוקה עיריית חדרה

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית חדרה

 קטין:קוד חלוקה עיריית חדרה

 קטין: סמל ישוב עיריית חדרה

 קטין: שם ישוב עיריית חדרה

 קטין: סמל רחוב עיריית חדרה

 קטין: שם רחוב עיריית חדרה

 קטין: מספר בית עיריית חדרה

 קטין: אות בית עיריית חדרה

 קטין: כניסה עיריית חדרה

 קטין: מספר דירה עיריית חדרה

 5קטין: מיקוד  עיריית חדרה

 7קטין: מיקוד  עיריית חדרה

 קטין: תא דואר עיריית חדרה

 קטין: אצל עיריית חדרה

 קטין: תאריך כניסה עיריית חדרה

 קטין: תאריך סיום עיריית חדרה

 בן משפחה: סוג קשר עיריית חדרה

 בן משפחה: מספר זהות עיריית חדרה
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 בן משפחה: שם משפחה עיריית חדרה

 בן משפחה: שם פרטי עיריית חדרה

 אינדיקצית בגיר עיריית חדרה

 מספר זהות עיריית הרצליה

 ם משפחהש עיריית הרצליה

 שם משפחה קודם עיריית הרצליה

 שם פרטי עיריית הרצליה

 שם פרטי קודם עיריית הרצליה

 מ.זהות אב עיריית הרצליה

 מספר זהות אם עיריית הרצליה

 תאריך לידה עיריית הרצליה

 תאריך פטירה עיריית הרצליה

 אינדיקציית פטירה עיריית הרצליה

 סמל ישוב עיריית הרצליה

 שם ישוב ת הרצליהעיריי

 סמל רחוב עיריית הרצליה

 שם רחוב עיריית הרצליה

 מספר בית עיריית הרצליה

 אות בית עיריית הרצליה

 מספר כניסה עיריית הרצליה

 מספר דירה עיריית הרצליה

 5מיקוד  עיריית הרצליה

 7מיקוד  עיריית הרצליה

 תאריך כניסה למען עיריית הרצליה

 . דואר: סמל ישובכ עיריית הרצליה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית הרצליה

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית הרצליה

 כ. דואר: שם רחוב עיריית הרצליה

 כ. דואר: מספר בית עיריית הרצליה

 כ. דואר: אות בית עיריית הרצליה

 כ. דואר: כניסה עיריית הרצליה

 כ. דואר: מספר דירה עיריית הרצליה

 5כ. דואר: מיקוד  העיריית הרצלי

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית הרצליה

 כ. דואר: תא דואר עיריית הרצליה

 כ. דואר: אצל עיריית הרצליה

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית הרצליה

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית הרצליה

 אינד שוהה בחול עיריית הרצליה

 שנת לידה עיריית הרצליה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  91עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 לוקהקוד ח עיריית הרצליה

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית הרצליה

 קטין:קוד חלוקה עיריית הרצליה

 קטין: סמל ישוב עיריית הרצליה

 קטין: שם ישוב עיריית הרצליה

 קטין: סמל רחוב עיריית הרצליה

 קטין: שם רחוב עיריית הרצליה

 קטין: מספר בית עיריית הרצליה

 קטין: אות בית עיריית הרצליה

 קטין: כניסה צליהעיריית הר

 קטין: מספר דירה עיריית הרצליה

 5קטין: מיקוד  עיריית הרצליה

 7קטין: מיקוד  עיריית הרצליה

 קטין: תא דואר עיריית הרצליה

 קטין: אצל עיריית הרצליה

 קטין: תאריך כניסה עיריית הרצליה

 קטין: תאריך סיום עיריית הרצליה

 אינדיקצית בגיר עיריית הרצליה

 מספר זהות עיריית נצרת

 שם משפחה עיריית נצרת

 שם משפחה קודם עיריית נצרת

 שם פרטי עיריית נצרת

 שם פרטי קודם עיריית נצרת

 מ.זהות אב עיריית נצרת

 מספר זהות אם עיריית נצרת

 תאריך לידה עיריית נצרת

 תאריך פטירה עיריית נצרת

 אינדיקציית פטירה עיריית נצרת

 סמל ישוב רתעיריית נצ

 שם ישוב עיריית נצרת

 סמל רחוב עיריית נצרת

 שם רחוב עיריית נצרת

 מספר בית עיריית נצרת

 אות בית עיריית נצרת

 מספר כניסה עיריית נצרת

 מספר דירה עיריית נצרת

 5מיקוד  עיריית נצרת

 7מיקוד  עיריית נצרת

 תאריך כניסה למען עיריית נצרת

 אר: סמל ישובכ. דו עיריית נצרת
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 כ. דואר: שם ישוב עיריית נצרת

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית נצרת

 כ. דואר: שם רחוב עיריית נצרת

 כ. דואר: מספר בית עיריית נצרת

 כ. דואר: אות בית עיריית נצרת

 כ. דואר: כניסה עיריית נצרת

 כ. דואר: מספר דירה עיריית נצרת

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית נצרת

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית נצרת

 כ. דואר: תא דואר עיריית נצרת

 כ. דואר: אצל עיריית נצרת

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית נצרת

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית נצרת

 אינד שוהה בחול עיריית נצרת

 קוד עדכון עיריית נצרת

 שנת לידה עיריית נצרת

 קוד חלוקה עיריית נצרת

 כ. דואר: קוד חלוקה נצרתעיריית 

 קטין:קוד חלוקה עיריית נצרת

 קטין: סמל ישוב עיריית נצרת

 קטין: שם ישוב עיריית נצרת

 קטין: סמל רחוב עיריית נצרת

 קטין: שם רחוב עיריית נצרת

 קטין: מספר בית עיריית נצרת

 קטין: אות בית עיריית נצרת

 קטין: כניסה עיריית נצרת

 טין: מספר דירהק עיריית נצרת

 5קטין: מיקוד  עיריית נצרת

 7קטין: מיקוד  עיריית נצרת

 קטין: תא דואר עיריית נצרת

 קטין: אצל עיריית נצרת

 קטין: תאריך כניסה עיריית נצרת

 קטין: תאריך סיום עיריית נצרת

 בן משפחה: סוג קשר עיריית נצרת

 בן משפחה: מספר זהות עיריית נצרת

 בן משפחה: שם משפחה עיריית נצרת

 בן משפחה: שם פרטי עיריית נצרת

 אינדיקצית בגיר עיריית נצרת

 מספר זהות עיריית יבנה

 שם משפחה עיריית יבנה
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 שם משפחה קודם עיריית יבנה

 שם פרטי עיריית יבנה

 שם פרטי קודם עיריית יבנה

 מ.זהות אב עיריית יבנה

 מספר זהות אם עיריית יבנה

 תאריך לידה בנהעיריית י

 תאריך פטירה עיריית יבנה

 אינדיקציית פטירה עיריית יבנה

 סמל ישוב עיריית יבנה

 שם ישוב עיריית יבנה

 סמל רחוב עיריית יבנה

 שם רחוב עיריית יבנה

 מספר בית עיריית יבנה

 אות בית עיריית יבנה

 מספר כניסה עיריית יבנה

 מספר דירה עיריית יבנה

 5מיקוד  נהעיריית יב

 7מיקוד  עיריית יבנה

 תאריך כניסה למען עיריית יבנה

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית יבנה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית יבנה

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית יבנה

 כ. דואר: שם רחוב עיריית יבנה

 כ. דואר: מספר בית עיריית יבנה

 כ. דואר: אות בית עיריית יבנה

 כ. דואר: כניסה העיריית יבנ

 כ. דואר: מספר דירה עיריית יבנה

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית יבנה

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית יבנה

 כ. דואר: תא דואר עיריית יבנה

 כ. דואר: אצל עיריית יבנה

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית יבנה

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית יבנה

 חולאינד שוהה ב עיריית יבנה

 שנת לידה עיריית יבנה

 קוד חלוקה עיריית יבנה

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית יבנה

 קטין:קוד חלוקה עיריית יבנה

 קטין: סמל ישוב עיריית יבנה

 קטין: שם ישוב עיריית יבנה
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 קטין: סמל רחוב עיריית יבנה

 קטין: שם רחוב עיריית יבנה

 קטין: מספר בית עיריית יבנה

 קטין: אות בית בנהעיריית י

 קטין: כניסה עיריית יבנה

 קטין: מספר דירה עיריית יבנה

 5קטין: מיקוד  עיריית יבנה

 7קטין: מיקוד  עיריית יבנה

 קטין: תא דואר עיריית יבנה

 קטין: אצל עיריית יבנה

 קטין: תאריך כניסה עיריית יבנה

 קטין: תאריך סיום עיריית יבנה

 חה: סוג קשרבן משפ עיריית יבנה

 בן משפחה: מאגר עיריית יבנה

 בן משפחה: מספר זהות עיריית יבנה

 בן משפחה: שם משפחה עיריית יבנה

 בן משפחה: שם פרטי עיריית יבנה

 אינדיקצית בגיר עיריית יבנה

 מספר זהות עיריית לוד

 שם משפחה עיריית לוד

 שם משפחה קודם עיריית לוד

 שם פרטי עיריית לוד

 שם פרטי קודם ריית לודעי

 מ.זהות אב עיריית לוד

 שם אב עיריית לוד

 מספר זהות אם עיריית לוד

 תאריך לידה עיריית לוד

 סטטוס עיריית לוד

 תאריך פטירה עיריית לוד

 אינדיקציית פטירה עיריית לוד

 סמל ישוב עיריית לוד

 שם ישוב עיריית לוד

 סמל רחוב עיריית לוד

 ם רחובש עיריית לוד

 מספר בית עיריית לוד

 אות בית עיריית לוד

 מספר כניסה עיריית לוד

 מספר דירה עיריית לוד

 5מיקוד  עיריית לוד

 7מיקוד  עיריית לוד
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 תאריך כניסה למען עיריית לוד

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית לוד

 כ. דואר: שם ישוב עיריית לוד

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית לוד

 כ. דואר: שם רחוב ית לודעירי

 כ. דואר: מספר בית עיריית לוד

 כ. דואר: אות בית עיריית לוד

 כ. דואר: כניסה עיריית לוד

 כ. דואר: מספר דירה עיריית לוד

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית לוד

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית לוד

 כ. דואר: תא דואר עיריית לוד

 כ. דואר: אצל עיריית לוד

 כ. דואר: תאריך כניסה ריית לודעי

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית לוד

 אינד שוהה בחול עיריית לוד

 שנת לידה עיריית לוד

 קוד חלוקה עיריית לוד

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית לוד

 קטין:קוד חלוקה עיריית לוד

 קטין: סמל ישוב עיריית לוד

 קטין: שם ישוב עיריית לוד

 טין: סמל רחובק עיריית לוד

 קטין: שם רחוב עיריית לוד

 קטין: מספר בית עיריית לוד

 קטין: אות בית עיריית לוד

 קטין: כניסה עיריית לוד

 קטין: מספר דירה עיריית לוד

 5קטין: מיקוד  עיריית לוד

 7קטין: מיקוד  עיריית לוד

 קטין: תא דואר עיריית לוד

 קטין: אצל עיריית לוד

 קטין: תאריך כניסה עיריית לוד

 קטין: תאריך סיום עיריית לוד

 בן משפחה: סוג קשר עיריית לוד

 בן משפחה: מאגר עיריית לוד

 בן משפחה: מספר זהות עיריית לוד

 בן משפחה: שם משפחה עיריית לוד

 בן משפחה: שם פרטי עיריית לוד

 אינדיקצית בגיר עיריית לוד



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  96עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר זהות עיריית נוף הגליל

 שם משפחה ריית נוף הגלילעי

 שם פרטי עיריית נוף הגליל

 אינדיקציית פטירה עיריית נוף הגליל

 סמל ישוב עיריית נוף הגליל

 שם ישוב עיריית נוף הגליל

 סמל רחוב עיריית נוף הגליל

 שם רחוב עיריית נוף הגליל

 מספר בית עיריית נוף הגליל

 אות בית עיריית נוף הגליל

 מספר כניסה הגלילעיריית נוף 

 מספר דירה עיריית נוף הגליל

 5מיקוד  עיריית נוף הגליל

 7מיקוד  עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: שם ישוב עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: שם רחוב עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: מספר בית עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: אות בית עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: כניסה עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: מספר דירה עיריית נוף הגליל

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית נוף הגליל

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: תא דואר עיריית נוף הגליל

 אצלכ. דואר:  עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית נוף הגליל

 קוד חלוקה עיריית נוף הגליל

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית נוף הגליל

 מספר זהות עיריית קרית אתא

 שם משפחה עיריית קרית אתא

 שם משפחה קודם עיריית קרית אתא

 שם פרטי עיריית קרית אתא

 שם פרטי קודם עיריית קרית אתא

 מ.זהות אב עיריית קרית אתא

 מספר זהות אם עיריית קרית אתא

 תאריך לידה עיריית קרית אתא

 תאריך פטירה עיריית קרית אתא

 אינדיקציית פטירה עיריית קרית אתא
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 סמל ישוב עיריית קרית אתא

 שם ישוב עיריית קרית אתא

 סמל רחוב עיריית קרית אתא

 שם רחוב יריית קרית אתאע

 מספר בית עיריית קרית אתא

 אות בית עיריית קרית אתא

 מספר כניסה עיריית קרית אתא

 מספר דירה עיריית קרית אתא

 5מיקוד  עיריית קרית אתא

 7מיקוד  עיריית קרית אתא

 תאריך כניסה למען עיריית קרית אתא

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית קרית אתא

 כ. דואר: שם ישוב קרית אתאעיריית 

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית קרית אתא

 כ. דואר: שם רחוב עיריית קרית אתא

 כ. דואר: מספר בית עיריית קרית אתא

 כ. דואר: אות בית עיריית קרית אתא

 כ. דואר: כניסה עיריית קרית אתא

 כ. דואר: מספר דירה עיריית קרית אתא

 5: מיקוד כ. דואר עיריית קרית אתא

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית קרית אתא

 כ. דואר: תא דואר עיריית קרית אתא

 כ. דואר: אצל עיריית קרית אתא

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית קרית אתא

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית קרית אתא

 אינד שוהה בחול עיריית קרית אתא

 שנת לידה עיריית קרית אתא

 קוד חלוקה אעיריית קרית את

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית קרית אתא

 קטין:קוד חלוקה עיריית קרית אתא

 קטין: סמל ישוב עיריית קרית אתא

 קטין: שם ישוב עיריית קרית אתא

 קטין: סמל רחוב עיריית קרית אתא

 קטין: שם רחוב עיריית קרית אתא

 קטין: מספר בית עיריית קרית אתא

 טין: אות ביתק עיריית קרית אתא

 קטין: כניסה עיריית קרית אתא

 קטין: מספר דירה עיריית קרית אתא

 5קטין: מיקוד  עיריית קרית אתא

 7קטין: מיקוד  עיריית קרית אתא
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 קטין: תא דואר עיריית קרית אתא

 קטין: אצל עיריית קרית אתא

 קטין: תאריך כניסה עיריית קרית אתא

 יך סיוםקטין: תאר עיריית קרית אתא

 אינדיקצית בגיר עיריית קרית אתא

 מספר זהות עיריית ראשון לציון

 שם משפחה עיריית ראשון לציון

 שם משפחה קודם עיריית ראשון לציון

 שם פרטי עיריית ראשון לציון

 שם פרטי קודם עיריית ראשון לציון

 מ.זהות אב עיריית ראשון לציון

 מספר זהות אם עיריית ראשון לציון

 תאריך לידה עיריית ראשון לציון

 תאריך פטירה עיריית ראשון לציון

 אינדיקציית פטירה עיריית ראשון לציון

 סמל ישוב עיריית ראשון לציון

 שם ישוב עיריית ראשון לציון

 סמל רחוב עיריית ראשון לציון

 שם רחוב עיריית ראשון לציון

 מספר בית עיריית ראשון לציון

 אות בית ן לציוןעיריית ראשו

 מספר כניסה עיריית ראשון לציון

 מספר דירה עיריית ראשון לציון

 5מיקוד  עיריית ראשון לציון

 7מיקוד  עיריית ראשון לציון

 תאריך כניסה למען עיריית ראשון לציון

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית ראשון לציון

 כ. דואר: שם ישוב עיריית ראשון לציון

 כ. דואר: סמל רחוב ון לציוןעיריית ראש

 כ. דואר: שם רחוב עיריית ראשון לציון

 כ. דואר: מספר בית עיריית ראשון לציון

 כ. דואר: אות בית עיריית ראשון לציון

 כ. דואר: כניסה עיריית ראשון לציון

 כ. דואר: מספר דירה עיריית ראשון לציון

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית ראשון לציון

 7כ. דואר: מיקוד  ת ראשון לציוןעיריי

 כ. דואר: תא דואר עיריית ראשון לציון

 כ. דואר: אצל עיריית ראשון לציון

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית ראשון לציון

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית ראשון לציון
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 אינד שוהה בחול עיריית ראשון לציון

 שנת לידה עיריית ראשון לציון

 קוד חלוקה שון לציוןעיריית רא

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית ראשון לציון

 קטין:קוד חלוקה עיריית ראשון לציון

 קטין: סמל ישוב עיריית ראשון לציון

 קטין: שם ישוב עיריית ראשון לציון

 קטין: סמל רחוב עיריית ראשון לציון

 קטין: שם רחוב עיריית ראשון לציון

 : מספר ביתקטין עיריית ראשון לציון

 קטין: אות בית עיריית ראשון לציון

 קטין: כניסה עיריית ראשון לציון

 קטין: מספר דירה עיריית ראשון לציון

 5קטין: מיקוד  עיריית ראשון לציון

 7קטין: מיקוד  עיריית ראשון לציון

 קטין: תא דואר עיריית ראשון לציון

 קטין: אצל עיריית ראשון לציון

 קטין: תאריך כניסה ון לציוןעיריית ראש

 קטין: תאריך סיום עיריית ראשון לציון

 בן משפחה: סוג קשר עיריית ראשון לציון

 בן משפחה: מספר זהות עיריית ראשון לציון

 בן משפחה: שם משפחה עיריית ראשון לציון

 בן משפחה: שם פרטי עיריית ראשון לציון

 אינדיקצית בגיר עיריית ראשון לציון

 מספר זהות יריית קרית גתע

 שם משפחה עיריית קרית גת

 שם משפחה קודם עיריית קרית גת

 שם פרטי עיריית קרית גת

 שם פרטי קודם עיריית קרית גת

 מ.זהות אב עיריית קרית גת

 שם אב עיריית קרית גת

 מספר זהות אם עיריית קרית גת

 תאריך לידה עיריית קרית גת

 ססטטו עיריית קרית גת

 תאריך פטירה עיריית קרית גת

 אינדיקציית פטירה עיריית קרית גת

 סמל ישוב עיריית קרית גת

 שם ישוב עיריית קרית גת

 סמל רחוב עיריית קרית גת

 שם רחוב עיריית קרית גת
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 מספר בית עיריית קרית גת

 אות בית עיריית קרית גת

 מספר כניסה עיריית קרית גת

 ר דירהמספ עיריית קרית גת

 5מיקוד  עיריית קרית גת

 7מיקוד  עיריית קרית גת

 תאריך כניסה למען עיריית קרית גת

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית קרית גת

 כ. דואר: שם ישוב עיריית קרית גת

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית קרית גת

 כ. דואר: שם רחוב עיריית קרית גת

 כ. דואר: מספר בית עיריית קרית גת

 כ. דואר: אות בית עיריית קרית גת

 כ. דואר: כניסה עיריית קרית גת

 כ. דואר: מספר דירה עיריית קרית גת

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית קרית גת

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית קרית גת

 כ. דואר: תא דואר עיריית קרית גת

 כ. דואר: אצל עיריית קרית גת

 ך כניסהכ. דואר: תארי עיריית קרית גת

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית קרית גת

 אינד שוהה בחול עיריית קרית גת

 שנת לידה עיריית קרית גת

 קוד חלוקה עיריית קרית גת

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית קרית גת

 קטין:קוד חלוקה עיריית קרית גת

 קטין: סמל ישוב עיריית קרית גת

 קטין: שם ישוב עיריית קרית גת

 קטין: סמל רחוב ריית קרית גתעי

 קטין: שם רחוב עיריית קרית גת

 קטין: מספר בית עיריית קרית גת

 קטין: אות בית עיריית קרית גת

 קטין: כניסה עיריית קרית גת

 קטין: מספר דירה עיריית קרית גת

 5קטין: מיקוד  עיריית קרית גת

 7קטין: מיקוד  עיריית קרית גת

 טין: תא דוארק עיריית קרית גת

 קטין: אצל עיריית קרית גת

 קטין: תאריך כניסה עיריית קרית גת

 קטין: תאריך סיום עיריית קרית גת
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 בן משפחה: סוג קשר עיריית קרית גת

 בן משפחה: מאגר עיריית קרית גת

 בן משפחה: מספר זהות עיריית קרית גת

 בן משפחה: שם משפחה עיריית קרית גת

 בן משפחה: שם פרטי תעיריית קרית ג

 אינדיקצית בגיר עיריית קרית גת

 מספר זהות עיריית בת ים

 שם משפחה עיריית בת ים

 שם משפחה קודם עיריית בת ים

 שם פרטי עיריית בת ים

 שם פרטי קודם עיריית בת ים

 מ.זהות אב עיריית בת ים

 שם אב עיריית בת ים

 מספר זהות אם עיריית בת ים

 שם אם ים עיריית בת

 תאריך לידה עיריית בת ים

 קוד ארץ לידה עיריית בת ים

 ב.זוג מ.זהות עיריית בת ים

 מצב אישי עיריית בת ים

 מין עיריית בת ים

 תאריך פטירה עיריית בת ים

 אינדיקציית פטירה עיריית בת ים

 לאום עיריית בת ים

 תאריך עליה עיריית בת ים

 ארץ עליה עיריית בת ים

 סמל ישוב יריית בת יםע

 שם ישוב עיריית בת ים

 סמל רחוב עיריית בת ים

 שם רחוב עיריית בת ים

 מספר בית עיריית בת ים

 אות בית עיריית בת ים

 מספר כניסה עיריית בת ים

 מספר דירה עיריית בת ים

 5מיקוד  עיריית בת ים

 7מיקוד  עיריית בת ים

 תאריך כניסה למען עיריית בת ים

 סמל ישוב קודם)אצוה( עיריית בת ים

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית בת ים

 כ. דואר: שם ישוב עיריית בת ים

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית בת ים
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 כ. דואר: שם רחוב עיריית בת ים

 כ. דואר: מספר בית עיריית בת ים

 כ. דואר: אות בית עיריית בת ים

 כ. דואר: כניסה עיריית בת ים

 כ. דואר: מספר דירה ריית בת יםעי

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית בת ים

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית בת ים

 כ. דואר: תא דואר עיריית בת ים

 כ. דואר: אצל עיריית בת ים

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית בת ים

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית בת ים

 סה"כ ילדים עיריית בת ים

 18סה"כ ילדים עד  םעיריית בת י

 אינד שוהה בחול עיריית בת ים

 נפה עיריית בת ים

 קוד עדכון עיריית בת ים

 שנת לידה עיריית בת ים

 קוד חלוקה עיריית בת ים

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית בת ים

 קטין:קוד חלוקה עיריית בת ים

 קטין: סמל ישוב עיריית בת ים

 קטין: שם ישוב עיריית בת ים

 קטין: סמל רחוב עיריית בת ים

 קטין: שם רחוב עיריית בת ים

 קטין: מספר בית עיריית בת ים

 קטין: אות בית עיריית בת ים

 קטין: כניסה עיריית בת ים

 קטין: מספר דירה עיריית בת ים

 5קטין: מיקוד  עיריית בת ים

 7קטין: מיקוד  עיריית בת ים

 קטין: תא דואר עיריית בת ים

 קטין: אצל יריית בת יםע

 קטין: תאריך כניסה עיריית בת ים

 קטין: תאריך סיום עיריית בת ים

 בן משפחה: סוג קשר עיריית בת ים

 בן משפחה: מספר זהות עיריית בת ים

 בן משפחה: שם משפחה עיריית בת ים

 בן משפחה: שם פרטי עיריית בת ים

 אינדיקצית בגיר עיריית בת ים

 סמל קלפי יםעיריית בת 
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 מספר זהות עיריית מגדל העמק

 שם משפחה עיריית מגדל העמק

 שם משפחה קודם עיריית מגדל העמק

 שם פרטי עיריית מגדל העמק

 שם פרטי קודם עיריית מגדל העמק

 מ.זהות אב עיריית מגדל העמק

 מספר זהות אם עיריית מגדל העמק

 תאריך לידה עיריית מגדל העמק

 תאריך פטירה העמק עיריית מגדל

 אינדיקציית פטירה עיריית מגדל העמק

 סמל ישוב עיריית מגדל העמק

 שם ישוב עיריית מגדל העמק

 סמל רחוב עיריית מגדל העמק

 שם רחוב עיריית מגדל העמק

 מספר בית עיריית מגדל העמק

 אות בית עיריית מגדל העמק

 מספר כניסה עיריית מגדל העמק

 מספר דירה מקעיריית מגדל הע

 5מיקוד  עיריית מגדל העמק

 7מיקוד  עיריית מגדל העמק

 תאריך כניסה למען עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: שם ישוב עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: שם רחוב עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: מספר בית עמקעיריית מגדל ה

 כ. דואר: אות בית עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: כניסה עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: מספר דירה עיריית מגדל העמק

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית מגדל העמק

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: תא דואר עיריית מגדל העמק

 ר: אצלכ. דוא עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית מגדל העמק

 אינד שוהה בחול עיריית מגדל העמק

 שנת לידה עיריית מגדל העמק

 קוד חלוקה עיריית מגדל העמק

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית מגדל העמק

 קטין:קוד חלוקה עיריית מגדל העמק
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 קטין: סמל ישוב עמקעיריית מגדל ה

 קטין: שם ישוב עיריית מגדל העמק

 קטין: סמל רחוב עיריית מגדל העמק

 קטין: שם רחוב עיריית מגדל העמק

 קטין: מספר בית עיריית מגדל העמק

 קטין: אות בית עיריית מגדל העמק

 קטין: כניסה עיריית מגדל העמק

 קטין: מספר דירה עיריית מגדל העמק

 5קטין: מיקוד  ל העמקעיריית מגד

 7קטין: מיקוד  עיריית מגדל העמק

 קטין: תא דואר עיריית מגדל העמק

 קטין: אצל עיריית מגדל העמק

 קטין: תאריך כניסה עיריית מגדל העמק

 קטין: תאריך סיום עיריית מגדל העמק

 בן משפחה: סוג קשר עיריית מגדל העמק

 בן משפחה: מאגר עיריית מגדל העמק

 בן משפחה: מספר זהות ריית מגדל העמקעי

 בן משפחה: שם משפחה עיריית מגדל העמק

 בן משפחה: שם פרטי עיריית מגדל העמק

 אינדיקצית בגיר עיריית מגדל העמק

 מספר זהות עיריית כרמיאל

 שם משפחה עיריית כרמיאל

 שם משפחה קודם עיריית כרמיאל

 שם פרטי עיריית כרמיאל

 שם פרטי קודם עיריית כרמיאל

 מ.זהות אב עיריית כרמיאל

 מספר זהות אם עיריית כרמיאל

 תאריך לידה עיריית כרמיאל

 תאריך פטירה עיריית כרמיאל

 אינדיקציית פטירה עיריית כרמיאל

 סמל ישוב עיריית כרמיאל

 שם ישוב עיריית כרמיאל

 סמל רחוב עיריית כרמיאל

 שם רחוב עיריית כרמיאל

 מספר בית מיאלעיריית כר

 אות בית עיריית כרמיאל

 מספר כניסה עיריית כרמיאל

 מספר דירה עיריית כרמיאל

 5מיקוד  עיריית כרמיאל

 7מיקוד  עיריית כרמיאל
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 תאריך כניסה למען עיריית כרמיאל

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית כרמיאל

 כ. דואר: שם ישוב עיריית כרמיאל

 מל רחובכ. דואר: ס עיריית כרמיאל

 כ. דואר: שם רחוב עיריית כרמיאל

 כ. דואר: מספר בית עיריית כרמיאל

 כ. דואר: אות בית עיריית כרמיאל

 כ. דואר: כניסה עיריית כרמיאל

 כ. דואר: מספר דירה עיריית כרמיאל

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית כרמיאל

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית כרמיאל

 תא דואר כ. דואר: עיריית כרמיאל

 כ. דואר: אצל עיריית כרמיאל

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית כרמיאל

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית כרמיאל

 אינד שוהה בחול עיריית כרמיאל

 שנת לידה עיריית כרמיאל

 קוד חלוקה עיריית כרמיאל

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית כרמיאל

 קטין:קוד חלוקה עיריית כרמיאל

 קטין: סמל ישוב ית כרמיאלעירי

 קטין: שם ישוב עיריית כרמיאל

 קטין: סמל רחוב עיריית כרמיאל

 קטין: שם רחוב עיריית כרמיאל

 קטין: מספר בית עיריית כרמיאל

 קטין: אות בית עיריית כרמיאל

 קטין: כניסה עיריית כרמיאל

 קטין: מספר דירה עיריית כרמיאל

 5 קטין: מיקוד עיריית כרמיאל

 7קטין: מיקוד  עיריית כרמיאל

 קטין: תא דואר עיריית כרמיאל

 קטין: אצל עיריית כרמיאל

 קטין: תאריך כניסה עיריית כרמיאל

 קטין: תאריך סיום עיריית כרמיאל

 בן משפחה: סוג קשר עיריית כרמיאל

 בן משפחה: מאגר עיריית כרמיאל

 בן משפחה: מספר זהות עיריית כרמיאל

 בן משפחה: שם משפחה כרמיאל עיריית

 בן משפחה: שם פרטי עיריית כרמיאל

 אינדיקצית בגיר עיריית כרמיאל
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 מספר זהות עיריית קרית ים

 שם משפחה עיריית קרית ים

 שם משפחה קודם עיריית קרית ים

 שם פרטי עיריית קרית ים

 שם פרטי קודם עיריית קרית ים

 מ.זהות אב עיריית קרית ים

 מספר זהות אם ת קרית יםעיריי

 תאריך לידה עיריית קרית ים

 תאריך פטירה עיריית קרית ים

 אינדיקציית פטירה עיריית קרית ים

 סמל ישוב עיריית קרית ים

 שם ישוב עיריית קרית ים

 סמל רחוב עיריית קרית ים

 שם רחוב עיריית קרית ים

 מספר בית עיריית קרית ים

 תאות בי עיריית קרית ים

 מספר כניסה עיריית קרית ים

 מספר דירה עיריית קרית ים

 5מיקוד  עיריית קרית ים

 7מיקוד  עיריית קרית ים

 תאריך כניסה למען עיריית קרית ים

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית קרית ים

 כ. דואר: שם ישוב עיריית קרית ים

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית קרית ים

 דואר: שם רחובכ.  עיריית קרית ים

 כ. דואר: מספר בית עיריית קרית ים

 כ. דואר: אות בית עיריית קרית ים

 כ. דואר: כניסה עיריית קרית ים

 כ. דואר: מספר דירה עיריית קרית ים

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית קרית ים

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית קרית ים

 כ. דואר: תא דואר עיריית קרית ים

 כ. דואר: אצל ית יםעיריית קר

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית קרית ים

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית קרית ים

 שנת לידה עיריית קרית ים

 קוד חלוקה עיריית קרית ים

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית קרית ים

 קטין:קוד חלוקה עיריית קרית ים

 קטין: סמל ישוב עיריית קרית ים
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 קטין: שם ישוב עיריית קרית ים

 קטין: סמל רחוב עיריית קרית ים

 קטין: שם רחוב עיריית קרית ים

 קטין: מספר בית עיריית קרית ים

 קטין: אות בית עיריית קרית ים

 קטין: כניסה עיריית קרית ים

 קטין: מספר דירה עיריית קרית ים

 5קטין: מיקוד  עיריית קרית ים

 7קטין: מיקוד  עיריית קרית ים

 קטין: תא דואר עיריית קרית ים

 קטין: אצל עיריית קרית ים

 קטין: תאריך כניסה עיריית קרית ים

 קטין: תאריך סיום עיריית קרית ים

 אינדיקצית בגיר עיריית קרית ים

 מספר זהות עיריית צפת

 שם משפחה עיריית צפת

 שם פרטי עיריית צפת

 אינדיקציית פטירה עיריית צפת

 סמל ישוב תעיריית צפ

 שם ישוב עיריית צפת

 סמל רחוב עיריית צפת

 שם רחוב עיריית צפת

 מספר בית עיריית צפת

 אות בית עיריית צפת

 מספר כניסה עיריית צפת

 מספר דירה עיריית צפת

 5מיקוד  עיריית צפת

 7מיקוד  עיריית צפת

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית צפת

 כ. דואר: שם ישוב עיריית צפת

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית צפת

 כ. דואר: שם רחוב עיריית צפת

 כ. דואר: מספר בית עיריית צפת

 כ. דואר: אות בית עיריית צפת

 כ. דואר: כניסה עיריית צפת

 כ. דואר: מספר דירה עיריית צפת

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית צפת

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית צפת

 תא דוארכ. דואר:  עיריית צפת

 כ. דואר: אצל עיריית צפת
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 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית צפת

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית צפת

 קוד חלוקה עיריית צפת

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית צפת

 מספר זהות עיריית רעננה

 שם משפחה עיריית רעננה

 שם משפחה קודם עיריית רעננה

 שם פרטי עיריית רעננה

 שם פרטי קודם רעננהעיריית 

 מ.זהות אב עיריית רעננה

 מספר זהות אם עיריית רעננה

 תאריך לידה עיריית רעננה

 תאריך פטירה עיריית רעננה

 אינדיקציית פטירה עיריית רעננה

 סמל ישוב עיריית רעננה

 שם ישוב עיריית רעננה

 סמל רחוב עיריית רעננה

 שם רחוב עיריית רעננה

 מספר בית עיריית רעננה

 אות בית עיריית רעננה

 מספר כניסה עיריית רעננה

 מספר דירה עיריית רעננה

 5מיקוד  עיריית רעננה

 7מיקוד  עיריית רעננה

 תאריך כניסה למען עיריית רעננה

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית רעננה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית רעננה

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית רעננה

 כ. דואר: שם רחוב ת רעננהעיריי

 כ. דואר: מספר בית עיריית רעננה

 כ. דואר: אות בית עיריית רעננה

 כ. דואר: כניסה עיריית רעננה

 כ. דואר: מספר דירה עיריית רעננה

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית רעננה

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית רעננה

 כ. דואר: תא דואר עיריית רעננה

 כ. דואר: אצל עיריית רעננה

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית רעננה

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית רעננה

 אינד שוהה בחול עיריית רעננה
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 קוד עדכון עיריית רעננה

 שנת לידה עיריית רעננה

 קוד חלוקה עיריית רעננה

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית רעננה

 קטין:קוד חלוקה עיריית רעננה

 קטין: סמל ישוב נהעיריית רענ

 קטין: שם ישוב עיריית רעננה

 קטין: סמל רחוב עיריית רעננה

 קטין: שם רחוב עיריית רעננה

 קטין: מספר בית עיריית רעננה

 קטין: אות בית עיריית רעננה

 קטין: כניסה עיריית רעננה

 קטין: מספר דירה עיריית רעננה

 5קטין: מיקוד  עיריית רעננה

 7קטין: מיקוד  העיריית רעננ

 קטין: תא דואר עיריית רעננה

 קטין: אצל עיריית רעננה

 קטין: תאריך כניסה עיריית רעננה

 קטין: תאריך סיום עיריית רעננה

 אינדיקצית בגיר עיריית רעננה

 מספר זהות עיריית באר שבע

 שם משפחה עיריית באר שבע

 שם משפחה קודם עיריית באר שבע

 שם פרטי עיריית באר שבע

 שם פרטי קודם עיריית באר שבע

 מ.זהות אב עיריית באר שבע

 מספר זהות אם עיריית באר שבע

 תאריך לידה עיריית באר שבע

 תאריך פטירה עיריית באר שבע

 אינדיקציית פטירה עיריית באר שבע

 סמל ישוב עיריית באר שבע

 שם ישוב עיריית באר שבע

 סמל רחוב עיריית באר שבע

 שם רחוב עיריית באר שבע

 מספר בית עיריית באר שבע

 אות בית עיריית באר שבע

 מספר כניסה עיריית באר שבע

 מספר דירה עיריית באר שבע

 5מיקוד  עיריית באר שבע

 7מיקוד  עיריית באר שבע
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 תאריך כניסה למען עיריית באר שבע

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית באר שבע

 כ. דואר: שם ישוב עיריית באר שבע

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית באר שבע

 כ. דואר: שם רחוב עיריית באר שבע

 כ. דואר: מספר בית עיריית באר שבע

 כ. דואר: אות בית עיריית באר שבע

 כ. דואר: כניסה עיריית באר שבע

 כ. דואר: מספר דירה עיריית באר שבע

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית באר שבע

 7כ. דואר: מיקוד  ת באר שבעעיריי

 כ. דואר: תא דואר עיריית באר שבע

 כ. דואר: אצל עיריית באר שבע

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית באר שבע

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית באר שבע

 אינד שוהה בחול עיריית באר שבע

 שנת לידה עיריית באר שבע

 קוד חלוקה עיריית באר שבע

 כ. דואר: קוד חלוקה שבעעיריית באר 

 קטין:קוד חלוקה עיריית באר שבע

 קטין: סמל ישוב עיריית באר שבע

 קטין: שם ישוב עיריית באר שבע

 קטין: סמל רחוב עיריית באר שבע

 קטין: שם רחוב עיריית באר שבע

 קטין: מספר בית עיריית באר שבע

 קטין: אות בית עיריית באר שבע

 ן: כניסהקטי עיריית באר שבע

 קטין: מספר דירה עיריית באר שבע

 5קטין: מיקוד  עיריית באר שבע

 7קטין: מיקוד  עיריית באר שבע

 קטין: תא דואר עיריית באר שבע

 קטין: אצל עיריית באר שבע

 קטין: תאריך כניסה עיריית באר שבע

 קטין: תאריך סיום עיריית באר שבע

 רבן משפחה: סוג קש עיריית באר שבע

 בן משפחה: מאגר עיריית באר שבע

 בן משפחה: מספר זהות עיריית באר שבע

 בן משפחה: שם משפחה עיריית באר שבע

 בן משפחה: שם פרטי עיריית באר שבע

 אינדיקצית בגיר עיריית באר שבע
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 מספר זהות ע. כפר סבא

 שם משפחה ע. כפר סבא

 שם משפחה קודם ע. כפר סבא

 ישם פרט ע. כפר סבא

 שם פרטי קודם ע. כפר סבא

 מ.זהות אב ע. כפר סבא

 מספר זהות אם ע. כפר סבא

 תאריך לידה ע. כפר סבא

 תאריך פטירה ע. כפר סבא

 אינדיקציית פטירה ע. כפר סבא

 סמל ישוב ע. כפר סבא

 שם ישוב ע. כפר סבא

 סמל רחוב ע. כפר סבא

 שם רחוב ע. כפר סבא

 מספר בית ע. כפר סבא

 אות בית כפר סבא ע.

 מספר כניסה ע. כפר סבא

 מספר דירה ע. כפר סבא

 5מיקוד  ע. כפר סבא

 7מיקוד  ע. כפר סבא

 תאריך כניסה למען ע. כפר סבא

 כ. דואר: סמל ישוב ע. כפר סבא

 כ. דואר: שם ישוב ע. כפר סבא

 כ. דואר: סמל רחוב ע. כפר סבא

 כ. דואר: שם רחוב ע. כפר סבא

 כ. דואר: מספר בית סבא ע. כפר

 כ. דואר: אות בית ע. כפר סבא

 כ. דואר: כניסה ע. כפר סבא

 כ. דואר: מספר דירה ע. כפר סבא

 5כ. דואר: מיקוד  ע. כפר סבא

 7כ. דואר: מיקוד  ע. כפר סבא

 כ. דואר: תא דואר ע. כפר סבא

 כ. דואר: אצל ע. כפר סבא

 כ. דואר: תאריך כניסה ע. כפר סבא

 כ. דואר: תאריך סיום ע. כפר סבא

 אינד שוהה בחול ע. כפר סבא

 קוד עדכון ע. כפר סבא

 שנת לידה ע. כפר סבא

 קוד חלוקה ע. כפר סבא

 כ. דואר: קוד חלוקה ע. כפר סבא
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 קטין:קוד חלוקה ע. כפר סבא

 קטין: סמל ישוב ע. כפר סבא

 קטין: שם ישוב ע. כפר סבא

 רחובקטין: סמל  ע. כפר סבא

 קטין: שם רחוב ע. כפר סבא

 קטין: מספר בית ע. כפר סבא

 קטין: אות בית ע. כפר סבא

 קטין: כניסה ע. כפר סבא

 קטין: מספר דירה ע. כפר סבא

 5קטין: מיקוד  ע. כפר סבא

 7קטין: מיקוד  ע. כפר סבא

 קטין: תא דואר ע. כפר סבא

 קטין: אצל ע. כפר סבא

 ריך כניסהקטין: תא ע. כפר סבא

 קטין: תאריך סיום ע. כפר סבא

 אינדיקצית בגיר ע. כפר סבא

 מספר זהות עיריית פתח תקוה

 שם משפחה עיריית פתח תקוה

 שם משפחה קודם עיריית פתח תקוה

 שם פרטי עיריית פתח תקוה

 שם פרטי קודם עיריית פתח תקוה

 מ.זהות אב עיריית פתח תקוה

 ות אםמספר זה עיריית פתח תקוה

 תאריך לידה עיריית פתח תקוה

 תאריך פטירה עיריית פתח תקוה

 אינדיקציית פטירה עיריית פתח תקוה

 סמל ישוב עיריית פתח תקוה

 שם ישוב עיריית פתח תקוה

 סמל רחוב עיריית פתח תקוה

 שם רחוב עיריית פתח תקוה

 מספר בית עיריית פתח תקוה

 אות בית עיריית פתח תקוה

 מספר כניסה ת פתח תקוהעיריי

 מספר דירה עיריית פתח תקוה

 5מיקוד  עיריית פתח תקוה

 7מיקוד  עיריית פתח תקוה

 תאריך כניסה למען עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית פתח תקוה
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 דואר: שם רחוב כ. עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: מספר בית עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: אות בית עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: כניסה עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: מספר דירה עיריית פתח תקוה

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית פתח תקוה

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: תא דואר עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: אצל יריית פתח תקוהע

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית פתח תקוה

 אינד שוהה בחול עיריית פתח תקוה

 שנת לידה עיריית פתח תקוה

 קוד חלוקה עיריית פתח תקוה

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית פתח תקוה

 קטין:קוד חלוקה עיריית פתח תקוה

 קטין: סמל ישוב עיריית פתח תקוה

 קטין: שם ישוב עיריית פתח תקוה

 קטין: סמל רחוב עיריית פתח תקוה

 קטין: שם רחוב עיריית פתח תקוה

 קטין: מספר בית עיריית פתח תקוה

 קטין: אות בית עיריית פתח תקוה

 קטין: כניסה עיריית פתח תקוה

 קטין: מספר דירה עיריית פתח תקוה

 5קטין: מיקוד  ית פתח תקוהעירי

 7קטין: מיקוד  עיריית פתח תקוה

 קטין: תא דואר עיריית פתח תקוה

 קטין: אצל עיריית פתח תקוה

 קטין: תאריך כניסה עיריית פתח תקוה

 קטין: תאריך סיום עיריית פתח תקוה

 אינדיקצית בגיר עיריית פתח תקוה

 מספר זהות ע. דימונה

 שם משפחה ע. דימונה

 שם משפחה קודם ע. דימונה

 שם פרטי ע. דימונה

 שם פרטי קודם ע. דימונה

 מ.זהות אב ע. דימונה

 מספר זהות אם ע. דימונה

 תאריך לידה ע. דימונה

 תאריך פטירה ע. דימונה
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 אינדיקציית פטירה ע. דימונה

 סמל ישוב ע. דימונה

 שם ישוב ע. דימונה

 סמל רחוב ע. דימונה

 שם רחוב ע. דימונה

 מספר בית ע. דימונה

 אות בית ע. דימונה

 מספר כניסה ע. דימונה

 מספר דירה ע. דימונה

 5מיקוד  ע. דימונה

 7מיקוד  ע. דימונה

 תאריך כניסה למען ע. דימונה

 כ. דואר: סמל ישוב ע. דימונה

 כ. דואר: שם ישוב ע. דימונה

 כ. דואר: סמל רחוב ע. דימונה

 דואר: שם רחוב כ. ע. דימונה

 כ. דואר: מספר בית ע. דימונה

 כ. דואר: אות בית ע. דימונה

 כ. דואר: כניסה ע. דימונה

 כ. דואר: מספר דירה ע. דימונה

 5כ. דואר: מיקוד  ע. דימונה

 7כ. דואר: מיקוד  ע. דימונה

 כ. דואר: תא דואר ע. דימונה

 כ. דואר: אצל ע. דימונה

 תאריך כניסהכ. דואר:  ע. דימונה

 כ. דואר: תאריך סיום ע. דימונה

 אינד שוהה בחול ע. דימונה

 שנת לידה ע. דימונה

 קוד חלוקה ע. דימונה

 קטין:קוד חלוקה ע. דימונה

 קטין: סמל ישוב ע. דימונה

 קטין: שם ישוב ע. דימונה

 קטין: סמל רחוב ע. דימונה

 קטין: שם רחוב ע. דימונה

 ספר ביתקטין: מ ע. דימונה

 קטין: אות בית ע. דימונה

 קטין: כניסה ע. דימונה

 קטין: מספר דירה ע. דימונה

 5קטין: מיקוד  ע. דימונה

 7קטין: מיקוד  ע. דימונה
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 קטין: תא דואר ע. דימונה

 קטין: אצל ע. דימונה

 קטין: תאריך כניסה ע. דימונה

 קטין: תאריך סיום ע. דימונה

 סוג קשר בן משפחה: ע. דימונה

 בן משפחה: מאגר ע. דימונה

 בן משפחה: מספר זהות ע. דימונה

 בן משפחה: שם משפחה ע. דימונה

 בן משפחה: שם פרטי ע. דימונה

 אינדיקצית בגיר ע. דימונה

 מספר זהות ע. אור יהודה

 שם משפחה ע. אור יהודה

 שם משפחה קודם ע. אור יהודה

 שם פרטי ע. אור יהודה

 שם פרטי קודם יהודהע. אור 

 מ.זהות אב ע. אור יהודה

 שם אב ע. אור יהודה

 מספר זהות אם ע. אור יהודה

 תאריך לידה ע. אור יהודה

 סטטוס ע. אור יהודה

 תאריך פטירה ע. אור יהודה

 אינדיקציית פטירה ע. אור יהודה

 סמל ישוב ע. אור יהודה

 שם ישוב ע. אור יהודה

 חובסמל ר ע. אור יהודה

 שם רחוב ע. אור יהודה

 מספר בית ע. אור יהודה

 אות בית ע. אור יהודה

 מספר כניסה ע. אור יהודה

 מספר דירה ע. אור יהודה

 5מיקוד  ע. אור יהודה

 7מיקוד  ע. אור יהודה

 תאריך כניסה למען ע. אור יהודה

 כ. דואר: סמל ישוב ע. אור יהודה

 בכ. דואר: שם ישו ע. אור יהודה

 כ. דואר: סמל רחוב ע. אור יהודה

 כ. דואר: שם רחוב ע. אור יהודה

 כ. דואר: מספר בית ע. אור יהודה

 כ. דואר: אות בית ע. אור יהודה

 כ. דואר: כניסה ע. אור יהודה
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 כ. דואר: מספר דירה ע. אור יהודה

 5כ. דואר: מיקוד  ע. אור יהודה

 7כ. דואר: מיקוד  ע. אור יהודה

 כ. דואר: תא דואר אור יהודהע. 

 כ. דואר: אצל ע. אור יהודה

 כ. דואר: תאריך כניסה ע. אור יהודה

 כ. דואר: תאריך סיום ע. אור יהודה

 אינד שוהה בחול ע. אור יהודה

 שנת לידה ע. אור יהודה

 קוד חלוקה ע. אור יהודה

 כ. דואר: קוד חלוקה ע. אור יהודה

 לוקהקטין:קוד ח ע. אור יהודה

 קטין: סמל ישוב ע. אור יהודה

 קטין: שם ישוב ע. אור יהודה

 קטין: סמל רחוב ע. אור יהודה

 קטין: שם רחוב ע. אור יהודה

 קטין: מספר בית ע. אור יהודה

 קטין: אות בית ע. אור יהודה

 קטין: כניסה ע. אור יהודה

 קטין: מספר דירה ע. אור יהודה

 5ד קטין: מיקו ע. אור יהודה

 7קטין: מיקוד  ע. אור יהודה

 קטין: תא דואר ע. אור יהודה

 קטין: אצל ע. אור יהודה

 קטין: תאריך כניסה ע. אור יהודה

 קטין: תאריך סיום ע. אור יהודה

 בן משפחה: סוג קשר ע. אור יהודה

 בן משפחה: מאגר ע. אור יהודה

 בן משפחה: מספר זהות ע. אור יהודה

 בן משפחה: שם משפחה ע. אור יהודה

 בן משפחה: שם פרטי ע. אור יהודה

 אינדיקצית בגיר ע. אור יהודה

 מספר זהות עיריית חולון

 שם משפחה עיריית חולון

 שם משפחה קודם עיריית חולון

 שם פרטי עיריית חולון

 שם פרטי קודם עיריית חולון

 מ.זהות אב עיריית חולון

 שם אב עיריית חולון

 מספר זהות אם חולוןעיריית 
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 שם אם עיריית חולון

 שם סב עיריית חולון

 תאריך לידה עיריית חולון

 תאריך לידה עברי עיריית חולון

 מצב אישי עיריית חולון

 תאריך מצב אישי עיריית חולון

 מין עיריית חולון

 סטטוס עיריית חולון

 תאריך פטירה עיריית חולון

 טירהאינדיקציית פ עיריית חולון

 תאריך עליה עיריית חולון

 סמל ישוב עיריית חולון

 שם ישוב עיריית חולון

 סמל רחוב עיריית חולון

 שם רחוב עיריית חולון

 מספר בית עיריית חולון

 אות בית עיריית חולון

 מספר כניסה עיריית חולון

 מספר דירה עיריית חולון

 5מיקוד  עיריית חולון

 7מיקוד  עיריית חולון

 תאריך כניסה למען עיריית חולון

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית חולון

 כ. דואר: שם ישוב עיריית חולון

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית חולון

 כ. דואר: שם רחוב עיריית חולון

 כ. דואר: מספר בית עיריית חולון

 כ. דואר: אות בית עיריית חולון

 כ. דואר: כניסה עיריית חולון

 כ. דואר: מספר דירה ית חולוןעירי

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית חולון

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית חולון

 כ. דואר: תא דואר עיריית חולון

 כ. דואר: אצל עיריית חולון

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית חולון

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית חולון

 סה"כ ילדים עיריית חולון

 אינד שוהה בחול עיריית חולון

 נפה עיריית חולון

 שנת לידה עיריית חולון
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 קוד חלוקה עיריית חולון

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית חולון

 קטין:קוד חלוקה עיריית חולון

 קטין: סמל ישוב עיריית חולון

 קטין: שם ישוב עיריית חולון

 קטין: סמל רחוב עיריית חולון

 קטין: שם רחוב עיריית חולון

 קטין: מספר בית עיריית חולון

 קטין: אות בית עיריית חולון

 קטין: כניסה עיריית חולון

 קטין: מספר דירה עיריית חולון

 5קטין: מיקוד  עיריית חולון

 7קטין: מיקוד  עיריית חולון

 קטין: תא דואר עיריית חולון

 קטין: אצל עיריית חולון

 קטין: תאריך כניסה עיריית חולון

 קטין: תאריך סיום ריית חולוןעי

 בן משפחה: סוג קשר עיריית חולון

 בן משפחה: מספר זהות עיריית חולון

 בן משפחה: שם משפחה עיריית חולון

 בן משפחה: שם פרטי עיריית חולון

 בן משפחה: שם אב עיריית חולון

 אינדיקצית בגיר עיריית חולון

 מספר זהות עיריית קרית ביאליק

 שם משפחה קרית ביאליקעיריית 

 שם משפחה קודם עיריית קרית ביאליק

 שם פרטי עיריית קרית ביאליק

 שם פרטי קודם עיריית קרית ביאליק

 מ.זהות אב עיריית קרית ביאליק

 מספר זהות אם עיריית קרית ביאליק

 תאריך לידה עיריית קרית ביאליק

 תאריך פטירה עיריית קרית ביאליק

 אינדיקציית פטירה יאליקעיריית קרית ב

 סמל ישוב עיריית קרית ביאליק

 שם ישוב עיריית קרית ביאליק

 סמל רחוב עיריית קרית ביאליק

 שם רחוב עיריית קרית ביאליק

 מספר בית עיריית קרית ביאליק

 אות בית עיריית קרית ביאליק

 מספר כניסה עיריית קרית ביאליק
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 מספר דירה עיריית קרית ביאליק

 5מיקוד  עיריית קרית ביאליק

 7מיקוד  עיריית קרית ביאליק

 תאריך כניסה למען עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: שם ישוב עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: שם רחוב עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: מספר בית יאליקעיריית קרית ב

 כ. דואר: אות בית עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: כניסה עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: מספר דירה עיריית קרית ביאליק

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית קרית ביאליק

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: תא דואר עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: אצל ית ביאליקעיריית קר

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית קרית ביאליק

 אינד שוהה בחול עיריית קרית ביאליק

 שנת לידה עיריית קרית ביאליק

 קוד חלוקה עיריית קרית ביאליק

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית קרית ביאליק

 קטין:קוד חלוקה עיריית קרית ביאליק

 קטין: סמל ישוב עיריית קרית ביאליק

 קטין: שם ישוב עיריית קרית ביאליק

 קטין: סמל רחוב עיריית קרית ביאליק

 קטין: שם רחוב עיריית קרית ביאליק

 קטין: מספר בית עיריית קרית ביאליק

 קטין: אות בית עיריית קרית ביאליק

 קטין: כניסה עיריית קרית ביאליק

 קטין: מספר דירה עיריית קרית ביאליק

 5קטין: מיקוד  עיריית קרית ביאליק

 7קטין: מיקוד  עיריית קרית ביאליק

 קטין: תא דואר עיריית קרית ביאליק

 קטין: אצל עיריית קרית ביאליק

 קטין: תאריך כניסה עיריית קרית ביאליק

 קטין: תאריך סיום עיריית קרית ביאליק

 בן משפחה: סוג קשר יאליקעיריית קרית ב

 בן משפחה: מאגר עיריית קרית ביאליק

 בן משפחה: מספר זהות עיריית קרית ביאליק
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 בן משפחה: שם משפחה עיריית קרית ביאליק

 בן משפחה: שם פרטי עיריית קרית ביאליק

 אינדיקצית בגיר עיריית קרית ביאליק

 מספר זהות עיריית אשדוד

 השם משפח עיריית אשדוד

 שם משפחה קודם עיריית אשדוד

 שם פרטי עיריית אשדוד

 שם פרטי קודם עיריית אשדוד

 מ.זהות אב עיריית אשדוד

 מספר זהות אם עיריית אשדוד

 תאריך לידה עיריית אשדוד

 תאריך פטירה עיריית אשדוד

 אינדיקציית פטירה עיריית אשדוד

 סמל ישוב עיריית אשדוד

 שם ישוב עיריית אשדוד

 סמל רחוב עיריית אשדוד

 שם רחוב עיריית אשדוד

 מספר בית עיריית אשדוד

 אות בית עיריית אשדוד

 מספר כניסה עיריית אשדוד

 מספר דירה עיריית אשדוד

 5מיקוד  עיריית אשדוד

 7מיקוד  עיריית אשדוד

 תאריך כניסה למען עיריית אשדוד

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית אשדוד

 כ. דואר: שם ישוב שדודעיריית א

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית אשדוד

 כ. דואר: שם רחוב עיריית אשדוד

 כ. דואר: מספר בית עיריית אשדוד

 כ. דואר: אות בית עיריית אשדוד

 כ. דואר: כניסה עיריית אשדוד

 כ. דואר: מספר דירה עיריית אשדוד

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית אשדוד

 7. דואר: מיקוד כ עיריית אשדוד

 כ. דואר: תא דואר עיריית אשדוד

 כ. דואר: אצל עיריית אשדוד

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית אשדוד

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית אשדוד

 אינד שוהה בחול עיריית אשדוד

 שנת לידה עיריית אשדוד
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 קוד חלוקה עיריית אשדוד

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית אשדוד

 קטין:קוד חלוקה יית אשדודעיר

 קטין: סמל ישוב עיריית אשדוד

 קטין: שם ישוב עיריית אשדוד

 קטין: סמל רחוב עיריית אשדוד

 קטין: שם רחוב עיריית אשדוד

 קטין: מספר בית עיריית אשדוד

 קטין: אות בית עיריית אשדוד

 קטין: כניסה עיריית אשדוד

 קטין: מספר דירה עיריית אשדוד

 5קטין: מיקוד  יית אשדודעיר

 7קטין: מיקוד  עיריית אשדוד

 קטין: תא דואר עיריית אשדוד

 קטין: אצל עיריית אשדוד

 קטין: תאריך כניסה עיריית אשדוד

 קטין: תאריך סיום עיריית אשדוד

 אינדיקצית בגיר עיריית אשדוד

 מספר זהות מ.מ דיר אל אסד

 שם משפחה מ.מ דיר אל אסד

 שם משפחה קודם אל אסדמ.מ דיר 

 שם פרטי מ.מ דיר אל אסד

 מאגר אב מ.מ דיר אל אסד

 מ.זהות אב מ.מ דיר אל אסד

 שם אב מ.מ דיר אל אסד

 מאגר אם מ.מ דיר אל אסד

 מספר זהות אם מ.מ דיר אל אסד

 שם אם מ.מ דיר אל אסד

 שם סב מ.מ דיר אל אסד

 תאריך לידה מ.מ דיר אל אסד

 תאריך לידה עברי מ.מ דיר אל אסד

 סוג מקום לידה מ.מ דיר אל אסד

 מקום לידה מ.מ דיר אל אסד

 ב.זוג מאגר מ.מ דיר אל אסד

 ב.זוג מ.זהות מ.מ דיר אל אסד

 מצב אישי מ.מ דיר אל אסד

 תאריך מצב אישי מ.מ דיר אל אסד

 מין מ.מ דיר אל אסד

 תאריך פטירה מ.מ דיר אל אסד

 טירה עבריתאריך פ מ.מ דיר אל אסד
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 אינדיקציית פטירה מ.מ דיר אל אסד

 לאום מ.מ דיר אל אסד

 תאריך עליה מ.מ דיר אל אסד

 ארץ עליה מ.מ דיר אל אסד

 סמל ישוב מ.מ דיר אל אסד

 שם ישוב מ.מ דיר אל אסד

 סמל רחוב מ.מ דיר אל אסד

 שם רחוב מ.מ דיר אל אסד

 מספר בית מ.מ דיר אל אסד

 ות ביתא מ.מ דיר אל אסד

 מספר כניסה מ.מ דיר אל אסד

 מספר דירה מ.מ דיר אל אסד

 5מיקוד  מ.מ דיר אל אסד

 7מיקוד  מ.מ דיר אל אסד

 תאריך כניסה למען מ.מ דיר אל אסד

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ דיר אל אסד

 סה"כ ילדים מ.מ דיר אל אסד

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ דיר אל אסד

 נפה מ.מ דיר אל אסד

 קוד חלוקה מ.מ דיר אל אסד

 תאריך כניסה לישוב מ.מ דיר אל אסד

 סמל קלפי מ.מ דיר אל אסד

 מספר זהות מועצה מקומית אורנית

 שם משפחה מועצה מקומית אורנית

 שם פרטי מועצה מקומית אורנית

 תאריך פטירה מועצה מקומית אורנית

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית אורנית

 סמל ישוב ומית אורניתמועצה מק

 שם ישוב מועצה מקומית אורנית

 סמל רחוב מועצה מקומית אורנית

 שם רחוב מועצה מקומית אורנית

 מספר בית מועצה מקומית אורנית

 אות בית מועצה מקומית אורנית

 מספר כניסה מועצה מקומית אורנית

 מספר דירה מועצה מקומית אורנית

 5ד מיקו מועצה מקומית אורנית

 7מיקוד  מועצה מקומית אורנית

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית אורנית
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 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית אורנית

 ספר ביתכ. דואר: מ מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית אורנית

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית אורנית

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית אורנית

 קוד חלוקה מועצה מקומית אורנית

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית אורנית

 מספר זהות מ.א עמק הירדן

 שם משפחה מ.א עמק הירדן

 שם משפחה קודם מ.א עמק הירדן

 שם פרטי ירדןמ.א עמק ה

 שם פרטי קודם מ.א עמק הירדן

 מ.זהות אב מ.א עמק הירדן

 מספר זהות אם מ.א עמק הירדן

 תאריך לידה מ.א עמק הירדן

 תאריך פטירה מ.א עמק הירדן

 אינדיקציית פטירה מ.א עמק הירדן

 סמל ישוב מ.א עמק הירדן

 שם ישוב מ.א עמק הירדן

 סמל רחוב מ.א עמק הירדן

 שם רחוב מק הירדןמ.א ע

 מספר בית מ.א עמק הירדן

 אות בית מ.א עמק הירדן

 מספר כניסה מ.א עמק הירדן

 מספר דירה מ.א עמק הירדן

 5מיקוד  מ.א עמק הירדן

 7מיקוד  מ.א עמק הירדן

 תאריך כניסה למען מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א עמק הירדן

 בכ. דואר: שם ישו מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: שם רחוב מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: מספר בית מ.א עמק הירדן
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 כ. דואר: אות בית מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: כניסה מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: מספר דירה מ.א עמק הירדן

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א עמק הירדן

 7ד כ. דואר: מיקו מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: תא דואר מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: אצל מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: תאריך סיום מ.א עמק הירדן

 שנת לידה מ.א עמק הירדן

 קוד חלוקה מ.א עמק הירדן

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.א עמק הירדן

 קטין:קוד חלוקה מ.א עמק הירדן

 קטין: סמל ישוב הירדן מ.א עמק

 קטין: שם ישוב מ.א עמק הירדן

 קטין: סמל רחוב מ.א עמק הירדן

 קטין: שם רחוב מ.א עמק הירדן

 קטין: מספר בית מ.א עמק הירדן

 קטין: אות בית מ.א עמק הירדן

 קטין: כניסה מ.א עמק הירדן

 קטין: מספר דירה מ.א עמק הירדן

 5קטין: מיקוד  מ.א עמק הירדן

 7קטין: מיקוד  מ.א עמק הירדן

 קטין: תא דואר מ.א עמק הירדן

 קטין: אצל מ.א עמק הירדן

 קטין: תאריך כניסה מ.א עמק הירדן

 קטין: תאריך סיום מ.א עמק הירדן

 אינדיקצית בגיר מ.א עמק הירדן

 מספר זהות מועצה מקומית גני תקוה

 שם משפחה מועצה מקומית גני תקוה

 שם משפחה קודם גני תקוה מועצה מקומית

 שם פרטי מועצה מקומית גני תקוה

 שם פרטי קודם מועצה מקומית גני תקוה

 מ.זהות אב מועצה מקומית גני תקוה

 מספר זהות אם מועצה מקומית גני תקוה

 תאריך לידה מועצה מקומית גני תקוה

 תאריך פטירה מועצה מקומית גני תקוה

 יקציית פטירהאינד מועצה מקומית גני תקוה

 סמל ישוב מועצה מקומית גני תקוה

 שם ישוב מועצה מקומית גני תקוה
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 סמל רחוב מועצה מקומית גני תקוה

 שם רחוב מועצה מקומית גני תקוה

 מספר בית מועצה מקומית גני תקוה

 אות בית מועצה מקומית גני תקוה

 מספר כניסה מועצה מקומית גני תקוה

 מספר דירה והמועצה מקומית גני תק

 5מיקוד  מועצה מקומית גני תקוה

 7מיקוד  מועצה מקומית גני תקוה

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: שם רחוב קוהמועצה מקומית גני ת

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית גני תקוה

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית גני תקוה

 7קוד כ. דואר: מי מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית גני תקוה

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית גני תקוה

 אינד שוהה בחול מועצה מקומית גני תקוה

 שנת לידה מועצה מקומית גני תקוה

 קוד חלוקה תקוה מועצה מקומית גני

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית גני תקוה

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית גני תקוה

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית גני תקוה

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית גני תקוה

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית גני תקוה

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית גני תקוה

 קטין: מספר בית מית גני תקוהמועצה מקו

 קטין: אות בית מועצה מקומית גני תקוה

 קטין: כניסה מועצה מקומית גני תקוה

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית גני תקוה

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית גני תקוה

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית גני תקוה

 קטין: תא דואר מועצה מקומית גני תקוה

 קטין: אצל מקומית גני תקוה מועצה
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 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית גני תקוה

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית גני תקוה

 בן משפחה: סוג קשר מועצה מקומית גני תקוה

 בן משפחה: מאגר מועצה מקומית גני תקוה

 בן משפחה: מספר זהות מועצה מקומית גני תקוה

 משפחה: שם משפחהבן  מועצה מקומית גני תקוה

 בן משפחה: שם פרטי מועצה מקומית גני תקוה

 אינדיקצית בגיר מועצה מקומית גני תקוה

 מספר זהות מ.מ אלקנה

 שם משפחה מ.מ אלקנה

 שם משפחה קודם מ.מ אלקנה

 שם פרטי מ.מ אלקנה

 מאגר אב מ.מ אלקנה

 מ.זהות אב מ.מ אלקנה

 שם אב מ.מ אלקנה

 מאגר אם מ.מ אלקנה

 מספר זהות אם מ.מ אלקנה

 שם אם מ.מ אלקנה

 שם סב מ.מ אלקנה

 תאריך לידה מ.מ אלקנה

 סוג מקום לידה מ.מ אלקנה

 מקום לידה מ.מ אלקנה

 ב.זוג מאגר מ.מ אלקנה

 ב.זוג מ.זהות מ.מ אלקנה

 מצב אישי מ.מ אלקנה

 תאריך מצב אישי מ.מ אלקנה

 מין מ.מ אלקנה

 סטטוס מ.מ אלקנה

 תאריך סטטוס לקנהמ.מ א

 תאריך פטירה מ.מ אלקנה

 אינדיקציית פטירה מ.מ אלקנה

 לאום מ.מ אלקנה

 תאריך כניסה לארץ מ.מ אלקנה

 תאריך עליה מ.מ אלקנה

 ארץ עליה מ.מ אלקנה

 סמל ישוב מ.מ אלקנה

 שם ישוב מ.מ אלקנה

 סמל רחוב מ.מ אלקנה

 שם רחוב מ.מ אלקנה

 מספר בית מ.מ אלקנה
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 אות בית אלקנה מ.מ

 מספר כניסה מ.מ אלקנה

 מספר דירה מ.מ אלקנה

 5מיקוד  מ.מ אלקנה

 7מיקוד  מ.מ אלקנה

 תאריך כניסה למען מ.מ אלקנה

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ אלקנה

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ אלקנה

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ אלקנה

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ אלקנה

 ואר: שם רחובכ. ד מ.מ אלקנה

 כ. דואר: מספר בית מ.מ אלקנה

 כ. דואר: אות בית מ.מ אלקנה

 כ. דואר: כניסה מ.מ אלקנה

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ אלקנה

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ אלקנה

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ אלקנה

 כ. דואר: תא דואר מ.מ אלקנה

 כ. דואר: אצל מ.מ אלקנה

 ריך כניסהכ. דואר: תא מ.מ אלקנה

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ אלקנה

 סה"כ ילדים מ.מ אלקנה

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ אלקנה

 נפה מ.מ אלקנה

 קוד עדכון מ.מ אלקנה

 קוד חלוקה מ.מ אלקנה

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ אלקנה

 קטין:קוד חלוקה מ.מ אלקנה

 קטין: סמל ישוב מ.מ אלקנה

 קטין: שם ישוב מ.מ אלקנה

 קטין: סמל רחוב מ.מ אלקנה

 קטין: שם רחוב מ.מ אלקנה

 קטין: מספר בית מ.מ אלקנה

 קטין: אות בית מ.מ אלקנה

 קטין: כניסה מ.מ אלקנה

 קטין: מספר דירה מ.מ אלקנה

 5קטין: מיקוד  מ.מ אלקנה

 7קטין: מיקוד  מ.מ אלקנה

 קטין: תא דואר מ.מ אלקנה

 קטין: אצל מ.מ אלקנה
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 קטין: תאריך כניסה המ.מ אלקנ

 קטין: תאריך סיום מ.מ אלקנה

 סמל קלפי מ.מ אלקנה

 מספר זהות ע. קרית אונו

 שם משפחה ע. קרית אונו

 שם משפחה קודם ע. קרית אונו

 שם פרטי ע. קרית אונו

 שם פרטי קודם ע. קרית אונו

 מ.זהות אב ע. קרית אונו

 מספר זהות אם ע. קרית אונו

 תאריך לידה ע. קרית אונו

 תאריך פטירה ע. קרית אונו

 אינדיקציית פטירה ע. קרית אונו

 סמל ישוב ע. קרית אונו

 שם ישוב ע. קרית אונו

 סמל רחוב ע. קרית אונו

 שם רחוב ע. קרית אונו

 מספר בית ע. קרית אונו

 אות בית ע. קרית אונו

 מספר כניסה ע. קרית אונו

 מספר דירה ע. קרית אונו

 5מיקוד  קרית אונו ע.

 7מיקוד  ע. קרית אונו

 תאריך כניסה למען ע. קרית אונו

 כ. דואר: סמל ישוב ע. קרית אונו

 כ. דואר: שם ישוב ע. קרית אונו

 כ. דואר: סמל רחוב ע. קרית אונו

 כ. דואר: שם רחוב ע. קרית אונו

 כ. דואר: מספר בית ע. קרית אונו

 בית כ. דואר: אות ע. קרית אונו

 כ. דואר: כניסה ע. קרית אונו

 כ. דואר: מספר דירה ע. קרית אונו

 5כ. דואר: מיקוד  ע. קרית אונו

 7כ. דואר: מיקוד  ע. קרית אונו

 כ. דואר: תא דואר ע. קרית אונו

 כ. דואר: אצל ע. קרית אונו

 כ. דואר: תאריך כניסה ע. קרית אונו

 כ. דואר: תאריך סיום ע. קרית אונו

 אינד שוהה בחול ע. קרית אונו

 שנת לידה ע. קרית אונו
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 קוד חלוקה ע. קרית אונו

 כ. דואר: קוד חלוקה ע. קרית אונו

 קטין:קוד חלוקה ע. קרית אונו

 קטין: סמל ישוב ע. קרית אונו

 קטין: שם ישוב ע. קרית אונו

 קטין: סמל רחוב ע. קרית אונו

 קטין: שם רחוב ע. קרית אונו

 קטין: מספר בית קרית אונוע. 

 קטין: אות בית ע. קרית אונו

 קטין: כניסה ע. קרית אונו

 קטין: מספר דירה ע. קרית אונו

 5קטין: מיקוד  ע. קרית אונו

 7קטין: מיקוד  ע. קרית אונו

 קטין: תא דואר ע. קרית אונו

 קטין: אצל ע. קרית אונו

 קטין: תאריך כניסה ע. קרית אונו

 קטין: תאריך סיום ת אונוע. קרי

 אינדיקצית בגיר ע. קרית אונו

 מספר זהות עיריית ראש העין

 שם משפחה עיריית ראש העין

 שם משפחה קודם עיריית ראש העין

 שם פרטי עיריית ראש העין

 שם פרטי קודם עיריית ראש העין

 מ.זהות אב עיריית ראש העין

 מספר זהות אם עיריית ראש העין

 תאריך לידה ראש העין עיריית

 תאריך פטירה עיריית ראש העין

 אינדיקציית פטירה עיריית ראש העין

 סמל ישוב עיריית ראש העין

 שם ישוב עיריית ראש העין

 סמל רחוב עיריית ראש העין

 שם רחוב עיריית ראש העין

 מספר בית עיריית ראש העין

 אות בית עיריית ראש העין

 פר כניסהמס עיריית ראש העין

 מספר דירה עיריית ראש העין

 5מיקוד  עיריית ראש העין

 7מיקוד  עיריית ראש העין

 תאריך כניסה למען עיריית ראש העין

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית ראש העין
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 כ. דואר: שם ישוב עיריית ראש העין

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית ראש העין

 בכ. דואר: שם רחו עיריית ראש העין

 כ. דואר: מספר בית עיריית ראש העין

 כ. דואר: אות בית עיריית ראש העין

 כ. דואר: כניסה עיריית ראש העין

 כ. דואר: מספר דירה עיריית ראש העין

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית ראש העין

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית ראש העין

 כ. דואר: תא דואר עיריית ראש העין

 כ. דואר: אצל ןעיריית ראש העי

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית ראש העין

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית ראש העין

 אינד שוהה בחול עיריית ראש העין

 קוד עדכון עיריית ראש העין

 שנת לידה עיריית ראש העין

 קוד חלוקה עיריית ראש העין

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית ראש העין

 טין:קוד חלוקהק עיריית ראש העין

 קטין: סמל ישוב עיריית ראש העין

 קטין: שם ישוב עיריית ראש העין

 קטין: סמל רחוב עיריית ראש העין

 קטין: שם רחוב עיריית ראש העין

 קטין: מספר בית עיריית ראש העין

 קטין: אות בית עיריית ראש העין

 קטין: כניסה עיריית ראש העין

 ספר דירהקטין: מ עיריית ראש העין

 5קטין: מיקוד  עיריית ראש העין

 7קטין: מיקוד  עיריית ראש העין

 קטין: תא דואר עיריית ראש העין

 קטין: אצל עיריית ראש העין

 קטין: תאריך כניסה עיריית ראש העין

 קטין: תאריך סיום עיריית ראש העין

 בן משפחה: סוג קשר עיריית ראש העין

 חה: מאגרבן משפ עיריית ראש העין

 בן משפחה: מספר זהות עיריית ראש העין

 אינדיקצית בגיר עיריית ראש העין

 מספר זהות מועצה מקומית מזכרת בתיה

 שם משפחה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 שם משפחה קודם מועצה מקומית מזכרת בתיה
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 שם פרטי מועצה מקומית מזכרת בתיה

 שם פרטי קודם מועצה מקומית מזכרת בתיה

 מ.זהות אב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 מספר זהות אם מועצה מקומית מזכרת בתיה

 תאריך לידה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 תאריך פטירה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 סמל ישוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 שם ישוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 סמל רחוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 שם רחוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 מספר בית מועצה מקומית מזכרת בתיה

 אות בית מועצה מקומית מזכרת בתיה

 מספר כניסה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 מספר דירה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 5מיקוד  מועצה מקומית מזכרת בתיה

 7מיקוד  ת בתיהמועצה מקומית מזכר

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 ואר: מספר ביתכ. ד מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית מזכרת בתיה

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית מזכרת בתיה

 : תא דוארכ. דואר מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית מזכרת בתיה

 אינד שוהה בחול מועצה מקומית מזכרת בתיה

 שנת לידה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 קוד חלוקה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 כ. דואר: קוד חלוקה קומית מזכרת בתיהמועצה מ

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית מזכרת בתיה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  132עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית מזכרת בתיה

 קטין: מספר בית יהמועצה מקומית מזכרת בת

 קטין: אות בית מועצה מקומית מזכרת בתיה

 קטין: כניסה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית מזכרת בתיה

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית מזכרת בתיה

 קטין: תא דואר מועצה מקומית מזכרת בתיה

 קטין: אצל צה מקומית מזכרת בתיהמוע

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית מזכרת בתיה

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית מזכרת בתיה

 אינדיקצית בגיר מועצה מקומית מזכרת בתיה

 מספר זהות מ.מ ראש פינה

 שם משפחה מ.מ ראש פינה

 שם משפחה קודם מ.מ ראש פינה

 שם פרטי מ.מ ראש פינה

 שם פרטי קודם מ ראש פינהמ.

 מ.זהות אב מ.מ ראש פינה

 מספר זהות אם מ.מ ראש פינה

 תאריך לידה מ.מ ראש פינה

 תאריך פטירה מ.מ ראש פינה

 אינדיקציית פטירה מ.מ ראש פינה

 סמל ישוב מ.מ ראש פינה

 שם ישוב מ.מ ראש פינה

 סמל רחוב מ.מ ראש פינה

 שם רחוב מ.מ ראש פינה

 מספר בית פינהמ.מ ראש 

 אות בית מ.מ ראש פינה

 מספר כניסה מ.מ ראש פינה

 מספר דירה מ.מ ראש פינה

 5מיקוד  מ.מ ראש פינה

 7מיקוד  מ.מ ראש פינה

 תאריך כניסה למען מ.מ ראש פינה

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ ראש פינה

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ ראש פינה

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ ראש פינה

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ ראש פינה

 כ. דואר: מספר בית מ.מ ראש פינה

 כ. דואר: אות בית מ.מ ראש פינה

 כ. דואר: כניסה מ.מ ראש פינה
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 כ. דואר: מספר דירה מ.מ ראש פינה

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ ראש פינה

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ ראש פינה

 כ. דואר: תא דואר מ.מ ראש פינה

 כ. דואר: אצל פינה מ.מ ראש

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ ראש פינה

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ ראש פינה

 אינד שוהה בחול מ.מ ראש פינה

 שנת לידה מ.מ ראש פינה

 קטין:קוד חלוקה מ.מ ראש פינה

 קטין: סמל ישוב מ.מ ראש פינה

 קטין: שם ישוב מ.מ ראש פינה

 קטין: סמל רחוב מ.מ ראש פינה

 קטין: שם רחוב מ.מ ראש פינה

 קטין: מספר בית מ.מ ראש פינה

 קטין: אות בית מ.מ ראש פינה

 קטין: כניסה מ.מ ראש פינה

 קטין: מספר דירה מ.מ ראש פינה

 5קטין: מיקוד  מ.מ ראש פינה

 7קטין: מיקוד  מ.מ ראש פינה

 קטין: תא דואר מ.מ ראש פינה

 קטין: אצל מ.מ ראש פינה

 קטין: תאריך כניסה פינה מ.מ ראש

 קטין: תאריך סיום מ.מ ראש פינה

 אינדיקצית בגיר מ.מ ראש פינה

 מספר זהות עיריית קרית מלאכי

 שם משפחה עיריית קרית מלאכי

 שם משפחה קודם עיריית קרית מלאכי

 שם פרטי עיריית קרית מלאכי

 שם פרטי קודם עיריית קרית מלאכי

 ות אבמ.זה עיריית קרית מלאכי

 מספר זהות אם עיריית קרית מלאכי

 תאריך לידה עיריית קרית מלאכי

 תאריך פטירה עיריית קרית מלאכי

 אינדיקציית פטירה עיריית קרית מלאכי

 סמל ישוב עיריית קרית מלאכי

 שם ישוב עיריית קרית מלאכי

 סמל רחוב עיריית קרית מלאכי

 שם רחוב עיריית קרית מלאכי

 מספר בית ת מלאכיעיריית קרי
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 אות בית עיריית קרית מלאכי

 מספר כניסה עיריית קרית מלאכי

 מספר דירה עיריית קרית מלאכי

 5מיקוד  עיריית קרית מלאכי

 7מיקוד  עיריית קרית מלאכי

 תאריך כניסה למען עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית קרית מלאכי

 : שם ישובכ. דואר עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: שם רחוב עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: מספר בית עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: אות בית עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: כניסה עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: מספר דירה עיריית קרית מלאכי

 5מיקוד כ. דואר:  עיריית קרית מלאכי

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: תא דואר עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: אצל עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית קרית מלאכי

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית קרית מלאכי

 אינד שוהה בחול עיריית קרית מלאכי

 שנת לידה עיריית קרית מלאכי

 קוד חלוקה ריית קרית מלאכיעי

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית קרית מלאכי

 קטין:קוד חלוקה עיריית קרית מלאכי

 קטין: סמל ישוב עיריית קרית מלאכי

 קטין: שם ישוב עיריית קרית מלאכי

 קטין: סמל רחוב עיריית קרית מלאכי

 קטין: שם רחוב עיריית קרית מלאכי

 מספר בית קטין: עיריית קרית מלאכי

 קטין: אות בית עיריית קרית מלאכי

 קטין: כניסה עיריית קרית מלאכי

 קטין: מספר דירה עיריית קרית מלאכי

 5קטין: מיקוד  עיריית קרית מלאכי

 7קטין: מיקוד  עיריית קרית מלאכי

 קטין: תא דואר עיריית קרית מלאכי

 קטין: אצל עיריית קרית מלאכי

 קטין: תאריך כניסה עיריית קרית מלאכי

 קטין: תאריך סיום עיריית קרית מלאכי

 בן משפחה: סוג קשר עיריית קרית מלאכי
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 בן משפחה: מספר זהות עיריית קרית מלאכי

 בן משפחה: שם משפחה עיריית קרית מלאכי

 בן משפחה: שם פרטי עיריית קרית מלאכי

 אינדיקצית בגיר עיריית קרית מלאכי

 פר זהותמס מ.א מטה יהודה

 שם משפחה מ.א מטה יהודה

 שם משפחה קודם מ.א מטה יהודה

 שם פרטי מ.א מטה יהודה

 שם פרטי קודם מ.א מטה יהודה

 מ.זהות אב מ.א מטה יהודה

 מספר זהות אם מ.א מטה יהודה

 תאריך לידה מ.א מטה יהודה

 תאריך פטירה מ.א מטה יהודה

 אינדיקציית פטירה מ.א מטה יהודה

 סמל ישוב טה יהודהמ.א מ

 שם ישוב מ.א מטה יהודה

 סמל רחוב מ.א מטה יהודה

 שם רחוב מ.א מטה יהודה

 מספר בית מ.א מטה יהודה

 אות בית מ.א מטה יהודה

 מספר כניסה מ.א מטה יהודה

 מספר דירה מ.א מטה יהודה

 5מיקוד  מ.א מטה יהודה

 7מיקוד  מ.א מטה יהודה

 סה למעןתאריך כני מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: שם ישוב מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: שם רחוב מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: מספר בית מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: אות בית מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: כניסה מ.א מטה יהודה

 מספר דירה כ. דואר: מ.א מטה יהודה

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א מטה יהודה

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: תא דואר מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: אצל מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א מטה יהודה

 כ. דואר: תאריך סיום מ.א מטה יהודה

 אינד שוהה בחול מ.א מטה יהודה
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 ידהשנת ל מ.א מטה יהודה

 קוד חלוקה מ.א מטה יהודה

 קטין:קוד חלוקה מ.א מטה יהודה

 קטין: סמל ישוב מ.א מטה יהודה

 קטין: שם ישוב מ.א מטה יהודה

 קטין: סמל רחוב מ.א מטה יהודה

 קטין: שם רחוב מ.א מטה יהודה

 קטין: מספר בית מ.א מטה יהודה

 קטין: אות בית מ.א מטה יהודה

 כניסה קטין: מ.א מטה יהודה

 קטין: מספר דירה מ.א מטה יהודה

 5קטין: מיקוד  מ.א מטה יהודה

 7קטין: מיקוד  מ.א מטה יהודה

 קטין: תא דואר מ.א מטה יהודה

 קטין: אצל מ.א מטה יהודה

 קטין: תאריך כניסה מ.א מטה יהודה

 קטין: תאריך סיום מ.א מטה יהודה

 בן משפחה: סוג קשר מ.א מטה יהודה

 בן משפחה: מאגר יהודה מ.א מטה

 בן משפחה: מספר זהות מ.א מטה יהודה

 בן משפחה: שם משפחה מ.א מטה יהודה

 בן משפחה: שם פרטי מ.א מטה יהודה

 אינדיקצית בגיר מ.א מטה יהודה

 מספר זהות עיריית נשר

 שם משפחה עיריית נשר

 שם משפחה קודם עיריית נשר

 שם פרטי עיריית נשר

 ם פרטי קודםש עיריית נשר

 מ.זהות אב עיריית נשר

 מספר זהות אם עיריית נשר

 תאריך פטירה עיריית נשר

 אינדיקציית פטירה עיריית נשר

 סמל ישוב עיריית נשר

 שם ישוב עיריית נשר

 סמל רחוב עיריית נשר

 שם רחוב עיריית נשר

 מספר בית עיריית נשר

 אות בית עיריית נשר

 המספר כניס עיריית נשר

 מספר דירה עיריית נשר
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 5מיקוד  עיריית נשר

 7מיקוד  עיריית נשר

 תאריך כניסה למען עיריית נשר

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית נשר

 כ. דואר: שם ישוב עיריית נשר

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית נשר

 כ. דואר: שם רחוב עיריית נשר

 כ. דואר: מספר בית עיריית נשר

 דואר: אות ביתכ.  עיריית נשר

 כ. דואר: כניסה עיריית נשר

 כ. דואר: מספר דירה עיריית נשר

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית נשר

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית נשר

 כ. דואר: תא דואר עיריית נשר

 כ. דואר: אצל עיריית נשר

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית נשר

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית נשר

 אינד שוהה בחול נשר עיריית

 שנת לידה עיריית נשר

 קוד חלוקה עיריית נשר

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית נשר

 קטין:קוד חלוקה עיריית נשר

 קטין: סמל ישוב עיריית נשר

 קטין: שם ישוב עיריית נשר

 קטין: סמל רחוב עיריית נשר

 קטין: שם רחוב עיריית נשר

 קטין: מספר בית עיריית נשר

 קטין: אות בית יריית נשרע

 קטין: כניסה עיריית נשר

 קטין: מספר דירה עיריית נשר

 5קטין: מיקוד  עיריית נשר

 7קטין: מיקוד  עיריית נשר

 קטין: תא דואר עיריית נשר

 קטין: אצל עיריית נשר

 קטין: תאריך כניסה עיריית נשר

 קטין: תאריך סיום עיריית נשר

 סוג קשר בן משפחה: עיריית נשר

 בן משפחה: מספר זהות עיריית נשר

 אינדיקצית בגיר עיריית נשר

 מספר זהות עיריית נתיבות
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 שם משפחה עיריית נתיבות

 שם משפחה קודם עיריית נתיבות

 שם פרטי עיריית נתיבות

 שם פרטי קודם עיריית נתיבות

 מ.זהות אב עיריית נתיבות

 שם אב עיריית נתיבות

 מספר זהות אם תעיריית נתיבו

 תאריך לידה עיריית נתיבות

 סטטוס עיריית נתיבות

 תאריך פטירה עיריית נתיבות

 אינדיקציית פטירה עיריית נתיבות

 סמל ישוב עיריית נתיבות

 שם ישוב עיריית נתיבות

 סמל רחוב עיריית נתיבות

 שם רחוב עיריית נתיבות

 מספר בית עיריית נתיבות

 ת ביתאו עיריית נתיבות

 מספר כניסה עיריית נתיבות

 מספר דירה עיריית נתיבות

 5מיקוד  עיריית נתיבות

 7מיקוד  עיריית נתיבות

 תאריך כניסה למען עיריית נתיבות

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית נתיבות

 כ. דואר: שם ישוב עיריית נתיבות

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית נתיבות

 שם רחוב כ. דואר: עיריית נתיבות

 כ. דואר: מספר בית עיריית נתיבות

 כ. דואר: אות בית עיריית נתיבות

 כ. דואר: כניסה עיריית נתיבות

 כ. דואר: מספר דירה עיריית נתיבות

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית נתיבות

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית נתיבות

 כ. דואר: תא דואר עיריית נתיבות

 : אצלכ. דואר עיריית נתיבות

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית נתיבות

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית נתיבות

 אינד שוהה בחול עיריית נתיבות

 שנת לידה עיריית נתיבות

 קוד חלוקה עיריית נתיבות

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית נתיבות
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 קטין:קוד חלוקה עיריית נתיבות

 קטין: סמל ישוב עיריית נתיבות

 קטין: שם ישוב ת נתיבותעיריי

 קטין: סמל רחוב עיריית נתיבות

 קטין: שם רחוב עיריית נתיבות

 קטין: מספר בית עיריית נתיבות

 קטין: אות בית עיריית נתיבות

 קטין: כניסה עיריית נתיבות

 קטין: מספר דירה עיריית נתיבות

 5קטין: מיקוד  עיריית נתיבות

 7קטין: מיקוד  עיריית נתיבות

 קטין: תא דואר עיריית נתיבות

 קטין: אצל עיריית נתיבות

 קטין: תאריך כניסה עיריית נתיבות

 קטין: תאריך סיום עיריית נתיבות

 בן משפחה: סוג קשר עיריית נתיבות

 בן משפחה: מאגר עיריית נתיבות

 בן משפחה: מספר זהות עיריית נתיבות

 בן משפחה: שם משפחה עיריית נתיבות

 בן משפחה: שם פרטי יית נתיבותעיר

 אינדיקצית בגיר עיריית נתיבות

 מספר זהות מ.מ מעלות תרשיחא

 שם משפחה מ.מ מעלות תרשיחא

 שם משפחה קודם מ.מ מעלות תרשיחא

 שם פרטי מ.מ מעלות תרשיחא

 שם פרטי קודם מ.מ מעלות תרשיחא

 מ.זהות אב מ.מ מעלות תרשיחא

 ות אםמספר זה מ.מ מעלות תרשיחא

 תאריך לידה מ.מ מעלות תרשיחא

 תאריך פטירה מ.מ מעלות תרשיחא

 אינדיקציית פטירה מ.מ מעלות תרשיחא

 סמל ישוב מ.מ מעלות תרשיחא

 שם ישוב מ.מ מעלות תרשיחא

 סמל רחוב מ.מ מעלות תרשיחא

 שם רחוב מ.מ מעלות תרשיחא

 מספר בית מ.מ מעלות תרשיחא

 יתאות ב מ.מ מעלות תרשיחא

 מספר כניסה מ.מ מעלות תרשיחא

 מספר דירה מ.מ מעלות תרשיחא

 5מיקוד  מ.מ מעלות תרשיחא



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  140עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 7מיקוד  מ.מ מעלות תרשיחא

 תאריך כניסה למען מ.מ מעלות תרשיחא

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ מעלות תרשיחא

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ מעלות תרשיחא

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ מעלות תרשיחא

 כ. דואר: שם רחוב .מ מעלות תרשיחאמ

 כ. דואר: מספר בית מ.מ מעלות תרשיחא

 כ. דואר: אות בית מ.מ מעלות תרשיחא

 כ. דואר: כניסה מ.מ מעלות תרשיחא

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ מעלות תרשיחא

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ מעלות תרשיחא

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ מעלות תרשיחא

 כ. דואר: תא דואר רשיחאמ.מ מעלות ת

 כ. דואר: אצל מ.מ מעלות תרשיחא

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ מעלות תרשיחא

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ מעלות תרשיחא

 אינד שוהה בחול מ.מ מעלות תרשיחא

 שנת לידה מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין:קוד חלוקה מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: סמל ישוב מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: שם ישוב מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: סמל רחוב מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: שם רחוב מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: מספר בית מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: אות בית מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: כניסה מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: מספר דירה מ.מ מעלות תרשיחא

 5 קטין: מיקוד מ.מ מעלות תרשיחא

 7קטין: מיקוד  מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: תא דואר מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: אצל מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: תאריך כניסה מ.מ מעלות תרשיחא

 קטין: תאריך סיום מ.מ מעלות תרשיחא

 אינדיקצית בגיר מ.מ מעלות תרשיחא

 מספר זהות מ.מ אליכין

 שם משפחה מ.מ אליכין

 משפחה קודם שם מ.מ אליכין

 שם פרטי מ.מ אליכין

 מאגר אב מ.מ אליכין

 מ.זהות אב מ.מ אליכין



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  141עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם אב מ.מ אליכין

 מאגר אם מ.מ אליכין

 מספר זהות אם מ.מ אליכין

 שם אם מ.מ אליכין

 שם סב מ.מ אליכין

 תאריך לידה מ.מ אליכין

 תאריך לידה עברי מ.מ אליכין

 סוג מקום לידה מ.מ אליכין

 מקום לידה ליכיןמ.מ א

 ב.זוג מאגר מ.מ אליכין

 ב.זוג מ.זהות מ.מ אליכין

 מצב אישי מ.מ אליכין

 תאריך מצב אישי מ.מ אליכין

 מין מ.מ אליכין

 תאריך פטירה מ.מ אליכין

 תאריך פטירה עברי מ.מ אליכין

 אינדיקציית פטירה מ.מ אליכין

 לאום מ.מ אליכין

 תאריך עליה מ.מ אליכין

 ארץ עליה ליכיןמ.מ א

 סמל ישוב מ.מ אליכין

 שם ישוב מ.מ אליכין

 סמל רחוב מ.מ אליכין

 שם רחוב מ.מ אליכין

 מספר בית מ.מ אליכין

 אות בית מ.מ אליכין

 מספר כניסה מ.מ אליכין

 מספר דירה מ.מ אליכין

 5מיקוד  מ.מ אליכין

 7מיקוד  מ.מ אליכין

 תאריך כניסה למען מ.מ אליכין

 סמל ישוב קודם)אצוה( אליכין מ.מ

 סה"כ ילדים מ.מ אליכין

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ אליכין

 נפה מ.מ אליכין

 קוד חלוקה מ.מ אליכין

 תאריך כניסה לישוב מ.מ אליכין

 סמל קלפי מ.מ אליכין

 מספר זהות עיריית שדרות

 שם משפחה עיריית שדרות



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 
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 673מתוך  142עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה קודם עיריית שדרות

 שם פרטי תעיריית שדרו

 שם פרטי קודם עיריית שדרות

 מאגר אב עיריית שדרות

 מ.זהות אב עיריית שדרות

 שם אב עיריית שדרות

 מאגר אם עיריית שדרות

 מספר זהות אם עיריית שדרות

 שם אם עיריית שדרות

 שם סב עיריית שדרות

 תאריך לידה עיריית שדרות

 תאריך לידה עברי עיריית שדרות

 סוג מקום לידה דרותעיריית ש

 מקום לידה עיריית שדרות

 ב.זוג מאגר עיריית שדרות

 ב.זוג מ.זהות עיריית שדרות

 מצב אישי עיריית שדרות

 תאריך מצב אישי עיריית שדרות

 מין עיריית שדרות

 תאריך פטירה עיריית שדרות

 תאריך פטירה עברי עיריית שדרות

 אינדיקציית פטירה עיריית שדרות

 לאום ריית שדרותעי

 תאריך עליה עיריית שדרות

 ארץ עליה עיריית שדרות

 סמל ישוב עיריית שדרות

 שם ישוב עיריית שדרות

 סמל רחוב עיריית שדרות

 שם רחוב עיריית שדרות

 מספר בית עיריית שדרות

 אות בית עיריית שדרות

 מספר כניסה עיריית שדרות

 מספר דירה עיריית שדרות

 5מיקוד  שדרותעיריית 

 7מיקוד  עיריית שדרות

 תאריך כניסה למען עיריית שדרות

 סמל ישוב קודם)אצוה( עיריית שדרות

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית שדרות

 כ. דואר: שם ישוב עיריית שדרות

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית שדרות



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: שם רחוב עיריית שדרות

 יתכ. דואר: מספר ב עיריית שדרות

 כ. דואר: אות בית עיריית שדרות

 כ. דואר: כניסה עיריית שדרות

 כ. דואר: מספר דירה עיריית שדרות

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית שדרות

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית שדרות

 כ. דואר: תא דואר עיריית שדרות

 כ. דואר: אצל עיריית שדרות

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית שדרות

 כ. דואר: תאריך סיום ית שדרותעירי

 סה"כ ילדים עיריית שדרות

 18סה"כ ילדים עד  עיריית שדרות

 אינד שוהה בחול עיריית שדרות

 נפה עיריית שדרות

 שנת לידה עיריית שדרות

 קוד חלוקה עיריית שדרות

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית שדרות

 קטין:קוד חלוקה עיריית שדרות

 טין: סמל ישובק עיריית שדרות

 קטין: שם ישוב עיריית שדרות

 קטין: סמל רחוב עיריית שדרות

 קטין: שם רחוב עיריית שדרות

 קטין: מספר בית עיריית שדרות

 קטין: אות בית עיריית שדרות

 קטין: כניסה עיריית שדרות

 קטין: מספר דירה עיריית שדרות

 5קטין: מיקוד  עיריית שדרות

 7ין: מיקוד קט עיריית שדרות

 קטין: תא דואר עיריית שדרות

 קטין: אצל עיריית שדרות

 קטין: תאריך כניסה עיריית שדרות

 קטין: תאריך סיום עיריית שדרות

 בן משפחה: סוג קשר עיריית שדרות

 בן משפחה: מאגר עיריית שדרות

 בן משפחה: מספר זהות עיריית שדרות

 בן משפחה: שם משפחה עיריית שדרות

 בן משפחה: שם פרטי עיריית שדרות

 אינדיקצית בגיר עיריית שדרות

 תאריך כניסה לישוב עיריית שדרות



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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Technologies 
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 שם שדה שם לקוח

 סמל קלפי עיריית שדרות

 מספר זהות עיריית יהוד מונוסון

 שם משפחה עיריית יהוד מונוסון

 שם משפחה קודם עיריית יהוד מונוסון

 שם פרטי עיריית יהוד מונוסון

 שם פרטי קודם וסוןעיריית יהוד מונ

 מ.זהות אב עיריית יהוד מונוסון

 מספר זהות אם עיריית יהוד מונוסון

 תאריך לידה עיריית יהוד מונוסון

 תאריך פטירה עיריית יהוד מונוסון

 אינדיקציית פטירה עיריית יהוד מונוסון

 סמל ישוב עיריית יהוד מונוסון

 שם ישוב עיריית יהוד מונוסון

 סמל רחוב ד מונוסוןעיריית יהו

 שם רחוב עיריית יהוד מונוסון

 מספר בית עיריית יהוד מונוסון

 אות בית עיריית יהוד מונוסון

 מספר כניסה עיריית יהוד מונוסון

 מספר דירה עיריית יהוד מונוסון

 5מיקוד  עיריית יהוד מונוסון

 7מיקוד  עיריית יהוד מונוסון

 ניסה למעןתאריך כ עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: שם ישוב עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: שם רחוב עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: מספר בית עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: אות בית עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: כניסה נוסוןעיריית יהוד מו

 כ. דואר: מספר דירה עיריית יהוד מונוסון

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית יהוד מונוסון

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: תא דואר עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: אצל עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: תאריך סיום ית יהוד מונוסוןעירי

 אינד שוהה בחול עיריית יהוד מונוסון

 שנת לידה עיריית יהוד מונוסון

 קוד חלוקה עיריית יהוד מונוסון

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית יהוד מונוסון



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 שם שדה שם לקוח

 קטין:קוד חלוקה עיריית יהוד מונוסון

 קטין: סמל ישוב עיריית יהוד מונוסון

 קטין: שם ישוב ד מונוסוןעיריית יהו

 קטין: סמל רחוב עיריית יהוד מונוסון

 קטין: שם רחוב עיריית יהוד מונוסון

 קטין: מספר בית עיריית יהוד מונוסון

 קטין: אות בית עיריית יהוד מונוסון

 קטין: כניסה עיריית יהוד מונוסון

 קטין: מספר דירה עיריית יהוד מונוסון

 5קטין: מיקוד  עיריית יהוד מונוסון

 7קטין: מיקוד  עיריית יהוד מונוסון

 קטין: תא דואר עיריית יהוד מונוסון

 קטין: אצל עיריית יהוד מונוסון

 קטין: תאריך כניסה עיריית יהוד מונוסון

 קטין: תאריך סיום עיריית יהוד מונוסון

 בן משפחה: סוג קשר עיריית יהוד מונוסון

 משפחה: מאגרבן  עיריית יהוד מונוסון

 בן משפחה: מספר זהות עיריית יהוד מונוסון

 בן משפחה: שם משפחה עיריית יהוד מונוסון

 בן משפחה: שם פרטי עיריית יהוד מונוסון

 אינדיקצית בגיר עיריית יהוד מונוסון

 מספר זהות מועצה מקומית גדרה

 שם משפחה מועצה מקומית גדרה

 םשם משפחה קוד מועצה מקומית גדרה

 שם פרטי מועצה מקומית גדרה

 שם פרטי קודם מועצה מקומית גדרה

 מ.זהות אב מועצה מקומית גדרה

 מספר זהות אם מועצה מקומית גדרה

 תאריך לידה מועצה מקומית גדרה

 תאריך פטירה מועצה מקומית גדרה

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית גדרה

 סמל ישוב מועצה מקומית גדרה

 שם ישוב ומית גדרהמועצה מק

 סמל רחוב מועצה מקומית גדרה

 שם רחוב מועצה מקומית גדרה

 מספר בית מועצה מקומית גדרה

 אות בית מועצה מקומית גדרה

 מספר כניסה מועצה מקומית גדרה

 מספר דירה מועצה מקומית גדרה

 5מיקוד  מועצה מקומית גדרה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 שם שדה שם לקוח

 7מיקוד  מועצה מקומית גדרה

 תאריך כניסה למען דרהמועצה מקומית ג

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית גדרה

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית גדרה

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית גדרה

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית גדרה

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית גדרה

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית גדרה

 כ. דואר: כניסה רהמועצה מקומית גד

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית גדרה

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית גדרה

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית גדרה

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית גדרה

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית גדרה

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית גדרה

 . דואר: תאריך סיוםכ מועצה מקומית גדרה

 אינד שוהה בחול מועצה מקומית גדרה

 שנת לידה מועצה מקומית גדרה

 קוד חלוקה מועצה מקומית גדרה

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית גדרה

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית גדרה

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית גדרה

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית גדרה

 קטין: סמל רחוב מקומית גדרהמועצה 

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית גדרה

 קטין: מספר בית מועצה מקומית גדרה

 קטין: אות בית מועצה מקומית גדרה

 קטין: כניסה מועצה מקומית גדרה

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית גדרה

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית גדרה

 7 קטין: מיקוד מועצה מקומית גדרה

 קטין: תא דואר מועצה מקומית גדרה

 קטין: אצל מועצה מקומית גדרה

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית גדרה

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית גדרה

 בן משפחה: סוג קשר מועצה מקומית גדרה

 בן משפחה: מאגר מועצה מקומית גדרה

 בן משפחה: מספר זהות מועצה מקומית גדרה

 בן משפחה: שם משפחה קומית גדרהמועצה מ

 בן משפחה: שם פרטי מועצה מקומית גדרה
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 אינדיקצית בגיר מועצה מקומית גדרה

 מספר זהות ע. נס ציונה

 שם משפחה ע. נס ציונה

 שם משפחה קודם ע. נס ציונה

 שם פרטי ע. נס ציונה

 שם פרטי קודם ע. נס ציונה

 מ.זהות אב ע. נס ציונה

 מספר זהות אם ע. נס ציונה

 תאריך לידה ע. נס ציונה

 תאריך פטירה ע. נס ציונה

 אינדיקציית פטירה ע. נס ציונה

 סמל ישוב ע. נס ציונה

 שם ישוב ע. נס ציונה

 סמל רחוב ע. נס ציונה

 שם רחוב ע. נס ציונה

 מספר בית ע. נס ציונה

 אות בית ע. נס ציונה

 מספר כניסה ע. נס ציונה

 מספר דירה הע. נס ציונ

 5מיקוד  ע. נס ציונה

 7מיקוד  ע. נס ציונה

 תאריך כניסה למען ע. נס ציונה

 כ. דואר: סמל ישוב ע. נס ציונה

 כ. דואר: שם ישוב ע. נס ציונה

 כ. דואר: סמל רחוב ע. נס ציונה

 כ. דואר: שם רחוב ע. נס ציונה

 כ. דואר: מספר בית ע. נס ציונה

 ר: אות ביתכ. דוא ע. נס ציונה

 כ. דואר: כניסה ע. נס ציונה

 כ. דואר: מספר דירה ע. נס ציונה

 5כ. דואר: מיקוד  ע. נס ציונה

 7כ. דואר: מיקוד  ע. נס ציונה

 כ. דואר: תא דואר ע. נס ציונה

 כ. דואר: אצל ע. נס ציונה

 כ. דואר: תאריך כניסה ע. נס ציונה

 כ. דואר: תאריך סיום ע. נס ציונה

 אינד שוהה בחול . נס ציונהע

 שנת לידה ע. נס ציונה

 קוד חלוקה ע. נס ציונה

 כ. דואר: קוד חלוקה ע. נס ציונה
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 קטין:קוד חלוקה ע. נס ציונה

 קטין: סמל ישוב ע. נס ציונה

 קטין: שם ישוב ע. נס ציונה

 קטין: סמל רחוב ע. נס ציונה

 קטין: שם רחוב ע. נס ציונה

 ין: מספר ביתקט ע. נס ציונה

 קטין: אות בית ע. נס ציונה

 קטין: כניסה ע. נס ציונה

 קטין: מספר דירה ע. נס ציונה

 5קטין: מיקוד  ע. נס ציונה

 7קטין: מיקוד  ע. נס ציונה

 קטין: תא דואר ע. נס ציונה

 קטין: אצל ע. נס ציונה

 קטין: תאריך כניסה ע. נס ציונה

 וםקטין: תאריך סי ע. נס ציונה

 בן משפחה: סוג קשר ע. נס ציונה

 בן משפחה: מאגר ע. נס ציונה

 בן משפחה: מספר זהות ע. נס ציונה

 בן משפחה: שם משפחה ע. נס ציונה

 בן משפחה: שם פרטי ע. נס ציונה

 אינדיקצית בגיר ע. נס ציונה

 מספר זהות מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 שם משפחה המועצה מקומית בנימינה גבעת עד

 שם משפחה קודם מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 שם פרטי מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 שם פרטי קודם מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 מ.זהות אב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 מספר זהות אם מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 אריך לידהת מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 תאריך פטירה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 סמל ישוב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 שם ישוב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 סמל רחוב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 ובשם רח מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 מספר בית מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 אות בית מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 מספר כניסה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 מספר דירה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 5מיקוד  מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה
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 7מיקוד  מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 תאריך כניסה למען בנימינה גבעת עדה מועצה מקומית

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: מספר בית עדהמועצה מקומית בנימינה גבעת 

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 7קוד כ. דואר: מי מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 אינד שוהה בחול מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 שנת לידה ומית בנימינה גבעת עדהמועצה מק

 קוד חלוקה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 ובקטין: שם יש מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: מספר בית מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: אות בית מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: כניסה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: מספר דירה דהמועצה מקומית בנימינה גבעת ע

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: תא דואר מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: אצל מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 קטין: תאריך סיום ת בנימינה גבעת עדהמועצה מקומי

 בן משפחה: סוג קשר מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 בן משפחה: מספר זהות מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 בן משפחה: שם משפחה מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 בן משפחה: שם פרטי מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 אינדיקצית בגיר גבעת עדה מועצה מקומית בנימינה
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 מספר זהות עיריית רמת השרון

 שם משפחה עיריית רמת השרון

 שם משפחה קודם עיריית רמת השרון

 שם פרטי עיריית רמת השרון

 שם פרטי קודם עיריית רמת השרון

 מ.זהות אב עיריית רמת השרון

 מספר זהות אם עיריית רמת השרון

 תאריך לידה עיריית רמת השרון

 תאריך פטירה עיריית רמת השרון

 אינדיקציית פטירה עיריית רמת השרון

 סמל ישוב עיריית רמת השרון

 שם ישוב עיריית רמת השרון

 סמל רחוב עיריית רמת השרון

 שם רחוב עיריית רמת השרון

 מספר בית עיריית רמת השרון

 אות בית עיריית רמת השרון

 מספר כניסה עיריית רמת השרון

 מספר דירה יריית רמת השרוןע

 5מיקוד  עיריית רמת השרון

 7מיקוד  עיריית רמת השרון

 תאריך כניסה למען עיריית רמת השרון

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית רמת השרון

 כ. דואר: שם ישוב עיריית רמת השרון

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית רמת השרון

 כ. דואר: שם רחוב עיריית רמת השרון

 כ. דואר: מספר בית עיריית רמת השרון

 כ. דואר: אות בית עיריית רמת השרון

 כ. דואר: כניסה עיריית רמת השרון

 כ. דואר: מספר דירה עיריית רמת השרון

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית רמת השרון

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית רמת השרון

 כ. דואר: תא דואר עיריית רמת השרון

 כ. דואר: אצל השרון עיריית רמת

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית רמת השרון

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית רמת השרון

 אינד שוהה בחול עיריית רמת השרון

 שנת לידה עיריית רמת השרון

 קוד חלוקה עיריית רמת השרון

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית רמת השרון

 קטין:קוד חלוקה עיריית רמת השרון
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 קטין: סמל ישוב עיריית רמת השרון

 קטין: שם ישוב עיריית רמת השרון

 קטין: סמל רחוב עיריית רמת השרון

 קטין: שם רחוב עיריית רמת השרון

 קטין: מספר בית עיריית רמת השרון

 קטין: אות בית עיריית רמת השרון

 קטין: כניסה עיריית רמת השרון

 הקטין: מספר דיר עיריית רמת השרון

 5קטין: מיקוד  עיריית רמת השרון

 7קטין: מיקוד  עיריית רמת השרון

 קטין: תא דואר עיריית רמת השרון

 קטין: אצל עיריית רמת השרון

 קטין: תאריך כניסה עיריית רמת השרון

 קטין: תאריך סיום עיריית רמת השרון

 אינדיקצית בגיר עיריית רמת השרון

 מספר זהות מ.מ  חורפיש

 שם משפחה מ  חורפישמ.

 שם משפחה קודם מ.מ  חורפיש

 שם פרטי מ.מ  חורפיש

 מאגר אב מ.מ  חורפיש

 מ.זהות אב מ.מ  חורפיש

 שם אב מ.מ  חורפיש

 מאגר אם מ.מ  חורפיש

 מספר זהות אם מ.מ  חורפיש

 שם אם מ.מ  חורפיש

 שם סב מ.מ  חורפיש

 תאריך לידה מ.מ  חורפיש

 ך לידה עבריתארי מ.מ  חורפיש

 סוג מקום לידה מ.מ  חורפיש

 מקום לידה מ.מ  חורפיש

 ב.זוג מאגר מ.מ  חורפיש

 ב.זוג מ.זהות מ.מ  חורפיש

 מצב אישי מ.מ  חורפיש

 תאריך מצב אישי מ.מ  חורפיש

 מין מ.מ  חורפיש

 תאריך פטירה מ.מ  חורפיש

 תאריך פטירה עברי מ.מ  חורפיש

 ת פטירהאינדיקציי מ.מ  חורפיש

 לאום מ.מ  חורפיש

 תאריך עליה מ.מ  חורפיש
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 ארץ עליה מ.מ  חורפיש

 סמל ישוב מ.מ  חורפיש

 שם ישוב מ.מ  חורפיש

 סמל רחוב מ.מ  חורפיש

 שם רחוב מ.מ  חורפיש

 מספר בית מ.מ  חורפיש

 אות בית מ.מ  חורפיש

 מספר כניסה מ.מ  חורפיש

 מספר דירה מ.מ  חורפיש

 5מיקוד  רפישמ.מ  חו

 7מיקוד  מ.מ  חורפיש

 תאריך כניסה למען מ.מ  חורפיש

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ  חורפיש

 סה"כ ילדים מ.מ  חורפיש

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ  חורפיש

 נפה מ.מ  חורפיש

 קוד חלוקה מ.מ  חורפיש

 תאריך כניסה לישוב מ.מ  חורפיש

 סמל קלפי מ.מ  חורפיש

 מספר זהות מ.א זבולון

 שם משפחה מ.א זבולון

 שם משפחה קודם מ.א זבולון

 שם פרטי מ.א זבולון

 שם פרטי קודם מ.א זבולון

 מאגר אב מ.א זבולון

 מ.זהות אב מ.א זבולון

 שם אב מ.א זבולון

 מאגר אם מ.א זבולון

 מספר זהות אם מ.א זבולון

 שם אם מ.א זבולון

 שם סב מ.א זבולון

 אריך לידהת מ.א זבולון

 סוג מקום לידה מ.א זבולון

 מקום לידה מ.א זבולון

 ב.זוג מאגר מ.א זבולון

 ב.זוג מ.זהות מ.א זבולון

 מצב אישי מ.א זבולון

 תאריך מצב אישי מ.א זבולון

 מין מ.א זבולון

 סטטוס מ.א זבולון
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 תאריך סטטוס מ.א זבולון

 תאריך פטירה מ.א זבולון

 ית פטירהאינדיקצי מ.א זבולון

 לאום מ.א זבולון

 תאריך כניסה לארץ מ.א זבולון

 תאריך עליה מ.א זבולון

 ארץ עליה מ.א זבולון

 סמל ישוב מ.א זבולון

 שם ישוב מ.א זבולון

 סמל רחוב מ.א זבולון

 שם רחוב מ.א זבולון

 מספר בית מ.א זבולון

 אות בית מ.א זבולון

 מספר כניסה מ.א זבולון

 מספר דירה מ.א זבולון

 5מיקוד  מ.א זבולון

 7מיקוד  מ.א זבולון

 תאריך כניסה למען מ.א זבולון

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.א זבולון

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א זבולון

 כ. דואר: שם ישוב מ.א זבולון

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א זבולון

 כ. דואר: שם רחוב מ.א זבולון

 ביתכ. דואר: מספר  מ.א זבולון

 כ. דואר: אות בית מ.א זבולון

 כ. דואר: כניסה מ.א זבולון

 כ. דואר: מספר דירה מ.א זבולון

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א זבולון

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א זבולון

 כ. דואר: תא דואר מ.א זבולון

 כ. דואר: אצל מ.א זבולון

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א זבולון

 תאריך סיום כ. דואר: מ.א זבולון

 סה"כ ילדים מ.א זבולון

 18סה"כ ילדים עד  מ.א זבולון

 אינד שוהה בחול מ.א זבולון

 נפה מ.א זבולון

 קוד עדכון מ.א זבולון

 שנת לידה מ.א זבולון

 קוד חלוקה מ.א זבולון
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 כ. דואר: קוד חלוקה מ.א זבולון

 קטין:קוד חלוקה מ.א זבולון

 קטין: סמל ישוב מ.א זבולון

 קטין: שם ישוב מ.א זבולון

 קטין: סמל רחוב מ.א זבולון

 קטין: שם רחוב מ.א זבולון

 קטין: מספר בית מ.א זבולון

 קטין: אות בית מ.א זבולון

 קטין: כניסה מ.א זבולון

 קטין: מספר דירה מ.א זבולון

 5קטין: מיקוד  מ.א זבולון

 7קטין: מיקוד  מ.א זבולון

 א דוארקטין: ת מ.א זבולון

 קטין: אצל מ.א זבולון

 קטין: תאריך כניסה מ.א זבולון

 קטין: תאריך סיום מ.א זבולון

 אינדיקצית בגיר מ.א זבולון

 סמל קלפי מ.א זבולון

 מספר זהות עיריית טירת כרמל

 שם משפחה עיריית טירת כרמל

 שם פרטי עיריית טירת כרמל

 תאריך פטירה עיריית טירת כרמל

 אינדיקציית פטירה ירת כרמלעיריית ט

 סמל ישוב עיריית טירת כרמל

 שם ישוב עיריית טירת כרמל

 סמל רחוב עיריית טירת כרמל

 שם רחוב עיריית טירת כרמל

 מספר בית עיריית טירת כרמל

 אות בית עיריית טירת כרמל

 מספר כניסה עיריית טירת כרמל

 מספר דירה עיריית טירת כרמל

 5מיקוד  רמלעיריית טירת כ

 7מיקוד  עיריית טירת כרמל

 תאריך כניסה למען עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: שם ישוב עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: שם רחוב עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: מספר בית עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: אות בית ית טירת כרמלעירי
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 כ. דואר: כניסה עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: מספר דירה עיריית טירת כרמל

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית טירת כרמל

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: תא דואר עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: אצל עיריית טירת כרמל

 דואר: תאריך כניסה כ. עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית טירת כרמל

 קוד חלוקה עיריית טירת כרמל

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית טירת כרמל

 מספר זהות עיריית אופקים

 שם משפחה עיריית אופקים

 שם פרטי עיריית אופקים

 אינדיקציית פטירה עיריית אופקים

 סמל ישוב עיריית אופקים

 שם ישוב ת אופקיםעיריי

 סמל רחוב עיריית אופקים

 שם רחוב עיריית אופקים

 מספר בית עיריית אופקים

 אות בית עיריית אופקים

 מספר כניסה עיריית אופקים

 מספר דירה עיריית אופקים

 5מיקוד  עיריית אופקים

 7מיקוד  עיריית אופקים

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית אופקים

 כ. דואר: שם ישוב עיריית אופקים

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית אופקים

 כ. דואר: שם רחוב עיריית אופקים

 כ. דואר: מספר בית עיריית אופקים

 כ. דואר: אות בית עיריית אופקים

 כ. דואר: כניסה עיריית אופקים

 כ. דואר: מספר דירה עיריית אופקים

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית אופקים

 7כ. דואר: מיקוד  םעיריית אופקי

 כ. דואר: תא דואר עיריית אופקים

 כ. דואר: אצל עיריית אופקים

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית אופקים

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית אופקים

 מספר זהות מועצה מקומית אזור

 שם משפחה מועצה מקומית אזור
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 שם משפחה קודם מועצה מקומית אזור

 שם פרטי ורמועצה מקומית אז

 שם פרטי קודם מועצה מקומית אזור

 מ.זהות אב מועצה מקומית אזור

 מספר זהות אם מועצה מקומית אזור

 תאריך לידה מועצה מקומית אזור

 תאריך פטירה מועצה מקומית אזור

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית אזור

 סמל ישוב מועצה מקומית אזור

 שם ישוב מועצה מקומית אזור

 סמל רחוב מועצה מקומית אזור

 שם רחוב מועצה מקומית אזור

 מספר בית מועצה מקומית אזור

 אות בית מועצה מקומית אזור

 מספר כניסה מועצה מקומית אזור

 מספר דירה מועצה מקומית אזור

 5מיקוד  מועצה מקומית אזור

 7מיקוד  מועצה מקומית אזור

 עןתאריך כניסה למ מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית אזור

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית אזור

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית אזור

 אינד שוהה בחול מועצה מקומית אזור

 שנת לידה מועצה מקומית אזור

 קוד חלוקה מועצה מקומית אזור

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית אזור

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית אזור

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית אזור

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית אזור
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 סמל רחובקטין:  מועצה מקומית אזור

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית אזור

 קטין: מספר בית מועצה מקומית אזור

 קטין: אות בית מועצה מקומית אזור

 קטין: כניסה מועצה מקומית אזור

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית אזור

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית אזור

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית אזור

 קטין: תא דואר זורמועצה מקומית א

 קטין: אצל מועצה מקומית אזור

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית אזור

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית אזור

 בן משפחה: סוג קשר מועצה מקומית אזור

 בן משפחה: מאגר מועצה מקומית אזור

 בן משפחה: מספר זהות מועצה מקומית אזור

 ה: שם משפחהבן משפח מועצה מקומית אזור

 בן משפחה: שם פרטי מועצה מקומית אזור

 אינדיקצית בגיר מועצה מקומית אזור

 מספר זהות מ.מ קרית ארבע

 שם משפחה מ.מ קרית ארבע

 שם משפחה קודם מ.מ קרית ארבע

 שם פרטי מ.מ קרית ארבע

 מאגר אב מ.מ קרית ארבע

 מ.זהות אב מ.מ קרית ארבע

 שם אב מ.מ קרית ארבע

 מאגר אם מ קרית ארבעמ.

 מספר זהות אם מ.מ קרית ארבע

 שם אם מ.מ קרית ארבע

 שם סב מ.מ קרית ארבע

 תאריך לידה מ.מ קרית ארבע

 סוג מקום לידה מ.מ קרית ארבע

 מקום לידה מ.מ קרית ארבע

 ב.זוג מאגר מ.מ קרית ארבע

 ב.זוג מ.זהות מ.מ קרית ארבע

 מצב אישי מ.מ קרית ארבע

 תאריך מצב אישי ת ארבעמ.מ קרי

 מין מ.מ קרית ארבע

 תאריך פטירה מ.מ קרית ארבע

 אינדיקציית פטירה מ.מ קרית ארבע

 לאום מ.מ קרית ארבע
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 תאריך כניסה לארץ מ.מ קרית ארבע

 תאריך עליה מ.מ קרית ארבע

 ארץ עליה מ.מ קרית ארבע

 סמל ישוב מ.מ קרית ארבע

 שם ישוב מ.מ קרית ארבע

 סמל רחוב ית ארבעמ.מ קר

 שם רחוב מ.מ קרית ארבע

 מספר בית מ.מ קרית ארבע

 אות בית מ.מ קרית ארבע

 מספר כניסה מ.מ קרית ארבע

 מספר דירה מ.מ קרית ארבע

 5מיקוד  מ.מ קרית ארבע

 7מיקוד  מ.מ קרית ארבע

 תאריך כניסה למען מ.מ קרית ארבע

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: סמל ישוב קרית ארבעמ.מ 

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: מספר בית מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: אות בית מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: כניסה מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ קרית ארבע

 5כ. דואר: מיקוד  .מ קרית ארבעמ

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: תא דואר מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: אצל מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ קרית ארבע

 סה"כ ילדים מ.מ קרית ארבע

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ קרית ארבע

 נפה קרית ארבעמ.מ 

 קוד עדכון מ.מ קרית ארבע

 קוד חלוקה מ.מ קרית ארבע

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ קרית ארבע

 קטין:קוד חלוקה מ.מ קרית ארבע

 קטין: סמל ישוב מ.מ קרית ארבע

 קטין: שם ישוב מ.מ קרית ארבע

 קטין: סמל רחוב מ.מ קרית ארבע

 קטין: שם רחוב מ.מ קרית ארבע
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 קטין: מספר בית ארבעמ.מ קרית 

 קטין: אות בית מ.מ קרית ארבע

 קטין: כניסה מ.מ קרית ארבע

 קטין: מספר דירה מ.מ קרית ארבע

 5קטין: מיקוד  מ.מ קרית ארבע

 7קטין: מיקוד  מ.מ קרית ארבע

 קטין: תא דואר מ.מ קרית ארבע

 קטין: אצל מ.מ קרית ארבע

 קטין: תאריך כניסה מ.מ קרית ארבע

 קטין: תאריך סיום קרית ארבע מ.מ

 סמל קלפי מ.מ קרית ארבע

 מספר זהות מועצה מקומית שלומי

 שם משפחה מועצה מקומית שלומי

 שם משפחה קודם מועצה מקומית שלומי

 שם פרטי מועצה מקומית שלומי

 שם פרטי קודם מועצה מקומית שלומי

 מ.זהות אב מועצה מקומית שלומי

 מספר זהות אם מועצה מקומית שלומי

 תאריך לידה מועצה מקומית שלומי

 תאריך פטירה מועצה מקומית שלומי

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית שלומי

 סמל ישוב מועצה מקומית שלומי

 שם ישוב מועצה מקומית שלומי

 סמל רחוב מועצה מקומית שלומי

 שם רחוב מועצה מקומית שלומי

 מספר בית מועצה מקומית שלומי

 אות בית מועצה מקומית שלומי

 מספר כניסה מועצה מקומית שלומי

 מספר דירה מועצה מקומית שלומי

 5מיקוד  מועצה מקומית שלומי

 7מיקוד  מועצה מקומית שלומי

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית שלומי
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 5קוד כ. דואר: מי מועצה מקומית שלומי

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית שלומי

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית שלומי

 אינד שוהה בחול מועצה מקומית שלומי

 השנת ליד מועצה מקומית שלומי

 קוד חלוקה מועצה מקומית שלומי

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית שלומי

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית שלומי

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית שלומי

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית שלומי

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית שלומי

 קטין: מספר בית מועצה מקומית שלומי

 קטין: אות בית ומימועצה מקומית של

 קטין: כניסה מועצה מקומית שלומי

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית שלומי

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית שלומי

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית שלומי

 קטין: תא דואר מועצה מקומית שלומי

 קטין: אצל מועצה מקומית שלומי

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית שלומי

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית שלומי

 בן משפחה: סוג קשר מועצה מקומית שלומי

 בן משפחה: מאגר מועצה מקומית שלומי

 בן משפחה: מספר זהות מועצה מקומית שלומי

 בן משפחה: שם משפחה מועצה מקומית שלומי

 בן משפחה: שם פרטי מועצה מקומית שלומי

 בגיר אינדיקצית מועצה מקומית שלומי

 מספר זהות מ.מ קדומים

 שם משפחה מ.מ קדומים

 שם משפחה קודם מ.מ קדומים

 שם פרטי מ.מ קדומים

 מאגר אב מ.מ קדומים

 מ.זהות אב מ.מ קדומים

 שם אב מ.מ קדומים

 מאגר אם מ.מ קדומים

 מספר זהות אם מ.מ קדומים

 שם אם מ.מ קדומים
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 שם סב מ.מ קדומים

 דהתאריך לי מ.מ קדומים

 סוג מקום לידה מ.מ קדומים

 מקום לידה מ.מ קדומים

 ב.זוג מאגר מ.מ קדומים

 ב.זוג מ.זהות מ.מ קדומים

 מצב אישי מ.מ קדומים

 תאריך מצב אישי מ.מ קדומים

 מין מ.מ קדומים

 תאריך פטירה מ.מ קדומים

 אינדיקציית פטירה מ.מ קדומים

 לאום מ.מ קדומים

 לארץ תאריך כניסה מ.מ קדומים

 תאריך עליה מ.מ קדומים

 ארץ עליה מ.מ קדומים

 סמל ישוב מ.מ קדומים

 שם ישוב מ.מ קדומים

 סמל רחוב מ.מ קדומים

 שם רחוב מ.מ קדומים

 מספר בית מ.מ קדומים

 אות בית מ.מ קדומים

 מספר כניסה מ.מ קדומים

 מספר דירה מ.מ קדומים

 5מיקוד  מ.מ קדומים

 7מיקוד  מ.מ קדומים

 תאריך כניסה למען מ.מ קדומים

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ קדומים

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ קדומים

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ קדומים

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ קדומים

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ קדומים

 כ. דואר: מספר בית מ.מ קדומים

 כ. דואר: אות בית מ.מ קדומים

 ואר: כניסהכ. ד מ.מ קדומים

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ קדומים

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ קדומים

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ קדומים

 כ. דואר: תא דואר מ.מ קדומים

 כ. דואר: אצל מ.מ קדומים

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ קדומים



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  162עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ קדומים

 סה"כ ילדים מ.מ קדומים

 18"כ ילדים עד סה מ.מ קדומים

 נפה מ.מ קדומים

 קוד עדכון מ.מ קדומים

 קוד חלוקה מ.מ קדומים

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ קדומים

 קטין:קוד חלוקה מ.מ קדומים

 קטין: סמל ישוב מ.מ קדומים

 קטין: שם ישוב מ.מ קדומים

 קטין: סמל רחוב מ.מ קדומים

 קטין: שם רחוב מ.מ קדומים

 מספר בית קטין: מ.מ קדומים

 קטין: אות בית מ.מ קדומים

 קטין: כניסה מ.מ קדומים

 קטין: מספר דירה מ.מ קדומים

 5קטין: מיקוד  מ.מ קדומים

 7קטין: מיקוד  מ.מ קדומים

 קטין: תא דואר מ.מ קדומים

 קטין: אצל מ.מ קדומים

 קטין: תאריך כניסה מ.מ קדומים

 קטין: תאריך סיום מ.מ קדומים

 סמל קלפי יםמ.מ קדומ

 מספר זהות מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 שם משפחה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 שם משפחה קודם מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 שם פרטי מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 שם פרטי קודם מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 מ.זהות אב ור יגאלמועצה מקומית כוכב יאיר צ

 שם אב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 מספר זהות אם מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 שם אם מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 שם סב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 תאריך לידה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 תאריך לידה עברי למועצה מקומית כוכב יאיר צור יגא

 מצב אישי מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 תאריך מצב אישי מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 מין מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 סטטוס מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 תאריך פטירה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
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 אינדיקציית פטירה יגאל מועצה מקומית כוכב יאיר צור

 תאריך עליה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 סמל ישוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 שם ישוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 סמל רחוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 שם רחוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 מספר בית צור יגאל מועצה מקומית כוכב יאיר

 אות בית מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 מספר כניסה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 מספר דירה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 5מיקוד  מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 7מיקוד  מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 תאריך כניסה למען יגאל מועצה מקומית כוכב יאיר צור

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: מספר בית למועצה מקומית כוכב יאיר צור יגא

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 7דואר: מיקוד כ.  מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 לדיםסה"כ י מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 אינד שוהה בחול מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 נפה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 שנת לידה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קוד חלוקה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קטין:קוד חלוקה גאלמועצה מקומית כוכב יאיר צור י

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קטין: מספר בית מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קטין: אות בית מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
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 קטין: כניסה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קטין: תא דואר איר צור יגאלמועצה מקומית כוכב י

 קטין: אצל מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 בן משפחה: סוג קשר מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 ן משפחה: מספר זהותב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 בן משפחה: שם משפחה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 בן משפחה: שם פרטי מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 בן משפחה: שם אב מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 אינדיקצית בגיר מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

 מספר זהות מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 שם משפחה מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 שם פרטי מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 סטטוס מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 סמל ישוב מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 שם ישוב אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר( מועצה

 סמל רחוב מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 שם רחוב מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 מספר בית מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 אות בית מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 מספר כניסה לשעבר( מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד

 מספר דירה מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 5מיקוד  מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 7מיקוד  מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 דואר: שם ישובכ.  מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 כ. דואר: כניסה ן )עמק לוד לשעבר(מועצה אזורית שדות ד

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(
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 כ. דואר: אצל מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 קוד חלוקה מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד לשעבר(

 מספר זהות מ.א מעלה יוסף

 ם משפחהש מ.א מעלה יוסף

 שם משפחה קודם מ.א מעלה יוסף

 שם פרטי מ.א מעלה יוסף

 שם פרטי קודם מ.א מעלה יוסף

 מ.זהות אב מ.א מעלה יוסף

 מספר זהות אם מ.א מעלה יוסף

 תאריך לידה מ.א מעלה יוסף

 תאריך פטירה מ.א מעלה יוסף

 אינדיקציית פטירה מ.א מעלה יוסף

 סמל ישוב מ.א מעלה יוסף

 שם ישוב עלה יוסףמ.א מ

 סמל רחוב מ.א מעלה יוסף

 שם רחוב מ.א מעלה יוסף

 מספר בית מ.א מעלה יוסף

 אות בית מ.א מעלה יוסף

 מספר כניסה מ.א מעלה יוסף

 מספר דירה מ.א מעלה יוסף

 5מיקוד  מ.א מעלה יוסף

 7מיקוד  מ.א מעלה יוסף

 תאריך כניסה למען מ.א מעלה יוסף

 . דואר: סמל ישובכ מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: שם ישוב מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: שם רחוב מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: מספר בית מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: אות בית מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: כניסה מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: מספר דירה מ.א מעלה יוסף

 5כ. דואר: מיקוד  ףמ.א מעלה יוס

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: תא דואר מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: אצל מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א מעלה יוסף

 כ. דואר: תאריך סיום מ.א מעלה יוסף

 אינד שוהה בחול מ.א מעלה יוסף
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 שנת לידה מ.א מעלה יוסף

 קוד חלוקהקטין: מ.א מעלה יוסף

 קטין: סמל ישוב מ.א מעלה יוסף

 קטין: שם ישוב מ.א מעלה יוסף

 קטין: סמל רחוב מ.א מעלה יוסף

 קטין: שם רחוב מ.א מעלה יוסף

 קטין: מספר בית מ.א מעלה יוסף

 קטין: אות בית מ.א מעלה יוסף

 קטין: כניסה מ.א מעלה יוסף

 קטין: מספר דירה מ.א מעלה יוסף

 5קטין: מיקוד  וסףמ.א מעלה י

 7קטין: מיקוד  מ.א מעלה יוסף

 קטין: תא דואר מ.א מעלה יוסף

 קטין: אצל מ.א מעלה יוסף

 קטין: תאריך כניסה מ.א מעלה יוסף

 קטין: תאריך סיום מ.א מעלה יוסף

 אינדיקצית בגיר מ.א מעלה יוסף

 מספר זהות מ.א מרום הגליל

 שם משפחה מ.א מרום הגליל

 שם פרטי הגליל מ.א מרום

 אינדיקציית פטירה מ.א מרום הגליל

 סמל ישוב מ.א מרום הגליל

 שם ישוב מ.א מרום הגליל

 סמל רחוב מ.א מרום הגליל

 שם רחוב מ.א מרום הגליל

 מספר בית מ.א מרום הגליל

 אות בית מ.א מרום הגליל

 מספר כניסה מ.א מרום הגליל

 מספר דירה מ.א מרום הגליל

 5מיקוד  ם הגלילמ.א מרו

 7מיקוד  מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: שם ישוב מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: שם רחוב מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: מספר בית מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: אות בית מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: כניסה מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: מספר דירה מ.א מרום הגליל

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א מרום הגליל
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 7כ. דואר: מיקוד  מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: תא דואר מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: אצל מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א מרום הגליל

 כ. דואר: תאריך סיום מ.א מרום הגליל

 קוד חלוקה מרום הגליל מ.א

 מספר זהות מ.א הר חברון

 שם משפחה מ.א הר חברון

 שם משפחה קודם מ.א הר חברון

 שם פרטי מ.א הר חברון

 מאגר אב מ.א הר חברון

 מ.זהות אב מ.א הר חברון

 שם אב מ.א הר חברון

 מאגר אם מ.א הר חברון

 מספר זהות אם מ.א הר חברון

 שם אם מ.א הר חברון

 שם סב .א הר חברוןמ

 תאריך לידה מ.א הר חברון

 סוג מקום לידה מ.א הר חברון

 מקום לידה מ.א הר חברון

 ב.זוג מאגר מ.א הר חברון

 ב.זוג מ.זהות מ.א הר חברון

 מצב אישי מ.א הר חברון

 תאריך מצב אישי מ.א הר חברון

 מין מ.א הר חברון

 תאריך פטירה מ.א הר חברון

 אינדיקציית פטירה מ.א הר חברון

 לאום מ.א הר חברון

 תאריך כניסה לארץ מ.א הר חברון

 תאריך עליה מ.א הר חברון

 ארץ עליה מ.א הר חברון

 סמל ישוב מ.א הר חברון

 שם ישוב מ.א הר חברון

 סמל רחוב מ.א הר חברון

 שם רחוב מ.א הר חברון

 מספר בית מ.א הר חברון

 אות בית מ.א הר חברון

 מספר כניסה הר חברוןמ.א 

 מספר דירה מ.א הר חברון

 5מיקוד  מ.א הר חברון
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 7מיקוד  מ.א הר חברון

 תאריך כניסה למען מ.א הר חברון

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.א הר חברון

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א הר חברון

 כ. דואר: שם ישוב מ.א הר חברון

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א הר חברון

 כ. דואר: שם רחוב חברוןמ.א הר 

 כ. דואר: מספר בית מ.א הר חברון

 כ. דואר: אות בית מ.א הר חברון

 כ. דואר: כניסה מ.א הר חברון

 כ. דואר: מספר דירה מ.א הר חברון

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א הר חברון

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א הר חברון

 כ. דואר: תא דואר מ.א הר חברון

 . דואר: אצלכ מ.א הר חברון

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א הר חברון

 כ. דואר: תאריך סיום מ.א הר חברון

 סה"כ ילדים מ.א הר חברון

 18סה"כ ילדים עד  מ.א הר חברון

 נפה מ.א הר חברון

 קוד עדכון מ.א הר חברון

 קוד חלוקה מ.א הר חברון

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.א הר חברון

 וד חלוקהקטין:ק מ.א הר חברון

 קטין: סמל ישוב מ.א הר חברון

 קטין: שם ישוב מ.א הר חברון

 קטין: סמל רחוב מ.א הר חברון

 קטין: שם רחוב מ.א הר חברון

 קטין: מספר בית מ.א הר חברון

 קטין: אות בית מ.א הר חברון

 קטין: כניסה מ.א הר חברון

 קטין: מספר דירה מ.א הר חברון

 5מיקוד קטין:  מ.א הר חברון

 7קטין: מיקוד  מ.א הר חברון

 קטין: תא דואר מ.א הר חברון

 קטין: אצל מ.א הר חברון

 קטין: תאריך כניסה מ.א הר חברון

 קטין: תאריך סיום מ.א הר חברון

 סמל קלפי מ.א הר חברון

 מספר זהות מועצה אזורית מבואות החרמון



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  169עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה מועצה אזורית מבואות החרמון

 שם משפחה קודם אזורית מבואות החרמוןמועצה 

 שם פרטי מועצה אזורית מבואות החרמון

 שם פרטי קודם מועצה אזורית מבואות החרמון

 מ.זהות אב מועצה אזורית מבואות החרמון

 שם אב מועצה אזורית מבואות החרמון

 מספר זהות אם מועצה אזורית מבואות החרמון

 יך לידהתאר מועצה אזורית מבואות החרמון

 סטטוס מועצה אזורית מבואות החרמון

 תאריך פטירה מועצה אזורית מבואות החרמון

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית מבואות החרמון

 סמל ישוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 שם ישוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 סמל רחוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 שם רחוב ת החרמוןמועצה אזורית מבואו

 מספר בית מועצה אזורית מבואות החרמון

 אות בית מועצה אזורית מבואות החרמון

 מספר כניסה מועצה אזורית מבואות החרמון

 מספר דירה מועצה אזורית מבואות החרמון

 5מיקוד  מועצה אזורית מבואות החרמון

 7מיקוד  מועצה אזורית מבואות החרמון

 תאריך כניסה למען אות החרמוןמועצה אזורית מבו

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית מבואות החרמון

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית מבואות החרמון

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית מבואות החרמון

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית מבואות החרמון

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית מבואות החרמון

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית מבואות החרמון

 דואר: תא דוארכ.  מועצה אזורית מבואות החרמון

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית מבואות החרמון

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית מבואות החרמון

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית מבואות החרמון

 אינד שוהה בחול מועצה אזורית מבואות החרמון

 שנת לידה מועצה אזורית מבואות החרמון

 קוד חלוקה מוןמועצה אזורית מבואות החר

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית מבואות החרמון
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 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 קטין: שם ישוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 קטין: סמל רחוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית מבואות החרמון

 טין: מספר ביתק מועצה אזורית מבואות החרמון

 קטין: אות בית מועצה אזורית מבואות החרמון

 קטין: כניסה מועצה אזורית מבואות החרמון

 קטין: מספר דירה מועצה אזורית מבואות החרמון

 5קטין: מיקוד  מועצה אזורית מבואות החרמון

 7קטין: מיקוד  מועצה אזורית מבואות החרמון

 : תא דוארקטין מועצה אזורית מבואות החרמון

 קטין: אצל מועצה אזורית מבואות החרמון

 קטין: תאריך כניסה מועצה אזורית מבואות החרמון

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית מבואות החרמון

 בן משפחה: סוג קשר מועצה אזורית מבואות החרמון

 בן משפחה: מאגר מועצה אזורית מבואות החרמון

 בן משפחה: מספר זהות מועצה אזורית מבואות החרמון

 בן משפחה: שם משפחה מועצה אזורית מבואות החרמון

 בן משפחה: שם פרטי מועצה אזורית מבואות החרמון

 אינדיקצית בגיר מועצה אזורית מבואות החרמון

 מספר זהות מועצה אזורית עמק יזרעאל

 שם משפחה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 חה קודםשם משפ מועצה אזורית עמק יזרעאל

 שם פרטי מועצה אזורית עמק יזרעאל

 שם פרטי קודם מועצה אזורית עמק יזרעאל

 מ.זהות אב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 מספר זהות אם מועצה אזורית עמק יזרעאל

 תאריך לידה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 תאריך פטירה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 ציית פטירהאינדיק מועצה אזורית עמק יזרעאל

 סמל ישוב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 שם ישוב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 סמל רחוב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 שם רחוב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 מספר בית מועצה אזורית עמק יזרעאל

 אות בית מועצה אזורית עמק יזרעאל

 מספר כניסה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 מספר דירה זורית עמק יזרעאלמועצה א

 5מיקוד  מועצה אזורית עמק יזרעאל

 7מיקוד  מועצה אזורית עמק יזרעאל
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  171עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 ל רחובכ. דואר: סמ מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 5ד כ. דואר: מיקו מועצה אזורית עמק יזרעאל

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית עמק יזרעאל

 אינד שוהה בחול מועצה אזורית עמק יזרעאל

 שנת לידה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קוד חלוקה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין: שם ישוב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין: סמל רחוב למועצה אזורית עמק יזרעא

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין: מספר בית מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין: אות בית מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין: כניסה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין: מספר דירה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 5קטין: מיקוד  מועצה אזורית עמק יזרעאל

 7קטין: מיקוד  צה אזורית עמק יזרעאלמוע

 קטין: תא דואר מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין: אצל מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין: תאריך כניסה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית עמק יזרעאל

 בן משפחה: סוג קשר מועצה אזורית עמק יזרעאל

 בן משפחה: מאגר זרעאלמועצה אזורית עמק י

 בן משפחה: מספר זהות מועצה אזורית עמק יזרעאל

 בן משפחה: שם משפחה מועצה אזורית עמק יזרעאל

 בן משפחה: שם פרטי מועצה אזורית עמק יזרעאל

 אינדיקצית בגיר מועצה אזורית עמק יזרעאל
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 673מתוך  172עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר זהות מועצה אזורית חוף הכרמל

 פחהשם מש מועצה אזורית חוף הכרמל

 שם משפחה קודם מועצה אזורית חוף הכרמל

 שם פרטי מועצה אזורית חוף הכרמל

 שם פרטי קודם מועצה אזורית חוף הכרמל

 מ.זהות אב מועצה אזורית חוף הכרמל

 מספר זהות אם מועצה אזורית חוף הכרמל

 תאריך לידה מועצה אזורית חוף הכרמל

 תאריך פטירה מועצה אזורית חוף הכרמל

 אינדיקציית פטירה עצה אזורית חוף הכרמלמו

 סמל ישוב מועצה אזורית חוף הכרמל

 שם ישוב מועצה אזורית חוף הכרמל

 סמל רחוב מועצה אזורית חוף הכרמל

 שם רחוב מועצה אזורית חוף הכרמל

 מספר בית מועצה אזורית חוף הכרמל

 אות בית מועצה אזורית חוף הכרמל

 מספר כניסה מועצה אזורית חוף הכרמל

 מספר דירה מועצה אזורית חוף הכרמל

 5מיקוד  מועצה אזורית חוף הכרמל

 7מיקוד  מועצה אזורית חוף הכרמל

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: סמל רחוב למועצה אזורית חוף הכרמ

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית חוף הכרמל

 5ר: מיקוד כ. דוא מועצה אזורית חוף הכרמל

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית חוף הכרמל

 לאינד שוהה בחו מועצה אזורית חוף הכרמל

 שנת לידה מועצה אזורית חוף הכרמל

 קוד חלוקה מועצה אזורית חוף הכרמל

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה אזורית חוף הכרמל

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית חוף הכרמל



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  173עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית חוף הכרמל

 קטין: שם ישוב מועצה אזורית חוף הכרמל

 : סמל רחובקטין מועצה אזורית חוף הכרמל

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית חוף הכרמל

 קטין: מספר בית מועצה אזורית חוף הכרמל

 קטין: אות בית מועצה אזורית חוף הכרמל

 קטין: כניסה מועצה אזורית חוף הכרמל

 קטין: מספר דירה מועצה אזורית חוף הכרמל

 5קטין: מיקוד  מועצה אזורית חוף הכרמל

 7קטין: מיקוד  ף הכרמלמועצה אזורית חו

 קטין: תא דואר מועצה אזורית חוף הכרמל

 קטין: אצל מועצה אזורית חוף הכרמל

 קטין: תאריך כניסה מועצה אזורית חוף הכרמל

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית חוף הכרמל

 בן משפחה: סוג קשר מועצה אזורית חוף הכרמל

 ר זהותבן משפחה: מספ מועצה אזורית חוף הכרמל

 בן משפחה: שם משפחה מועצה אזורית חוף הכרמל

 בן משפחה: שם פרטי מועצה אזורית חוף הכרמל

 אינדיקצית בגיר מועצה אזורית חוף הכרמל

 מספר זהות מ.א גולן

 שם משפחה מ.א גולן

 שם משפחה קודם מ.א גולן

 שם פרטי מ.א גולן

 מאגר אב מ.א גולן

 מ.זהות אב מ.א גולן

 שם אב ולןמ.א ג

 מאגר אם מ.א גולן

 מספר זהות אם מ.א גולן

 שם אם מ.א גולן

 שם סב מ.א גולן

 תאריך לידה מ.א גולן

 סוג מקום לידה מ.א גולן

 מקום לידה מ.א גולן

 ב.זוג מאגר מ.א גולן

 ב.זוג מ.זהות מ.א גולן

 מצב אישי מ.א גולן

 תאריך מצב אישי מ.א גולן

 מין מ.א גולן

 סטטוס ולןמ.א ג

 תאריך סטטוס מ.א גולן
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 שם שדה שם לקוח

 תאריך פטירה מ.א גולן

 אינדיקציית פטירה מ.א גולן

 לאום מ.א גולן

 תאריך כניסה לארץ מ.א גולן

 תאריך עליה מ.א גולן

 ארץ עליה מ.א גולן

 סמל ישוב מ.א גולן

 שם ישוב מ.א גולן

 סמל רחוב מ.א גולן

 שם רחוב מ.א גולן

 מספר בית מ.א גולן

 אות בית מ.א גולן

 מספר כניסה מ.א גולן

 מספר דירה מ.א גולן

 5מיקוד  מ.א גולן

 7מיקוד  מ.א גולן

 תאריך כניסה למען מ.א גולן

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.א גולן

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א גולן

 כ. דואר: שם ישוב מ.א גולן

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א גולן

 רחוב כ. דואר: שם מ.א גולן

 כ. דואר: מספר בית מ.א גולן

 כ. דואר: אות בית מ.א גולן

 כ. דואר: כניסה מ.א גולן

 כ. דואר: מספר דירה מ.א גולן

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א גולן

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א גולן

 כ. דואר: תא דואר מ.א גולן

 כ. דואר: אצל מ.א גולן

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א גולן

 כ. דואר: תאריך סיום ולןמ.א ג

 סה"כ ילדים מ.א גולן

 18סה"כ ילדים עד  מ.א גולן

 נפה מ.א גולן

 קוד עדכון מ.א גולן

 קוד חלוקה מ.א גולן

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.א גולן

 קטין:קוד חלוקה מ.א גולן

 קטין: סמל ישוב מ.א גולן
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 שם שדה שם לקוח

 קטין: שם ישוב מ.א גולן

 קטין: סמל רחוב מ.א גולן

 קטין: שם רחוב .א גולןמ

 קטין: מספר בית מ.א גולן

 קטין: אות בית מ.א גולן

 קטין: כניסה מ.א גולן

 קטין: מספר דירה מ.א גולן

 5קטין: מיקוד  מ.א גולן

 7קטין: מיקוד  מ.א גולן

 קטין: תא דואר מ.א גולן

 קטין: אצל מ.א גולן

 קטין: תאריך כניסה מ.א גולן

 אריך סיוםקטין: ת מ.א גולן

 סמל קלפי מ.א גולן

 מספר זהות מועצה אזורית ברנר

 שם משפחה מועצה אזורית ברנר

 שם משפחה קודם מועצה אזורית ברנר

 שם פרטי מועצה אזורית ברנר

 שם פרטי קודם מועצה אזורית ברנר

 מאגר אב מועצה אזורית ברנר

 מ.זהות אב מועצה אזורית ברנר

 אבשם  מועצה אזורית ברנר

 מאגר אם מועצה אזורית ברנר

 מספר זהות אם מועצה אזורית ברנר

 שם אם מועצה אזורית ברנר

 שם סב מועצה אזורית ברנר

 תאריך לידה מועצה אזורית ברנר

 תאריך לידה עברי מועצה אזורית ברנר

 סוג מקום לידה מועצה אזורית ברנר

 מקום לידה מועצה אזורית ברנר

 ב.זוג מאגר רמועצה אזורית ברנ

 ב.זוג מ.זהות מועצה אזורית ברנר

 מצב אישי מועצה אזורית ברנר

 תאריך מצב אישי מועצה אזורית ברנר

 מין מועצה אזורית ברנר

 סטטוס מועצה אזורית ברנר

 תאריך סטטוס מועצה אזורית ברנר

 תאריך פטירה מועצה אזורית ברנר

 תאריך פטירה עברי מועצה אזורית ברנר

 אינדיקציית פטירה עצה אזורית ברנרמו
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 שם שדה שם לקוח

 לאום מועצה אזורית ברנר

 תאריך כניסה לארץ מועצה אזורית ברנר

 תאריך עליה מועצה אזורית ברנר

 ארץ עליה מועצה אזורית ברנר

 סמל ישוב מועצה אזורית ברנר

 שם ישוב מועצה אזורית ברנר

 סמל רחוב מועצה אזורית ברנר

 רחובשם  מועצה אזורית ברנר

 מספר בית מועצה אזורית ברנר

 אות בית מועצה אזורית ברנר

 מספר כניסה מועצה אזורית ברנר

 מספר דירה מועצה אזורית ברנר

 5מיקוד  מועצה אזורית ברנר

 7מיקוד  מועצה אזורית ברנר

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית ברנר

 סמל ישוב קודם)אצוה( מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: סמל ישוב זורית ברנרמועצה א

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: מספר דירה ית ברנרמועצה אזור

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית ברנר

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית ברנר

 סה"כ ילדים רית ברנרמועצה אזו

 18סה"כ ילדים עד  מועצה אזורית ברנר

 אינד שוהה בחול מועצה אזורית ברנר

 נפה מועצה אזורית ברנר

 קוד עדכון מועצה אזורית ברנר

 שנת לידה מועצה אזורית ברנר

 קוד חלוקה מועצה אזורית ברנר

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה אזורית ברנר

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית ברנר

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית ברנר
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 קטין: שם ישוב מועצה אזורית ברנר

 קטין: סמל רחוב מועצה אזורית ברנר

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית ברנר

 קטין: מספר בית מועצה אזורית ברנר

 קטין: אות בית מועצה אזורית ברנר

 קטין: כניסה מועצה אזורית ברנר

 קטין: מספר דירה ורית ברנרמועצה אז

 5קטין: מיקוד  מועצה אזורית ברנר

 7קטין: מיקוד  מועצה אזורית ברנר

 קטין: תא דואר מועצה אזורית ברנר

 קטין: אצל מועצה אזורית ברנר

 קטין: תאריך כניסה מועצה אזורית ברנר

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית ברנר

 בגיראינדיקצית  מועצה אזורית ברנר

 תאריך כניסה לישוב מועצה אזורית ברנר

 סמל קלפי מועצה אזורית ברנר

 מספר זהות מועצה אזורית דרום השרון

 שם משפחה מועצה אזורית דרום השרון

 שם פרטי מועצה אזורית דרום השרון

 תאריך פטירה מועצה אזורית דרום השרון

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית דרום השרון

 סמל ישוב ה אזורית דרום השרוןמועצ

 שם ישוב מועצה אזורית דרום השרון

 סמל רחוב מועצה אזורית דרום השרון

 שם רחוב מועצה אזורית דרום השרון

 מספר בית מועצה אזורית דרום השרון

 אות בית מועצה אזורית דרום השרון

 מספר כניסה מועצה אזורית דרום השרון

 מספר דירה מועצה אזורית דרום השרון

 5מיקוד  מועצה אזורית דרום השרון

 7מיקוד  מועצה אזורית דרום השרון

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: שם רחוב ורית דרום השרוןמועצה אז

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית דרום השרון
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 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית דרום השרון

 7כ. דואר: מיקוד  ת דרום השרוןמועצה אזורי

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית דרום השרון

 קוד חלוקה מועצה אזורית דרום השרון

 כ. דואר: קוד חלוקה שרוןמועצה אזורית דרום ה

 מספר זהות מועצה איזורית חוף אשקלון

 שם משפחה מועצה איזורית חוף אשקלון

 שם משפחה קודם מועצה איזורית חוף אשקלון

 שם פרטי מועצה איזורית חוף אשקלון

 שם פרטי קודם מועצה איזורית חוף אשקלון

 מ.זהות אב מועצה איזורית חוף אשקלון

 מספר זהות אם ית חוף אשקלוןמועצה איזור

 תאריך לידה מועצה איזורית חוף אשקלון

 תאריך פטירה מועצה איזורית חוף אשקלון

 אינדיקציית פטירה מועצה איזורית חוף אשקלון

 סמל ישוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 שם ישוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 סמל רחוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 שם רחוב איזורית חוף אשקלוןמועצה 

 מספר בית מועצה איזורית חוף אשקלון

 אות בית מועצה איזורית חוף אשקלון

 מספר כניסה מועצה איזורית חוף אשקלון

 מספר דירה מועצה איזורית חוף אשקלון

 5מיקוד  מועצה איזורית חוף אשקלון

 7מיקוד  מועצה איזורית חוף אשקלון

 תאריך כניסה למען אשקלוןמועצה איזורית חוף 

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 כ. דואר: שם ישוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 כ. דואר: שם רחוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 כ. דואר: מספר בית מועצה איזורית חוף אשקלון

 כ. דואר: אות בית חוף אשקלון מועצה איזורית

 כ. דואר: כניסה מועצה איזורית חוף אשקלון

 כ. דואר: מספר דירה מועצה איזורית חוף אשקלון

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה איזורית חוף אשקלון

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה איזורית חוף אשקלון

 כ. דואר: תא דואר מועצה איזורית חוף אשקלון
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 כ. דואר: אצל ית חוף אשקלוןמועצה איזור

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה איזורית חוף אשקלון

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה איזורית חוף אשקלון

 אינד שוהה בחול מועצה איזורית חוף אשקלון

 שנת לידה מועצה איזורית חוף אשקלון

 קוד חלוקה מועצה איזורית חוף אשקלון

 כ. דואר: קוד חלוקה ןמועצה איזורית חוף אשקלו

 קטין:קוד חלוקה מועצה איזורית חוף אשקלון

 קטין: סמל ישוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 קטין: שם ישוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 קטין: סמל רחוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 קטין: שם רחוב מועצה איזורית חוף אשקלון

 מספר ביתקטין:  מועצה איזורית חוף אשקלון

 קטין: אות בית מועצה איזורית חוף אשקלון

 קטין: כניסה מועצה איזורית חוף אשקלון

 קטין: מספר דירה מועצה איזורית חוף אשקלון

 5קטין: מיקוד  מועצה איזורית חוף אשקלון

 7קטין: מיקוד  מועצה איזורית חוף אשקלון

 קטין: תא דואר מועצה איזורית חוף אשקלון

 קטין: אצל איזורית חוף אשקלוןמועצה 

 קטין: תאריך כניסה מועצה איזורית חוף אשקלון

 קטין: תאריך סיום מועצה איזורית חוף אשקלון

 אינדיקצית בגיר מועצה איזורית חוף אשקלון

 מספר זהות מועצה אזורית מטה אשר

 שם משפחה מועצה אזורית מטה אשר

 שם משפחה קודם מועצה אזורית מטה אשר

 שם נעורים מועצה אזורית מטה אשר

 שם פרטי מועצה אזורית מטה אשר

 שם פרטי קודם מועצה אזורית מטה אשר

 מאגר אב מועצה אזורית מטה אשר

 מ.זהות אב מועצה אזורית מטה אשר

 שם אב מועצה אזורית מטה אשר

 מאגר אם מועצה אזורית מטה אשר

 מספר זהות אם מועצה אזורית מטה אשר

 שם אם צה אזורית מטה אשרמוע

 שם סב מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך לידה מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך לידה עברי מועצה אזורית מטה אשר

 סוג מקום לידה מועצה אזורית מטה אשר

 מקום לידה מועצה אזורית מטה אשר
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 ב.זוג מאגר מועצה אזורית מטה אשר

 ותב.זוג מ.זה מועצה אזורית מטה אשר

 ב.זוג שם פרטי מועצה אזורית מטה אשר

 ב.זוג שם משפחה מועצה אזורית מטה אשר

 מצב אישי מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך מצב אישי מועצה אזורית מטה אשר

 מקום מצב אישי מועצה אזורית מטה אשר

 מין מועצה אזורית מטה אשר

 סטטוס מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך פטירה מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך פטירה עברי מועצה אזורית מטה אשר

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית מטה אשר

 דת מועצה אזורית מטה אשר

 לאום מועצה אזורית מטה אשר

 אזרחות מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך כניסה לארץ מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך עליה מועצה אזורית מטה אשר

 ארץ עליה מטה אשר מועצה אזורית

 מספר עליה מועצה אזורית מטה אשר

 אזרחות זרה עבור זרים מועצה אזורית מטה אשר

 דרכון זר עבור זרים מועצה אזורית מטה אשר

 סמל ישוב מועצה אזורית מטה אשר

 שם ישוב מועצה אזורית מטה אשר

 סמל רחוב מועצה אזורית מטה אשר

 שם רחוב מועצה אזורית מטה אשר

 מספר בית מועצה אזורית מטה אשר

 אות בית מועצה אזורית מטה אשר

 מספר כניסה מועצה אזורית מטה אשר

 מספר דירה מועצה אזורית מטה אשר

 5מיקוד  מועצה אזורית מטה אשר

 7מיקוד  מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית מטה אשר

 קודם)אצוה(סמל ישוב  מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: כניסה זורית מטה אשרמועצה א
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 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית מטה אשר

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית מטה אשר

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית מטה אשר

 יך כניסהכ. דואר: תאר מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית מטה אשר

 שם משפחה אנגלית מועצה אזורית מטה אשר

 שם פרטי אנגלית מועצה אזורית מטה אשר

 סה"כ ילדים מועצה אזורית מטה אשר

 18סה"כ ילדים עד  מועצה אזורית מטה אשר

 נפה מועצה אזורית מטה אשר

 בן זוג מ.אישי מול מועצה אזורית מטה אשר

 קוד עדכון מועצה אזורית מטה אשר

 שנת לידה מועצה אזורית מטה אשר

 מקום פטירה מועצה אזורית מטה אשר

 קוד חלוקה מועצה אזורית מטה אשר

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה אזורית מטה אשר

 שם משפחה אב מועצה אזורית מטה אשר

 שם פרטי אב )רשומת אב( מועצה אזורית מטה אשר

 שם אבי האב מועצה אזורית מטה אשר

 נתון קודם מועצה אזורית מטה אשר

 שם משפחה אם מועצה אזורית מטה אשר

 שם פרטי אם )רשומת האם( מועצה אזורית מטה אשר

 שם פרטי אבי האם מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך תוקף מועצה אזורית מטה אשר

 תעודה מועצה אזורית מטה אשר

 קטין:קוד חלוקה מטה אשרמועצה אזורית 

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית מטה אשר

 קטין: שם ישוב מועצה אזורית מטה אשר

 קטין: סמל רחוב מועצה אזורית מטה אשר

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית מטה אשר

 קטין: מספר בית מועצה אזורית מטה אשר

 קטין: אות בית מועצה אזורית מטה אשר

 קטין: כניסה מטה אשרמועצה אזורית 

 קטין: מספר דירה מועצה אזורית מטה אשר

 5קטין: מיקוד  מועצה אזורית מטה אשר

 7קטין: מיקוד  מועצה אזורית מטה אשר

 קטין: תא דואר מועצה אזורית מטה אשר

 קטין: אצל מועצה אזורית מטה אשר
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 קטין: תאריך כניסה מועצה אזורית מטה אשר

 קטין: תאריך סיום אשרמועצה אזורית מטה 

 בן משפחה: סוג קשר מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: מאגר מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: מספר זהות מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: שם משפחה מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: שם פרטי מועצה אזורית מטה אשר

 מקום לידה בן משפחה: סוג מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: מקום לידה מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: תאריך לידה מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: אזרחות מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: שם אב מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: מין מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: סטטוס מועצה אזורית מטה אשר

 בן משפחה: תאריך סטטוס ורית מטה אשרמועצה אז

 בן משפחה: דרכון זר מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך עדכון מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך ביטול מועצה אזורית מטה אשר

 אינדיקצית בגיר מועצה אזורית מטה אשר

 תאריך כניסה לישוב מועצה אזורית מטה אשר

 סמל קלפי מועצה אזורית מטה אשר

 מספר זהות צה איזורית עמק חפרמוע

 שם משפחה מועצה איזורית עמק חפר

 שם פרטי מועצה איזורית עמק חפר

 אינדיקציית פטירה מועצה איזורית עמק חפר

 סמל ישוב מועצה איזורית עמק חפר

 שם ישוב מועצה איזורית עמק חפר

 סמל רחוב מועצה איזורית עמק חפר

 בשם רחו מועצה איזורית עמק חפר

 מספר בית מועצה איזורית עמק חפר

 אות בית מועצה איזורית עמק חפר

 מספר כניסה מועצה איזורית עמק חפר

 מספר דירה מועצה איזורית עמק חפר

 5מיקוד  מועצה איזורית עמק חפר

 7מיקוד  מועצה איזורית עמק חפר

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה איזורית עמק חפר

 כ. דואר: שם ישוב רמועצה איזורית עמק חפ

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה איזורית עמק חפר

 כ. דואר: שם רחוב מועצה איזורית עמק חפר

 כ. דואר: מספר בית מועצה איזורית עמק חפר
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 כ. דואר: אות בית מועצה איזורית עמק חפר

 כ. דואר: כניסה מועצה איזורית עמק חפר

 דירהכ. דואר: מספר  מועצה איזורית עמק חפר

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה איזורית עמק חפר

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה איזורית עמק חפר

 כ. דואר: תא דואר מועצה איזורית עמק חפר

 כ. דואר: אצל מועצה איזורית עמק חפר

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה איזורית עמק חפר

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה איזורית עמק חפר

 קוד חלוקה יזורית עמק חפרמועצה א

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה איזורית עמק חפר

 מספר זהות מועצה אזורית גליל עליון

 שם משפחה מועצה אזורית גליל עליון

 שם משפחה קודם מועצה אזורית גליל עליון

 שם פרטי מועצה אזורית גליל עליון

 שם פרטי קודם מועצה אזורית גליל עליון

 מ.זהות אב רית גליל עליוןמועצה אזו

 מספר זהות אם מועצה אזורית גליל עליון

 תאריך לידה מועצה אזורית גליל עליון

 תאריך פטירה מועצה אזורית גליל עליון

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית גליל עליון

 סמל ישוב מועצה אזורית גליל עליון

 שם ישוב מועצה אזורית גליל עליון

 סמל רחוב ית גליל עליוןמועצה אזור

 שם רחוב מועצה אזורית גליל עליון

 מספר בית מועצה אזורית גליל עליון

 אות בית מועצה אזורית גליל עליון

 מספר כניסה מועצה אזורית גליל עליון

 מספר דירה מועצה אזורית גליל עליון

 5מיקוד  מועצה אזורית גליל עליון

 7ד מיקו מועצה אזורית גליל עליון

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית גליל עליון

 יתכ. דואר: מספר ב מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית גליל עליון
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 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית גליל עליון

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית גליל עליון

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית גליל עליון

 שנת לידה מועצה אזורית גליל עליון

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית גליל עליון

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית גליל עליון

 קטין: שם ישוב גליל עליוןמועצה אזורית 

 קטין: סמל רחוב מועצה אזורית גליל עליון

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית גליל עליון

 קטין: מספר בית מועצה אזורית גליל עליון

 קטין: אות בית מועצה אזורית גליל עליון

 קטין: כניסה מועצה אזורית גליל עליון

 דירהקטין: מספר  מועצה אזורית גליל עליון

 5קטין: מיקוד  מועצה אזורית גליל עליון

 7קטין: מיקוד  מועצה אזורית גליל עליון

 קטין: תא דואר מועצה אזורית גליל עליון

 קטין: אצל מועצה אזורית גליל עליון

 קטין: תאריך כניסה מועצה אזורית גליל עליון

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית גליל עליון

 אינדיקצית בגיר גליל עליוןמועצה אזורית 

 מספר זהות לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם משפחה לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם משפחה קודם לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם נעורים לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם פרטי לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם פרטי קודם לשכת בריאות מחוז מרכז

 אבמאגר  לשכת בריאות מחוז מרכז

 מ.זהות אב לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם אב לשכת בריאות מחוז מרכז

 מאגר אם לשכת בריאות מחוז מרכז

 מספר זהות אם לשכת בריאות מחוז מרכז

 תאריך לידה לשכת בריאות מחוז מרכז

 תאריך לידה עברי לשכת בריאות מחוז מרכז

 סוג מקום לידה לשכת בריאות מחוז מרכז

 מקום לידה חוז מרכזלשכת בריאות מ

 מצב אישי לשכת בריאות מחוז מרכז

 תאריך מצב אישי לשכת בריאות מחוז מרכז
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 מין לשכת בריאות מחוז מרכז

 סטטוס לשכת בריאות מחוז מרכז

 תאריך פטירה לשכת בריאות מחוז מרכז

 תאריך פטירה עברי לשכת בריאות מחוז מרכז

 1סיבת פטירה  לשכת בריאות מחוז מרכז

 2סיבת פטירה  לשכת בריאות מחוז מרכז

 3סיבת פטירה  לשכת בריאות מחוז מרכז

 אינדיקציית פטירה לשכת בריאות מחוז מרכז

 דת לשכת בריאות מחוז מרכז

 תאריך עליה לשכת בריאות מחוז מרכז

 ארץ עליה לשכת בריאות מחוז מרכז

 סמל ישוב לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם ישוב כזלשכת בריאות מחוז מר

 סמל רחוב לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם רחוב לשכת בריאות מחוז מרכז

 מספר בית לשכת בריאות מחוז מרכז

 אות בית לשכת בריאות מחוז מרכז

 מספר כניסה לשכת בריאות מחוז מרכז

 מספר דירה לשכת בריאות מחוז מרכז

 5מיקוד  לשכת בריאות מחוז מרכז

 7מיקוד  זלשכת בריאות מחוז מרכ

 תאריך כניסה למען לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: סמל ישוב לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: שם ישוב לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: סמל רחוב לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: שם רחוב לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: מספר בית לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: אות בית כת בריאות מחוז מרכזלש

 כ. דואר: כניסה לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: מספר דירה לשכת בריאות מחוז מרכז

 5כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות מחוז מרכז

 7כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: תא דואר לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: אצל רכזלשכת בריאות מחוז מ

 כ. דואר: תאריך כניסה לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: תאריך סיום לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם משפחה אנגלית לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם פרטי אנגלית לשכת בריאות מחוז מרכז

 אינד שוהה בחול לשכת בריאות מחוז מרכז

 רונה לארץתאריך כניסה אח לשכת בריאות מחוז מרכז
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 תאריך יציאה אחרונה מהארץ לשכת בריאות מחוז מרכז

 שנת לידה לשכת בריאות מחוז מרכז

 סוג מקום פטירה לשכת בריאות מחוז מרכז

 מקום פטירה לשכת בריאות מחוז מרכז

 קוד חלוקה לשכת בריאות מחוז מרכז

 כ. דואר: קוד חלוקה לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם משפחה אב רכזלשכת בריאות מחוז מ

 שם פרטי אב )רשומת אב( לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם משפחה אם לשכת בריאות מחוז מרכז

 שם פרטי אם )רשומת האם( לשכת בריאות מחוז מרכז

 בן משפחה: סוג קשר לשכת בריאות מחוז מרכז

 בן משפחה: מאגר לשכת בריאות מחוז מרכז

 פר זהותבן משפחה: מס לשכת בריאות מחוז מרכז

 בן משפחה: שם משפחה לשכת בריאות מחוז מרכז

 בן משפחה: שם פרטי לשכת בריאות מחוז מרכז

 מספר זהות מ.מ כפר יונה

 שם משפחה מ.מ כפר יונה

 שם פרטי מ.מ כפר יונה

 סטטוס מ.מ כפר יונה

 אינדיקציית פטירה מ.מ כפר יונה

 סמל ישוב מ.מ כפר יונה

 שם ישוב מ.מ כפר יונה

 סמל רחוב מ.מ כפר יונה

 שם רחוב מ.מ כפר יונה

 מספר בית מ.מ כפר יונה

 אות בית מ.מ כפר יונה

 מספר כניסה מ.מ כפר יונה

 מספר דירה מ.מ כפר יונה

 5מיקוד  מ.מ כפר יונה

 7מיקוד  מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: סמל רחוב ונהמ.מ כפר י

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: מספר בית מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: אות בית מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: כניסה מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ כפר יונה

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ כפר יונה

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ כפר יונה
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 דואר: תא דואר כ. מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: אצל מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ כפר יונה

 קוד חלוקה מ.מ כפר יונה

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ כפר יונה

 מספר זהות מועצה איזורית לב השרון

 שם משפחה מועצה איזורית לב השרון

 שם משפחה קודם וןמועצה איזורית לב השר

 שם פרטי מועצה איזורית לב השרון

 שם פרטי קודם מועצה איזורית לב השרון

 מאגר אב מועצה איזורית לב השרון

 מ.זהות אב מועצה איזורית לב השרון

 שם אב מועצה איזורית לב השרון

 מאגר אם מועצה איזורית לב השרון

 מספר זהות אם מועצה איזורית לב השרון

 שם אם ה איזורית לב השרוןמועצ

 שם סב מועצה איזורית לב השרון

 תאריך לידה מועצה איזורית לב השרון

 סוג מקום לידה מועצה איזורית לב השרון

 מקום לידה מועצה איזורית לב השרון

 ב.זוג מאגר מועצה איזורית לב השרון

 ב.זוג מ.זהות מועצה איזורית לב השרון

 מצב אישי ןמועצה איזורית לב השרו

 תאריך מצב אישי מועצה איזורית לב השרון

 מין מועצה איזורית לב השרון

 סטטוס מועצה איזורית לב השרון

 תאריך סטטוס מועצה איזורית לב השרון

 תאריך פטירה מועצה איזורית לב השרון

 אינדיקציית פטירה מועצה איזורית לב השרון

 לאום מועצה איזורית לב השרון

 תאריך כניסה לארץ איזורית לב השרון מועצה

 תאריך עליה מועצה איזורית לב השרון

 ארץ עליה מועצה איזורית לב השרון

 סמל ישוב מועצה איזורית לב השרון

 שם ישוב מועצה איזורית לב השרון

 סמל רחוב מועצה איזורית לב השרון

 שם רחוב מועצה איזורית לב השרון

 מספר בית מועצה איזורית לב השרון

 אות בית מועצה איזורית לב השרון
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 מספר כניסה מועצה איזורית לב השרון

 מספר דירה מועצה איזורית לב השרון

 5מיקוד  מועצה איזורית לב השרון

 7מיקוד  מועצה איזורית לב השרון

 תאריך כניסה למען מועצה איזורית לב השרון

 וה(סמל ישוב קודם)אצ מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: שם ישוב מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: שם רחוב מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: מספר בית מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: אות בית מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: כניסה עצה איזורית לב השרוןמו

 כ. דואר: מספר דירה מועצה איזורית לב השרון

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה איזורית לב השרון

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: תא דואר מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: אצל מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: תאריך כניסה השרון מועצה איזורית לב

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה איזורית לב השרון

 סה"כ ילדים מועצה איזורית לב השרון

 18סה"כ ילדים עד  מועצה איזורית לב השרון

 אינד שוהה בחול מועצה איזורית לב השרון

 נפה מועצה איזורית לב השרון

 קוד עדכון מועצה איזורית לב השרון

 שנת לידה איזורית לב השרוןמועצה 

 קוד חלוקה מועצה איזורית לב השרון

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה איזורית לב השרון

 קטין:קוד חלוקה מועצה איזורית לב השרון

 קטין: סמל ישוב מועצה איזורית לב השרון

 קטין: שם ישוב מועצה איזורית לב השרון

 בקטין: סמל רחו מועצה איזורית לב השרון

 קטין: שם רחוב מועצה איזורית לב השרון

 קטין: מספר בית מועצה איזורית לב השרון

 קטין: אות בית מועצה איזורית לב השרון

 קטין: כניסה מועצה איזורית לב השרון

 קטין: מספר דירה מועצה איזורית לב השרון

 5קטין: מיקוד  מועצה איזורית לב השרון

 7טין: מיקוד ק מועצה איזורית לב השרון

 קטין: תא דואר מועצה איזורית לב השרון
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 קטין: אצל מועצה איזורית לב השרון

 קטין: תאריך כניסה מועצה איזורית לב השרון

 קטין: תאריך סיום מועצה איזורית לב השרון

 בן משפחה: סוג קשר מועצה איזורית לב השרון

 בן משפחה: מספר זהות מועצה איזורית לב השרון

 בן משפחה: שם משפחה ועצה איזורית לב השרוןמ

 בן משפחה: שם פרטי מועצה איזורית לב השרון

 אינדיקצית בגיר מועצה איזורית לב השרון

 סמל קלפי מועצה איזורית לב השרון

 מספר זהות ע. מודיעין מכבים

 שם משפחה ע. מודיעין מכבים

 שם משפחה קודם ע. מודיעין מכבים

 שם פרטי ביםע. מודיעין מכ

 שם פרטי קודם ע. מודיעין מכבים

 מ.זהות אב ע. מודיעין מכבים

 מספר זהות אם ע. מודיעין מכבים

 תאריך לידה ע. מודיעין מכבים

 תאריך פטירה ע. מודיעין מכבים

 אינדיקציית פטירה ע. מודיעין מכבים

 סמל ישוב ע. מודיעין מכבים

 שם ישוב ע. מודיעין מכבים

 סמל רחוב יעין מכביםע. מוד

 שם רחוב ע. מודיעין מכבים

 מספר בית ע. מודיעין מכבים

 אות בית ע. מודיעין מכבים

 מספר כניסה ע. מודיעין מכבים

 מספר דירה ע. מודיעין מכבים

 5מיקוד  ע. מודיעין מכבים

 7מיקוד  ע. מודיעין מכבים

 תאריך כניסה למען ע. מודיעין מכבים

 כ. דואר: סמל ישוב כביםע. מודיעין מ

 כ. דואר: שם ישוב ע. מודיעין מכבים

 כ. דואר: סמל רחוב ע. מודיעין מכבים

 כ. דואר: שם רחוב ע. מודיעין מכבים

 כ. דואר: מספר בית ע. מודיעין מכבים

 כ. דואר: אות בית ע. מודיעין מכבים

 כ. דואר: כניסה ע. מודיעין מכבים

 אר: מספר דירהכ. דו ע. מודיעין מכבים

 5כ. דואר: מיקוד  ע. מודיעין מכבים

 7כ. דואר: מיקוד  ע. מודיעין מכבים
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 כ. דואר: תא דואר ע. מודיעין מכבים

 כ. דואר: אצל ע. מודיעין מכבים

 כ. דואר: תאריך כניסה ע. מודיעין מכבים

 כ. דואר: תאריך סיום ע. מודיעין מכבים

 חולאינד שוהה ב ע. מודיעין מכבים

 קוד עדכון ע. מודיעין מכבים

 שנת לידה ע. מודיעין מכבים

 קוד חלוקה ע. מודיעין מכבים

 כ. דואר: קוד חלוקה ע. מודיעין מכבים

 קטין:קוד חלוקה ע. מודיעין מכבים

 קטין: סמל ישוב ע. מודיעין מכבים

 קטין: שם ישוב ע. מודיעין מכבים

 קטין: סמל רחוב ע. מודיעין מכבים

 קטין: שם רחוב ע. מודיעין מכבים

 קטין: מספר בית ע. מודיעין מכבים

 קטין: אות בית ע. מודיעין מכבים

 קטין: כניסה ע. מודיעין מכבים

 קטין: מספר דירה ע. מודיעין מכבים

 5קטין: מיקוד  ע. מודיעין מכבים

 7קטין: מיקוד  ע. מודיעין מכבים

 קטין: תא דואר ע. מודיעין מכבים

 קטין: אצל ע. מודיעין מכבים

 קטין: תאריך כניסה ע. מודיעין מכבים

 קטין: תאריך סיום ע. מודיעין מכבים

 אינדיקצית בגיר ע. מודיעין מכבים

 מספר זהות בי"ח באר יעקב

 שם משפחה בי"ח באר יעקב

 שם משפחה קודם בי"ח באר יעקב

 שם נעורים בי"ח באר יעקב

 ישם פרט בי"ח באר יעקב

 שם פרטי קודם בי"ח באר יעקב

 שם אב בי"ח באר יעקב

 תאריך לידה בי"ח באר יעקב

 תאריך לידה עברי בי"ח באר יעקב

 סוג מקום לידה בי"ח באר יעקב

 מקום לידה בי"ח באר יעקב

 ב.זוג מ.זהות בי"ח באר יעקב

 ב.זוג שם פרטי בי"ח באר יעקב

 ב.זוג שם משפחה בי"ח באר יעקב

 מצב אישי אר יעקבבי"ח ב
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 תאריך מצב אישי בי"ח באר יעקב

 מין בי"ח באר יעקב

 סטטוס בי"ח באר יעקב

 תאריך פטירה בי"ח באר יעקב

 תאריך פטירה עברי בי"ח באר יעקב

 1סיבת פטירה  בי"ח באר יעקב

 2סיבת פטירה  בי"ח באר יעקב

 3סיבת פטירה  בי"ח באר יעקב

 צבא בי"ח באר יעקב

 אינדיקציית פטירה אר יעקבבי"ח ב

 דת בי"ח באר יעקב

 לאום בי"ח באר יעקב

 אזרחות בי"ח באר יעקב

 תאריך כניסה לארץ בי"ח באר יעקב

 תאריך עליה בי"ח באר יעקב

 ארץ עליה בי"ח באר יעקב

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח באר יעקב

 דרכון זר עבור זרים בי"ח באר יעקב

 ישובסמל  בי"ח באר יעקב

 שם ישוב בי"ח באר יעקב

 סמל רחוב בי"ח באר יעקב

 שם רחוב בי"ח באר יעקב

 מספר בית בי"ח באר יעקב

 אות בית בי"ח באר יעקב

 מספר כניסה בי"ח באר יעקב

 מספר דירה בי"ח באר יעקב

 5מיקוד  בי"ח באר יעקב

 7מיקוד  בי"ח באר יעקב

 תאריך כניסה למען בי"ח באר יעקב

 כ. דואר: סמל ישוב באר יעקב בי"ח

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח באר יעקב

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח באר יעקב

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח באר יעקב

 כ. דואר: מספר בית בי"ח באר יעקב

 כ. דואר: אות בית בי"ח באר יעקב

 כ. דואר: כניסה בי"ח באר יעקב

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח באר יעקב

 5כ. דואר: מיקוד  י"ח באר יעקבב

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח באר יעקב

 כ. דואר: תא דואר בי"ח באר יעקב
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 כ. דואר: אצל בי"ח באר יעקב

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח באר יעקב

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח באר יעקב

 שם משפחה אנגלית בי"ח באר יעקב

 שם פרטי אנגלית בי"ח באר יעקב

 אינד שוהה בחול י"ח באר יעקבב

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח באר יעקב

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח באר יעקב

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח באר יעקב

 שנת לידה בי"ח באר יעקב

 סוג מקום פטירה בי"ח באר יעקב

 מקום פטירה בי"ח באר יעקב

 קוד חלוקה בי"ח באר יעקב

 שם פרטי אב )רשומת אב( עקבבי"ח באר י

 תאריך תוקף בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: מאגר בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: שם אב בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: מין בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: סטטוס בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח באר יעקב

 ן משפחה: דרכון זרב בי"ח באר יעקב

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח באר יעקב

 מספר זהות בנק לאומי

 שם משפחה בנק לאומי

 שם משפחה קודם בנק לאומי

 שם פרטי בנק לאומי

 שם אב בנק לאומי

 שם אם בנק לאומי

 תאריך לידה בנק לאומי

 מין בנק לאומי

 תאריך פטירה בנק לאומי

 טירהאינדיקציית פ בנק לאומי
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 תאריך הנפקת ת.ז בנק לאומי

 סיבת הנפקת ת.ז בנק לאומי

 סמל ישוב בנק לאומי

 שם ישוב בנק לאומי

 סמל רחוב בנק לאומי

 שם רחוב בנק לאומי

 מספר בית בנק לאומי

 אות בית בנק לאומי

 מספר כניסה בנק לאומי

 מספר דירה בנק לאומי

 5מיקוד  בנק לאומי

 7מיקוד  בנק לאומי

 קוד חלוקה בנק לאומי

 מספר זהות החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 שם משפחה החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 שם פרטי החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 תאריך לידה החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 מין גמלאות של חברי דן בע"מהחברה המנהלת של קרן 

 תאריך פטירה החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 אינדיקציית פטירה החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 סמל ישוב החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 שם ישוב החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 סמל רחוב החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 שם רחוב החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 מספר בית החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 ות ביתא החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 מספר כניסה החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 מספר דירה החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 5מיקוד  החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 7מיקוד  החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 קוד חלוקה דן בע"מהחברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי 

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן בע"מ

 מספר זהות בי"ח מזרע

 שם משפחה בי"ח מזרע

 שם משפחה קודם בי"ח מזרע

 שם נעורים בי"ח מזרע

 שם פרטי בי"ח מזרע

 שם פרטי קודם בי"ח מזרע

 שם אב בי"ח מזרע



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  194עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 לידה תאריך בי"ח מזרע

 תאריך לידה עברי בי"ח מזרע

 סוג מקום לידה בי"ח מזרע

 מקום לידה בי"ח מזרע

 ב.זוג מ.זהות בי"ח מזרע

 ב.זוג שם פרטי בי"ח מזרע

 ב.זוג שם משפחה בי"ח מזרע

 מצב אישי בי"ח מזרע

 תאריך מצב אישי בי"ח מזרע

 מין בי"ח מזרע

 סטטוס בי"ח מזרע

 תאריך פטירה בי"ח מזרע

 תאריך פטירה עברי בי"ח מזרע

 1סיבת פטירה  בי"ח מזרע

 2סיבת פטירה  בי"ח מזרע

 3סיבת פטירה  בי"ח מזרע

 צבא בי"ח מזרע

 אינדיקציית פטירה בי"ח מזרע

 דת בי"ח מזרע

 לאום בי"ח מזרע

 אזרחות בי"ח מזרע

 תאריך כניסה לארץ בי"ח מזרע

 תאריך עליה בי"ח מזרע

 ליהארץ ע בי"ח מזרע

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח מזרע

 דרכון זר עבור זרים בי"ח מזרע

 סמל ישוב בי"ח מזרע

 שם ישוב בי"ח מזרע

 סמל רחוב בי"ח מזרע

 שם רחוב בי"ח מזרע

 מספר בית בי"ח מזרע

 אות בית בי"ח מזרע

 מספר כניסה בי"ח מזרע

 מספר דירה בי"ח מזרע

 5מיקוד  בי"ח מזרע

 7מיקוד  בי"ח מזרע

 תאריך כניסה למען בי"ח מזרע

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח מזרע

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח מזרע

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח מזרע



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  195עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח מזרע

 כ. דואר: מספר בית בי"ח מזרע

 כ. דואר: אות בית בי"ח מזרע

 כ. דואר: כניסה בי"ח מזרע

 ר דירהכ. דואר: מספ בי"ח מזרע

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח מזרע

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח מזרע

 כ. דואר: תא דואר בי"ח מזרע

 כ. דואר: אצל בי"ח מזרע

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח מזרע

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח מזרע

 שם משפחה אנגלית בי"ח מזרע

 שם פרטי אנגלית בי"ח מזרע

 אינד שוהה בחול בי"ח מזרע

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח מזרע

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח מזרע

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח מזרע

 שנת לידה בי"ח מזרע

 סוג מקום פטירה בי"ח מזרע

 מקום פטירה בי"ח מזרע

 קוד חלוקה בי"ח מזרע

 כ. דואר: קוד חלוקה בי"ח מזרע

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח מזרע

 תאריך תוקף "ח מזרעבי

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח מזרע

 בן משפחה: מאגר בי"ח מזרע

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח מזרע

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח מזרע

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח מזרע

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח מזרע

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח מזרע

 לידה בן משפחה: תאריך בי"ח מזרע

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח מזרע

 בן משפחה: שם אב בי"ח מזרע

 בן משפחה: מין בי"ח מזרע

 בן משפחה: סטטוס בי"ח מזרע

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח מזרע

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח מזרע

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח מזרע
מדינה קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי ה

 מספר זהות בישראל



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  196עמוד 

 שם שדה שם לקוח
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 שם משפחה בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 שם פרטי בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 תאריך לידה בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 מין אלבישר
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 תאריך פטירה בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 אינדיקציית פטירה בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 תאריך הנפקת ת.ז בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 סמל ישוב ראלביש
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 שם ישוב בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 סמל רחוב בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 שם רחוב בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 מספר בית בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 אות בית בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 מספר כניסה בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 מספר דירה בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 5מיקוד  בישראל
ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה קרן הביטוח 

 7מיקוד  בישראל
קרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה 

 קוד חלוקה בישראל

 מספר זהות בי"ח לב השרון

 שם משפחה בי"ח לב השרון

 שם משפחה קודם בי"ח לב השרון

 שם נעורים בי"ח לב השרון

 שם פרטי בי"ח לב השרון

 טי קודםשם פר בי"ח לב השרון

 שם אב בי"ח לב השרון

 תאריך לידה בי"ח לב השרון



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  197עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 תאריך לידה עברי בי"ח לב השרון

 סוג מקום לידה בי"ח לב השרון

 מקום לידה בי"ח לב השרון

 ב.זוג מ.זהות בי"ח לב השרון

 ב.זוג שם פרטי בי"ח לב השרון

 ב.זוג שם משפחה בי"ח לב השרון

 מצב אישי בי"ח לב השרון

 תאריך מצב אישי לב השרון בי"ח

 מין בי"ח לב השרון

 סטטוס בי"ח לב השרון

 תאריך פטירה בי"ח לב השרון

 תאריך פטירה עברי בי"ח לב השרון

 1סיבת פטירה  בי"ח לב השרון

 2סיבת פטירה  בי"ח לב השרון

 3סיבת פטירה  בי"ח לב השרון

 צבא בי"ח לב השרון

 רהאינדיקציית פטי בי"ח לב השרון

 דת בי"ח לב השרון

 לאום בי"ח לב השרון

 אזרחות בי"ח לב השרון

 תאריך כניסה לארץ בי"ח לב השרון

 תאריך עליה בי"ח לב השרון

 ארץ עליה בי"ח לב השרון

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח לב השרון

 דרכון זר עבור זרים בי"ח לב השרון

 סמל ישוב בי"ח לב השרון

 ישוב שם בי"ח לב השרון

 סמל רחוב בי"ח לב השרון

 שם רחוב בי"ח לב השרון

 מספר בית בי"ח לב השרון

 אות בית בי"ח לב השרון

 מספר כניסה בי"ח לב השרון

 מספר דירה בי"ח לב השרון

 5מיקוד  בי"ח לב השרון

 7מיקוד  בי"ח לב השרון

 תאריך כניסה למען בי"ח לב השרון

 ישוב כ. דואר: סמל בי"ח לב השרון

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח לב השרון

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח לב השרון

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח לב השרון



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  198עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: מספר בית בי"ח לב השרון

 כ. דואר: אות בית בי"ח לב השרון

 כ. דואר: כניסה בי"ח לב השרון

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח לב השרון

 5מיקוד כ. דואר:  בי"ח לב השרון

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח לב השרון

 כ. דואר: תא דואר בי"ח לב השרון

 כ. דואר: אצל בי"ח לב השרון

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח לב השרון

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח לב השרון

 שם משפחה אנגלית בי"ח לב השרון

 שם פרטי אנגלית בי"ח לב השרון

 בחול אינד שוהה בי"ח לב השרון

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח לב השרון

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח לב השרון

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח לב השרון

 שנת לידה בי"ח לב השרון

 סוג מקום פטירה בי"ח לב השרון

 מקום פטירה בי"ח לב השרון

 קוד חלוקה בי"ח לב השרון

 כ. דואר: קוד חלוקה בי"ח לב השרון

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח לב השרון

 תאריך תוקף בי"ח לב השרון

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח לב השרון

 בן משפחה: מאגר בי"ח לב השרון

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח לב השרון

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח לב השרון

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח לב השרון

 ג מקום לידהבן משפחה: סו בי"ח לב השרון

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח לב השרון

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח לב השרון

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח לב השרון

 בן משפחה: שם אב בי"ח לב השרון

 בן משפחה: מין בי"ח לב השרון

 בן משפחה: סטטוס בי"ח לב השרון

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח לב השרון

 בן משפחה: דרכון זר ח לב השרוןבי"

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח לב השרון

 מספר זהות בי"ח נס ציונה

 שם משפחה בי"ח נס ציונה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  199עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה קודם בי"ח נס ציונה

 שם נעורים בי"ח נס ציונה

 שם פרטי בי"ח נס ציונה

 שם פרטי קודם בי"ח נס ציונה

 שם אב בי"ח נס ציונה

 תאריך לידה בי"ח נס ציונה

 תאריך לידה עברי בי"ח נס ציונה

 סוג מקום לידה בי"ח נס ציונה

 מקום לידה בי"ח נס ציונה

 ב.זוג מ.זהות בי"ח נס ציונה

 ב.זוג שם פרטי בי"ח נס ציונה

 ב.זוג שם משפחה בי"ח נס ציונה

 מצב אישי בי"ח נס ציונה

 תאריך מצב אישי בי"ח נס ציונה

 מין בי"ח נס ציונה

 סטטוס בי"ח נס ציונה

 תאריך פטירה בי"ח נס ציונה

 תאריך פטירה עברי בי"ח נס ציונה

 1סיבת פטירה  בי"ח נס ציונה

 2סיבת פטירה  בי"ח נס ציונה

 3סיבת פטירה  בי"ח נס ציונה

 צבא בי"ח נס ציונה

 אינדיקציית פטירה בי"ח נס ציונה

 דת בי"ח נס ציונה

 לאום בי"ח נס ציונה

 אזרחות "ח נס ציונהבי

 תאריך כניסה לארץ בי"ח נס ציונה

 תאריך עליה בי"ח נס ציונה

 ארץ עליה בי"ח נס ציונה

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח נס ציונה

 דרכון זר עבור זרים בי"ח נס ציונה

 סמל ישוב בי"ח נס ציונה

 שם ישוב בי"ח נס ציונה

 סמל רחוב בי"ח נס ציונה

 שם רחוב בי"ח נס ציונה

 מספר בית בי"ח נס ציונה

 אות בית בי"ח נס ציונה

 מספר כניסה בי"ח נס ציונה

 מספר דירה בי"ח נס ציונה

 5מיקוד  בי"ח נס ציונה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  200עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 7מיקוד  בי"ח נס ציונה

 תאריך כניסה למען בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: סמל רחוב נס ציונהבי"ח 

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: מספר בית בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: אות בית בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: כניסה בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח נס ציונה

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח נס ציונה

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: תא דואר ח נס ציונהבי"

 כ. דואר: אצל בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח נס ציונה

 שם משפחה אנגלית בי"ח נס ציונה

 שם פרטי אנגלית בי"ח נס ציונה

 אינד שוהה בחול בי"ח נס ציונה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח נס ציונה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח נס ציונה

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח נס ציונה

 שנת לידה בי"ח נס ציונה

 סוג מקום פטירה בי"ח נס ציונה

 מקום פטירה בי"ח נס ציונה

 קוד חלוקה בי"ח נס ציונה

 כ. דואר: קוד חלוקה בי"ח נס ציונה

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח נס ציונה

 תאריך תוקף נס ציונהבי"ח 

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: מאגר בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח נס ציונה

 דהבן משפחה: מקום לי בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: שם אב בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: מין בי"ח נס ציונה
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 בן משפחה: סטטוס בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח נס ציונה

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח נס ציונה

 מספר זהות מגדל חברה לביטוח בע"מ

 שם משפחה מגדל חברה לביטוח בע"מ

 שם פרטי מגדל חברה לביטוח בע"מ

 תאריך לידה מגדל חברה לביטוח בע"מ

 מין מגדל חברה לביטוח בע"מ

 תאריך פטירה מגדל חברה לביטוח בע"מ

 אינדיקציית פטירה מגדל חברה לביטוח בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז גדל חברה לביטוח בע"ממ

 סמל ישוב מגדל חברה לביטוח בע"מ

 שם ישוב מגדל חברה לביטוח בע"מ

 סמל רחוב מגדל חברה לביטוח בע"מ

 שם רחוב מגדל חברה לביטוח בע"מ

 מספר בית מגדל חברה לביטוח בע"מ

 אות בית מגדל חברה לביטוח בע"מ

 יסהמספר כנ מגדל חברה לביטוח בע"מ

 מספר דירה מגדל חברה לביטוח בע"מ

 5מיקוד  מגדל חברה לביטוח בע"מ

 7מיקוד  מגדל חברה לביטוח בע"מ

 קוד חלוקה מגדל חברה לביטוח בע"מ

 תוצאות אימות מגדל חברה לביטוח בע"מ

 מספר זהות מ.מ אור עקיבא

 שם משפחה מ.מ אור עקיבא

 שם משפחה קודם מ.מ אור עקיבא

 שם פרטי קיבאמ.מ אור ע

 שם פרטי קודם מ.מ אור עקיבא

 מ.זהות אב מ.מ אור עקיבא

 מספר זהות אם מ.מ אור עקיבא

 תאריך לידה מ.מ אור עקיבא

 תאריך פטירה מ.מ אור עקיבא

 אינדיקציית פטירה מ.מ אור עקיבא

 סמל ישוב מ.מ אור עקיבא

 שם ישוב מ.מ אור עקיבא

 סמל רחוב מ.מ אור עקיבא

 שם רחוב ור עקיבאמ.מ א

 מספר בית מ.מ אור עקיבא

 אות בית מ.מ אור עקיבא



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  202עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר כניסה מ.מ אור עקיבא

 מספר דירה מ.מ אור עקיבא

 5מיקוד  מ.מ אור עקיבא

 7מיקוד  מ.מ אור עקיבא

 תאריך כניסה למען מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ אור עקיבא

 בכ. דואר: שם ישו מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: מספר בית מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: אות בית מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: כניסה מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ אור עקיבא

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ אור עקיבא

 7ד כ. דואר: מיקו מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: תא דואר מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: אצל מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ אור עקיבא

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ אור עקיבא

 אינד שוהה בחול מ.מ אור עקיבא

 שנת לידה מ.מ אור עקיבא

 קוד חלוקה מ.מ אור עקיבא

 קטין:קוד חלוקה מ.מ אור עקיבא

 קטין: סמל ישוב באמ.מ אור עקי

 קטין: שם ישוב מ.מ אור עקיבא

 קטין: סמל רחוב מ.מ אור עקיבא

 קטין: שם רחוב מ.מ אור עקיבא

 קטין: מספר בית מ.מ אור עקיבא

 קטין: אות בית מ.מ אור עקיבא

 קטין: כניסה מ.מ אור עקיבא

 קטין: מספר דירה מ.מ אור עקיבא

 5קטין: מיקוד  מ.מ אור עקיבא

 7קטין: מיקוד  אור עקיבא מ.מ

 קטין: תא דואר מ.מ אור עקיבא

 קטין: אצל מ.מ אור עקיבא

 קטין: תאריך כניסה מ.מ אור עקיבא

 קטין: תאריך סיום מ.מ אור עקיבא

 בן משפחה: סוג קשר מ.מ אור עקיבא

 בן משפחה: מאגר מ.מ אור עקיבא

 בן משפחה: מספר זהות מ.מ אור עקיבא
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 בן משפחה: שם משפחה מ.מ אור עקיבא

 בן משפחה: שם פרטי מ.מ אור עקיבא

 אינדיקצית בגיר מ.מ אור עקיבא

 מספר זהות עיריית קרית שמונה

 שם משפחה עיריית קרית שמונה

 שם פרטי עיריית קרית שמונה

 אינדיקציית פטירה עיריית קרית שמונה

 סמל ישוב עיריית קרית שמונה

 בשם ישו עיריית קרית שמונה

 סמל רחוב עיריית קרית שמונה

 שם רחוב עיריית קרית שמונה

 מספר בית עיריית קרית שמונה

 אות בית עיריית קרית שמונה

 מספר כניסה עיריית קרית שמונה

 מספר דירה עיריית קרית שמונה

 5מיקוד  עיריית קרית שמונה

 7מיקוד  עיריית קרית שמונה

 ישוב כ. דואר: סמל עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: שם רחוב עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: מספר בית עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: אות בית עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: כניסה עיריית קרית שמונה

 ירהכ. דואר: מספר ד עיריית קרית שמונה

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית קרית שמונה

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: תא דואר עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: אצל עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית קרית שמונה

 קוד חלוקה עיריית קרית שמונה

 כ. דואר: קוד חלוקה יית קרית שמונהעיר

 מספר זהות מועצה מקומית גן יבנה

 שם משפחה מועצה מקומית גן יבנה

 שם משפחה קודם מועצה מקומית גן יבנה

 שם פרטי מועצה מקומית גן יבנה

 שם פרטי קודם מועצה מקומית גן יבנה

 מ.זהות אב מועצה מקומית גן יבנה

 בשם א מועצה מקומית גן יבנה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  204עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר זהות אם מועצה מקומית גן יבנה

 תאריך לידה מועצה מקומית גן יבנה

 סטטוס מועצה מקומית גן יבנה

 תאריך פטירה מועצה מקומית גן יבנה

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית גן יבנה

 סמל ישוב מועצה מקומית גן יבנה

 שם ישוב מועצה מקומית גן יבנה

 ל רחובסמ מועצה מקומית גן יבנה

 שם רחוב מועצה מקומית גן יבנה

 מספר בית מועצה מקומית גן יבנה

 אות בית מועצה מקומית גן יבנה

 מספר כניסה מועצה מקומית גן יבנה

 מספר דירה מועצה מקומית גן יבנה

 5מיקוד  מועצה מקומית גן יבנה

 7מיקוד  מועצה מקומית גן יבנה

 למען תאריך כניסה מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: כניסה גן יבנה מועצה מקומית

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית גן יבנה

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית גן יבנה

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית גן יבנה

 יסהכ. דואר: תאריך כנ מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית גן יבנה

 שנת לידה מועצה מקומית גן יבנה

 קוד חלוקה מועצה מקומית גן יבנה

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית גן יבנה

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית גן יבנה

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית גן יבנה

 שובקטין: שם י מועצה מקומית גן יבנה

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית גן יבנה

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית גן יבנה

 קטין: מספר בית מועצה מקומית גן יבנה

 קטין: אות בית מועצה מקומית גן יבנה
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 קטין: כניסה מועצה מקומית גן יבנה

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית גן יבנה

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית גן יבנה

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית גן יבנה

 קטין: תא דואר מועצה מקומית גן יבנה

 קטין: אצל מועצה מקומית גן יבנה

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית גן יבנה

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית גן יבנה

 אינדיקצית בגיר מועצה מקומית גן יבנה

 מספר זהות מ.מ בית שאן

 שם משפחה ןמ.מ בית שא

 שם משפחה קודם מ.מ בית שאן

 שם פרטי מ.מ בית שאן

 שם פרטי קודם מ.מ בית שאן

 מ.זהות אב מ.מ בית שאן

 מספר זהות אם מ.מ בית שאן

 תאריך לידה מ.מ בית שאן

 תאריך פטירה מ.מ בית שאן

 אינדיקציית פטירה מ.מ בית שאן

 סמל ישוב מ.מ בית שאן

 שם ישוב מ.מ בית שאן

 סמל רחוב מ.מ בית שאן

 שם רחוב מ.מ בית שאן

 מספר בית מ.מ בית שאן

 אות בית מ.מ בית שאן

 מספר כניסה מ.מ בית שאן

 מספר דירה מ.מ בית שאן

 5מיקוד  מ.מ בית שאן

 7מיקוד  מ.מ בית שאן

 תאריך כניסה למען מ.מ בית שאן

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ בית שאן

 : שם ישובכ. דואר מ.מ בית שאן

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ בית שאן

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ בית שאן

 כ. דואר: מספר בית מ.מ בית שאן

 כ. דואר: אות בית מ.מ בית שאן

 כ. דואר: כניסה מ.מ בית שאן

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ בית שאן

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ בית שאן

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ בית שאן
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 כ. דואר: תא דואר בית שאן מ.מ

 כ. דואר: אצל מ.מ בית שאן

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ בית שאן

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ בית שאן

 אינד שוהה בחול מ.מ בית שאן

 שנת לידה מ.מ בית שאן

 קטין:קוד חלוקה מ.מ בית שאן

 קטין: סמל ישוב מ.מ בית שאן

 קטין: שם ישוב מ.מ בית שאן

 קטין: סמל רחוב בית שאן מ.מ

 קטין: שם רחוב מ.מ בית שאן

 קטין: מספר בית מ.מ בית שאן

 קטין: אות בית מ.מ בית שאן

 קטין: כניסה מ.מ בית שאן

 קטין: מספר דירה מ.מ בית שאן

 5קטין: מיקוד  מ.מ בית שאן

 7קטין: מיקוד  מ.מ בית שאן

 קטין: תא דואר מ.מ בית שאן

 ין: אצלקט מ.מ בית שאן

 קטין: תאריך כניסה מ.מ בית שאן

 קטין: תאריך סיום מ.מ בית שאן

 אינדיקצית בגיר מ.מ בית שאן

 מספר זהות עיריית עפולה

 שם משפחה עיריית עפולה

 שם משפחה קודם עיריית עפולה

 שם פרטי עיריית עפולה

 שם פרטי קודם עיריית עפולה

 מ.זהות אב עיריית עפולה

 מספר זהות אם להעיריית עפו

 תאריך לידה עיריית עפולה

 תאריך פטירה עיריית עפולה

 אינדיקציית פטירה עיריית עפולה

 סמל ישוב עיריית עפולה

 שם ישוב עיריית עפולה

 סמל רחוב עיריית עפולה

 שם רחוב עיריית עפולה

 מספר בית עיריית עפולה

 אות בית עיריית עפולה

 המספר כניס עיריית עפולה

 מספר דירה עיריית עפולה
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 673מתוך  207עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 5מיקוד  עיריית עפולה

 7מיקוד  עיריית עפולה

 תאריך כניסה למען עיריית עפולה

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית עפולה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית עפולה

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית עפולה

 כ. דואר: שם רחוב עיריית עפולה

 יתכ. דואר: מספר ב עיריית עפולה

 כ. דואר: אות בית עיריית עפולה

 כ. דואר: כניסה עיריית עפולה

 כ. דואר: מספר דירה עיריית עפולה

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית עפולה

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית עפולה

 כ. דואר: תא דואר עיריית עפולה

 כ. דואר: אצל עיריית עפולה

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית עפולה

 כ. דואר: תאריך סיום ית עפולהעירי

 אינד שוהה בחול עיריית עפולה

 קוד עדכון עיריית עפולה

 שנת לידה עיריית עפולה

 קוד חלוקה עיריית עפולה

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית עפולה

 קטין:קוד חלוקה עיריית עפולה

 קטין: סמל ישוב עיריית עפולה

 קטין: שם ישוב עיריית עפולה

 קטין: סמל רחוב עפולהעיריית 

 קטין: שם רחוב עיריית עפולה

 קטין: מספר בית עיריית עפולה

 קטין: אות בית עיריית עפולה

 קטין: כניסה עיריית עפולה

 קטין: מספר דירה עיריית עפולה

 5קטין: מיקוד  עיריית עפולה

 7קטין: מיקוד  עיריית עפולה

 קטין: תא דואר עיריית עפולה

 קטין: אצל ולהעיריית עפ

 קטין: תאריך כניסה עיריית עפולה

 קטין: תאריך סיום עיריית עפולה

 בן משפחה: סוג קשר עיריית עפולה

 בן משפחה: מספר זהות עיריית עפולה

 בן משפחה: שם משפחה עיריית עפולה
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 בן משפחה: שם פרטי עיריית עפולה

 אינדיקצית בגיר עיריית עפולה

 ותמספר זה מ.א שומרון

 שם משפחה מ.א שומרון

 שם משפחה קודם מ.א שומרון

 שם פרטי מ.א שומרון

 מאגר אב מ.א שומרון

 מ.זהות אב מ.א שומרון

 שם אב מ.א שומרון

 מאגר אם מ.א שומרון

 מספר זהות אם מ.א שומרון

 שם אם מ.א שומרון

 שם סב מ.א שומרון

 תאריך לידה מ.א שומרון

 ידהסוג מקום ל מ.א שומרון

 מקום לידה מ.א שומרון

 ב.זוג מאגר מ.א שומרון

 ב.זוג מ.זהות מ.א שומרון

 מצב אישי מ.א שומרון

 תאריך מצב אישי מ.א שומרון

 מין מ.א שומרון

 סטטוס מ.א שומרון

 תאריך סטטוס מ.א שומרון

 תאריך פטירה מ.א שומרון

 אינדיקציית פטירה מ.א שומרון

 לאום מ.א שומרון

 תאריך כניסה לארץ ומרוןמ.א ש

 תאריך עליה מ.א שומרון

 ארץ עליה מ.א שומרון

 סמל ישוב מ.א שומרון

 שם ישוב מ.א שומרון

 סמל רחוב מ.א שומרון

 שם רחוב מ.א שומרון

 מספר בית מ.א שומרון

 אות בית מ.א שומרון

 מספר כניסה מ.א שומרון

 מספר דירה מ.א שומרון

 5מיקוד  מ.א שומרון

 7מיקוד  מ.א שומרון

 תאריך כניסה למען מ.א שומרון
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 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.א שומרון

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א שומרון

 כ. דואר: שם ישוב מ.א שומרון

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א שומרון

 כ. דואר: שם רחוב מ.א שומרון

 כ. דואר: מספר בית מ.א שומרון

 כ. דואר: אות בית מ.א שומרון

 כ. דואר: כניסה מ.א שומרון

 כ. דואר: מספר דירה מ.א שומרון

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א שומרון

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א שומרון

 כ. דואר: תא דואר מ.א שומרון

 כ. דואר: אצל מ.א שומרון

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א שומרון

 כ. דואר: תאריך סיום מ.א שומרון

 יםסה"כ ילד מ.א שומרון

 18סה"כ ילדים עד  מ.א שומרון

 נפה מ.א שומרון

 קוד עדכון מ.א שומרון

 קוד חלוקה מ.א שומרון

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.א שומרון

 קטין:קוד חלוקה מ.א שומרון

 קטין: סמל ישוב מ.א שומרון

 קטין: שם ישוב מ.א שומרון

 קטין: סמל רחוב מ.א שומרון

 קטין: שם רחוב מ.א שומרון

 קטין: מספר בית מ.א שומרון

 קטין: אות בית מ.א שומרון

 קטין: כניסה מ.א שומרון

 קטין: מספר דירה מ.א שומרון

 5קטין: מיקוד  מ.א שומרון

 7קטין: מיקוד  מ.א שומרון

 קטין: תא דואר מ.א שומרון

 קטין: אצל מ.א שומרון

 קטין: תאריך כניסה מ.א שומרון

 יך סיוםקטין: תאר מ.א שומרון

 סמל קלפי מ.א שומרון

 מספר זהות מ.מ כפר תבור

 שם משפחה מ.מ כפר תבור

 שם משפחה קודם מ.מ כפר תבור
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 שם פרטי מ.מ כפר תבור

 מאגר אב מ.מ כפר תבור

 מ.זהות אב מ.מ כפר תבור

 שם אב מ.מ כפר תבור

 מאגר אם מ.מ כפר תבור

 מספר זהות אם מ.מ כפר תבור

 ם אםש מ.מ כפר תבור

 שם סב מ.מ כפר תבור

 תאריך לידה מ.מ כפר תבור

 סוג מקום לידה מ.מ כפר תבור

 מקום לידה מ.מ כפר תבור

 ב.זוג מאגר מ.מ כפר תבור

 ב.זוג מ.זהות מ.מ כפר תבור

 מצב אישי מ.מ כפר תבור

 תאריך מצב אישי מ.מ כפר תבור

 מין מ.מ כפר תבור

 סטטוס מ.מ כפר תבור

 תאריך סטטוס רמ.מ כפר תבו

 אינדיקציית פטירה מ.מ כפר תבור

 לאום מ.מ כפר תבור

 תאריך כניסה לארץ מ.מ כפר תבור

 תאריך עליה מ.מ כפר תבור

 ארץ עליה מ.מ כפר תבור

 סמל ישוב מ.מ כפר תבור

 שם ישוב מ.מ כפר תבור

 סמל רחוב מ.מ כפר תבור

 שם רחוב מ.מ כפר תבור

 מספר בית מ.מ כפר תבור

 אות בית מ.מ כפר תבור

 מספר כניסה מ.מ כפר תבור

 מספר דירה מ.מ כפר תבור

 5מיקוד  מ.מ כפר תבור

 7מיקוד  מ.מ כפר תבור

 תאריך כניסה למען מ.מ כפר תבור

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ כפר תבור

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ כפר תבור

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ כפר תבור

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ כפר תבור

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ כפר תבור

 כ. דואר: מספר בית מ.מ כפר תבור
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 כ. דואר: אות בית מ.מ כפר תבור

 כ. דואר: כניסה מ.מ כפר תבור

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ כפר תבור

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ כפר תבור

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ כפר תבור

 אר: תא דוארכ. דו מ.מ כפר תבור

 כ. דואר: אצל מ.מ כפר תבור

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ כפר תבור

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ כפר תבור

 סה"כ ילדים מ.מ כפר תבור

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ כפר תבור

 נפה מ.מ כפר תבור

 קוד עדכון מ.מ כפר תבור

 קוד חלוקה מ.מ כפר תבור

 חלוקה כ. דואר: קוד מ.מ כפר תבור

 סמל קלפי מ.מ כפר תבור

 מספר זהות מ.מ באר יעקב

 שם משפחה מ.מ באר יעקב

 שם פרטי מ.מ באר יעקב

 אינדיקציית פטירה מ.מ באר יעקב

 סמל ישוב מ.מ באר יעקב

 שם ישוב מ.מ באר יעקב

 סמל רחוב מ.מ באר יעקב

 שם רחוב מ.מ באר יעקב

 מספר בית מ.מ באר יעקב

 אות בית מ.מ באר יעקב

 מספר כניסה מ.מ באר יעקב

 מספר דירה מ.מ באר יעקב

 5מיקוד  מ.מ באר יעקב

 7מיקוד  מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ באר יעקב

 ביתכ. דואר: מספר  מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: אות בית מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: כניסה מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ באר יעקב

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ באר יעקב

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ באר יעקב
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 כ. דואר: תא דואר מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: אצל מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: תאריך סיום באר יעקב מ.מ

 קוד חלוקה מ.מ באר יעקב

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ באר יעקב

 מספר זהות מ.מ זכרון יעקב

 שם משפחה מ.מ זכרון יעקב

 שם משפחה קודם מ.מ זכרון יעקב

 שם פרטי מ.מ זכרון יעקב

 שם פרטי קודם מ.מ זכרון יעקב

 מ.זהות אב מ.מ זכרון יעקב

 מספר זהות אם ן יעקבמ.מ זכרו

 תאריך לידה מ.מ זכרון יעקב

 תאריך פטירה מ.מ זכרון יעקב

 אינדיקציית פטירה מ.מ זכרון יעקב

 סמל ישוב מ.מ זכרון יעקב

 שם ישוב מ.מ זכרון יעקב

 סמל רחוב מ.מ זכרון יעקב

 שם רחוב מ.מ זכרון יעקב

 מספר בית מ.מ זכרון יעקב

 אות בית מ.מ זכרון יעקב

 מספר כניסה מ.מ זכרון יעקב

 מספר דירה מ.מ זכרון יעקב

 5מיקוד  מ.מ זכרון יעקב

 7מיקוד  מ.מ זכרון יעקב

 תאריך כניסה למען מ.מ זכרון יעקב

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ זכרון יעקב

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ זכרון יעקב

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ זכרון יעקב

 ר: שם רחובכ. דוא מ.מ זכרון יעקב

 כ. דואר: מספר בית מ.מ זכרון יעקב

 כ. דואר: אות בית מ.מ זכרון יעקב

 כ. דואר: כניסה מ.מ זכרון יעקב

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ זכרון יעקב

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ זכרון יעקב

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ זכרון יעקב

 כ. דואר: תא דואר מ.מ זכרון יעקב

 כ. דואר: אצל קבמ.מ זכרון יע

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ זכרון יעקב
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 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ זכרון יעקב

 אינד שוהה בחול מ.מ זכרון יעקב

 שנת לידה מ.מ זכרון יעקב

 קוד חלוקה מ.מ זכרון יעקב

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ זכרון יעקב

 קטין:קוד חלוקה מ.מ זכרון יעקב

 ן: סמל ישובקטי מ.מ זכרון יעקב

 קטין: שם ישוב מ.מ זכרון יעקב

 קטין: סמל רחוב מ.מ זכרון יעקב

 קטין: שם רחוב מ.מ זכרון יעקב

 קטין: מספר בית מ.מ זכרון יעקב

 קטין: אות בית מ.מ זכרון יעקב

 קטין: כניסה מ.מ זכרון יעקב

 קטין: מספר דירה מ.מ זכרון יעקב

 5קטין: מיקוד  מ.מ זכרון יעקב

 7קטין: מיקוד  .מ זכרון יעקבמ

 קטין: תא דואר מ.מ זכרון יעקב

 קטין: אצל מ.מ זכרון יעקב

 קטין: תאריך כניסה מ.מ זכרון יעקב

 קטין: תאריך סיום מ.מ זכרון יעקב

 אינדיקצית בגיר מ.מ זכרון יעקב

 מספר זהות מועצה מקומית תל מונד

 שם משפחה מועצה מקומית תל מונד

 שם פרטי ית תל מונדמועצה מקומ

 תאריך פטירה מועצה מקומית תל מונד

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית תל מונד

 סמל ישוב מועצה מקומית תל מונד

 שם ישוב מועצה מקומית תל מונד

 סמל רחוב מועצה מקומית תל מונד

 שם רחוב מועצה מקומית תל מונד

 מספר בית מועצה מקומית תל מונד

 אות בית ית תל מונדמועצה מקומ

 מספר כניסה מועצה מקומית תל מונד

 מספר דירה מועצה מקומית תל מונד

 5מיקוד  מועצה מקומית תל מונד

 7מיקוד  מועצה מקומית תל מונד

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית תל מונד

 ישוב כ. דואר: שם מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית תל מונד
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 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית תל מונד

 5כ. דואר: מיקוד  תל מונדמועצה מקומית 

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית תל מונד

 קוד חלוקה מועצה מקומית תל מונד

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית תל מונד

 מספר זהות עיריית רמלה

 שם משפחה עיריית רמלה

 שם משפחה קודם עיריית רמלה

 שם פרטי עיריית רמלה

 שם פרטי קודם עיריית רמלה

 מ.זהות אב עיריית רמלה

 מספר זהות אם עיריית רמלה

 תאריך לידה עיריית רמלה

 תאריך פטירה עיריית רמלה

 אינדיקציית פטירה עיריית רמלה

 סמל ישוב עיריית רמלה

 שם ישוב עיריית רמלה

 סמל רחוב עיריית רמלה

 שם רחוב עיריית רמלה

 מספר בית עיריית רמלה

 אות בית עיריית רמלה

 מספר כניסה עיריית רמלה

 מספר דירה עיריית רמלה

 5מיקוד  עיריית רמלה

 7מיקוד  עיריית רמלה

 תאריך כניסה למען רמלה עיריית

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית רמלה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית רמלה

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית רמלה

 כ. דואר: שם רחוב עיריית רמלה

 כ. דואר: מספר בית עיריית רמלה

 כ. דואר: אות בית עיריית רמלה
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 כ. דואר: כניסה עיריית רמלה

 מספר דירהכ. דואר:  עיריית רמלה

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית רמלה

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית רמלה

 כ. דואר: תא דואר עיריית רמלה

 כ. דואר: אצל עיריית רמלה

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית רמלה

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית רמלה

 אינד שוהה בחול עיריית רמלה

 קוד עדכון עיריית רמלה

 שנת לידה עיריית רמלה

 קוד חלוקה עיריית רמלה

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית רמלה

 קטין:קוד חלוקה עיריית רמלה

 קטין: סמל ישוב עיריית רמלה

 קטין: שם ישוב עיריית רמלה

 קטין: סמל רחוב עיריית רמלה

 קטין: שם רחוב עיריית רמלה

 קטין: מספר בית עיריית רמלה

 תקטין: אות בי עיריית רמלה

 קטין: כניסה עיריית רמלה

 קטין: מספר דירה עיריית רמלה

 5קטין: מיקוד  עיריית רמלה

 7קטין: מיקוד  עיריית רמלה

 קטין: תא דואר עיריית רמלה

 קטין: אצל עיריית רמלה

 קטין: תאריך כניסה עיריית רמלה

 קטין: תאריך סיום עיריית רמלה

 בן משפחה: סוג קשר עיריית רמלה

 בן משפחה: מאגר יית רמלהעיר

 בן משפחה: מספר זהות עיריית רמלה

 בן משפחה: שם משפחה עיריית רמלה

 בן משפחה: שם פרטי עיריית רמלה

 אינדיקצית בגיר עיריית רמלה

 מספר זהות עיריית נהריה

 שם משפחה עיריית נהריה

 שם משפחה קודם עיריית נהריה

 שם פרטי עיריית נהריה

 שם פרטי קודם יהעיריית נהר

 מ.זהות אב עיריית נהריה
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 מספר זהות אם עיריית נהריה

 תאריך לידה עיריית נהריה

 תאריך פטירה עיריית נהריה

 אינדיקציית פטירה עיריית נהריה

 סמל ישוב עיריית נהריה

 שם ישוב עיריית נהריה

 סמל רחוב עיריית נהריה

 שם רחוב עיריית נהריה

 ר ביתמספ עיריית נהריה

 אות בית עיריית נהריה

 מספר כניסה עיריית נהריה

 מספר דירה עיריית נהריה

 5מיקוד  עיריית נהריה

 7מיקוד  עיריית נהריה

 תאריך כניסה למען עיריית נהריה

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית נהריה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית נהריה

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית נהריה

 כ. דואר: שם רחוב הריהעיריית נ

 כ. דואר: מספר בית עיריית נהריה

 כ. דואר: אות בית עיריית נהריה

 כ. דואר: כניסה עיריית נהריה

 כ. דואר: מספר דירה עיריית נהריה

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית נהריה

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית נהריה

 כ. דואר: תא דואר עיריית נהריה

 דואר: אצל כ. עיריית נהריה

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית נהריה

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית נהריה

 אינד שוהה בחול עיריית נהריה

 שנת לידה עיריית נהריה

 קוד חלוקה עיריית נהריה

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית נהריה

 קטין:קוד חלוקה עיריית נהריה

 קטין: סמל ישוב עיריית נהריה

 קטין: שם ישוב הריהעיריית נ

 קטין: סמל רחוב עיריית נהריה

 קטין: שם רחוב עיריית נהריה

 קטין: מספר בית עיריית נהריה

 קטין: אות בית עיריית נהריה
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 קטין: כניסה עיריית נהריה

 קטין: מספר דירה עיריית נהריה

 5קטין: מיקוד  עיריית נהריה

 7קטין: מיקוד  עיריית נהריה

 קטין: תא דואר יהעיריית נהר

 קטין: אצל עיריית נהריה

 קטין: תאריך כניסה עיריית נהריה

 קטין: תאריך סיום עיריית נהריה

 אינדיקצית בגיר עיריית נהריה

 מספר זהות עיריית בני ברק

 שם משפחה עיריית בני ברק

 שם משפחה קודם עיריית בני ברק

 שם פרטי עיריית בני ברק

 פרטי קודם שם עיריית בני ברק

 מ.זהות אב עיריית בני ברק

 מספר זהות אם עיריית בני ברק

 תאריך לידה עיריית בני ברק

 תאריך פטירה עיריית בני ברק

 אינדיקציית פטירה עיריית בני ברק

 סמל ישוב עיריית בני ברק

 שם ישוב עיריית בני ברק

 סמל רחוב עיריית בני ברק

 שם רחוב עיריית בני ברק

 מספר בית יית בני ברקעיר

 אות בית עיריית בני ברק

 מספר כניסה עיריית בני ברק

 מספר דירה עיריית בני ברק

 5מיקוד  עיריית בני ברק

 7מיקוד  עיריית בני ברק

 תאריך כניסה למען עיריית בני ברק

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית בני ברק

 כ. דואר: שם ישוב עיריית בני ברק

 כ. דואר: סמל רחוב י ברקעיריית בנ

 כ. דואר: שם רחוב עיריית בני ברק

 כ. דואר: מספר בית עיריית בני ברק

 כ. דואר: אות בית עיריית בני ברק

 כ. דואר: כניסה עיריית בני ברק

 כ. דואר: מספר דירה עיריית בני ברק

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית בני ברק

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית בני ברק



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  218עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: תא דואר עיריית בני ברק

 כ. דואר: אצל עיריית בני ברק

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית בני ברק

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית בני ברק

 אינד שוהה בחול עיריית בני ברק

 שנת לידה עיריית בני ברק

 קוד חלוקה עיריית בני ברק

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית בני ברק

 קטין:קוד חלוקה יית בני ברקעיר

 קטין: סמל ישוב עיריית בני ברק

 קטין: שם ישוב עיריית בני ברק

 קטין: סמל רחוב עיריית בני ברק

 קטין: שם רחוב עיריית בני ברק

 קטין: מספר בית עיריית בני ברק

 קטין: אות בית עיריית בני ברק

 קטין: כניסה עיריית בני ברק

 ין: מספר דירהקט עיריית בני ברק

 5קטין: מיקוד  עיריית בני ברק

 7קטין: מיקוד  עיריית בני ברק

 קטין: תא דואר עיריית בני ברק

 קטין: אצל עיריית בני ברק

 קטין: תאריך כניסה עיריית בני ברק

 קטין: תאריך סיום עיריית בני ברק

 בן משפחה: סוג קשר עיריית בני ברק

 מאגר בן משפחה: עיריית בני ברק

 בן משפחה: מספר זהות עיריית בני ברק

 בן משפחה: שם משפחה עיריית בני ברק

 בן משפחה: שם פרטי עיריית בני ברק

 אינדיקצית בגיר עיריית בני ברק

 מספר זהות מ.מ ראמה

 שם משפחה מ.מ ראמה

 שם משפחה קודם מ.מ ראמה

 שם פרטי מ.מ ראמה

 מאגר אב מ.מ ראמה

 ת אבמ.זהו מ.מ ראמה

 שם אב מ.מ ראמה

 מאגר אם מ.מ ראמה

 מספר זהות אם מ.מ ראמה

 שם אם מ.מ ראמה

 שם סב מ.מ ראמה
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 תאריך לידה מ.מ ראמה

 תאריך לידה עברי מ.מ ראמה

 סוג מקום לידה מ.מ ראמה

 מקום לידה מ.מ ראמה

 ב.זוג מאגר מ.מ ראמה

 ב.זוג מ.זהות מ.מ ראמה

 מצב אישי מ.מ ראמה

 תאריך מצב אישי המ.מ ראמ

 מין מ.מ ראמה

 תאריך פטירה מ.מ ראמה

 תאריך פטירה עברי מ.מ ראמה

 אינדיקציית פטירה מ.מ ראמה

 לאום מ.מ ראמה

 תאריך עליה מ.מ ראמה

 ארץ עליה מ.מ ראמה

 סמל ישוב מ.מ ראמה

 שם ישוב מ.מ ראמה

 סמל רחוב מ.מ ראמה

 שם רחוב מ.מ ראמה

 מספר בית מ.מ ראמה

 אות בית מ.מ ראמה

 מספר כניסה מ.מ ראמה

 מספר דירה מ.מ ראמה

 5מיקוד  מ.מ ראמה

 7מיקוד  מ.מ ראמה

 תאריך כניסה למען מ.מ ראמה

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ ראמה

 סה"כ ילדים מ.מ ראמה

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ ראמה

 נפה מ.מ ראמה

 קוד חלוקה מ.מ ראמה

 ישובתאריך כניסה ל מ.מ ראמה

 סמל קלפי מ.מ ראמה

 מספר זהות עיריית גבעתים

 שם משפחה עיריית גבעתים

 שם משפחה קודם עיריית גבעתים

 שם פרטי עיריית גבעתים

 שם פרטי קודם עיריית גבעתים

 מ.זהות אב עיריית גבעתים

 מספר זהות אם עיריית גבעתים
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 תאריך לידה עיריית גבעתים

 רהתאריך פטי עיריית גבעתים

 אינדיקציית פטירה עיריית גבעתים

 סמל ישוב עיריית גבעתים

 שם ישוב עיריית גבעתים

 סמל רחוב עיריית גבעתים

 שם רחוב עיריית גבעתים

 מספר בית עיריית גבעתים

 אות בית עיריית גבעתים

 מספר כניסה עיריית גבעתים

 מספר דירה עיריית גבעתים

 5מיקוד  עיריית גבעתים

 7מיקוד  ת גבעתיםעיריי

 תאריך כניסה למען עיריית גבעתים

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית גבעתים

 כ. דואר: שם ישוב עיריית גבעתים

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית גבעתים

 כ. דואר: שם רחוב עיריית גבעתים

 כ. דואר: מספר בית עיריית גבעתים

 כ. דואר: אות בית עיריית גבעתים

 כ. דואר: כניסה יםעיריית גבעת

 כ. דואר: מספר דירה עיריית גבעתים

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית גבעתים

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית גבעתים

 כ. דואר: תא דואר עיריית גבעתים

 כ. דואר: אצל עיריית גבעתים

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית גבעתים

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית גבעתים

 שנת לידה בעתיםעיריית ג

 קוד חלוקה עיריית גבעתים

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית גבעתים

 קטין:קוד חלוקה עיריית גבעתים

 קטין: סמל ישוב עיריית גבעתים

 קטין: שם ישוב עיריית גבעתים

 קטין: סמל רחוב עיריית גבעתים

 קטין: שם רחוב עיריית גבעתים

 קטין: מספר בית עיריית גבעתים

 קטין: אות בית יית גבעתיםעיר

 קטין: כניסה עיריית גבעתים

 קטין: מספר דירה עיריית גבעתים
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 שם שדה שם לקוח

 5קטין: מיקוד  עיריית גבעתים

 7קטין: מיקוד  עיריית גבעתים

 קטין: תא דואר עיריית גבעתים

 קטין: אצל עיריית גבעתים

 קטין: תאריך כניסה עיריית גבעתים

 יוםקטין: תאריך ס עיריית גבעתים

 בן משפחה: סוג קשר עיריית גבעתים

 בן משפחה: מאגר עיריית גבעתים

 בן משפחה: מספר זהות עיריית גבעתים

 בן משפחה: שם משפחה עיריית גבעתים

 בן משפחה: שם פרטי עיריית גבעתים

 אינדיקצית בגיר עיריית גבעתים

 מספר זהות מ.מ כפר קרע

 שם משפחה מ.מ כפר קרע

 שם משפחה קודם מ.מ כפר קרע

 שם פרטי מ.מ כפר קרע

 מאגר אב מ.מ כפר קרע

 מ.זהות אב מ.מ כפר קרע

 שם אב מ.מ כפר קרע

 מאגר אם מ.מ כפר קרע

 מספר זהות אם מ.מ כפר קרע

 שם אם מ.מ כפר קרע

 שם סב מ.מ כפר קרע

 תאריך לידה מ.מ כפר קרע

 תאריך לידה עברי מ.מ כפר קרע

 ום לידהסוג מק מ.מ כפר קרע

 מקום לידה מ.מ כפר קרע

 ב.זוג מאגר מ.מ כפר קרע

 ב.זוג מ.זהות מ.מ כפר קרע

 מצב אישי מ.מ כפר קרע

 תאריך מצב אישי מ.מ כפר קרע

 מין מ.מ כפר קרע

 תאריך פטירה מ.מ כפר קרע

 תאריך פטירה עברי מ.מ כפר קרע

 אינדיקציית פטירה מ.מ כפר קרע

 לאום מ.מ כפר קרע

 תאריך עליה כפר קרעמ.מ 

 ארץ עליה מ.מ כפר קרע

 סמל ישוב מ.מ כפר קרע

 שם ישוב מ.מ כפר קרע



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 שם שדה שם לקוח

 סמל רחוב מ.מ כפר קרע

 שם רחוב מ.מ כפר קרע

 מספר בית מ.מ כפר קרע

 אות בית מ.מ כפר קרע

 מספר כניסה מ.מ כפר קרע

 מספר דירה מ.מ כפר קרע

 5מיקוד  מ.מ כפר קרע

 7 מיקוד מ.מ כפר קרע

 תאריך כניסה למען מ.מ כפר קרע

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ כפר קרע

 סה"כ ילדים מ.מ כפר קרע

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ כפר קרע

 נפה מ.מ כפר קרע

 קוד חלוקה מ.מ כפר קרע

 תאריך כניסה לישוב מ.מ כפר קרע

 סמל קלפי מ.מ כפר קרע

 מספר זהות מ.מ אריאל

 שם משפחה מ.מ אריאל

 שם משפחה קודם .מ אריאלמ

 שם פרטי מ.מ אריאל

 שם פרטי קודם מ.מ אריאל

 מ.זהות אב מ.מ אריאל

 מספר זהות אם מ.מ אריאל

 תאריך לידה מ.מ אריאל

 תאריך פטירה מ.מ אריאל

 אינדיקציית פטירה מ.מ אריאל

 סמל ישוב מ.מ אריאל

 שם ישוב מ.מ אריאל

 סמל רחוב מ.מ אריאל

 רחוב שם מ.מ אריאל

 מספר בית מ.מ אריאל

 אות בית מ.מ אריאל

 מספר כניסה מ.מ אריאל

 מספר דירה מ.מ אריאל

 5מיקוד  מ.מ אריאל

 7מיקוד  מ.מ אריאל

 תאריך כניסה למען מ.מ אריאל

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ אריאל

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ אריאל

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ אריאל
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 שם שדה שם לקוח

 אר: שם רחובכ. דו מ.מ אריאל

 כ. דואר: מספר בית מ.מ אריאל

 כ. דואר: אות בית מ.מ אריאל

 כ. דואר: כניסה מ.מ אריאל

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ אריאל

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ אריאל

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ אריאל

 כ. דואר: תא דואר מ.מ אריאל

 כ. דואר: אצל מ.מ אריאל

 יך כניסהכ. דואר: תאר מ.מ אריאל

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ אריאל

 אינד שוהה בחול מ.מ אריאל

 שנת לידה מ.מ אריאל

 קטין:קוד חלוקה מ.מ אריאל

 קטין: סמל ישוב מ.מ אריאל

 קטין: שם ישוב מ.מ אריאל

 קטין: סמל רחוב מ.מ אריאל

 קטין: שם רחוב מ.מ אריאל

 קטין: מספר בית מ.מ אריאל

 אות בית קטין: מ.מ אריאל

 קטין: כניסה מ.מ אריאל

 קטין: מספר דירה מ.מ אריאל

 5קטין: מיקוד  מ.מ אריאל

 7קטין: מיקוד  מ.מ אריאל

 קטין: תא דואר מ.מ אריאל

 קטין: אצל מ.מ אריאל

 קטין: תאריך כניסה מ.מ אריאל

 קטין: תאריך סיום מ.מ אריאל

 אינדיקצית בגיר מ.מ אריאל

 ותמספר זה מ.מ פסוטה

 שם משפחה מ.מ פסוטה

 שם משפחה קודם מ.מ פסוטה

 שם פרטי מ.מ פסוטה

 מאגר אב מ.מ פסוטה

 מ.זהות אב מ.מ פסוטה

 שם אב מ.מ פסוטה

 מאגר אם מ.מ פסוטה

 מספר זהות אם מ.מ פסוטה

 שם אם מ.מ פסוטה

 שם סב מ.מ פסוטה
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 שם שדה שם לקוח

 תאריך לידה מ.מ פסוטה

 תאריך לידה עברי מ.מ פסוטה

 סוג מקום לידה סוטהמ.מ פ

 מקום לידה מ.מ פסוטה

 ב.זוג מאגר מ.מ פסוטה

 ב.זוג מ.זהות מ.מ פסוטה

 מצב אישי מ.מ פסוטה

 תאריך מצב אישי מ.מ פסוטה

 מין מ.מ פסוטה

 תאריך פטירה מ.מ פסוטה

 תאריך פטירה עברי מ.מ פסוטה

 אינדיקציית פטירה מ.מ פסוטה

 לאום מ.מ פסוטה

 יך עליהתאר מ.מ פסוטה

 ארץ עליה מ.מ פסוטה

 סמל ישוב מ.מ פסוטה

 שם ישוב מ.מ פסוטה

 סמל רחוב מ.מ פסוטה

 שם רחוב מ.מ פסוטה

 מספר בית מ.מ פסוטה

 אות בית מ.מ פסוטה

 מספר כניסה מ.מ פסוטה

 מספר דירה מ.מ פסוטה

 5מיקוד  מ.מ פסוטה

 7מיקוד  מ.מ פסוטה

 תאריך כניסה למען מ.מ פסוטה

 סמל ישוב קודם)אצוה( .מ פסוטהמ

 סה"כ ילדים מ.מ פסוטה

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ פסוטה

 נפה מ.מ פסוטה

 קוד חלוקה מ.מ פסוטה

 תאריך כניסה לישוב מ.מ פסוטה

 סמל קלפי מ.מ פסוטה

 מספר זהות עיריית חיפה

 שם משפחה עיריית חיפה

 שם משפחה קודם עיריית חיפה

 שם פרטי עיריית חיפה

 שם פרטי קודם עיריית חיפה

 מ.זהות אב עיריית חיפה

 שם אב עיריית חיפה
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 שם שדה שם לקוח

 מספר זהות אם עיריית חיפה

 שם אם עיריית חיפה

 שם סב עיריית חיפה

 תאריך לידה עיריית חיפה

 סוג מקום לידה עיריית חיפה

 מקום לידה עיריית חיפה

 ב.זוג מ.זהות עיריית חיפה

 מצב אישי עיריית חיפה

 תאריך מצב אישי עיריית חיפה

 מין עיריית חיפה

 סטטוס עיריית חיפה

 תאריך סטטוס עיריית חיפה

 תאריך פטירה עיריית חיפה

 אינדיקציית פטירה עיריית חיפה

 לאום עיריית חיפה

 תאריך עליה עיריית חיפה

 ארץ עליה עיריית חיפה

 סמל ישוב עיריית חיפה

 שם ישוב עיריית חיפה

 סמל רחוב ת חיפהעיריי

 שם רחוב עיריית חיפה

 מספר בית עיריית חיפה

 אות בית עיריית חיפה

 מספר כניסה עיריית חיפה

 מספר דירה עיריית חיפה

 5מיקוד  עיריית חיפה

 7מיקוד  עיריית חיפה

 תאריך כניסה למען עיריית חיפה

 סמל ישוב קודם)אצוה( עיריית חיפה

 ל ישובכ. דואר: סמ עיריית חיפה

 כ. דואר: שם ישוב עיריית חיפה

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית חיפה

 כ. דואר: שם רחוב עיריית חיפה

 כ. דואר: מספר בית עיריית חיפה

 כ. דואר: אות בית עיריית חיפה

 כ. דואר: כניסה עיריית חיפה

 כ. דואר: מספר דירה עיריית חיפה

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית חיפה

 7כ. דואר: מיקוד  חיפה עיריית

 כ. דואר: תא דואר עיריית חיפה
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 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: אצל עיריית חיפה

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית חיפה

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית חיפה

 סה"כ ילדים עיריית חיפה

 18סה"כ ילדים עד  עיריית חיפה

 נפה עיריית חיפה

 קוד עדכון עיריית חיפה

 לידה שנת עיריית חיפה

 קוד חלוקה עיריית חיפה

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית חיפה

 קטין:קוד חלוקה עיריית חיפה

 קטין: סמל ישוב עיריית חיפה

 קטין: שם ישוב עיריית חיפה

 קטין: סמל רחוב עיריית חיפה

 קטין: שם רחוב עיריית חיפה

 קטין: מספר בית עיריית חיפה

 קטין: אות בית עיריית חיפה

 קטין: כניסה יריית חיפהע

 קטין: מספר דירה עיריית חיפה

 5קטין: מיקוד  עיריית חיפה

 7קטין: מיקוד  עיריית חיפה

 קטין: תא דואר עיריית חיפה

 קטין: אצל עיריית חיפה

 קטין: תאריך כניסה עיריית חיפה

 קטין: תאריך סיום עיריית חיפה

 בן משפחה: סוג קשר עיריית חיפה

 בן משפחה: מאגר חיפהעיריית 

 בן משפחה: מספר זהות עיריית חיפה

 בן משפחה: שם משפחה עיריית חיפה

 בן משפחה: שם פרטי עיריית חיפה

 אינדיקצית בגיר עיריית חיפה

 סמל קלפי עיריית חיפה

 מספר זהות סלקום ישראל בע"מ

 שם משפחה סלקום ישראל בע"מ

 שם פרטי סלקום ישראל בע"מ

 אינדיקציית פטירה ראל בע"מסלקום יש

 סמל ישוב סלקום ישראל בע"מ

 שם ישוב סלקום ישראל בע"מ

 סמל רחוב סלקום ישראל בע"מ

 שם רחוב סלקום ישראל בע"מ
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 שם שדה שם לקוח

 מספר בית סלקום ישראל בע"מ

 אות בית סלקום ישראל בע"מ

 מספר כניסה סלקום ישראל בע"מ

 מספר דירה סלקום ישראל בע"מ

 5מיקוד  ע"מסלקום ישראל ב

 7מיקוד  סלקום ישראל בע"מ

 קוד חלוקה סלקום ישראל בע"מ

 מספר זהות הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 שם משפחה הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 שם פרטי הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 תאריך לידה הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 מין הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 ך פטירהתארי הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 אינדיקציית פטירה הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 סמל ישוב הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 שם ישוב הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 סמל רחוב הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 שם רחוב הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 מספר בית הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 אות בית רה חברה לביטוח בע"מהכש

 מספר כניסה הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 מספר דירה הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 5מיקוד  הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 7מיקוד  הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 קוד חלוקה הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 תוצאות אימות הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 תמספר זהו מ.מ גבעת שמואל

 שם משפחה מ.מ גבעת שמואל

 שם פרטי מ.מ גבעת שמואל

 תאריך פטירה מ.מ גבעת שמואל

 אינדיקציית פטירה מ.מ גבעת שמואל

 סמל ישוב מ.מ גבעת שמואל

 שם ישוב מ.מ גבעת שמואל

 סמל רחוב מ.מ גבעת שמואל

 שם רחוב מ.מ גבעת שמואל

 מספר בית מ.מ גבעת שמואל

 יתאות ב מ.מ גבעת שמואל

 מספר כניסה מ.מ גבעת שמואל

 מספר דירה מ.מ גבעת שמואל
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 שם שדה שם לקוח

 5מיקוד  מ.מ גבעת שמואל

 7מיקוד  מ.מ גבעת שמואל

 תאריך כניסה למען מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ גבעת שמואל

 דואר: שם רחוב כ. מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: מספר בית מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: אות בית מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: כניסה מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ גבעת שמואל

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ גבעת שמואל

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: תא דואר מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: אצל שמואל מ.מ גבעת

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ גבעת שמואל

 קוד חלוקה מ.מ גבעת שמואל

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ גבעת שמואל

 מספר זהות ע. רחובות

 שם משפחה ע. רחובות

 שם משפחה קודם ע. רחובות

 שם פרטי ע. רחובות

 י קודםשם פרט ע. רחובות

 מ.זהות אב ע. רחובות

 מספר זהות אם ע. רחובות

 תאריך לידה ע. רחובות

 תאריך פטירה ע. רחובות

 אינדיקציית פטירה ע. רחובות

 סמל ישוב ע. רחובות

 שם ישוב ע. רחובות

 סמל רחוב ע. רחובות

 שם רחוב ע. רחובות

 מספר בית ע. רחובות

 אות בית ע. רחובות

 ר כניסהמספ ע. רחובות

 מספר דירה ע. רחובות

 5מיקוד  ע. רחובות

 7מיקוד  ע. רחובות

 תאריך כניסה למען ע. רחובות
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 כ. דואר: סמל ישוב ע. רחובות

 כ. דואר: שם ישוב ע. רחובות

 כ. דואר: סמל רחוב ע. רחובות

 כ. דואר: שם רחוב ע. רחובות

 כ. דואר: מספר בית ע. רחובות

 : אות ביתכ. דואר ע. רחובות

 כ. דואר: כניסה ע. רחובות

 כ. דואר: מספר דירה ע. רחובות

 5כ. דואר: מיקוד  ע. רחובות

 7כ. דואר: מיקוד  ע. רחובות

 כ. דואר: תא דואר ע. רחובות

 כ. דואר: אצל ע. רחובות

 כ. דואר: תאריך כניסה ע. רחובות

 כ. דואר: תאריך סיום ע. רחובות

 ה בחולאינד שוה ע. רחובות

 שנת לידה ע. רחובות

 קוד חלוקה ע. רחובות

 כ. דואר: קוד חלוקה ע. רחובות

 קטין:קוד חלוקה ע. רחובות

 קטין: סמל ישוב ע. רחובות

 קטין: שם ישוב ע. רחובות

 קטין: סמל רחוב ע. רחובות

 קטין: שם רחוב ע. רחובות

 קטין: מספר בית ע. רחובות

 קטין: אות בית ע. רחובות

 קטין: כניסה ע. רחובות

 קטין: מספר דירה ע. רחובות

 5קטין: מיקוד  ע. רחובות

 7קטין: מיקוד  ע. רחובות

 קטין: תא דואר ע. רחובות

 קטין: אצל ע. רחובות

 קטין: תאריך כניסה ע. רחובות

 קטין: תאריך סיום ע. רחובות

 בן משפחה: סוג קשר ע. רחובות

 פר זהותבן משפחה: מס ע. רחובות

 בן משפחה: שם משפחה ע. רחובות

 בן משפחה: שם פרטי ע. רחובות

 אינדיקצית בגיר ע. רחובות

 מספר זהות מ.א גדרות

 שם משפחה מ.א גדרות
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 שם משפחה קודם מ.א גדרות

 שם פרטי מ.א גדרות

 מאגר אב מ.א גדרות

 מ.זהות אב מ.א גדרות

 שם אב מ.א גדרות

 מאגר אם מ.א גדרות

 מספר זהות אם .א גדרותמ

 שם אם מ.א גדרות

 שם סב מ.א גדרות

 תאריך לידה מ.א גדרות

 סוג מקום לידה מ.א גדרות

 מקום לידה מ.א גדרות

 ב.זוג מאגר מ.א גדרות

 ב.זוג מ.זהות מ.א גדרות

 מצב אישי מ.א גדרות

 תאריך מצב אישי מ.א גדרות

 מין מ.א גדרות

 תאריך פטירה מ.א גדרות

 אינדיקציית פטירה .א גדרותמ

 לאום מ.א גדרות

 תאריך כניסה לארץ מ.א גדרות

 תאריך עליה מ.א גדרות

 ארץ עליה מ.א גדרות

 סמל ישוב מ.א גדרות

 שם ישוב מ.א גדרות

 סמל רחוב מ.א גדרות

 שם רחוב מ.א גדרות

 מספר בית מ.א גדרות

 אות בית מ.א גדרות

 מספר כניסה מ.א גדרות

 מספר דירה גדרותמ.א 

 5מיקוד  מ.א גדרות

 7מיקוד  מ.א גדרות

 תאריך כניסה למען מ.א גדרות

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.א גדרות

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א גדרות

 כ. דואר: שם ישוב מ.א גדרות

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א גדרות

 כ. דואר: שם רחוב מ.א גדרות

 כ. דואר: מספר בית מ.א גדרות
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 כ. דואר: אות בית מ.א גדרות

 כ. דואר: כניסה מ.א גדרות

 כ. דואר: מספר דירה מ.א גדרות

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א גדרות

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א גדרות

 כ. דואר: תא דואר מ.א גדרות

 כ. דואר: אצל מ.א גדרות

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א גדרות

 כ. דואר: תאריך סיום מ.א גדרות

 סה"כ ילדים מ.א גדרות

 18סה"כ ילדים עד  מ.א גדרות

 נפה מ.א גדרות

 קוד עדכון מ.א גדרות

 קוד חלוקה מ.א גדרות

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.א גדרות

 קטין:קוד חלוקה מ.א גדרות

 קטין: סמל ישוב מ.א גדרות

 קטין: שם ישוב מ.א גדרות

 קטין: סמל רחוב מ.א גדרות

 שם רחובקטין:  מ.א גדרות

 קטין: מספר בית מ.א גדרות

 קטין: אות בית מ.א גדרות

 קטין: כניסה מ.א גדרות

 קטין: מספר דירה מ.א גדרות

 5קטין: מיקוד  מ.א גדרות

 7קטין: מיקוד  מ.א גדרות

 קטין: תא דואר מ.א גדרות

 קטין: אצל מ.א גדרות

 קטין: תאריך כניסה מ.א גדרות

 סיום קטין: תאריך מ.א גדרות

 סמל קלפי מ.א גדרות

 מספר זהות בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 שם משפחה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 שם משפחה קודם בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 שם נעורים בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 שם פרטי בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 שם פרטי קודם בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 שם אב ות הנפש באר שבעבי"ח בריא

 תאריך לידה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 תאריך לידה עברי בי"ח בריאות הנפש באר שבע
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 סוג מקום לידה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 מקום לידה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 ב.זוג מ.זהות בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 ב.זוג שם פרטי בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 ב.זוג שם משפחה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 מצב אישי בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 תאריך מצב אישי בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 מין בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 סטטוס בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 תאריך פטירה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בריתאריך פטירה ע בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 1סיבת פטירה  בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 2סיבת פטירה  בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 3סיבת פטירה  בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 צבא בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 אינדיקציית פטירה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 דת בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 לאום בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 אזרחות י"ח בריאות הנפש באר שבעב

 תאריך כניסה לארץ בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 תאריך עליה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 ארץ עליה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 דרכון זר עבור זרים בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 סמל ישוב באר שבעבי"ח בריאות הנפש 

 שם ישוב בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 סמל רחוב בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 שם רחוב בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 מספר בית בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 אות בית בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 מספר כניסה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 דירה מספר בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 5מיקוד  בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 7מיקוד  בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 תאריך כניסה למען בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 כ. דואר: שם רחוב יאות הנפש באר שבעבי"ח בר

 כ. דואר: מספר בית בי"ח בריאות הנפש באר שבע
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 כ. דואר: אות בית בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 כ. דואר: כניסה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 7כ. דואר: מיקוד  בריאות הנפש באר שבע בי"ח

 כ. דואר: תא דואר בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 כ. דואר: אצל בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 שם משפחה אנגלית בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 שם פרטי אנגלית בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 אינד שוהה בחול בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 לידהשנת  בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 סוג מקום פטירה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 מקום פטירה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 קוד חלוקה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 כ. דואר: קוד חלוקה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 תאריך תוקף בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: סוג קשר ריאות הנפש באר שבעבי"ח ב

 בן משפחה: מאגר בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 ם לידהבן משפחה: סוג מקו בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: שם אב בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: מין בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: סטטוס שבעבי"ח בריאות הנפש באר 

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 מספר זהות אוניברסיטת חיפה

 שם משפחה אוניברסיטת חיפה

 שם פרטי אוניברסיטת חיפה
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 אריך לידהת אוניברסיטת חיפה

 קוד ארץ לידה אוניברסיטת חיפה

 מין אוניברסיטת חיפה

 תאריך עליה אוניברסיטת חיפה

 סמל ישוב אוניברסיטת חיפה

 שם ישוב אוניברסיטת חיפה

 סמל רחוב אוניברסיטת חיפה

 שם רחוב אוניברסיטת חיפה

 מספר בית אוניברסיטת חיפה

 אות בית אוניברסיטת חיפה

 מספר כניסה פהאוניברסיטת חי

 מספר דירה אוניברסיטת חיפה

 5מיקוד  אוניברסיטת חיפה

 7מיקוד  אוניברסיטת חיפה

 קוד חלוקה אוניברסיטת חיפה

 בן משפחה: סוג קשר אוניברסיטת חיפה

 בן משפחה: מספר זהות אוניברסיטת חיפה

 בן משפחה: שם משפחה אוניברסיטת חיפה

 פרטיבן משפחה: שם  אוניברסיטת חיפה

 מספר זהות מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 שם משפחה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 שם משפחה קודם מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 שם פרטי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 מאגר אב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 מ.זהות אב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 שם אב חנה כרכור מועצה מקומית פרדס

 מאגר אם מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 מספר זהות אם מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 שם אם מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 שם סב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 תאריך לידה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 תאריך לידה עברי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 סוג מקום לידה ה מקומית פרדס חנה כרכורמועצ

 מקום לידה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 ב.זוג מאגר מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 ב.זוג מ.זהות מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 מצב אישי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 תאריך מצב אישי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 מין רדס חנה כרכורמועצה מקומית פ

 תאריך פטירה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
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 תאריך פטירה עברי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 לאום מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 תאריך עליה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 ץ עליהאר מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 סמל ישוב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 שם ישוב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 סמל רחוב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 שם רחוב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 מספר בית מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 אות בית מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 מספר כניסה רכורמועצה מקומית פרדס חנה כ

 מספר דירה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 5מיקוד  מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 7מיקוד  מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 סמל ישוב קודם)אצוה( מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 דואר: סמל ישובכ.  מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 כ. דואר: כניסה ומית פרדס חנה כרכורמועצה מק

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 ר: אצלכ. דוא מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 סה"כ ילדים מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 18סה"כ ילדים עד  מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 נפה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 ת לידהשנ מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קוד חלוקה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
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 ין: סמל רחובקט מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: מספר בית מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: אות בית מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: כניסה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 5קטין: מיקוד  רמועצה מקומית פרדס חנה כרכו

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: תא דואר מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: אצל מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 תאריך כניסה לישוב כרכור מועצה מקומית פרדס חנה

 סמל קלפי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 מספר זהות יפו -מרכז קהילתי 

 שם משפחה יפו -מרכז קהילתי 

 שם משפחה קודם יפו -מרכז קהילתי 

 שם נעורים יפו -מרכז קהילתי 

 שם פרטי יפו -מרכז קהילתי 

 שם פרטי קודם יפו -מרכז קהילתי 

 שם אב יפו -מרכז קהילתי 

 תאריך לידה יפו -מרכז קהילתי 

 תאריך לידה עברי יפו -מרכז קהילתי 

 סוג מקום לידה יפו -מרכז קהילתי 

 מקום לידה יפו -מרכז קהילתי 

 ב.זוג מ.זהות יפו -מרכז קהילתי 

 ב.זוג שם פרטי יפו -מרכז קהילתי 

 ב.זוג שם משפחה יפו -מרכז קהילתי 

 צב אישימ יפו -מרכז קהילתי 

 תאריך מצב אישי יפו -מרכז קהילתי 

 מין יפו -מרכז קהילתי 

 סטטוס יפו -מרכז קהילתי 

 תאריך פטירה יפו -מרכז קהילתי 

 תאריך פטירה עברי יפו -מרכז קהילתי 

 1סיבת פטירה  יפו -מרכז קהילתי 

 2סיבת פטירה  יפו -מרכז קהילתי 

 3סיבת פטירה  יפו -מרכז קהילתי 

 צבא יפו -כז קהילתי מר

 אינדיקציית פטירה יפו -מרכז קהילתי 

 דת יפו -מרכז קהילתי 
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 לאום יפו -מרכז קהילתי 

 אזרחות יפו -מרכז קהילתי 

 תאריך כניסה לארץ יפו -מרכז קהילתי 

 תאריך עליה יפו -מרכז קהילתי 

 ארץ עליה יפו -מרכז קהילתי 

 זרים אזרחות זרה עבור יפו -מרכז קהילתי 

 דרכון זר עבור זרים יפו -מרכז קהילתי 

 סמל ישוב יפו -מרכז קהילתי 

 שם ישוב יפו -מרכז קהילתי 

 סמל רחוב יפו -מרכז קהילתי 

 שם רחוב יפו -מרכז קהילתי 

 מספר בית יפו -מרכז קהילתי 

 אות בית יפו -מרכז קהילתי 

 מספר כניסה יפו -מרכז קהילתי 

 מספר דירה ויפ -מרכז קהילתי 

 5מיקוד  יפו -מרכז קהילתי 

 7מיקוד  יפו -מרכז קהילתי 

 תאריך כניסה למען יפו -מרכז קהילתי 

 כ. דואר: סמל ישוב יפו -מרכז קהילתי 

 כ. דואר: שם ישוב יפו -מרכז קהילתי 

 כ. דואר: סמל רחוב יפו -מרכז קהילתי 

 כ. דואר: שם רחוב יפו -מרכז קהילתי 

 כ. דואר: מספר בית יפו -ילתי מרכז קה

 כ. דואר: אות בית יפו -מרכז קהילתי 

 כ. דואר: כניסה יפו -מרכז קהילתי 

 כ. דואר: מספר דירה יפו -מרכז קהילתי 

 5כ. דואר: מיקוד  יפו -מרכז קהילתי 

 7כ. דואר: מיקוד  יפו -מרכז קהילתי 

 כ. דואר: תא דואר יפו -מרכז קהילתי 

 כ. דואר: אצל יפו -י מרכז קהילת

 כ. דואר: תאריך כניסה יפו -מרכז קהילתי 

 כ. דואר: תאריך סיום יפו -מרכז קהילתי 

 שם משפחה אנגלית יפו -מרכז קהילתי 

 שם פרטי אנגלית יפו -מרכז קהילתי 

 אינד שוהה בחול יפו -מרכז קהילתי 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ יפו -מרכז קהילתי 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ יפו -תי מרכז קהיל

 מ.אישי מול בן זוג יפו -מרכז קהילתי 

 שנת לידה יפו -מרכז קהילתי 

 סוג מקום פטירה יפו -מרכז קהילתי 
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 מקום פטירה יפו -מרכז קהילתי 

 קוד חלוקה יפו -מרכז קהילתי 

 שם פרטי אב )רשומת אב( יפו -מרכז קהילתי 

 ך תוקףתארי יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: סוג קשר יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: מאגר יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: מספר זהות יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: שם משפחה יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: שם פרטי יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: סוג מקום לידה יפו -מרכז קהילתי 

 משפחה: מקום לידה בן יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: תאריך לידה יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: שם אב יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: מין יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: סטטוס יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: תאריך סטטוס יפו -מרכז קהילתי 

 בן משפחה: דרכון זר יפו -לתי מרכז קהי

 בן משפחה: מספר נלווה יפו -מרכז קהילתי 

 מספר זהות עיריית ערד

 שם משפחה עיריית ערד

 שם משפחה קודם עיריית ערד

 שם פרטי עיריית ערד

 שם פרטי קודם עיריית ערד

 מ.זהות אב עיריית ערד

 מספר זהות אם עיריית ערד

 תאריך לידה עיריית ערד

 תאריך פטירה ריית ערדעי

 אינדיקציית פטירה עיריית ערד

 סמל ישוב עיריית ערד

 שם ישוב עיריית ערד

 סמל רחוב עיריית ערד

 שם רחוב עיריית ערד

 מספר בית עיריית ערד

 אות בית עיריית ערד

 מספר כניסה עיריית ערד

 מספר דירה עיריית ערד

 5מיקוד  עיריית ערד

 7מיקוד  עיריית ערד

 תאריך כניסה למען עיריית ערד
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 כ. דואר: סמל ישוב עיריית ערד

 כ. דואר: שם ישוב עיריית ערד

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית ערד

 כ. דואר: שם רחוב עיריית ערד

 כ. דואר: מספר בית עיריית ערד

 כ. דואר: אות בית עיריית ערד

 כ. דואר: כניסה עיריית ערד

 מספר דירהכ. דואר:  עיריית ערד

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית ערד

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית ערד

 כ. דואר: תא דואר עיריית ערד

 כ. דואר: אצל עיריית ערד

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית ערד

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית ערד

 אינד שוהה בחול עיריית ערד

 שנת לידה עיריית ערד

 קוד חלוקה עיריית ערד

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית ערד

 קטין:קוד חלוקה עיריית ערד

 קטין: סמל ישוב עיריית ערד

 קטין: שם ישוב עיריית ערד

 קטין: סמל רחוב עיריית ערד

 קטין: שם רחוב עיריית ערד

 קטין: מספר בית עיריית ערד

 קטין: אות בית עיריית ערד

 קטין: כניסה עיריית ערד

 ין: מספר דירהקט עיריית ערד

 5קטין: מיקוד  עיריית ערד

 7קטין: מיקוד  עיריית ערד

 קטין: תא דואר עיריית ערד

 קטין: אצל עיריית ערד

 קטין: תאריך כניסה עיריית ערד

 קטין: תאריך סיום עיריית ערד

 בן משפחה: סוג קשר עיריית ערד

 בן משפחה: מאגר עיריית ערד

 זהות בן משפחה: מספר עיריית ערד

 בן משפחה: שם משפחה עיריית ערד

 בן משפחה: שם פרטי עיריית ערד

 אינדיקצית בגיר עיריית ערד

 מספר זהות מרכז רפואי שערי צדק
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 שם משפחה מרכז רפואי שערי צדק

 שם פרטי מרכז רפואי שערי צדק

 תאריך לידה מרכז רפואי שערי צדק

 תאריך פטירה מרכז רפואי שערי צדק

 סמל ישוב פואי שערי צדקמרכז ר

 שם ישוב מרכז רפואי שערי צדק

 סמל רחוב מרכז רפואי שערי צדק

 שם רחוב מרכז רפואי שערי צדק

 מספר בית מרכז רפואי שערי צדק

 אות בית מרכז רפואי שערי צדק

 מספר כניסה מרכז רפואי שערי צדק

 מספר דירה מרכז רפואי שערי צדק

 5קוד מי מרכז רפואי שערי צדק

 7מיקוד  מרכז רפואי שערי צדק

 שם משפחה אנגלית מרכז רפואי שערי צדק

 שם פרטי אנגלית מרכז רפואי שערי צדק

 קוד חלוקה מרכז רפואי שערי צדק

 מספר זהות בי"ח פלימן

 שם משפחה בי"ח פלימן

 שם משפחה קודם בי"ח פלימן

 שם נעורים בי"ח פלימן

 שם פרטי בי"ח פלימן

 שם פרטי קודם פלימןבי"ח 

 שם אב בי"ח פלימן

 תאריך לידה בי"ח פלימן

 תאריך לידה עברי בי"ח פלימן

 סוג מקום לידה בי"ח פלימן

 מקום לידה בי"ח פלימן

 ב.זוג מ.זהות בי"ח פלימן

 ב.זוג שם פרטי בי"ח פלימן

 ב.זוג שם משפחה בי"ח פלימן

 מצב אישי בי"ח פלימן

 אישי תאריך מצב בי"ח פלימן

 מין בי"ח פלימן

 סטטוס בי"ח פלימן

 תאריך פטירה בי"ח פלימן

 תאריך פטירה עברי בי"ח פלימן

 1סיבת פטירה  בי"ח פלימן

 2סיבת פטירה  בי"ח פלימן

 3סיבת פטירה  בי"ח פלימן
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  241עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 צבא בי"ח פלימן

 אינדיקציית פטירה בי"ח פלימן

 דת בי"ח פלימן

 לאום בי"ח פלימן

 אזרחות בי"ח פלימן

 תאריך כניסה לארץ בי"ח פלימן

 תאריך עליה בי"ח פלימן

 ארץ עליה בי"ח פלימן

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח פלימן

 דרכון זר עבור זרים בי"ח פלימן

 סמל ישוב בי"ח פלימן

 שם ישוב בי"ח פלימן

 סמל רחוב בי"ח פלימן

 שם רחוב בי"ח פלימן

 מספר בית בי"ח פלימן

 אות בית ימןבי"ח פל

 מספר כניסה בי"ח פלימן

 מספר דירה בי"ח פלימן

 5מיקוד  בי"ח פלימן

 7מיקוד  בי"ח פלימן

 תאריך כניסה למען בי"ח פלימן

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח פלימן

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח פלימן

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח פלימן

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח פלימן

 כ. דואר: מספר בית בי"ח פלימן

 כ. דואר: אות בית בי"ח פלימן

 כ. דואר: כניסה בי"ח פלימן

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח פלימן

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח פלימן

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח פלימן

 כ. דואר: תא דואר בי"ח פלימן

 כ. דואר: אצל בי"ח פלימן

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח פלימן

 כ. דואר: תאריך סיום פלימןבי"ח 

 שם משפחה אנגלית בי"ח פלימן

 שם פרטי אנגלית בי"ח פלימן

 אינד שוהה בחול בי"ח פלימן

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח פלימן

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח פלימן



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 
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 673מתוך  242עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח פלימן

 שנת לידה בי"ח פלימן

 רהסוג מקום פטי בי"ח פלימן

 מקום פטירה בי"ח פלימן

 קוד חלוקה בי"ח פלימן

 כ. דואר: קוד חלוקה בי"ח פלימן

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח פלימן

 תאריך תוקף בי"ח פלימן

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח פלימן

 בן משפחה: מאגר בי"ח פלימן

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח פלימן

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח פלימן

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח פלימן

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח פלימן

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח פלימן

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח פלימן

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח פלימן

 בן משפחה: שם אב בי"ח פלימן

 בן משפחה: מין בי"ח פלימן

 בן משפחה: סטטוס בי"ח פלימן

 בן משפחה: תאריך סטטוס פלימן בי"ח

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח פלימן

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח פלימן

 מספר זהות ע. קרית מוצקין

 שם משפחה ע. קרית מוצקין

 שם משפחה קודם ע. קרית מוצקין

 שם פרטי ע. קרית מוצקין

 שם פרטי קודם ע. קרית מוצקין

 מ.זהות אב ע. קרית מוצקין

 מספר זהות אם קרית מוצקין ע.

 תאריך לידה ע. קרית מוצקין

 תאריך פטירה ע. קרית מוצקין

 אינדיקציית פטירה ע. קרית מוצקין

 סמל ישוב ע. קרית מוצקין

 שם ישוב ע. קרית מוצקין

 סמל רחוב ע. קרית מוצקין

 שם רחוב ע. קרית מוצקין

 מספר בית ע. קרית מוצקין

 בית אות ע. קרית מוצקין

 מספר כניסה ע. קרית מוצקין



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע
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 שם שדה שם לקוח

 מספר דירה ע. קרית מוצקין

 5מיקוד  ע. קרית מוצקין

 7מיקוד  ע. קרית מוצקין

 תאריך כניסה למען ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: סמל ישוב ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: שם ישוב ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: סמל רחוב ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: שם רחוב ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: מספר בית ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: אות בית ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: כניסה ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: מספר דירה ע. קרית מוצקין

 5כ. דואר: מיקוד  ע. קרית מוצקין

 7כ. דואר: מיקוד  ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: תא דואר ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: אצל ת מוצקיןע. קרי

 כ. דואר: תאריך כניסה ע. קרית מוצקין

 כ. דואר: תאריך סיום ע. קרית מוצקין

 אינד שוהה בחול ע. קרית מוצקין

 שנת לידה ע. קרית מוצקין

 קטין:קוד חלוקה ע. קרית מוצקין

 קטין: סמל ישוב ע. קרית מוצקין

 קטין: שם ישוב ע. קרית מוצקין

 קטין: סמל רחוב יןע. קרית מוצק

 קטין: שם רחוב ע. קרית מוצקין

 קטין: מספר בית ע. קרית מוצקין

 קטין: אות בית ע. קרית מוצקין

 קטין: כניסה ע. קרית מוצקין

 קטין: מספר דירה ע. קרית מוצקין

 5קטין: מיקוד  ע. קרית מוצקין

 7קטין: מיקוד  ע. קרית מוצקין

 ארקטין: תא דו ע. קרית מוצקין

 קטין: אצל ע. קרית מוצקין

 קטין: תאריך כניסה ע. קרית מוצקין

 קטין: תאריך סיום ע. קרית מוצקין

 אינדיקצית בגיר ע. קרית מוצקין

 מספר זהות רשות הטבע והגנים

 שם משפחה רשות הטבע והגנים

 שם פרטי רשות הטבע והגנים

 מ.זהות אב רשות הטבע והגנים



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 שם שדה שם לקוח

 אב שם רשות הטבע והגנים

 מספר זהות אם רשות הטבע והגנים

 שם אם רשות הטבע והגנים

 תאריך לידה רשות הטבע והגנים

 אינדיקציית פטירה רשות הטבע והגנים

 אזרחות זרה עבור זרים רשות הטבע והגנים

 דרכון זר עבור זרים רשות הטבע והגנים

 סמל ישוב רשות הטבע והגנים

 שם ישוב רשות הטבע והגנים

 סמל רחוב ת הטבע והגניםרשו

 שם רחוב רשות הטבע והגנים

 מספר בית רשות הטבע והגנים

 אות בית רשות הטבע והגנים

 מספר כניסה רשות הטבע והגנים

 מספר דירה רשות הטבע והגנים

 5מיקוד  רשות הטבע והגנים

 7מיקוד  רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: סמל ישוב רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: שם ישוב ע והגניםרשות הטב

 כ. דואר: סמל רחוב רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: שם רחוב רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: מספר בית רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: אות בית רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: כניסה רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: מספר דירה רשות הטבע והגנים

 5כ. דואר: מיקוד  רשות הטבע והגנים

 7כ. דואר: מיקוד  רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: תא דואר רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: אצל רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: תאריך כניסה רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: תאריך סיום רשות הטבע והגנים

 שם משפחה אנגלית רשות הטבע והגנים

 נגליתשם פרטי א רשות הטבע והגנים

 שם אב אנגלית רשות הטבע והגנים

 שם אם אנגלית רשות הטבע והגנים

 מספר מסמך נסיעה רשות הטבע והגנים

 שנת לידה רשות הטבע והגנים

 מספר נלווה רשות הטבע והגנים

 קוד חלוקה רשות הטבע והגנים

 כ. דואר: קוד חלוקה רשות הטבע והגנים



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  245עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם אבי האב רשות הטבע והגנים

 מאגר ת הטבע והגניםרשו

 בן משפחה: סוג קשר רשות הטבע והגנים

 בן משפחה: מאגר רשות הטבע והגנים

 בן משפחה: מספר זהות רשות הטבע והגנים

 בן משפחה: שם משפחה רשות הטבע והגנים

 בן משפחה: שם פרטי רשות הטבע והגנים

 בן משפחה: תאריך לידה רשות הטבע והגנים

 ר זהותמספ מ.א באר טוביה

 שם משפחה מ.א באר טוביה

 שם פרטי מ.א באר טוביה

 אינדיקציית פטירה מ.א באר טוביה

 סמל ישוב מ.א באר טוביה

 שם ישוב מ.א באר טוביה

 סמל רחוב מ.א באר טוביה

 שם רחוב מ.א באר טוביה

 מספר בית מ.א באר טוביה

 אות בית מ.א באר טוביה

 מספר כניסה מ.א באר טוביה

 מספר דירה א באר טוביהמ.

 5מיקוד  מ.א באר טוביה

 7מיקוד  מ.א באר טוביה

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א באר טוביה

 כ. דואר: שם ישוב מ.א באר טוביה

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א באר טוביה

 כ. דואר: שם רחוב מ.א באר טוביה

 כ. דואר: מספר בית מ.א באר טוביה

 ות ביתכ. דואר: א מ.א באר טוביה

 כ. דואר: כניסה מ.א באר טוביה

 כ. דואר: מספר דירה מ.א באר טוביה

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א באר טוביה

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א באר טוביה

 כ. דואר: תא דואר מ.א באר טוביה

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א באר טוביה

 כ. דואר: תאריך סיום מ.א באר טוביה

 מספר זהות עציוןמועצה אזורית גוש 

 שם משפחה מועצה אזורית גוש עציון

 שם פרטי מועצה אזורית גוש עציון

 תאריך פטירה מועצה אזורית גוש עציון

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית גוש עציון
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 שם שדה שם לקוח

 סמל ישוב מועצה אזורית גוש עציון

 שם ישוב מועצה אזורית גוש עציון

 סמל רחוב מועצה אזורית גוש עציון

 שם רחוב מועצה אזורית גוש עציון

 מספר בית מועצה אזורית גוש עציון

 אות בית מועצה אזורית גוש עציון

 מספר כניסה מועצה אזורית גוש עציון

 מספר דירה מועצה אזורית גוש עציון

 5מיקוד  מועצה אזורית גוש עציון

 7מיקוד  מועצה אזורית גוש עציון

 ריך כניסה למעןתא מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית גוש עציון

 אות ביתכ. דואר:  מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית גוש עציון

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית גוש עציון

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: תאריך כניסה אזורית גוש עציון מועצה

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית גוש עציון

 קוד חלוקה מועצה אזורית גוש עציון

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה אזורית גוש עציון

 מספר זהות מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 שם משפחה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 שם משפחה קודם פרדס חנה מרכז גריאטרי משולב

 שם נעורים מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 שם פרטי מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 שם פרטי קודם מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 שם אב מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 תאריך לידה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 עברי תאריך לידה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 סוג מקום לידה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 מקום לידה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 ב.זוג מ.זהות מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 ב.זוג שם פרטי מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה
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 שם שדה שם לקוח

 ב.זוג שם משפחה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 מצב אישי מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 תאריך מצב אישי מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 מין מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 סטטוס מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 תאריך פטירה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 תאריך פטירה עברי מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 1סיבת פטירה  מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 2סיבת פטירה  ולב פרדס חנהמרכז גריאטרי מש

 3סיבת פטירה  מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 צבא מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 אינדיקציית פטירה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 דת מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 לאום מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 אזרחות מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 תאריך כניסה לארץ ריאטרי משולב פרדס חנהמרכז ג

 תאריך עליה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 ארץ עליה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 אזרחות זרה עבור זרים מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 דרכון זר עבור זרים מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 סמל ישוב מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 שם ישוב כז גריאטרי משולב פרדס חנהמר

 סמל רחוב מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 שם רחוב מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 מספר בית מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 אות בית מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 מספר כניסה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 ר דירהמספ מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 5מיקוד  מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 7מיקוד  מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 תאריך כניסה למען מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: סמל ישוב מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: שם ישוב מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 : סמל רחובכ. דואר מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: שם רחוב מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: מספר בית מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: אות בית מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: כניסה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: מספר דירה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 5כ. דואר: מיקוד  משולב פרדס חנהמרכז גריאטרי 
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 7כ. דואר: מיקוד  מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: תא דואר מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: אצל מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: תאריך כניסה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 ריך סיוםכ. דואר: תא מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 שם משפחה אנגלית מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 שם פרטי אנגלית מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 אינד שוהה בחול מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 מ.אישי מול בן זוג ריאטרי משולב פרדס חנהמרכז ג

 שנת לידה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 סוג מקום פטירה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 מקום פטירה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 קוד חלוקה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 כ. דואר: קוד חלוקה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 שם פרטי אב )רשומת אב( ריאטרי משולב פרדס חנהמרכז ג

 תאריך תוקף מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: סוג קשר מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: מאגר מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: מספר זהות מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 משפחה: שם משפחהבן  מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: שם פרטי מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: סוג מקום לידה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: מקום לידה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: תאריך לידה מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 ריך לידה עבריבן משפחה: תא מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: שם אב מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: מין מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: סטטוס מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: תאריך סטטוס מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: דרכון זר מרכז גריאטרי משולב פרדס חנה

 בן משפחה: מספר נלווה טרי משולב פרדס חנהמרכז גריא

 מספר זהות מ.מ אבן יהודה

 שם משפחה מ.מ אבן יהודה

 שם משפחה קודם מ.מ אבן יהודה

 שם פרטי מ.מ אבן יהודה

 מאגר אב מ.מ אבן יהודה

 מ.זהות אב מ.מ אבן יהודה

 שם אב מ.מ אבן יהודה
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 מאגר אם מ.מ אבן יהודה

 ת אםמספר זהו מ.מ אבן יהודה

 שם אם מ.מ אבן יהודה

 שם סב מ.מ אבן יהודה

 תאריך לידה מ.מ אבן יהודה

 סוג מקום לידה מ.מ אבן יהודה

 מקום לידה מ.מ אבן יהודה

 ב.זוג מאגר מ.מ אבן יהודה

 ב.זוג מ.זהות מ.מ אבן יהודה

 מצב אישי מ.מ אבן יהודה

 תאריך מצב אישי מ.מ אבן יהודה

 מין מ.מ אבן יהודה

 סטטוס .מ אבן יהודהמ

 תאריך סטטוס מ.מ אבן יהודה

 אינדיקציית פטירה מ.מ אבן יהודה

 לאום מ.מ אבן יהודה

 תאריך כניסה לארץ מ.מ אבן יהודה

 תאריך עליה מ.מ אבן יהודה

 ארץ עליה מ.מ אבן יהודה

 סמל ישוב מ.מ אבן יהודה

 שם ישוב מ.מ אבן יהודה

 סמל רחוב מ.מ אבן יהודה

 שם רחוב אבן יהודהמ.מ 

 מספר בית מ.מ אבן יהודה

 אות בית מ.מ אבן יהודה

 מספר כניסה מ.מ אבן יהודה

 מספר דירה מ.מ אבן יהודה

 5מיקוד  מ.מ אבן יהודה

 7מיקוד  מ.מ אבן יהודה

 תאריך כניסה למען מ.מ אבן יהודה

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ אבן יהודה

 ישוב כ. דואר: סמל מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: מספר בית מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: אות בית מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: כניסה מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ אבן יהודה

 5מיקוד כ. דואר:  מ.מ אבן יהודה
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 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: תא דואר מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: אצל מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ אבן יהודה

 סה"כ ילדים מ.מ אבן יהודה

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ אבן יהודה

 נפה מ.מ אבן יהודה

 קוד עדכון יהודה מ.מ אבן

 קוד חלוקה מ.מ אבן יהודה

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ אבן יהודה

 קטין:קוד חלוקה מ.מ אבן יהודה

 קטין: סמל ישוב מ.מ אבן יהודה

 קטין: שם ישוב מ.מ אבן יהודה

 קטין: סמל רחוב מ.מ אבן יהודה

 קטין: שם רחוב מ.מ אבן יהודה

 קטין: מספר בית מ.מ אבן יהודה

 קטין: אות בית .מ אבן יהודהמ

 קטין: כניסה מ.מ אבן יהודה

 קטין: מספר דירה מ.מ אבן יהודה

 5קטין: מיקוד  מ.מ אבן יהודה

 7קטין: מיקוד  מ.מ אבן יהודה

 קטין: תא דואר מ.מ אבן יהודה

 קטין: אצל מ.מ אבן יהודה

 קטין: תאריך כניסה מ.מ אבן יהודה

 סיום קטין: תאריך מ.מ אבן יהודה

 סמל קלפי מ.מ אבן יהודה

 מספר זהות ועידת התביעות

 תאריך פטירה ועידת התביעות

 אינדיקציית פטירה ועידת התביעות

 מספר זהות אוניברסיטת תל אביב

 שם משפחה אוניברסיטת תל אביב

 שם פרטי אוניברסיטת תל אביב

 אינדיקציית פטירה אוניברסיטת תל אביב

 סמל ישוב באוניברסיטת תל אבי

 שם ישוב אוניברסיטת תל אביב

 סמל רחוב אוניברסיטת תל אביב

 שם רחוב אוניברסיטת תל אביב

 מספר בית אוניברסיטת תל אביב

 אות בית אוניברסיטת תל אביב
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 מספר כניסה אוניברסיטת תל אביב

 מספר דירה אוניברסיטת תל אביב

 5מיקוד  אוניברסיטת תל אביב

 7מיקוד  אביב אוניברסיטת תל

 קוד חלוקה אוניברסיטת תל אביב

 מספר זהות מ.מ ירוחם

 שם משפחה מ.מ ירוחם

 שם משפחה קודם מ.מ ירוחם

 שם פרטי מ.מ ירוחם

 שם פרטי קודם מ.מ ירוחם

 מ.זהות אב מ.מ ירוחם

 מספר זהות אם מ.מ ירוחם

 תאריך לידה מ.מ ירוחם

 תאריך פטירה מ.מ ירוחם

 נדיקציית פטירהאי מ.מ ירוחם

 סמל ישוב מ.מ ירוחם

 שם ישוב מ.מ ירוחם

 סמל רחוב מ.מ ירוחם

 שם רחוב מ.מ ירוחם

 מספר בית מ.מ ירוחם

 אות בית מ.מ ירוחם

 מספר כניסה מ.מ ירוחם

 מספר דירה מ.מ ירוחם

 5מיקוד  מ.מ ירוחם

 7מיקוד  מ.מ ירוחם

 תאריך כניסה למען מ.מ ירוחם

 ואר: סמל ישובכ. ד מ.מ ירוחם

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ ירוחם

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ ירוחם

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ ירוחם

 כ. דואר: מספר בית מ.מ ירוחם

 כ. דואר: אות בית מ.מ ירוחם

 כ. דואר: כניסה מ.מ ירוחם

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ ירוחם

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ ירוחם

 7אר: מיקוד כ. דו מ.מ ירוחם

 כ. דואר: תא דואר מ.מ ירוחם

 כ. דואר: אצל מ.מ ירוחם

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ ירוחם

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ ירוחם
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 אינד שוהה בחול מ.מ ירוחם

 שנת לידה מ.מ ירוחם

 קטין:קוד חלוקה מ.מ ירוחם

 קטין: סמל ישוב מ.מ ירוחם

 קטין: שם ישוב מ.מ ירוחם

 קטין: סמל רחוב רוחםמ.מ י

 קטין: שם רחוב מ.מ ירוחם

 קטין: מספר בית מ.מ ירוחם

 קטין: אות בית מ.מ ירוחם

 קטין: כניסה מ.מ ירוחם

 קטין: מספר דירה מ.מ ירוחם

 5קטין: מיקוד  מ.מ ירוחם

 7קטין: מיקוד  מ.מ ירוחם

 קטין: תא דואר מ.מ ירוחם

 קטין: אצל מ.מ ירוחם

 ן: תאריך כניסהקטי מ.מ ירוחם

 קטין: תאריך סיום מ.מ ירוחם

 אינדיקצית בגיר מ.מ ירוחם

 מספר זהות מועצה מקומית קרני שומרון

 שם משפחה מועצה מקומית קרני שומרון

 שם פרטי מועצה מקומית קרני שומרון

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית קרני שומרון

 סמל ישוב מועצה מקומית קרני שומרון

 שם ישוב צה מקומית קרני שומרוןמוע

 סמל רחוב מועצה מקומית קרני שומרון

 שם רחוב מועצה מקומית קרני שומרון

 מספר בית מועצה מקומית קרני שומרון

 אות בית מועצה מקומית קרני שומרון

 מספר כניסה מועצה מקומית קרני שומרון

 מספר דירה מועצה מקומית קרני שומרון

 5מיקוד  רני שומרוןמועצה מקומית ק

 7מיקוד  מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית קרני שומרון

 דואר: מספר ביתכ.  מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית קרני שומרון
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 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית קרני שומרון

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית קרני שומרון

 קוד חלוקה מועצה מקומית קרני שומרון

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית קרני שומרון

 תמספר זהו בי"ח שמואל הרופא

 שם משפחה בי"ח שמואל הרופא

 שם משפחה קודם בי"ח שמואל הרופא

 שם נעורים בי"ח שמואל הרופא

 שם פרטי בי"ח שמואל הרופא

 שם פרטי קודם בי"ח שמואל הרופא

 שם אב בי"ח שמואל הרופא

 תאריך לידה בי"ח שמואל הרופא

 תאריך לידה עברי בי"ח שמואל הרופא

 קום לידהסוג מ בי"ח שמואל הרופא

 מקום לידה בי"ח שמואל הרופא

 קוד ארץ לידה בי"ח שמואל הרופא

 ב.זוג מ.זהות בי"ח שמואל הרופא

 ב.זוג שם פרטי בי"ח שמואל הרופא

 ב.זוג שם משפחה בי"ח שמואל הרופא

 מצב אישי בי"ח שמואל הרופא

 תאריך מצב אישי בי"ח שמואל הרופא

 מין בי"ח שמואל הרופא

 סטטוס ל הרופאבי"ח שמוא

 תאריך פטירה בי"ח שמואל הרופא

 תאריך פטירה עברי בי"ח שמואל הרופא

 1סיבת פטירה  בי"ח שמואל הרופא

 2סיבת פטירה  בי"ח שמואל הרופא

 3סיבת פטירה  בי"ח שמואל הרופא

 צבא בי"ח שמואל הרופא

 אינדיקציית פטירה בי"ח שמואל הרופא

 דת בי"ח שמואל הרופא

 לאום שמואל הרופאבי"ח 

 אזרחות בי"ח שמואל הרופא

 תאריך הנפקת ת.ז בי"ח שמואל הרופא

 תאריך כניסה לארץ בי"ח שמואל הרופא

 תאריך עליה בי"ח שמואל הרופא
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 ארץ עליה בי"ח שמואל הרופא

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח שמואל הרופא

 דרכון זר עבור זרים בי"ח שמואל הרופא

 סמל ישוב רופאבי"ח שמואל ה

 שם ישוב בי"ח שמואל הרופא

 סמל רחוב בי"ח שמואל הרופא

 שם רחוב בי"ח שמואל הרופא

 מספר בית בי"ח שמואל הרופא

 אות בית בי"ח שמואל הרופא

 מספר כניסה בי"ח שמואל הרופא

 מספר דירה בי"ח שמואל הרופא

 5מיקוד  בי"ח שמואל הרופא

 7מיקוד  בי"ח שמואל הרופא

 תאריך כניסה למען בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: מספר בית בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: אות בית בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: כניסה אל הרופאבי"ח שמו

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח שמואל הרופא

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח שמואל הרופא

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: תא דואר בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: אצל בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח שמואל הרופא

 דואר: תאריך סיום כ. בי"ח שמואל הרופא

 שם משפחה אנגלית בי"ח שמואל הרופא

 שם פרטי אנגלית בי"ח שמואל הרופא

 אינד שוהה בחול בי"ח שמואל הרופא

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח שמואל הרופא

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח שמואל הרופא

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח שמואל הרופא

 שנת לידה בי"ח שמואל הרופא

 סוג מקום פטירה בי"ח שמואל הרופא

 מקום פטירה בי"ח שמואל הרופא

 קוד חלוקה בי"ח שמואל הרופא

 כ. דואר: קוד חלוקה בי"ח שמואל הרופא

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח שמואל הרופא



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  255עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 תאריך תוקף בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: מאגר ופאבי"ח שמואל הר

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מואל הרופאבי"ח ש

 בן משפחה: שם אב בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: מין בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: סטטוס בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח שמואל הרופא

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח שמואל הרופא

 עבור שאילתות-סוג שם  "ח שמואל הרופאבי

 שם קודם בי"ח שמואל הרופא

 תאריך עדכון בי"ח שמואל הרופא

 מספר זהות מרכז גריאטרי נתניה

 שם משפחה מרכז גריאטרי נתניה

 שם משפחה קודם מרכז גריאטרי נתניה

 שם נעורים מרכז גריאטרי נתניה

 שם פרטי מרכז גריאטרי נתניה

 שם פרטי קודם נתניה מרכז גריאטרי

 שם אב מרכז גריאטרי נתניה

 תאריך לידה מרכז גריאטרי נתניה

 תאריך לידה עברי מרכז גריאטרי נתניה

 סוג מקום לידה מרכז גריאטרי נתניה

 מקום לידה מרכז גריאטרי נתניה

 ב.זוג מ.זהות מרכז גריאטרי נתניה

 ב.זוג שם פרטי מרכז גריאטרי נתניה

 ב.זוג שם משפחה י נתניהמרכז גריאטר

 מצב אישי מרכז גריאטרי נתניה

 תאריך מצב אישי מרכז גריאטרי נתניה

 מין מרכז גריאטרי נתניה

 סטטוס מרכז גריאטרי נתניה

 תאריך פטירה מרכז גריאטרי נתניה

 תאריך פטירה עברי מרכז גריאטרי נתניה

 1סיבת פטירה  מרכז גריאטרי נתניה
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 2סיבת פטירה  יהמרכז גריאטרי נתנ

 3סיבת פטירה  מרכז גריאטרי נתניה

 צבא מרכז גריאטרי נתניה

 אינדיקציית פטירה מרכז גריאטרי נתניה

 דת מרכז גריאטרי נתניה

 לאום מרכז גריאטרי נתניה

 אזרחות מרכז גריאטרי נתניה

 תאריך כניסה לארץ מרכז גריאטרי נתניה

 תאריך עליה מרכז גריאטרי נתניה

 ארץ עליה כז גריאטרי נתניהמר

 אזרחות זרה עבור זרים מרכז גריאטרי נתניה

 דרכון זר עבור זרים מרכז גריאטרי נתניה

 סמל ישוב מרכז גריאטרי נתניה

 שם ישוב מרכז גריאטרי נתניה

 סמל רחוב מרכז גריאטרי נתניה

 שם רחוב מרכז גריאטרי נתניה

 מספר בית מרכז גריאטרי נתניה

 אות בית ריאטרי נתניהמרכז ג

 מספר כניסה מרכז גריאטרי נתניה

 מספר דירה מרכז גריאטרי נתניה

 5מיקוד  מרכז גריאטרי נתניה

 7מיקוד  מרכז גריאטרי נתניה

 תאריך כניסה למען מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: סמל ישוב מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: שם ישוב מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: סמל רחוב גריאטרי נתניהמרכז 

 כ. דואר: שם רחוב מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: מספר בית מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: אות בית מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: כניסה מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: מספר דירה מרכז גריאטרי נתניה

 5כ. דואר: מיקוד  מרכז גריאטרי נתניה

 7כ. דואר: מיקוד  מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: תא דואר מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: אצל מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: תאריך כניסה מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: תאריך סיום מרכז גריאטרי נתניה

 שם משפחה אנגלית מרכז גריאטרי נתניה

 תשם פרטי אנגלי מרכז גריאטרי נתניה

 אינד שוהה בחול מרכז גריאטרי נתניה
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 תאריך כניסה אחרונה לארץ מרכז גריאטרי נתניה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מרכז גריאטרי נתניה

 מ.אישי מול בן זוג מרכז גריאטרי נתניה

 שנת לידה מרכז גריאטרי נתניה

 סוג מקום פטירה מרכז גריאטרי נתניה

 רהמקום פטי מרכז גריאטרי נתניה

 קוד חלוקה מרכז גריאטרי נתניה

 כ. דואר: קוד חלוקה מרכז גריאטרי נתניה

 שם פרטי אב )רשומת אב( מרכז גריאטרי נתניה

 תאריך תוקף מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: סוג קשר מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: מאגר מרכז גריאטרי נתניה

 תבן משפחה: מספר זהו מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: שם משפחה מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: שם פרטי מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: סוג מקום לידה מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: מקום לידה מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: תאריך לידה מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: שם אב גריאטרי נתניהמרכז 

 בן משפחה: מין מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: סטטוס מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: תאריך סטטוס מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: דרכון זר מרכז גריאטרי נתניה

 בן משפחה: מספר נלווה מרכז גריאטרי נתניה

 מספר זהות הראל חברה לביטוח בע"מ

 שם משפחה הראל חברה לביטוח בע"מ

 שם פרטי הראל חברה לביטוח בע"מ

 תאריך לידה הראל חברה לביטוח בע"מ

 מין הראל חברה לביטוח בע"מ

 תאריך פטירה הראל חברה לביטוח בע"מ

 אינדיקציית פטירה הראל חברה לביטוח בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז הראל חברה לביטוח בע"מ

 סמל ישוב ע"מהראל חברה לביטוח ב

 שם ישוב הראל חברה לביטוח בע"מ

 סמל רחוב הראל חברה לביטוח בע"מ

 שם רחוב הראל חברה לביטוח בע"מ

 מספר בית הראל חברה לביטוח בע"מ

 אות בית הראל חברה לביטוח בע"מ

 מספר כניסה הראל חברה לביטוח בע"מ



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  258עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר דירה הראל חברה לביטוח בע"מ

 5מיקוד  ע"מהראל חברה לביטוח ב

 7מיקוד  הראל חברה לביטוח בע"מ

 תאריך כניסה למען הראל חברה לביטוח בע"מ

 קוד חלוקה הראל חברה לביטוח בע"מ

 מספר זהות בי"ח לניאדו

 שם משפחה בי"ח לניאדו

 שם פרטי בי"ח לניאדו

 תאריך לידה בי"ח לניאדו

 סוג מקום לידה בי"ח לניאדו

 מקום לידה בי"ח לניאדו

 תאריך עליה בי"ח לניאדו

 סמל ישוב בי"ח לניאדו

 שם ישוב בי"ח לניאדו

 סמל רחוב בי"ח לניאדו

 שם רחוב בי"ח לניאדו

 מספר בית בי"ח לניאדו

 אות בית בי"ח לניאדו

 מספר כניסה בי"ח לניאדו

 מספר דירה בי"ח לניאדו

 5מיקוד  בי"ח לניאדו

 7מיקוד  בי"ח לניאדו

 וד חלוקהק בי"ח לניאדו

 מספר זהות כלא איילון רמלה

 שם משפחה כלא איילון רמלה

 שם משפחה קודם כלא איילון רמלה

 שם נעורים כלא איילון רמלה

 שם פרטי כלא איילון רמלה

 שם פרטי קודם כלא איילון רמלה

 שם אב כלא איילון רמלה

 תאריך לידה כלא איילון רמלה

 ריתאריך לידה עב כלא איילון רמלה

 סוג מקום לידה כלא איילון רמלה

 מקום לידה כלא איילון רמלה

 ב.זוג מ.זהות כלא איילון רמלה

 ב.זוג שם פרטי כלא איילון רמלה

 ב.זוג שם משפחה כלא איילון רמלה

 מצב אישי כלא איילון רמלה

 תאריך מצב אישי כלא איילון רמלה

 מין כלא איילון רמלה
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 סטטוס כלא איילון רמלה

 תאריך פטירה כלא איילון רמלה

 תאריך פטירה עברי כלא איילון רמלה

 1סיבת פטירה  כלא איילון רמלה

 2סיבת פטירה  כלא איילון רמלה

 3סיבת פטירה  כלא איילון רמלה

 צבא כלא איילון רמלה

 אינדיקציית פטירה כלא איילון רמלה

 דת כלא איילון רמלה

 לאום כלא איילון רמלה

 אזרחות יילון רמלהכלא א

 תאריך כניסה לארץ כלא איילון רמלה

 תאריך עליה כלא איילון רמלה

 ארץ עליה כלא איילון רמלה

 אזרחות זרה עבור זרים כלא איילון רמלה

 דרכון זר עבור זרים כלא איילון רמלה

 סמל ישוב כלא איילון רמלה

 שם ישוב כלא איילון רמלה

 סמל רחוב כלא איילון רמלה

 שם רחוב כלא איילון רמלה

 מספר בית כלא איילון רמלה

 אות בית כלא איילון רמלה

 מספר כניסה כלא איילון רמלה

 מספר דירה כלא איילון רמלה

 5מיקוד  כלא איילון רמלה

 7מיקוד  כלא איילון רמלה

 תאריך כניסה למען כלא איילון רמלה

 כ. דואר: סמל ישוב כלא איילון רמלה

 כ. דואר: שם ישוב איילון רמלהכלא 

 כ. דואר: סמל רחוב כלא איילון רמלה

 כ. דואר: שם רחוב כלא איילון רמלה

 כ. דואר: מספר בית כלא איילון רמלה

 כ. דואר: אות בית כלא איילון רמלה

 כ. דואר: כניסה כלא איילון רמלה

 כ. דואר: מספר דירה כלא איילון רמלה

 5ואר: מיקוד כ. ד כלא איילון רמלה

 7כ. דואר: מיקוד  כלא איילון רמלה

 כ. דואר: תא דואר כלא איילון רמלה

 כ. דואר: אצל כלא איילון רמלה

 כ. דואר: תאריך כניסה כלא איילון רמלה
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 כ. דואר: תאריך סיום כלא איילון רמלה

 שם משפחה אנגלית כלא איילון רמלה

 שם פרטי אנגלית כלא איילון רמלה

 אינד שוהה בחול איילון רמלהכלא 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ כלא איילון רמלה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ כלא איילון רמלה

 מ.אישי מול בן זוג כלא איילון רמלה

 שנת לידה כלא איילון רמלה

 סוג מקום פטירה כלא איילון רמלה

 מקום פטירה כלא איילון רמלה

 הקוד חלוק כלא איילון רמלה

 שם פרטי אב )רשומת אב( כלא איילון רמלה

 תאריך תוקף כלא איילון רמלה

 בן משפחה: סוג קשר כלא איילון רמלה

 בן משפחה: מאגר כלא איילון רמלה

 בן משפחה: מספר זהות כלא איילון רמלה

 בן משפחה: שם משפחה כלא איילון רמלה

 בן משפחה: שם פרטי כלא איילון רמלה

 בן משפחה: סוג מקום לידה רמלהכלא איילון 

 בן משפחה: מקום לידה כלא איילון רמלה

 בן משפחה: תאריך לידה כלא איילון רמלה

 בן משפחה: תאריך לידה עברי כלא איילון רמלה

 בן משפחה: שם אב כלא איילון רמלה

 בן משפחה: מין כלא איילון רמלה

 בן משפחה: סטטוס כלא איילון רמלה

 בן משפחה: תאריך סטטוס רמלהכלא איילון 

 בן משפחה: דרכון זר כלא איילון רמלה

 בן משפחה: מספר נלווה כלא איילון רמלה

 מספר זהות הסתדרות מדיצינית הדסה

 שם משפחה הסתדרות מדיצינית הדסה

 שם פרטי הסתדרות מדיצינית הדסה

 תאריך לידה הסתדרות מדיצינית הדסה

 ג מקום לידהסו הסתדרות מדיצינית הדסה

 מקום לידה הסתדרות מדיצינית הדסה

 מין הסתדרות מדיצינית הדסה

 תאריך פטירה הסתדרות מדיצינית הדסה

 סמל ישוב הסתדרות מדיצינית הדסה

 שם ישוב הסתדרות מדיצינית הדסה

 סמל רחוב הסתדרות מדיצינית הדסה

 שם רחוב הסתדרות מדיצינית הדסה
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 מספר בית הסתדרות מדיצינית הדסה

 אות בית הסתדרות מדיצינית הדסה

 מספר כניסה הסתדרות מדיצינית הדסה

 מספר דירה הסתדרות מדיצינית הדסה

 5מיקוד  הסתדרות מדיצינית הדסה

 7מיקוד  הסתדרות מדיצינית הדסה

 שם משפחה אנגלית הסתדרות מדיצינית הדסה

 שם פרטי אנגלית הסתדרות מדיצינית הדסה

 מספר זהות רה לביטוח בע"מהפניקס חב

 שם משפחה הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 שם פרטי הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 תאריך לידה הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 מין הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 תאריך פטירה הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 אינדיקציית פטירה הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז בע"מהפניקס חברה לביטוח 

 סמל ישוב הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 שם ישוב הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 סמל רחוב הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 שם רחוב הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 מספר בית הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 אות בית הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 המספר כניס הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 מספר דירה הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 5מיקוד  הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 7מיקוד  הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 קוד חלוקה הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 מספר זהות בי"ח בני ציון

 שם משפחה בי"ח בני ציון

 שם משפחה קודם ןבי"ח בני ציו

 שם נעורים בי"ח בני ציון

 שם פרטי בי"ח בני ציון

 שם פרטי קודם בי"ח בני ציון

 שם אב בי"ח בני ציון

 תאריך לידה בי"ח בני ציון

 תאריך לידה עברי בי"ח בני ציון

 סוג מקום לידה בי"ח בני ציון

 מקום לידה בי"ח בני ציון

 קוד ארץ לידה בי"ח בני ציון
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 ב.זוג מ.זהות ח בני ציוןבי"

 ב.זוג שם פרטי בי"ח בני ציון

 ב.זוג שם משפחה בי"ח בני ציון

 מצב אישי בי"ח בני ציון

 תאריך מצב אישי בי"ח בני ציון

 מין בי"ח בני ציון

 סטטוס בי"ח בני ציון

 תאריך פטירה בי"ח בני ציון

 תאריך פטירה עברי בי"ח בני ציון

 1פטירה סיבת  בי"ח בני ציון

 2סיבת פטירה  בי"ח בני ציון

 3סיבת פטירה  בי"ח בני ציון

 צבא בי"ח בני ציון

 אינדיקציית פטירה בי"ח בני ציון

 דת בי"ח בני ציון

 לאום בי"ח בני ציון

 אזרחות בי"ח בני ציון

 תאריך הנפקת ת.ז בי"ח בני ציון

 תאריך כניסה לארץ בי"ח בני ציון

 יך עליהתאר בי"ח בני ציון

 ארץ עליה בי"ח בני ציון

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח בני ציון

 דרכון זר עבור זרים בי"ח בני ציון

 סמל ישוב בי"ח בני ציון

 שם ישוב בי"ח בני ציון

 סמל רחוב בי"ח בני ציון

 שם רחוב בי"ח בני ציון

 מספר בית בי"ח בני ציון

 אות בית בי"ח בני ציון

 מספר כניסה ןבי"ח בני ציו

 מספר דירה בי"ח בני ציון

 5מיקוד  בי"ח בני ציון

 7מיקוד  בי"ח בני ציון

 תאריך כניסה למען בי"ח בני ציון

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח בני ציון

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח בני ציון

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח בני ציון

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח בני ציון

 כ. דואר: מספר בית ציוןבי"ח בני 

 כ. דואר: אות בית בי"ח בני ציון
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 כ. דואר: כניסה בי"ח בני ציון

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח בני ציון

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח בני ציון

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח בני ציון

 כ. דואר: תא דואר בי"ח בני ציון

 כ. דואר: אצל בי"ח בני ציון

 כ. דואר: תאריך כניסה ןבי"ח בני ציו

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח בני ציון

 שם משפחה אנגלית בי"ח בני ציון

 שם פרטי אנגלית בי"ח בני ציון

 אינד שוהה בחול בי"ח בני ציון

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח בני ציון

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח בני ציון

 זוג מ.אישי מול בן בי"ח בני ציון

 שנת לידה בי"ח בני ציון

 סוג מקום פטירה בי"ח בני ציון

 מקום פטירה בי"ח בני ציון

 קוד חלוקה בי"ח בני ציון

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח בני ציון

 אינדיקצית אזרח בי"ח בני ציון

 תאריך תוקף בי"ח בני ציון

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח בני ציון

 פחה: מאגרבן מש בי"ח בני ציון

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח בני ציון

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח בני ציון

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח בני ציון

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח בני ציון

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח בני ציון

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח בני ציון

 ה עבריבן משפחה: תאריך ליד בי"ח בני ציון

 בן משפחה: שם אב בי"ח בני ציון

 בן משפחה: מין בי"ח בני ציון

 בן משפחה: סטטוס בי"ח בני ציון

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח בני ציון

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח בני ציון

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח בני ציון

 מספר זהות מועצה מקומית שוהם

 משפחהשם  מועצה מקומית שוהם

 שם פרטי מועצה מקומית שוהם

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית שוהם
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 סמל ישוב מועצה מקומית שוהם

 שם ישוב מועצה מקומית שוהם

 סמל רחוב מועצה מקומית שוהם

 שם רחוב מועצה מקומית שוהם

 מספר בית מועצה מקומית שוהם

 אות בית מועצה מקומית שוהם

 ר כניסהמספ מועצה מקומית שוהם

 מספר דירה מועצה מקומית שוהם

 5מיקוד  מועצה מקומית שוהם

 7מיקוד  מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית שוהם

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית שוהם

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית שוהם

 דואר: אצלכ.  מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית שוהם

 קוד חלוקה מועצה מקומית שוהם

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית שוהם

 מספר זהות חברת החשמל לישראל בע"מ

 שם משפחה חברת החשמל לישראל בע"מ

 שם פרטי חברת החשמל לישראל בע"מ

 אינדיקציית פטירה חברת החשמל לישראל בע"מ

 סמל ישוב חברת החשמל לישראל בע"מ

 שם ישוב חברת החשמל לישראל בע"מ

 סמל רחוב חברת החשמל לישראל בע"מ

 שם רחוב חברת החשמל לישראל בע"מ

 מספר בית חברת החשמל לישראל בע"מ

 אות בית חברת החשמל לישראל בע"מ

 מספר כניסה "מחברת החשמל לישראל בע

 מספר דירה חברת החשמל לישראל בע"מ

 5מיקוד  חברת החשמל לישראל בע"מ

 7מיקוד  חברת החשמל לישראל בע"מ
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 כ. דואר: סמל ישוב חברת החשמל לישראל בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב חברת החשמל לישראל בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב חברת החשמל לישראל בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב בע"מחברת החשמל לישראל 

 כ. דואר: מספר בית חברת החשמל לישראל בע"מ

 כ. דואר: אות בית חברת החשמל לישראל בע"מ

 כ. דואר: כניסה חברת החשמל לישראל בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה חברת החשמל לישראל בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  חברת החשמל לישראל בע"מ

 7ואר: מיקוד כ. ד חברת החשמל לישראל בע"מ

 כ. דואר: תא דואר חברת החשמל לישראל בע"מ

 כ. דואר: אצל חברת החשמל לישראל בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה חברת החשמל לישראל בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום חברת החשמל לישראל בע"מ

 מספר זהות 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם משפחה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם נעורים 1כלה והתעשייה משרד הכל

 שם פרטי 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 מאגר אב 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 מ.זהות אב 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם אב 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 מאגר אם 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 מספר זהות אם 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם אם 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם סב 1ד הכלכלה והתעשייה משר

 תאריך לידה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 מקום לידה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 מצב אישי 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 תאריך מצב אישי 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 מין 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 תאריך פטירה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 ינדיקציית פטירהא 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 דת 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 לאום 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 תאריך הנפקת ת.ז 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 תאריך עליה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 ארץ עליה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 סמל ישוב 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם ישוב 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 סמל רחוב 1ה והתעשייה משרד הכלכל
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 שם רחוב 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 מספר בית 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 אות בית 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 מספר כניסה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 מספר דירה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 5מיקוד  1משרד הכלכלה והתעשייה 

 7מיקוד  1משרד הכלכלה והתעשייה 

 כ. דואר: סמל ישוב 1ד הכלכלה והתעשייה משר

 כ. דואר: שם ישוב 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 כ. דואר: סמל רחוב 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 כ. דואר: שם רחוב 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 כ. דואר: מספר בית 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 כ. דואר: אות בית 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 כ. דואר: כניסה 1ה והתעשייה משרד הכלכל

 כ. דואר: מספר דירה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 5כ. דואר: מיקוד  1משרד הכלכלה והתעשייה 

 7כ. דואר: מיקוד  1משרד הכלכלה והתעשייה 

 כ. דואר: תא דואר 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 כ. דואר: אצל 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 . דואר: תאריך כניסהכ 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 כ. דואר: תאריך סיום 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 קוד חלוקה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 כ. דואר: קוד חלוקה 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 שם אבי האב 1ייה משרד הכלכלה והתעש

 שם פרטי אבי האם 1משרד הכלכלה והתעשייה 

 1משרד הכלכלה והתעשייה 
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 בנק ישראל(

 מספר זהות מ.מ. הר אדר

 שם משפחה מ.מ. הר אדר

 שם משפחה קודם מ.מ. הר אדר

 שם פרטי מ.מ. הר אדר

 מאגר אב מ.מ. הר אדר

 ת אבמ.זהו מ.מ. הר אדר

 שם אב מ.מ. הר אדר

 מאגר אם מ.מ. הר אדר

 מספר זהות אם מ.מ. הר אדר

 שם אם מ.מ. הר אדר

 שם סב מ.מ. הר אדר

 תאריך לידה מ.מ. הר אדר
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 סוג מקום לידה מ.מ. הר אדר

 מקום לידה מ.מ. הר אדר

 ב.זוג מאגר מ.מ. הר אדר

 ב.זוג מ.זהות מ.מ. הר אדר

 מצב אישי מ.מ. הר אדר

 תאריך מצב אישי מ.מ. הר אדר

 מין מ.מ. הר אדר

 סטטוס מ.מ. הר אדר

 תאריך סטטוס מ.מ. הר אדר

 תאריך פטירה מ.מ. הר אדר

 אינדיקציית פטירה מ.מ. הר אדר

 לאום מ.מ. הר אדר

 תאריך כניסה לארץ מ.מ. הר אדר

 תאריך עליה מ.מ. הר אדר

 ארץ עליה מ.מ. הר אדר

 ובסמל יש מ.מ. הר אדר

 שם ישוב מ.מ. הר אדר

 סמל רחוב מ.מ. הר אדר

 שם רחוב מ.מ. הר אדר

 מספר בית מ.מ. הר אדר

 אות בית מ.מ. הר אדר

 מספר כניסה מ.מ. הר אדר

 מספר דירה מ.מ. הר אדר

 5מיקוד  מ.מ. הר אדר

 7מיקוד  מ.מ. הר אדר

 תאריך כניסה למען מ.מ. הר אדר

 אצוה(סמל ישוב קודם) מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: מספר בית מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: אות בית מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: כניסה מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ. הר אדר

 5כ. דואר: מיקוד  ר אדרמ.מ. ה

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: תא דואר מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: אצל מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ. הר אדר
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 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ. הר אדר

 סה"כ ילדים מ.מ. הר אדר

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ. הר אדר

 נפה מ.מ. הר אדר

 קוד עדכון אדרמ.מ. הר 

 קוד חלוקה מ.מ. הר אדר

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ. הר אדר

 קטין:קוד חלוקה מ.מ. הר אדר

 קטין: סמל ישוב מ.מ. הר אדר

 קטין: שם ישוב מ.מ. הר אדר

 קטין: סמל רחוב מ.מ. הר אדר

 קטין: שם רחוב מ.מ. הר אדר

 קטין: מספר בית מ.מ. הר אדר

 ת ביתקטין: או מ.מ. הר אדר

 קטין: כניסה מ.מ. הר אדר

 קטין: מספר דירה מ.מ. הר אדר

 5קטין: מיקוד  מ.מ. הר אדר

 7קטין: מיקוד  מ.מ. הר אדר

 קטין: תא דואר מ.מ. הר אדר

 קטין: אצל מ.מ. הר אדר

 קטין: תאריך כניסה מ.מ. הר אדר

 קטין: תאריך סיום מ.מ. הר אדר

 סמל קלפי מ.מ. הר אדר

 מספר זהות ומית קדימה צורןמועצה מק

 שם משפחה מועצה מקומית קדימה צורן

 שם משפחה קודם מועצה מקומית קדימה צורן

 שם פרטי מועצה מקומית קדימה צורן

 שם פרטי קודם מועצה מקומית קדימה צורן

 מ.זהות אב מועצה מקומית קדימה צורן

 מספר זהות אם מועצה מקומית קדימה צורן

 תאריך לידה קדימה צורן מועצה מקומית

 תאריך פטירה מועצה מקומית קדימה צורן

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית קדימה צורן

 סמל ישוב מועצה מקומית קדימה צורן

 שם ישוב מועצה מקומית קדימה צורן

 סמל רחוב מועצה מקומית קדימה צורן

 שם רחוב מועצה מקומית קדימה צורן

 מספר בית צורןמועצה מקומית קדימה 

 אות בית מועצה מקומית קדימה צורן

 מספר כניסה מועצה מקומית קדימה צורן
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 מספר דירה מועצה מקומית קדימה צורן

 5מיקוד  מועצה מקומית קדימה צורן

 7מיקוד  מועצה מקומית קדימה צורן

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית קדימה צורן

 אר: סמל ישובכ. דו מועצה מקומית קדימה צורן

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית קדימה צורן

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית קדימה צורן

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית קדימה צורן

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית קדימה צורן

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית קדימה צורן

 ר: כניסהכ. דוא מועצה מקומית קדימה צורן

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית קדימה צורן

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית קדימה צורן

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית קדימה צורן

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית קדימה צורן

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית קדימה צורן

 כניסה כ. דואר: תאריך מועצה מקומית קדימה צורן

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית קדימה צורן

 אינד שוהה בחול מועצה מקומית קדימה צורן

 שנת לידה מועצה מקומית קדימה צורן

 קוד חלוקה מועצה מקומית קדימה צורן

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין: סמל ישוב ית קדימה צורןמועצה מקומ

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין: מספר בית מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין: אות בית מועצה מקומית קדימה צורן

 כניסה קטין: מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית קדימה צורן

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית קדימה צורן

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין: תא דואר מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין: אצל מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית קדימה צורן

 קטין: תאריך סיום קדימה צורן מועצה מקומית

 אינדיקצית בגיר מועצה מקומית קדימה צורן

 מספר זהות פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 שם משפחה פיצויים אישיים -משרד האוצר 
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 שם פרטי פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 שם פרטי קודם פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 אב שם פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 תאריך לידה פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 מצב אישי פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 תאריך פטירה פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 אינדיקציית פטירה פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 סמל ישוב פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 שם ישוב פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 סמל רחוב פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 שם רחוב פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 מספר בית פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 אות בית פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 מספר כניסה פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 מספר דירה פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 5מיקוד  פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 7מיקוד  פיצויים אישיים -שרד האוצר מ

 תאריך כניסה למען פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 שם משפחה אנגלית פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 שם פרטי אנגלית פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 שנת לידה פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 קוד חלוקה פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים פיצויים אישיים -צר משרד האו

 בן משפחה: סוג קשר פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 בן משפחה: מאגר פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם משפחה פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם פרטי פיצויים אישיים -משרד האוצר 

 הותמספר ז מיטב -צה"ל 

 שם משפחה מיטב -צה"ל 

 שם משפחה קודם מיטב -צה"ל 

 שם נעורים מיטב -צה"ל 

 שם פרטי מיטב -צה"ל 

 שם פרטי קודם מיטב -צה"ל 

 מ.זהות אב מיטב -צה"ל 

 שם אב מיטב -צה"ל 

 מספר זהות אם מיטב -צה"ל 

 שם אם מיטב -צה"ל 

 שם סב מיטב -צה"ל 

 תאריך לידה מיטב -צה"ל 

 תאריך לידה עברי מיטב -"ל צה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  271עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 סוג מקום לידה מיטב -צה"ל 

 מקום לידה מיטב -צה"ל 

 קוד ארץ לידה מיטב -צה"ל 

 ב.זוג מ.זהות מיטב -צה"ל 

 ב.זוג שם פרטי מיטב -צה"ל 

 ב.זוג שם משפחה מיטב -צה"ל 

 מצב אישי מיטב -צה"ל 

 תאריך מצב אישי מיטב -צה"ל 

 מין מיטב -צה"ל 

 סטטוס מיטב -צה"ל 

 תאריך פטירה מיטב -צה"ל 

 תאריך פטירה עברי מיטב -צה"ל 

 אינדיקציית פטירה מיטב -צה"ל 

 דת מיטב -צה"ל 

 לאום מיטב -צה"ל 

 אזרחות מיטב -צה"ל 

 תאריך כניסה לארץ מיטב -צה"ל 

 תאריך עליה מיטב -צה"ל 

 ארץ עליה מיטב -צה"ל 

 זרים אזרחות זרה עבור מיטב -צה"ל 

 דרכון זר עבור זרים מיטב -צה"ל 

 סמל ישוב מיטב -צה"ל 

 שם ישוב מיטב -צה"ל 

 סמל רחוב מיטב -צה"ל 

 שם רחוב מיטב -צה"ל 

 מספר בית מיטב -צה"ל 

 אות בית מיטב -צה"ל 

 מספר כניסה מיטב -צה"ל 

 מספר דירה מיטב -צה"ל 

 5מיקוד  מיטב -צה"ל 

 7מיקוד  מיטב -צה"ל 

 תאריך כניסה למען מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: סמל ישוב מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: שם ישוב מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: סמל רחוב מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: שם רחוב מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: מספר בית מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: אות בית מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: כניסה מיטב -צה"ל 

 דואר: מספר דירה כ. מיטב -צה"ל 
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 7כ. דואר: מיקוד  מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: תא דואר מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: אצל מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: תאריך כניסה מיטב -צה"ל 

 כ. דואר: תאריך סיום מיטב -צה"ל 

 שם משפחה אנגלית מיטב -צה"ל 

 שם פרטי אנגלית מיטב -צה"ל 

 שם אב אנגלית מיטב -צה"ל 

 שם אם אנגלית מיטב -"ל צה

 סה"כ ילדים מיטב -צה"ל 

 אינד שוהה בחול מיטב -צה"ל 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מיטב -צה"ל 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מיטב -צה"ל 

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה מיטב -צה"ל 

 שנת לידה מיטב -צה"ל 

 מספר נלווה מיטב -צה"ל 

 הקוד חלוק מיטב -צה"ל 

 שם משפחה אב מיטב -צה"ל 

 שם פרטי אב )רשומת אב( מיטב -צה"ל 

 שם אבי האב מיטב -צה"ל 

 אזרחות אב מיטב -צה"ל 

 קטגוריה מיטב -צה"ל 

 נתון קודם מיטב -צה"ל 

 שם משפחה אם מיטב -צה"ל 

 שם פרטי אם )רשומת האם( מיטב -צה"ל 

 שם פרטי אבי האם מיטב -צה"ל 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה מיטב -צה"ל 

 ב.ג סוג פתיחה מיטב -צה"ל 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה מיטב -צה"ל 

 ב.ג סוג סגירה מיטב -צה"ל 

 סוג אשרה מיטב -צה"ל 

 מאגר מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: סוג קשר מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: מאגר מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: מספר זהות מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: שם משפחה מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: שם פרטי מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: סוג מקום לידה מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: מקום לידה מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: תאריך לידה מיטב -צה"ל 
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 בן משפחה: תאריך לידה עברי מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: שם אב מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: דרכון זר מיטב -צה"ל 

 בן משפחה: מספר נלווה מיטב -ה"ל צ

 עבור שאילתות-סוג שם  מיטב -צה"ל 

 שם קודם מיטב -צה"ל 

 תאריך עדכון מיטב -צה"ל 

 סוג עדכון מיטב -צה"ל 

 סיבת שינוי מיטב -צה"ל 

 תאריך ביטול מיטב -צה"ל 

 מספר זהות מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 חהשם משפ מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם משפחה קודם מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם נעורים מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם פרטי מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם פרטי קודם מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 מ.זהות אב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם אב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 מספר זהות אם ע"ממחלקת פרט/ענ"פ מ -צה"ל 

 שם אם מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 תאריך לידה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 תאריך לידה עברי מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 ב.זוג מ.זהות מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 ב.זוג שם פרטי מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 פחהב.זוג שם מש מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 מצב אישי מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 תאריך מצב אישי מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 מין מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 סטטוס מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 תאריך סטטוס מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 תאריך פטירה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 תאריך פטירה עברי ממחלקת פרט/ענ"פ מע" -צה"ל 

 1סיבת פטירה  מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 2סיבת פטירה  מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 3סיבת פטירה  מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 אינדיקציית פטירה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 תאריך עליה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 ץ עליהאר מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 סמל ישוב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם ישוב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 
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 סמל רחוב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם רחוב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 מספר בית מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 אות בית מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 פר כניסהמס מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 מספר דירה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 5מיקוד  מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 7מיקוד  מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: סמל ישוב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: שם ישוב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: סמל רחוב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: שם רחוב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: מספר בית מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: אות בית מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: כניסה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: מספר דירה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 7דואר: מיקוד  כ. מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: תא דואר מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: אצל מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: תאריך כניסה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 כ. דואר: תאריך סיום מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 סה"כ ילדים מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 אינד שוהה בחול נ"פ מע"ממחלקת פרט/ע -צה"ל 

 מ.אישי מול בן זוג מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שנת לידה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 קוד חלוקה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם משפחה אב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם פרטי אב )רשומת אב( מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם משפחה אם פ מע"ממחלקת פרט/ענ" -צה"ל 

 שם פרטי אם )רשומת האם( מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 תאריך תוקף מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 בן משפחה: סוג קשר מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 בן משפחה: מאגר מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 בן משפחה: מספר זהות מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 בן משפחה: שם משפחה לקת פרט/ענ"פ מע"ממח -צה"ל 

 בן משפחה: שם פרטי מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 בן משפחה: תאריך לידה מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 בן משפחה: שם אב מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 בן משפחה: מין ממחלקת פרט/ענ"פ מע" -צה"ל 
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 בן משפחה: סטטוס מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 בן משפחה: תאריך סטטוס מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 עבור שאילתות-סוג שם  מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 שם קודם מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 תאריך עדכון מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 סוג עדכון פ מע"ממחלקת פרט/ענ" -צה"ל 

 סיבת שינוי מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 תאריך ביטול מחלקת פרט/ענ"פ מע"מ -צה"ל 

 מספר זהות מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם משפחה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם משפחה קודם מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם נעורים מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם פרטי מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם פרטי קודם מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 מאגר אב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 מ.זהות אב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם אב ני עריםמנהל נפגעים וקצי -צה"ל מנה"ק 

 מאגר אם מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 מספר זהות אם מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם אם מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 תאריך לידה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 יתאריך לידה עבר מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 סוג מקום לידה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 מקום לידה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 ב.זוג מ.זהות מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 ב.זוג שם פרטי מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 הב.זוג שם משפח מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 מצב אישי מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 מין מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 סטטוס מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 תאריך פטירה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 תאריך פטירה עברי מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 אינדיקציית פטירה הל נפגעים וקציני עריםמנ -צה"ל מנה"ק 

 דת מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 לאום מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 אזרחות מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 תאריך עליה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 רץ עליהא מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 אזרחות זרה עבור זרים מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 סמל ישוב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 
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 שם ישוב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 סמל רחוב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם רחוב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 מספר בית מנהל נפגעים וקציני ערים -"ל מנה"ק צה

 אות בית מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 מספר כניסה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 מספר דירה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 5מיקוד  מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 7מיקוד  ים וקציני עריםמנהל נפגע -צה"ל מנה"ק 

 תאריך כניסה למען מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 כ. דואר: סמל ישוב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 כ. דואר: שם ישוב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 כ. דואר: סמל רחוב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 כ. דואר: שם רחוב מנהל נפגעים וקציני ערים - צה"ל מנה"ק

 כ. דואר: מספר בית מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 כ. דואר: אות בית מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 כ. דואר: כניסה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 ספר דירהכ. דואר: מ מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 5כ. דואר: מיקוד  מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 7כ. דואר: מיקוד  מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 כ. דואר: תא דואר מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם משפחה אנגלית מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם פרטי אנגלית ציני עריםמנהל נפגעים וק -צה"ל מנה"ק 

 אינד שוהה בחול מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שנת לידה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 סוג מקום פטירה מנהל נפגעים וקציני ערים -מנה"ק צה"ל 

 מקום פטירה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 קוד חלוקה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם משפחה אב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם פרטי אב )רשומת אב( מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם משפחה אם מנהל נפגעים וקציני ערים -ה"ל מנה"ק צ

 שם פרטי אם )רשומת האם( מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 ב.ג סוג פתיחה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה יםמנהל נפגעים וקציני ער -צה"ל מנה"ק 

 ב.ג סוג סגירה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 תאריך תוקף מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 בן משפחה: סוג קשר מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 
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 בן משפחה: מאגר מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 בן משפחה: מספר זהות געים וקציני עריםמנהל נפ -צה"ל מנה"ק 

 בן משפחה: שם משפחה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 בן משפחה: שם פרטי מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 בן משפחה: סוג מקום לידה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 חה: מקום לידהבן משפ מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 בן משפחה: אזרחות מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 בן משפחה: שם אב מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 בן משפחה: מין מנהל נפגעים וקציני ערים -מנה"ק  צה"ל

 עבור שאילתות-סוג שם  מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 שם קודם מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 תאריך עדכון מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 סוג עדכון מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 סיבת שינוי מנהל נפגעים וקציני ערים -מנה"ק צה"ל 

 תאריך ביטול מנהל נפגעים וקציני ערים -צה"ל מנה"ק 

 מספר זהות צה"ל מקמצר

 שם משפחה צה"ל מקמצר

 שם משפחה קודם צה"ל מקמצר

 שם נעורים צה"ל מקמצר

 שם פרטי צה"ל מקמצר

 שם פרטי קודם צה"ל מקמצר

 מ.זהות אב צה"ל מקמצר

 שם אב מקמצר צה"ל

 מספר זהות אם צה"ל מקמצר

 שם אם צה"ל מקמצר

 תאריך לידה צה"ל מקמצר

 תאריך לידה עברי צה"ל מקמצר

 סוג מקום לידה צה"ל מקמצר

 מקום לידה צה"ל מקמצר

 ב.זוג מ.זהות צה"ל מקמצר

 ב.זוג שם פרטי צה"ל מקמצר

 ב.זוג שם משפחה צה"ל מקמצר

 מצב אישי צה"ל מקמצר

 תאריך מצב אישי ה"ל מקמצרצ

 מקום מצב אישי צה"ל מקמצר

 מין צה"ל מקמצר

 סטטוס צה"ל מקמצר

 תאריך סטטוס צה"ל מקמצר
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 תאריך פטירה צה"ל מקמצר

 תאריך פטירה עברי צה"ל מקמצר

 1סיבת פטירה  צה"ל מקמצר

 אינדיקציית פטירה צה"ל מקמצר

 אזרחות צה"ל מקמצר

 קת ת.זתאריך הנפ צה"ל מקמצר

 תאריך כניסה לארץ צה"ל מקמצר

 תאריך עליה צה"ל מקמצר

 ארץ עליה צה"ל מקמצר

 מספר עליה צה"ל מקמצר

 אזרחות זרה עבור זרים צה"ל מקמצר

 דרכון זר עבור זרים צה"ל מקמצר

 סמל ישוב צה"ל מקמצר

 שם ישוב צה"ל מקמצר

 סמל רחוב צה"ל מקמצר

 שם רחוב צה"ל מקמצר

 מספר בית מצרצה"ל מק

 אות בית צה"ל מקמצר

 מספר כניסה צה"ל מקמצר

 מספר דירה צה"ל מקמצר

 5מיקוד  צה"ל מקמצר

 7מיקוד  צה"ל מקמצר

 תאריך כניסה למען צה"ל מקמצר

 שם משפחה אנגלית צה"ל מקמצר

 שם פרטי אנגלית צה"ל מקמצר

 מספר מסמך נסיעה צה"ל מקמצר

 נפקהמ.נסיעה מקום ה צה"ל מקמצר

 מ.נסיעה תאריך הנפקה צה"ל מקמצר

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף צה"ל מקמצר

 אינד שוהה בחול צה"ל מקמצר

 תאריך כניסה אחרונה לארץ צה"ל מקמצר

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ צה"ל מקמצר

 שנת לידה צה"ל מקמצר

 זיהוי קודם צה"ל מקמצר

 סוג מקום פטירה צה"ל מקמצר

 ום פטירהמק צה"ל מקמצר

 קוד חלוקה צה"ל מקמצר

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה צה"ל מקמצר

 שם משפחה אב צה"ל מקמצר

 שם פרטי אב )רשומת אב( צה"ל מקמצר
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 שם אבי האב צה"ל מקמצר

 שם משפחה אם צה"ל מקמצר

 שם פרטי אם )רשומת האם( צה"ל מקמצר

 שם פרטי אבי האם צה"ל מקמצר

 פתיחת תנועהב.ג תאריך  צה"ל מקמצר

 ב.ג נמל תעופה פתיחה צה"ל מקמצר

 ב.ג חברת תעופה פתיחה צה"ל מקמצר

 ב.ג מספר טיסה פתיחה צה"ל מקמצר

 ב.ג תאריך סגירת תנועה צה"ל מקמצר

 ב.ג נמל תעופה סגירה צה"ל מקמצר

 ב.ג חברת תעופה סגירה צה"ל מקמצר

 ב.ג מספר טיסה סגירה צה"ל מקמצר

 ך תוקףתארי צה"ל מקמצר

 בן משפחה: סוג קשר צה"ל מקמצר

 בן משפחה: מאגר צה"ל מקמצר

 בן משפחה: מספר זהות צה"ל מקמצר

 בן משפחה: שם משפחה צה"ל מקמצר

 בן משפחה: שם פרטי צה"ל מקמצר

 בן משפחה: סוג מקום לידה צה"ל מקמצר

 בן משפחה: מקום לידה צה"ל מקמצר

 הבן משפחה: תאריך ליד צה"ל מקמצר

 בן משפחה: תאריך לידה עברי צה"ל מקמצר

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח צה"ל מקמצר

 בן משפחה: סוג מסמך נסיעה צה"ל מקמצר

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה צה"ל מקמצר

 בן משפחה: אזרחות צה"ל מקמצר

 בן משפחה: שם אב צה"ל מקמצר

 בן משפחה: מין צה"ל מקמצר

 : סטטוסבן משפחה צה"ל מקמצר

 בן משפחה: דרכון זר צה"ל מקמצר

 בן משפחה: מספר נלווה צה"ל מקמצר

 עבור שאילתות-סוג שם  צה"ל מקמצר

 שם קודם צה"ל מקמצר

 תאריך עדכון צה"ל מקמצר

 סוג עדכון צה"ל מקמצר

 תאריך ביטול צה"ל מקמצר

 מספר זהות יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם משפחה חידת בתי דין צבאיםי -צה"ל  יבד"צ 

 שם משפחה קודם יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם נעורים יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 
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 שם שדה שם לקוח

 שם פרטי יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם פרטי קודם יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 במ.זהות א יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם אב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 מספר זהות אם יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם אם יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך לידה יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך לידה עברי יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 סטטוס ן צבאיםיחידת בתי די -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך פטירה יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך פטירה עברי יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 אינדיקציית פטירה יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך כניסה לארץ יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 ך עליהתארי יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 דרכון זר עבור זרים יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 סמל ישוב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם ישוב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 סמל רחוב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם רחוב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 מספר בית בתי דין צבאיםיחידת  -צה"ל  יבד"צ 

 אות בית יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 מספר כניסה יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 מספר דירה יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 5מיקוד  יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 7מיקוד  יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך כניסה למען יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 כ. דואר: סמל ישוב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 כ. דואר: שם ישוב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 כ. דואר: סמל רחוב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 כ. דואר: שם רחוב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 כ. דואר: מספר בית יחידת בתי דין צבאים -יבד"צ צה"ל  

 כ. דואר: אות בית יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 כ. דואר: כניסה יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 כ. דואר: מספר דירה יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 5כ. דואר: מיקוד  יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 7כ. דואר: מיקוד  יחידת בתי דין צבאים -ה"ל  יבד"צ צ

 אינד שוהה בחול יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 ת לידהשנ יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 
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 קוד חלוקה יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם משפחה אב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם פרטי אב )רשומת אב( יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם משפחה אם יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 האם(שם פרטי אם )רשומת  יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך תוקף יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 בן משפחה: סוג קשר יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 בן משפחה: מאגר יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 בן משפחה: מספר זהות יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 משפחה בן משפחה: שם יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 בן משפחה: שם פרטי יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 בן משפחה: תאריך לידה יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 בן משפחה: שם אב יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 בן משפחה: דרכון זר צבאים יחידת בתי דין -צה"ל  יבד"צ 

 בן משפחה: מספר נלווה יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 עבור שאילתות-סוג שם  יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 שם קודם יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך עדכון יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 סוג עדכון צבאים יחידת בתי דין -צה"ל  יבד"צ 

 סיבת שינוי יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 תאריך ביטול יחידת בתי דין צבאים -צה"ל  יבד"צ 

 מספר זהות צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם משפחה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם משפחה קודם הצה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גביי

 שם נעורים צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם פרטי צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם פרטי קודם צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 מאגר אב צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 מ.זהות אב חוליית גבייה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות /

 שם אב צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 מאגר אם צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 מספר זהות אם צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם אם צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 תאריך לידה / חוליית גבייה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות

 תאריך לידה עברי צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 ב.זוג מ.זהות צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 ב.זוג שם פרטי צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 ב.זוג שם משפחה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 מצב אישי צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה
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 תאריך מצב אישי צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 סטטוס צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 תאריך פטירה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 תאריך פטירה עברי הצה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גביי

 תאריך כניסה לארץ צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 סמל ישוב צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם ישוב צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 סמל רחוב צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם רחוב מלאות / חוליית גבייהצה"ל  מופת/שכר קבע וג

 מספר בית צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 אות בית צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 מספר דירה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 תאריך כניסה למען צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 כ. דואר: סמל ישוב /שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייהצה"ל  מופת

 כ. דואר: שם ישוב צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 כ. דואר: סמל רחוב צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 כ. דואר: שם רחוב צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 כ. דואר: מספר בית ות / חוליית גבייהצה"ל  מופת/שכר קבע וגמלא

 כ. דואר: אות בית צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 כ. דואר: כניסה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 כ. דואר: מספר דירה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 7כ. דואר: מיקוד  יהצה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבי

 כ. דואר: תא דואר צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 כ. דואר: תאריך כניסה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 כ. דואר: תאריך סיום צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 חה אנגליתשם משפ צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם פרטי אנגלית צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 סה"כ ילדים צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 אינד שוהה בחול צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ פת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייהצה"ל  מו

 מ.אישי מול בן זוג צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שנת לידה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם משפחה אב צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם פרטי אב )רשומת אב( חוליית גבייה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות /

 שם אבי האב צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם משפחה אם צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם פרטי אם )רשומת האם( צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 פרטי אבי האם שם צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה
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 ב.ג סוג פתיחה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 ב.ג תאריך סגירת תנועה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 הב.ג סוג סגיר צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 תאריך תוקף צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 בן משפחה: סוג קשר צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 בן משפחה: מאגר צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 בן משפחה: מספר זהות צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 בן משפחה: שם משפחה ע וגמלאות / חוליית גבייהצה"ל  מופת/שכר קב

 בן משפחה: שם פרטי צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 בן משפחה: תאריך לידה צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 בן משפחה: סטטוס צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 בן משפחה: תאריך סטטוס / חוליית גבייהצה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות 

 עבור שאילתות-סוג שם  צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 שם קודם צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 תאריך עדכון צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 כוןסוג עד צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 סיבת שינוי צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 תאריך ביטול צה"ל  מופת/שכר קבע וגמלאות / חוליית גבייה

 מספר זהות הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 שם משפחה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 ם פרטיש הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 שם אב הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 שם אם הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תאריך לידה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 סוג מקום לידה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 דהמקום לי הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 קוד ארץ לידה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 ב.זוג מאגר הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 ב.זוג מ.זהות הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 ב.זוג שם פרטי הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 ב.זוג שם משפחה אההרשות לזכויות ניצולי השו -משרד האוצר 

 מצב אישי הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תאריך מצב אישי הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 מין הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 סטטוס הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תאריך פטירה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 אינדיקציית פטירה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 אזרחות הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תאריך עליה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 סמל ישוב הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 
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 שם ישוב השואההרשות לזכויות ניצולי  -משרד האוצר 

 סמל רחוב הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 שם רחוב הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 מספר בית הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 אות בית הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 ר כניסהמספ הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 מספר דירה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 5מיקוד  הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 7מיקוד  הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תאריך כניסה למען הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 מ.אישי מול בן זוג הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 שנת לידה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 קוד חלוקה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 קטגוריה הרשות לזכויות ניצולי השואה -האוצר משרד 

 נתון קודם הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 ב.ג סוג פתיחה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תאריך סגירת תנועה ב.ג הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 ב.ג סוג סגירה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 אינדיקצית אזרח הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תאריך תוקף הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תעודה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 בן משפחה: סוג קשר ניצולי השואה הרשות לזכויות -משרד האוצר 

 בן משפחה: מאגר הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 בן משפחה: מספר זהות הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם משפחה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 חה: שם פרטיבן משפ הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 בן משפחה: סוג מקום לידה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 בן משפחה: מקום לידה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 בן משפחה: תאריך לידה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם אב הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 בן משפחה: מין הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 בן משפחה: סטטוס הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 בן משפחה: דרכון זר הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 שם קודם הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 תאריך עדכון השואה הרשות לזכויות ניצולי -משרד האוצר 

 סוג עדכון הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 סיבת שינוי הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 
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 תאריך ביטול הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 ב.זוג תאריך לידה הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 

 מען קודם ויות ניצולי השואההרשות לזכ -משרד האוצר 

 מספר זהות לשכת בריאות חיפה

 שם משפחה לשכת בריאות חיפה

 שם משפחה קודם לשכת בריאות חיפה

 שם נעורים לשכת בריאות חיפה

 שם פרטי לשכת בריאות חיפה

 שם פרטי קודם לשכת בריאות חיפה

 מאגר אב לשכת בריאות חיפה

 מ.זהות אב לשכת בריאות חיפה

 שם אב כת בריאות חיפהלש

 מאגר אם לשכת בריאות חיפה

 מספר זהות אם לשכת בריאות חיפה

 תאריך לידה לשכת בריאות חיפה

 תאריך לידה עברי לשכת בריאות חיפה

 סוג מקום לידה לשכת בריאות חיפה

 מקום לידה לשכת בריאות חיפה

 מצב אישי לשכת בריאות חיפה

 אישיתאריך מצב  לשכת בריאות חיפה

 מין לשכת בריאות חיפה

 סטטוס לשכת בריאות חיפה

 תאריך פטירה לשכת בריאות חיפה

 תאריך פטירה עברי לשכת בריאות חיפה

 1סיבת פטירה  לשכת בריאות חיפה

 2סיבת פטירה  לשכת בריאות חיפה

 3סיבת פטירה  לשכת בריאות חיפה

 אינדיקציית פטירה לשכת בריאות חיפה

 דת חיפה לשכת בריאות

 תאריך עליה לשכת בריאות חיפה

 ארץ עליה לשכת בריאות חיפה

 סמל ישוב לשכת בריאות חיפה

 שם ישוב לשכת בריאות חיפה

 סמל רחוב לשכת בריאות חיפה

 שם רחוב לשכת בריאות חיפה

 מספר בית לשכת בריאות חיפה

 אות בית לשכת בריאות חיפה

 מספר כניסה לשכת בריאות חיפה

 מספר דירה כת בריאות חיפהלש

 5מיקוד  לשכת בריאות חיפה
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 7מיקוד  לשכת בריאות חיפה

 תאריך כניסה למען לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: סמל ישוב לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: שם ישוב לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: סמל רחוב לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: שם רחוב לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: מספר בית שכת בריאות חיפהל

 כ. דואר: אות בית לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: כניסה לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: מספר דירה לשכת בריאות חיפה

 5כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות חיפה

 7כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: תא דואר לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: אצל חיפה לשכת בריאות

 כ. דואר: תאריך כניסה לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: תאריך סיום לשכת בריאות חיפה

 שם משפחה אנגלית לשכת בריאות חיפה

 שם פרטי אנגלית לשכת בריאות חיפה

 אינד שוהה בחול לשכת בריאות חיפה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ לשכת בריאות חיפה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ לשכת בריאות חיפה

 שנת לידה לשכת בריאות חיפה

 סוג מקום פטירה לשכת בריאות חיפה

 מקום פטירה לשכת בריאות חיפה

 קוד חלוקה לשכת בריאות חיפה

 כ. דואר: קוד חלוקה לשכת בריאות חיפה

 שם משפחה אב לשכת בריאות חיפה

 שם פרטי אב )רשומת אב( לשכת בריאות חיפה

 שם משפחה אם ריאות חיפהלשכת ב

 שם פרטי אם )רשומת האם( לשכת בריאות חיפה

 בן משפחה: סוג קשר לשכת בריאות חיפה

 בן משפחה: מאגר לשכת בריאות חיפה

 בן משפחה: מספר זהות לשכת בריאות חיפה

 בן משפחה: שם משפחה לשכת בריאות חיפה

 בן משפחה: שם פרטי לשכת בריאות חיפה

 מספר זהות בי"ח ברזילי

 שם משפחה בי"ח ברזילי

 שם משפחה קודם בי"ח ברזילי

 שם נעורים בי"ח ברזילי

 שם פרטי בי"ח ברזילי
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 שם פרטי קודם בי"ח ברזילי

 שם אב בי"ח ברזילי

 תאריך לידה בי"ח ברזילי

 תאריך לידה עברי בי"ח ברזילי

 סוג מקום לידה בי"ח ברזילי

 מקום לידה בי"ח ברזילי

 קוד ארץ לידה ח ברזיליבי"

 ב.זוג מ.זהות בי"ח ברזילי

 ב.זוג שם פרטי בי"ח ברזילי

 ב.זוג שם משפחה בי"ח ברזילי

 מצב אישי בי"ח ברזילי

 תאריך מצב אישי בי"ח ברזילי

 מין בי"ח ברזילי

 סטטוס בי"ח ברזילי

 תאריך פטירה בי"ח ברזילי

 תאריך פטירה עברי בי"ח ברזילי

 1סיבת פטירה  בי"ח ברזילי

 2סיבת פטירה  בי"ח ברזילי

 3סיבת פטירה  בי"ח ברזילי

 צבא בי"ח ברזילי

 אינדיקציית פטירה בי"ח ברזילי

 דת בי"ח ברזילי

 לאום בי"ח ברזילי

 אזרחות בי"ח ברזילי

 תאריך הנפקת ת.ז בי"ח ברזילי

 תאריך כניסה לארץ בי"ח ברזילי

 תאריך עליה בי"ח ברזילי

 ארץ עליה ברזיליבי"ח 

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח ברזילי

 דרכון זר עבור זרים בי"ח ברזילי

 סמל ישוב בי"ח ברזילי

 שם ישוב בי"ח ברזילי

 סמל רחוב בי"ח ברזילי

 שם רחוב בי"ח ברזילי

 מספר בית בי"ח ברזילי

 אות בית בי"ח ברזילי

 מספר כניסה בי"ח ברזילי

 המספר דיר בי"ח ברזילי

 5מיקוד  בי"ח ברזילי

 7מיקוד  בי"ח ברזילי
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 תאריך כניסה למען בי"ח ברזילי

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח ברזילי

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח ברזילי

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח ברזילי

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח ברזילי

 כ. דואר: מספר בית בי"ח ברזילי

 כ. דואר: אות בית בי"ח ברזילי

 כ. דואר: כניסה בי"ח ברזילי

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח ברזילי

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח ברזילי

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח ברזילי

 כ. דואר: תא דואר בי"ח ברזילי

 כ. דואר: אצל בי"ח ברזילי

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח ברזילי

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח ברזילי

 שם משפחה אנגלית בי"ח ברזילי

 שם פרטי אנגלית בי"ח ברזילי

 אינד שוהה בחול בי"ח ברזילי

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח ברזילי

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח ברזילי

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח ברזילי

 שנת לידה בי"ח ברזילי

 סוג מקום פטירה בי"ח ברזילי

 מקום פטירה בי"ח ברזילי

 קוד חלוקה "ח ברזיליבי

 כ. דואר: קוד חלוקה בי"ח ברזילי

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח ברזילי

 תאריך תוקף בי"ח ברזילי

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח ברזילי

 בן משפחה: מאגר בי"ח ברזילי

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח ברזילי

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח ברזילי

 : שם פרטיבן משפחה בי"ח ברזילי

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח ברזילי

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח ברזילי

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח ברזילי

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח ברזילי

 בן משפחה: שם אב בי"ח ברזילי

 בן משפחה: מין בי"ח ברזילי

 בן משפחה: סטטוס בי"ח ברזילי
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 פחה: תאריך סטטוסבן מש בי"ח ברזילי

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח ברזילי

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח ברזילי

 מספר זהות בי"ח הלל יפה

 שם משפחה בי"ח הלל יפה

 שם משפחה קודם בי"ח הלל יפה

 שם נעורים בי"ח הלל יפה

 שם פרטי בי"ח הלל יפה

 שם פרטי קודם בי"ח הלל יפה

 שם אב בי"ח הלל יפה

 תאריך לידה הלל יפה בי"ח

 תאריך לידה עברי בי"ח הלל יפה

 סוג מקום לידה בי"ח הלל יפה

 מקום לידה בי"ח הלל יפה

 קוד ארץ לידה בי"ח הלל יפה

 ב.זוג מ.זהות בי"ח הלל יפה

 ב.זוג שם פרטי בי"ח הלל יפה

 ב.זוג שם משפחה בי"ח הלל יפה

 מצב אישי בי"ח הלל יפה

 מצב אישיתאריך  בי"ח הלל יפה

 מין בי"ח הלל יפה

 סטטוס בי"ח הלל יפה

 תאריך פטירה בי"ח הלל יפה

 תאריך פטירה עברי בי"ח הלל יפה

 1סיבת פטירה  בי"ח הלל יפה

 2סיבת פטירה  בי"ח הלל יפה

 3סיבת פטירה  בי"ח הלל יפה

 צבא בי"ח הלל יפה

 אינדיקציית פטירה בי"ח הלל יפה

 דת בי"ח הלל יפה

 לאום הלל יפה בי"ח

 אזרחות בי"ח הלל יפה

 תאריך הנפקת ת.ז בי"ח הלל יפה

 תאריך כניסה לארץ בי"ח הלל יפה

 תאריך עליה בי"ח הלל יפה

 ארץ עליה בי"ח הלל יפה

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח הלל יפה

 דרכון זר עבור זרים בי"ח הלל יפה

 סמל ישוב בי"ח הלל יפה

 שם ישוב בי"ח הלל יפה
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 סמל רחוב בי"ח הלל יפה

 שם רחוב בי"ח הלל יפה

 מספר בית בי"ח הלל יפה

 אות בית בי"ח הלל יפה

 מספר כניסה בי"ח הלל יפה

 מספר דירה בי"ח הלל יפה

 5מיקוד  בי"ח הלל יפה

 7מיקוד  בי"ח הלל יפה

 תאריך כניסה למען בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: שם ישוב יפה בי"ח הלל

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: מספר בית בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: אות בית בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: כניסה בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח הלל יפה

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח הלל יפה

 7. דואר: מיקוד כ בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: תא דואר בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: אצל בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח הלל יפה

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח הלל יפה

 שם משפחה אנגלית בי"ח הלל יפה

 שם פרטי אנגלית בי"ח הלל יפה

 אינד שוהה בחול בי"ח הלל יפה

 אחרונה לארץ תאריך כניסה בי"ח הלל יפה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח הלל יפה

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח הלל יפה

 שנת לידה בי"ח הלל יפה

 סוג מקום פטירה בי"ח הלל יפה

 מקום פטירה בי"ח הלל יפה

 קוד חלוקה בי"ח הלל יפה

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח הלל יפה

 תאריך תוקף בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: סוג קשר יפהבי"ח הלל 

 בן משפחה: מאגר בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח הלל יפה
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 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: שם אב בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: מין בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: סטטוס בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח הלל יפה

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח הלל יפה

 מספר זהות לנכסי נפקדים אפוטרופוס -משרד האוצר 

 שם משפחה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 שם פרטי אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 שם אב אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 שם אם אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 תאריך לידה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 מצב אישי אפוטרופוס לנכסי נפקדים -אוצר משרד ה

 מין אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 סטטוס אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 תאריך סטטוס אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 תאריך פטירה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 אזרחות םאפוטרופוס לנכסי נפקדי -משרד האוצר 

 תאריך עליה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 אזרחות זרה עבור זרים אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 סמל ישוב אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 שם ישוב אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 סמל רחוב אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 שם רחוב אפוטרופוס לנכסי נפקדים -ד האוצר משר

 מספר בית אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 אות בית אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 מספר כניסה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 מספר דירה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 5מיקוד  נפקדים אפוטרופוס לנכסי -משרד האוצר 

 7מיקוד  אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 שם משפחה אנגלית אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 שם פרטי אנגלית אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 שנת לידה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 קהקוד חלו אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 שם אבי האב אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 קטגוריה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 
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 נתון קודם אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 שם פרטי אבי האם אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 בן משפחה: סוג קשר אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 בן משפחה: מאגר אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 בן משפחה: מספר זהות אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם משפחה יםאפוטרופוס לנכסי נפקד -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם פרטי אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 בן משפחה: תאריך לידה אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם אב אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 בן משפחה: סטטוס אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 בן משפחה: תאריך סטטוס פוטרופוס לנכסי נפקדיםא -משרד האוצר 

 תאריך עדכון אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 סוג עדכון אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 סיבת שינוי אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 תאריך ביטול אפוטרופוס לנכסי נפקדים -משרד האוצר 

 מספר זהות יאות הנפשבי"ח כפר שאולהמרכז הירושלמי לבר

 שם משפחה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 שם משפחה קודם המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 שם נעורים המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 שם פרטי המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 שם פרטי קודם י לבריאות הנפשבי"ח כפר שאולהמרכז הירושלמ

 שם אב המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 תאריך לידה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 תאריך לידה עברי המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 סוג מקום לידה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 מקום לידה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 ב.זוג מ.זהות המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 ב.זוג שם פרטי המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 ב.זוג שם משפחה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 מצב אישי שאול המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר

 תאריך מצב אישי המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 מין המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 סטטוס המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 תאריך פטירה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 תאריך פטירה עברי שאול המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר

 1סיבת פטירה  המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 2סיבת פטירה  המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 3סיבת פטירה  המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול
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 צבא המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 אינדיקציית פטירה ת הנפשבי"ח כפר שאולהמרכז הירושלמי לבריאו

 דת המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 לאום המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 אזרחות המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 תאריך כניסה לארץ המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 תאריך עליה יאות הנפשבי"ח כפר שאולהמרכז הירושלמי לבר

 ארץ עליה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 אזרחות זרה עבור זרים המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 דרכון זר עבור זרים המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 שובסמל י המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 שם ישוב המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 סמל רחוב המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 שם רחוב המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 מספר בית המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 אות בית המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 מספר כניסה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 מספר דירה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 5מיקוד  המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 7מיקוד  המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 סה למעןתאריך כני המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: סמל ישוב המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: שם ישוב המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: סמל רחוב המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: שם רחוב המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: מספר בית ושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאולהמרכז היר

 כ. דואר: אות בית המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: כניסה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: מספר דירה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 5כ. דואר: מיקוד  י"ח כפר שאולהמרכז הירושלמי לבריאות הנפשב

 7כ. דואר: מיקוד  המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: תא דואר המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: אצל המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 ריך כניסהכ. דואר: תא המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: תאריך סיום המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 שם משפחה אנגלית המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 שם פרטי אנגלית המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 אינד שוהה בחול המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 תאריך כניסה אחרונה לארץ למי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאולהמרכז הירוש

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול
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 מ.אישי מול בן זוג המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 שנת לידה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 סוג מקום פטירה הנפשבי"ח כפר שאולהמרכז הירושלמי לבריאות 

 מקום פטירה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 קוד חלוקה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 כ. דואר: קוד חלוקה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 מת אב(שם פרטי אב )רשו המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 תאריך תוקף המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: סוג קשר המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: מאגר המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: מספר זהות המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: שם משפחה בריאות הנפשבי"ח כפר שאולהמרכז הירושלמי ל

 בן משפחה: שם פרטי המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: סוג מקום לידה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: מקום לידה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: תאריך לידה הנפשבי"ח כפר שאולהמרכז הירושלמי לבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: שם אב המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: מין המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: סטטוס ר שאולהמרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפ

 בן משפחה: תאריך סטטוס המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: דרכון זר המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 בן משפחה: מספר נלווה המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 הותמספר ז מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם משפחה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם משפחה קודם מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם נעורים מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם פרטי מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם פרטי קודם מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מאגר אב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -"ל צה

 מ.זהות אב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם אב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מאגר אם מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מספר זהות אם מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם אם דת קצין שלישות ראשימפק -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך לידה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך לידה עברי מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 סוג מקום לידה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מקום לידה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 קוד ארץ לידה צין שלישות ראשימפקדת ק -מקשלר  -צה"ל 
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 ב.זוג מאגר מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.זוג מ.זהות מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.זוג שם פרטי מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.זוג שם משפחה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מצב אישי קדת קצין שלישות ראשימפ -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך מצב אישי מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מין מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 סטטוס מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך פטירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך פטירה עברי ראשי מפקדת קצין שלישות -מקשלר  -צה"ל 

 אינדיקציית פטירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 דת מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 לאום מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 אזרחות מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 הנפקת ת.זתאריך  מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך כניסה לארץ מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך עליה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 אזרחות זרה עבור זרים מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 דרכון זר עבור זרים מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 סמל ישוב קצין שלישות ראשימפקדת  -מקשלר  -צה"ל 

 שם ישוב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 סמל רחוב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם רחוב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מספר בית מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ות ביתא מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מספר כניסה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מספר דירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 5מיקוד  מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 7מיקוד  מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך כניסה למען מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: סמל ישוב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: שם ישוב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: סמל רחוב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: שם רחוב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: מספר בית שות ראשימפקדת קצין שלי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: אות בית מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: כניסה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: מספר דירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 5כ. דואר: מיקוד  מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 7כ. דואר: מיקוד  מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  - צה"ל
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 כ. דואר: תא דואר מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: אצל מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: תאריך כניסה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 כ. דואר: תאריך סיום ימפקדת קצין שלישות ראש -מקשלר  -צה"ל 

 שם משפחה אנגלית מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם פרטי אנגלית מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם אב אנגלית מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם אם אנגלית מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 סה"כ ילדים קצין שלישות ראשי מפקדת -מקשלר  -צה"ל 

 מספר מסמך נסיעה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מ.נסיעה תאריך הנפקה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 לאינד שוהה בחו מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מ.אישי מול בן זוג מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שנת לידה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מספר נלווה קצין שלישות ראשימפקדת  -מקשלר  -צה"ל 

 סוג מקום פטירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מקום פטירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 קוד חלוקה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם משפחה אב מפקדת קצין שלישות ראשי - מקשלר -צה"ל 

 שם פרטי אב )רשומת אב( מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם אבי האב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם משפחה אם מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 האם( שם פרטי אם )רשומת מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם פרטי אבי האם מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג סוג פתיחה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג תחנת גבול פתיחה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג נמל תעופה פתיחה קצין שלישות ראשימפקדת  -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג חברת תעופה פתיחה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג מספר טיסה פתיחה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג סוג סגירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג תחנת גבול סגירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג נמל תעופה סגירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג חברת תעופה סגירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ב.ג מספר טיסה סגירה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 
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 אינדיקצית אזרח מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  - צה"ל

 תאריך תוקף מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 בן משפחה: סוג קשר מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 בן משפחה: מאגר מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ה: מספר זהותבן משפח מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 בן משפחה: שם משפחה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 בן משפחה: שם פרטי מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 בן משפחה: תאריך לידה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 בן משפחה: שם אב מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -"ל צה

 בן משפחה: סטטוס מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 בן משפחה: תאריך סטטוס מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם קודם מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 ריך עדכוןתא מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מספר אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 קוד סוג אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך תוקף אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 נלווה למספר אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 אישור סירוב אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 קוד סוג גורם אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 קוד מוקצה לגורם אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מונה עדכונים אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -לר מקש -צה"ל 

 מספר סידורי אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך רישום אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך ביטול אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 קוד סוג עדכון אשרת שהייה קדת קצין שלישות ראשימפ -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך מתן אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 תאריך סיום פנימי אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מספר בקשה אשרת שהייה מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה צין שלישות ראשימפקדת ק -מקשלר  -צה"ל 

 אינד זכאי חוק השבות לזר מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם פרטי קודם אנגלית מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 שם משפחה קודם אנגלית מפקדת קצין שלישות ראשי -מקשלר  -צה"ל 

 אינדיקצית היסטוריית אזרחות ת ראשימפקדת קצין שלישו -מקשלר  -צה"ל 

 מספר זהות בי"ח איכילוב

 שם משפחה בי"ח איכילוב

 שם משפחה קודם בי"ח איכילוב

 שם נעורים בי"ח איכילוב

 שם פרטי בי"ח איכילוב
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 שם פרטי קודם בי"ח איכילוב

 שם אב בי"ח איכילוב

 תאריך לידה בי"ח איכילוב

 תאריך לידה עברי בי"ח איכילוב

 סוג מקום לידה בי"ח איכילוב

 מקום לידה בי"ח איכילוב

 קוד ארץ לידה בי"ח איכילוב

 ב.זוג מ.זהות בי"ח איכילוב

 ב.זוג שם פרטי בי"ח איכילוב

 ב.זוג שם משפחה בי"ח איכילוב

 מצב אישי בי"ח איכילוב

 תאריך מצב אישי בי"ח איכילוב

 מין בי"ח איכילוב

 סטטוס בי"ח איכילוב

 תאריך פטירה י"ח איכילובב

 תאריך פטירה עברי בי"ח איכילוב

 1סיבת פטירה  בי"ח איכילוב

 2סיבת פטירה  בי"ח איכילוב

 3סיבת פטירה  בי"ח איכילוב

 צבא בי"ח איכילוב

 אינדיקציית פטירה בי"ח איכילוב

 דת בי"ח איכילוב

 לאום בי"ח איכילוב

 אזרחות בי"ח איכילוב

 תאריך הנפקת ת.ז בי"ח איכילוב

 תאריך כניסה לארץ בי"ח איכילוב

 תאריך עליה בי"ח איכילוב

 ארץ עליה בי"ח איכילוב

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח איכילוב

 דרכון זר עבור זרים בי"ח איכילוב

 סמל ישוב בי"ח איכילוב

 שם ישוב בי"ח איכילוב

 סמל רחוב בי"ח איכילוב

 שם רחוב בי"ח איכילוב

 מספר בית "ח איכילובבי

 אות בית בי"ח איכילוב

 מספר כניסה בי"ח איכילוב

 מספר דירה בי"ח איכילוב

 5מיקוד  בי"ח איכילוב

 7מיקוד  בי"ח איכילוב
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 תאריך כניסה למען בי"ח איכילוב

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח איכילוב

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח איכילוב

 רחובכ. דואר: סמל  בי"ח איכילוב

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח איכילוב

 כ. דואר: מספר בית בי"ח איכילוב

 כ. דואר: אות בית בי"ח איכילוב

 כ. דואר: כניסה בי"ח איכילוב

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח איכילוב

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח איכילוב

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח איכילוב

 כ. דואר: תא דואר בי"ח איכילוב

 כ. דואר: אצל י"ח איכילובב

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח איכילוב

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח איכילוב

 שם משפחה אנגלית בי"ח איכילוב

 שם פרטי אנגלית בי"ח איכילוב

 אינד שוהה בחול בי"ח איכילוב

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח איכילוב

 רץתאריך יציאה אחרונה מהא בי"ח איכילוב

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח איכילוב

 שנת לידה בי"ח איכילוב

 סוג מקום פטירה בי"ח איכילוב

 מקום פטירה בי"ח איכילוב

 קוד חלוקה בי"ח איכילוב

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח איכילוב

 תאריך תוקף בי"ח איכילוב

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח איכילוב

 רבן משפחה: מאג בי"ח איכילוב

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח איכילוב

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח איכילוב

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח איכילוב

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח איכילוב

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח איכילוב

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח איכילוב

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח איכילוב

 בן משפחה: שם אב כילובבי"ח אי

 בן משפחה: מין בי"ח איכילוב

 בן משפחה: סטטוס בי"ח איכילוב

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח איכילוב
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 בן משפחה: דרכון זר בי"ח איכילוב

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח איכילוב

 מספר זהות עיריית מודיעין עלית

 שם משפחה עיריית מודיעין עלית

 שם משפחה קודם יעין עליתעיריית מוד

 שם פרטי עיריית מודיעין עלית

 שם פרטי קודם עיריית מודיעין עלית

 מ.זהות אב עיריית מודיעין עלית

 שם אב עיריית מודיעין עלית

 מספר זהות אם עיריית מודיעין עלית

 תאריך לידה עיריית מודיעין עלית

 סטטוס עיריית מודיעין עלית

 תאריך פטירה יתעיריית מודיעין על

 אינדיקציית פטירה עיריית מודיעין עלית

 סמל ישוב עיריית מודיעין עלית

 שם ישוב עיריית מודיעין עלית

 סמל רחוב עיריית מודיעין עלית

 שם רחוב עיריית מודיעין עלית

 מספר בית עיריית מודיעין עלית

 אות בית עיריית מודיעין עלית

 כניסהמספר  עיריית מודיעין עלית

 מספר דירה עיריית מודיעין עלית

 5מיקוד  עיריית מודיעין עלית

 7מיקוד  עיריית מודיעין עלית

 תאריך כניסה למען עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: שם ישוב עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: שם רחוב מודיעין עלית עיריית

 כ. דואר: מספר בית עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: אות בית עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: כניסה עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: מספר דירה עיריית מודיעין עלית

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית מודיעין עלית

 7ד כ. דואר: מיקו עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: תא דואר עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: אצל עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית מודיעין עלית

 אינד שוהה בחול עיריית מודיעין עלית
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 קוד עדכון עיריית מודיעין עלית

 שנת לידה עיריית מודיעין עלית

 קוד חלוקה עיריית מודיעין עלית

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית מודיעין עלית

 קטין:קוד חלוקה עיריית מודיעין עלית

 קטין: סמל ישוב עיריית מודיעין עלית

 קטין: שם ישוב עיריית מודיעין עלית

 קטין: סמל רחוב עיריית מודיעין עלית

 קטין: שם רחוב עיריית מודיעין עלית

 קטין: מספר בית מודיעין עלית עיריית

 קטין: אות בית עיריית מודיעין עלית

 קטין: כניסה עיריית מודיעין עלית

 קטין: מספר דירה עיריית מודיעין עלית

 5קטין: מיקוד  עיריית מודיעין עלית

 7קטין: מיקוד  עיריית מודיעין עלית

 קטין: תא דואר עיריית מודיעין עלית

 קטין: אצל ליתעיריית מודיעין ע

 קטין: תאריך כניסה עיריית מודיעין עלית

 קטין: תאריך סיום עיריית מודיעין עלית

 בן משפחה: סוג קשר עיריית מודיעין עלית

 בן משפחה: מאגר עיריית מודיעין עלית

 בן משפחה: מספר זהות עיריית מודיעין עלית

 בן משפחה: שם משפחה עיריית מודיעין עלית

 בן משפחה: שם פרטי ודיעין עליתעיריית מ

 אינדיקצית בגיר עיריית מודיעין עלית

 מספר זהות מועצה אזורית חבל מודיעין

 שם משפחה מועצה אזורית חבל מודיעין

 שם משפחה קודם מועצה אזורית חבל מודיעין

 שם פרטי מועצה אזורית חבל מודיעין

 שם פרטי קודם מועצה אזורית חבל מודיעין

 מ.זהות אב אזורית חבל מודיעין מועצה

 מספר זהות אם מועצה אזורית חבל מודיעין

 תאריך לידה מועצה אזורית חבל מודיעין

 תאריך פטירה מועצה אזורית חבל מודיעין

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית חבל מודיעין

 סמל ישוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 שם ישוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 סמל רחוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 שם רחוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 מספר בית מועצה אזורית חבל מודיעין



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 
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 שם שדה שם לקוח

 אות בית מועצה אזורית חבל מודיעין

 מספר כניסה מועצה אזורית חבל מודיעין

 מספר דירה מועצה אזורית חבל מודיעין

 5מיקוד  מועצה אזורית חבל מודיעין

 7מיקוד  ית חבל מודיעיןמועצה אזור

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: מספר בית ל מודיעיןמועצה אזורית חב

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית חבל מודיעין

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית חבל מודיעין

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: תא דואר חבל מודיעין מועצה אזורית

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית חבל מודיעין

 שנת לידה מועצה אזורית חבל מודיעין

 קוד חלוקה מועצה אזורית חבל מודיעין

 כ. דואר: קוד חלוקה יןמועצה אזורית חבל מודיע

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית חבל מודיעין

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 קטין: שם ישוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 קטין: סמל רחוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית חבל מודיעין

 מספר בית קטין: מועצה אזורית חבל מודיעין

 קטין: אות בית מועצה אזורית חבל מודיעין

 קטין: כניסה מועצה אזורית חבל מודיעין

 קטין: מספר דירה מועצה אזורית חבל מודיעין

 5קטין: מיקוד  מועצה אזורית חבל מודיעין

 7קטין: מיקוד  מועצה אזורית חבל מודיעין

 קטין: תא דואר מועצה אזורית חבל מודיעין

 קטין: אצל אזורית חבל מודיעין מועצה

 קטין: תאריך כניסה מועצה אזורית חבל מודיעין

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית חבל מודיעין

 בן משפחה: סוג קשר מועצה אזורית חבל מודיעין

 בן משפחה: מספר זהות מועצה אזורית חבל מודיעין
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 שם שדה שם לקוח

 אינדיקצית בגיר מועצה אזורית חבל מודיעין

 מספר זהות קומית כפר ורדיםמועצה מ

 שם משפחה מועצה מקומית כפר ורדים

 שם פרטי מועצה מקומית כפר ורדים

 שם אב מועצה מקומית כפר ורדים

 תאריך לידה מועצה מקומית כפר ורדים

 מצב אישי מועצה מקומית כפר ורדים

 מין מועצה מקומית כפר ורדים

 האינדיקציית פטיר מועצה מקומית כפר ורדים

 תאריך עליה מועצה מקומית כפר ורדים

 סמל ישוב מועצה מקומית כפר ורדים

 שם ישוב מועצה מקומית כפר ורדים

 סמל רחוב מועצה מקומית כפר ורדים

 שם רחוב מועצה מקומית כפר ורדים

 מספר בית מועצה מקומית כפר ורדים

 אות בית מועצה מקומית כפר ורדים

 מספר כניסה מועצה מקומית כפר ורדים

 מספר דירה מועצה מקומית כפר ורדים

 5מיקוד  מועצה מקומית כפר ורדים

 7מיקוד  מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: שם רחוב םמועצה מקומית כפר ורדי

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית כפר ורדים

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית כפר ורדים

 7: מיקוד כ. דואר מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית כפר ורדים

 קוד חלוקה מועצה מקומית כפר ורדים

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית כפר ורדים

 מספר זהות כרמל-.מ דלית אלמ

 שם משפחה כרמל-מ.מ דלית אל

 שם משפחה קודם כרמל-מ.מ דלית אל

 שם פרטי כרמל-מ.מ דלית אל
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 שם שדה שם לקוח

 מאגר אב כרמל-מ.מ דלית אל

 מ.זהות אב כרמל-מ.מ דלית אל

 שם אב כרמל-מ.מ דלית אל

 מאגר אם כרמל-מ.מ דלית אל

 מספר זהות אם כרמל-מ.מ דלית אל

 שם אם כרמל-אלמ.מ דלית 

 שם סב כרמל-מ.מ דלית אל

 תאריך לידה כרמל-מ.מ דלית אל

 תאריך לידה עברי כרמל-מ.מ דלית אל

 סוג מקום לידה כרמל-מ.מ דלית אל

 מקום לידה כרמל-מ.מ דלית אל

 ב.זוג מאגר כרמל-מ.מ דלית אל

 ב.זוג מ.זהות כרמל-מ.מ דלית אל

 מצב אישי כרמל-מ.מ דלית אל

 תאריך מצב אישי כרמל-ת אלמ.מ דלי

 מין כרמל-מ.מ דלית אל

 תאריך פטירה כרמל-מ.מ דלית אל

 תאריך פטירה עברי כרמל-מ.מ דלית אל

 אינדיקציית פטירה כרמל-מ.מ דלית אל

 לאום כרמל-מ.מ דלית אל

 תאריך עליה כרמל-מ.מ דלית אל

 ארץ עליה כרמל-מ.מ דלית אל

 סמל ישוב כרמל-מ.מ דלית אל

 שם ישוב כרמל-מ דלית אלמ.

 סמל רחוב כרמל-מ.מ דלית אל

 שם רחוב כרמל-מ.מ דלית אל

 מספר בית כרמל-מ.מ דלית אל

 אות בית כרמל-מ.מ דלית אל

 מספר כניסה כרמל-מ.מ דלית אל

 מספר דירה כרמל-מ.מ דלית אל

 5מיקוד  כרמל-מ.מ דלית אל

 7מיקוד  כרמל-מ.מ דלית אל

 תאריך כניסה למען כרמל-מ.מ דלית אל

 סמל ישוב קודם)אצוה( כרמל-מ.מ דלית אל

 סה"כ ילדים כרמל-מ.מ דלית אל

 18סה"כ ילדים עד  כרמל-מ.מ דלית אל

 נפה כרמל-מ.מ דלית אל

 קוד חלוקה כרמל-מ.מ דלית אל

 תאריך כניסה לישוב כרמל-מ.מ דלית אל

 סמל קלפי כרמל-מ.מ דלית אל



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  305עמוד 
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 זהות מספר עיריית מעלה אדומים

 שם משפחה עיריית מעלה אדומים

 שם משפחה קודם עיריית מעלה אדומים

 שם פרטי עיריית מעלה אדומים

 שם פרטי קודם עיריית מעלה אדומים

 מ.זהות אב עיריית מעלה אדומים

 מספר זהות אם עיריית מעלה אדומים

 תאריך לידה עיריית מעלה אדומים

 תאריך פטירה עיריית מעלה אדומים

 אינדיקציית פטירה עיריית מעלה אדומים

 סמל ישוב עיריית מעלה אדומים

 שם ישוב עיריית מעלה אדומים

 סמל רחוב עיריית מעלה אדומים

 שם רחוב עיריית מעלה אדומים

 מספר בית עיריית מעלה אדומים

 אות בית עיריית מעלה אדומים

 מספר כניסה עיריית מעלה אדומים

 מספר דירה יםעיריית מעלה אדומ

 5מיקוד  עיריית מעלה אדומים

 7מיקוד  עיריית מעלה אדומים

 תאריך כניסה למען עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: שם ישוב עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: סמל רחוב עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: שם רחוב עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: מספר בית עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: אות בית עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: כניסה עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: מספר דירה עיריית מעלה אדומים

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית מעלה אדומים

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית מעלה אדומים

 וארכ. דואר: תא ד עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: אצל עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית מעלה אדומים

 אינד שוהה בחול עיריית מעלה אדומים

 שנת לידה עיריית מעלה אדומים

 קוד חלוקה עיריית מעלה אדומים

 כ. דואר: קוד חלוקה עיריית מעלה אדומים

 קטין:קוד חלוקה ית מעלה אדומיםעירי
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 קטין: סמל ישוב עיריית מעלה אדומים

 קטין: שם ישוב עיריית מעלה אדומים

 קטין: סמל רחוב עיריית מעלה אדומים

 קטין: שם רחוב עיריית מעלה אדומים

 קטין: מספר בית עיריית מעלה אדומים

 קטין: אות בית עיריית מעלה אדומים

 קטין: כניסה עיריית מעלה אדומים

 קטין: מספר דירה עיריית מעלה אדומים

 5קטין: מיקוד  עיריית מעלה אדומים

 7קטין: מיקוד  עיריית מעלה אדומים

 קטין: תא דואר עיריית מעלה אדומים

 קטין: אצל עיריית מעלה אדומים

 קטין: תאריך כניסה עיריית מעלה אדומים

 קטין: תאריך סיום עיריית מעלה אדומים

 בן משפחה: סוג קשר עיריית מעלה אדומים

 בן משפחה: מאגר עיריית מעלה אדומים

 בן משפחה: מספר זהות עיריית מעלה אדומים

 בן משפחה: שם משפחה עיריית מעלה אדומים

 בן משפחה: שם פרטי עיריית מעלה אדומים

 אינדיקצית בגיר עיריית מעלה אדומים

 מספר זהות מ.א שפיר

 ם משפחהש מ.א שפיר

 שם משפחה קודם מ.א שפיר

 שם פרטי מ.א שפיר

 שם פרטי קודם מ.א שפיר

 מ.זהות אב מ.א שפיר

 מספר זהות אם מ.א שפיר

 תאריך לידה מ.א שפיר

 תאריך פטירה מ.א שפיר

 אינדיקציית פטירה מ.א שפיר

 סמל ישוב מ.א שפיר

 שם ישוב מ.א שפיר

 סמל רחוב מ.א שפיר

 חובשם ר מ.א שפיר

 מספר בית מ.א שפיר

 אות בית מ.א שפיר

 מספר כניסה מ.א שפיר

 מספר דירה מ.א שפיר

 5מיקוד  מ.א שפיר

 7מיקוד  מ.א שפיר



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  307עמוד 
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 תאריך כניסה למען מ.א שפיר

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א שפיר

 כ. דואר: שם ישוב מ.א שפיר

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א שפיר

 כ. דואר: שם רחוב מ.א שפיר

 כ. דואר: מספר בית מ.א שפיר

 כ. דואר: אות בית מ.א שפיר

 כ. דואר: כניסה מ.א שפיר

 כ. דואר: מספר דירה מ.א שפיר

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א שפיר

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א שפיר

 כ. דואר: תא דואר מ.א שפיר

 כ. דואר: אצל מ.א שפיר

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א שפיר

 דואר: תאריך סיוםכ.  מ.א שפיר

 אינד שוהה בחול מ.א שפיר

 שנת לידה מ.א שפיר

 קטין:קוד חלוקה מ.א שפיר

 קטין: סמל ישוב מ.א שפיר

 קטין: שם ישוב מ.א שפיר

 קטין: סמל רחוב מ.א שפיר

 קטין: שם רחוב מ.א שפיר

 קטין: מספר בית מ.א שפיר

 קטין: אות בית מ.א שפיר

 קטין: כניסה מ.א שפיר

 קטין: מספר דירה מ.א שפיר

 5קטין: מיקוד  מ.א שפיר

 7קטין: מיקוד  מ.א שפיר

 קטין: תא דואר מ.א שפיר

 קטין: אצל מ.א שפיר

 קטין: תאריך כניסה מ.א שפיר

 קטין: תאריך סיום מ.א שפיר

 אינדיקצית בגיר מ.א שפיר

 מספר זהות קרן קיימת לישראל

 שם משפחה קרן קיימת לישראל

 שם פרטי קיימת לישראל קרן

 תאריך פטירה קרן קיימת לישראל

 אינדיקציית פטירה קרן קיימת לישראל

 סמל ישוב קרן קיימת לישראל

 שם ישוב קרן קיימת לישראל
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 סמל רחוב קרן קיימת לישראל

 שם רחוב קרן קיימת לישראל

 מספר בית קרן קיימת לישראל

 אות בית קרן קיימת לישראל

 מספר כניסה לישראל קרן קיימת

 מספר דירה קרן קיימת לישראל

 5מיקוד  קרן קיימת לישראל

 7מיקוד  קרן קיימת לישראל

 קוד חלוקה קרן קיימת לישראל

 מספר זהות מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם משפחה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם משפחה קודם מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם נעורים ופת תש חובה/תשלומיםמ -צה"ל 

 שם פרטי מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם פרטי קודם מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם אב מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 מספר זהות אם מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם אם מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 מ.זהותב.זוג  מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 ב.זוג שם פרטי מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 ב.זוג שם משפחה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 מצב אישי מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 תאריך פטירה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 אזרחות מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 תאריך כניסה לארץ מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 ארץ עליה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 אזרחות זרה עבור זרים מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 סמל ישוב מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם ישוב מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 סמל רחוב מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם רחוב מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם משפחה אנגלית ה/תשלומיםמופת תש חוב -צה"ל 

 שם פרטי אנגלית מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 אינד שוהה בחול מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 מול בן זוג מ.אישי מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שנת לידה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם משפחה אב מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם פרטי אב )רשומת אב( מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 
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 שם אבי האב מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 אזרחות אב מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 חה אםשם משפ מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם פרטי אם )רשומת האם( מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 שם פרטי אבי האם מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 תאריך תוקף מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: סוג קשר מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: מאגר מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: מספר זהות שלומיםמופת תש חובה/ת -צה"ל 

 בן משפחה: שם משפחה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: שם פרטי מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: סוג מקום לידה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: מקום לידה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 משפחה: תאריך לידהבן  מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: סוג מסמך נסיעה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: אזרחות ה/תשלומיםמופת תש חוב -צה"ל 

 בן משפחה: שם אב מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: מין מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: סטטוס מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: תאריך סטטוס מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 זרבן משפחה: דרכון  מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 בן משפחה: מספר נלווה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה מופת תש חובה/תשלומים -צה"ל 

 מספר זהות מועצה מקומית עמנואל

 שם משפחה מועצה מקומית עמנואל

 שם משפחה קודם מועצה מקומית עמנואל

 שם פרטי מועצה מקומית עמנואל

 ר אבמאג מועצה מקומית עמנואל

 מ.זהות אב מועצה מקומית עמנואל

 שם אב מועצה מקומית עמנואל

 מאגר אם מועצה מקומית עמנואל

 מספר זהות אם מועצה מקומית עמנואל

 שם אם מועצה מקומית עמנואל

 שם סב מועצה מקומית עמנואל

 תאריך לידה מועצה מקומית עמנואל

 סוג מקום לידה מועצה מקומית עמנואל

 מקום לידה ומית עמנואלמועצה מק
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 ב.זוג מאגר מועצה מקומית עמנואל

 ב.זוג מ.זהות מועצה מקומית עמנואל

 מצב אישי מועצה מקומית עמנואל

 תאריך מצב אישי מועצה מקומית עמנואל

 מין מועצה מקומית עמנואל

 תאריך פטירה מועצה מקומית עמנואל

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית עמנואל

 לאום מקומית עמנואל מועצה

 תאריך כניסה לארץ מועצה מקומית עמנואל

 תאריך עליה מועצה מקומית עמנואל

 ארץ עליה מועצה מקומית עמנואל

 סמל ישוב מועצה מקומית עמנואל

 שם ישוב מועצה מקומית עמנואל

 סמל רחוב מועצה מקומית עמנואל

 שם רחוב מועצה מקומית עמנואל

 מספר בית אלמועצה מקומית עמנו

 אות בית מועצה מקומית עמנואל

 מספר כניסה מועצה מקומית עמנואל

 מספר דירה מועצה מקומית עמנואל

 5מיקוד  מועצה מקומית עמנואל

 7מיקוד  מועצה מקומית עמנואל

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית עמנואל

 סמל ישוב קודם)אצוה( מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: סמל ישוב מנואלמועצה מקומית ע

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: מספר דירה צה מקומית עמנואלמוע

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית עמנואל

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית עמנואל

 תאריך סיוםכ. דואר:  מועצה מקומית עמנואל

 סה"כ ילדים מועצה מקומית עמנואל

 18סה"כ ילדים עד  מועצה מקומית עמנואל

 נפה מועצה מקומית עמנואל
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 קוד עדכון מועצה מקומית עמנואל

 קוד חלוקה מועצה מקומית עמנואל

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית עמנואל

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית עמנואל

 קטין: סמל ישוב ת עמנואלמועצה מקומי

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית עמנואל

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית עמנואל

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית עמנואל

 קטין: מספר בית מועצה מקומית עמנואל

 קטין: אות בית מועצה מקומית עמנואל

 קטין: כניסה מועצה מקומית עמנואל

 טין: מספר דירהק מועצה מקומית עמנואל

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית עמנואל

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית עמנואל

 קטין: תא דואר מועצה מקומית עמנואל

 קטין: אצל מועצה מקומית עמנואל

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית עמנואל

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית עמנואל

 יסמל קלפ מועצה מקומית עמנואל

 מספר זהות לשכת בריאות ת"א

 שם משפחה לשכת בריאות ת"א

 שם משפחה קודם לשכת בריאות ת"א

 שם נעורים לשכת בריאות ת"א

 שם פרטי לשכת בריאות ת"א

 שם פרטי קודם לשכת בריאות ת"א

 מאגר אב לשכת בריאות ת"א

 מ.זהות אב לשכת בריאות ת"א

 שם אב לשכת בריאות ת"א

 מאגר אם ת"אלשכת בריאות 

 מספר זהות אם לשכת בריאות ת"א

 תאריך לידה לשכת בריאות ת"א

 תאריך לידה עברי לשכת בריאות ת"א

 סוג מקום לידה לשכת בריאות ת"א

 מקום לידה לשכת בריאות ת"א

 מצב אישי לשכת בריאות ת"א

 תאריך מצב אישי לשכת בריאות ת"א

 מין לשכת בריאות ת"א

 תאריך פטירה לשכת בריאות ת"א

 תאריך פטירה עברי לשכת בריאות ת"א

 1סיבת פטירה  לשכת בריאות ת"א
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 2סיבת פטירה  לשכת בריאות ת"א

 3סיבת פטירה  לשכת בריאות ת"א

 אינדיקציית פטירה לשכת בריאות ת"א

 דת לשכת בריאות ת"א

 תאריך כניסה לארץ לשכת בריאות ת"א

 תאריך עליה לשכת בריאות ת"א

 ארץ עליה כת בריאות ת"אלש

 סמל ישוב לשכת בריאות ת"א

 שם ישוב לשכת בריאות ת"א

 סמל רחוב לשכת בריאות ת"א

 שם רחוב לשכת בריאות ת"א

 מספר בית לשכת בריאות ת"א

 אות בית לשכת בריאות ת"א

 מספר כניסה לשכת בריאות ת"א

 מספר דירה לשכת בריאות ת"א

 5מיקוד  לשכת בריאות ת"א

 7מיקוד  לשכת בריאות ת"א

 תאריך כניסה למען לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: סמל ישוב לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: שם ישוב לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: סמל רחוב לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: שם רחוב לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: מספר בית לשכת בריאות ת"א

 : אות ביתכ. דואר לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: כניסה לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: מספר דירה לשכת בריאות ת"א

 5כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות ת"א

 7כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: תא דואר לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: אצל לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: תאריך כניסה לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: תאריך סיום יאות ת"אלשכת בר

 שם משפחה אנגלית לשכת בריאות ת"א

 שם פרטי אנגלית לשכת בריאות ת"א

 סה"כ ילדים לשכת בריאות ת"א

 אינד שוהה בחול לשכת בריאות ת"א

 תאריך כניסה אחרונה לארץ לשכת בריאות ת"א

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ לשכת בריאות ת"א

 ת לידהשנ לשכת בריאות ת"א

 סוג מקום פטירה לשכת בריאות ת"א
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 מקום פטירה לשכת בריאות ת"א

 קוד חלוקה לשכת בריאות ת"א

 כ. דואר: קוד חלוקה לשכת בריאות ת"א

 שם משפחה אב לשכת בריאות ת"א

 שם פרטי אב )רשומת אב( לשכת בריאות ת"א

 שם משפחה אם לשכת בריאות ת"א

 רשומת האם(שם פרטי אם ) לשכת בריאות ת"א

 בן משפחה: סוג קשר לשכת בריאות ת"א

 בן משפחה: מאגר לשכת בריאות ת"א

 בן משפחה: מספר זהות לשכת בריאות ת"א

 בן משפחה: שם משפחה לשכת בריאות ת"א

 בן משפחה: שם פרטי לשכת בריאות ת"א

 מספר זהות מועצה אזורית חבל יבנה

 שם משפחה מועצה אזורית חבל יבנה

 שם משפחה קודם ה אזורית חבל יבנהמועצ

 שם פרטי מועצה אזורית חבל יבנה

 שם פרטי קודם מועצה אזורית חבל יבנה

 מ.זהות אב מועצה אזורית חבל יבנה

 מספר זהות אם מועצה אזורית חבל יבנה

 תאריך לידה מועצה אזורית חבל יבנה

 תאריך פטירה מועצה אזורית חבל יבנה

 אינדיקציית פטירה בנהמועצה אזורית חבל י

 סמל ישוב מועצה אזורית חבל יבנה

 שם ישוב מועצה אזורית חבל יבנה

 סמל רחוב מועצה אזורית חבל יבנה

 שם רחוב מועצה אזורית חבל יבנה

 מספר בית מועצה אזורית חבל יבנה

 אות בית מועצה אזורית חבל יבנה

 מספר כניסה מועצה אזורית חבל יבנה

 מספר דירה ת חבל יבנהמועצה אזורי

 5מיקוד  מועצה אזורית חבל יבנה

 7מיקוד  מועצה אזורית חבל יבנה

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית חבל יבנה

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית חבל יבנה

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית חבל יבנה

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית חבל יבנה

 כ. דואר: שם רחוב ית חבל יבנהמועצה אזור

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית חבל יבנה

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית חבל יבנה

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית חבל יבנה
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 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית חבל יבנה

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית חבל יבנה

 7דואר: מיקוד כ.  מועצה אזורית חבל יבנה

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית חבל יבנה

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית חבל יבנה

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית חבל יבנה

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית חבל יבנה

 אינד שוהה בחול מועצה אזורית חבל יבנה

 שנת לידה מועצה אזורית חבל יבנה

 קוד חלוקה ורית חבל יבנהמועצה אז

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית חבל יבנה

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית חבל יבנה

 קטין: שם ישוב מועצה אזורית חבל יבנה

 קטין: סמל רחוב מועצה אזורית חבל יבנה

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית חבל יבנה

 קטין: מספר בית מועצה אזורית חבל יבנה

 קטין: אות בית אזורית חבל יבנה מועצה

 קטין: כניסה מועצה אזורית חבל יבנה

 קטין: מספר דירה מועצה אזורית חבל יבנה

 5קטין: מיקוד  מועצה אזורית חבל יבנה

 7קטין: מיקוד  מועצה אזורית חבל יבנה

 קטין: תא דואר מועצה אזורית חבל יבנה

 קטין: אצל מועצה אזורית חבל יבנה

 קטין: תאריך כניסה אזורית חבל יבנהמועצה 

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית חבל יבנה

 בן משפחה: סוג קשר מועצה אזורית חבל יבנה

 בן משפחה: מאגר מועצה אזורית חבל יבנה

 בן משפחה: מספר זהות מועצה אזורית חבל יבנה

 בן משפחה: שם משפחה מועצה אזורית חבל יבנה

 בן משפחה: שם פרטי יבנהמועצה אזורית חבל 

 אינדיקצית בגיר מועצה אזורית חבל יבנה

 מספר זהות מ.א מנשה

 שם משפחה מ.א מנשה

 שם פרטי מ.א מנשה

 תאריך פטירה מ.א מנשה

 אינדיקציית פטירה מ.א מנשה

 סמל ישוב מ.א מנשה

 שם ישוב מ.א מנשה

 סמל רחוב מ.א מנשה

 שם רחוב מ.א מנשה
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 ביתמספר  מ.א מנשה

 אות בית מ.א מנשה

 מספר כניסה מ.א מנשה

 מספר דירה מ.א מנשה

 5מיקוד  מ.א מנשה

 7מיקוד  מ.א מנשה

 תאריך כניסה למען מ.א מנשה

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א מנשה

 כ. דואר: שם ישוב מ.א מנשה

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א מנשה

 כ. דואר: שם רחוב מ.א מנשה

 ספר ביתכ. דואר: מ מ.א מנשה

 כ. דואר: אות בית מ.א מנשה

 כ. דואר: כניסה מ.א מנשה

 כ. דואר: מספר דירה מ.א מנשה

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א מנשה

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א מנשה

 כ. דואר: תא דואר מ.א מנשה

 כ. דואר: אצל מ.א מנשה

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א מנשה

 כ. דואר: תאריך סיום מ.א מנשה

 קוד חלוקה .א מנשהמ

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.א מנשה

 קטין:קוד חלוקה מ.א מנשה

 קטין: סמל ישוב מ.א מנשה

 קטין: שם ישוב מ.א מנשה

 קטין: סמל רחוב מ.א מנשה

 קטין: שם רחוב מ.א מנשה

 קטין: מספר בית מ.א מנשה

 קטין: אות בית מ.א מנשה

 קטין: כניסה מ.א מנשה

 מספר דירה קטין: מ.א מנשה

 5קטין: מיקוד  מ.א מנשה

 7קטין: מיקוד  מ.א מנשה

 קטין: תא דואר מ.א מנשה

 קטין: אצל מ.א מנשה

 קטין: תאריך כניסה מ.א מנשה

 קטין: תאריך סיום מ.א מנשה

 מספר זהות מועצה מקומית מעיליא

 שם משפחה מועצה מקומית מעיליא
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 שם משפחה קודם מועצה מקומית מעיליא

 שם פרטי ועצה מקומית מעיליאמ

 מאגר אב מועצה מקומית מעיליא

 מ.זהות אב מועצה מקומית מעיליא

 שם אב מועצה מקומית מעיליא

 מאגר אם מועצה מקומית מעיליא

 מספר זהות אם מועצה מקומית מעיליא

 שם אם מועצה מקומית מעיליא

 שם סב מועצה מקומית מעיליא

 ך לידהתארי מועצה מקומית מעיליא

 תאריך לידה עברי מועצה מקומית מעיליא

 סוג מקום לידה מועצה מקומית מעיליא

 מקום לידה מועצה מקומית מעיליא

 ב.זוג מאגר מועצה מקומית מעיליא

 ב.זוג מ.זהות מועצה מקומית מעיליא

 מצב אישי מועצה מקומית מעיליא

 תאריך מצב אישי מועצה מקומית מעיליא

 מין מעיליאמועצה מקומית 

 תאריך פטירה מועצה מקומית מעיליא

 תאריך פטירה עברי מועצה מקומית מעיליא

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית מעיליא

 לאום מועצה מקומית מעיליא

 תאריך עליה מועצה מקומית מעיליא

 ארץ עליה מועצה מקומית מעיליא

 סמל ישוב מועצה מקומית מעיליא

 שם ישוב יאמועצה מקומית מעיל

 סמל רחוב מועצה מקומית מעיליא

 שם רחוב מועצה מקומית מעיליא

 מספר בית מועצה מקומית מעיליא

 אות בית מועצה מקומית מעיליא

 מספר כניסה מועצה מקומית מעיליא

 מספר דירה מועצה מקומית מעיליא

 5מיקוד  מועצה מקומית מעיליא

 7מיקוד  מועצה מקומית מעיליא

 תאריך כניסה למען מקומית מעיליא מועצה

 סמל ישוב קודם)אצוה( מועצה מקומית מעיליא

 סה"כ ילדים מועצה מקומית מעיליא

 18סה"כ ילדים עד  מועצה מקומית מעיליא

 נפה מועצה מקומית מעיליא

 קוד חלוקה מועצה מקומית מעיליא
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 תאריך כניסה לישוב מועצה מקומית מעיליא

 סמל קלפי יאמועצה מקומית מעיל

 מספר זהות מ.מ קרית עקרון

 שם משפחה מ.מ קרית עקרון

 שם משפחה קודם מ.מ קרית עקרון

 שם פרטי מ.מ קרית עקרון

 שם פרטי קודם מ.מ קרית עקרון

 מ.זהות אב מ.מ קרית עקרון

 מספר זהות אם מ.מ קרית עקרון

 תאריך לידה מ.מ קרית עקרון

 תאריך פטירה מ.מ קרית עקרון

 אינדיקציית פטירה מ.מ קרית עקרון

 סמל ישוב מ.מ קרית עקרון

 שם ישוב מ.מ קרית עקרון

 סמל רחוב מ.מ קרית עקרון

 שם רחוב מ.מ קרית עקרון

 מספר בית מ.מ קרית עקרון

 אות בית מ.מ קרית עקרון

 מספר כניסה מ.מ קרית עקרון

 מספר דירה מ.מ קרית עקרון

 5מיקוד  מ.מ קרית עקרון

 7מיקוד  מ.מ קרית עקרון

 תאריך כניסה למען מ.מ קרית עקרון

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ קרית עקרון

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ קרית עקרון

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ קרית עקרון

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ קרית עקרון

 כ. דואר: מספר בית מ.מ קרית עקרון

 יתכ. דואר: אות ב מ.מ קרית עקרון

 כ. דואר: כניסה מ.מ קרית עקרון

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ קרית עקרון

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ קרית עקרון

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ קרית עקרון

 כ. דואר: תא דואר מ.מ קרית עקרון

 כ. דואר: אצל מ.מ קרית עקרון

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ קרית עקרון

 ר: תאריך סיוםכ. דוא מ.מ קרית עקרון

 אינד שוהה בחול מ.מ קרית עקרון

 שנת לידה מ.מ קרית עקרון

 קוד חלוקה מ.מ קרית עקרון
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 קטין:קוד חלוקה מ.מ קרית עקרון

 קטין: סמל ישוב מ.מ קרית עקרון

 קטין: שם ישוב מ.מ קרית עקרון

 קטין: סמל רחוב מ.מ קרית עקרון

 קטין: שם רחוב מ.מ קרית עקרון

 קטין: מספר בית ית עקרוןמ.מ קר

 קטין: אות בית מ.מ קרית עקרון

 קטין: כניסה מ.מ קרית עקרון

 קטין: מספר דירה מ.מ קרית עקרון

 5קטין: מיקוד  מ.מ קרית עקרון

 7קטין: מיקוד  מ.מ קרית עקרון

 קטין: תא דואר מ.מ קרית עקרון

 קטין: אצל מ.מ קרית עקרון

 ך כניסהקטין: תארי מ.מ קרית עקרון

 קטין: תאריך סיום מ.מ קרית עקרון

 בן משפחה: סוג קשר מ.מ קרית עקרון

 בן משפחה: מאגר מ.מ קרית עקרון

 בן משפחה: מספר זהות מ.מ קרית עקרון

 בן משפחה: שם משפחה מ.מ קרית עקרון

 בן משפחה: שם פרטי מ.מ קרית עקרון

 אינדיקצית בגיר מ.מ קרית עקרון

 מספר זהות מ.מ גבעת זאב

 שם משפחה מ.מ גבעת זאב

 שם משפחה קודם מ.מ גבעת זאב

 שם פרטי מ.מ גבעת זאב

 מאגר אב מ.מ גבעת זאב

 מ.זהות אב מ.מ גבעת זאב

 שם אב מ.מ גבעת זאב

 מאגר אם מ.מ גבעת זאב

 מספר זהות אם מ.מ גבעת זאב

 שם אם מ.מ גבעת זאב

 שם סב מ.מ גבעת זאב

 ך לידהתארי מ.מ גבעת זאב

 סוג מקום לידה מ.מ גבעת זאב

 מקום לידה מ.מ גבעת זאב

 ב.זוג מאגר מ.מ גבעת זאב

 ב.זוג מ.זהות מ.מ גבעת זאב

 מצב אישי מ.מ גבעת זאב

 תאריך מצב אישי מ.מ גבעת זאב

 מין מ.מ גבעת זאב
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 תאריך פטירה מ.מ גבעת זאב

 אינדיקציית פטירה מ.מ גבעת זאב

 לאום מ.מ גבעת זאב

 תאריך כניסה לארץ מ.מ גבעת זאב

 תאריך עליה מ.מ גבעת זאב

 ארץ עליה מ.מ גבעת זאב

 סמל ישוב מ.מ גבעת זאב

 שם ישוב מ.מ גבעת זאב

 סמל רחוב מ.מ גבעת זאב

 שם רחוב מ.מ גבעת זאב

 מספר בית מ.מ גבעת זאב

 אות בית מ.מ גבעת זאב

 מספר כניסה מ.מ גבעת זאב

 פר דירהמס מ.מ גבעת זאב

 5מיקוד  מ.מ גבעת זאב

 7מיקוד  מ.מ גבעת זאב

 תאריך כניסה למען מ.מ גבעת זאב

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: מספר בית מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: אות בית מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: כניסה מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ גבעת זאב

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ גבעת זאב

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: תא דואר מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: אצל מ.מ גבעת זאב

 אריך כניסהכ. דואר: ת מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ גבעת זאב

 סה"כ ילדים מ.מ גבעת זאב

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ גבעת זאב

 נפה מ.מ גבעת זאב

 קוד עדכון מ.מ גבעת זאב

 קוד חלוקה מ.מ גבעת זאב

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ גבעת זאב

 קטין:קוד חלוקה מ.מ גבעת זאב

 בקטין: סמל ישו מ.מ גבעת זאב
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 קטין: שם ישוב מ.מ גבעת זאב

 קטין: סמל רחוב מ.מ גבעת זאב

 קטין: שם רחוב מ.מ גבעת זאב

 קטין: מספר בית מ.מ גבעת זאב

 קטין: אות בית מ.מ גבעת זאב

 קטין: כניסה מ.מ גבעת זאב

 קטין: מספר דירה מ.מ גבעת זאב

 5קטין: מיקוד  מ.מ גבעת זאב

 7קטין: מיקוד  מ.מ גבעת זאב

 קטין: תא דואר מ.מ גבעת זאב

 קטין: אצל מ.מ גבעת זאב

 קטין: תאריך כניסה מ.מ גבעת זאב

 קטין: תאריך סיום מ.מ גבעת זאב

 סמל קלפי מ.מ גבעת זאב

 מספר זהות מ.מ כפר קמא

 שם משפחה מ.מ כפר קמא

 שם משפחה קודם מ.מ כפר קמא

 שם פרטי מ.מ כפר קמא

 מאגר אב מ.מ כפר קמא

 מ.זהות אב כפר קמא מ.מ

 שם אב מ.מ כפר קמא

 מאגר אם מ.מ כפר קמא

 מספר זהות אם מ.מ כפר קמא

 שם אם מ.מ כפר קמא

 שם סב מ.מ כפר קמא

 תאריך לידה מ.מ כפר קמא

 תאריך לידה עברי מ.מ כפר קמא

 סוג מקום לידה מ.מ כפר קמא

 מקום לידה מ.מ כפר קמא

 ב.זוג מאגר מ.מ כפר קמא

 ב.זוג מ.זהות פר קמאמ.מ כ

 מצב אישי מ.מ כפר קמא

 תאריך מצב אישי מ.מ כפר קמא

 מין מ.מ כפר קמא

 תאריך פטירה מ.מ כפר קמא

 תאריך פטירה עברי מ.מ כפר קמא

 אינדיקציית פטירה מ.מ כפר קמא

 לאום מ.מ כפר קמא

 תאריך עליה מ.מ כפר קמא

 ארץ עליה מ.מ כפר קמא
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 בסמל ישו מ.מ כפר קמא

 שם ישוב מ.מ כפר קמא

 סמל רחוב מ.מ כפר קמא

 שם רחוב מ.מ כפר קמא

 מספר בית מ.מ כפר קמא

 אות בית מ.מ כפר קמא

 מספר כניסה מ.מ כפר קמא

 מספר דירה מ.מ כפר קמא

 5מיקוד  מ.מ כפר קמא

 7מיקוד  מ.מ כפר קמא

 תאריך כניסה למען מ.מ כפר קמא

 צוה(סמל ישוב קודם)א מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: מספר בית מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: אות בית מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: כניסה מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ כפר קמא

 5כ. דואר: מיקוד  קמא מ.מ כפר

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: תא דואר מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: אצל מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ כפר קמא

 סה"כ ילדים מ.מ כפר קמא

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ כפר קמא

 נפה מ.מ כפר קמא

 קוד עדכון מאמ.מ כפר ק

 קוד חלוקה מ.מ כפר קמא

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ כפר קמא

 קטין:קוד חלוקה מ.מ כפר קמא

 קטין: סמל ישוב מ.מ כפר קמא

 קטין: שם ישוב מ.מ כפר קמא

 קטין: סמל רחוב מ.מ כפר קמא

 קטין: שם רחוב מ.מ כפר קמא

 קטין: מספר בית מ.מ כפר קמא

 בית קטין: אות מ.מ כפר קמא

 קטין: כניסה מ.מ כפר קמא
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 קטין: מספר דירה מ.מ כפר קמא

 5קטין: מיקוד  מ.מ כפר קמא

 7קטין: מיקוד  מ.מ כפר קמא

 קטין: תא דואר מ.מ כפר קמא

 קטין: אצל מ.מ כפר קמא

 קטין: תאריך כניסה מ.מ כפר קמא

 קטין: תאריך סיום מ.מ כפר קמא

 תאריך כניסה לישוב מ.מ כפר קמא

 סמל קלפי מ.מ כפר קמא

 מספר זהות מרכז רפואי אסף הרופא

 שם משפחה מרכז רפואי אסף הרופא

 שם משפחה קודם מרכז רפואי אסף הרופא

 שם נעורים מרכז רפואי אסף הרופא

 שם פרטי מרכז רפואי אסף הרופא

 שם פרטי קודם מרכז רפואי אסף הרופא

 שם אב מרכז רפואי אסף הרופא

 תאריך לידה אסף הרופא מרכז רפואי

 תאריך לידה עברי מרכז רפואי אסף הרופא

 סוג מקום לידה מרכז רפואי אסף הרופא

 מקום לידה מרכז רפואי אסף הרופא

 קוד ארץ לידה מרכז רפואי אסף הרופא

 ב.זוג מ.זהות מרכז רפואי אסף הרופא

 ב.זוג שם פרטי מרכז רפואי אסף הרופא

 ב.זוג שם משפחה מרכז רפואי אסף הרופא

 מצב אישי מרכז רפואי אסף הרופא

 תאריך מצב אישי מרכז רפואי אסף הרופא

 מין מרכז רפואי אסף הרופא

 סטטוס מרכז רפואי אסף הרופא

 תאריך פטירה מרכז רפואי אסף הרופא

 תאריך פטירה עברי מרכז רפואי אסף הרופא

 1סיבת פטירה  מרכז רפואי אסף הרופא

 2סיבת פטירה  אסף הרופא מרכז רפואי

 3סיבת פטירה  מרכז רפואי אסף הרופא

 צבא מרכז רפואי אסף הרופא

 אינדיקציית פטירה מרכז רפואי אסף הרופא

 דת מרכז רפואי אסף הרופא

 לאום מרכז רפואי אסף הרופא

 אזרחות מרכז רפואי אסף הרופא

 תאריך הנפקת ת.ז מרכז רפואי אסף הרופא

 תאריך כניסה לארץ סף הרופאמרכז רפואי א
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 תאריך עליה מרכז רפואי אסף הרופא

 ארץ עליה מרכז רפואי אסף הרופא

 אזרחות זרה עבור זרים מרכז רפואי אסף הרופא

 דרכון זר עבור זרים מרכז רפואי אסף הרופא

 סמל ישוב מרכז רפואי אסף הרופא

 שם ישוב מרכז רפואי אסף הרופא

 סמל רחוב מרכז רפואי אסף הרופא

 שם רחוב מרכז רפואי אסף הרופא

 מספר בית מרכז רפואי אסף הרופא

 אות בית מרכז רפואי אסף הרופא

 מספר כניסה מרכז רפואי אסף הרופא

 מספר דירה מרכז רפואי אסף הרופא

 5מיקוד  מרכז רפואי אסף הרופא

 7מיקוד  מרכז רפואי אסף הרופא

 יסה למעןתאריך כנ מרכז רפואי אסף הרופא

 כ. דואר: סמל ישוב מרכז רפואי אסף הרופא

 כ. דואר: שם ישוב מרכז רפואי אסף הרופא

 כ. דואר: סמל רחוב מרכז רפואי אסף הרופא

 כ. דואר: שם רחוב מרכז רפואי אסף הרופא

 כ. דואר: מספר בית מרכז רפואי אסף הרופא

 כ. דואר: אות בית מרכז רפואי אסף הרופא

 כ. דואר: כניסה י אסף הרופאמרכז רפוא

 כ. דואר: מספר דירה מרכז רפואי אסף הרופא

 5כ. דואר: מיקוד  מרכז רפואי אסף הרופא

 7כ. דואר: מיקוד  מרכז רפואי אסף הרופא

 כ. דואר: תא דואר מרכז רפואי אסף הרופא

 כ. דואר: אצל מרכז רפואי אסף הרופא

 כניסה כ. דואר: תאריך מרכז רפואי אסף הרופא

 כ. דואר: תאריך סיום מרכז רפואי אסף הרופא

 שם משפחה אנגלית מרכז רפואי אסף הרופא

 שם פרטי אנגלית מרכז רפואי אסף הרופא

 אינד שוהה בחול מרכז רפואי אסף הרופא

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מרכז רפואי אסף הרופא

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מרכז רפואי אסף הרופא

 מ.אישי מול בן זוג רכז רפואי אסף הרופאמ

 שנת לידה מרכז רפואי אסף הרופא

 סוג מקום פטירה מרכז רפואי אסף הרופא

 מקום פטירה מרכז רפואי אסף הרופא

 קוד חלוקה מרכז רפואי אסף הרופא

 שם פרטי אב )רשומת אב( מרכז רפואי אסף הרופא
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 תאריך תוקף מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: סוג קשר ואי אסף הרופאמרכז רפ

 בן משפחה: מאגר מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: מספר זהות מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: שם משפחה מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: שם פרטי מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: סוג מקום לידה מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: מקום לידה ופאמרכז רפואי אסף הר

 בן משפחה: תאריך לידה מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: שם אב מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: מין מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: סטטוס מרכז רפואי אסף הרופא

 ה: תאריך סטטוסבן משפח מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: דרכון זר מרכז רפואי אסף הרופא

 בן משפחה: מספר נלווה מרכז רפואי אסף הרופא

 מספר זהות בי"ח נהריה

 שם משפחה בי"ח נהריה

 שם משפחה קודם בי"ח נהריה

 שם נעורים בי"ח נהריה

 שם פרטי בי"ח נהריה

 שם פרטי קודם בי"ח נהריה

 שם אב בי"ח נהריה

 תאריך לידה "ח נהריהבי

 תאריך לידה עברי בי"ח נהריה

 סוג מקום לידה בי"ח נהריה

 מקום לידה בי"ח נהריה

 קוד ארץ לידה בי"ח נהריה

 ב.זוג מ.זהות בי"ח נהריה

 ב.זוג שם פרטי בי"ח נהריה

 ב.זוג שם משפחה בי"ח נהריה

 מצב אישי בי"ח נהריה

 תאריך מצב אישי בי"ח נהריה

 מין יהבי"ח נהר

 סטטוס בי"ח נהריה

 תאריך פטירה בי"ח נהריה

 תאריך פטירה עברי בי"ח נהריה

 1סיבת פטירה  בי"ח נהריה

 2סיבת פטירה  בי"ח נהריה

 3סיבת פטירה  בי"ח נהריה
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 צבא בי"ח נהריה

 אינדיקציית פטירה בי"ח נהריה

 דת בי"ח נהריה

 לאום בי"ח נהריה

 אזרחות בי"ח נהריה

 תאריך הנפקת ת.ז הריהבי"ח נ

 תאריך כניסה לארץ בי"ח נהריה

 תאריך עליה בי"ח נהריה

 ארץ עליה בי"ח נהריה

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח נהריה

 דרכון זר עבור זרים בי"ח נהריה

 סמל ישוב בי"ח נהריה

 שם ישוב בי"ח נהריה

 סמל רחוב בי"ח נהריה

 שם רחוב בי"ח נהריה

 בית מספר בי"ח נהריה

 אות בית בי"ח נהריה

 מספר כניסה בי"ח נהריה

 מספר דירה בי"ח נהריה

 5מיקוד  בי"ח נהריה

 7מיקוד  בי"ח נהריה

 תאריך כניסה למען בי"ח נהריה

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח נהריה

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח נהריה

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח נהריה

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח נהריה

 כ. דואר: מספר בית בי"ח נהריה

 כ. דואר: אות בית בי"ח נהריה

 כ. דואר: כניסה בי"ח נהריה

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח נהריה

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח נהריה

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח נהריה

 כ. דואר: תא דואר בי"ח נהריה

 כ. דואר: אצל בי"ח נהריה

 כניסה כ. דואר: תאריך בי"ח נהריה

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח נהריה

 שם משפחה אנגלית בי"ח נהריה

 שם פרטי אנגלית בי"ח נהריה

 אינד שוהה בחול בי"ח נהריה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח נהריה
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 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח נהריה

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח נהריה

 שנת לידה בי"ח נהריה

 סוג מקום פטירה בי"ח נהריה

 מקום פטירה בי"ח נהריה

 קוד חלוקה בי"ח נהריה

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח נהריה

 תאריך תוקף בי"ח נהריה

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח נהריה

 בן משפחה: מאגר בי"ח נהריה

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח נהריה

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח נהריה

 חה: שם פרטיבן משפ בי"ח נהריה

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח נהריה

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח נהריה

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח נהריה

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח נהריה

 בן משפחה: שם אב בי"ח נהריה

 בן משפחה: מין בי"ח נהריה

 בן משפחה: סטטוס בי"ח נהריה

 אריך סטטוסבן משפחה: ת בי"ח נהריה

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח נהריה

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח נהריה

 מספר זהות מלם

 שם משפחה מלם

 שם משפחה קודם מלם

 שם פרטי מלם

 מאגר אב מלם

 מ.זהות אב מלם

 שם אב מלם

 מאגר אם מלם

 מספר זהות אם מלם

 שם אם מלם

 שם סב מלם

 תאריך לידה מלם

 ידה עבריתאריך ל מלם

 סוג מקום לידה מלם

 מקום לידה מלם

 ב.זוג מאגר מלם

 ב.זוג מ.זהות מלם
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 מצב אישי מלם

 תאריך מצב אישי מלם

 מין מלם

 תאריך פטירה מלם

 תאריך פטירה עברי מלם

 אינדיקציית פטירה מלם

 לאום מלם

 תאריך עליה מלם

 ארץ עליה מלם

 סמל ישוב מלם

 שם ישוב מלם

 רחוב סמל מלם

 שם רחוב מלם

 מספר בית מלם

 אות בית מלם

 מספר כניסה מלם

 מספר דירה מלם

 5מיקוד  מלם

 7מיקוד  מלם

 תאריך כניסה למען מלם

 סמל ישוב קודם)אצוה( מלם

 כ. דואר: סמל ישוב מלם

 כ. דואר: שם ישוב מלם

 כ. דואר: סמל רחוב מלם

 כ. דואר: שם רחוב מלם

 פר ביתכ. דואר: מס מלם

 כ. דואר: אות בית מלם

 כ. דואר: כניסה מלם

 כ. דואר: מספר דירה מלם

 5כ. דואר: מיקוד  מלם

 7כ. דואר: מיקוד  מלם

 כ. דואר: תא דואר מלם

 כ. דואר: אצל מלם

 כ. דואר: תאריך כניסה מלם

 כ. דואר: תאריך סיום מלם

 סה"כ ילדים מלם

 18סה"כ ילדים עד  מלם

 נפה מלם

 קוד עדכון מלם

 קוד חלוקה מלם
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 כ. דואר: קוד חלוקה מלם

 קטין:קוד חלוקה מלם

 קטין: סמל ישוב מלם

 קטין: שם ישוב מלם

 קטין: סמל רחוב מלם

 קטין: שם רחוב מלם

 קטין: מספר בית מלם

 קטין: אות בית מלם

 קטין: כניסה מלם

 קטין: מספר דירה מלם

 5קטין: מיקוד  מלם

 7: מיקוד קטין מלם

 קטין: תא דואר מלם

 קטין: אצל מלם

 קטין: תאריך כניסה מלם

 קטין: תאריך סיום מלם

 תאריך כניסה לישוב מלם

 סמל קלפי מלם

 מספר זהות לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם משפחה לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם משפחה קודם לשכת בריאות מחוז הדרום

 ם נעוריםש לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם פרטי לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם פרטי קודם לשכת בריאות מחוז הדרום

 מאגר אב לשכת בריאות מחוז הדרום

 מ.זהות אב לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם אב לשכת בריאות מחוז הדרום

 מאגר אם לשכת בריאות מחוז הדרום

 מספר זהות אם לשכת בריאות מחוז הדרום

 תאריך לידה מחוז הדרוםלשכת בריאות 

 תאריך לידה עברי לשכת בריאות מחוז הדרום

 סוג מקום לידה לשכת בריאות מחוז הדרום

 מקום לידה לשכת בריאות מחוז הדרום

 מצב אישי לשכת בריאות מחוז הדרום

 תאריך מצב אישי לשכת בריאות מחוז הדרום

 מין לשכת בריאות מחוז הדרום

 סטטוס םלשכת בריאות מחוז הדרו

 תאריך פטירה לשכת בריאות מחוז הדרום

 תאריך פטירה עברי לשכת בריאות מחוז הדרום

 1סיבת פטירה  לשכת בריאות מחוז הדרום
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 2סיבת פטירה  לשכת בריאות מחוז הדרום

 3סיבת פטירה  לשכת בריאות מחוז הדרום

 אינדיקציית פטירה לשכת בריאות מחוז הדרום

 דת דרוםלשכת בריאות מחוז ה

 תאריך עליה לשכת בריאות מחוז הדרום

 ארץ עליה לשכת בריאות מחוז הדרום

 סמל ישוב לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם ישוב לשכת בריאות מחוז הדרום

 סמל רחוב לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם רחוב לשכת בריאות מחוז הדרום

 מספר בית לשכת בריאות מחוז הדרום

 אות בית הדרום לשכת בריאות מחוז

 מספר כניסה לשכת בריאות מחוז הדרום

 מספר דירה לשכת בריאות מחוז הדרום

 5מיקוד  לשכת בריאות מחוז הדרום

 7מיקוד  לשכת בריאות מחוז הדרום

 תאריך כניסה למען לשכת בריאות מחוז הדרום

 כ. דואר: סמל ישוב לשכת בריאות מחוז הדרום

 . דואר: שם ישובכ לשכת בריאות מחוז הדרום

 כ. דואר: סמל רחוב לשכת בריאות מחוז הדרום

 כ. דואר: שם רחוב לשכת בריאות מחוז הדרום

 כ. דואר: מספר בית לשכת בריאות מחוז הדרום

 כ. דואר: אות בית לשכת בריאות מחוז הדרום

 כ. דואר: כניסה לשכת בריאות מחוז הדרום

 פר דירהכ. דואר: מס לשכת בריאות מחוז הדרום

 5כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות מחוז הדרום

 7כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות מחוז הדרום

 כ. דואר: תא דואר לשכת בריאות מחוז הדרום

 כ. דואר: אצל לשכת בריאות מחוז הדרום

 כ. דואר: תאריך כניסה לשכת בריאות מחוז הדרום

 כ. דואר: תאריך סיום לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם משפחה אנגלית לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם פרטי אנגלית לשכת בריאות מחוז הדרום

 אינד שוהה בחול לשכת בריאות מחוז הדרום

 תאריך כניסה אחרונה לארץ לשכת בריאות מחוז הדרום

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ לשכת בריאות מחוז הדרום

 שנת לידה לשכת בריאות מחוז הדרום

 סוג מקום פטירה ריאות מחוז הדרוםלשכת ב

 מקום פטירה לשכת בריאות מחוז הדרום

 קוד חלוקה לשכת בריאות מחוז הדרום
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 כ. דואר: קוד חלוקה לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם משפחה אב לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם פרטי אב )רשומת אב( לשכת בריאות מחוז הדרום

 חה אםשם משפ לשכת בריאות מחוז הדרום

 שם פרטי אם )רשומת האם( לשכת בריאות מחוז הדרום

 בן משפחה: סוג קשר לשכת בריאות מחוז הדרום

 בן משפחה: מאגר לשכת בריאות מחוז הדרום

 בן משפחה: מספר זהות לשכת בריאות מחוז הדרום

 בן משפחה: שם משפחה לשכת בריאות מחוז הדרום

 ם פרטיבן משפחה: ש לשכת בריאות מחוז הדרום

 מספר זהות מועצה אזורית בני שמעון

 שם משפחה מועצה אזורית בני שמעון

 שם משפחה קודם מועצה אזורית בני שמעון

 שם פרטי מועצה אזורית בני שמעון

 שם פרטי קודם מועצה אזורית בני שמעון

 מ.זהות אב מועצה אזורית בני שמעון

 מספר זהות אם מועצה אזורית בני שמעון

 תאריך לידה צה אזורית בני שמעוןמוע

 תאריך פטירה מועצה אזורית בני שמעון

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית בני שמעון

 סמל ישוב מועצה אזורית בני שמעון

 שם ישוב מועצה אזורית בני שמעון

 סמל רחוב מועצה אזורית בני שמעון

 שם רחוב מועצה אזורית בני שמעון

 מספר בית שמעוןמועצה אזורית בני 

 אות בית מועצה אזורית בני שמעון

 מספר כניסה מועצה אזורית בני שמעון

 מספר דירה מועצה אזורית בני שמעון

 5מיקוד  מועצה אזורית בני שמעון

 7מיקוד  מועצה אזורית בני שמעון

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית בני שמעון

 ל ישובכ. דואר: סמ מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: מספר דירה עצה אזורית בני שמעוןמו

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית בני שמעון
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 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית בני שמעון

 כ. דואר: תאריך סיום ית בני שמעוןמועצה אזור

 אינד שוהה בחול מועצה אזורית בני שמעון

 שנת לידה מועצה אזורית בני שמעון

 קוד חלוקה מועצה אזורית בני שמעון

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: שם ישוב מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: סמל רחוב מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: מספר בית מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: אות בית מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: כניסה מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: מספר דירה מועצה אזורית בני שמעון

 5ן: מיקוד קטי מועצה אזורית בני שמעון

 7קטין: מיקוד  מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: תא דואר מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: אצל מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: תאריך כניסה מועצה אזורית בני שמעון

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית בני שמעון

 בן משפחה: סוג קשר מועצה אזורית בני שמעון

 בן משפחה: מאגר רית בני שמעוןמועצה אזו

 בן משפחה: מספר זהות מועצה אזורית בני שמעון

 בן משפחה: שם משפחה מועצה אזורית בני שמעון

 בן משפחה: שם פרטי מועצה אזורית בני שמעון

 אינדיקצית בגיר מועצה אזורית בני שמעון

 מספר זהות מועצה אזורית גן רווה

 פחהשם מש מועצה אזורית גן רווה

 שם פרטי מועצה אזורית גן רווה

 תאריך פטירה מועצה אזורית גן רווה

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית גן רווה

 סמל ישוב מועצה אזורית גן רווה

 שם ישוב מועצה אזורית גן רווה

 סמל רחוב מועצה אזורית גן רווה

 שם רחוב מועצה אזורית גן רווה

 ביתמספר  מועצה אזורית גן רווה

 אות בית מועצה אזורית גן רווה
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 מספר כניסה מועצה אזורית גן רווה

 מספר דירה מועצה אזורית גן רווה

 5מיקוד  מועצה אזורית גן רווה

 7מיקוד  מועצה אזורית גן רווה

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: שם ישוב ווהמועצה אזורית גן ר

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית גן רווה

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית גן רווה

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית גן רווה

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית גן רווה

 קוד חלוקה ווהמועצה אזורית גן ר

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה אזורית גן רווה

 מספר זהות המשרד להגנת הסביבה

 שם משפחה המשרד להגנת הסביבה

 שם פרטי המשרד להגנת הסביבה

 שם אב המשרד להגנת הסביבה

 סטטוס המשרד להגנת הסביבה

 אינדיקציית פטירה המשרד להגנת הסביבה

 שובסמל י המשרד להגנת הסביבה

 שם ישוב המשרד להגנת הסביבה

 סמל רחוב המשרד להגנת הסביבה

 שם רחוב המשרד להגנת הסביבה

 מספר בית המשרד להגנת הסביבה

 אות בית המשרד להגנת הסביבה

 מספר כניסה המשרד להגנת הסביבה

 מספר דירה המשרד להגנת הסביבה

 5מיקוד  המשרד להגנת הסביבה

 7יקוד מ המשרד להגנת הסביבה

 תאריך כניסה למען המשרד להגנת הסביבה

 קוד חלוקה המשרד להגנת הסביבה

 שם אבי האב המשרד להגנת הסביבה
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 אינדיקצית בגיר המשרד להגנת הסביבה

 מספר זהות בנק ירושלים בע"מ

 שם משפחה בנק ירושלים בע"מ

 שם משפחה קודם בנק ירושלים בע"מ

 שם פרטי בנק ירושלים בע"מ

 שם אב ק ירושלים בע"מבנ

 שם אם בנק ירושלים בע"מ

 תאריך לידה בנק ירושלים בע"מ

 מין בנק ירושלים בע"מ

 תאריך פטירה בנק ירושלים בע"מ

 אינדיקציית פטירה בנק ירושלים בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז בנק ירושלים בע"מ

 סיבת הנפקת ת.ז בנק ירושלים בע"מ

 סמל ישוב בנק ירושלים בע"מ

 שם ישוב בנק ירושלים בע"מ

 סמל רחוב בנק ירושלים בע"מ

 שם רחוב בנק ירושלים בע"מ

 מספר בית בנק ירושלים בע"מ

 אות בית בנק ירושלים בע"מ

 מספר כניסה בנק ירושלים בע"מ

 מספר דירה בנק ירושלים בע"מ

 5מיקוד  בנק ירושלים בע"מ

 7מיקוד  בנק ירושלים בע"מ

 תאריך כניסה למען מבנק ירושלים בע"

 קוד חלוקה בנק ירושלים בע"מ

 שם פרטי אם )רשומת האם( בנק ירושלים בע"מ

 מספר זהות מועצה מקומית בית דגן

 שם משפחה מועצה מקומית בית דגן

 שם פרטי מועצה מקומית בית דגן

 תאריך פטירה מועצה מקומית בית דגן

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית בית דגן

 סמל ישוב ועצה מקומית בית דגןמ

 שם ישוב מועצה מקומית בית דגן

 סמל רחוב מועצה מקומית בית דגן

 שם רחוב מועצה מקומית בית דגן

 מספר בית מועצה מקומית בית דגן

 אות בית מועצה מקומית בית דגן

 מספר כניסה מועצה מקומית בית דגן

 מספר דירה מועצה מקומית בית דגן

 5מיקוד  מית בית דגןמועצה מקו
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 7מיקוד  מועצה מקומית בית דגן

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: מספר בית ומית בית דגןמועצה מק

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית בית דגן

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית בית דגן

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית בית דגן

 תא דואר כ. דואר: מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית בית דגן

 קוד חלוקה מועצה מקומית בית דגן

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית בית דגן

 מספר זהות בי"ח פוריה

 שם משפחה בי"ח פוריה

 שם משפחה קודם בי"ח פוריה

 שם נעורים בי"ח פוריה

 שם פרטי בי"ח פוריה

 שם פרטי קודם בי"ח פוריה

 שם אב בי"ח פוריה

 תאריך לידה בי"ח פוריה

 תאריך לידה עברי בי"ח פוריה

 סוג מקום לידה בי"ח פוריה

 מקום לידה בי"ח פוריה

 ב.זוג מ.זהות בי"ח פוריה

 ב.זוג שם פרטי בי"ח פוריה

 ב.זוג שם משפחה פוריהבי"ח 

 מצב אישי בי"ח פוריה

 תאריך מצב אישי בי"ח פוריה

 מין בי"ח פוריה

 סטטוס בי"ח פוריה

 תאריך פטירה בי"ח פוריה

 תאריך פטירה עברי בי"ח פוריה

 1סיבת פטירה  בי"ח פוריה

 2סיבת פטירה  בי"ח פוריה
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 3סיבת פטירה  בי"ח פוריה

 צבא בי"ח פוריה

 אינדיקציית פטירה יהבי"ח פור

 דת בי"ח פוריה

 לאום בי"ח פוריה

 אזרחות בי"ח פוריה

 תאריך כניסה לארץ בי"ח פוריה

 תאריך עליה בי"ח פוריה

 ארץ עליה בי"ח פוריה

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח פוריה

 דרכון זר עבור זרים בי"ח פוריה

 סמל ישוב בי"ח פוריה

 שם ישוב בי"ח פוריה

 סמל רחוב וריהבי"ח פ

 שם רחוב בי"ח פוריה

 מספר בית בי"ח פוריה

 אות בית בי"ח פוריה

 מספר כניסה בי"ח פוריה

 מספר דירה בי"ח פוריה

 5מיקוד  בי"ח פוריה

 7מיקוד  בי"ח פוריה

 תאריך כניסה למען בי"ח פוריה

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח פוריה

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח פוריה

 כ. דואר: סמל רחוב ריהבי"ח פו

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח פוריה

 כ. דואר: מספר בית בי"ח פוריה

 כ. דואר: אות בית בי"ח פוריה

 כ. דואר: כניסה בי"ח פוריה

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח פוריה

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח פוריה

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח פוריה

 כ. דואר: תא דואר בי"ח פוריה

 כ. דואר: אצל בי"ח פוריה

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח פוריה

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח פוריה

 שם משפחה אנגלית בי"ח פוריה

 שם פרטי אנגלית בי"ח פוריה

 אינד שוהה בחול בי"ח פוריה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח פוריה
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 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח פוריה

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח פוריה

 שנת לידה בי"ח פוריה

 סוג מקום פטירה בי"ח פוריה

 מקום פטירה בי"ח פוריה

 קוד חלוקה בי"ח פוריה

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח פוריה

 תאריך תוקף בי"ח פוריה

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח פוריה

 בן משפחה: מאגר בי"ח פוריה

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח פוריה

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח פוריה

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח פוריה

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח פוריה

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח פוריה

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח פוריה

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח פוריה

 בן משפחה: שם אב בי"ח פוריה

 בן משפחה: מין בי"ח פוריה

 בן משפחה: סטטוס בי"ח פוריה

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח פוריה

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח פוריה

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח פוריה

 מספר זהות ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שם משפחה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שם משפחה קודם ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שם נעורים אשל"צר-תחנה לבריאות הנפש

 שם פרטי ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שם פרטי קודם ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שם אב ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך לידה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך לידה עברי ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 סוג מקום לידה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 מקום לידה ראשל"צ-פשתחנה לבריאות הנ

 ב.זוג מ.זהות ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 ב.זוג שם פרטי ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 ב.זוג שם משפחה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 מצב אישי ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך מצב אישי ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 מין ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש
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 סטטוס ראשל"צ-אות הנפשתחנה לברי

 תאריך פטירה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך פטירה עברי ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 1סיבת פטירה  ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 2סיבת פטירה  ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 3סיבת פטירה  ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 צבא ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 אינדיקציית פטירה ראשל"צ-לבריאות הנפשתחנה 

 דת ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 לאום ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 אזרחות ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך כניסה לארץ ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך עליה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 ארץ עליה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 אזרחות זרה עבור זרים ראשל"צ-ות הנפשתחנה לבריא

 דרכון זר עבור זרים ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 סמל ישוב ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שם ישוב ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 סמל רחוב ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שם רחוב ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 מספר בית ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 אות בית ראשל"צ-חנה לבריאות הנפשת

 מספר כניסה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 מספר דירה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 5מיקוד  ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 7מיקוד  ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך כניסה למען ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שובכ. דואר: סמל י ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: שם ישוב ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: סמל רחוב ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: שם רחוב ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: מספר בית ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: אות בית ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 כניסהכ. דואר:  ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: מספר דירה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 5כ. דואר: מיקוד  ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 7כ. דואר: מיקוד  ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: תא דואר ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: אצל ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 ריך כניסהכ. דואר: תא ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  338עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: תאריך סיום ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שם משפחה אנגלית ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שם פרטי אנגלית ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 אינד שוהה בחול ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך כניסה אחרונה לארץ ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 מ.אישי מול בן זוג ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 שנת לידה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 סוג מקום פטירה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 מקום פטירה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 קוד חלוקה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 רשומת אב(שם פרטי אב ) ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך תוקף ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: סוג קשר ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מאגר ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מספר זהות ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם משפחה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 ה: שם פרטיבן משפח ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: סוג מקום לידה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מקום לידה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך לידה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך לידה עברי ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם אב ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מין ראשל"צ-ריאות הנפשתחנה לב

 בן משפחה: סטטוס ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך סטטוס ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: דרכון זר ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מספר נלווה ראשל"צ-תחנה לבריאות הנפש

 מספר זהות בי"ח אברבנאל

 שפחהשם מ בי"ח אברבנאל

 שם משפחה קודם בי"ח אברבנאל

 שם נעורים בי"ח אברבנאל

 שם פרטי בי"ח אברבנאל

 שם פרטי קודם בי"ח אברבנאל

 שם אב בי"ח אברבנאל

 תאריך לידה בי"ח אברבנאל

 תאריך לידה עברי בי"ח אברבנאל

 סוג מקום לידה בי"ח אברבנאל

 מקום לידה בי"ח אברבנאל

 הותב.זוג מ.ז בי"ח אברבנאל
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 ב.זוג שם פרטי בי"ח אברבנאל

 ב.זוג שם משפחה בי"ח אברבנאל

 מצב אישי בי"ח אברבנאל

 תאריך מצב אישי בי"ח אברבנאל

 מין בי"ח אברבנאל

 סטטוס בי"ח אברבנאל

 תאריך פטירה בי"ח אברבנאל

 תאריך פטירה עברי בי"ח אברבנאל

 1סיבת פטירה  בי"ח אברבנאל

 2ירה סיבת פט בי"ח אברבנאל

 3סיבת פטירה  בי"ח אברבנאל

 צבא בי"ח אברבנאל

 אינדיקציית פטירה בי"ח אברבנאל

 דת בי"ח אברבנאל

 לאום בי"ח אברבנאל

 אזרחות בי"ח אברבנאל

 תאריך כניסה לארץ בי"ח אברבנאל

 תאריך עליה בי"ח אברבנאל

 ארץ עליה בי"ח אברבנאל

 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח אברבנאל

 דרכון זר עבור זרים "ח אברבנאלבי

 סמל ישוב בי"ח אברבנאל

 שם ישוב בי"ח אברבנאל

 סמל רחוב בי"ח אברבנאל

 שם רחוב בי"ח אברבנאל

 מספר בית בי"ח אברבנאל

 אות בית בי"ח אברבנאל

 מספר כניסה בי"ח אברבנאל

 מספר דירה בי"ח אברבנאל

 5מיקוד  בי"ח אברבנאל

 7מיקוד  בי"ח אברבנאל

 תאריך כניסה למען בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: שם ישוב בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: מספר בית בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: אות בית בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: כניסה בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: מספר דירה אברבנאל בי"ח
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 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח אברבנאל

 7כ. דואר: מיקוד  בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: תא דואר בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: אצל בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח אברבנאל

 שם משפחה אנגלית בי"ח אברבנאל

 שם פרטי אנגלית בנאלבי"ח אבר

 אינד שוהה בחול בי"ח אברבנאל

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בי"ח אברבנאל

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח אברבנאל

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח אברבנאל

 שנת לידה בי"ח אברבנאל

 סוג מקום פטירה בי"ח אברבנאל

 מקום פטירה בי"ח אברבנאל

 קהקוד חלו בי"ח אברבנאל

 כ. דואר: קוד חלוקה בי"ח אברבנאל

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח אברבנאל

 תאריך תוקף בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: מאגר בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: מקום לידה בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: שם אב בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: מין בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: סטטוס בי"ח אברבנאל

 חה: תאריך סטטוסבן משפ בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח אברבנאל

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח אברבנאל

 מספר זהות מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 שם משפחה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 שם משפחה קודם מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 שם נעורים מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 שם פרטי וגריםמב -מרפאת קרית יובל 

 שם פרטי קודם מבוגרים -מרפאת קרית יובל 
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 שם אב מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך לידה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך לידה עברי מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 סוג מקום לידה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 מקום לידה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 ב.זוג מ.זהות מבוגרים -ת יובל מרפאת קרי

 ב.זוג שם פרטי מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 ב.זוג שם משפחה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 מצב אישי מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך מצב אישי מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 מין מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 סטטוס מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך פטירה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך פטירה עברי מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 1סיבת פטירה  מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 2סיבת פטירה  מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 3סיבת פטירה  מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 צבא מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 אינדיקציית פטירה ריםמבוג -מרפאת קרית יובל 

 דת מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 לאום מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 אזרחות מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך כניסה לארץ מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך עליה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 ארץ עליה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 אזרחות זרה עבור זרים וגריםמב -מרפאת קרית יובל 

 דרכון זר עבור זרים מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 סמל ישוב מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 שם ישוב מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 סמל רחוב מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 שם רחוב מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 מספר בית מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 אות בית מבוגרים -ת קרית יובל מרפא

 מספר כניסה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 מספר דירה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 5מיקוד  מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 7מיקוד  מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך כניסה למען מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 מל ישובכ. דואר: ס מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: שם ישוב מבוגרים -מרפאת קרית יובל 
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 כ. דואר: סמל רחוב מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: שם רחוב מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: מספר בית מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: אות בית מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: כניסה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: מספר דירה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 5כ. דואר: מיקוד  מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 7כ. דואר: מיקוד  מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: תא דואר מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: אצל מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: תאריך כניסה גריםמבו -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: תאריך סיום מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 שם משפחה אנגלית מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 שם פרטי אנגלית מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 אינד שוהה בחול מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מבוגרים -ת קרית יובל מרפא

 מ.אישי מול בן זוג מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 שנת לידה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 סוג מקום פטירה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 מקום פטירה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 קוד חלוקה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 שם פרטי אב )רשומת אב( מבוגרים -יובל  מרפאת קרית

 תאריך תוקף מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: סוג קשר מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: מאגר מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: מספר זהות מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: שם משפחה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: שם פרטי מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: סוג מקום לידה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: מקום לידה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: תאריך לידה מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: שם אב מבוגרים -יובל מרפאת קרית 

 בן משפחה: מין מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: סטטוס מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: תאריך סטטוס מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: דרכון זר מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 הבן משפחה: מספר נלוו מבוגרים -מרפאת קרית יובל 

 מספר זהות תחנה לבריאות הנפש רחובות
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 שם משפחה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שם משפחה קודם תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שם נעורים תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שם פרטי תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שם פרטי קודם תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שם אב תחנה לבריאות הנפש רחובות

 תאריך לידה חנה לבריאות הנפש רחובותת

 תאריך לידה עברי תחנה לבריאות הנפש רחובות

 סוג מקום לידה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 מקום לידה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 ב.זוג מ.זהות תחנה לבריאות הנפש רחובות

 ב.זוג שם פרטי תחנה לבריאות הנפש רחובות

 ב.זוג שם משפחה תתחנה לבריאות הנפש רחובו

 מצב אישי תחנה לבריאות הנפש רחובות

 תאריך מצב אישי תחנה לבריאות הנפש רחובות

 מין תחנה לבריאות הנפש רחובות

 סטטוס תחנה לבריאות הנפש רחובות

 תאריך פטירה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 תאריך פטירה עברי תחנה לבריאות הנפש רחובות

 1סיבת פטירה  חובותתחנה לבריאות הנפש ר

 2סיבת פטירה  תחנה לבריאות הנפש רחובות

 3סיבת פטירה  תחנה לבריאות הנפש רחובות

 צבא תחנה לבריאות הנפש רחובות

 אינדיקציית פטירה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 דת תחנה לבריאות הנפש רחובות

 לאום תחנה לבריאות הנפש רחובות

 אזרחות תחנה לבריאות הנפש רחובות

 תאריך כניסה לארץ תחנה לבריאות הנפש רחובות

 תאריך עליה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 ארץ עליה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 אזרחות זרה עבור זרים תחנה לבריאות הנפש רחובות

 דרכון זר עבור זרים תחנה לבריאות הנפש רחובות

 סמל ישוב תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שם ישוב בריאות הנפש רחובותתחנה ל

 סמל רחוב תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שם רחוב תחנה לבריאות הנפש רחובות

 מספר בית תחנה לבריאות הנפש רחובות

 אות בית תחנה לבריאות הנפש רחובות

 מספר כניסה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 מספר דירה תחנה לבריאות הנפש רחובות
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 5מיקוד  רחובות תחנה לבריאות הנפש

 7מיקוד  תחנה לבריאות הנפש רחובות

 תאריך כניסה למען תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: סמל ישוב תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: שם ישוב תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: סמל רחוב תחנה לבריאות הנפש רחובות

 ר: שם רחובכ. דוא תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: מספר בית תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: אות בית תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: כניסה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: מספר דירה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 5כ. דואר: מיקוד  תחנה לבריאות הנפש רחובות

 7דואר: מיקוד כ.  תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: תא דואר תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: אצל תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: תאריך כניסה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 כ. דואר: תאריך סיום תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שם משפחה אנגלית תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שם פרטי אנגלית תחנה לבריאות הנפש רחובות

 אינד שוהה בחול תחנה לבריאות הנפש רחובות

 תאריך כניסה אחרונה לארץ תחנה לבריאות הנפש רחובות

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ תחנה לבריאות הנפש רחובות

 מ.אישי מול בן זוג תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שנת לידה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 סוג מקום פטירה רחובותתחנה לבריאות הנפש 

 מקום פטירה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 קוד חלוקה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 שם פרטי אב )רשומת אב( תחנה לבריאות הנפש רחובות

 תאריך תוקף תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: סוג קשר תחנה לבריאות הנפש רחובות

 חה: מאגרבן משפ תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: מספר זהות תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: שם משפחה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: שם פרטי תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: סוג מקום לידה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: מקום לידה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: תאריך לידה פש רחובותתחנה לבריאות הנ

 בן משפחה: תאריך לידה עברי תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: שם אב תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: מין תחנה לבריאות הנפש רחובות
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 בן משפחה: סטטוס תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: תאריך סטטוס תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: דרכון זר תחנה לבריאות הנפש רחובות

 בן משפחה: מספר נלווה תחנה לבריאות הנפש רחובות

 מספר זהות מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 שם משפחה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 שם משפחה קודם מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 שם נעורים מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 שם פרטי יאות הנפש בית שמשמרפאה לבר

 שם פרטי קודם מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 שם אב מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 תאריך לידה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 תאריך לידה עברי מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 סוג מקום לידה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 ום לידהמק מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 ב.זוג מ.זהות מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 ב.זוג שם פרטי מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 ב.זוג שם משפחה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 מצב אישי מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 תאריך מצב אישי מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 מין מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 סטטוס יאות הנפש בית שמשמרפאה לבר

 תאריך פטירה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 תאריך פטירה עברי מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 1סיבת פטירה  מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 2סיבת פטירה  מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 3סיבת פטירה  מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 צבא שמשמרפאה לבריאות הנפש בית 

 אינדיקציית פטירה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 דת מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 לאום מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 אזרחות מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 תאריך כניסה לארץ מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 תאריך עליה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 ארץ עליה בית שמשמרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות זרה עבור זרים מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 דרכון זר עבור זרים מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 סמל ישוב מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 שם ישוב מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 סמל רחוב מרפאה לבריאות הנפש בית שמש
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 ובשם רח מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 מספר בית מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 אות בית מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 מספר כניסה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 מספר דירה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 5מיקוד  מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 7מיקוד  מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 יך כניסה למעןתאר מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: סמל ישוב מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: שם ישוב מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: סמל רחוב מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: שם רחוב מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: מספר בית מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: אות בית הנפש בית שמש מרפאה לבריאות

 כ. דואר: כניסה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: מספר דירה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 5כ. דואר: מיקוד  מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 7כ. דואר: מיקוד  מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: תא דואר מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: אצל מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: תאריך כניסה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 כ. דואר: תאריך סיום מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 שם משפחה אנגלית מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 שם פרטי אנגלית מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 ד שוהה בחולאינ מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 מ.אישי מול בן זוג מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 שנת לידה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 סוג מקום פטירה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 מקום פטירה ת הנפש בית שמשמרפאה לבריאו

 קוד חלוקה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 שם פרטי אב )רשומת אב( מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 תאריך תוקף מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: סוג קשר מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: מאגר מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: מספר זהות הנפש בית שמש מרפאה לבריאות

 בן משפחה: שם משפחה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: שם פרטי מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: סוג מקום לידה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש
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 בן משפחה: מקום לידה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 ן משפחה: תאריך לידהב מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: שם אב מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: מין מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: סטטוס מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: תאריך סטטוס מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 בן משפחה: דרכון זר רפאה לבריאות הנפש בית שמשמ

 בן משפחה: מספר נלווה מרפאה לבריאות הנפש בית שמש

 מספר זהות חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 שם משפחה חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 שם פרטי חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 אינדיקציית פטירה חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 סמל ישוב מחברת פרטנר תקשורת בע"

 שם ישוב חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 סמל רחוב חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 שם רחוב חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 מספר בית חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 אות בית חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 מספר כניסה חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 מספר דירה חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 5מיקוד  שורת בע"מחברת פרטנר תק

 7מיקוד  חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 קוד חלוקה חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 מספר זהות חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה קודם חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם נעורים חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי חולון -פש מרפאה לבריאות הנ

 שם פרטי קודם חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם אב חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה עברי חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 סוג מקום לידה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום לידה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג מ.זהות חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם פרטי חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם משפחה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 מצב אישי חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך מצב אישי חולון -מרפאה לבריאות הנפש 
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 מין חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 סטטוס חולון -פש מרפאה לבריאות הנ

 תאריך פטירה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך פטירה עברי חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 1סיבת פטירה  חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 2סיבת פטירה  חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 3סיבת פטירה  חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 צבא חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 אינדיקציית פטירה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 דת חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 לאום חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה לארץ חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך עליה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 ארץ עליה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות זרה עבור זרים חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 דרכון זר עבור זרים חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל ישוב חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם ישוב חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל רחוב חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם רחוב חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר בית חולון -אה לבריאות הנפש מרפ

 אות בית חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר כניסה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר דירה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 5מיקוד  חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 7מיקוד  חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 ה למעןתאריך כניס חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל ישוב חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם ישוב חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל רחוב חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם רחוב חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: מספר בית חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אות בית חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: כניסה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: מספר דירה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 5כ. דואר: מיקוד  חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 7כ. דואר: מיקוד  חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תא דואר חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אצל חולון -לבריאות הנפש מרפאה 
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 כ. דואר: תאריך כניסה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך סיום חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה אנגלית חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אנגלית חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בחולאינד שוהה  חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 מ.אישי מול בן זוג חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שנת לידה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 סוג מקום פטירה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום פטירה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 קוד חלוקה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אב )רשומת אב( חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך תוקף חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סוג קשר חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מאגר חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר זהות חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם משפחה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם פרטי חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סוג מקום לידה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מקום לידה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 : תאריך לידהבן משפחה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם אב חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מין חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סטטוס חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך סטטוס חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: דרכון זר חולון -ריאות הנפש מרפאה לב

 בן משפחה: מספר נלווה חולון -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר זהות הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה קודם הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם נעורים הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי הרצליה -יאות הנפש מרפאה לבר

 שם פרטי קודם הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם אב הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה עברי הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 סוג מקום לידה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום לידה צליההר -מרפאה לבריאות הנפש 
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 ב.זוג מ.זהות הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם פרטי הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם משפחה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מצב אישי הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך מצב אישי הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 יןמ הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 סטטוס הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך פטירה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך פטירה עברי הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 1סיבת פטירה  הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 2סיבת פטירה  הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 3סיבת פטירה  הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 צבא הרצליה -ה לבריאות הנפש מרפא

 אינדיקציית פטירה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 דת הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 לאום הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה לארץ הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 עליה תאריך הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 ארץ עליה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות זרה עבור זרים הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 דרכון זר עבור זרים הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל ישוב הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם ישוב הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל רחוב הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם רחוב הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר בית הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 אות בית הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר כניסה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר דירה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 5מיקוד  הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 7מיקוד  הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה למען הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל ישוב הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם ישוב הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל רחוב הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם רחוב הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: מספר בית הרצליה -נפש מרפאה לבריאות ה

 כ. דואר: אות בית הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: כניסה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 
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 כ. דואר: מספר דירה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 5כ. דואר: מיקוד  הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 7וד כ. דואר: מיק הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תא דואר הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אצל הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך כניסה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך סיום הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה אנגלית הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אנגלית הרצליה - מרפאה לבריאות הנפש

 אינד שוהה בחול הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מ.אישי מול בן זוג הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 לידהשנת  הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 סוג מקום פטירה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום פטירה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 קוד חלוקה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אב )רשומת אב( הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך תוקף הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 : סוג קשרבן משפחה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מאגר הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר זהות הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם משפחה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם פרטי הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סוג מקום לידה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מקום לידה הרצליה -ה לבריאות הנפש מרפא

 בן משפחה: תאריך לידה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם אב הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מין הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סטטוס הרצליה - מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך סטטוס הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: דרכון זר הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר נלווה הרצליה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר זהות פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 שם משפחה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 שם משפחה קודם פ"ת-פשמרכז לבריאות הנ

 שם נעורים פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 שם פרטי פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 שם פרטי קודם פ"ת-מרכז לבריאות הנפש
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 שם אב פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 תאריך לידה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 תאריך לידה עברי פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 ידהסוג מקום ל פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 מקום לידה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 ב.זוג מ.זהות פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 ב.זוג שם פרטי פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 ב.זוג שם משפחה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 מצב אישי פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 תאריך מצב אישי פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 מין פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 סטטוס פ"ת-ות הנפשמרכז לבריא

 תאריך פטירה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 תאריך פטירה עברי פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 1סיבת פטירה  פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 2סיבת פטירה  פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 3סיבת פטירה  פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 צבא פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 קציית פטירהאינדי פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 דת פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 לאום פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 אזרחות פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 תאריך כניסה לארץ פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 תאריך עליה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 ארץ עליה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 אזרחות זרה עבור זרים פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 דרכון זר עבור זרים פ"ת-אות הנפשמרכז לברי

 סמל ישוב פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 שם ישוב פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 סמל רחוב פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 שם רחוב פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 מספר בית פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 אות בית פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 מספר כניסה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 מספר דירה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 5מיקוד  פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 7מיקוד  פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 תאריך כניסה למען פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 כ. דואר: סמל ישוב פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 כ. דואר: שם ישוב פ"ת-מרכז לבריאות הנפש
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 כ. דואר: סמל רחוב פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 כ. דואר: שם רחוב פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 כ. דואר: מספר בית פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 כ. דואר: אות בית פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 כ. דואר: כניסה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 כ. דואר: מספר דירה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 5כ. דואר: מיקוד  פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 7כ. דואר: מיקוד  פ"ת-נפשמרכז לבריאות ה

 כ. דואר: תא דואר פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 כ. דואר: אצל פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 כ. דואר: תאריך כניסה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 כ. דואר: תאריך סיום פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 שם משפחה אנגלית פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 י אנגליתשם פרט פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 אינד שוהה בחול פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 תאריך כניסה אחרונה לארץ פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 מ.אישי מול בן זוג פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 שנת לידה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 סוג מקום פטירה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 מקום פטירה פ"ת-כז לבריאות הנפשמר

 קוד חלוקה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 שם פרטי אב )רשומת אב( פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 תאריך תוקף פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: סוג קשר פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: מאגר פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 ספר זהותבן משפחה: מ פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם משפחה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם פרטי פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: סוג מקום לידה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: מקום לידה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך לידה פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 ה: תאריך לידה עבריבן משפח פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם אב פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: מין פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: סטטוס פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך סטטוס פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 בן משפחה: דרכון זר פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 פר נלווהבן משפחה: מס פ"ת-מרכז לבריאות הנפש

 מספר זהות ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 
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 שם משפחה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה קודם ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם נעורים ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי קודם ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 ם אבש ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה עברי ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 סוג מקום לידה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום לידה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג מ.זהות ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם פרטי ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם משפחה ת"א -פש מרפאה לבריאות הנ

 מצב אישי ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך מצב אישי ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 מין ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 סטטוס ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך פטירה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך פטירה עברי ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 1סיבת פטירה  ת"א -ת הנפש מרפאה לבריאו

 2סיבת פטירה  ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 3סיבת פטירה  ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 צבא ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 אינדיקציית פטירה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 דת ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 לאום ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות ת"א - מרפאה לבריאות הנפש

 תאריך כניסה לארץ ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך עליה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 ארץ עליה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות זרה עבור זרים ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 דרכון זר עבור זרים ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל ישוב ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם ישוב ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל רחוב ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם רחוב ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר בית ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 אות בית ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר כניסה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר דירה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 
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 5מיקוד  ת"א -אות הנפש מרפאה לברי

 7מיקוד  ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה למען ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל ישוב ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם ישוב ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל רחוב ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם רחוב ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: מספר בית ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אות בית ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: כניסה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: מספר דירה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 5כ. דואר: מיקוד  ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 7כ. דואר: מיקוד  ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תא דואר ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אצל ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך כניסה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך סיום ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה אנגלית ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אנגלית ת"א -ש מרפאה לבריאות הנפ

 אינד שוהה בחול ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 מ.אישי מול בן זוג ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 שנת לידה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 סוג מקום פטירה ת"א -ות הנפש מרפאה לבריא

 מקום פטירה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 קוד חלוקה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אב )רשומת אב( ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך תוקף ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סוג קשר ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מאגר ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר זהות ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם משפחה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם פרטי ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סוג מקום לידה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מקום לידה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך לידה ת"א -ריאות הנפש מרפאה לב

 בן משפחה: תאריך לידה עברי ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם אב ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מין ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 
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 בן משפחה: סטטוס ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 סטטוסבן משפחה: תאריך  ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: דרכון זר ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר נלווה ת"א -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר זהות עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה קודם עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם נעורים עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי עכו -אות הנפש מרפאה לברי

 שם פרטי קודם עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם אב עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה עברי עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 סוג מקום לידה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום לידה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג מ.זהות עכו -לבריאות הנפש מרפאה 

 ב.זוג שם פרטי עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם משפחה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 מצב אישי עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך מצב אישי עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 מין עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 סטטוס עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך פטירה עכו -ה לבריאות הנפש מרפא

 תאריך פטירה עברי עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 1סיבת פטירה  עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 2סיבת פטירה  עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 3סיבת פטירה  עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 צבא עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 יית פטירהאינדיקצ עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 דת עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 לאום עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה לארץ עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך עליה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 ארץ עליה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בור זריםאזרחות זרה ע עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 דרכון זר עבור זרים עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל ישוב עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם ישוב עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל רחוב עכו -מרפאה לבריאות הנפש 
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 שם רחוב עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר בית עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בית אות עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר כניסה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר דירה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 5מיקוד  עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 7מיקוד  עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה למען עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל ישוב עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם ישוב כוע -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל רחוב עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם רחוב עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: מספר בית עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אות בית עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: כניסה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: מספר דירה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 5כ. דואר: מיקוד  עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 7כ. דואר: מיקוד  עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תא דואר עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אצל עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך כניסה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך סיום עכו -פש מרפאה לבריאות הנ

 שם משפחה אנגלית עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אנגלית עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 אינד שוהה בחול עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 מ.אישי מול בן זוג עכו -רפאה לבריאות הנפש מ

 שנת לידה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 סוג מקום פטירה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום פטירה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 קוד חלוקה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אב )רשומת אב( עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך תוקף עכו -פש מרפאה לבריאות הנ

 בן משפחה: סוג קשר עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מאגר עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר זהות עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם משפחה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם פרטי עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סוג מקום לידה עכו -נפש מרפאה לבריאות ה
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 בן משפחה: מקום לידה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך לידה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם אב עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 מין בן משפחה: עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סטטוס עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך סטטוס עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: דרכון זר עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר נלווה עכו -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר זהות נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 משפחהשם  נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה קודם נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם נעורים נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי קודם נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם אב נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה עברי נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 סוג מקום לידה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום לידה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג מ.זהות נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם פרטי נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם משפחה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מצב אישי הנהרי -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך מצב אישי נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מין נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 סטטוס נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך פטירה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך פטירה עברי נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 1סיבת פטירה  נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 2סיבת פטירה  נהריה -יאות הנפש מרפאה לבר

 3סיבת פטירה  נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 צבא נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 אינדיקציית פטירה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 דת נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 לאום נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה לארץ נהריה -בריאות הנפש מרפאה ל

 תאריך עליה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 ארץ עליה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 
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 אזרחות זרה עבור זרים נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 דרכון זר עבור זרים נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל ישוב נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם ישוב נהריה -יאות הנפש מרפאה לבר

 סמל רחוב נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם רחוב נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר בית נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 אות בית נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר כניסה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר דירה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 5מיקוד  נהריה -לבריאות הנפש מרפאה 

 7מיקוד  נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה למען נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל ישוב נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם ישוב נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל רחוב נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם רחוב נהריה -ריאות הנפש מרפאה לב

 כ. דואר: מספר בית נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אות בית נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: כניסה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: מספר דירה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 5קוד כ. דואר: מי נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 7כ. דואר: מיקוד  נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תא דואר נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אצל נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך כניסה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך סיום נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה אנגלית נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אנגלית נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 אינד שוהה בחול נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 וגמ.אישי מול בן ז נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שנת לידה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 סוג מקום פטירה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום פטירה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 קוד חלוקה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אב )רשומת אב( נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך תוקף נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סוג קשר נהריה -לבריאות הנפש מרפאה 
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 בן משפחה: מאגר נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר זהות נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם משפחה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם פרטי נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 פחה: סוג מקום לידהבן מש נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מקום לידה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך לידה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם אב נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מין נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סטטוס נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך סטטוס נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: דרכון זר נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר נלווה נהריה -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר זהות תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שם משפחה ובמשפחהתחנה לטיפול בילד בנוער 

 שם משפחה קודם תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שם נעורים תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שם פרטי תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שם פרטי קודם תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שם אב תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 תאריך לידה פחהתחנה לטיפול בילד בנוער ובמש

 תאריך לידה עברי תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 סוג מקום לידה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 מקום לידה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 ב.זוג מ.זהות תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 ב.זוג שם פרטי תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 ב.זוג שם משפחה ילד בנוער ובמשפחהתחנה לטיפול ב

 מצב אישי תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 תאריך מצב אישי תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 מין תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 סטטוס תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 תאריך פטירה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 תאריך פטירה עברי בנוער ובמשפחה תחנה לטיפול בילד

 1סיבת פטירה  תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 2סיבת פטירה  תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 3סיבת פטירה  תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 צבא תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 אינדיקציית פטירה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 דת ה לטיפול בילד בנוער ובמשפחהתחנ
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 לאום תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 אזרחות תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 תאריך כניסה לארץ תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 תאריך עליה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 ארץ עליה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 אזרחות זרה עבור זרים ד בנוער ובמשפחהתחנה לטיפול ביל

 דרכון זר עבור זרים תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 סמל ישוב תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שם ישוב תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 סמל רחוב תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שם רחוב תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 מספר בית לטיפול בילד בנוער ובמשפחהתחנה 

 אות בית תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 מספר כניסה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 מספר דירה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 5מיקוד  תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 7מיקוד  תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 תאריך כניסה למען ד בנוער ובמשפחהתחנה לטיפול ביל

 כ. דואר: סמל ישוב תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 כ. דואר: שם ישוב תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 כ. דואר: סמל רחוב תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 כ. דואר: שם רחוב תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 כ. דואר: מספר בית במשפחהתחנה לטיפול בילד בנוער ו

 כ. דואר: אות בית תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 כ. דואר: כניסה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 כ. דואר: מספר דירה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 5כ. דואר: מיקוד  תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 7דואר: מיקוד כ.  תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 כ. דואר: תא דואר תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 כ. דואר: אצל תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 כ. דואר: תאריך כניסה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 כ. דואר: תאריך סיום תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 גליתשם משפחה אנ תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שם פרטי אנגלית תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 אינד שוהה בחול תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 ן זוגמ.אישי מול ב תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שנת לידה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 סוג מקום פטירה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  362עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מקום פטירה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 קוד חלוקה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שם פרטי אב )רשומת אב( תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 תאריך תוקף ובמשפחה תחנה לטיפול בילד בנוער

 בן משפחה: סוג קשר תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: מאגר תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: מספר זהות תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: שם משפחה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 שפחה: שם פרטיבן מ תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: סוג מקום לידה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: מקום לידה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: תאריך לידה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: תאריך לידה עברי תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: שם אב ובמשפחה תחנה לטיפול בילד בנוער

 בן משפחה: מין תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: סטטוס תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: תאריך סטטוס תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: דרכון זר תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 בן משפחה: מספר נלווה תחנה לטיפול בילד בנוער ובמשפחה

 מספר זהות נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם משפחה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם משפחה קודם נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם נעורים נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם פרטי נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם פרטי קודם נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם אב נתניה  קהילתית-יאות הנפשבר

 תאריך לידה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 תאריך לידה עברי נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 סוג מקום לידה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 מקום לידה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 ב.זוג מ.זהות נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 ב.זוג שם פרטי הילתיתנתניה  ק-בריאות הנפש

 ב.זוג שם משפחה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 מצב אישי נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 תאריך מצב אישי נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 מין נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 סטטוס נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 תאריך פטירה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 תאריך פטירה עברי נתניה  קהילתית-ת הנפשבריאו

 1סיבת פטירה  נתניה  קהילתית-בריאות הנפש
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 2סיבת פטירה  נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 3סיבת פטירה  נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 צבא נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 אינדיקציית פטירה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 דת ה  קהילתיתנתני-בריאות הנפש

 לאום נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 אזרחות נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 תאריך כניסה לארץ נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 תאריך עליה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 ארץ עליה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 אזרחות זרה עבור זרים נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 דרכון זר עבור זרים נתניה  קהילתית-אות הנפשברי

 סמל ישוב נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם ישוב נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 סמל רחוב נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם רחוב נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 מספר בית נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 ת ביתאו נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 מספר כניסה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 מספר דירה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 5מיקוד  נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 7מיקוד  נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 תאריך כניסה למען נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 כ. דואר: סמל ישוב נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 כ. דואר: שם ישוב נתניה  קהילתית-פשבריאות הנ

 כ. דואר: סמל רחוב נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 כ. דואר: שם רחוב נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 כ. דואר: מספר בית נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 כ. דואר: אות בית נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 יסהכ. דואר: כנ נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 כ. דואר: מספר דירה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 5כ. דואר: מיקוד  נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 7כ. דואר: מיקוד  נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 כ. דואר: תא דואר נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 כ. דואר: אצל נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 . דואר: תאריך כניסהכ נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 כ. דואר: תאריך סיום נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם משפחה אנגלית נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם פרטי אנגלית נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 אינד שוהה בחול נתניה  קהילתית-בריאות הנפש
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 תאריך כניסה אחרונה לארץ נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ נתניה  קהילתית-ת הנפשבריאו

 מ.אישי מול בן זוג נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שנת לידה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 סוג מקום פטירה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 מקום פטירה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 קוד חלוקה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 שם פרטי אב )רשומת אב( נתניה  קהילתית-ת הנפשבריאו

 תאריך תוקף נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: סוג קשר נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: מאגר נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: מספר זהות נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 : שם משפחהבן משפחה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: שם פרטי נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: סוג מקום לידה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: מקום לידה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך לידה נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בריבן משפחה: תאריך לידה ע נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: שם אב נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: מין נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: סטטוס נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך סטטוס נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: דרכון זר נתניה  קהילתית-בריאות הנפש

 בן משפחה: מספר נלווה יתנתניה  קהילת-בריאות הנפש

 מספר זהות נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 שם משפחה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 שם משפחה קודם נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 שם נעורים נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 שם פרטי נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 שם פרטי קודם לדיםנתניה י-תחנה לבריאות הנפש

 שם אב נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך לידה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך לידה עברי נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 סוג מקום לידה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 מקום לידה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 ב.זוג מ.זהות לדיםנתניה י-תחנה לבריאות הנפש

 ב.זוג שם פרטי נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 ב.זוג שם משפחה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 מצב אישי נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך מצב אישי נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש
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 מין נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 סטטוס לדיםנתניה י-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך פטירה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך פטירה עברי נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 1סיבת פטירה  נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 2סיבת פטירה  נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 3סיבת פטירה  נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 צבא יה ילדיםנתנ-תחנה לבריאות הנפש

 אינדיקציית פטירה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 דת נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 לאום נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 אזרחות נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך כניסה לארץ נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 יהתאריך על נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 ארץ עליה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 אזרחות זרה עבור זרים נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 דרכון זר עבור זרים נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 סמל ישוב נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 שם ישוב נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 מל רחובס נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 שם רחוב נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 מספר בית נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 אות בית נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 מספר כניסה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 מספר דירה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 5מיקוד  נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 7מיקוד  נתניה ילדים-ריאות הנפשתחנה לב

 תאריך כניסה למען נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: סמל ישוב נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: שם ישוב נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: סמל רחוב נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: שם רחוב נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: מספר בית נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: אות בית נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: כניסה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: מספר דירה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 5כ. דואר: מיקוד  נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 7כ. דואר: מיקוד  נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: תא דואר נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: אצל נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש
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 כ. דואר: תאריך כניסה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 כ. דואר: תאריך סיום נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 שם משפחה אנגלית נתניה ילדים-ות הנפשתחנה לבריא

 שם פרטי אנגלית נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 אינד שוהה בחול נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך כניסה אחרונה לארץ נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 מ.אישי מול בן זוג נתניה ילדים-שתחנה לבריאות הנפ

 שנת לידה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 סוג מקום פטירה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 מקום פטירה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 קוד חלוקה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 שם פרטי אב )רשומת אב( נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 תאריך תוקף נתניה ילדים-חנה לבריאות הנפשת

 בן משפחה: סוג קשר נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מאגר נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מספר זהות נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם משפחה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם פרטי תניה ילדיםנ-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: סוג מקום לידה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מקום לידה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך לידה נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך לידה עברי נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם אב נתניה ילדים-ת הנפשתחנה לבריאו

 בן משפחה: מין נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: סטטוס נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך סטטוס נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: דרכון זר נתניה ילדים-תחנה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מספר נלווה לדיםנתניה י-תחנה לבריאות הנפש

 מספר זהות טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 שם משפחה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 שם משפחה קודם טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 שם נעורים טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 שם פרטי טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 שם פרטי קודם טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 שם אב טייבה-יאות הנפשמרפאה לבר

 תאריך לידה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 תאריך לידה עברי טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 סוג מקום לידה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 מקום לידה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש
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 ב.זוג מ.זהות טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 ב.זוג שם פרטי טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 ב.זוג שם משפחה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 מצב אישי טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 תאריך מצב אישי טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 מין טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 סטטוס טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 תאריך פטירה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בריתאריך פטירה ע טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 1סיבת פטירה  טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 2סיבת פטירה  טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 3סיבת פטירה  טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 צבא טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 אינדיקציית פטירה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 דת טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 לאום טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 אזרחות טייבה-רפאה לבריאות הנפשמ

 תאריך כניסה לארץ טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 תאריך עליה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 ארץ עליה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 אזרחות זרה עבור זרים טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 דרכון זר עבור זרים טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 סמל ישוב טייבה-שמרפאה לבריאות הנפ

 שם ישוב טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 סמל רחוב טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 שם רחוב טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 מספר בית טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 אות בית טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 מספר כניסה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 דירה מספר טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 5מיקוד  טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 7מיקוד  טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 תאריך כניסה למען טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 כ. דואר: סמל ישוב טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 כ. דואר: שם ישוב טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 כ. דואר: סמל רחוב טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 כ. דואר: שם רחוב טייבה-בריאות הנפשמרפאה ל

 כ. דואר: מספר בית טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 כ. דואר: אות בית טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 כ. דואר: כניסה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש
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 כ. דואר: מספר דירה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 5כ. דואר: מיקוד  טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 7כ. דואר: מיקוד  טייבה-ה לבריאות הנפשמרפא

 כ. דואר: תא דואר טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 כ. דואר: אצל טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 כ. דואר: תאריך כניסה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 כ. דואר: תאריך סיום טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 שם משפחה אנגלית טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 שם פרטי אנגלית טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 אינד שוהה בחול טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 תאריך כניסה אחרונה לארץ טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 מ.אישי מול בן זוג טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 לידהשנת  טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 סוג מקום פטירה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 מקום פטירה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 קוד חלוקה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 שם פרטי אב )רשומת אב( טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 תאריך תוקף טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: סוג קשר טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מאגר טייבה-בריאות הנפשמרפאה ל

 בן משפחה: מספר זהות טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם משפחה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם פרטי טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: סוג מקום לידה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 ום לידהבן משפחה: מק טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך לידה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך לידה עברי טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: שם אב טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מין טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: סטטוס טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך סטטוס טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: דרכון זר טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 בן משפחה: מספר נלווה טייבה-מרפאה לבריאות הנפש

 מספר זהות כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם משפחה קודם כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם נעורים כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי קודם כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  369עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם אב כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך לידה עברי כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 ידהסוג מקום ל כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום לידה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג מ.זהות כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם פרטי כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 ב.זוג שם משפחה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 מצב אישי כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך מצב אישי כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 מין כרמיאל -רפאה לבריאות הנפש מ

 סטטוס כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך פטירה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך פטירה עברי כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 1סיבת פטירה  כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 2סיבת פטירה  כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 3סיבת פטירה  כרמיאל - מרפאה לבריאות הנפש

 צבא כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 אינדיקציית פטירה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 דת כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 לאום כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה לארץ כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך עליה כרמיאל -לבריאות הנפש  מרפאה

 ארץ עליה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 אזרחות זרה עבור זרים כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 דרכון זר עבור זרים כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל ישוב כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם ישוב כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 סמל רחוב כרמיאל -אות הנפש מרפאה לברי

 שם רחוב כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר בית כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 אות בית כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר כניסה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר דירה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 5מיקוד  כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 7מיקוד  כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה למען כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: סמל ישוב כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: שם ישוב כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 
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 כ. דואר: סמל רחוב כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 אר: שם רחובכ. דו כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: מספר בית כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אות בית כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: כניסה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: מספר דירה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 5כ. דואר: מיקוד  כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 7כ. דואר: מיקוד  כרמיאל -ת הנפש מרפאה לבריאו

 כ. דואר: תא דואר כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: אצל כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך כניסה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 כ. דואר: תאריך סיום כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 ה אנגליתשם משפח כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אנגלית כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 אינד שוהה בחול כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 מ.אישי מול בן זוג כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 שנת לידה כרמיאל -ה לבריאות הנפש מרפא

 סוג מקום פטירה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 מקום פטירה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 קוד חלוקה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 שם פרטי אב )רשומת אב( כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 תאריך תוקף כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סוג קשר כרמיאל -ריאות הנפש מרפאה לב

 בן משפחה: מאגר כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר זהות כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם משפחה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם פרטי כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 ן משפחה: סוג מקום לידהב כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מקום לידה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך לידה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: שם אב כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 פחה: מיןבן מש כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: סטטוס כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: תאריך סטטוס כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: דרכון זר כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 בן משפחה: מספר נלווה כרמיאל -מרפאה לבריאות הנפש 

 מספר זהות ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש
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 שם משפחה ירושלים-אות הנפש חישמרפאה לברי

 שם משפחה קודם ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 שם נעורים ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 שם פרטי ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 שם פרטי קודם ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 שם אב ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 תאריך לידה ירושלים-הנפש חישמרפאה לבריאות 

 תאריך לידה עברי ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 סוג מקום לידה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 מקום לידה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 ב.זוג מ.זהות ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 ב.זוג שם פרטי ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 ב.זוג שם משפחה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 מצב אישי ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 תאריך מצב אישי ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 מין ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 סטטוס ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 תאריך פטירה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 תאריך פטירה עברי ירושלים-אה לבריאות הנפש חישמרפ

 1סיבת פטירה  ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 2סיבת פטירה  ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 3סיבת פטירה  ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 צבא ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 ית פטירהאינדיקצי ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 דת ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 לאום ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 אזרחות ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 תאריך כניסה לארץ ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 תאריך עליה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 ארץ עליה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 אזרחות זרה עבור זרים ירושלים-פאה לבריאות הנפש חישמר

 דרכון זר עבור זרים ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 סמל ישוב ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 שם ישוב ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 סמל רחוב ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 ם רחובש ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 מספר בית ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 אות בית ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 מספר כניסה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 מספר דירה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש
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 5מיקוד  ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 7מיקוד  ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 תאריך כניסה למען ירושלים-פאה לבריאות הנפש חישמר

 כ. דואר: סמל ישוב ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 כ. דואר: שם ישוב ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 כ. דואר: סמל רחוב ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 כ. דואר: שם רחוב ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 כ. דואר: מספר בית ירושלים-ות הנפש חישמרפאה לבריא

 כ. דואר: אות בית ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 כ. דואר: כניסה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 כ. דואר: מספר דירה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 5כ. דואר: מיקוד  ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 7כ. דואר: מיקוד  ירושלים-שמרפאה לבריאות הנפש חי

 כ. דואר: תא דואר ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 כ. דואר: אצל ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 כ. דואר: תאריך כניסה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 כ. דואר: תאריך סיום ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 שם משפחה אנגלית םירושלי-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 שם פרטי אנגלית ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 אינד שוהה בחול ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 תאריך כניסה אחרונה לארץ ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 מ.אישי מול בן זוג ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 שנת לידה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 סוג מקום פטירה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 מקום פטירה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 קוד חלוקה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 שם פרטי אב )רשומת אב( ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 תאריך תוקף ירושלים-יאות הנפש חישמרפאה לבר

 בן משפחה: סוג קשר ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: מאגר ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: מספר זהות ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: שם משפחה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: שם פרטי ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: סוג מקום לידה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: מקום לידה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: תאריך לידה ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: תאריך לידה עברי ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: שם אב ירושלים-יאות הנפש חישמרפאה לבר

 בן משפחה: מין ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש
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 בן משפחה: סטטוס ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: תאריך סטטוס ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: דרכון זר ירושלים-מרפאה לבריאות הנפש חיש

 בן משפחה: מספר נלווה ירושלים-חיש מרפאה לבריאות הנפש

 מספר זהות ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שם משפחה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שם משפחה קודם ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שם נעורים ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שם פרטי ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שם פרטי קודם ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שם אב ילדים -רית יובל מרפאת ק

 תאריך לידה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך לידה עברי ילדים -מרפאת קרית יובל 

 סוג מקום לידה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 מקום לידה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 ב.זוג מ.זהות ילדים -מרפאת קרית יובל 

 ב.זוג שם פרטי ילדים -מרפאת קרית יובל 

 ב.זוג שם משפחה ילדים -ת קרית יובל מרפא

 מצב אישי ילדים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך מצב אישי ילדים -מרפאת קרית יובל 

 מין ילדים -מרפאת קרית יובל 

 סטטוס ילדים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך פטירה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך פטירה עברי ילדים -מרפאת קרית יובל 

 1סיבת פטירה  ילדים -רית יובל מרפאת ק

 2סיבת פטירה  ילדים -מרפאת קרית יובל 

 3סיבת פטירה  ילדים -מרפאת קרית יובל 

 צבא ילדים -מרפאת קרית יובל 

 אינדיקציית פטירה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 דת ילדים -מרפאת קרית יובל 

 לאום ילדים -מרפאת קרית יובל 

 אזרחות דיםיל -מרפאת קרית יובל 

 תאריך כניסה לארץ ילדים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך עליה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 ארץ עליה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 אזרחות זרה עבור זרים ילדים -מרפאת קרית יובל 

 דרכון זר עבור זרים ילדים -מרפאת קרית יובל 

 סמל ישוב ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שם ישוב ילדים -ית יובל מרפאת קר

 סמל רחוב ילדים -מרפאת קרית יובל 
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 שם רחוב ילדים -מרפאת קרית יובל 

 מספר בית ילדים -מרפאת קרית יובל 

 אות בית ילדים -מרפאת קרית יובל 

 מספר כניסה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 מספר דירה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 5קוד מי ילדים -מרפאת קרית יובל 

 7מיקוד  ילדים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך כניסה למען ילדים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: סמל ישוב ילדים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: שם ישוב ילדים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: סמל רחוב ילדים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: שם רחוב ילדים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: מספר בית ילדים -ת קרית יובל מרפא

 כ. דואר: אות בית ילדים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: כניסה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: מספר דירה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 5כ. דואר: מיקוד  ילדים -מרפאת קרית יובל 

 7כ. דואר: מיקוד  ילדים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: תא דואר ילדים -רית יובל מרפאת ק

 כ. דואר: אצל ילדים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: תאריך כניסה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 כ. דואר: תאריך סיום ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שם משפחה אנגלית ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שם פרטי אנגלית ילדים -מרפאת קרית יובל 

 אינד שוהה בחול ילדים -יובל מרפאת קרית 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ ילדים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ ילדים -מרפאת קרית יובל 

 מ.אישי מול בן זוג ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שנת לידה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 סוג מקום פטירה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 מקום פטירה ילדים -יובל מרפאת קרית 

 קוד חלוקה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 שם פרטי אב )רשומת אב( ילדים -מרפאת קרית יובל 

 תאריך תוקף ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: סוג קשר ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: מאגר ילדים -מרפאת קרית יובל 

 חה: מספר זהותבן משפ ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: שם משפחה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: שם פרטי ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: סוג מקום לידה ילדים -מרפאת קרית יובל 
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 בן משפחה: מקום לידה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: תאריך לידה ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי ילדים -ל מרפאת קרית יוב

 בן משפחה: שם אב ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: מין ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: סטטוס ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: תאריך סטטוס ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: דרכון זר ילדים -מרפאת קרית יובל 

 בן משפחה: מספר נלווה ילדים -רית יובל מרפאת ק

 מספר זהות מרפאת שלום יהודה

 שם משפחה מרפאת שלום יהודה

 שם משפחה קודם מרפאת שלום יהודה

 שם נעורים מרפאת שלום יהודה

 שם פרטי מרפאת שלום יהודה

 שם פרטי קודם מרפאת שלום יהודה

 שם אב מרפאת שלום יהודה

 ך לידהתארי מרפאת שלום יהודה

 תאריך לידה עברי מרפאת שלום יהודה

 סוג מקום לידה מרפאת שלום יהודה

 מקום לידה מרפאת שלום יהודה

 ב.זוג מ.זהות מרפאת שלום יהודה

 ב.זוג שם פרטי מרפאת שלום יהודה

 ב.זוג שם משפחה מרפאת שלום יהודה

 מצב אישי מרפאת שלום יהודה

 תאריך מצב אישי מרפאת שלום יהודה

 מין מרפאת שלום יהודה

 סטטוס מרפאת שלום יהודה

 תאריך פטירה מרפאת שלום יהודה

 תאריך פטירה עברי מרפאת שלום יהודה

 1סיבת פטירה  מרפאת שלום יהודה

 2סיבת פטירה  מרפאת שלום יהודה

 3סיבת פטירה  מרפאת שלום יהודה

 צבא מרפאת שלום יהודה

 פטירהאינדיקציית  מרפאת שלום יהודה

 דת מרפאת שלום יהודה

 לאום מרפאת שלום יהודה

 אזרחות מרפאת שלום יהודה

 תאריך כניסה לארץ מרפאת שלום יהודה

 תאריך עליה מרפאת שלום יהודה

 ארץ עליה מרפאת שלום יהודה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  376עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 אזרחות זרה עבור זרים מרפאת שלום יהודה

 דרכון זר עבור זרים מרפאת שלום יהודה

 סמל ישוב ודהמרפאת שלום יה

 שם ישוב מרפאת שלום יהודה

 סמל רחוב מרפאת שלום יהודה

 שם רחוב מרפאת שלום יהודה

 מספר בית מרפאת שלום יהודה

 אות בית מרפאת שלום יהודה

 מספר כניסה מרפאת שלום יהודה

 מספר דירה מרפאת שלום יהודה

 5מיקוד  מרפאת שלום יהודה

 7מיקוד  מרפאת שלום יהודה

 תאריך כניסה למען רפאת שלום יהודהמ

 כ. דואר: סמל ישוב מרפאת שלום יהודה

 כ. דואר: שם ישוב מרפאת שלום יהודה

 כ. דואר: סמל רחוב מרפאת שלום יהודה

 כ. דואר: שם רחוב מרפאת שלום יהודה

 כ. דואר: מספר בית מרפאת שלום יהודה

 כ. דואר: אות בית מרפאת שלום יהודה

 כ. דואר: כניסה ם יהודהמרפאת שלו

 כ. דואר: מספר דירה מרפאת שלום יהודה

 5כ. דואר: מיקוד  מרפאת שלום יהודה

 7כ. דואר: מיקוד  מרפאת שלום יהודה

 כ. דואר: תא דואר מרפאת שלום יהודה

 כ. דואר: אצל מרפאת שלום יהודה

 כ. דואר: תאריך כניסה מרפאת שלום יהודה

 דואר: תאריך סיוםכ.  מרפאת שלום יהודה

 שם משפחה אנגלית מרפאת שלום יהודה

 שם פרטי אנגלית מרפאת שלום יהודה

 אינד שוהה בחול מרפאת שלום יהודה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מרפאת שלום יהודה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מרפאת שלום יהודה

 מ.אישי מול בן זוג מרפאת שלום יהודה

 שנת לידה מרפאת שלום יהודה

 סוג מקום פטירה מרפאת שלום יהודה

 מקום פטירה מרפאת שלום יהודה

 קוד חלוקה מרפאת שלום יהודה

 שם פרטי אב )רשומת אב( מרפאת שלום יהודה

 תאריך תוקף מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: סוג קשר מרפאת שלום יהודה
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 בן משפחה: מאגר מרפאת שלום יהודה

 ן משפחה: מספר זהותב מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: שם משפחה מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: שם פרטי מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: סוג מקום לידה מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: מקום לידה מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: תאריך לידה מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: שם אב מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: מין מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: סטטוס מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: תאריך סטטוס מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: דרכון זר מרפאת שלום יהודה

 בן משפחה: מספר נלווה מרפאת שלום יהודה

 מספר זהות מרפאת שיח גראח

 שם משפחה מרפאת שיח גראח

 שם משפחה קודם מרפאת שיח גראח

 שם נעורים מרפאת שיח גראח

 שם פרטי מרפאת שיח גראח

 שם פרטי קודם מרפאת שיח גראח

 שם אב מרפאת שיח גראח

 תאריך לידה מרפאת שיח גראח

 תאריך לידה עברי מרפאת שיח גראח

 סוג מקום לידה מרפאת שיח גראח

 מקום לידה מרפאת שיח גראח

 ב.זוג מ.זהות מרפאת שיח גראח

 ב.זוג שם פרטי מרפאת שיח גראח

 ב.זוג שם משפחה מרפאת שיח גראח

 מצב אישי מרפאת שיח גראח

 תאריך מצב אישי מרפאת שיח גראח

 מין מרפאת שיח גראח

 סטטוס מרפאת שיח גראח

 תאריך פטירה מרפאת שיח גראח

 תאריך פטירה עברי מרפאת שיח גראח

 1סיבת פטירה  שיח גראחמרפאת 

 2סיבת פטירה  מרפאת שיח גראח

 3סיבת פטירה  מרפאת שיח גראח

 צבא מרפאת שיח גראח

 אינדיקציית פטירה מרפאת שיח גראח

 דת מרפאת שיח גראח
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 לאום מרפאת שיח גראח

 אזרחות מרפאת שיח גראח

 תאריך כניסה לארץ מרפאת שיח גראח

 תאריך עליה מרפאת שיח גראח

 ארץ עליה מרפאת שיח גראח

 אזרחות זרה עבור זרים מרפאת שיח גראח

 דרכון זר עבור זרים מרפאת שיח גראח

 סמל ישוב מרפאת שיח גראח

 שם ישוב מרפאת שיח גראח

 סמל רחוב מרפאת שיח גראח

 שם רחוב מרפאת שיח גראח

 מספר בית מרפאת שיח גראח

 אות בית מרפאת שיח גראח

 מספר כניסה ראחמרפאת שיח ג

 מספר דירה מרפאת שיח גראח

 5מיקוד  מרפאת שיח גראח

 7מיקוד  מרפאת שיח גראח

 תאריך כניסה למען מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: סמל ישוב מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: שם ישוב מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: סמל רחוב מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: שם רחוב מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: מספר בית מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: אות בית מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: כניסה מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: מספר דירה מרפאת שיח גראח

 5כ. דואר: מיקוד  מרפאת שיח גראח

 7כ. דואר: מיקוד  מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: תא דואר מרפאת שיח גראח

 אצל כ. דואר: מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: תאריך כניסה מרפאת שיח גראח

 כ. דואר: תאריך סיום מרפאת שיח גראח

 שם משפחה אנגלית מרפאת שיח גראח

 שם פרטי אנגלית מרפאת שיח גראח

 אינד שוהה בחול מרפאת שיח גראח

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מרפאת שיח גראח

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מרפאת שיח גראח

 מ.אישי מול בן זוג פאת שיח גראחמר

 שנת לידה מרפאת שיח גראח

 סוג מקום פטירה מרפאת שיח גראח
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 מקום פטירה מרפאת שיח גראח

 קוד חלוקה מרפאת שיח גראח

 שם פרטי אב )רשומת אב( מרפאת שיח גראח

 תאריך תוקף מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: סוג קשר מרפאת שיח גראח

 ן משפחה: מאגרב מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: מספר זהות מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: שם משפחה מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: שם פרטי מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: סוג מקום לידה מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: מקום לידה מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: תאריך לידה מרפאת שיח גראח

 : תאריך לידה עבריבן משפחה מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: שם אב מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: מין מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: סטטוס מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: תאריך סטטוס מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: דרכון זר מרפאת שיח גראח

 בן משפחה: מספר נלווה מרפאת שיח גראח

 זהותמספר  אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם משפחה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם משפחה קודם אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם נעורים אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם פרטי אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם פרטי קודם אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם אב אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם אם עין וחקירותאגף מודי -משטרה 

 תאריך לידה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 סוג מקום לידה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מקום לידה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 קוד ארץ לידה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.זוג מ.זהות אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 וג שם פרטיב.ז אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.זוג שם משפחה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מצב אישי אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך מצב אישי אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר תעודה מ.אישי אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 סוג מקום מ.אישי אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מקום מצב אישי תאגף מודיעין וחקירו -משטרה 

 מין אגף מודיעין וחקירות -משטרה 
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 סטטוס אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך סטטוס אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך פטירה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 1סיבת פטירה  אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 2סיבת פטירה  אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 3סיבת פטירה  אגף מודיעין וחקירות - משטרה

 אינדיקציית פטירה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 דת אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 לאום אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 אזרחות אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך הנפקת ת.ז אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 סיבת הנפקת ת.ז תאגף מודיעין וחקירו -משטרה 

 תאריך עליה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ארץ עליה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר עליה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 אזרחות זרה עבור זרים אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 דרכון זר עבור זרים אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 סמל ישוב ירותאגף מודיעין וחק -משטרה 

 שם ישוב אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 סמל רחוב אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם רחוב אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר בית אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 אות בית אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר כניסה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר דירה דיעין וחקירותאגף מו -משטרה 

 5מיקוד  אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 7מיקוד  אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך כניסה למען אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם משפחה אנגלית אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם פרטי אנגלית אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם אב אנגלית קירותאגף מודיעין וח -משטרה 

 שם אם אנגלית אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 סוג מסמך נסיעה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר מסמך נסיעה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מ.נסיעה מקום הנפקה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מ.נסיעה תאריך הנפקה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 סוג אשרת שהיה אחרונה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 
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 מספר אשרת שהיה אחרונה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה אגף מודיעין וחקירות - משטרה

 מ.אישי מול בן זוג אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שנת לידה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 זיהוי קודם אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר נלווה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 הסוג מקום פטיר אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מקום פטירה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 קוד חלוקה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם פרטי אב )רשומת אב( אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם אבי האב אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 וריהקטג אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 נתון קודם אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם משפחה אם אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם פרטי אם )רשומת האם( אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם פרטי אבי האם אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג סוג פתיחה קירותאגף מודיעין וח -משטרה 

 ב.ג תחנת גבול פתיחה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג נמל תעופה פתיחה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג חברת תעופה פתיחה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג מספר טיסה פתיחה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תיחהב.ג מטרה פ אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג סוג סגירה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג תחנת גבול סגירה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג נמל תעופה סגירה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג חברת תעופה סגירה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג מספר טיסה סגירה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ב.ג מטרה סגירה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 סוג אשרה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מאגר אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך תוקף אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תעודה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 סוג תעודה רותאגף מודיעין וחקי -משטרה 

 סוג מעסיק אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר מעסיק אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך תחילת העסקה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך סיום העסקה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 
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 סיבת סיום העסקה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מקצוע עובד רותאגף מודיעין וחקי -משטרה 

 שם מעסיק אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ענף תעסוקה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מעסיק מספר טלפון אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מעסיק סמל ישוב אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מעסיק שם ישוב אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 עסיק סמל רחובמ אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מעסיק שם רחוב אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מעסיק מספר בית אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מעסיק אות בית אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מעסיק כניסה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מעסיק מספר דירה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 5מעסיק מיקוד  ותאגף מודיעין וחקיר -משטרה 

 7מעסיק מיקוד  אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מעסיק קוד חלוקה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מעסיק תאריך כניסה למען אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ניקוד זרים אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: סוג קשר אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: מאגר מודיעין וחקירות אגף -משטרה 

 בן משפחה: מספר זהות אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: שם משפחה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: שם פרטי אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: סוג מקום לידה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: מקום לידה תאגף מודיעין וחקירו -משטרה 

 בן משפחה: תאריך לידה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: אזרחות אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: שם אב אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מין בן משפחה: אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: סטטוס אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: תאריך סטטוס אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 בן משפחה: דרכון זר אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 עבור שאילתות-סוג שם  אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שם קודם אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך עדכון וחקירות אגף מודיעין -משטרה 

 סוג עדכון אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 סיבת שינוי אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך ביטול אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר תיק בלשכה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 
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 מיקוד בחול אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ורב שרותמס אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 RMDאינדיקצית הגבלה  אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 CRMאינדיקצית הגבלה  אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 קוד סוג אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך תוקף אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -שטרה מ

 נלווה למספר אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 אישור סירוב אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 קוד סוג גורם אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 שהייהקוד מוקצה לגורם אשרת  אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מונה עדכונים אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר סידורי אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך רישום אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך ביטול אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 ן אשרת שהייהקוד סוג עדכו אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך מתן אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 תאריך סיום פנימי אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר בקשה אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 נד זכאי חוק השבות לזראי אגף מודיעין וחקירות -משטרה 

 מספר זהות מרכז רפואי רעות

 שם משפחה מרכז רפואי רעות

 שם פרטי מרכז רפואי רעות

 תאריך פטירה מרכז רפואי רעות

 אינדיקציית פטירה מרכז רפואי רעות

 סמל ישוב מרכז רפואי רעות

 שם ישוב מרכז רפואי רעות

 סמל רחוב מרכז רפואי רעות

 שם רחוב מרכז רפואי רעות

 מספר בית מרכז רפואי רעות

 אות בית מרכז רפואי רעות

 מספר כניסה מרכז רפואי רעות

 מספר דירה מרכז רפואי רעות

 5מיקוד  מרכז רפואי רעות

 7מיקוד  מרכז רפואי רעות

 קוד חלוקה מרכז רפואי רעות

 מספר זהות מרכז לאומי לבקרת מחלות

 חהשם משפ מרכז לאומי לבקרת מחלות
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 שם משפחה קודם מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שם פרטי מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שם פרטי קודם מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מאגר אב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מ.זהות אב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שם אב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 תאריך לידה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 תאריך לידה עברי רת מחלותמרכז לאומי לבק

 סוג מקום לידה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מקום לידה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 קוד ארץ לידה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 ב.זוג מאגר מרכז לאומי לבקרת מחלות

 ב.זוג מ.זהות מרכז לאומי לבקרת מחלות

 ב.זוג שם פרטי מרכז לאומי לבקרת מחלות

 ב.זוג שם משפחה לבקרת מחלותמרכז לאומי 

 מצב אישי מרכז לאומי לבקרת מחלות

 תאריך מצב אישי מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מין מרכז לאומי לבקרת מחלות

 סטטוס מרכז לאומי לבקרת מחלות

 תאריך פטירה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 תאריך פטירה עברי מרכז לאומי לבקרת מחלות

 1סיבת פטירה  תמרכז לאומי לבקרת מחלו

 2סיבת פטירה  מרכז לאומי לבקרת מחלות

 3סיבת פטירה  מרכז לאומי לבקרת מחלות

 אינדיקציית פטירה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 דת מרכז לאומי לבקרת מחלות

 לאום מרכז לאומי לבקרת מחלות

 תאריך עליה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 ארץ עליה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 דרכון זר עבור זרים רכז לאומי לבקרת מחלותמ

 סמל ישוב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שם ישוב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 סמל רחוב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שם רחוב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מספר בית מרכז לאומי לבקרת מחלות

 אות בית מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מספר כניסה לותמרכז לאומי לבקרת מח

 מספר דירה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 5מיקוד  מרכז לאומי לבקרת מחלות

 7מיקוד  מרכז לאומי לבקרת מחלות
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 תאריך כניסה למען מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: סמל ישוב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: שם ישוב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: סמל רחוב חלותמרכז לאומי לבקרת מ

 כ. דואר: שם רחוב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: מספר בית מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: אות בית מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: כניסה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: מספר דירה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 5דואר: מיקוד כ.  מרכז לאומי לבקרת מחלות

 7כ. דואר: מיקוד  מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: תא דואר מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: אצל מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: תאריך כניסה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: תאריך סיום מרכז לאומי לבקרת מחלות

 נגליתשם משפחה א מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שם פרטי אנגלית מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מ.אישי מול בן זוג מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שנת לידה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 קוד חלוקה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 כ. דואר: קוד חלוקה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שם משפחה אב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שם פרטי אב )רשומת אב( מרכז לאומי לבקרת מחלות

 סוג מקום לידה אב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מקום לידה אב מרכז לאומי לבקרת מחלות

 סוג מקום לידה אם מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מקום לידה אם מרכז לאומי לבקרת מחלות

 תאריך תוקף מרכז לאומי לבקרת מחלות

 תוצאות אימות מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שנת עליה לאומי לבקרת מחלות מרכז

 בן משפחה: סוג קשר מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: מאגר מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: מספר זהות מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: שם משפחה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: שם פרטי מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: סוג מקום לידה מחלותמרכז לאומי לבקרת 

 בן משפחה: מקום לידה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: תאריך לידה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: שם אב מרכז לאומי לבקרת מחלות
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 בן משפחה: מין מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: סטטוס מי לבקרת מחלותמרכז לאו

 בן משפחה: תאריך סטטוס מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: דרכון זר מרכז לאומי לבקרת מחלות

 בן משפחה: מספר נלווה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 עבור שאילתות-סוג שם  מרכז לאומי לבקרת מחלות

 שם קודם מרכז לאומי לבקרת מחלות

 תאריך עדכון קרת מחלותמרכז לאומי לב

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מען קודם מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מספר זהות אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 שם משפחה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 שם משפחה קודם אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 שם פרטי אגף לשיקום נכים -הבטחון  מל"ן משרד

 שם פרטי קודם אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 מאגר אב אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 מ.זהות אב אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 שם אב אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 אםמאגר  אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 מספר זהות אם אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 שם אם אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 תאריך לידה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 תאריך לידה עברי אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 ב.זוג מאגר אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 ב.זוג מ.זהות אגף לשיקום נכים -ן מל"ן משרד הבטחו

 ב.זוג שם פרטי אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 ב.זוג שם משפחה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 מצב אישי אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 תאריך מצב אישי אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 מין יקום נכיםאגף לש -מל"ן משרד הבטחון 

 סטטוס אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 תאריך פטירה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 תאריך פטירה עברי אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 דת אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 דרכון זר עבור זרים אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 סמל ישוב אגף לשיקום נכים -משרד הבטחון  מל"ן

 שם ישוב אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 סמל רחוב אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 שם רחוב אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 מספר בית אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 
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 ת ביתאו אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 מספר כניסה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 מספר דירה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 5מיקוד  אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 7מיקוד  אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 תאריך כניסה למען אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 אינד שוהה בחול אגף לשיקום נכים -ן מל"ן משרד הבטחו

 תאריך כניסה אחרונה לארץ אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 מ.אישי מול בן זוג אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 שנת לידה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 קוד חלוקה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 שם משפחה אב אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 שם משפחה אם אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 שם פרטי אם )רשומת האם( אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 הב.ג תאריך פתיחת תנוע אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 ב.ג סוג פתיחה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 ב.ג תחנת גבול פתיחה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 ב.ג סוג סגירה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 ך תוקףתארי אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: סוג קשר אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: מאגר אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: מספר זהות אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: שם משפחה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: שם פרטי יםאגף לשיקום נכ -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: תאריך לידה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: שם אב אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: מין אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: סטטוס אגף לשיקום נכים -חון מל"ן משרד הבט

 בן משפחה: דרכון זר אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 בן משפחה: מספר נלווה אגף לשיקום נכים -מל"ן משרד הבטחון 

 מספר זהות מועצה איזורית נחל שורק

 שם משפחה מועצה איזורית נחל שורק

 שם משפחה קודם מועצה איזורית נחל שורק

 שם פרטי מועצה איזורית נחל שורק

 שם פרטי קודם מועצה איזורית נחל שורק

 מ.זהות אב מועצה איזורית נחל שורק

 שם אב מועצה איזורית נחל שורק
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 מספר זהות אם מועצה איזורית נחל שורק

 שם אם מועצה איזורית נחל שורק

 שם סב מועצה איזורית נחל שורק

 יך לידהתאר מועצה איזורית נחל שורק

 סוג מקום לידה מועצה איזורית נחל שורק

 מקום לידה מועצה איזורית נחל שורק

 ב.זוג מ.זהות מועצה איזורית נחל שורק

 ב.זוג שם משפחה מועצה איזורית נחל שורק

 מצב אישי מועצה איזורית נחל שורק

 תאריך מצב אישי מועצה איזורית נחל שורק

 מין מועצה איזורית נחל שורק

 תאריך פטירה מועצה איזורית נחל שורק

 אינדיקציית פטירה מועצה איזורית נחל שורק

 לאום מועצה איזורית נחל שורק

 תאריך עליה מועצה איזורית נחל שורק

 סמל ישוב מועצה איזורית נחל שורק

 שם ישוב מועצה איזורית נחל שורק

 סמל רחוב מועצה איזורית נחל שורק

 שם רחוב ל שורקמועצה איזורית נח

 מספר בית מועצה איזורית נחל שורק

 אות בית מועצה איזורית נחל שורק

 מספר כניסה מועצה איזורית נחל שורק

 מספר דירה מועצה איזורית נחל שורק

 5מיקוד  מועצה איזורית נחל שורק

 7מיקוד  מועצה איזורית נחל שורק

 תאריך כניסה למען מועצה איזורית נחל שורק

 סמל ישוב קודם)אצוה( ועצה איזורית נחל שורקמ

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה איזורית נחל שורק

 כ. דואר: שם ישוב מועצה איזורית נחל שורק

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה איזורית נחל שורק

 כ. דואר: שם רחוב מועצה איזורית נחל שורק

 כ. דואר: מספר בית מועצה איזורית נחל שורק

 כ. דואר: אות בית איזורית נחל שורק מועצה

 כ. דואר: כניסה מועצה איזורית נחל שורק

 כ. דואר: מספר דירה מועצה איזורית נחל שורק

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה איזורית נחל שורק

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה איזורית נחל שורק

 כ. דואר: תא דואר מועצה איזורית נחל שורק

 כ. דואר: אצל חל שורקמועצה איזורית נ

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה איזורית נחל שורק
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 כ. דואר: תאריך סיום מועצה איזורית נחל שורק

 סה"כ ילדים מועצה איזורית נחל שורק

 18סה"כ ילדים עד  מועצה איזורית נחל שורק

 אינד שוהה בחול מועצה איזורית נחל שורק

 נפה מועצה איזורית נחל שורק

 קוד עדכון עצה איזורית נחל שורקמו

 שנת לידה מועצה איזורית נחל שורק

 קוד חלוקה מועצה איזורית נחל שורק

 קטין:קוד חלוקה מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: סמל ישוב מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: שם ישוב מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: סמל רחוב מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: שם רחוב עצה איזורית נחל שורקמו

 קטין: מספר בית מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: אות בית מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: כניסה מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: מספר דירה מועצה איזורית נחל שורק

 5קטין: מיקוד  מועצה איזורית נחל שורק

 7מיקוד קטין:  מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: תא דואר מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: אצל מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: תאריך כניסה מועצה איזורית נחל שורק

 קטין: תאריך סיום מועצה איזורית נחל שורק

 בן משפחה: סוג קשר מועצה איזורית נחל שורק

 בן משפחה: מאגר מועצה איזורית נחל שורק

 בן משפחה: מספר זהות ית נחל שורקמועצה איזור

 בן משפחה: שם משפחה מועצה איזורית נחל שורק

 בן משפחה: שם פרטי מועצה איזורית נחל שורק

 אינדיקצית בגיר מועצה איזורית נחל שורק

 סמל קלפי מועצה איזורית נחל שורק

 מספר זהות בי"ח הרצוג

 שם משפחה בי"ח הרצוג

 שם פרטי בי"ח הרצוג

 תאריך פטירה ח הרצוגבי"

 אינדיקציית פטירה בי"ח הרצוג

 סמל ישוב בי"ח הרצוג

 שם ישוב בי"ח הרצוג

 סמל רחוב בי"ח הרצוג

 שם רחוב בי"ח הרצוג

 מספר בית בי"ח הרצוג
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 אות בית בי"ח הרצוג

 מספר כניסה בי"ח הרצוג

 מספר דירה בי"ח הרצוג

 5מיקוד  בי"ח הרצוג

 7מיקוד  בי"ח הרצוג

 קוד חלוקה בי"ח הרצוג

 מספר זהות מ.א רמת הנגב

 שם משפחה מ.א רמת הנגב

 שם משפחה קודם מ.א רמת הנגב

 שם פרטי מ.א רמת הנגב

 מאגר אב מ.א רמת הנגב

 מ.זהות אב מ.א רמת הנגב

 שם אב מ.א רמת הנגב

 מאגר אם מ.א רמת הנגב

 מספר זהות אם מ.א רמת הנגב

 שם אם מ.א רמת הנגב

 שם סב מ.א רמת הנגב

 תאריך לידה מ.א רמת הנגב

 סוג מקום לידה מ.א רמת הנגב

 מקום לידה מ.א רמת הנגב

 ב.זוג מאגר מ.א רמת הנגב

 ב.זוג מ.זהות מ.א רמת הנגב

 מצב אישי מ.א רמת הנגב

 תאריך מצב אישי מ.א רמת הנגב

 מין מ.א רמת הנגב

 תאריך פטירה מ.א רמת הנגב

 אינדיקציית פטירה במ.א רמת הנג

 לאום מ.א רמת הנגב

 תאריך כניסה לארץ מ.א רמת הנגב

 תאריך עליה מ.א רמת הנגב

 ארץ עליה מ.א רמת הנגב

 סמל ישוב מ.א רמת הנגב

 שם ישוב מ.א רמת הנגב

 סמל רחוב מ.א רמת הנגב

 שם רחוב מ.א רמת הנגב

 מספר בית מ.א רמת הנגב

 אות בית מ.א רמת הנגב

 מספר כניסה רמת הנגב מ.א

 מספר דירה מ.א רמת הנגב

 5מיקוד  מ.א רמת הנגב
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 שם שדה שם לקוח

 7מיקוד  מ.א רמת הנגב

 תאריך כניסה למען מ.א רמת הנגב

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: סמל ישוב מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: שם ישוב מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: סמל רחוב מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: שם רחוב ת הנגבמ.א רמ

 כ. דואר: מספר בית מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: אות בית מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: כניסה מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: מספר דירה מ.א רמת הנגב

 5כ. דואר: מיקוד  מ.א רמת הנגב

 7כ. דואר: מיקוד  מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: תא דואר מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: אצל מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: תאריך סיום מ.א רמת הנגב

 סה"כ ילדים מ.א רמת הנגב

 18סה"כ ילדים עד  מ.א רמת הנגב

 נפה מ.א רמת הנגב

 קוד עדכון מ.א רמת הנגב

 קוד חלוקה מ.א רמת הנגב

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.א רמת הנגב

 קוד חלוקהקטין: מ.א רמת הנגב

 קטין: סמל ישוב מ.א רמת הנגב

 קטין: שם ישוב מ.א רמת הנגב

 קטין: סמל רחוב מ.א רמת הנגב

 קטין: שם רחוב מ.א רמת הנגב

 קטין: מספר בית מ.א רמת הנגב

 קטין: אות בית מ.א רמת הנגב

 קטין: כניסה מ.א רמת הנגב

 קטין: מספר דירה מ.א רמת הנגב

 5מיקוד  קטין: מ.א רמת הנגב

 7קטין: מיקוד  מ.א רמת הנגב

 קטין: תא דואר מ.א רמת הנגב

 קטין: אצל מ.א רמת הנגב

 קטין: תאריך כניסה מ.א רמת הנגב

 קטין: תאריך סיום מ.א רמת הנגב

 סמל קלפי מ.א רמת הנגב

 מספר זהות מ.מ קרית יערים
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 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה מ.מ קרית יערים

 שם משפחה קודם מ.מ קרית יערים

 שם פרטי מ.מ קרית יערים

 מאגר אב מ.מ קרית יערים

 מ.זהות אב מ.מ קרית יערים

 שם אב מ.מ קרית יערים

 מאגר אם מ.מ קרית יערים

 מספר זהות אם מ.מ קרית יערים

 שם אם מ.מ קרית יערים

 שם סב מ.מ קרית יערים

 תאריך לידה מ.מ קרית יערים

 תאריך לידה עברי מ.מ קרית יערים

 סוג מקום לידה קרית יערים מ.מ

 מקום לידה מ.מ קרית יערים

 ב.זוג מאגר מ.מ קרית יערים

 ב.זוג מ.זהות מ.מ קרית יערים

 מצב אישי מ.מ קרית יערים

 תאריך מצב אישי מ.מ קרית יערים

 מין מ.מ קרית יערים

 תאריך פטירה מ.מ קרית יערים

 תאריך פטירה עברי מ.מ קרית יערים

 אינדיקציית פטירה עריםמ.מ קרית י

 לאום מ.מ קרית יערים

 תאריך עליה מ.מ קרית יערים

 ארץ עליה מ.מ קרית יערים

 סמל ישוב מ.מ קרית יערים

 שם ישוב מ.מ קרית יערים

 סמל רחוב מ.מ קרית יערים

 שם רחוב מ.מ קרית יערים

 מספר בית מ.מ קרית יערים

 אות בית מ.מ קרית יערים

 מספר כניסה םמ.מ קרית יערי

 מספר דירה מ.מ קרית יערים

 5מיקוד  מ.מ קרית יערים

 7מיקוד  מ.מ קרית יערים

 תאריך כניסה למען מ.מ קרית יערים

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ קרית יערים

 סה"כ ילדים מ.מ קרית יערים

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ קרית יערים

 נפה מ.מ קרית יערים
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 שם שדה שם לקוח

 חלוקהקוד  מ.מ קרית יערים

 תאריך כניסה לישוב מ.מ קרית יערים

 סמל קלפי מ.מ קרית יערים

 מספר זהות עיריית הוד השרון

 שם משפחה עיריית הוד השרון

 שם משפחה קודם עיריית הוד השרון

 שם פרטי עיריית הוד השרון

 שם פרטי קודם עיריית הוד השרון

 מ.זהות אב עיריית הוד השרון

 ספר זהות אםמ עיריית הוד השרון

 תאריך לידה עיריית הוד השרון

 תאריך פטירה עיריית הוד השרון

 אינדיקציית פטירה עיריית הוד השרון

 סמל ישוב עיריית הוד השרון

 שם ישוב עיריית הוד השרון

 סמל רחוב עיריית הוד השרון

 שם רחוב עיריית הוד השרון

 מספר בית עיריית הוד השרון

 אות בית עיריית הוד השרון

 מספר כניסה עיריית הוד השרון

 מספר דירה עיריית הוד השרון

 5מיקוד  עיריית הוד השרון

 7מיקוד  עיריית הוד השרון

 תאריך כניסה למען עיריית הוד השרון

 כ. דואר: סמל ישוב עיריית הוד השרון

 כ. דואר: שם ישוב עיריית הוד השרון

 חובכ. דואר: סמל ר עיריית הוד השרון

 כ. דואר: שם רחוב עיריית הוד השרון

 כ. דואר: מספר בית עיריית הוד השרון

 כ. דואר: אות בית עיריית הוד השרון

 כ. דואר: כניסה עיריית הוד השרון

 כ. דואר: מספר דירה עיריית הוד השרון

 5כ. דואר: מיקוד  עיריית הוד השרון

 7כ. דואר: מיקוד  עיריית הוד השרון

 כ. דואר: תא דואר ת הוד השרוןעיריי

 כ. דואר: אצל עיריית הוד השרון

 כ. דואר: תאריך כניסה עיריית הוד השרון

 כ. דואר: תאריך סיום עיריית הוד השרון

 אינד שוהה בחול עיריית הוד השרון

 שנת לידה עיריית הוד השרון
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 שם שדה שם לקוח

 קוד חלוקה עיריית הוד השרון

 חלוקהכ. דואר: קוד  עיריית הוד השרון

 קטין:קוד חלוקה עיריית הוד השרון

 קטין: סמל ישוב עיריית הוד השרון

 קטין: שם ישוב עיריית הוד השרון

 קטין: סמל רחוב עיריית הוד השרון

 קטין: שם רחוב עיריית הוד השרון

 קטין: מספר בית עיריית הוד השרון

 קטין: אות בית עיריית הוד השרון

 : כניסהקטין עיריית הוד השרון

 קטין: מספר דירה עיריית הוד השרון

 5קטין: מיקוד  עיריית הוד השרון

 7קטין: מיקוד  עיריית הוד השרון

 קטין: תא דואר עיריית הוד השרון

 קטין: אצל עיריית הוד השרון

 קטין: תאריך כניסה עיריית הוד השרון

 קטין: תאריך סיום עיריית הוד השרון

 ן משפחה: סוג קשרב עיריית הוד השרון

 בן משפחה: מאגר עיריית הוד השרון

 בן משפחה: מספר זהות עיריית הוד השרון

 בן משפחה: שם משפחה עיריית הוד השרון

 בן משפחה: שם פרטי עיריית הוד השרון

 אינדיקצית בגיר עיריית הוד השרון

 מספר זהות בנק  הדואר

 שם משפחה בנק  הדואר

 ה קודםשם משפח בנק  הדואר

 שם פרטי בנק  הדואר

 שם אב בנק  הדואר

 שם אם בנק  הדואר

 תאריך לידה בנק  הדואר

 מין בנק  הדואר

 אינדיקציית פטירה בנק  הדואר

 תאריך הנפקת ת.ז בנק  הדואר

 סיבת הנפקת ת.ז בנק  הדואר

 סמל ישוב בנק  הדואר

 שם ישוב בנק  הדואר

 סמל רחוב בנק  הדואר

 שם רחוב וארבנק  הד

 מספר בית בנק  הדואר

 אות בית בנק  הדואר
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 מספר כניסה בנק  הדואר

 מספר דירה בנק  הדואר

 5מיקוד  בנק  הדואר

 7מיקוד  בנק  הדואר

 מספר זהות מגן דוד אדום

 שם משפחה מגן דוד אדום

 שם פרטי מגן דוד אדום

 תאריך לידה מגן דוד אדום

 מין מגן דוד אדום

 אינדיקציית פטירה וד אדוםמגן ד

 אזרחות זרה עבור זרים מגן דוד אדום

 דרכון זר עבור זרים מגן דוד אדום

 סמל ישוב מגן דוד אדום

 שם ישוב מגן דוד אדום

 סמל רחוב מגן דוד אדום

 שם רחוב מגן דוד אדום

 מספר בית מגן דוד אדום

 אות בית מגן דוד אדום

 מספר כניסה מגן דוד אדום

 מספר דירה ן דוד אדוםמג

 5מיקוד  מגן דוד אדום

 7מיקוד  מגן דוד אדום

 שם משפחה אנגלית מגן דוד אדום

 שם פרטי אנגלית מגן דוד אדום

 קוד עדכון מגן דוד אדום

 מספר נלווה מגן דוד אדום

 קוד חלוקה מגן דוד אדום

 מאגר מגן דוד אדום

 זיהוי פנימי מגן דוד אדום

 מספר זהות וחכלל חברה לביט

 שם משפחה כלל חברה לביטוח

 שם פרטי כלל חברה לביטוח

 תאריך לידה כלל חברה לביטוח

 מין כלל חברה לביטוח

 תאריך פטירה כלל חברה לביטוח

 אינדיקציית פטירה כלל חברה לביטוח

 תאריך הנפקת ת.ז כלל חברה לביטוח

 סמל ישוב כלל חברה לביטוח

 שובשם י כלל חברה לביטוח

 סמל רחוב כלל חברה לביטוח
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 שם שדה שם לקוח

 שם רחוב כלל חברה לביטוח

 מספר בית כלל חברה לביטוח

 אות בית כלל חברה לביטוח

 מספר כניסה כלל חברה לביטוח

 מספר דירה כלל חברה לביטוח

 5מיקוד  כלל חברה לביטוח

 7מיקוד  כלל חברה לביטוח

 קוד חלוקה כלל חברה לביטוח

 מספר זהות דים דתיים בע"מגילעד גמלאות לעוב

 שם משפחה גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 שם פרטי גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 תאריך לידה גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 מין גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 תאריך פטירה גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 אינדיקציית פטירה דתיים בע"מגילעד גמלאות לעובדים 

 סמל ישוב גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 שם ישוב גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 סמל רחוב גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 שם רחוב גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 מספר בית גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 אות בית ם דתיים בע"מגילעד גמלאות לעובדי

 מספר כניסה גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 מספר דירה גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 5מיקוד  גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 7מיקוד  גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 קוד חלוקה גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים תיים בע"מגילעד גמלאות לעובדים ד

 מספר זהות מ.מ קרית טבעון

 שם משפחה מ.מ קרית טבעון

 שם משפחה קודם מ.מ קרית טבעון

 שם פרטי מ.מ קרית טבעון

 שם פרטי קודם מ.מ קרית טבעון

 מ.זהות אב מ.מ קרית טבעון

 מספר זהות אם מ.מ קרית טבעון

 תאריך לידה מ.מ קרית טבעון

 תאריך פטירה מ.מ קרית טבעון

 אינדיקציית פטירה מ.מ קרית טבעון

 סמל ישוב מ.מ קרית טבעון

 שם ישוב מ.מ קרית טבעון

 סמל רחוב מ.מ קרית טבעון
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 שם שדה שם לקוח

 שם רחוב מ.מ קרית טבעון

 מספר בית מ.מ קרית טבעון

 אות בית מ.מ קרית טבעון

 מספר כניסה מ.מ קרית טבעון

 דירה מספר מ.מ קרית טבעון

 5מיקוד  מ.מ קרית טבעון

 7מיקוד  מ.מ קרית טבעון

 תאריך כניסה למען מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: מספר בית מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: אות בית מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: כניסה מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ קרית טבעון

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ קרית טבעון

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: תא דואר מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: אצל מ.מ קרית טבעון

 כניסה כ. דואר: תאריך מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ קרית טבעון

 אינד שוהה בחול מ.מ קרית טבעון

 שנת לידה מ.מ קרית טבעון

 קוד חלוקה מ.מ קרית טבעון

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ קרית טבעון

 קטין:קוד חלוקה מ.מ קרית טבעון

 קטין: סמל ישוב מ.מ קרית טבעון

 קטין: שם ישוב מ.מ קרית טבעון

 קטין: סמל רחוב קרית טבעון מ.מ

 קטין: שם רחוב מ.מ קרית טבעון

 קטין: מספר בית מ.מ קרית טבעון

 קטין: אות בית מ.מ קרית טבעון

 קטין: כניסה מ.מ קרית טבעון

 קטין: מספר דירה מ.מ קרית טבעון

 5קטין: מיקוד  מ.מ קרית טבעון

 7קטין: מיקוד  מ.מ קרית טבעון

 ין: תא דוארקט מ.מ קרית טבעון

 קטין: אצל מ.מ קרית טבעון

 קטין: תאריך כניסה מ.מ קרית טבעון
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 קטין: תאריך סיום מ.מ קרית טבעון

 בן משפחה: סוג קשר מ.מ קרית טבעון

 בן משפחה: מספר זהות מ.מ קרית טבעון

 בן משפחה: שם משפחה מ.מ קרית טבעון

 בן משפחה: שם פרטי מ.מ קרית טבעון

 אינדיקצית בגיר עוןמ.מ קרית טב

 מספר זהות בי"ח רבקה זיו

 שם משפחה בי"ח רבקה זיו

 שם משפחה קודם בי"ח רבקה זיו

 שם נעורים בי"ח רבקה זיו

 שם פרטי בי"ח רבקה זיו

 שם פרטי קודם בי"ח רבקה זיו

 שם אב בי"ח רבקה זיו

 שם אם בי"ח רבקה זיו

 תאריך לידה בי"ח רבקה זיו

 תאריך לידה עברי בי"ח רבקה זיו

 סוג מקום לידה בי"ח רבקה זיו

 מקום לידה בי"ח רבקה זיו

 קוד ארץ לידה בי"ח רבקה זיו

 ב.זוג מ.זהות בי"ח רבקה זיו

 ב.זוג שם פרטי בי"ח רבקה זיו

 ב.זוג שם משפחה בי"ח רבקה זיו

 מצב אישי בי"ח רבקה זיו

 תאריך מצב אישי בי"ח רבקה זיו

 ןמי בי"ח רבקה זיו

 סטטוס בי"ח רבקה זיו

 תאריך פטירה בי"ח רבקה זיו

 תאריך פטירה עברי בי"ח רבקה זיו

 1סיבת פטירה  בי"ח רבקה זיו

 2סיבת פטירה  בי"ח רבקה זיו

 3סיבת פטירה  בי"ח רבקה זיו

 צבא בי"ח רבקה זיו

 אינדיקציית פטירה בי"ח רבקה זיו

 דת בי"ח רבקה זיו

 לאום בי"ח רבקה זיו

 אזרחות בי"ח רבקה זיו

 תאריך הנפקת ת.ז בי"ח רבקה זיו

 תאריך כניסה לארץ בי"ח רבקה זיו

 תאריך עליה בי"ח רבקה זיו

 ארץ עליה בי"ח רבקה זיו
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 אזרחות זרה עבור זרים בי"ח רבקה זיו

 דרכון זר עבור זרים בי"ח רבקה זיו

 סמל ישוב בי"ח רבקה זיו

 שם ישוב בי"ח רבקה זיו

 סמל רחוב רבקה זיו בי"ח

 שם רחוב בי"ח רבקה זיו

 מספר בית בי"ח רבקה זיו

 אות בית בי"ח רבקה זיו

 מספר כניסה בי"ח רבקה זיו

 מספר דירה בי"ח רבקה זיו

 5מיקוד  בי"ח רבקה זיו

 7מיקוד  בי"ח רבקה זיו

 תאריך כניסה למען בי"ח רבקה זיו

 כ. דואר: סמל ישוב בי"ח רבקה זיו

 כ. דואר: שם ישוב רבקה זיו בי"ח

 כ. דואר: סמל רחוב בי"ח רבקה זיו

 כ. דואר: שם רחוב בי"ח רבקה זיו

 כ. דואר: מספר בית בי"ח רבקה זיו

 כ. דואר: אות בית בי"ח רבקה זיו

 כ. דואר: כניסה בי"ח רבקה זיו

 כ. דואר: מספר דירה בי"ח רבקה זיו

 5כ. דואר: מיקוד  בי"ח רבקה זיו

 7כ. דואר: מיקוד  "ח רבקה זיובי

 כ. דואר: תא דואר בי"ח רבקה זיו

 כ. דואר: אצל בי"ח רבקה זיו

 כ. דואר: תאריך כניסה בי"ח רבקה זיו

 כ. דואר: תאריך סיום בי"ח רבקה זיו

 שם משפחה אנגלית בי"ח רבקה זיו

 שם פרטי אנגלית בי"ח רבקה זיו

 אינד שוהה בחול בי"ח רבקה זיו

 תאריך כניסה אחרונה לארץ רבקה זיו בי"ח

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בי"ח רבקה זיו

 מ.אישי מול בן זוג בי"ח רבקה זיו

 שנת לידה בי"ח רבקה זיו

 סוג מקום פטירה בי"ח רבקה זיו

 מקום פטירה בי"ח רבקה זיו

 קוד חלוקה בי"ח רבקה זיו

 שם פרטי אב )רשומת אב( בי"ח רבקה זיו

 תאריך תוקף בקה זיובי"ח ר

 בן משפחה: סוג קשר בי"ח רבקה זיו
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 בן משפחה: מאגר בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: מספר זהות בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: שם משפחה בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: שם פרטי בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: סוג מקום לידה בי"ח רבקה זיו

 הבן משפחה: מקום ליד בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: תאריך לידה בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: שם אב בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: מין בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: סטטוס בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: תאריך סטטוס בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: דרכון זר בי"ח רבקה זיו

 בן משפחה: מספר נלווה בי"ח רבקה זיו

 מספר זהות לשכת בריאות ירושלים

 שם משפחה לשכת בריאות ירושלים

 שם משפחה קודם לשכת בריאות ירושלים

 שם נעורים לשכת בריאות ירושלים

 שם פרטי לשכת בריאות ירושלים

 שם פרטי קודם לשכת בריאות ירושלים

 מאגר אב לשכת בריאות ירושלים

 מ.זהות אב שליםלשכת בריאות ירו

 שם אב לשכת בריאות ירושלים

 מאגר אם לשכת בריאות ירושלים

 מספר זהות אם לשכת בריאות ירושלים

 תאריך לידה לשכת בריאות ירושלים

 תאריך לידה עברי לשכת בריאות ירושלים

 סוג מקום לידה לשכת בריאות ירושלים

 מקום לידה לשכת בריאות ירושלים

 מצב אישי שליםלשכת בריאות ירו

 תאריך מצב אישי לשכת בריאות ירושלים

 מין לשכת בריאות ירושלים

 תאריך פטירה לשכת בריאות ירושלים

 תאריך פטירה עברי לשכת בריאות ירושלים

 1סיבת פטירה  לשכת בריאות ירושלים

 2סיבת פטירה  לשכת בריאות ירושלים

 3סיבת פטירה  לשכת בריאות ירושלים

 אינדיקציית פטירה יאות ירושליםלשכת בר

 דת לשכת בריאות ירושלים

 תאריך כניסה לארץ לשכת בריאות ירושלים
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 תאריך עליה לשכת בריאות ירושלים

 ארץ עליה לשכת בריאות ירושלים

 סמל ישוב לשכת בריאות ירושלים

 שם ישוב לשכת בריאות ירושלים

 סמל רחוב לשכת בריאות ירושלים

 שם רחוב ירושליםלשכת בריאות 

 מספר בית לשכת בריאות ירושלים

 אות בית לשכת בריאות ירושלים

 מספר כניסה לשכת בריאות ירושלים

 מספר דירה לשכת בריאות ירושלים

 5מיקוד  לשכת בריאות ירושלים

 7מיקוד  לשכת בריאות ירושלים

 תאריך כניסה למען לשכת בריאות ירושלים

 . דואר: סמל ישובכ לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: שם ישוב לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: סמל רחוב לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: שם רחוב לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: מספר בית לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: אות בית לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: כניסה לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: מספר דירה ת ירושליםלשכת בריאו

 5כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות ירושלים

 7כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: תא דואר לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: אצל לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: תאריך כניסה לשכת בריאות ירושלים

 יוםכ. דואר: תאריך ס לשכת בריאות ירושלים

 שם משפחה אנגלית לשכת בריאות ירושלים

 שם פרטי אנגלית לשכת בריאות ירושלים

 סה"כ ילדים לשכת בריאות ירושלים

 אינד שוהה בחול לשכת בריאות ירושלים

 תאריך כניסה אחרונה לארץ לשכת בריאות ירושלים

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ לשכת בריאות ירושלים

 שנת לידה לשכת בריאות ירושלים

 סוג מקום פטירה לשכת בריאות ירושלים

 מקום פטירה לשכת בריאות ירושלים

 קוד חלוקה לשכת בריאות ירושלים

 כ. דואר: קוד חלוקה לשכת בריאות ירושלים

 שם משפחה אב לשכת בריאות ירושלים

 שם פרטי אב )רשומת אב( לשכת בריאות ירושלים
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 םשם משפחה א לשכת בריאות ירושלים

 שם פרטי אם )רשומת האם( לשכת בריאות ירושלים

 בן משפחה: סוג קשר לשכת בריאות ירושלים

 בן משפחה: מאגר לשכת בריאות ירושלים

 בן משפחה: מספר זהות לשכת בריאות ירושלים

 בן משפחה: שם משפחה לשכת בריאות ירושלים

 בן משפחה: שם פרטי לשכת בריאות ירושלים

 בן משפחה: תאריך לידה ושליםלשכת בריאות יר

 מספר זהות כנסת ישראל

 שם משפחה כנסת ישראל

 שם פרטי כנסת ישראל

 שם אב כנסת ישראל

 מצב אישי כנסת ישראל

 תאריך מצב אישי כנסת ישראל

 תאריך פטירה כנסת ישראל

 אינדיקציית פטירה כנסת ישראל

 סמל ישוב כנסת ישראל

 שם ישוב כנסת ישראל

 סמל רחוב ישראלכנסת 

 שם רחוב כנסת ישראל

 מספר בית כנסת ישראל

 אות בית כנסת ישראל

 מספר כניסה כנסת ישראל

 מספר דירה כנסת ישראל

 5מיקוד  כנסת ישראל

 7מיקוד  כנסת ישראל

 קוד חלוקה כנסת ישראל

 בן משפחה: סוג קשר כנסת ישראל

 בן משפחה: מאגר כנסת ישראל

 שפחה: מספר זהותבן מ כנסת ישראל

 בן משפחה: שם משפחה כנסת ישראל

 בן משפחה: שם פרטי כנסת ישראל

 בן משפחה: תאריך לידה כנסת ישראל

 מספר זהות מ.מ מגדל שמס

 שם משפחה מ.מ מגדל שמס

 שם משפחה קודם מ.מ מגדל שמס

 שם פרטי מ.מ מגדל שמס

 מאגר אב מ.מ מגדל שמס

 מ.זהות אב מ.מ מגדל שמס

 שם אב מ מגדל שמסמ.
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 מאגר אם מ.מ מגדל שמס

 מספר זהות אם מ.מ מגדל שמס

 שם אם מ.מ מגדל שמס

 שם סב מ.מ מגדל שמס

 תאריך לידה מ.מ מגדל שמס

 תאריך לידה עברי מ.מ מגדל שמס

 סוג מקום לידה מ.מ מגדל שמס

 מקום לידה מ.מ מגדל שמס

 ב.זוג מאגר מ.מ מגדל שמס

 ג מ.זהותב.זו מ.מ מגדל שמס

 מצב אישי מ.מ מגדל שמס

 תאריך מצב אישי מ.מ מגדל שמס

 מין מ.מ מגדל שמס

 תאריך פטירה מ.מ מגדל שמס

 תאריך פטירה עברי מ.מ מגדל שמס

 אינדיקציית פטירה מ.מ מגדל שמס

 לאום מ.מ מגדל שמס

 תאריך עליה מ.מ מגדל שמס

 ארץ עליה מ.מ מגדל שמס

 סמל ישוב מ.מ מגדל שמס

 שם ישוב מ.מ מגדל שמס

 סמל רחוב מ.מ מגדל שמס

 שם רחוב מ.מ מגדל שמס

 מספר בית מ.מ מגדל שמס

 אות בית מ.מ מגדל שמס

 מספר כניסה מ.מ מגדל שמס

 מספר דירה מ.מ מגדל שמס

 5מיקוד  מ.מ מגדל שמס

 7מיקוד  מ.מ מגדל שמס

 תאריך כניסה למען מ.מ מגדל שמס

 שוב קודם)אצוה(סמל י מ.מ מגדל שמס

 סה"כ ילדים מ.מ מגדל שמס

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ מגדל שמס

 נפה מ.מ מגדל שמס

 קוד חלוקה מ.מ מגדל שמס

 תאריך כניסה לישוב מ.מ מגדל שמס

 סמל קלפי מ.מ מגדל שמס

 מספר זהות משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם משפחה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם משפחה קודם משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת
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 שם נעורים משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם פרטי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם פרטי קודם משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מ.זהות אב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם אב תמשרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי ד

 מספר זהות אם משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם אם משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם סב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך לידה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך לידה עברי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 סוג מקום לידה רותי דתמשרד רה"מ, רשות ארצית לשי

 מקום לידה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ב.זוג מאגר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ב.זוג מ.זהות משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ב.זוג שם פרטי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ב.זוג שם משפחה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מצב אישי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך מצב אישי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מקום מצב אישי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מין משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 סטטוס משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 פטירה תאריך משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך פטירה עברי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 1סיבת פטירה  משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 2סיבת פטירה  משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 3סיבת פטירה  משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 אינדיקציית פטירה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 דת רה"מ, רשות ארצית לשירותי דתמשרד 

 לאום משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 אזרחות משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך אזרחות משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך הנפקת ת.ז משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך עליה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ארץ עליה רד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דתמש

 מספר עליה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 אזרחות זרה עבור זרים משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 דרכון זר עבור זרים משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 סמל ישוב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם ישוב ת לשירותי דתמשרד רה"מ, רשות ארצי

 סמל רחוב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת
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 שם רחוב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מספר בית משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 אות בית משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מספר כניסה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מספר דירה ית לשירותי דתמשרד רה"מ, רשות ארצ

 5מיקוד  משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 7מיקוד  משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך כניסה למען משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 כ. דואר: סמל ישוב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ישוב כ. דואר: שם משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 כ. דואר: סמל רחוב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 כ. דואר: שם רחוב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 כ. דואר: מספר בית משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 כ. דואר: אות בית משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ניסהכ. דואר: כ משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 כ. דואר: מספר דירה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 5כ. דואר: מיקוד  משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 7כ. דואר: מיקוד  משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 כ. דואר: תא דואר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 לכ. דואר: אצ משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 כ. דואר: תאריך כניסה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 כ. דואר: תאריך סיום משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם משפחה אנגלית משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם פרטי אנגלית משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 עהסוג מסמך נסי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מספר מסמך נסיעה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מ.נסיעה מקום הנפקה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מ.נסיעה תאריך הנפקה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 והה בחולאינד ש משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מ.אישי מול בן זוג משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שנת לידה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 יהוי קודםז משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מספר נלווה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 סוג מקום פטירה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מקום פטירה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 קוד חלוקה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 כ. דואר: קוד חלוקה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת
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 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה , רשות ארצית לשירותי דתמשרד רה"מ

 שם משפחה אב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם פרטי אב )רשומת אב( משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם אבי האב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 קטגוריה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 נתון קודם ית לשירותי דתמשרד רה"מ, רשות ארצ

 שם משפחה אם משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם פרטי אם )רשומת האם( משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם פרטי אבי האם משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ב.ג סוג פתיחה לשירותי דתמשרד רה"מ, רשות ארצית 

 ב.ג תחנת גבול פתיחה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ב.ג תאריך סגירת תנועה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ב.ג סוג סגירה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מאגר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך תוקף משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תעודה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 מ. נסיעה גורל משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: סוג קשר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: מאגר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: מספר זהות משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: שם משפחה שרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דתמ

 בן משפחה: שם פרטי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: סוג מקום לידה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: מקום לידה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ה: תאריך לידהבן משפח משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: תאריך לידה עברי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: אזרחות משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: שם אב משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: מין ת לשירותי דתמשרד רה"מ, רשות ארצי

 בן משפחה: סטטוס משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: דרכון זר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 בן משפחה: מספר נלווה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 עבור שאילתות-סוג שם  משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם קודם ארצית לשירותי דת משרד רה"מ, רשות

 תאריך עדכון משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 סוג עדכון משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 סיבת שינוי משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך ביטול משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת
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 מאגר מקושר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 זיהוי מקושר ד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דתמשר

 קוד ארץ מקושר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם ארץ מקושר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 נילווה מקושר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך קישור משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 שם פרטי מקושר רותי דתמשרד רה"מ, רשות ארצית לשי

 שם משפחה מקושר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 תאריך לידה מקושר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 סטטוס מקושר משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ב.זוג תאריך לידה משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת

 ותמספר זה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם משפחה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם משפחה קודם הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם פרטי הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם אב הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך לידה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך לידה עברי הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 סוג מקום לידה הדתות מח' ישיבות-נוךמשרד החי

 מקום לידה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 קוד ארץ לידה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 ב.זוג מ.זהות הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מצב אישי הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך מצב אישי הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מין הדתות מח' ישיבות-ךמשרד החינו

 סטטוס הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך סטטוס הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך פטירה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך פטירה עברי הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 אינדיקציית פטירה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 אזרחות מח' ישיבותהדתות -משרד החינוך

 תאריך עליה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 אזרחות זרה עבור זרים הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 דרכון זר עבור זרים הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 סמל ישוב הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם ישוב הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 סמל רחוב ח' ישיבותהדתות מ-משרד החינוך

 שם רחוב הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מספר בית הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 אות בית הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך
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 מספר כניסה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מספר דירה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 5מיקוד  הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 7מיקוד  הדתות מח' ישיבות-רד החינוךמש

 תאריך כניסה למען הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם משפחה אנגלית הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם פרטי אנגלית הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם אב אנגלית הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 יתשם אם אנגל הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 סה"כ ילדים הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 סוג מסמך נסיעה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מספר מסמך נסיעה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך כניסה אחרונה לארץ הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 סוג אשרת שהיה אחרונה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מספר אשרת שהיה אחרונה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שנת לידה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מספר נלווה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 קוד חלוקה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 ב.ג סוג פתיחה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 ב.ג תחנת גבול פתיחה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 ב.ג תאריך סגירת תנועה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 ב.ג סוג סגירה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 סוג אשרה הדתות מח' ישיבות-רד החינוךמש

 מאגר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תוצאות אימות הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 ניקוד זרים הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 בן משפחה: סוג קשר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 בן משפחה: מאגר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 בן משפחה: מספר זהות הדתות מח' ישיבות-ינוךמשרד הח

 בן משפחה: שם משפחה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 בן משפחה: שם פרטי הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 בן משפחה: תאריך לידה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 בן משפחה: שם אב הדתות מח' ישיבות-וךמשרד החינ

 בן משפחה: מין הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 בן משפחה: סטטוס הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 בן משפחה: תאריך סטטוס הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך
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 בן משפחה: דרכון זר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך ביטול הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מספר תיק בלשכה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מיקוד בחול הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מסורב שרות הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מאגר מקושר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 זיהוי מקושר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 ארץ מקושר קוד הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם ארץ מקושר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 נילווה מקושר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך קישור הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם פרטי מקושר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 שם משפחה מקושר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך לידה מקושר תהדתות מח' ישיבו-משרד החינוך

 סטטוס מקושר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 RMDאינדיקצית הגבלה  הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 CRMאינדיקצית הגבלה  הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מספר אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 קוד סוג אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך תוקף אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 נלווה למספר אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 אישור סירוב אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 אשרת שהייהקוד סוג גורם  הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 קוד מוקצה לגורם אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מונה עדכונים אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מספר סידורי אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך רישום אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך ביטול אשרת שהייה תהדתות מח' ישיבו-משרד החינוך

 קוד סוג עדכון אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך מתן אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 תאריך סיום פנימי אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מספר בקשה אשרת שהייה הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה ות מח' ישיבותהדת-משרד החינוך

 אינד זכאי חוק השבות לזר הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך

 הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 בנק ישראל(

 מספר זהות חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 שם משפחה חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 שם פרטי ביטוח בע"מחברה ל -איילון 

 תאריך לידה חברה לביטוח בע"מ -איילון 
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 מין חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 תאריך פטירה חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 אינדיקציית פטירה חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 תאריך הנפקת ת.ז חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 סמל ישוב חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 שם ישוב חברה לביטוח בע"מ -ן איילו

 סמל רחוב חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 שם רחוב חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 מספר בית חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 אות בית חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 מספר כניסה חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 מספר דירה חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 5מיקוד  חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 7מיקוד  חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 קוד חלוקה חברה לביטוח בע"מ -איילון 

 חברה לביטוח בע"מ -איילון 
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 בנק ישראל(

 מספר זהות רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 השם משפח רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 שם פרטי רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מ.זהות אב רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 שם אב רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מספר זהות אם רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 שם אם רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 תאריך לידה חרותרשות הת -רשות ההגבלים העסקיים 

 תאריך לידה עברי רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 סוג מקום לידה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מקום לידה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 קוד ארץ לידה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 ם פרטיב.זוג ש רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 ב.זוג שם משפחה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מצב אישי רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מין רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 סטטוס רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 תאריך פטירה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 דת רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 לאום רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 אזרחות רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 תאריך עליה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 סמל ישוב רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 שם ישוב רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 
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 סמל רחוב רשות התחרות -ם רשות ההגבלים העסקיי

 שם רחוב רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מספר בית רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 אות בית רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מספר כניסה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מספר דירה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 5מיקוד  רשות התחרות -ההגבלים העסקיים  רשות

 7מיקוד  רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 תאריך כניסה למען רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 שם משפחה אנגלית רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 שם פרטי אנגלית רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מספר מסמך נסיעה רשות התחרות -קיים רשות ההגבלים העס

 מ.נסיעה מקום הנפקה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מ.נסיעה תאריך הנפקה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 רונה מהארץתאריך יציאה אח רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מ.אישי מול בן זוג רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 שנת לידה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 קוד חלוקה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 שם משפחה אב רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 ת אב(שם פרטי אב )רשומ רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 שם משפחה אם רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 שם פרטי אם )רשומת האם( רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 תאריך תוקף רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 תעודה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: מאגר רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: מספר זהות רשות התחרות -ות ההגבלים העסקיים רש

 בן משפחה: שם משפחה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: שם פרטי רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: סוג מקום לידה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: מקום לידה תרשות התחרו -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: תאריך לידה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: אזרחות רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: שם אב רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: מין רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: סטטוס רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 בן משפחה: דרכון זר רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 

 מספר זהות קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 
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 שם משפחה קרן לפיצוי נפגעי תאונות -ית קרנ

 שם פרטי קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 תאריך לידה קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 תאריך פטירה קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 תאריך פטירה עברי קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 קציית פטירהאינדי קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 סמל ישוב קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 שם ישוב קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 סמל רחוב קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 שם רחוב קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 מספר בית קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 בית אות קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 מספר כניסה קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 מספר דירה קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 5מיקוד  קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 7מיקוד  קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ תאונות קרן לפיצוי נפגעי -קרנית 

 קוד חלוקה קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 בן משפחה: סוג קשר קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 בן משפחה: מאגר קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 בן משפחה: מספר זהות קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 בן משפחה: שם משפחה ונותקרן לפיצוי נפגעי תא -קרנית 

 בן משפחה: שם פרטי קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 בן משפחה: תאריך לידה קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 מספר זהות ויזה כ.א.ל

 שם משפחה ויזה כ.א.ל

 שם פרטי ויזה כ.א.ל

 תאריך לידה ויזה כ.א.ל

 מין ויזה כ.א.ל

 תאריך פטירה ויזה כ.א.ל

 אינדיקציית פטירה ויזה כ.א.ל

 תאריך הנפקת ת.ז ויזה כ.א.ל

 סמל ישוב ויזה כ.א.ל

 שם ישוב ויזה כ.א.ל

 סמל רחוב ויזה כ.א.ל

 שם רחוב ויזה כ.א.ל

 מספר בית ויזה כ.א.ל

 אות בית ויזה כ.א.ל

 מספר כניסה ויזה כ.א.ל
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 מספר דירה ויזה כ.א.ל

 5מיקוד  ויזה כ.א.ל

 7מיקוד  ויזה כ.א.ל

 קוד חלוקה ויזה כ.א.ל

 תוצאות אימות ויזה כ.א.ל

 ויזה כ.א.ל
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 בנק ישראל(

 מספר זהות גמא ניהול וסליקה בע"מ

 שם משפחה גמא ניהול וסליקה בע"מ

 שם פרטי גמא ניהול וסליקה בע"מ

 תאריך לידה גמא ניהול וסליקה בע"מ

 מין ה בע"מגמא ניהול וסליק

 תאריך פטירה גמא ניהול וסליקה בע"מ

 אינדיקציית פטירה גמא ניהול וסליקה בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז גמא ניהול וסליקה בע"מ

 סמל ישוב גמא ניהול וסליקה בע"מ

 שם ישוב גמא ניהול וסליקה בע"מ

 סמל רחוב גמא ניהול וסליקה בע"מ

 שם רחוב גמא ניהול וסליקה בע"מ

 מספר בית ניהול וסליקה בע"מגמא 

 אות בית גמא ניהול וסליקה בע"מ

 מספר כניסה גמא ניהול וסליקה בע"מ

 מספר דירה גמא ניהול וסליקה בע"מ

 5מיקוד  גמא ניהול וסליקה בע"מ

 7מיקוד  גמא ניהול וסליקה בע"מ

 קוד חלוקה גמא ניהול וסליקה בע"מ

 מספר זהות מועצה אזורית חוף השרון

 שם משפחה ועצה אזורית חוף השרוןמ

 שם משפחה קודם מועצה אזורית חוף השרון

 שם פרטי מועצה אזורית חוף השרון

 שם פרטי קודם מועצה אזורית חוף השרון

 מ.זהות אב מועצה אזורית חוף השרון

 מספר זהות אם מועצה אזורית חוף השרון

 תאריך לידה מועצה אזורית חוף השרון

 תאריך פטירה ת חוף השרוןמועצה אזורי

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית חוף השרון

 סמל ישוב מועצה אזורית חוף השרון

 שם ישוב מועצה אזורית חוף השרון

 סמל רחוב מועצה אזורית חוף השרון

 שם רחוב מועצה אזורית חוף השרון

 מספר בית מועצה אזורית חוף השרון
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 ביתאות  מועצה אזורית חוף השרון

 מספר כניסה מועצה אזורית חוף השרון

 מספר דירה מועצה אזורית חוף השרון

 5מיקוד  מועצה אזורית חוף השרון

 7מיקוד  מועצה אזורית חוף השרון

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית חוף השרון

 ישובכ. דואר: שם  מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית חוף השרון

 5כ. דואר: מיקוד  עצה אזורית חוף השרוןמו

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית חוף השרון

 אינד שוהה בחול רית חוף השרוןמועצה אזו

 שנת לידה מועצה אזורית חוף השרון

 קוד חלוקה מועצה אזורית חוף השרון

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה אזורית חוף השרון

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: שם ישוב מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: סמל רחוב מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: מספר בית מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: אות בית מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: כניסה מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: מספר דירה מועצה אזורית חוף השרון

 5ן: מיקוד קטי מועצה אזורית חוף השרון

 7קטין: מיקוד  מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: תא דואר מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: אצל מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: תאריך כניסה מועצה אזורית חוף השרון

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית חוף השרון

 בן משפחה: סוג קשר מועצה אזורית חוף השרון
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 בן משפחה: מאגר רית חוף השרוןמועצה אזו

 בן משפחה: מספר זהות מועצה אזורית חוף השרון

 בן משפחה: שם משפחה מועצה אזורית חוף השרון

 בן משפחה: שם פרטי מועצה אזורית חוף השרון

 אינדיקצית בגיר מועצה אזורית חוף השרון

 מספר זהות מועצה דתית חיפה

 שם משפחה מועצה דתית חיפה

 שם משפחה קודם דתית חיפה מועצה

 שם נעורים מועצה דתית חיפה

 שם פרטי מועצה דתית חיפה

 שם פרטי קודם מועצה דתית חיפה

 מאגר אב מועצה דתית חיפה

 מ.זהות אב מועצה דתית חיפה

 שם אב מועצה דתית חיפה

 מאגר אם מועצה דתית חיפה

 מספר זהות אם מועצה דתית חיפה

 אם שם מועצה דתית חיפה

 תאריך לידה מועצה דתית חיפה

 תאריך לידה עברי מועצה דתית חיפה

 סוג מקום לידה מועצה דתית חיפה

 מקום לידה מועצה דתית חיפה

 ב.זוג מ.זהות מועצה דתית חיפה

 ב.זוג שם פרטי מועצה דתית חיפה

 ב.זוג שם משפחה מועצה דתית חיפה

 מצב אישי מועצה דתית חיפה

 תאריך מצב אישי פהמועצה דתית חי

 מספר תעודה מ.אישי מועצה דתית חיפה

 מקום מצב אישי מועצה דתית חיפה

 מין מועצה דתית חיפה

 סטטוס מועצה דתית חיפה

 תאריך סטטוס מועצה דתית חיפה

 תאריך פטירה מועצה דתית חיפה

 תאריך פטירה עברי מועצה דתית חיפה

 אינדיקציית פטירה מועצה דתית חיפה

 דת ועצה דתית חיפהמ

 לאום מועצה דתית חיפה

 אזרחות מועצה דתית חיפה

 תאריך כניסה לארץ מועצה דתית חיפה

 תאריך עליה מועצה דתית חיפה

 ארץ עליה מועצה דתית חיפה
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 מספר עליה מועצה דתית חיפה

 אזרחות זרה עבור זרים מועצה דתית חיפה

 דרכון זר עבור זרים מועצה דתית חיפה

 סמל ישוב עצה דתית חיפהמו

 שם ישוב מועצה דתית חיפה

 סמל רחוב מועצה דתית חיפה

 שם רחוב מועצה דתית חיפה

 מספר בית מועצה דתית חיפה

 אות בית מועצה דתית חיפה

 מספר כניסה מועצה דתית חיפה

 מספר דירה מועצה דתית חיפה

 5מיקוד  מועצה דתית חיפה

 7מיקוד  מועצה דתית חיפה

 תאריך כניסה למען מועצה דתית חיפה

 שם משפחה אנגלית מועצה דתית חיפה

 שם פרטי אנגלית מועצה דתית חיפה

 סה"כ ילדים מועצה דתית חיפה

 סוג מסמך נסיעה מועצה דתית חיפה

 מספר מסמך נסיעה מועצה דתית חיפה

 מ.אישי מול בן זוג מועצה דתית חיפה

 שנת לידה מועצה דתית חיפה

 סוג מקום פטירה צה דתית חיפהמוע

 מקום פטירה מועצה דתית חיפה

 קוד חלוקה מועצה דתית חיפה

 שם משפחה אב מועצה דתית חיפה

 שם פרטי אב )רשומת אב( מועצה דתית חיפה

 שם אבי האב מועצה דתית חיפה

 נתון קודם מועצה דתית חיפה

 שם משפחה אם מועצה דתית חיפה

 רטי אם )רשומת האם(שם פ מועצה דתית חיפה

 שם פרטי אבי האם מועצה דתית חיפה

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה מועצה דתית חיפה

 ב.ג תחנת גבול פתיחה מועצה דתית חיפה

 ב.ג תאריך סגירת תנועה מועצה דתית חיפה

 ב.ג תחנת גבול סגירה מועצה דתית חיפה

 תאריך תוקף מועצה דתית חיפה

 תעודה מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: סוג קשר מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: מאגר מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: מספר זהות מועצה דתית חיפה
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 בן משפחה: שם משפחה מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: שם פרטי מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: סוג מקום לידה מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: מקום לידה מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: תאריך לידה צה דתית חיפהמוע

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: שם אב מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: מין מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: סטטוס מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: תאריך סטטוס מועצה דתית חיפה

 בן משפחה: דרכון זר מועצה דתית חיפה

 עבור שאילתות-סוג שם  דתית חיפהמועצה 

 שם קודם מועצה דתית חיפה

 תאריך עדכון מועצה דתית חיפה

 סוג עדכון מועצה דתית חיפה

 תאריך ביטול מועצה דתית חיפה

 מספר זהות מועצה אזורית גזר

 שם משפחה מועצה אזורית גזר

 שם משפחה קודם מועצה אזורית גזר

 שם פרטי מועצה אזורית גזר

 שם פרטי קודם ועצה אזורית גזרמ

 מ.זהות אב מועצה אזורית גזר

 מספר זהות אם מועצה אזורית גזר

 תאריך לידה מועצה אזורית גזר

 תאריך פטירה מועצה אזורית גזר

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית גזר

 סמל ישוב מועצה אזורית גזר

 שם ישוב מועצה אזורית גזר

 רחוב סמל מועצה אזורית גזר

 שם רחוב מועצה אזורית גזר

 מספר בית מועצה אזורית גזר

 אות בית מועצה אזורית גזר

 מספר כניסה מועצה אזורית גזר

 מספר דירה מועצה אזורית גזר

 5מיקוד  מועצה אזורית גזר

 7מיקוד  מועצה אזורית גזר

 תאריך כניסה למען מועצה אזורית גזר

 סמל ישובכ. דואר:  מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית גזר
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 כ. דואר: שם רחוב מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית גזר

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית גזר

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית גזר

 אינד שוהה בחול מועצה אזורית גזר

 שנת לידה רית גזרמועצה אזו

 קוד חלוקה מועצה אזורית גזר

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה אזורית גזר

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית גזר

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית גזר

 קטין: שם ישוב מועצה אזורית גזר

 קטין: סמל רחוב מועצה אזורית גזר

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית גזר

 קטין: מספר בית ית גזרמועצה אזור

 קטין: אות בית מועצה אזורית גזר

 קטין: כניסה מועצה אזורית גזר

 קטין: מספר דירה מועצה אזורית גזר

 5קטין: מיקוד  מועצה אזורית גזר

 7קטין: מיקוד  מועצה אזורית גזר

 קטין: תא דואר מועצה אזורית גזר

 קטין: אצל מועצה אזורית גזר

 קטין: תאריך כניסה גזרמועצה אזורית 

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית גזר

 בן משפחה: סוג קשר מועצה אזורית גזר

 בן משפחה: מספר זהות מועצה אזורית גזר

 בן משפחה: שם משפחה מועצה אזורית גזר

 בן משפחה: שם פרטי מועצה אזורית גזר

 אינדיקצית בגיר מועצה אזורית גזר

 הותמספר ז מ.מ בית ג'ן

 שם משפחה מ.מ בית ג'ן

 שם משפחה קודם מ.מ בית ג'ן

 שם פרטי מ.מ בית ג'ן

 מאגר אב מ.מ בית ג'ן
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 מ.זהות אב מ.מ בית ג'ן

 שם אב מ.מ בית ג'ן

 מאגר אם מ.מ בית ג'ן

 מספר זהות אם מ.מ בית ג'ן

 שם אם מ.מ בית ג'ן

 שם סב מ.מ בית ג'ן

 תאריך לידה מ.מ בית ג'ן

 תאריך לידה עברי 'ןמ.מ בית ג

 סוג מקום לידה מ.מ בית ג'ן

 מקום לידה מ.מ בית ג'ן

 ב.זוג מאגר מ.מ בית ג'ן

 ב.זוג מ.זהות מ.מ בית ג'ן

 מצב אישי מ.מ בית ג'ן

 תאריך מצב אישי מ.מ בית ג'ן

 מין מ.מ בית ג'ן

 תאריך פטירה מ.מ בית ג'ן

 תאריך פטירה עברי מ.מ בית ג'ן

 נדיקציית פטירהאי מ.מ בית ג'ן

 לאום מ.מ בית ג'ן

 תאריך עליה מ.מ בית ג'ן

 ארץ עליה מ.מ בית ג'ן

 סמל ישוב מ.מ בית ג'ן

 שם ישוב מ.מ בית ג'ן

 סמל רחוב מ.מ בית ג'ן

 שם רחוב מ.מ בית ג'ן

 מספר בית מ.מ בית ג'ן

 אות בית מ.מ בית ג'ן

 מספר כניסה מ.מ בית ג'ן

 מספר דירה מ.מ בית ג'ן

 5מיקוד  מ.מ בית ג'ן

 7מיקוד  מ.מ בית ג'ן

 תאריך כניסה למען מ.מ בית ג'ן

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ בית ג'ן

 סה"כ ילדים מ.מ בית ג'ן

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ בית ג'ן

 נפה מ.מ בית ג'ן

 קוד חלוקה מ.מ בית ג'ן

 תאריך כניסה לישוב מ.מ בית ג'ן

 סמל קלפי מ.מ בית ג'ן

 מספר זהות ה איזורית תמרמועצ
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 שם משפחה מועצה איזורית תמר

 שם משפחה קודם מועצה איזורית תמר

 שם פרטי מועצה איזורית תמר

 מאגר אב מועצה איזורית תמר

 מ.זהות אב מועצה איזורית תמר

 שם אב מועצה איזורית תמר

 מאגר אם מועצה איזורית תמר

 מספר זהות אם מועצה איזורית תמר

 שם אם צה איזורית תמרמוע

 שם סב מועצה איזורית תמר

 תאריך לידה מועצה איזורית תמר

 תאריך לידה עברי מועצה איזורית תמר

 סוג מקום לידה מועצה איזורית תמר

 מקום לידה מועצה איזורית תמר

 ב.זוג מאגר מועצה איזורית תמר

 ב.זוג מ.זהות מועצה איזורית תמר

 ב אישימצ מועצה איזורית תמר

 תאריך מצב אישי מועצה איזורית תמר

 מין מועצה איזורית תמר

 תאריך פטירה מועצה איזורית תמר

 תאריך פטירה עברי מועצה איזורית תמר

 אינדיקציית פטירה מועצה איזורית תמר

 לאום מועצה איזורית תמר

 תאריך עליה מועצה איזורית תמר

 ארץ עליה מועצה איזורית תמר

 סמל ישוב איזורית תמרמועצה 

 שם ישוב מועצה איזורית תמר

 סמל רחוב מועצה איזורית תמר

 שם רחוב מועצה איזורית תמר

 מספר בית מועצה איזורית תמר

 אות בית מועצה איזורית תמר

 מספר כניסה מועצה איזורית תמר

 מספר דירה מועצה איזורית תמר

 5מיקוד  מועצה איזורית תמר

 7מיקוד  ית תמרמועצה איזור

 תאריך כניסה למען מועצה איזורית תמר

 סמל ישוב קודם)אצוה( מועצה איזורית תמר

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה איזורית תמר

 כ. דואר: שם ישוב מועצה איזורית תמר

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה איזורית תמר
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 כ. דואר: שם רחוב מועצה איזורית תמר

 . דואר: מספר ביתכ מועצה איזורית תמר

 כ. דואר: אות בית מועצה איזורית תמר

 כ. דואר: כניסה מועצה איזורית תמר

 כ. דואר: מספר דירה מועצה איזורית תמר

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה איזורית תמר

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה איזורית תמר

 כ. דואר: תא דואר מועצה איזורית תמר

 ואר: אצלכ. ד מועצה איזורית תמר

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה איזורית תמר

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה איזורית תמר

 סה"כ ילדים מועצה איזורית תמר

 18סה"כ ילדים עד  מועצה איזורית תמר

 נפה מועצה איזורית תמר

 קוד חלוקה מועצה איזורית תמר

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה איזורית תמר

 תאריך כניסה לישוב ית תמרמועצה איזור

 סמל קלפי מועצה איזורית תמר

 מספר זהות מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 שם משפחה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 שם משפחה קודם מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 שם נעורים מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 שם פרטי מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 שם פרטי קודם רכז לבריאות הנפש טירת הכרמלמ

 שם אב מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 תאריך לידה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 תאריך לידה עברי מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 סוג מקום לידה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 מקום לידה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 ב.זוג מ.זהות ריאות הנפש טירת הכרמלמרכז לב

 ב.זוג שם פרטי מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 ב.זוג שם משפחה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 מצב אישי מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 תאריך מצב אישי מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 מין מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 סטטוס הנפש טירת הכרמלמרכז לבריאות 

 תאריך פטירה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 תאריך פטירה עברי מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 1סיבת פטירה  מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 2סיבת פטירה  מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  422עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 3סיבת פטירה  מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 צבא פש טירת הכרמלמרכז לבריאות הנ

 אינדיקציית פטירה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 דת מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 לאום מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 אזרחות מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 תאריך כניסה לארץ מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 התאריך עלי מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 ארץ עליה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 אזרחות זרה עבור זרים מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 דרכון זר עבור זרים מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 סמל ישוב מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 שם ישוב מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 סמל רחוב מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 שם רחוב מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 מספר בית מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 אות בית מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 מספר כניסה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 מספר דירה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 5מיקוד  מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 7מיקוד  רת הכרמלמרכז לבריאות הנפש טי

 תאריך כניסה למען מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: סמל ישוב מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: שם ישוב מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: סמל רחוב מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: שם רחוב מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: מספר בית רכז לבריאות הנפש טירת הכרמלמ

 כ. דואר: אות בית מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: כניסה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: מספר דירה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 5כ. דואר: מיקוד  מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 7כ. דואר: מיקוד  ת הכרמלמרכז לבריאות הנפש טיר

 כ. דואר: תא דואר מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: אצל מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: תאריך כניסה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: תאריך סיום מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 נגליתשם משפחה א מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 שם פרטי אנגלית מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 אינד שוהה בחול מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל
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 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 מ.אישי מול בן זוג מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 שנת לידה כז לבריאות הנפש טירת הכרמלמר

 סוג מקום פטירה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 מקום פטירה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 קוד חלוקה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 כ. דואר: קוד חלוקה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 מת אב(שם פרטי אב )רשו מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 תאריך תוקף מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: סוג קשר מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: מאגר מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: מספר זהות מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: שם משפחה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: שם פרטי פש טירת הכרמלמרכז לבריאות הנ

 בן משפחה: סוג מקום לידה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: מקום לידה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: תאריך לידה מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: שם אב הנפש טירת הכרמל מרכז לבריאות

 בן משפחה: מין מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: סטטוס מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: תאריך סטטוס מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 בן משפחה: דרכון זר מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 משפחה: מספר נלווה בן מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 מספר זהות מועצה מקומית קציר חריש

 שם משפחה מועצה מקומית קציר חריש

 שם פרטי מועצה מקומית קציר חריש

 תאריך פטירה מועצה מקומית קציר חריש

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית קציר חריש

 סמל ישוב מועצה מקומית קציר חריש

 שובשם י מועצה מקומית קציר חריש

 סמל רחוב מועצה מקומית קציר חריש

 שם רחוב מועצה מקומית קציר חריש

 מספר בית מועצה מקומית קציר חריש

 אות בית מועצה מקומית קציר חריש

 מספר כניסה מועצה מקומית קציר חריש

 מספר דירה מועצה מקומית קציר חריש

 5מיקוד  מועצה מקומית קציר חריש

 7מיקוד  ישמועצה מקומית קציר חר

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית קציר חריש
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 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית קציר חריש

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית קציר חריש

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית קציר חריש

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית קציר חריש

 ביתכ. דואר: מספר  מועצה מקומית קציר חריש

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית קציר חריש

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית קציר חריש

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית קציר חריש

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית קציר חריש

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית קציר חריש

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית קציר חריש

 כ. דואר: אצל מקומית קציר חריש מועצה

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית קציר חריש

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית קציר חריש

 שנת לידה מועצה מקומית קציר חריש

 קוד חלוקה מועצה מקומית קציר חריש

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית קציר חריש

 מספר זהות תלשכת בריאות מחוז צפון נצר

 שם משפחה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 שם משפחה קודם לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 שם נעורים לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 שם פרטי לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 שם פרטי קודם לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מאגר אב לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מ.זהות אב חוז צפון נצרתלשכת בריאות מ

 שם אב לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מאגר אם לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מספר זהות אם לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 תאריך לידה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 תאריך לידה עברי לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 ידהסוג מקום ל לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מקום לידה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מצב אישי לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 תאריך מצב אישי לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מין לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 סטטוס לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 תאריך פטירה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 תאריך פטירה עברי לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 1סיבת פטירה  לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 2סיבת פטירה  לשכת בריאות מחוז צפון נצרת
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 3סיבת פטירה  לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 אינדיקציית פטירה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 דת לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 תאריך עליה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 ארץ עליה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 סמל ישוב לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 שם ישוב לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 סמל רחוב לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 שם רחוב לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מספר בית לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 אות בית לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מספר כניסה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מספר דירה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 5מיקוד  לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 7מיקוד  לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 תאריך כניסה למען לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: סמל ישוב לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: שם ישוב צפון נצרת לשכת בריאות מחוז

 כ. דואר: סמל רחוב לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: שם רחוב לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: מספר בית לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: אות בית לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: כניסה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: מספר דירה כת בריאות מחוז צפון נצרתלש

 5כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 7כ. דואר: מיקוד  לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: תא דואר לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: אצל לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 תאריך כניסה כ. דואר: לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: תאריך סיום לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 שם משפחה אנגלית לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 שם פרטי אנגלית לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 אינד שוהה בחול לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 תאריך כניסה אחרונה לארץ לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מחוז צפון נצרתלשכת בריאות 

 שנת לידה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 סוג מקום פטירה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מקום פטירה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 קוד חלוקה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 כ. דואר: קוד חלוקה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת
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 שם משפחה אב מחוז צפון נצרת לשכת בריאות

 שם פרטי אב )רשומת אב( לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 שם משפחה אם לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 שם פרטי אם )רשומת האם( לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 בן משפחה: סוג קשר לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 רבן משפחה: מאג לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 בן משפחה: מספר זהות לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 בן משפחה: שם משפחה לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 בן משפחה: שם פרטי לשכת בריאות מחוז צפון נצרת

 מספר זהות שרות בתי הסוהר

 שם משפחה שרות בתי הסוהר

 שם פרטי שרות בתי הסוהר

 שם אב שרות בתי הסוהר

 תאריך לידה שרות בתי הסוהר

 תאריך לידה עברי שרות בתי הסוהר

 ב.זוג שם פרטי שרות בתי הסוהר

 מצב אישי שרות בתי הסוהר

 סטטוס שרות בתי הסוהר

 תאריך פטירה שרות בתי הסוהר

 אינדיקציית פטירה שרות בתי הסוהר

 סמל ישוב שרות בתי הסוהר

 שם ישוב שרות בתי הסוהר

 סמל רחוב שרות בתי הסוהר

 שם רחוב שרות בתי הסוהר

 מספר בית שרות בתי הסוהר

 אות בית שרות בתי הסוהר

 מספר כניסה שרות בתי הסוהר

 מספר דירה שרות בתי הסוהר

 5מיקוד  שרות בתי הסוהר

 7מיקוד  שרות בתי הסוהר

 תאריך כניסה אחרונה לארץ שרות בתי הסוהר

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ שרות בתי הסוהר

 שנת לידה רות בתי הסוהרש

 קוד חלוקה שרות בתי הסוהר

 שם פרטי אב )רשומת אב( שרות בתי הסוהר

 שם פרטי אם )רשומת האם( שרות בתי הסוהר

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים שרות בתי הסוהר

 בן משפחה: סוג קשר שרות בתי הסוהר

 בן משפחה: מאגר שרות בתי הסוהר

 משפחה: מספר זהות בן שרות בתי הסוהר
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 בן משפחה: שם משפחה שרות בתי הסוהר

 בן משפחה: שם פרטי שרות בתי הסוהר

 בן משפחה: תאריך לידה שרות בתי הסוהר

 מצב אישי קודם שרות בתי הסוהר

AIG מספר זהות מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG שם משפחה מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG שם פרטי מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG תאריך לידה מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG מין מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG תאריך פטירה מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG אינדיקציית פטירה מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG תאריך הנפקת ת.ז מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG סמל ישוב מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG שם ישוב מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG סמל רחוב מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG שם רחוב מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG מספר בית מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG אות בית מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG מספר כניסה מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG מספר דירה מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG ראליש  5מיקוד  מ"חברה לביטוח בע 

AIG 7מיקוד  מ"חברה לביטוח בע ישראל 

AIG קוד חלוקה מ"חברה לביטוח בע ישראל 

 מספר זהות משרד המשפטים הנהלה

 שם משפחה משרד המשפטים הנהלה

 שם פרטי משרד המשפטים הנהלה

 שם אב משרד המשפטים הנהלה

 תאריך לידה משרד המשפטים הנהלה

 מצב אישי פטים הנהלהמשרד המש

 תאריך פטירה משרד המשפטים הנהלה

 אינדיקציית פטירה משרד המשפטים הנהלה

 סמל ישוב משרד המשפטים הנהלה

 שם ישוב משרד המשפטים הנהלה

 סמל רחוב משרד המשפטים הנהלה

 שם רחוב משרד המשפטים הנהלה

 מספר בית משרד המשפטים הנהלה

 ביתאות  משרד המשפטים הנהלה

 מספר כניסה משרד המשפטים הנהלה

 מספר דירה משרד המשפטים הנהלה

 5מיקוד  משרד המשפטים הנהלה
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 7מיקוד  משרד המשפטים הנהלה

 מספר זהות מועצה דתית פתח תקוה

 שם משפחה מועצה דתית פתח תקוה

 שם משפחה קודם מועצה דתית פתח תקוה

 שם נעורים מועצה דתית פתח תקוה

 שם פרטי תית פתח תקוהמועצה ד

 שם פרטי קודם מועצה דתית פתח תקוה

 מאגר אב מועצה דתית פתח תקוה

 מ.זהות אב מועצה דתית פתח תקוה

 שם אב מועצה דתית פתח תקוה

 מאגר אם מועצה דתית פתח תקוה

 מספר זהות אם מועצה דתית פתח תקוה

 שם אם מועצה דתית פתח תקוה

 יך לידהתאר מועצה דתית פתח תקוה

 תאריך לידה עברי מועצה דתית פתח תקוה

 סוג מקום לידה מועצה דתית פתח תקוה

 מקום לידה מועצה דתית פתח תקוה

 ב.זוג מ.זהות מועצה דתית פתח תקוה

 ב.זוג שם פרטי מועצה דתית פתח תקוה

 ב.זוג שם משפחה מועצה דתית פתח תקוה

 מצב אישי מועצה דתית פתח תקוה

 תאריך מצב אישי ת פתח תקוהמועצה דתי

 מספר תעודה מ.אישי מועצה דתית פתח תקוה

 מקום מצב אישי מועצה דתית פתח תקוה

 מין מועצה דתית פתח תקוה

 סטטוס מועצה דתית פתח תקוה

 תאריך סטטוס מועצה דתית פתח תקוה

 תאריך פטירה מועצה דתית פתח תקוה

 תאריך פטירה עברי מועצה דתית פתח תקוה

 אינדיקציית פטירה מועצה דתית פתח תקוה

 דת מועצה דתית פתח תקוה

 לאום מועצה דתית פתח תקוה

 אזרחות מועצה דתית פתח תקוה

 תאריך כניסה לארץ מועצה דתית פתח תקוה

 תאריך עליה מועצה דתית פתח תקוה

 ארץ עליה מועצה דתית פתח תקוה

 מספר עליה מועצה דתית פתח תקוה

 אזרחות זרה עבור זרים ית פתח תקוהמועצה דת

 דרכון זר עבור זרים מועצה דתית פתח תקוה

 סמל ישוב מועצה דתית פתח תקוה
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 שם ישוב מועצה דתית פתח תקוה

 סמל רחוב מועצה דתית פתח תקוה

 שם רחוב מועצה דתית פתח תקוה

 מספר בית מועצה דתית פתח תקוה

 אות בית מועצה דתית פתח תקוה

 מספר כניסה דתית פתח תקוה מועצה

 מספר דירה מועצה דתית פתח תקוה

 5מיקוד  מועצה דתית פתח תקוה

 7מיקוד  מועצה דתית פתח תקוה

 תאריך כניסה למען מועצה דתית פתח תקוה

 שם משפחה אנגלית מועצה דתית פתח תקוה

 שם פרטי אנגלית מועצה דתית פתח תקוה

 םסה"כ ילדי מועצה דתית פתח תקוה

 סוג מסמך נסיעה מועצה דתית פתח תקוה

 מספר מסמך נסיעה מועצה דתית פתח תקוה

 מ.אישי מול בן זוג מועצה דתית פתח תקוה

 שנת לידה מועצה דתית פתח תקוה

 סוג מקום פטירה מועצה דתית פתח תקוה

 מקום פטירה מועצה דתית פתח תקוה

 קוד חלוקה מועצה דתית פתח תקוה

 שם משפחה אב תח תקוהמועצה דתית פ

 שם פרטי אב )רשומת אב( מועצה דתית פתח תקוה

 שם אבי האב מועצה דתית פתח תקוה

 נתון קודם מועצה דתית פתח תקוה

 שם משפחה אם מועצה דתית פתח תקוה

 שם פרטי אם )רשומת האם( מועצה דתית פתח תקוה

 שם פרטי אבי האם מועצה דתית פתח תקוה

 תאריך תוקף תקוהמועצה דתית פתח 

 תעודה מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: סוג קשר מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: מאגר מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: מספר זהות מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: שם משפחה מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: שם פרטי מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: סוג מקום לידה והמועצה דתית פתח תק

 בן משפחה: מקום לידה מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: תאריך לידה מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: שם אב מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: מין מועצה דתית פתח תקוה
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 חה: סטטוסבן משפ מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: תאריך סטטוס מועצה דתית פתח תקוה

 בן משפחה: דרכון זר מועצה דתית פתח תקוה

 עבור שאילתות-סוג שם  מועצה דתית פתח תקוה

 שם קודם מועצה דתית פתח תקוה

 תאריך עדכון מועצה דתית פתח תקוה

 סוג עדכון מועצה דתית פתח תקוה

 יטולתאריך ב מועצה דתית פתח תקוה

 מספר זהות סיטיבנק

 שם משפחה סיטיבנק

 שם משפחה קודם סיטיבנק

 שם פרטי סיטיבנק

 שם אב סיטיבנק

 שם אם סיטיבנק

 תאריך לידה סיטיבנק

 מין סיטיבנק

 אינדיקציית פטירה סיטיבנק

 תאריך הנפקת ת.ז סיטיבנק

 סיבת הנפקת ת.ז סיטיבנק

 סמל ישוב סיטיבנק

 שם ישוב סיטיבנק

 סמל רחוב סיטיבנק

 שם רחוב סיטיבנק

 מספר בית סיטיבנק

 אות בית סיטיבנק

 מספר כניסה סיטיבנק

 מספר דירה סיטיבנק

 5מיקוד  סיטיבנק

 7מיקוד  סיטיבנק

 מספר זהות מל"ן קרן חיילים משוחררים

 שם משפחה מל"ן קרן חיילים משוחררים

 שם פרטי מל"ן קרן חיילים משוחררים

 מ.זהות אב חיילים משוחררים מל"ן קרן

 שם אב מל"ן קרן חיילים משוחררים

 מספר זהות אם מל"ן קרן חיילים משוחררים

 שם אם מל"ן קרן חיילים משוחררים

 מצב אישי מל"ן קרן חיילים משוחררים

 תאריך מצב אישי מל"ן קרן חיילים משוחררים

 סטטוס מל"ן קרן חיילים משוחררים

 תאריך פטירה שוחרריםמל"ן קרן חיילים מ
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 תאריך פטירה עברי מל"ן קרן חיילים משוחררים

 אינדיקציית פטירה מל"ן קרן חיילים משוחררים

 סמל ישוב מל"ן קרן חיילים משוחררים

 שם ישוב מל"ן קרן חיילים משוחררים

 סמל רחוב מל"ן קרן חיילים משוחררים

 שם רחוב מל"ן קרן חיילים משוחררים

 מספר בית ילים משוחרריםמל"ן קרן חי

 אות בית מל"ן קרן חיילים משוחררים

 מספר כניסה מל"ן קרן חיילים משוחררים

 מספר דירה מל"ן קרן חיילים משוחררים

 5מיקוד  מל"ן קרן חיילים משוחררים

 7מיקוד  מל"ן קרן חיילים משוחררים

 תאריך כניסה למען מל"ן קרן חיילים משוחררים

 סמל ישוב קודם)אצוה( ם משוחרריםמל"ן קרן חיילי

 שם ישוב קודם)אצוה( מל"ן קרן חיילים משוחררים

 סמל רחוב קודם)אצוה( מל"ן קרן חיילים משוחררים

 שם רחוב קודם)אצוה( מל"ן קרן חיילים משוחררים

 מספר בית קודם)אצוה( מל"ן קרן חיילים משוחררים

 (אות בית קודם)אצוה מל"ן קרן חיילים משוחררים

 מספר כניסה קודם)אצוה( מל"ן קרן חיילים משוחררים

 מספר דירה קודם)אצוה( מל"ן קרן חיילים משוחררים

 קודם)אצוה( 5מיקוד  מל"ן קרן חיילים משוחררים

 קודם)אצוה( 7מיקוד  מל"ן קרן חיילים משוחררים

 תאריך כניסה למען קודם)אצוה( מל"ן קרן חיילים משוחררים

 שנת לידה ם משוחרריםמל"ן קרן חיילי

 קוד חלוקה קודם)אצוה( מל"ן קרן חיילים משוחררים

 קוד חלוקה מל"ן קרן חיילים משוחררים

 שם משפחה אב מל"ן קרן חיילים משוחררים

 שם פרטי אב )רשומת אב( מל"ן קרן חיילים משוחררים

 שם משפחה אם מל"ן קרן חיילים משוחררים

 פרטי אם )רשומת האם(שם  מל"ן קרן חיילים משוחררים

 בן משפחה: סוג קשר מל"ן קרן חיילים משוחררים

 בן משפחה: מאגר מל"ן קרן חיילים משוחררים

 בן משפחה: מספר זהות מל"ן קרן חיילים משוחררים

 בן משפחה: שם משפחה מל"ן קרן חיילים משוחררים

 בן משפחה: שם פרטי מל"ן קרן חיילים משוחררים

 1קידומת טלפון  משוחררים מל"ן קרן חיילים

 1מספר טלפון  מל"ן קרן חיילים משוחררים

 2קידומת טלפון  מל"ן קרן חיילים משוחררים

 2מספר טלפון  מל"ן קרן חיילים משוחררים
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 מספר זהות משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 שם משפחה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 חה קודםשם משפ משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 שם נעורים משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 שם פרטי משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 שם פרטי קודם משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 שם אב משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 תאריך לידה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 תאריך לידה עברי משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 סוג מקום לידה אות היחידה לגנטיקהמשרד הברי

 מקום לידה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 קוד ארץ לידה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 ב.זוג מ.זהות משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 ב.זוג שם פרטי משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 ב.זוג שם משפחה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 מצב אישי היחידה לגנטיקה משרד הבריאות

 תאריך מצב אישי משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 מין משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 סטטוס משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 תאריך פטירה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 תאריך פטירה עברי משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 1ת פטירה סיב משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 2סיבת פטירה  משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 3סיבת פטירה  משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 אינדיקציית פטירה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 דת משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 לאום משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 אזרחות משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 תאריך כניסה לארץ היחידה לגנטיקהמשרד הבריאות 

 תאריך עליה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 ארץ עליה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 מספר עליה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 אזרחות זרה עבור זרים משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 דרכון זר עבור זרים משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 סמל ישוב יאות היחידה לגנטיקהמשרד הבר

 שם ישוב משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 סמל רחוב משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 שם רחוב משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 מספר בית משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 אות בית משרד הבריאות היחידה לגנטיקה
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 מספר כניסה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 מספר דירה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 5מיקוד  משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 7מיקוד  משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 תאריך כניסה למען משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 כ. דואר: סמל ישוב משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 כ. דואר: שם ישוב משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 כ. דואר: סמל רחוב ד הבריאות היחידה לגנטיקהמשר

 כ. דואר: שם רחוב משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 כ. דואר: מספר בית משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 כ. דואר: אות בית משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 כ. דואר: כניסה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 . דואר: מספר דירהכ משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 5כ. דואר: מיקוד  משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 7כ. דואר: מיקוד  משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 כ. דואר: תא דואר משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 כ. דואר: אצל משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 כ. דואר: תאריך כניסה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 כ. דואר: תאריך סיום ריאות היחידה לגנטיקהמשרד הב

 שם משפחה אנגלית משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 שם פרטי אנגלית משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 אינד שוהה בחול משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 מ.אישי מול בן זוג משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 שנת לידה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 סוג מקום פטירה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 מקום פטירה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 קוד חלוקה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 שם פרטי אב )רשומת אב( נטיקהמשרד הבריאות היחידה לג

 תאריך תוקף משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: סוג קשר משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: מאגר משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: מספר זהות משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: שם משפחה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: שם פרטי משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: סוג מקום לידה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: מקום לידה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: תאריך לידה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: תאריך לידה עברי משרד הבריאות היחידה לגנטיקה
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 בן משפחה: אזרחות שרד הבריאות היחידה לגנטיקהמ

 בן משפחה: שם אב משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: מין משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: סטטוס משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: תאריך סטטוס משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: דרכון זר משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 בן משפחה: מספר נלווה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 עבור שאילתות-סוג שם  משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 שם קודם משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 תאריך עדכון משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה משרד הבריאות היחידה לגנטיקה

 מספר זהות מ בית אלמ.

 שם משפחה מ.מ בית אל

 שם משפחה קודם מ.מ בית אל

 שם פרטי מ.מ בית אל

 מאגר אב מ.מ בית אל

 מ.זהות אב מ.מ בית אל

 שם אב מ.מ בית אל

 מאגר אם מ.מ בית אל

 מספר זהות אם מ.מ בית אל

 שם אם מ.מ בית אל

 שם סב מ.מ בית אל

 תאריך לידה מ.מ בית אל

 סוג מקום לידה ית אלמ.מ ב

 מקום לידה מ.מ בית אל

 ב.זוג מאגר מ.מ בית אל

 ב.זוג מ.זהות מ.מ בית אל

 מצב אישי מ.מ בית אל

 תאריך מצב אישי מ.מ בית אל

 מין מ.מ בית אל

 תאריך פטירה מ.מ בית אל

 אינדיקציית פטירה מ.מ בית אל

 לאום מ.מ בית אל

 תאריך כניסה לארץ מ.מ בית אל

 תאריך עליה מ בית אלמ.

 ארץ עליה מ.מ בית אל

 סמל ישוב מ.מ בית אל

 שם ישוב מ.מ בית אל

 סמל רחוב מ.מ בית אל

 שם רחוב מ.מ בית אל
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 מספר בית מ.מ בית אל

 אות בית מ.מ בית אל

 מספר כניסה מ.מ בית אל

 מספר דירה מ.מ בית אל

 5מיקוד  מ.מ בית אל

 7מיקוד  מ.מ בית אל

 תאריך כניסה למען ת אלמ.מ בי

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ בית אל

 כ. דואר: סמל ישוב מ.מ בית אל

 כ. דואר: שם ישוב מ.מ בית אל

 כ. דואר: סמל רחוב מ.מ בית אל

 כ. דואר: שם רחוב מ.מ בית אל

 כ. דואר: מספר בית מ.מ בית אל

 כ. דואר: אות בית מ.מ בית אל

 הכ. דואר: כניס מ.מ בית אל

 כ. דואר: מספר דירה מ.מ בית אל

 5כ. דואר: מיקוד  מ.מ בית אל

 7כ. דואר: מיקוד  מ.מ בית אל

 כ. דואר: תא דואר מ.מ בית אל

 כ. דואר: אצל מ.מ בית אל

 כ. דואר: תאריך כניסה מ.מ בית אל

 כ. דואר: תאריך סיום מ.מ בית אל

 סה"כ ילדים מ.מ בית אל

 18עד סה"כ ילדים  מ.מ בית אל

 נפה מ.מ בית אל

 קוד עדכון מ.מ בית אל

 קוד חלוקה מ.מ בית אל

 כ. דואר: קוד חלוקה מ.מ בית אל

 קטין:קוד חלוקה מ.מ בית אל

 קטין: סמל ישוב מ.מ בית אל

 קטין: שם ישוב מ.מ בית אל

 קטין: סמל רחוב מ.מ בית אל

 קטין: שם רחוב מ.מ בית אל

 קטין: מספר בית מ.מ בית אל

 קטין: אות בית מ.מ בית אל

 קטין: כניסה מ.מ בית אל

 קטין: מספר דירה מ.מ בית אל

 5קטין: מיקוד  מ.מ בית אל

 7קטין: מיקוד  מ.מ בית אל

 קטין: תא דואר מ.מ בית אל
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 קטין: אצל מ.מ בית אל

 קטין: תאריך כניסה מ.מ בית אל

 קטין: תאריך סיום מ.מ בית אל

 פיסמל קל מ.מ בית אל

 מספר זהות רשם העמותות -מש המשפטים 

 שם משפחה רשם העמותות -מש המשפטים 

 שם נעורים רשם העמותות -מש המשפטים 

 שם פרטי רשם העמותות -מש המשפטים 

 שם אב רשם העמותות -מש המשפטים 

 תאריך לידה רשם העמותות -מש המשפטים 

 תאריך לידה עברי רשם העמותות -מש המשפטים 

 מצב אישי רשם העמותות -מש המשפטים 

 תאריך מצב אישי רשם העמותות -מש המשפטים 

 סטטוס רשם העמותות -מש המשפטים 

 תאריך פטירה רשם העמותות -מש המשפטים 

 אינדיקציית פטירה רשם העמותות -מש המשפטים 

 סמל ישוב רשם העמותות -מש המשפטים 

 שם ישוב רשם העמותות -מש המשפטים 

 סמל רחוב רשם העמותות -מש המשפטים 

 שם רחוב רשם העמותות -מש המשפטים 

 מספר בית רשם העמותות -מש המשפטים 

 אות בית רשם העמותות -מש המשפטים 

 מספר כניסה רשם העמותות -מש המשפטים 

 מספר דירה רשם העמותות -מש המשפטים 

 5מיקוד  רשם העמותות -מש המשפטים 

 7מיקוד  רשם העמותות -ם מש המשפטי

 תאריך כניסה למען רשם העמותות -מש המשפטים 

 שם משפחה אנגלית רשם העמותות -מש המשפטים 

 שם פרטי אנגלית רשם העמותות -מש המשפטים 

 שנת לידה רשם העמותות -מש המשפטים 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה רשם העמותות -מש המשפטים 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה ותרשם העמות -מש המשפטים 

 בן משפחה: סוג קשר רשם העמותות -מש המשפטים 

 בן משפחה: מאגר רשם העמותות -מש המשפטים 

 בן משפחה: מספר זהות רשם העמותות -מש המשפטים 

 בן משפחה: שם משפחה רשם העמותות -מש המשפטים 

 בן משפחה: שם פרטי רשם העמותות -מש המשפטים 

 דרכון זר ישראל/ישע רשם העמותות - מש המשפטים

 מספר זהות מועצה מקומית כפר שמריהו

 שם משפחה מועצה מקומית כפר שמריהו
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 שם משפחה קודם מועצה מקומית כפר שמריהו

 שם פרטי מועצה מקומית כפר שמריהו

 שם פרטי קודם מועצה מקומית כפר שמריהו

 מ.זהות אב מועצה מקומית כפר שמריהו

 מספר זהות אם קומית כפר שמריהומועצה מ

 תאריך לידה מועצה מקומית כפר שמריהו

 תאריך פטירה מועצה מקומית כפר שמריהו

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית כפר שמריהו

 סמל ישוב מועצה מקומית כפר שמריהו

 שם ישוב מועצה מקומית כפר שמריהו

 סמל רחוב מועצה מקומית כפר שמריהו

 שם רחוב מית כפר שמריהומועצה מקו

 מספר בית מועצה מקומית כפר שמריהו

 אות בית מועצה מקומית כפר שמריהו

 מספר כניסה מועצה מקומית כפר שמריהו

 מספר דירה מועצה מקומית כפר שמריהו

 5מיקוד  מועצה מקומית כפר שמריהו

 7מיקוד  מועצה מקומית כפר שמריהו

 ך כניסה למעןתארי מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית כפר שמריהו

 אר: אות ביתכ. דו מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית כפר שמריהו

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית כפר שמריהו

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית כפר שמריהו

 אצלכ. דואר:  מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית כפר שמריהו

 אינד שוהה בחול מועצה מקומית כפר שמריהו

 שנת לידה מועצה מקומית כפר שמריהו

 קוד חלוקה מועצה מקומית כפר שמריהו

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית כפר שמריהו

 קטין:קוד חלוקה קומית כפר שמריהומועצה מ

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית כפר שמריהו

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית כפר שמריהו



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  438עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית כפר שמריהו

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית כפר שמריהו

 קטין: מספר בית מועצה מקומית כפר שמריהו

 טין: אות ביתק מועצה מקומית כפר שמריהו

 קטין: כניסה מועצה מקומית כפר שמריהו

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית כפר שמריהו

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית כפר שמריהו

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית כפר שמריהו

 קטין: תא דואר מועצה מקומית כפר שמריהו

 קטין: אצל מועצה מקומית כפר שמריהו

 קטין: תאריך כניסה כפר שמריהו מועצה מקומית

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית כפר שמריהו

 בן משפחה: סוג קשר מועצה מקומית כפר שמריהו

 בן משפחה: מאגר מועצה מקומית כפר שמריהו

 בן משפחה: מספר זהות מועצה מקומית כפר שמריהו

 בן משפחה: שם משפחה מועצה מקומית כפר שמריהו

 בן משפחה: שם פרטי ת כפר שמריהומועצה מקומי

 אינדיקצית בגיר מועצה מקומית כפר שמריהו

 מספר זהות משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם משפחה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם משפחה קודם משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם נעורים טיםמשרד המשפ -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם פרטי משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם פרטי קודם משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מאגר אב משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מ.זהות אב משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם אב משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מאגר אם משרד המשפטים -רשות לאיסור הלבנת הון ה

 מספר זהות אם משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם אם משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם סב משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך לידה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סוג מקום לידה משרד המשפטים -הון  הרשות לאיסור הלבנת

 מקום לידה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 קוד ארץ לידה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.זוג מאגר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.זוג מ.זהות משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.זוג שם פרטי משרד המשפטים -הון  הרשות לאיסור הלבנת

 ב.זוג שם משפחה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מצב אישי משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 
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 תאריך מצב אישי משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מספר תעודה מ.אישי משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מקום מצב אישי משרד המשפטים -יסור הלבנת הון הרשות לא

 מין משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סטטוס משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך סטטוס משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך פטירה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 1סיבת פטירה  משרד המשפטים -ן הרשות לאיסור הלבנת הו

 2סיבת פטירה  משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 3סיבת פטירה  משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 צבא משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 אינדיקציית פטירה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 דת משרד המשפטים - הרשות לאיסור הלבנת הון

 לאום משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 אזרחות משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך הנפקת ת.ז משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סיבת הנפקת ת.ז משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך עליה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ארץ עליה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מספר עליה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 אזרחות זרה עבור זרים משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 דרכון זר עבור זרים משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סמל ישוב ד המשפטיםמשר -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם ישוב משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סמל רחוב משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם רחוב משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מספר בית משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 אות בית משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מספר כניסה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מספר דירה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 5מיקוד  משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 7מיקוד  משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך כניסה למען משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם משפחה אנגלית משרד המשפטים -לאיסור הלבנת הון הרשות 

 שם פרטי אנגלית משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם אב אנגלית משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם אם אנגלית משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סה"כ ילדים משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סוג מסמך נסיעה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מספר מסמך נסיעה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 
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 מ.נסיעה מקום הנפקה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מ.נסיעה תאריך הנפקה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף המשפטים משרד -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מ.אישי מול בן זוג משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ד עדכוןקו משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שנת לידה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 זיהוי קודם משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מספר נלווה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מקום פטירה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 קוד חלוקה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם משפחה אב משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם אבי האב משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 קטגוריה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 אם שם משפחה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם פרטי אבי האם משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג סוג פתיחה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג תחנת גבול פתיחה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג נמל תעופה פתיחה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג חברת תעופה פתיחה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג מספר טיסה פתיחה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג מטרה פתיחה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סגירת תנועה ב.ג תאריך משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג סוג סגירה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג תחנת גבול סגירה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג נמל תעופה סגירה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג חברת תעופה סגירה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג מספר טיסה סגירה משרד המשפטים -ר הלבנת הון הרשות לאיסו

 ב.ג מטרה סגירה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סוג אשרה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 אינדיקצית אזרח משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מאגר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך תוקף משרד המשפטים -יסור הלבנת הון הרשות לא

 תעודה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סוג תעודה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: סוג קשר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: מאגר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 
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 בן משפחה: מספר זהות משרד המשפטים -סור הלבנת הון הרשות לאי

 בן משפחה: שם משפחה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: שם פרטי משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: סוג מקום לידה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: מקום לידה ד המשפטיםמשר -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: תאריך לידה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: סוג מסמך נסיעה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: אזרחות םמשרד המשפטי -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: שם אב משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: מין משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: סטטוס משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: תאריך סטטוס משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 בן משפחה: דרכון זר משרד המשפטים -הלבנת הון  הרשות לאיסור

 עבור שאילתות-סוג שם  משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם קודם משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך עדכון משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סוג עדכון משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סיבת שינוי משרד המשפטים -ות לאיסור הלבנת הון הרש

 תאריך ביטול משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מאגר מקושר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 זיהוי מקושר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 קוד ארץ מקושר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם ארץ מקושר משרד המשפטים -ת לאיסור הלבנת הון הרשו

 נילווה מקושר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך קישור משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם פרטי מקושר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 שם משפחה מקושר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 תאריך לידה מקושר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 סטטוס מקושר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 קוד סוג ת.זהות משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג פתיחה תאריך ביטול משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג פתיחה תאריך רישום שפטיםמשרד המ -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 ב.ג סגירה תאריך רישום משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 זיהוי פנימי משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 זיהוי פנימי מקושר משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 

 מספר זהות מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם משפחה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם משפחה קודם מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם נעורים מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 
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 שם פרטי מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם פרטי קודם מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מ.זהות אב מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם אב "רותם"מערכת  -רשות האוכלוסין 

 מספר זהות אם מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם אם מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם סב מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך לידה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך לידה עברי מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 קום לידהסוג מ מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מקום לידה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 קוד ארץ לידה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מצב אישי מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מין מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 סטטוס מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך פטירה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך פטירה עברי מערכת "רותם" -אוכלוסין רשות ה

 אינדיקציית פטירה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 דת מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 לאום מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 אזרחות מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך עליה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 אזרחות זרה עבור זרים מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 דרכון זר עבור זרים מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 סמל ישוב מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם ישוב מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 סמל רחוב מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם רחוב מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר בית מערכת "רותם" -ין רשות האוכלוס

 אות בית מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר כניסה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר דירה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 5מיקוד  מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 7מיקוד  מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך כניסה למען "מערכת "רותם -רשות האוכלוסין 

 שם משפחה אנגלית מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם פרטי אנגלית מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם אב אנגלית מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם אם אנגלית מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 סוג מסמך נסיעה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 
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 מספר מסמך נסיעה מערכת "רותם" -לוסין רשות האוכ

 מ.נסיעה מקום הנפקה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מ.נסיעה תאריך הנפקה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 סוג אשרת שהיה אחרונה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר אשרת שהיה אחרונה מערכת "רותם" -ין רשות האוכלוס

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 קוד עדכון מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שנת לידה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר נלווה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 לוקהקוד ח מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 סוג אשרה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מאגר מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מ. נסיעה גורל מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מ.נ. סוג גורם מאריך מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מ.נ. גורם מאריך רותם"מערכת " -רשות האוכלוסין 

 מעסיק שם רחוב מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך ביטול מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר תיק בלשכה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מיקוד בחול מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מסורב שרות מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מאגר מקושר מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 זיהוי מקושר מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 קוד ארץ מקושר מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 נילווה מקושר מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך קישור מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 ניקוד תאריך לידה לזר מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 ניקוד שם פרטי לזר מערכת "רותם" -ות האוכלוסין רש

 RMDאינדיקצית הגבלה  מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 CRMאינדיקצית הגבלה  מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 1מ.נסיעה קוד הגבלת  מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 2מ.נסיעה קוד הגבלת  מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 3מ.נסיעה קוד הגבלת  מערכת "רותם" -האוכלוסין רשות 

 4מ.נסיעה קוד הגבלת  מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מ.נסיעה תאריך תחילת תוקף הגבלת מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 קוד סוג אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך תוקף אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 
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 נלווה למספר אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 אישור סירוב אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 ורם אשרת שהייהקוד סוג ג מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 קוד מוקצה לגורם אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מונה עדכונים אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר סידורי אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך רישום אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך ביטול אשרת שהייה רכת "רותם"מע -רשות האוכלוסין 

 קוד סוג עדכון אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך מתן אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך סיום פנימי אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר בקשה אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה מערכת "רותם" -ות האוכלוסין רש

 שם פרטי עברי לזר מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 שם משפחה עברי לזר מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 אינד זכאי חוק השבות לזר מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 זיהוי פנימי מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 אינדיקציית ביומטרי מערכת "רותם" -אוכלוסין רשות ה

 ביומטרי MRZ מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 תאריך ביומטרי מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 אזרחות זרה ישראל/ישע מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 דרכון זר ישראל/ישע מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג סוג אשרה "רותם" מערכת -רשות האוכלוסין 

 רשבג מספר אשרה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג תאריך הנפקת אשרה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג אינדיקציית מס כניסות מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג מספר כניסות מותרות מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג מספר היתר "רותם" מערכת -רשות האוכלוסין 

 רשבג סוג ענף העסקה להיתר מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג תאריך תחילת תוקף אשרה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג תאריך פג תוקף אשרה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג תאריך הארכת אשרת שהייה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג תאריך מוקדם לכניסה מערכת "רותם" -האוכלוסין  רשות

 רשבג תאריך אחרון לכניסה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג תאריך אחרון ליציאה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג סוג גורם מנפיק מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מנפיקרשבג סמל גורם  מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג סטטוס אשרה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג תאריך ביטול אשרה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 רשבג קוד פעולה מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 
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 תאריך הארכת מסמך מערכת "רותם" -רשות האוכלוסין 

 מספר זהות משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 אינדיקציית פטירה משרד השיכון -י ישראל המרכז למיפו

 סמל ישוב משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 שם ישוב משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 סמל רחוב משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 שם רחוב משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 מספר בית משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 אות בית משרד השיכון -כז למיפוי ישראל המר

 מספר כניסה משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 מספר דירה משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 5מיקוד  משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 7מיקוד  משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 קוד חלוקה משרד השיכון -המרכז למיפוי ישראל 

 מספר זהות פרסונאל איי.די בע"מ

 שם משפחה פרסונאל איי.די בע"מ

 שם משפחה קודם פרסונאל איי.די בע"מ

 שם פרטי פרסונאל איי.די בע"מ

 שם אב פרסונאל איי.די בע"מ

 שם אם פרסונאל איי.די בע"מ

 תאריך לידה פרסונאל איי.די בע"מ

 מין פרסונאל איי.די בע"מ

 תאריך פטירה פרסונאל איי.די בע"מ

 אינדיקציית פטירה פרסונאל איי.די בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז פרסונאל איי.די בע"מ

 סיבת הנפקת ת.ז פרסונאל איי.די בע"מ

 סמל ישוב פרסונאל איי.די בע"מ

 שם ישוב פרסונאל איי.די בע"מ

 סמל רחוב פרסונאל איי.די בע"מ

 שם רחוב פרסונאל איי.די בע"מ

 מספר בית בע"מ פרסונאל איי.די

 אות בית פרסונאל איי.די בע"מ

 מספר כניסה פרסונאל איי.די בע"מ

 מספר דירה פרסונאל איי.די בע"מ

 5מיקוד  פרסונאל איי.די בע"מ

 7מיקוד  פרסונאל איי.די בע"מ

 שם משפחה אנגלית פרסונאל איי.די בע"מ

 שם פרטי אנגלית פרסונאל איי.די בע"מ

 קוד חלוקה "מפרסונאל איי.די בע

 מספר זהות הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(
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 שם משפחה הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 שם משפחה קודם הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 שם פרטי הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 שם אב הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 שם אם הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 תאריך לידה ק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(הבנ

 מין הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 תאריך פטירה הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 אינדיקציית פטירה הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 תאריך הנפקת ת.ז הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 סיבת הנפקת ת.ז הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 סמל ישוב הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 שם ישוב הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 סמל רחוב הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 שם רחוב הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 מספר בית הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 אות בית הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 מספר כניסה אשון  )מת"ף(הבנק הבינלאומי הר

 מספר דירה הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 5מיקוד  הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 7מיקוד  הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 קוד חלוקה הבנק הבינלאומי הראשון  )מת"ף(

 מספר זהות אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 שם משפחה אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 שם פרטי אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 שם אב אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 סטטוס אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 תאריך סטטוס אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 דרכון זר עבור זרים אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 סמל ישוב אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 בשם ישו אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 סמל רחוב אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 שם רחוב אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 מספר בית אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 אות בית אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 מספר כניסה אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 מספר דירה אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 5מיקוד  אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 7מיקוד  אגף פיצו"ח -שרד החקלאות מ

 תאריך כניסה למען אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 
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 שם משפחה אנגלית אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 שם פרטי אנגלית אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 מספר מסמך נסיעה אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 שנת לידה אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 קוד חלוקה אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 מאגר אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 תאריך תוקף אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 בן משפחה: סוג קשר אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 בן משפחה: מספר זהות אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 בן משפחה: שם משפחה אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 בן משפחה: שם פרטי אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 שם קודם אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 תאריך עדכון אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 סוג עדכון אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 סיבת שינוי אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 תאריך ביטול אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 

 מספר זהות ישראכרט

 שם משפחה ישראכרט

 שם פרטי ישראכרט

 תאריך לידה ישראכרט

 מין ישראכרט

 ירהתאריך פט ישראכרט

 אינדיקציית פטירה ישראכרט

 תאריך הנפקת ת.ז ישראכרט

 סמל ישוב ישראכרט

 שם ישוב ישראכרט

 סמל רחוב ישראכרט

 שם רחוב ישראכרט

 מספר בית ישראכרט

 אות בית ישראכרט

 מספר כניסה ישראכרט

 מספר דירה ישראכרט

 5מיקוד  ישראכרט

 7מיקוד  ישראכרט

 קוד חלוקה ישראכרט

 תוצאות אימות אכרטישר
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 מספר זהות נציבות שרות המדינה

 אינדיקציית פטירה נציבות שרות המדינה

 מספר זהות מקס איט פיננסים בע"מ

 שם משפחה מקס איט פיננסים בע"מ

 שם פרטי מקס איט פיננסים בע"מ

 תאריך לידה מקס איט פיננסים בע"מ

 מין מקס איט פיננסים בע"מ

 תאריך פטירה "ממקס איט פיננסים בע

 אינדיקציית פטירה מקס איט פיננסים בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז מקס איט פיננסים בע"מ

 סמל ישוב מקס איט פיננסים בע"מ

 שם ישוב מקס איט פיננסים בע"מ

 סמל רחוב מקס איט פיננסים בע"מ

 שם רחוב מקס איט פיננסים בע"מ

 מספר בית מקס איט פיננסים בע"מ

 אות בית ננסים בע"ממקס איט פי

 מספר כניסה מקס איט פיננסים בע"מ

 מספר דירה מקס איט פיננסים בע"מ

 5מיקוד  מקס איט פיננסים בע"מ

 7מיקוד  מקס איט פיננסים בע"מ

 קוד חלוקה מקס איט פיננסים בע"מ

 מספר זהות כלל פנסיה וגמל בע"מ

 שם משפחה כלל פנסיה וגמל בע"מ

 שם פרטי מכלל פנסיה וגמל בע"

 תאריך לידה כלל פנסיה וגמל בע"מ

 מין כלל פנסיה וגמל בע"מ

 תאריך פטירה כלל פנסיה וגמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה כלל פנסיה וגמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז כלל פנסיה וגמל בע"מ

 סמל ישוב כלל פנסיה וגמל בע"מ

 שם ישוב כלל פנסיה וגמל בע"מ

 מל רחובס כלל פנסיה וגמל בע"מ

 שם רחוב כלל פנסיה וגמל בע"מ

 מספר בית כלל פנסיה וגמל בע"מ

 אות בית כלל פנסיה וגמל בע"מ

 מספר כניסה כלל פנסיה וגמל בע"מ

 מספר דירה כלל פנסיה וגמל בע"מ

 5מיקוד  כלל פנסיה וגמל בע"מ

 7מיקוד  כלל פנסיה וגמל בע"מ

 קוד חלוקה כלל פנסיה וגמל בע"מ
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 כ. דואר: קוד חלוקה יה וגמל בע"מכלל פנס

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים כלל פנסיה וגמל בע"מ

 מספר זהות אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 שם משפחה אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 שם פרטי אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 תאריך לידה אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 מין שירותי בורסה והשקעותאי.בי.אי.

 תאריך פטירה אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 אינדיקציית פטירה אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 תאריך הנפקת ת.ז אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 סמל ישוב אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 שם ישוב אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 סמל רחוב תי בורסה והשקעותאי.בי.אי.שירו

 שם רחוב אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 מספר בית אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 אות בית אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 מספר כניסה אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 מספר דירה אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 5מיקוד  תאי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעו

 7מיקוד  אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 קוד חלוקה אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות

 מספר זהות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 שם משפחה הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 שם פרטי הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 תאריך לידה הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 מין יקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מהפנ

 תאריך פטירה הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 סמל ישוב הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 שם ישוב הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 סמל רחוב אקסלנס פנסיה וגמל בע"מהפניקס 

 שם רחוב הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 מספר בית הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 אות בית הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 מספר כניסה הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 מספר דירה הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 5מיקוד  מל בע"מהפניקס אקסלנס פנסיה וג

 7מיקוד  הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

 קוד חלוקה הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
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 מספר זהות קומסיין בע"מ

 שם משפחה קומסיין בע"מ

 שם משפחה קודם קומסיין בע"מ

 שם פרטי קומסיין בע"מ

 שם אב קומסיין בע"מ

 שם אם קומסיין בע"מ

 התאריך ליד קומסיין בע"מ

 תאריך פטירה קומסיין בע"מ

 אינדיקציית פטירה קומסיין בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז קומסיין בע"מ

 סיבת הנפקת ת.ז קומסיין בע"מ

 סמל ישוב קומסיין בע"מ

 שם ישוב קומסיין בע"מ

 סמל רחוב קומסיין בע"מ

 שם רחוב קומסיין בע"מ

 מספר בית קומסיין בע"מ

 אות בית קומסיין בע"מ

 מספר כניסה מסיין בע"מקו

 מספר דירה קומסיין בע"מ

 5מיקוד  קומסיין בע"מ

 7מיקוד  קומסיין בע"מ

 שם משפחה אנגלית קומסיין בע"מ

 שם פרטי אנגלית קומסיין בע"מ

 קוד חלוקה קומסיין בע"מ

 מספר זהות קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 שם משפחה עיריית תל אביב יפוקופת התגמולים של העובדים ב

 שם פרטי קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 תאריך לידה קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 מין קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 תאריך פטירה קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 אינדיקציית פטירה מולים של העובדים בעיריית תל אביב יפוקופת התג

 תאריך הנפקת ת.ז קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 סמל ישוב קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 שם ישוב קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 סמל רחוב ית תל אביב יפוקופת התגמולים של העובדים בעירי

 שם רחוב קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 מספר בית קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 אות בית קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 מספר כניסה קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 מספר דירה ים של העובדים בעיריית תל אביב יפוקופת התגמול
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 5מיקוד  קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 7מיקוד  קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 קוד חלוקה קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו

 מספר זהות קופת התגמולים של עוצ"מ

 שם משפחה של עוצ"מ קופת התגמולים

 שם פרטי קופת התגמולים של עוצ"מ

 תאריך לידה קופת התגמולים של עוצ"מ

 מין קופת התגמולים של עוצ"מ

 תאריך פטירה קופת התגמולים של עוצ"מ

 אינדיקציית פטירה קופת התגמולים של עוצ"מ

 תאריך הנפקת ת.ז קופת התגמולים של עוצ"מ

 מל ישובס קופת התגמולים של עוצ"מ

 שם ישוב קופת התגמולים של עוצ"מ

 סמל רחוב קופת התגמולים של עוצ"מ

 שם רחוב קופת התגמולים של עוצ"מ

 מספר בית קופת התגמולים של עוצ"מ

 אות בית קופת התגמולים של עוצ"מ

 מספר כניסה קופת התגמולים של עוצ"מ

 מספר דירה קופת התגמולים של עוצ"מ

 5מיקוד  עוצ"מ קופת התגמולים של

 7מיקוד  קופת התגמולים של עוצ"מ

 קוד חלוקה קופת התגמולים של עוצ"מ
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 מספר זהות שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 שם משפחה שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 שם פרטי שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 תאריך לידה שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 מין שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 תאריך פטירה שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 ירהאינדיקציית פט שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 תאריך הנפקת ת.ז שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 סמל ישוב שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 שם ישוב שיתופי



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  452עמוד 

 שם שדה שם לקוח
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 סמל רחוב שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -ופת"ג לעובדי אלק

 שם רחוב שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 מספר בית שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 אות בית שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 מספר כניסה שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -אל קופת"ג לעובדי

 מספר דירה שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 5מיקוד  שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 7מיקוד  שיתופי
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 קוד חלוקה שיתופי

 מספר זהות ריית חיפהקופת התגמולים של עובדי עי

 שם משפחה קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 שם פרטי קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 תאריך לידה קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 מין קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 תאריך פטירה קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 אינדיקציית פטירה ים של עובדי עיריית חיפהקופת התגמול

 תאריך הנפקת ת.ז קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 סמל ישוב קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 שם ישוב קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 סמל רחוב קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 שם רחוב ת חיפהקופת התגמולים של עובדי עיריי

 מספר בית קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 אות בית קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 מספר כניסה קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 מספר דירה קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 5מיקוד  קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה

 7מיקוד  של עובדי עיריית חיפהקופת התגמולים 

 קוד חלוקה קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 מספר זהות היהודית
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 שם משפחה היהודית
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 ישם פרט היהודית



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  453עמוד 

 שם שדה שם לקוח
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 תאריך לידה היהודית
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 מין היהודית
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 תאריך פטירה היהודית
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 אינדיקציית פטירה היהודית
חברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות ה

 תאריך הנפקת ת.ז היהודית
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 סמל ישוב היהודית
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 שם ישוב היהודית
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 סמל רחוב היהודית
ניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות החברה ל
 שם רחוב היהודית

החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 
 מספר בית היהודית

החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 
 אות בית היהודית

החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 
 מספר כניסה היהודית

גמולים של עובדי הסוכנות החברה לניהול קופת ת
 מספר דירה היהודית

החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 
 5מיקוד  היהודית

החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 
 7מיקוד  היהודית

החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 
 קוד חלוקה היהודית

בדי הסוכנות החברה לניהול קופת תגמולים של עו
 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים היהודית

 מספר זהות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 שם משפחה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 שם פרטי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 תאריך לידה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 מין אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 תאריך פטירה פנסיה בע"מאלטשולר שחם גמל ו

 אינדיקציית פטירה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 סמל ישוב אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 שם ישוב אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
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 סמל רחוב אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 שם רחוב אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 מספר בית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 אות בית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 מספר כניסה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 מספר דירה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 5מיקוד  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 7מיקוד  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 קוד חלוקה סיה בע"מאלטשולר שחם גמל ופנ

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 מספר זהות אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 שם משפחה אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 שם פרטי אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 תאריך לידה ניהול השקעות בע"מאנליסט אי.אם.אס שירותי 

 מין אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 תאריך פטירה אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 אינדיקציית פטירה אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 סמל ישוב .אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מאנליסט אי

 שם ישוב אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 סמל רחוב אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 שם רחוב אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 מספר בית אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 אות בית .אס שירותי ניהול השקעות בע"מאנליסט אי.אם

 מספר כניסה אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 מספר דירה אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 5מיקוד  אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 7מיקוד  אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ

 קוד חלוקה אס שירותי ניהול השקעות בע"מאנליסט אי.אם.

 מספר זהות מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 שם משפחה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 שם פרטי מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 תאריך לידה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 מין מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 תאריך פטירה פנסיה וגמל בע"ממבטחים  -מנורה 

 אינדיקציית פטירה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 תאריך הנפקת ת.ז מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 סמל ישוב מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 שם ישוב מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 סמל רחוב מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 
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 שם רחוב מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 מספר בית מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 אות בית מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 מספר כניסה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 מספר דירה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 5מיקוד  מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 7מיקוד  יה וגמל בע"ממבטחים פנס -מנורה 

 קוד חלוקה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 תוצאות אימות מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 

 מספר זהות הרבנות הראשית ישראל

 שם משפחה הרבנות הראשית ישראל

 משפחה קודםשם  הרבנות הראשית ישראל

 שם נעורים הרבנות הראשית ישראל

 שם פרטי הרבנות הראשית ישראל

 שם פרטי קודם הרבנות הראשית ישראל

 מ.זהות אב הרבנות הראשית ישראל

 שם אב הרבנות הראשית ישראל

 מספר זהות אם הרבנות הראשית ישראל

 שם אם הרבנות הראשית ישראל

 תאריך לידה הרבנות הראשית ישראל

 תאריך לידה עברי הרבנות הראשית ישראל

 ב.זוג מ.זהות הרבנות הראשית ישראל

 ב.זוג שם פרטי הרבנות הראשית ישראל

 ב.זוג שם משפחה הרבנות הראשית ישראל

 מצב אישי הרבנות הראשית ישראל

 תאריך מצב אישי הרבנות הראשית ישראל

 מין הרבנות הראשית ישראל

 טוססט הרבנות הראשית ישראל

 תאריך פטירה הרבנות הראשית ישראל

 תאריך פטירה עברי הרבנות הראשית ישראל

 דת הרבנות הראשית ישראל

 לאום הרבנות הראשית ישראל

 אזרחות הרבנות הראשית ישראל

 תאריך עליה הרבנות הראשית ישראל

 ארץ עליה הרבנות הראשית ישראל

 מספר עליה הרבנות הראשית ישראל

 אזרחות זרה עבור זרים אשית ישראלהרבנות הר

 דרכון זר עבור זרים הרבנות הראשית ישראל

 סמל ישוב הרבנות הראשית ישראל
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 שם ישוב הרבנות הראשית ישראל

 סמל רחוב הרבנות הראשית ישראל

 שם רחוב הרבנות הראשית ישראל

 מספר בית הרבנות הראשית ישראל

 אות בית הרבנות הראשית ישראל

 מספר כניסה הראשית ישראל הרבנות

 מספר דירה הרבנות הראשית ישראל

 5מיקוד  הרבנות הראשית ישראל

 7מיקוד  הרבנות הראשית ישראל

 תאריך כניסה למען הרבנות הראשית ישראל

 שם משפחה אנגלית הרבנות הראשית ישראל

 שם פרטי אנגלית הרבנות הראשית ישראל

 ה אחרונה לארץתאריך כניס הרבנות הראשית ישראל

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ הרבנות הראשית ישראל

 מ.אישי מול בן זוג הרבנות הראשית ישראל

 שנת לידה הרבנות הראשית ישראל

 קוד חלוקה הרבנות הראשית ישראל

 שם משפחה אב הרבנות הראשית ישראל

 שם אבי האב הרבנות הראשית ישראל

 םשם משפחה א הרבנות הראשית ישראל

 שם פרטי אבי האם הרבנות הראשית ישראל

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה הרבנות הראשית ישראל

 ב.ג סוג פתיחה הרבנות הראשית ישראל

 ב.ג תאריך סגירת תנועה הרבנות הראשית ישראל

 ב.ג סוג סגירה הרבנות הראשית ישראל

 תאריך תוקף הרבנות הראשית ישראל

 תעודה הרבנות הראשית ישראל

 בן משפחה: סוג קשר רבנות הראשית ישראלה

 בן משפחה: מאגר הרבנות הראשית ישראל

 בן משפחה: מספר זהות הרבנות הראשית ישראל

 בן משפחה: שם משפחה הרבנות הראשית ישראל

 בן משפחה: שם פרטי הרבנות הראשית ישראל

 בן משפחה: מקום לידה הרבנות הראשית ישראל

 ן משפחה: שם אבב הרבנות הראשית ישראל

 בן משפחה: מין הרבנות הראשית ישראל

 בן משפחה: סטטוס הרבנות הראשית ישראל

 בן משפחה: תאריך סטטוס הרבנות הראשית ישראל

 מספר זהות מ. א. מטה בנימין

 שם משפחה מ. א. מטה בנימין

 שם משפחה קודם מ. א. מטה בנימין
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 שם פרטי מ. א. מטה בנימין

 מאגר אב ימיןמ. א. מטה בנ

 מ.זהות אב מ. א. מטה בנימין

 שם אב מ. א. מטה בנימין

 מאגר אם מ. א. מטה בנימין

 מספר זהות אם מ. א. מטה בנימין

 שם אם מ. א. מטה בנימין

 שם סב מ. א. מטה בנימין

 תאריך לידה מ. א. מטה בנימין

 סוג מקום לידה מ. א. מטה בנימין

 דהמקום לי מ. א. מטה בנימין

 ב.זוג מאגר מ. א. מטה בנימין

 ב.זוג מ.זהות מ. א. מטה בנימין

 מצב אישי מ. א. מטה בנימין

 תאריך מצב אישי מ. א. מטה בנימין

 מין מ. א. מטה בנימין

 תאריך פטירה מ. א. מטה בנימין

 אינדיקציית פטירה מ. א. מטה בנימין

 לאום מ. א. מטה בנימין

 כניסה לארץ תאריך מ. א. מטה בנימין

 תאריך עליה מ. א. מטה בנימין

 ארץ עליה מ. א. מטה בנימין

 סמל ישוב מ. א. מטה בנימין

 שם ישוב מ. א. מטה בנימין

 סמל רחוב מ. א. מטה בנימין

 שם רחוב מ. א. מטה בנימין

 מספר בית מ. א. מטה בנימין

 אות בית מ. א. מטה בנימין

 מספר כניסה מ. א. מטה בנימין

 מספר דירה מ. א. מטה בנימין

 5מיקוד  מ. א. מטה בנימין

 7מיקוד  מ. א. מטה בנימין

 תאריך כניסה למען מ. א. מטה בנימין

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ. א. מטה בנימין

 כ. דואר: סמל ישוב מ. א. מטה בנימין

 כ. דואר: שם ישוב מ. א. מטה בנימין

 חובכ. דואר: סמל ר מ. א. מטה בנימין

 כ. דואר: שם רחוב מ. א. מטה בנימין

 כ. דואר: מספר בית מ. א. מטה בנימין

 כ. דואר: אות בית מ. א. מטה בנימין
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 כ. דואר: כניסה מ. א. מטה בנימין

 כ. דואר: מספר דירה מ. א. מטה בנימין

 5כ. דואר: מיקוד  מ. א. מטה בנימין

 7כ. דואר: מיקוד  מ. א. מטה בנימין

 כ. דואר: תא דואר מטה בנימין מ. א.

 כ. דואר: אצל מ. א. מטה בנימין

 כ. דואר: תאריך כניסה מ. א. מטה בנימין

 כ. דואר: תאריך סיום מ. א. מטה בנימין

 סה"כ ילדים מ. א. מטה בנימין

 18סה"כ ילדים עד  מ. א. מטה בנימין

 נפה מ. א. מטה בנימין

 קוד עדכון מ. א. מטה בנימין

 קוד חלוקה . מטה בנימיןמ. א

 כ. דואר: קוד חלוקה מ. א. מטה בנימין

 קטין:קוד חלוקה מ. א. מטה בנימין

 קטין: סמל ישוב מ. א. מטה בנימין

 קטין: שם ישוב מ. א. מטה בנימין

 קטין: סמל רחוב מ. א. מטה בנימין

 קטין: שם רחוב מ. א. מטה בנימין

 קטין: מספר בית מ. א. מטה בנימין

 קטין: אות בית מ. א. מטה בנימין

 קטין: כניסה מ. א. מטה בנימין

 קטין: מספר דירה מ. א. מטה בנימין

 5קטין: מיקוד  מ. א. מטה בנימין

 7קטין: מיקוד  מ. א. מטה בנימין

 קטין: תא דואר מ. א. מטה בנימין

 קטין: אצל מ. א. מטה בנימין

 קטין: תאריך כניסה מ. א. מטה בנימין

 קטין: תאריך סיום מ. א. מטה בנימין

 סמל קלפי מ. א. מטה בנימין

 מספר זהות רשות העתיקות

 שם משפחה רשות העתיקות

 שם משפחה קודם רשות העתיקות

 שם נעורים רשות העתיקות

 שם פרטי רשות העתיקות

 שם פרטי קודם רשות העתיקות

 שם אב רשות העתיקות

 שם סב רשות העתיקות

 תאריך לידה העתיקותרשות 

 מין רשות העתיקות
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 תאריך פטירה רשות העתיקות

 אינדיקציית פטירה רשות העתיקות

 אזרחות רשות העתיקות

 סמל ישוב רשות העתיקות

 שם ישוב רשות העתיקות

 סמל רחוב רשות העתיקות

 שם רחוב רשות העתיקות

 מספר בית רשות העתיקות

 אות בית רשות העתיקות

 מספר כניסה העתיקותרשות 

 מספר דירה רשות העתיקות

 5מיקוד  רשות העתיקות

 7מיקוד  רשות העתיקות

 סוג מסמך נסיעה רשות העתיקות

 מספר מסמך נסיעה רשות העתיקות

 מ.נסיעה מקום הנפקה רשות העתיקות

 מ.נסיעה תאריך הנפקה רשות העתיקות

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף רשות העתיקות

 אינד שוהה בחול עתיקותרשות ה

 שנת לידה רשות העתיקות

 קוד חלוקה רשות העתיקות

 שם אבי האב רשות העתיקות

 בן משפחה: סוג קשר רשות העתיקות

 בן משפחה: מספר זהות רשות העתיקות

 בן משפחה: שם משפחה רשות העתיקות

 בן משפחה: שם פרטי רשות העתיקות

 מספר זהות ש.ר.ב מעייני הישועה

 שם משפחה ש.ר.ב מעייני הישועה

 שם פרטי ש.ר.ב מעייני הישועה

 סוג מקום לידה ש.ר.ב מעייני הישועה

 מקום לידה ש.ר.ב מעייני הישועה

 אינדיקציית פטירה ש.ר.ב מעייני הישועה

 סמל ישוב ש.ר.ב מעייני הישועה

 שם ישוב ש.ר.ב מעייני הישועה

 סמל רחוב ש.ר.ב מעייני הישועה

 שם רחוב .ב מעייני הישועהש.ר

 מספר בית ש.ר.ב מעייני הישועה

 אות בית ש.ר.ב מעייני הישועה

 מספר כניסה ש.ר.ב מעייני הישועה

 מספר דירה ש.ר.ב מעייני הישועה
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 5מיקוד  ש.ר.ב מעייני הישועה

 7מיקוד  ש.ר.ב מעייני הישועה

 שנת לידה ש.ר.ב מעייני הישועה

 קוד חלוקה ש.ר.ב מעייני הישועה

 מספר זהות אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שם משפחה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שם משפחה קודם אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שם פרטי אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שם פרטי קודם אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 מאגר אב אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 זהות אבמ. אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שם אב אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 מאגר אם אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 מספר זהות אם אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך לידה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך לידה עברי אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 ב.זוג מ.זהות אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 ב.זוג שם פרטי אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 ב.זוג שם משפחה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 מצב אישי אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך מצב אישי אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 מין אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 סטטוס אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך פטירה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך פטירה עברי האגף משפחות והנצח -מל"ן 

 1סיבת פטירה  אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 2סיבת פטירה  אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 3סיבת פטירה  אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 דת אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 אזרחות אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך הנפקת ת.ז אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך עליה ות והנצחהאגף משפח -מל"ן 

 ארץ עליה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 סמל ישוב אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שם ישוב אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 סמל רחוב אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שם רחוב אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 מספר בית אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 ות ביתא אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 מספר כניסה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 
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 מספר דירה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 5מיקוד  אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 7מיקוד  אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך כניסה למען אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ חות והנצחהאגף משפ -מל"ן 

 מ.אישי מול בן זוג אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שנת לידה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 קוד חלוקה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שם משפחה אב אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שם פרטי אם )רשומת האם( אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה והנצחה אגף משפחות -מל"ן 

 ב.ג סוג פתיחה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 ב.ג סוג סגירה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך תוקף אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 בן משפחה: סוג קשר אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 בן משפחה: מאגר ת והנצחהאגף משפחו -מל"ן 

 בן משפחה: מספר זהות אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 בן משפחה: שם משפחה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 בן משפחה: שם פרטי אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 בן משפחה: תאריך לידה אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 יבן משפחה: תאריך לידה עבר אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 בן משפחה: מין אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 בן משפחה: סטטוס אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 בן משפחה: דרכון זר אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 עבור שאילתות-סוג שם  אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 שם קודם אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך עדכון אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 סוג עדכון אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 סיבת שינוי אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 תאריך ביטול אגף משפחות והנצחה -מל"ן 

 מספר זהות בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם משפחה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם משפחה קודם בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם נעורים שרד ראש הממשלה(בתי הדין לגיור )מ

 שם פרטי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם פרטי קודם בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מ.זהות אב בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם אב בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(
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 מספר זהות אם בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם אם לגיור )משרד ראש הממשלה(בתי הדין 

 שם סב בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך לידה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך לידה עברי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סוג מקום לידה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מקום לידה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 קוד ארץ לידה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מצב אישי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך מצב אישי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מספר תעודה מ.אישי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סוג מקום מ.אישי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מקום מצב אישי ר )משרד ראש הממשלה(בתי הדין לגיו

 מין בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סטטוס בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך פטירה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך פטירה עברי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 1סיבת פטירה  בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 2סיבת פטירה  בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 3סיבת פטירה  בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 דת בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 לאום בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 אזרחות בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 לארץ תאריך כניסה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך עליה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 ארץ עליה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מספר עליה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 אזרחות זרה עבור זרים בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 דרכון זר עבור זרים בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סמל ישוב לגיור )משרד ראש הממשלה(בתי הדין 

 שם ישוב בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סמל רחוב בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם רחוב בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מספר בית בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 אות בית בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מספר כניסה גיור )משרד ראש הממשלה(בתי הדין ל

 מספר דירה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 5מיקוד  בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 7מיקוד  בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך כניסה למען בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(
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 אנגליתשם משפחה  בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם פרטי אנגלית בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מספר מסמך נסיעה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מ.נסיעה תאריך הנפקה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 ך יציאה אחרונה מהארץתארי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סוג אשרת שהיה אחרונה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מספר אשרת שהיה אחרונה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שנת לידה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 זיהוי קודם ראש הממשלה( בתי הדין לגיור )משרד

 מספר נלווה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סוג מקום פטירה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מקום פטירה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 קוד חלוקה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם משפחה אב בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם פרטי אב )רשומת אב( י הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(בת

 שם אבי האב בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 קטגוריה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 נתון קודם בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם משפחה אם בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם פרטי אם )רשומת האם( הממשלה(בתי הדין לגיור )משרד ראש 

 שם פרטי אבי האם בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 ב.ג סוג פתיחה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 ב.ג תאריך סגירת תנועה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סוג אשרה )משרד ראש הממשלה( בתי הדין לגיור

 מאגר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך תוקף בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: סוג קשר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: מאגר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 מספר זהות בן משפחה: בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: שם משפחה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: שם פרטי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: סוג מקום לידה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: מקום לידה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: תאריך לידה משלה(בתי הדין לגיור )משרד ראש המ

 בן משפחה: תאריך לידה עברי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: אזרחות בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(
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 בן משפחה: שם אב בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: מין ן לגיור )משרד ראש הממשלה(בתי הדי

 בן משפחה: סטטוס בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: דרכון זר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 בן משפחה: מספר נלווה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 עבור שאילתות-סוג שם  בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם קודם י הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(בת

 תאריך עדכון בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סוג עדכון בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סיבת שינוי בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך ביטול בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 גר מקושרמא בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 זיהוי מקושר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 קוד ארץ מקושר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם ארץ מקושר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 נילווה מקושר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך קישור בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 שם פרטי מקושר ור )משרד ראש הממשלה(בתי הדין לגי

 שם משפחה מקושר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך לידה מקושר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 סטטוס מקושר בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה בתי הדין לגיור )משרד ראש הממשלה(

 תאריך תוקף אשרת שהייה )משרד ראש הממשלה(בתי הדין לגיור 

 מספר זהות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 שם משפחה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 שם פרטי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 תאריך לידה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 מין וקופות גמל בע"מ מגדל מקפת קרנות פנסיה

 תאריך פטירה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 סמל ישוב מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 שם ישוב ופות גמל בע"ממגדל מקפת קרנות פנסיה וק

 סמל רחוב מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 שם רחוב מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 מספר בית מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 אות בית מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 כניסהמספר  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 מספר דירה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 5מיקוד  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
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 7מיקוד  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 קוד חלוקה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 מספר חודשיםאינ. שוהה בחול מעל  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 תוצאות אימות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

 מספר זהות מועצה דתית אשדוד

 שם משפחה מועצה דתית אשדוד

 שם נעורים מועצה דתית אשדוד

 שם פרטי מועצה דתית אשדוד

 שם פרטי קודם מועצה דתית אשדוד

 מ.זהות אב מועצה דתית אשדוד

 שם אב מועצה דתית אשדוד

 מספר זהות אם מועצה דתית אשדוד

 שם אם מועצה דתית אשדוד

 תאריך לידה מועצה דתית אשדוד

 תאריך לידה עברי מועצה דתית אשדוד

 סוג מקום לידה מועצה דתית אשדוד

 מקום לידה מועצה דתית אשדוד

 ב.זוג מ.זהות מועצה דתית אשדוד

 ב.זוג שם פרטי מועצה דתית אשדוד

 ב.זוג שם משפחה ודמועצה דתית אשד

 מצב אישי מועצה דתית אשדוד

 תאריך מצב אישי מועצה דתית אשדוד

 מקום מצב אישי מועצה דתית אשדוד

 מין מועצה דתית אשדוד

 סטטוס מועצה דתית אשדוד

 תאריך פטירה מועצה דתית אשדוד

 תאריך פטירה עברי מועצה דתית אשדוד

 דת מועצה דתית אשדוד

 לאום דודמועצה דתית אש

 אזרחות מועצה דתית אשדוד

 תאריך עליה מועצה דתית אשדוד

 ארץ עליה מועצה דתית אשדוד

 מספר עליה מועצה דתית אשדוד

 אזרחות זרה עבור זרים מועצה דתית אשדוד

 דרכון זר עבור זרים מועצה דתית אשדוד

 סמל ישוב מועצה דתית אשדוד

 שם ישוב מועצה דתית אשדוד

 סמל רחוב ית אשדודמועצה דת

 שם רחוב מועצה דתית אשדוד

 מספר בית מועצה דתית אשדוד
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 אות בית מועצה דתית אשדוד

 מספר כניסה מועצה דתית אשדוד

 מספר דירה מועצה דתית אשדוד

 5מיקוד  מועצה דתית אשדוד

 7מיקוד  מועצה דתית אשדוד

 תאריך כניסה למען מועצה דתית אשדוד

 שם משפחה אנגלית ודמועצה דתית אשד

 שם פרטי אנגלית מועצה דתית אשדוד

 מ.אישי מול בן זוג מועצה דתית אשדוד

 שנת לידה מועצה דתית אשדוד

 מקום פטירה מועצה דתית אשדוד

 קוד חלוקה מועצה דתית אשדוד

 שם משפחה אב מועצה דתית אשדוד

 שם אבי האב מועצה דתית אשדוד

 ה אםשם משפח מועצה דתית אשדוד

 שם פרטי אבי האם מועצה דתית אשדוד

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה מועצה דתית אשדוד

 ב.ג סוג פתיחה מועצה דתית אשדוד

 ב.ג תאריך סגירת תנועה מועצה דתית אשדוד

 ב.ג סוג סגירה מועצה דתית אשדוד

 תאריך תוקף מועצה דתית אשדוד

 תעודה מועצה דתית אשדוד

 משפחה: סוג קשר בן מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: מאגר מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: מספר זהות מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: שם משפחה מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: שם פרטי מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: סוג מקום לידה מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: מקום לידה מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: תאריך לידה דמועצה דתית אשדו

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: אזרחות מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: שם אב מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: מין מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: סטטוס מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: תאריך סטטוס מועצה דתית אשדוד

 בן משפחה: דרכון זר דודמועצה דתית אש

 מספר זהות משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 שם משפחה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 שם משפחה קודם משרד הבריאות  מקצועות רפואיים
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 שם נעורים משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 שם פרטי משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 שם פרטי קודם ייםמשרד הבריאות  מקצועות רפוא

 שם אב משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 סוג מקום לידה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 מקום לידה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 מצב אישי משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 תאריך מצב אישי משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 מין משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 תאריך פטירה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 אינדיקציית פטירה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 לאום משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 אזרחות משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 תאריך כניסה לארץ משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 ליהתאריך ע משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 ארץ עליה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 דרכון זר עבור זרים משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 סמל ישוב משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 שם ישוב משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 סמל רחוב משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 שם רחוב משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 מספר בית ד הבריאות  מקצועות רפואייםמשר

 אות בית משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 מספר כניסה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 מספר דירה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 5מיקוד  משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 7מיקוד  משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 תאריך כניסה למען ות רפואייםמשרד הבריאות  מקצוע

 כ. דואר: סמל ישוב משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 כ. דואר: שם ישוב משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 כ. דואר: סמל רחוב משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 כ. דואר: שם רחוב משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 דואר: מספר ביתכ.  משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 כ. דואר: אות בית משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 כ. דואר: כניסה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 כ. דואר: מספר דירה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 5כ. דואר: מיקוד  משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 7כ. דואר: מיקוד  משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 כ. דואר: תא דואר משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 כ. דואר: אצל משרד הבריאות  מקצועות רפואיים
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 כ. דואר: תאריך כניסה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 כ. דואר: תאריך סיום משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 שם משפחה אנגלית משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 שם פרטי אנגלית מקצועות רפואייםמשרד הבריאות  

 אינד שוהה בחול משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 שם פרטי אב )רשומת אב( משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה משרד הבריאות  מקצועות רפואיים

 מספר זהות שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 חהשם משפ שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 שם משפחה קודם שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 שם נעורים שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 שם פרטי שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 שם פרטי קודם שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 שם אב שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תאריך לידה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 ריך לידה עבריתא שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 סוג מקום לידה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מקום לידה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 קוד ארץ לידה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 ב.זוג מ.זהות שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 ב.זוג שם פרטי שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 ב.זוג שם משפחה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מצב אישי שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תאריך מצב אישי שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מין שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 סטטוס שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תאריך פטירה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תאריך פטירה עברי שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 1פטירה סיבת  שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 2סיבת פטירה  שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 3סיבת פטירה  שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 צבא שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 אינדיקציית פטירה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 דת שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 לאום שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 ותאזרח שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תאריך כניסה לארץ שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תאריך עליה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 ארץ עליה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מספר עליה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 
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 אזרחות זרה עבור זרים שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 דרכון זר עבור זרים שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 סמל ישוב שחפת ואיידס-ד הבריאות משר

 שם ישוב שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 סמל רחוב שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 שם רחוב שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מספר בית שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 אות בית שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מספר כניסה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מספר דירה שחפת ואיידס-יאות משרד הבר

 5מיקוד  שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 7מיקוד  שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תאריך כניסה למען שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל ישוב שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם ישוב שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל רחוב סשחפת ואייד-משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם רחוב שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר בית שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: אות בית שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: כניסה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר דירה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 5כ. דואר: מיקוד  שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 7כ. דואר: מיקוד  שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: תא דואר שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: אצל שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך כניסה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך סיום שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 שם משפחה אנגלית שחפת ואיידס-ד הבריאות משר

 שם פרטי אנגלית שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 שם אב אנגלית שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 אינד שוהה בחול שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 ונה מהארץתאריך יציאה אחר שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 נפה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 סוג אשרת שהיה אחרונה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מ.אישי מול בן זוג שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 שנת לידה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מספר נלווה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 סוג מקום פטירה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מקום פטירה שחפת ואיידס-הבריאות משרד 
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 קוד חלוקה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 כ. דואר: קוד חלוקה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 שם פרטי אב )רשומת אב( שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מאגר שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תאריך תוקף שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תוצאות אימות יידסשחפת וא-משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג קשר שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: מאגר שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר זהות שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם משפחה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם פרטי שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג מקום לידה שחפת ואיידס- משרד הבריאות

 בן משפחה: מקום לידה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: אזרחות שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם אב שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: מין שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: סטטוס שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך סטטוס שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: דרכון זר שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר נלווה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 עבור שאילתות-סוג שם  שחפת ואיידס-ת משרד הבריאו

 שם קודם שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 תאריך עדכון שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 אזרחות זרה ישראל/ישע שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 דרכון זר ישראל/ישע שחפת ואיידס-משרד הבריאות 

 מספר זהות חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם משפחה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם משפחה קודם חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם נעורים חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם פרטי חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם פרטי קודם חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם אב חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 תאריך לידה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 תאריך לידה עברי חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 סוג מקום לידה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 מקום לידה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 מצב אישיתאריך  חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות
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 מין חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 סטטוס חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 תאריך פטירה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 תאריך פטירה עברי חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 1סיבת פטירה  חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 2ת פטירה סיב חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 3סיבת פטירה  חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 אינדיקציית פטירה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 לאום חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 אזרחות חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 תאריך כניסה לארץ חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 תאריך עליה פואהחקר שירותי ר -משרד הבריאות

 ארץ עליה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 סמל ישוב חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם ישוב חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 סמל רחוב חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם רחוב חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 ביתמספר  חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 אות בית חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 מספר כניסה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 מספר דירה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 5מיקוד  חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 7מיקוד  חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 ןתאריך כניסה למע חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם משפחה אנגלית חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם פרטי אנגלית חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 תאריך כניסה אחרונה לארץ חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 נפה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 לשכת מנא חקר שירותי רפואה -אותמשרד הברי

 שנת לידה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 קוד חלוקה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 שם פרטי אב )רשומת אב( חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 עבור שאילתות-סוג שם  חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 קודםשם  חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 תאריך עדכון חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות

 מספר זהות מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 שם משפחה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 שם פרטי מנהל  רפואה -משרד הבריאות  
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 לידהתאריך  מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 מצב אישי מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 תאריך מצב אישי מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 תאריך פטירה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 אינדיקציית פטירה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 סמל ישוב מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 שם ישוב מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 סמל רחוב מנהל  רפואה -בריאות  משרד ה

 שם רחוב מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 מספר בית מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 אות בית מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 מספר כניסה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 מספר דירה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 5 מיקוד מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 7מיקוד  מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: סמל ישוב מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: שם ישוב מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: סמל רחוב מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: שם רחוב מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 . דואר: מספר ביתכ מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: אות בית מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: כניסה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: מספר דירה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 5כ. דואר: מיקוד  מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 7כ. דואר: מיקוד  מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: תא דואר מנהל  רפואה -יאות  משרד הבר

 כ. דואר: אצל מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: תאריך כניסה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: תאריך סיום מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 שנת לידה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 קוד חלוקה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 כ. דואר: קוד חלוקה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 בן משפחה: סוג קשר מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 בן משפחה: מאגר מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 בן משפחה: מספר זהות מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 בן משפחה: שם משפחה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 בן משפחה: שם פרטי רפואה  מנהל -משרד הבריאות  

 בן משפחה: תאריך לידה מנהל  רפואה -משרד הבריאות  

 מספר זהות אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שם משפחה אבטחת איכות -משרד הבריאות 
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 שם נעורים אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שם פרטי אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 ר אבמאג אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מ.זהות אב אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שם אב אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מאגר אם אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מספר זהות אם אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שם אם אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 תאריך לידה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 וג מקום לידהס אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מקום לידה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 ב.זוג מ.זהות אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם פרטי אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם משפחה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מצב אישי אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 תאריך מצב אישי אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מין אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 סטטוס אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 1סיבת פטירה  אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 2סיבת פטירה  אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 3סיבת פטירה  אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 דת תאבטחת איכו -משרד הבריאות 

 לאום אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 תאריך עליה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 ארץ עליה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 סמל ישוב אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שם ישוב אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 סמל רחוב אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 חובשם ר אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מספר בית אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 אות בית אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מספר כניסה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מספר דירה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 5מיקוד  אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 7מיקוד  אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 ריך כניסה למעןתא אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 סה"כ ילדים אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מ.אישי מול בן זוג אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שנת לידה אבטחת איכות -משרד הבריאות 



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  474עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 סוג מקום פטירה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 מקום פטירה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 קוד חלוקה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שם משפחה אב אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שם פרטי אב )רשומת אב( אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שם משפחה אם אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שם פרטי אם )רשומת האם( אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 תאריך תוקף אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 תעודה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג קשר אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מאגר אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר זהות אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם משפחה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם פרטי אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג מקום לידה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מקום לידה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג מסמך נסיעה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: אזרחות אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם אב אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מין אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סטטוס אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך סטטוס אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 בן משפחה: דרכון זר אבטחת איכות -ד הבריאות משר

 עבור שאילתות-סוג שם  אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 שם קודם אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 תאריך עדכון אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 סוג עדכון אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 סיבת שינוי אבטחת איכות -משרד הבריאות 

 תאריך ביטול אבטחת איכות -ות משרד הבריא

 מספר זהות משרד הבריאות תחום מידע

 שם משפחה משרד הבריאות תחום מידע

 שם משפחה קודם משרד הבריאות תחום מידע

 שם נעורים משרד הבריאות תחום מידע

 שם פרטי משרד הבריאות תחום מידע

 שם פרטי קודם משרד הבריאות תחום מידע

 שם אב מידעמשרד הבריאות תחום 

 תאריך לידה משרד הבריאות תחום מידע
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 תאריך לידה עברי משרד הבריאות תחום מידע

 סוג מקום לידה משרד הבריאות תחום מידע

 מקום לידה משרד הבריאות תחום מידע

 קוד ארץ לידה משרד הבריאות תחום מידע

 ב.זוג מ.זהות משרד הבריאות תחום מידע

 ב.זוג שם פרטי משרד הבריאות תחום מידע

 ב.זוג שם משפחה משרד הבריאות תחום מידע

 מצב אישי משרד הבריאות תחום מידע

 תאריך מצב אישי משרד הבריאות תחום מידע

 מין משרד הבריאות תחום מידע

 סטטוס משרד הבריאות תחום מידע

 תאריך פטירה משרד הבריאות תחום מידע

 בריתאריך פטירה ע משרד הבריאות תחום מידע

 1סיבת פטירה  משרד הבריאות תחום מידע

 2סיבת פטירה  משרד הבריאות תחום מידע

 3סיבת פטירה  משרד הבריאות תחום מידע

 צבא משרד הבריאות תחום מידע

 אינדיקציית פטירה משרד הבריאות תחום מידע

 דת משרד הבריאות תחום מידע

 לאום משרד הבריאות תחום מידע

 אזרחות ום מידעמשרד הבריאות תח

 תאריך כניסה לארץ משרד הבריאות תחום מידע

 תאריך עליה משרד הבריאות תחום מידע

 ארץ עליה משרד הבריאות תחום מידע

 אזרחות זרה עבור זרים משרד הבריאות תחום מידע

 דרכון זר עבור זרים משרד הבריאות תחום מידע

 סמל ישוב משרד הבריאות תחום מידע

 שם ישוב ות תחום מידעמשרד הבריא

 סמל רחוב משרד הבריאות תחום מידע

 שם רחוב משרד הבריאות תחום מידע

 מספר בית משרד הבריאות תחום מידע

 אות בית משרד הבריאות תחום מידע

 מספר כניסה משרד הבריאות תחום מידע

 מספר דירה משרד הבריאות תחום מידע

 5מיקוד  משרד הבריאות תחום מידע

 7מיקוד  ד הבריאות תחום מידעמשר

 תאריך כניסה למען משרד הבריאות תחום מידע

 כ. דואר: סמל ישוב משרד הבריאות תחום מידע

 כ. דואר: שם ישוב משרד הבריאות תחום מידע

 כ. דואר: סמל רחוב משרד הבריאות תחום מידע
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 כ. דואר: שם רחוב משרד הבריאות תחום מידע

 כ. דואר: מספר בית דעמשרד הבריאות תחום מי

 כ. דואר: אות בית משרד הבריאות תחום מידע

 כ. דואר: כניסה משרד הבריאות תחום מידע

 כ. דואר: מספר דירה משרד הבריאות תחום מידע

 5כ. דואר: מיקוד  משרד הבריאות תחום מידע

 7כ. דואר: מיקוד  משרד הבריאות תחום מידע

 ר: תא דוארכ. דוא משרד הבריאות תחום מידע

 כ. דואר: אצל משרד הבריאות תחום מידע

 כ. דואר: תאריך כניסה משרד הבריאות תחום מידע

 כ. דואר: תאריך סיום משרד הבריאות תחום מידע

 שם משפחה אנגלית משרד הבריאות תחום מידע

 שם פרטי אנגלית משרד הבריאות תחום מידע

 אינד שוהה בחול משרד הבריאות תחום מידע

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד הבריאות תחום מידע

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד הבריאות תחום מידע

 מ.אישי מול בן זוג משרד הבריאות תחום מידע

 שנת לידה משרד הבריאות תחום מידע

 קוד חלוקה משרד הבריאות תחום מידע

 כ. דואר: קוד חלוקה משרד הבריאות תחום מידע

 שם פרטי אב )רשומת אב( ריאות תחום מידעמשרד הב

 תאריך תוקף משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: סוג קשר משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: מאגר משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: מספר זהות משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: שם משפחה משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: שם פרטי חום מידעמשרד הבריאות ת

 בן משפחה: סוג מקום לידה משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: מקום לידה משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: תאריך לידה משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: תאריך לידה עברי משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: שם אב משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: מין שרד הבריאות תחום מידעמ

 בן משפחה: סטטוס משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: דרכון זר משרד הבריאות תחום מידע

 בן משפחה: מספר נלווה משרד הבריאות תחום מידע

 עבור שאילתות-סוג שם  משרד הבריאות תחום מידע

 שם קודם משרד הבריאות תחום מידע

 תאריך עדכון חום מידעמשרד הבריאות ת

 מספר זהות מועצה דתית רמלה
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 שם משפחה מועצה דתית רמלה

 שם משפחה קודם מועצה דתית רמלה

 שם נעורים מועצה דתית רמלה

 שם פרטי מועצה דתית רמלה

 שם פרטי קודם מועצה דתית רמלה

 מאגר אב מועצה דתית רמלה

 מ.זהות אב מועצה דתית רמלה

 שם אב מועצה דתית רמלה

 מאגר אם מועצה דתית רמלה

 מספר זהות אם מועצה דתית רמלה

 שם אם מועצה דתית רמלה

 תאריך לידה מועצה דתית רמלה

 תאריך לידה עברי מועצה דתית רמלה

 סוג מקום לידה מועצה דתית רמלה

 מקום לידה מועצה דתית רמלה

 קוד ארץ לידה מועצה דתית רמלה

 מ.זהותב.זוג  מועצה דתית רמלה

 ב.זוג שם פרטי מועצה דתית רמלה

 ב.זוג שם משפחה מועצה דתית רמלה

 מצב אישי מועצה דתית רמלה

 תאריך מצב אישי מועצה דתית רמלה

 מספר תעודה מ.אישי מועצה דתית רמלה

 סוג מקום מ.אישי מועצה דתית רמלה

 מקום מצב אישי מועצה דתית רמלה

 מין מועצה דתית רמלה

 סטטוס תית רמלהמועצה ד

 תאריך סטטוס מועצה דתית רמלה

 תאריך פטירה מועצה דתית רמלה

 תאריך פטירה עברי מועצה דתית רמלה

 אינדיקציית פטירה מועצה דתית רמלה

 דת מועצה דתית רמלה

 לאום מועצה דתית רמלה

 אזרחות מועצה דתית רמלה

 תאריך כניסה לארץ מועצה דתית רמלה

 תאריך עליה המועצה דתית רמל

 ארץ עליה מועצה דתית רמלה

 מספר עליה מועצה דתית רמלה

 אזרחות זרה עבור זרים מועצה דתית רמלה

 דרכון זר עבור זרים מועצה דתית רמלה

 סמל ישוב מועצה דתית רמלה
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 שם ישוב מועצה דתית רמלה

 סמל רחוב מועצה דתית רמלה

 שם רחוב מועצה דתית רמלה

 מספר בית להמועצה דתית רמ

 אות בית מועצה דתית רמלה

 מספר כניסה מועצה דתית רמלה

 מספר דירה מועצה דתית רמלה

 5מיקוד  מועצה דתית רמלה

 7מיקוד  מועצה דתית רמלה

 תאריך כניסה למען מועצה דתית רמלה

 שם משפחה אנגלית מועצה דתית רמלה

 שם פרטי אנגלית מועצה דתית רמלה

 שם אב אנגלית המועצה דתית רמל

 סה"כ ילדים מועצה דתית רמלה

 סוג מסמך נסיעה מועצה דתית רמלה

 מספר מסמך נסיעה מועצה דתית רמלה

 מ.נסיעה מקום הנפקה מועצה דתית רמלה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מועצה דתית רמלה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מועצה דתית רמלה

 נפה מועצה דתית רמלה

 מ.אישי מול בן זוג תית רמלהמועצה ד

 מספר נלווה מועצה דתית רמלה

 סוג מקום פטירה מועצה דתית רמלה

 מקום פטירה מועצה דתית רמלה

 קוד חלוקה מועצה דתית רמלה

 שם משפחה אב מועצה דתית רמלה

 שם פרטי אב )רשומת אב( מועצה דתית רמלה

 שם אבי האב מועצה דתית רמלה

 זרחות אבא מועצה דתית רמלה

 קטגוריה מועצה דתית רמלה

 נתון קודם מועצה דתית רמלה

 שם משפחה אם מועצה דתית רמלה

 שם פרטי אם )רשומת האם( מועצה דתית רמלה

 שם פרטי אבי האם מועצה דתית רמלה

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה מועצה דתית רמלה

 ב.ג סוג פתיחה מועצה דתית רמלה

 נת גבול פתיחהב.ג תח מועצה דתית רמלה

 ב.ג נמל תעופה פתיחה מועצה דתית רמלה

 ב.ג חברת תעופה פתיחה מועצה דתית רמלה

 ב.ג מספר טיסה פתיחה מועצה דתית רמלה



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  479עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 ב.ג מטרה פתיחה מועצה דתית רמלה

 ב.ג תאריך סגירת תנועה מועצה דתית רמלה

 ב.ג סוג סגירה מועצה דתית רמלה

 ול סגירהב.ג תחנת גב מועצה דתית רמלה

 ב.ג נמל תעופה סגירה מועצה דתית רמלה

 ב.ג חברת תעופה סגירה מועצה דתית רמלה

 ב.ג מספר טיסה סגירה מועצה דתית רמלה

 ב.ג מטרה סגירה מועצה דתית רמלה

 סוג אשרה מועצה דתית רמלה

 תאריך תוקף מועצה דתית רמלה

 תעודה מועצה דתית רמלה

 סוג קשר בן משפחה: מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: מאגר מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: מספר זהות מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: שם משפחה מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: שם פרטי מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: סוג מקום לידה מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: מקום לידה מועצה דתית רמלה

 ריך לידהבן משפחה: תא מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: אזרחות מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: שם אב מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: מין מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: סטטוס מועצה דתית רמלה

 בן משפחה: תאריך סטטוס מועצה דתית רמלה

 רבן משפחה: דרכון ז מועצה דתית רמלה

 עבור שאילתות-סוג שם  מועצה דתית רמלה

 שם קודם מועצה דתית רמלה

 תאריך עדכון מועצה דתית רמלה

 סוג עדכון מועצה דתית רמלה

 סיבת שינוי מועצה דתית רמלה

 תאריך ביטול מועצה דתית רמלה

 מספר זהות מגדל חברה לביטוח

 שם משפחה מגדל חברה לביטוח

 טישם פר מגדל חברה לביטוח

 תאריך לידה מגדל חברה לביטוח

 מין מגדל חברה לביטוח

 תאריך פטירה מגדל חברה לביטוח

 אינדיקציית פטירה מגדל חברה לביטוח

 תאריך הנפקת ת.ז מגדל חברה לביטוח
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 סמל ישוב מגדל חברה לביטוח

 שם ישוב מגדל חברה לביטוח

 סמל רחוב מגדל חברה לביטוח

 ובשם רח מגדל חברה לביטוח

 מספר בית מגדל חברה לביטוח

 אות בית מגדל חברה לביטוח

 מספר כניסה מגדל חברה לביטוח

 מספר דירה מגדל חברה לביטוח

 5מיקוד  מגדל חברה לביטוח

 7מיקוד  מגדל חברה לביטוח

 קוד חלוקה מגדל חברה לביטוח

 תוצאות אימות מגדל חברה לביטוח

 מספר זהות מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 שם משפחה מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 שם פרטי מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 תאריך לידה מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 מין מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 תאריך פטירה מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 פטירה אינדיקציית מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 תאריך הנפקת ת.ז מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 סמל ישוב מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 שם ישוב מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 סמל רחוב מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 שם רחוב מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 תמספר בי מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 אות בית מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 מספר כניסה מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 מספר דירה מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 5מיקוד  מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 7מיקוד  מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 קוד חלוקה מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל

 מספר זהות דתית קרית יםמועצה 

 שם משפחה מועצה דתית קרית ים

 שם משפחה קודם מועצה דתית קרית ים

 שם נעורים מועצה דתית קרית ים

 שם פרטי מועצה דתית קרית ים

 שם פרטי קודם מועצה דתית קרית ים

 מאגר אב מועצה דתית קרית ים

 מ.זהות אב מועצה דתית קרית ים

 ם אבש מועצה דתית קרית ים
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 מאגר אם מועצה דתית קרית ים

 מספר זהות אם מועצה דתית קרית ים

 שם אם מועצה דתית קרית ים

 תאריך לידה מועצה דתית קרית ים

 תאריך לידה עברי מועצה דתית קרית ים

 סוג מקום לידה מועצה דתית קרית ים

 מקום לידה מועצה דתית קרית ים

 ב.זוג מ.זהות מועצה דתית קרית ים

 ב.זוג שם פרטי מועצה דתית קרית ים

 ב.זוג שם משפחה מועצה דתית קרית ים

 מצב אישי מועצה דתית קרית ים

 תאריך מצב אישי מועצה דתית קרית ים

 מספר תעודה מ.אישי מועצה דתית קרית ים

 סוג מקום מ.אישי מועצה דתית קרית ים

 מקום מצב אישי מועצה דתית קרית ים

 מין ת יםמועצה דתית קרי

 סטטוס מועצה דתית קרית ים

 תאריך פטירה מועצה דתית קרית ים

 תאריך פטירה עברי מועצה דתית קרית ים

 דת מועצה דתית קרית ים

 לאום מועצה דתית קרית ים

 אזרחות מועצה דתית קרית ים

 תאריך הנפקת ת.ז מועצה דתית קרית ים

 תאריך כניסה לארץ מועצה דתית קרית ים

 תאריך עליה צה דתית קרית יםמוע

 ארץ עליה מועצה דתית קרית ים

 מספר עליה מועצה דתית קרית ים

 אזרחות זרה עבור זרים מועצה דתית קרית ים

 דרכון זר עבור זרים מועצה דתית קרית ים

 סמל ישוב מועצה דתית קרית ים

 שם ישוב מועצה דתית קרית ים

 סמל רחוב מועצה דתית קרית ים

 שם רחוב צה דתית קרית יםמוע

 מספר בית מועצה דתית קרית ים

 אות בית מועצה דתית קרית ים

 מספר כניסה מועצה דתית קרית ים

 מספר דירה מועצה דתית קרית ים

 5מיקוד  מועצה דתית קרית ים

 7מיקוד  מועצה דתית קרית ים

 תאריך כניסה למען מועצה דתית קרית ים



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  482עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 ם משפחה אנגליתש מועצה דתית קרית ים

 שם פרטי אנגלית מועצה דתית קרית ים

 סה"כ ילדים מועצה דתית קרית ים

 מ.אישי מול בן זוג מועצה דתית קרית ים

 שנת לידה מועצה דתית קרית ים

 זיהוי קודם מועצה דתית קרית ים

 סוג מקום פטירה מועצה דתית קרית ים

 מקום פטירה מועצה דתית קרית ים

 קוד חלוקה קרית ים מועצה דתית

 שם משפחה אב מועצה דתית קרית ים

 שם פרטי אב )רשומת אב( מועצה דתית קרית ים

 שם אבי האב מועצה דתית קרית ים

 קטגוריה מועצה דתית קרית ים

 נתון קודם מועצה דתית קרית ים

 שם משפחה אם מועצה דתית קרית ים

 שם פרטי אם )רשומת האם( מועצה דתית קרית ים

 שם פרטי אבי האם מועצה דתית קרית ים

 תאריך תוקף מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: סוג קשר מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: מאגר מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: מספר זהות מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: שם משפחה מועצה דתית קרית ים

 יבן משפחה: שם פרט מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: סוג מקום לידה מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: מקום לידה מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: תאריך לידה מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: אזרחות מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: שם אב מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: סטטוס מועצה דתית קרית ים

 בן משפחה: דרכון זר מועצה דתית קרית ים

 עבור שאילתות-סוג שם  מועצה דתית קרית ים

 שם קודם מועצה דתית קרית ים

 תאריך עדכון מועצה דתית קרית ים

 סוג עדכון מועצה דתית קרית ים

 סיבת שינוי מועצה דתית קרית ים

 תאריך ביטול מועצה דתית קרית ים

 מספר זהות אנליסט קופות גמל בע"מ

 שם משפחה פות גמל בע"מאנליסט קו

 שם פרטי אנליסט קופות גמל בע"מ

 שם אם אנליסט קופות גמל בע"מ
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 תאריך לידה אנליסט קופות גמל בע"מ

 מין אנליסט קופות גמל בע"מ

 תאריך פטירה אנליסט קופות גמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה אנליסט קופות גמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז אנליסט קופות גמל בע"מ

 סמל ישוב אנליסט קופות גמל בע"מ

 שם ישוב אנליסט קופות גמל בע"מ

 סמל רחוב אנליסט קופות גמל בע"מ

 שם רחוב אנליסט קופות גמל בע"מ

 מספר בית אנליסט קופות גמל בע"מ

 אות בית אנליסט קופות גמל בע"מ

 מספר כניסה אנליסט קופות גמל בע"מ

 מספר דירה אנליסט קופות גמל בע"מ

 5מיקוד  אנליסט קופות גמל בע"מ

 7מיקוד  אנליסט קופות גמל בע"מ

 קוד חלוקה אנליסט קופות גמל בע"מ

 מספר זהות מל"ן מלמב

 שם משפחה מל"ן מלמב

 שם משפחה קודם מל"ן מלמב

 שם נעורים מל"ן מלמב

 שם פרטי מל"ן מלמב

 שם פרטי קודם מל"ן מלמב

 מ.זהות אב מל"ן מלמב

 שם אב במל"ן מלמ

 מספר זהות אם מל"ן מלמב

 שם אם מל"ן מלמב

 תאריך לידה מל"ן מלמב

 תאריך לידה עברי מל"ן מלמב

 סוג מקום לידה מל"ן מלמב

 מקום לידה מל"ן מלמב

 קוד ארץ לידה מל"ן מלמב

 ב.זוג מאגר מל"ן מלמב

 ב.זוג מ.זהות מל"ן מלמב

 ב.זוג שם פרטי מל"ן מלמב

 שם משפחהב.זוג  מל"ן מלמב

 מצב אישי מל"ן מלמב

 תאריך מצב אישי מל"ן מלמב

 מין מל"ן מלמב

 סטטוס מל"ן מלמב

 תאריך סטטוס מל"ן מלמב
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 שם שדה שם לקוח

 תאריך פטירה מל"ן מלמב

 דת מל"ן מלמב

 לאום מל"ן מלמב

 אזרחות מל"ן מלמב

 תאריך הנפקת ת.ז מל"ן מלמב

 תאריך עליה מל"ן מלמב

 ריםדרכון זר עבור ז מל"ן מלמב

 סמל ישוב מל"ן מלמב

 שם ישוב מל"ן מלמב

 סמל רחוב מל"ן מלמב

 שם רחוב מל"ן מלמב

 מספר בית מל"ן מלמב

 אות בית מל"ן מלמב

 מספר כניסה מל"ן מלמב

 מספר דירה מל"ן מלמב

 5מיקוד  מל"ן מלמב

 7מיקוד  מל"ן מלמב

 תאריך כניסה למען מל"ן מלמב

 צוה(סמל ישוב קודם)א מל"ן מלמב

 שם ישוב קודם)אצוה( מל"ן מלמב

 סמל רחוב קודם)אצוה( מל"ן מלמב

 שם רחוב קודם)אצוה( מל"ן מלמב

 מספר בית קודם)אצוה( מל"ן מלמב

 אות בית קודם)אצוה( מל"ן מלמב

 מספר כניסה קודם)אצוה( מל"ן מלמב

 מספר דירה קודם)אצוה( מל"ן מלמב

 קודם)אצוה( 5מיקוד  מל"ן מלמב

 קודם)אצוה( 7מיקוד  ן מלמבמל"

 תאריך כניסה למען קודם)אצוה( מל"ן מלמב

 שם משפחה אנגלית מל"ן מלמב

 שם פרטי אנגלית מל"ן מלמב

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מל"ן מלמב

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מל"ן מלמב

 נפה מל"ן מלמב

 מ.אישי מול בן זוג מל"ן מלמב

 שנת לידה מל"ן מלמב

 קוד חלוקה קודם)אצוה( "ן מלמבמל

 קוד חלוקה מל"ן מלמב

 שם משפחה אב מל"ן מלמב

 שם אבי האב מל"ן מלמב



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  485עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 קטגוריה מל"ן מלמב

 נתון קודם מל"ן מלמב

 שם משפחה אם מל"ן מלמב

 שם פרטי אם )רשומת האם( מל"ן מלמב

 שם פרטי אבי האם מל"ן מלמב

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה מל"ן מלמב

 ב.ג סוג פתיחה ן מלמבמל"

 ב.ג תחנת גבול פתיחה מל"ן מלמב

 ב.ג נמל תעופה פתיחה מל"ן מלמב

 ב.ג חברת תעופה פתיחה מל"ן מלמב

 ב.ג מספר טיסה פתיחה מל"ן מלמב

 ב.ג מטרה פתיחה מל"ן מלמב

 ב.ג תאריך סגירת תנועה מל"ן מלמב

 ב.ג סוג סגירה מל"ן מלמב

 גירהב.ג תחנת גבול ס מל"ן מלמב

 ב.ג נמל תעופה סגירה מל"ן מלמב

 ב.ג חברת תעופה סגירה מל"ן מלמב

 ב.ג מספר טיסה סגירה מל"ן מלמב

 ב.ג מטרה סגירה מל"ן מלמב

 תאריך תוקף מל"ן מלמב

 בן משפחה: סוג קשר מל"ן מלמב

 בן משפחה: מאגר מל"ן מלמב

 בן משפחה: מספר זהות מל"ן מלמב

 משפחה בן משפחה: שם מל"ן מלמב

 בן משפחה: שם פרטי מל"ן מלמב

 בן משפחה: סוג מקום לידה מל"ן מלמב

 בן משפחה: מקום לידה מל"ן מלמב

 בן משפחה: תאריך לידה מל"ן מלמב

 בן משפחה: תאריך לידה עברי מל"ן מלמב

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח מל"ן מלמב

 בן משפחה: סוג מסמך נסיעה מל"ן מלמב

 ן משפחה: מספר מסמך נסיעהב מל"ן מלמב

 בן משפחה: אזרחות מל"ן מלמב

 בן משפחה: שם אב מל"ן מלמב

 בן משפחה: מין מל"ן מלמב

 בן משפחה: סטטוס מל"ן מלמב

 בן משפחה: תאריך סטטוס מל"ן מלמב

 בן משפחה: דרכון זר מל"ן מלמב

 בן משפחה: מספר נלווה מל"ן מלמב

 ותעבור שאילת-סוג שם  מל"ן מלמב
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  486עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם קודם מל"ן מלמב

 תאריך עדכון מל"ן מלמב

 סוג עדכון מל"ן מלמב

 סיבת שינוי מל"ן מלמב

 תאריך ביטול מל"ן מלמב

 מצב אישי היסטורי מל"ן מלמב

 אינ. שהה בחול בטווח זמן מל"ן מלמב

 ב.ג פתיחה תאריך ביטול מל"ן מלמב

 מען קודם מל"ן מלמב

 שעאזרחות זרה ישראל/י מל"ן מלמב

 מספר זהות מ.מ מגדל

 שם משפחה מ.מ מגדל

 שם משפחה קודם מ.מ מגדל

 שם פרטי מ.מ מגדל

 מאגר אב מ.מ מגדל

 מ.זהות אב מ.מ מגדל

 שם אב מ.מ מגדל

 מאגר אם מ.מ מגדל

 מספר זהות אם מ.מ מגדל

 שם אם מ.מ מגדל

 שם סב מ.מ מגדל

 תאריך לידה מ.מ מגדל

 יתאריך לידה עבר מ.מ מגדל

 סוג מקום לידה מ.מ מגדל

 מקום לידה מ.מ מגדל

 ב.זוג מאגר מ.מ מגדל

 ב.זוג מ.זהות מ.מ מגדל

 מצב אישי מ.מ מגדל

 תאריך מצב אישי מ.מ מגדל

 מין מ.מ מגדל

 תאריך פטירה מ.מ מגדל

 תאריך פטירה עברי מ.מ מגדל

 אינדיקציית פטירה מ.מ מגדל

 לאום מ.מ מגדל

 ליהתאריך ע מ.מ מגדל

 ארץ עליה מ.מ מגדל

 סמל ישוב מ.מ מגדל

 שם ישוב מ.מ מגדל

 סמל רחוב מ.מ מגדל

 שם רחוב מ.מ מגדל



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
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 673מתוך  487עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר בית מ.מ מגדל

 אות בית מ.מ מגדל

 מספר כניסה מ.מ מגדל

 מספר דירה מ.מ מגדל

 5מיקוד  מ.מ מגדל

 7מיקוד  מ.מ מגדל

 תאריך כניסה למען מ.מ מגדל

 קודם)אצוה( סמל ישוב מ.מ מגדל

 סה"כ ילדים מ.מ מגדל

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ מגדל

 נפה מ.מ מגדל

 קוד חלוקה מ.מ מגדל

 תאריך כניסה לישוב מ.מ מגדל

 סמל קלפי מ.מ מגדל
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 מספר זהות לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 פחהשם מש לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 שם משפחה קודם לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 שם נעורים לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 שם פרטי לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 שם פרטי קודם לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -בריאות משרד ה

 שם אב לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 תאריך לידה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 תאריך לידה עברי לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 סוג מקום לידה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 מקום לידה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 ב.זוג מ.זהות לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם פרטי לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם משפחה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 מצב אישי לואיס
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 673מתוך  488עמוד 

 שם שדה שם לקוח
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 תאריך מצב אישי לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 מין לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 סטטוס לואיס
ש מכון לאומי לשיקום ע" -ממש  -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה עברי לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 אינדיקציית פטירה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 דת לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 לאום לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 אזרחות לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 תאריך כניסה לארץ לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 תאריך עליה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 ארץ עליה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -הבריאות משרד 
 מספר עליה לואיס

מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 
 אזרחות זרה עבור זרים לואיס

מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 
 דרכון זר עבור זרים לואיס

מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 
 סמל ישוב לואיס

מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -רד הבריאות מש
 שם ישוב לואיס

מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 
 סמל רחוב לואיס

מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 
 שם רחוב לואיס

מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 
 מספר בית לואיס

ן לאומי לשיקום ע"ש מכו -ממש  -משרד הבריאות 
 אות בית לואיס

מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 
 מספר כניסה לואיס
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 שם שדה שם לקוח
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 מספר דירה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 5מיקוד  לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 7מיקוד  לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל ישוב לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם ישוב לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל רחוב לואיס
ע"ש  מכון לאומי לשיקום -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם רחוב לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר בית לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: אות בית לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: כניסה לואיס
אומי לשיקום ע"ש מכון ל -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר דירה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 5כ. דואר: מיקוד  לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 7כ. דואר: מיקוד  לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תא דואר לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: אצל לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך כניסה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך סיום לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 שם משפחה אנגלית לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 שם פרטי אנגלית לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 מ.אישי מול בן זוג לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 שנת לידה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 סוג מקום פטירה לואיס
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 שם שדה שם לקוח
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 מקום פטירה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 קוד חלוקה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: קוד חלוקה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 מת אב(שם פרטי אב )רשו לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 תאריך תוקף לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 תוצאות אימות לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג קשר לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 ה: מאגרבן משפח לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר זהות לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם משפחה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם פרטי לואיס
"ש מכון לאומי לשיקום ע -ממש  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: דרכון זר לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר נלווה לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 עבור שאילתות-סוג שם  לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 שם קודם לואיס
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 תאריך עדכון לואיס

 מספר זהות מ.מ בסמ"ה

 שם משפחה מ.מ בסמ"ה

 שם משפחה קודם מ.מ בסמ"ה

 שם פרטי מ.מ בסמ"ה

 מאגר אב מ.מ בסמ"ה

 מ.זהות אב מ.מ בסמ"ה

 שם אב מ.מ בסמ"ה

 מאגר אם המ.מ בסמ"

 מספר זהות אם מ.מ בסמ"ה

 שם אם מ.מ בסמ"ה
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 שם שדה שם לקוח

 שם סב מ.מ בסמ"ה

 תאריך לידה מ.מ בסמ"ה

 תאריך לידה עברי מ.מ בסמ"ה

 סוג מקום לידה מ.מ בסמ"ה

 מקום לידה מ.מ בסמ"ה

 ב.זוג מאגר מ.מ בסמ"ה

 ב.זוג מ.זהות מ.מ בסמ"ה

 מצב אישי מ.מ בסמ"ה

 תאריך מצב אישי מ.מ בסמ"ה

 מין מ.מ בסמ"ה

 תאריך פטירה מ.מ בסמ"ה

 תאריך פטירה עברי מ.מ בסמ"ה

 אינדיקציית פטירה מ.מ בסמ"ה

 לאום מ.מ בסמ"ה

 תאריך עליה מ.מ בסמ"ה

 ארץ עליה מ.מ בסמ"ה

 סמל ישוב מ.מ בסמ"ה

 שם ישוב מ.מ בסמ"ה

 סמל רחוב מ.מ בסמ"ה

 שם רחוב מ.מ בסמ"ה

 מספר בית מ.מ בסמ"ה

 אות בית מ"המ.מ בס

 מספר כניסה מ.מ בסמ"ה

 מספר דירה מ.מ בסמ"ה

 5מיקוד  מ.מ בסמ"ה

 7מיקוד  מ.מ בסמ"ה

 תאריך כניסה למען מ.מ בסמ"ה

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ בסמ"ה

 סה"כ ילדים מ.מ בסמ"ה

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ בסמ"ה

 נפה מ.מ בסמ"ה

 קוד חלוקה מ.מ בסמ"ה

 ניסה לישובתאריך כ מ.מ בסמ"ה

 סמל קלפי מ.מ בסמ"ה

 מספר זהות אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 שם משפחה אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 שם פרטי אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 תאריך לידה אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 מין ע"מ )מבטחים(אופאל טכנולוגיות עתידיות ב

 תאריך פטירה אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(
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 אינדיקציית פטירה אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 תאריך הנפקת ת.ז אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 סמל ישוב אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 שם ישוב בע"מ )מבטחים( אופאל טכנולוגיות עתידיות

 סמל רחוב אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 שם רחוב אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 מספר בית אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 אות בית אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 מספר כניסה אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 מספר דירה אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 5מיקוד  אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 7מיקוד  אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 קוד חלוקה אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 ה בחול מעל מספר חודשיםאינ. שוה אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 תוצאות אימות אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(

 אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 בנק ישראל(

 מספר זהות שומרה חברה לביטוח

 שם משפחה שומרה חברה לביטוח

 שם פרטי שומרה חברה לביטוח

 תאריך לידה ביטוחשומרה חברה ל

 מין שומרה חברה לביטוח

 תאריך פטירה שומרה חברה לביטוח

 אינדיקציית פטירה שומרה חברה לביטוח

 תאריך הנפקת ת.ז שומרה חברה לביטוח

 סמל ישוב שומרה חברה לביטוח

 שם ישוב שומרה חברה לביטוח

 סמל רחוב שומרה חברה לביטוח

 שם רחוב שומרה חברה לביטוח

 מספר בית רה חברה לביטוחשומ

 אות בית שומרה חברה לביטוח

 מספר כניסה שומרה חברה לביטוח

 מספר דירה שומרה חברה לביטוח

 5מיקוד  שומרה חברה לביטוח

 7מיקוד  שומרה חברה לביטוח

 מספר זהות HSBC BANK PLCבנק 

 שם משפחה HSBC BANK PLCבנק 

 שם משפחה קודם HSBC BANK PLCבנק 

 שם פרטי HSBC BANK PLCנק ב

 שם אב HSBC BANK PLCבנק 

 שם אם HSBC BANK PLCבנק 



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  493עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 תאריך לידה HSBC BANK PLCבנק 

 מין HSBC BANK PLCבנק 

 תאריך פטירה HSBC BANK PLCבנק 

 אינדיקציית פטירה HSBC BANK PLCבנק 

 תאריך הנפקת ת.ז HSBC BANK PLCבנק 

 פקת ת.זסיבת הנ HSBC BANK PLCבנק 

 סמל ישוב HSBC BANK PLCבנק 

 שם ישוב HSBC BANK PLCבנק 

 סמל רחוב HSBC BANK PLCבנק 

 שם רחוב HSBC BANK PLCבנק 

 מספר בית HSBC BANK PLCבנק 

 אות בית HSBC BANK PLCבנק 

 מספר כניסה HSBC BANK PLCבנק 

 מספר דירה HSBC BANK PLCבנק 

 5 מיקוד HSBC BANK PLCבנק 

 7מיקוד  HSBC BANK PLCבנק 

 קוד חלוקה HSBC BANK PLCבנק 

 מספר זהות מועצה דתית תל אביב

 שם משפחה מועצה דתית תל אביב

 שם נעורים מועצה דתית תל אביב

 שם פרטי מועצה דתית תל אביב

 שם פרטי קודם מועצה דתית תל אביב

 שם אב מועצה דתית תל אביב

 ספר זהות אםמ מועצה דתית תל אביב

 שם אם מועצה דתית תל אביב

 תאריך לידה מועצה דתית תל אביב

 תאריך לידה עברי מועצה דתית תל אביב

 סוג מקום לידה מועצה דתית תל אביב

 מקום לידה מועצה דתית תל אביב

 ב.זוג מ.זהות מועצה דתית תל אביב

 ב.זוג שם פרטי מועצה דתית תל אביב

 ב.זוג שם משפחה מועצה דתית תל אביב

 מצב אישי מועצה דתית תל אביב

 תאריך מצב אישי מועצה דתית תל אביב

 מקום מצב אישי מועצה דתית תל אביב

 מין מועצה דתית תל אביב

 סטטוס מועצה דתית תל אביב

 תאריך פטירה מועצה דתית תל אביב

 תאריך פטירה עברי מועצה דתית תל אביב

 דת מועצה דתית תל אביב
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 לאום מועצה דתית תל אביב

 אזרחות מועצה דתית תל אביב

 תאריך עליה מועצה דתית תל אביב

 ארץ עליה מועצה דתית תל אביב

 מספר עליה מועצה דתית תל אביב

 אזרחות זרה עבור זרים מועצה דתית תל אביב

 דרכון זר עבור זרים מועצה דתית תל אביב

 סמל ישוב מועצה דתית תל אביב

 שם ישוב דתית תל אביב מועצה

 סמל רחוב מועצה דתית תל אביב

 שם רחוב מועצה דתית תל אביב

 מספר בית מועצה דתית תל אביב

 אות בית מועצה דתית תל אביב

 מספר כניסה מועצה דתית תל אביב

 מספר דירה מועצה דתית תל אביב

 5מיקוד  מועצה דתית תל אביב

 7מיקוד  מועצה דתית תל אביב

 תאריך כניסה למען עצה דתית תל אביבמו

 שם משפחה אנגלית מועצה דתית תל אביב

 שם פרטי אנגלית מועצה דתית תל אביב

 מ.אישי מול בן זוג מועצה דתית תל אביב

 שנת לידה מועצה דתית תל אביב

 מקום פטירה מועצה דתית תל אביב

 קוד חלוקה מועצה דתית תל אביב

 משפחה אבשם  מועצה דתית תל אביב

 שם פרטי אב )רשומת אב( מועצה דתית תל אביב

 שם אבי האב מועצה דתית תל אביב

 שם משפחה אם מועצה דתית תל אביב

 שם פרטי אם )רשומת האם( מועצה דתית תל אביב

 שם פרטי אבי האם מועצה דתית תל אביב

 תאריך תוקף מועצה דתית תל אביב

 תעודה מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: סוג קשר דתית תל אביב מועצה

 בן משפחה: מאגר מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: מספר זהות מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: שם משפחה מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: שם פרטי מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: סוג מקום לידה מועצה דתית תל אביב

 : מקום לידהבן משפחה מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: תאריך לידה מועצה דתית תל אביב
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 בן משפחה: אזרחות מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: שם אב מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: מין מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: סטטוס מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: תאריך סטטוס מועצה דתית תל אביב

 בן משפחה: דרכון זר במועצה דתית תל אבי

 מספר זהות אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם משפחה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם משפחה קודם אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם נעורים אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם פרטי אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם פרטי קודם אגף גריאטריה ממוחשב -ד הבריאות משר

 שם אב אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 תאריך לידה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 תאריך לידה עברי אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 סוג מקום לידה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 מקום לידה גריאטריה ממוחשבאגף  -משרד הבריאות 

 ב.זוג מ.זהות אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם פרטי אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם משפחה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 מצב אישי אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 תאריך מצב אישי אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 מין אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 סטטוס אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה עברי אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 אינדיקציית פטירה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 דת אגף גריאטריה ממוחשב -ד הבריאות משר

 לאום אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 אזרחות אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 תאריך כניסה לארץ אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 תאריך עליה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 רץ עליהא אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 אזרחות זרה עבור זרים אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 דרכון זר עבור זרים אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 סמל ישוב אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם ישוב אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 סמל רחוב אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם רחוב אגף גריאטריה ממוחשב -שרד הבריאות מ

 מספר בית אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 
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 אות בית אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 מספר כניסה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 מספר דירה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 5מיקוד  חשבאגף גריאטריה ממו -משרד הבריאות 

 7מיקוד  אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 תאריך כניסה למען אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל ישוב אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם ישוב אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 ואר: סמל רחובכ. ד אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם רחוב אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר בית אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: אות בית אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: כניסה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר דירה וחשבאגף גריאטריה ממ -משרד הבריאות 

 5כ. דואר: מיקוד  אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 7כ. דואר: מיקוד  אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תא דואר אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: אצל אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך כניסה טריה ממוחשבאגף גריא -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך סיום אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם משפחה אנגלית אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם פרטי אנגלית אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 מ.אישי מול בן זוג אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שנת לידה אגף גריאטריה ממוחשב -אות משרד הברי

 קוד חלוקה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 כ. דואר: קוד חלוקה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם פרטי אב )רשומת אב( אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 תאריך תוקף אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג קשר אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מאגר אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר זהות אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם משפחה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם פרטי אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 עבור שאילתות-סוג שם  אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 שם קודם אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 תאריך עדכון אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 קוד סוג ת.זהות אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 

 מספר זהות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 שם משפחה ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
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 שם פרטי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 תאריך לידה ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 מין ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 התאריך פטיר ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 סמל ישוב ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 שם ישוב ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 סמל רחוב ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 שם רחוב גמל בע"מילין לפידות ניהול קופות 

 מספר בית ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 אות בית ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 מספר כניסה ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 מספר דירה ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 5מיקוד  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 7מיקוד  ת גמל בע"מילין לפידות ניהול קופו

 קוד חלוקה ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 מספר זהות מועצה מקומית אלעד

 שם משפחה מועצה מקומית אלעד

 שם משפחה קודם מועצה מקומית אלעד

 שם פרטי מועצה מקומית אלעד

 שם פרטי קודם מועצה מקומית אלעד

 מאגר אב מועצה מקומית אלעד

 מ.זהות אב דמועצה מקומית אלע

 שם אב מועצה מקומית אלעד

 מאגר אם מועצה מקומית אלעד

 מספר זהות אם מועצה מקומית אלעד

 שם אם מועצה מקומית אלעד

 שם סב מועצה מקומית אלעד

 תאריך לידה מועצה מקומית אלעד

 סוג מקום לידה מועצה מקומית אלעד

 מקום לידה מועצה מקומית אלעד

 ב.זוג מאגר מועצה מקומית אלעד

 ב.זוג מ.זהות מועצה מקומית אלעד

 מצב אישי מועצה מקומית אלעד

 תאריך מצב אישי מועצה מקומית אלעד

 מין מועצה מקומית אלעד

 סטטוס מועצה מקומית אלעד

 תאריך סטטוס מועצה מקומית אלעד

 תאריך פטירה מועצה מקומית אלעד
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 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית אלעד

 לאום צה מקומית אלעדמוע

 תאריך כניסה לארץ מועצה מקומית אלעד

 תאריך עליה מועצה מקומית אלעד

 ארץ עליה מועצה מקומית אלעד

 סמל ישוב מועצה מקומית אלעד

 שם ישוב מועצה מקומית אלעד

 סמל רחוב מועצה מקומית אלעד

 שם רחוב מועצה מקומית אלעד

 מספר בית מועצה מקומית אלעד

 אות בית צה מקומית אלעדמוע

 מספר כניסה מועצה מקומית אלעד

 מספר דירה מועצה מקומית אלעד

 5מיקוד  מועצה מקומית אלעד

 7מיקוד  מועצה מקומית אלעד

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית אלעד

 סמל ישוב קודם)אצוה( מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: שם ישוב קומית אלעדמועצה מ

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית אלעד

 5כ. דואר: מיקוד  מית אלעדמועצה מקו

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית אלעד

 סה"כ ילדים מועצה מקומית אלעד

 18סה"כ ילדים עד  דמועצה מקומית אלע

 אינד שוהה בחול מועצה מקומית אלעד

 נפה מועצה מקומית אלעד

 קוד עדכון מועצה מקומית אלעד

 שנת לידה מועצה מקומית אלעד

 קוד חלוקה מועצה מקומית אלעד

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית אלעד

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית אלעד
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 ן: סמל ישובקטי מועצה מקומית אלעד

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית אלעד

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית אלעד

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית אלעד

 קטין: מספר בית מועצה מקומית אלעד

 קטין: אות בית מועצה מקומית אלעד

 קטין: כניסה מועצה מקומית אלעד

 קטין: מספר דירה מועצה מקומית אלעד

 5קטין: מיקוד  ית אלעדמועצה מקומ

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית אלעד

 קטין: תא דואר מועצה מקומית אלעד

 קטין: אצל מועצה מקומית אלעד

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית אלעד

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית אלעד

 בן משפחה: סוג קשר מועצה מקומית אלעד

 מאגרבן משפחה:  מועצה מקומית אלעד

 בן משפחה: מספר זהות מועצה מקומית אלעד

 בן משפחה: שם משפחה מועצה מקומית אלעד

 בן משפחה: שם פרטי מועצה מקומית אלעד

 אינדיקצית בגיר מועצה מקומית אלעד

 סמל קלפי מועצה מקומית אלעד

 מספר זהות משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם משפחה תי בריאות הנפשמשרד הבריאות נס אגף שירו

 שם משפחה קודם משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם נעורים משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם פרטי משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם פרטי קודם משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מאגר אב בריאות הנפש משרד הבריאות נס אגף שירותי

 מ.זהות אב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם אב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מאגר אם משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מספר זהות אם משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 תאריך לידה שמשרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפ

 תאריך לידה עברי משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 סוג מקום לידה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מקום לידה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 קוד ארץ לידה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 ב.זוג מ.זהות יאות הנפשמשרד הבריאות נס אגף שירותי בר

 ב.זוג שם פרטי משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 ב.זוג שם משפחה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש
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 מצב אישי משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 תאריך מצב אישי משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מין שירותי בריאות הנפש משרד הבריאות נס אגף

 סטטוס משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 תאריך פטירה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 תאריך פטירה עברי משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 1סיבת פטירה  משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 2סיבת פטירה  ותי בריאות הנפשמשרד הבריאות נס אגף שיר

 3סיבת פטירה  משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 צבא משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 אינדיקציית פטירה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 דת משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 לאום יאות הנפשמשרד הבריאות נס אגף שירותי בר

 אזרחות משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 תאריך הנפקת ת.ז משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 סיבת הנפקת ת.ז משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 תאריך עליה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 ארץ עליה ות הנפשמשרד הבריאות נס אגף שירותי בריא

 דרכון זר עבור זרים משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 סמל ישוב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם ישוב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 סמל רחוב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם רחוב הנפש משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות

 מספר בית משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 אות בית משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מספר כניסה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מספר דירה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 5ד מיקו משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 7מיקוד  משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 תאריך כניסה למען משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 כ. דואר: סמל ישוב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 כ. דואר: שם ישוב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 כ. דואר: סמל רחוב ות הנפשמשרד הבריאות נס אגף שירותי בריא

 כ. דואר: שם רחוב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 כ. דואר: מספר בית משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 כ. דואר: אות בית משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 כ. דואר: כניסה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 כ. דואר: מספר דירה רד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפשמש

 5כ. דואר: מיקוד  משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 7כ. דואר: מיקוד  משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש
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 כ. דואר: תא דואר משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 כ. דואר: אצל ריאות הנפשמשרד הבריאות נס אגף שירותי ב

 כ. דואר: תאריך כניסה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 כ. דואר: תאריך סיום משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם משפחה אנגלית משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם פרטי אנגלית משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 סה"כ ילדים משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 אינד שוהה בחול משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מ.אישי מול בן זוג שירותי בריאות הנפשמשרד הבריאות נס אגף 

 שנת לידה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 סוג מקום פטירה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מקום פטירה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 קוד חלוקה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 כ. דואר: קוד חלוקה נס אגף שירותי בריאות הנפשמשרד הבריאות 

 שם משפחה אב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם פרטי אב )רשומת אב( משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 סוג מקום לידה אב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מקום לידה אב משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם משפחה אם משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם פרטי אם )רשומת האם( משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 סוג מקום לידה אם משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מקום לידה אם משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 בן משפחה: סוג קשר גף שירותי בריאות הנפשמשרד הבריאות נס א

 בן משפחה: מאגר משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 בן משפחה: מספר זהות משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 בן משפחה: שם משפחה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 משפחה: שם פרטי בן משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 בן משפחה: תאריך לידה משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 בן משפחה: מין משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 בן משפחה: סטטוס משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 עבור שאילתות-סוג שם  משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 שם קודם ריאות נס אגף שירותי בריאות הנפשמשרד הב

 תאריך עדכון משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש

 מספר זהות נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם משפחה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם משפחה קודם נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם נעורים נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם פרטי נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 
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 שם פרטי קודם נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 מאגר אב נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 מ.זהות אב נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם אב )מרכז ארצי( נפגעי גזזת -משרד הבריאות 

 מאגר אם נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 מספר זהות אם נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם אם נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 תאריך לידה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 ך לידה עבריתארי נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 סוג מקום לידה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 מקום לידה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 מצב אישי נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 תאריך מצב אישי נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 יןמ נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 סטטוס נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה עברי נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 1סיבת פטירה  נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 2 סיבת פטירה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 3סיבת פטירה  נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 אינדיקציית פטירה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 דת נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 לאום נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 אזרחות נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 תאריך עליה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( - משרד הבריאות

 ארץ עליה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 סמל ישוב נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם ישוב נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 סמל רחוב נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם רחוב מרכז ארצי(נפגעי גזזת ) -משרד הבריאות 

 מספר בית נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 אות בית נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 מספר כניסה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 מספר דירה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 5ד מיקו נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 7מיקוד  נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 תאריך כניסה למען נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל ישוב נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם ישוב נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל רחוב י(נפגעי גזזת )מרכז ארצ -משרד הבריאות 
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 כ. דואר: שם רחוב נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר בית נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 כ. דואר: אות בית נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 כ. דואר: כניסה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר דירה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -ת משרד הבריאו

 5כ. דואר: מיקוד  נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 7כ. דואר: מיקוד  נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תא דואר נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 דואר: אצלכ.  נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך כניסה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך סיום נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם משפחה אנגלית נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם פרטי אנגלית נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 אינד שוהה בחול געי גזזת )מרכז ארצי(נפ -משרד הבריאות 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 נפה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שנת לידה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 קוד חלוקה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -שרד הבריאות מ

 כ. דואר: קוד חלוקה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם משפחה אב נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם פרטי אב )רשומת אב( נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם משפחה אם נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 שם פרטי אם )רשומת האם( נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 תאריך תוקף נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג קשר נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מאגר נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר זהות גזזת )מרכז ארצי( נפגעי -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם משפחה נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם פרטי נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 עבור שאילתות-סוג שם  נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 ודםשם ק נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 תאריך עדכון נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 סוג עדכון נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 סיבת שינוי נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 תאריך ביטול נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 

 מספר זהות איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 שם משפחה איי. חברה לביטוח בע"מ איי. די.

 שם פרטי איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 תאריך לידה איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ
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 מין איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 תאריך פטירה איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 אינדיקציית פטירה איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז י. חברה לביטוח בע"מאיי. די. אי

 סמל ישוב איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 שם ישוב איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 סמל רחוב איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 שם רחוב איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 מספר בית איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 אות בית רה לביטוח בע"מאיי. די. איי. חב

 מספר כניסה איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 מספר דירה איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 5מיקוד  איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 7מיקוד  איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 קוד חלוקה איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

 הותמספר ז המשרד לביטחון פנים

 שם משפחה המשרד לביטחון פנים

 שם פרטי המשרד לביטחון פנים

 שם אב המשרד לביטחון פנים

 שם סב המשרד לביטחון פנים

 תאריך לידה המשרד לביטחון פנים

 תאריך לידה עברי המשרד לביטחון פנים

 מין המשרד לביטחון פנים

 סטטוס המשרד לביטחון פנים

 פטירהתאריך  המשרד לביטחון פנים

 תאריך פטירה עברי המשרד לביטחון פנים

 אינדיקציית פטירה המשרד לביטחון פנים

 אזרחות המשרד לביטחון פנים

 תאריך כניסה לארץ המשרד לביטחון פנים

 תאריך עליה המשרד לביטחון פנים

 דרכון זר עבור זרים המשרד לביטחון פנים

 סמל ישוב המשרד לביטחון פנים

 שם ישוב ן פניםהמשרד לביטחו

 סמל רחוב המשרד לביטחון פנים

 שם רחוב המשרד לביטחון פנים

 מספר בית המשרד לביטחון פנים

 אות בית המשרד לביטחון פנים

 מספר כניסה המשרד לביטחון פנים

 מספר דירה המשרד לביטחון פנים

 5מיקוד  המשרד לביטחון פנים



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  505עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 7מיקוד  המשרד לביטחון פנים

 תאריך כניסה למען טחון פניםהמשרד לבי

 כ. דואר: סמל ישוב המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: שם ישוב המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: סמל רחוב המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: שם רחוב המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: מספר בית המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: אות בית המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: כניסה רד לביטחון פניםהמש

 כ. דואר: מספר דירה המשרד לביטחון פנים

 5כ. דואר: מיקוד  המשרד לביטחון פנים

 7כ. דואר: מיקוד  המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: תא דואר המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: אצל המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: תאריך כניסה המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: תאריך סיום המשרד לביטחון פנים

 שם משפחה אנגלית המשרד לביטחון פנים

 שם פרטי אנגלית המשרד לביטחון פנים

 סה"כ ילדים המשרד לביטחון פנים

 תאריך כניסה אחרונה לארץ המשרד לביטחון פנים

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ המשרד לביטחון פנים

 דהשנת לי המשרד לביטחון פנים

 קוד חלוקה המשרד לביטחון פנים

 כ. דואר: קוד חלוקה המשרד לביטחון פנים

 שם אבי האב המשרד לביטחון פנים

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה המשרד לביטחון פנים

 ב.ג סוג פתיחה המשרד לביטחון פנים

 ב.ג תחנת גבול פתיחה המשרד לביטחון פנים

 חהב.ג נמל תעופה פתי המשרד לביטחון פנים

 ב.ג חברת תעופה פתיחה המשרד לביטחון פנים

 ב.ג מספר טיסה פתיחה המשרד לביטחון פנים

 ב.ג מטרה פתיחה המשרד לביטחון פנים

 ב.ג תאריך סגירת תנועה המשרד לביטחון פנים

 ב.ג סוג סגירה המשרד לביטחון פנים

 ב.ג תחנת גבול סגירה המשרד לביטחון פנים

 .ג נמל תעופה סגירהב המשרד לביטחון פנים

 ב.ג חברת תעופה סגירה המשרד לביטחון פנים

 ב.ג מספר טיסה סגירה המשרד לביטחון פנים

 ב.ג מטרה סגירה המשרד לביטחון פנים

 סוג אשרה המשרד לביטחון פנים
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 בן משפחה: סוג קשר המשרד לביטחון פנים

 בן משפחה: מאגר המשרד לביטחון פנים

 בן משפחה: מספר זהות המשרד לביטחון פנים

 בן משפחה: שם משפחה המשרד לביטחון פנים

 בן משפחה: שם פרטי המשרד לביטחון פנים

 בן משפחה: דרכון זר המשרד לביטחון פנים

 בן משפחה: מספר נלווה המשרד לביטחון פנים

 מספר זהות עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 חהשם משפ עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 שם פרטי עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 מ.זהות אב עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 שם אב עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 מספר זהות אם עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 אינדיקציית פטירה עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 סמל ישוב עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 שם ישוב נטפים מפעלי מים אילת בע"מ עין

 סמל רחוב עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 שם רחוב עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 מספר בית עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 אות בית עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 מספר כניסה עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 מספר דירה אילת בע"מעין נטפים מפעלי מים 

 5מיקוד  עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 7מיקוד  עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב פעלי מים אילת בע"מעין נטפים מ

 כ. דואר: מספר בית עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 כ. דואר: אות בית עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 כ. דואר: כניסה עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  ע"מעין נטפים מפעלי מים אילת ב

 7כ. דואר: מיקוד  עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 כ. דואר: תא דואר עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 כ. דואר: אצל עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 יך סיוםכ. דואר: תאר עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 קוד עדכון עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

 קוד חלוקה עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ
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 כ. דואר: קוד חלוקה עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

State Bank of India מספר זהות 

State Bank of India שם משפחה 

State Bank of India שם משפחה קודם 

State Bank of India שם פרטי 

State Bank of India שם אב 

State Bank of India שם אם 

State Bank of India תאריך לידה 

State Bank of India מין 

State Bank of India תאריך פטירה 

State Bank of India אינדיקציית פטירה 

State Bank of India תאריך הנפקת ת.ז 

State Bank of India בסמל ישו 

State Bank of India שם ישוב 

State Bank of India סמל רחוב 

State Bank of India שם רחוב 

State Bank of India מספר בית 

State Bank of India אות בית 

State Bank of India מספר כניסה 

State Bank of India מספר דירה 

State Bank of India  5מיקוד 

State Bank of India  7מיקוד 

State Bank of India קוד חלוקה 

 מספר זהות המשרד לשוויון חברתי

 שם משפחה המשרד לשוויון חברתי

 שם משפחה קודם המשרד לשוויון חברתי

 שם פרטי המשרד לשוויון חברתי

 שם אב המשרד לשוויון חברתי

 שם סב המשרד לשוויון חברתי

 תאריך לידה המשרד לשוויון חברתי

 קוד ארץ לידה המשרד לשוויון חברתי

 ב.זוג מאגר המשרד לשוויון חברתי

 ב.זוג מ.זהות המשרד לשוויון חברתי

 מצב אישי המשרד לשוויון חברתי

 מין המשרד לשוויון חברתי

 סטטוס המשרד לשוויון חברתי

 תאריך פטירה המשרד לשוויון חברתי

 אינדיקציית פטירה המשרד לשוויון חברתי

 תאריך עליה שרד לשוויון חברתיהמ

 סמל ישוב המשרד לשוויון חברתי
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 שם ישוב המשרד לשוויון חברתי

 סמל רחוב המשרד לשוויון חברתי

 שם רחוב המשרד לשוויון חברתי

 מספר בית המשרד לשוויון חברתי

 אות בית המשרד לשוויון חברתי

 מספר כניסה המשרד לשוויון חברתי

 מספר דירה תיהמשרד לשוויון חבר

 5מיקוד  המשרד לשוויון חברתי

 7מיקוד  המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: סמל ישוב המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: שם ישוב המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: סמל רחוב המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: שם רחוב המשרד לשוויון חברתי

 ספר ביתכ. דואר: מ המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: אות בית המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: כניסה המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: מספר דירה המשרד לשוויון חברתי

 5כ. דואר: מיקוד  המשרד לשוויון חברתי

 7כ. דואר: מיקוד  המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: תא דואר המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: אצל המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: תאריך כניסה המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: תאריך סיום המשרד לשוויון חברתי

 שם משפחה אנגלית המשרד לשוויון חברתי

 שם פרטי אנגלית המשרד לשוויון חברתי

 אינד שוהה בחול המשרד לשוויון חברתי

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ המשרד לשוויון חברתי

 קוד עדכון רד לשוויון חברתיהמש

 שנת לידה המשרד לשוויון חברתי

 קוד חלוקה המשרד לשוויון חברתי

 כ. דואר: קוד חלוקה המשרד לשוויון חברתי

 שם משפחה ערבית המשרד לשוויון חברתי

 שם פרטי ערבית המשרד לשוויון חברתי

 המשרד לשוויון חברתי
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 ישראל(בנק 

 1קידומת טלפון  המשרד לשוויון חברתי

 1מספר טלפון  המשרד לשוויון חברתי

 2קידומת טלפון  המשרד לשוויון חברתי

 2מספר טלפון  המשרד לשוויון חברתי

 מספר ילדים מתים המשרד לשוויון חברתי

 מספר זהות אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
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 שם משפחה מל בע"מאינפיניטי ניהול השתלמות וג

 שם פרטי אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 תאריך לידה אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 מין אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 תאריך פטירה אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז יהול השתלמות וגמל בע"מאינפיניטי נ

 סמל ישוב אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 שם ישוב אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 סמל רחוב אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 שם רחוב אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 מספר בית אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 אות בית אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 מספר כניסה אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 מספר דירה אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 5מיקוד  אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 7מיקוד  אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 קוד חלוקה אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 מספר זהות מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 שם משפחה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 שם פרטי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 תאריך לידה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 מין מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 תאריך פטירה ופנסיה בע"ממיטב דש גמל 

 אינדיקציית פטירה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 סמל ישוב מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 שם ישוב מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 סמל רחוב מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 שם רחוב מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 מספר בית נסיה בע"ממיטב דש גמל ופ

 אות בית מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 מספר כניסה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 מספר דירה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 5מיקוד  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 7מיקוד  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 קוד חלוקה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 הה בחול מעל מספר חודשיםאינ. שו מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 מספר זהות החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
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 שם משפחה החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 שם פרטי החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 תאריך לידה החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 מין בע"מ החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים

 תאריך פטירה החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 אינדיקציית פטירה החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 סמל ישוב החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 שם ישוב ים בע"מהחברה לניהול קרן השתלמות למשפטנ

 סמל רחוב החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 שם רחוב החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 מספר בית החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 אות בית החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 ניסהמספר כ החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 מספר דירה החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 5מיקוד  החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 7מיקוד  החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 קוד חלוקה החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 מספר זהות משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם משפחה בתי הדין הדרוזיים משרד המשפטים

 שם משפחה קודם משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם נעורים משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם פרטי משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם פרטי קודם משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מאגר אב משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מ.זהות אב תי הדין הדרוזייםמשרד המשפטים ב

 שם אב משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מאגר אם משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מספר זהות אם משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם אם משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תאריך לידה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תאריך לידה עברי רוזייםמשרד המשפטים בתי הדין הד

 סוג מקום לידה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מקום לידה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 ב.זוג מ.זהות משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 ב.זוג שם פרטי משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 ב.זוג שם משפחה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מצב אישי משפטים בתי הדין הדרוזייםמשרד ה

 תאריך מצב אישי משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מספר תעודה מ.אישי משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים
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 סוג מקום מ.אישי משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מקום מצב אישי משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מין משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 סטטוס משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תאריך סטטוס משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תאריך פטירה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תאריך פטירה עברי משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 1סיבת פטירה  משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 2סיבת פטירה  משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 3סיבת פטירה  משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 צבא משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 אינדיקציית פטירה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 דת משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 לאום משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 אזרחות משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תאריך הנפקת ת.ז משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 סיבת הנפקת ת.ז משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תאריך כניסה לארץ משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תאריך עליה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 ארץ עליה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מספר עליה יםמשרד המשפטים בתי הדין הדרוזי

 אזרחות זרה עבור זרים משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 דרכון זר עבור זרים משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 סמל ישוב משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם ישוב משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 סמל רחוב משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם רחוב הדין הדרוזיים משרד המשפטים בתי

 מספר בית משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 אות בית משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מספר כניסה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מספר דירה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 5מיקוד  משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 7מיקוד  זייםמשרד המשפטים בתי הדין הדרו

 תאריך כניסה למען משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 כ. דואר: סמל ישוב משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 כ. דואר: שם ישוב משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 כ. דואר: סמל רחוב משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 חובכ. דואר: שם ר משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 כ. דואר: מספר בית משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 כ. דואר: אות בית משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים
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 כ. דואר: כניסה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 כ. דואר: מספר דירה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 5כ. דואר: מיקוד  משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 7כ. דואר: מיקוד  המשפטים בתי הדין הדרוזייםמשרד 

 כ. דואר: תא דואר משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 כ. דואר: אצל משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 כ. דואר: תאריך כניסה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 כ. דואר: תאריך סיום משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם משפחה אנגלית בתי הדין הדרוזייםמשרד המשפטים 

 שם פרטי אנגלית משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 סוג מסמך נסיעה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מספר מסמך נסיעה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מ.נסיעה מקום הנפקה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מ.נסיעה תאריך הנפקה יםמשרד המשפטים בתי הדין הדרוזי

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 אינד שוהה בחול משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 נפה דין הדרוזייםמשרד המשפטים בתי ה

 לשכת מנא משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מ.אישי מול בן זוג משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 סוג מקום פטירה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מקום פטירה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 קוד חלוקה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 כ. דואר: קוד חלוקה י הדין הדרוזייםמשרד המשפטים בת

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם משפחה אב משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם פרטי אב )רשומת אב( משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם אבי האב משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 אזרחות אב רוזייםמשרד המשפטים בתי הדין הד

 שם משפחה אם משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם פרטי אם )רשומת האם( משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 שם פרטי אבי האם משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תעודה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 תוצאות אימות משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: סוג קשר פטים בתי הדין הדרוזייםמשרד המש

 בן משפחה: מאגר משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: מספר זהות משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: שם משפחה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: שם פרטי משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים
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 בן משפחה: סוג מקום לידה תי הדין הדרוזייםמשרד המשפטים ב

 בן משפחה: מקום לידה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: תאריך לידה משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: אזרחות משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: שם אב רד המשפטים בתי הדין הדרוזייםמש

 בן משפחה: מין משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: סטטוס משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: תאריך סטטוס משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 בן משפחה: דרכון זר משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים

 מספר זהות חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 שם משפחה חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 שם פרטי חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 תאריך לידה חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 מין חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 תאריך פטירה יהול קופות גמל בע"מחברה לנ -קו הבריאות 

 אינדיקציית פטירה חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 תאריך הנפקת ת.ז חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 סמל ישוב חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 שם ישוב חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 סמל רחוב חברה לניהול קופות גמל בע"מ -ת קו הבריאו

 שם רחוב חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 מספר בית חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 אות בית חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 מספר כניסה חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 מספר דירה רה לניהול קופות גמל בע"מחב -קו הבריאות 

 5מיקוד  חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 7מיקוד  חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 קוד חלוקה חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 

 מספר זהות מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 משפחה שם מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 שם פרטי מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 מ.זהות אב מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 שם אב מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 מספר זהות אם מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 אינדיקציית פטירה מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 סמל ישוב מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 שם ישוב מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 סמל רחוב מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 שם רחוב מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 
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 מספר בית מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 אות בית מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 מספר כניסה מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 מספר דירה מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 5מיקוד  מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 7מיקוד  מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: סמל ישוב מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: שם ישוב מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: סמל רחוב מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: שם רחוב ע"ממים, תיעול וביוב ב -מיתב 

 כ. דואר: מספר בית מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: אות בית מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: כניסה מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: מספר דירה מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 5כ. דואר: מיקוד  מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 7כ. דואר: מיקוד  מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: תא דואר מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: אצל מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: תאריך כניסה מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: תאריך סיום מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 קוד עדכון ל וביוב בע"ממים, תיעו -מיתב 

 קוד חלוקה מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 כ. דואר: קוד חלוקה מים, תיעול וביוב בע"מ -מיתב 

 מספר זהות שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם משפחה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם משפחה קודם שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם נעורים שרותי בריאות הציבור -רד הבריאות מש

 שם פרטי שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם פרטי קודם שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 מאגר אב שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 מ.זהות אב שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם אב ציבורשרותי בריאות ה -משרד הבריאות 

 מאגר אם שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 מספר זהות אם שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם אם שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 תאריך לידה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 תאריך לידה עברי שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 סוג מקום לידה שרותי בריאות הציבור -אות משרד הברי

 מקום לידה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 ב.זוג מ.זהות שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 
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 ב.זוג שם פרטי שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם משפחה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 מצב אישי י בריאות הציבורשרות -משרד הבריאות 

 מין שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 סטטוס שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה עברי שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 1סיבת פטירה  שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 2סיבת פטירה  שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 3סיבת פטירה  שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 אינדיקציית פטירה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 דת שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 לאום שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 אזרחות יאות הציבורשרותי בר -משרד הבריאות 

 תאריך עליה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 ארץ עליה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 סמל ישוב שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם ישוב שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 סמל רחוב שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם רחוב שרותי בריאות הציבור -ות משרד הבריא

 מספר בית שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 אות בית שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 מספר כניסה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 מספר דירה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 5 מיקוד שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 7מיקוד  שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 תאריך כניסה למען שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם משפחה אנגלית שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם פרטי אנגלית שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 ה לארץתאריך כניסה אחרונ שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 נפה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 לשכת מנא שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 מ.אישי מול בן זוג שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שנת לידה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 קוד חלוקה שרותי בריאות הציבור -ד הבריאות משר

 שם משפחה אב שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם פרטי אב )רשומת אב( שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם משפחה אם שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם פרטי אם )רשומת האם( שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 
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 תאריך תוקף שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 עבור שאילתות-סוג שם  שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 שם קודם שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 תאריך עדכון שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 

 מספר זהות קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 שם משפחה קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 שם פרטי קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 שם אב קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 תאריך לידה קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 מין ישראל בעמ קליימסרצ ISO -איי.אס.או  

 תאריך פטירה קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 אזרחות זרה עבור זרים קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 דרכון זר עבור זרים קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 סמל ישוב קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 שם ישוב בעמ קליימסרצ ישראל ISO -איי.אס.או  

 סמל רחוב קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 שם רחוב קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 מספר בית קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 אות בית קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 מספר כניסה קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 מספר דירה קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 5מיקוד  קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 7מיקוד  קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 שם משפחה אנגלית קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 שם פרטי אנגלית קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 שם אב אנגלית ישראל בעמקליימסרצ  ISO -איי.אס.או  

 מספר נלווה קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 קוד חלוקה קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 אזרחות זרה ישראל/ישע קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 דרכון זר ישראל/ישע קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  

 מספר זהות ופנסיה בע"מ אלדובי קופות גמל -הלמן 

 שם משפחה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 שם פרטי אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 תאריך לידה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 מין אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 תאריך פטירה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 אינדיקציית פטירה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -ן הלמ

 תאריך הנפקת ת.ז אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 סמל ישוב אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  517עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם ישוב אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 סמל רחוב אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 שם רחוב ופות גמל ופנסיה בע"מאלדובי ק -הלמן 

 מספר בית אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 אות בית אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 מספר כניסה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 מספר דירה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 5ד מיקו אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 7מיקוד  אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: סמל ישוב אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: שם ישוב אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: סמל רחוב אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 ר: שם רחובכ. דוא אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: מספר בית אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: אות בית אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: כניסה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: מספר דירה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 5כ. דואר: מיקוד  סיה בע"מאלדובי קופות גמל ופנ -הלמן 

 7כ. דואר: מיקוד  אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: תא דואר אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: אצל אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: תאריך כניסה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: תאריך סיום קופות גמל ופנסיה בע"מ אלדובי -הלמן 

 קוד חלוקה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 כ. דואר: קוד חלוקה אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 

 מספר זהות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 שם משפחה פנסיה וגמל בע"מהפניקס 

 שם פרטי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 תאריך לידה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 מין הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 תאריך פטירה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 סמל ישוב בע"מהפניקס פנסיה וגמל 

 שם ישוב הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 סמל רחוב הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 שם רחוב הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 מספר בית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 אות בית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  518עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר כניסה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 מספר דירה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 5מיקוד  יה וגמל בע"מהפניקס פנס

 7מיקוד  הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 מספר זהות מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 שם משפחה מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 שם פרטי מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 תאריך לידה מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 מצב אישי מנהלת השירות האזרחי לאומי -מ משרד רה"

 מין מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 סטטוס מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 תאריך סטטוס מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 תאריך פטירה מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 אינדיקציית פטירה אזרחי לאומימנהלת השירות ה -משרד רה"מ 

 לאום מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 אזרחות מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 סמל ישוב מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 שם ישוב מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 רחוב סמל מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 שם רחוב מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 מספר בית מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 אות בית מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 מספר כניסה מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 מספר דירה מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 5מיקוד  מנהלת השירות האזרחי לאומי -מ משרד רה"

 7מיקוד  מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 סה"כ ילדים מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 קוד חלוקה מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 

 מספר זהות רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 שם משפחה ה והגבייהרשות האכיפ -משרד המשפטים 

 שם פרטי רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 שם אב רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 שם אם רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 תאריך לידה רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 תאריך לידה עברי רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 תאריך פטירה רשות האכיפה והגבייה -טים משרד המשפ

 אינדיקציית פטירה רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 תאריך כניסה לארץ רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 דרכון זר עבור זרים רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 סמל ישוב רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  519עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם ישוב רשות האכיפה והגבייה -ם משרד המשפטי

 סמל רחוב רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 שם רחוב רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מספר בית רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 אות בית רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מספר כניסה רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מספר דירה רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 5מיקוד  רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 7מיקוד  רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 שם משפחה אנגלית רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 שם פרטי אנגלית רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ ות האכיפה והגבייהרש -משרד המשפטים 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מספר אשרת שהיה אחרונה רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 שנת לידה יהרשות האכיפה והגבי -משרד המשפטים 

 קוד חלוקה רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 שם משפחה אב רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 שם משפחה אם רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 ך סגירת תנועהב.ג תארי רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 סוג מעסיק רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מספר מעסיק רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 שם מעסיק רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מעסיק סמל ישוב רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מעסיק שם ישוב רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מעסיק סמל רחוב רשות האכיפה והגבייה -רד המשפטים מש

 מעסיק שם רחוב רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מעסיק מספר בית רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מעסיק אות בית רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מעסיק כניסה רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מעסיק מספר דירה רשות האכיפה והגבייה -פטים משרד המש

 5מעסיק מיקוד  רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 7מעסיק מיקוד  רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 מעסיק קוד חלוקה רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 

 רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 
שאילתת אינד תקינות ת.הנפקת תז )ל

 בנק ישראל(

 מספר זהות מ.מ אבו סנאן

 שם משפחה מ.מ אבו סנאן

 שם משפחה קודם מ.מ אבו סנאן

 שם פרטי מ.מ אבו סנאן
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 673מתוך  520עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מאגר אב מ.מ אבו סנאן

 מ.זהות אב מ.מ אבו סנאן

 שם אב מ.מ אבו סנאן

 מאגר אם מ.מ אבו סנאן

 מספר זהות אם מ.מ אבו סנאן

 שם אם מ.מ אבו סנאן

 שם סב בו סנאןמ.מ א

 תאריך לידה מ.מ אבו סנאן

 תאריך לידה עברי מ.מ אבו סנאן

 סוג מקום לידה מ.מ אבו סנאן

 מקום לידה מ.מ אבו סנאן

 ב.זוג מאגר מ.מ אבו סנאן

 ב.זוג מ.זהות מ.מ אבו סנאן

 מצב אישי מ.מ אבו סנאן

 תאריך מצב אישי מ.מ אבו סנאן

 מין מ.מ אבו סנאן

 תאריך פטירה מ.מ אבו סנאן

 תאריך פטירה עברי מ.מ אבו סנאן

 אינדיקציית פטירה מ.מ אבו סנאן

 לאום מ.מ אבו סנאן

 תאריך עליה מ.מ אבו סנאן

 ארץ עליה מ.מ אבו סנאן

 סמל ישוב מ.מ אבו סנאן

 שם ישוב מ.מ אבו סנאן

 סמל רחוב מ.מ אבו סנאן

 שם רחוב מ.מ אבו סנאן

 מספר בית מ.מ אבו סנאן

 אות בית מ.מ אבו סנאן

 מספר כניסה מ.מ אבו סנאן

 מספר דירה מ.מ אבו סנאן

 5מיקוד  מ.מ אבו סנאן

 7מיקוד  מ.מ אבו סנאן

 תאריך כניסה למען מ.מ אבו סנאן

 סמל ישוב קודם)אצוה( מ.מ אבו סנאן

 סה"כ ילדים מ.מ אבו סנאן

 18סה"כ ילדים עד  מ.מ אבו סנאן

 נפה מ.מ אבו סנאן

 קוד חלוקה מ אבו סנאןמ.

 תאריך כניסה לישוב מ.מ אבו סנאן

 סמל קלפי מ.מ אבו סנאן
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 שם שדה שם לקוח

 אינדיקצית בגיר המועצה להסדר ההימורים בספורט

 מספר זהות רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 שם משפחה רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 שם פרטי רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 תאריך לידה ה לניהול קופות גמל בע"מרעות חבר

 מין רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 תאריך פטירה רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 בסמל ישו רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 שם ישוב רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 סמל רחוב רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 שם רחוב רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 מספר בית רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 אות בית רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 מספר כניסה רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 מספר דירה ות חברה לניהול קופות גמל בע"מרע

 5מיקוד  רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 7מיקוד  רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 קוד חלוקה רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 מספר זהות המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 שם משפחה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 שם פרטי המרכז לגביית קנסות -שרד המשפטים מ

 שם אב המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 תאריך לידה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 מין המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 סטטוס המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 תאריך פטירה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 אינדיקציית פטירה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 סמל ישוב המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 שם ישוב המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 סמל רחוב המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 שם רחוב המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 מספר בית סותהמרכז לגביית קנ -משרד המשפטים 

 אות בית המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 מספר כניסה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 מספר דירה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 5מיקוד  המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 7מיקוד  המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 כ. דואר: סמל ישוב גביית קנסותהמרכז ל -משרד המשפטים 
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 כ. דואר: שם ישוב המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 כ. דואר: סמל רחוב המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 כ. דואר: שם רחוב המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 כ. דואר: מספר בית המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 כ. דואר: אות בית המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 כ. דואר: כניסה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 כ. דואר: מספר דירה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 5כ. דואר: מיקוד  המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 7כ. דואר: מיקוד  המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 כ. דואר: תא דואר המרכז לגביית קנסות -ם משרד המשפטי

 כ. דואר: אצל המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 כ. דואר: תאריך כניסה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 כ. דואר: תאריך סיום המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 סוג מסמך נסיעה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 מספר מסמך נסיעה המרכז לגביית קנסות -משפטים משרד ה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 קוד חלוקה המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 חלוקהכ. דואר: קוד  המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 דרכון זר ישראל/ישע המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 

 מספר זהות הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם משפחה הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם משפחה קודם הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם נעורים הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם פרטי הרשות להגנת הפרטיות -פטים משרד המש

 שם פרטי קודם הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 מ.זהות אב הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם אב הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 מספר זהות אם הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם אם הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם סב הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 מצב אישי הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 תאריך מצב אישי הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 מין הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 סטטוס הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 תאריך פטירה פרטיותהרשות להגנת ה -משרד המשפטים 

 אזרחות הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 ארץ עליה הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 סמל ישוב הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם ישוב הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 
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 סמל רחוב הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם רחוב הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 מספר בית הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 אות בית הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 מספר כניסה הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 מספר דירה הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 5מיקוד  הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 7מיקוד  הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 תאריך כניסה למען הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם משפחה אנגלית הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם פרטי אנגלית הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 מספר מסמך נסיעה הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 קוד חלוקה הרשות להגנת הפרטיות -המשפטים  משרד

 שם משפחה אב הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם אבי האב הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם משפחה אם הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם פרטי אבי האם הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה ת להגנת הפרטיותהרשו -משרד המשפטים 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 בן משפחה: סוג קשר הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 בן משפחה: מספר זהות הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שפחהבן משפחה: שם מ הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 בן משפחה: שם פרטי הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 בן משפחה: סטטוס הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם קודם הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 סוג עדכון הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם פרטי קודם אנגלית הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 שם משפחה קודם אנגלית הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 תאריך שינוי שם פרטי אנגלית הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 תאריך שינוי שם משפחה אנגלית הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 אזרחות זרה ישראל/ישע הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 דרכון זר ישראל/ישע הרשות להגנת הפרטיות -משרד המשפטים 

 מספר זהות הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם משפחה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם משפחה קודם הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם נעורים הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם פרטי הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם פרטי קודם הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם אב הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם אם הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 
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 דהתאריך לי הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 מצב אישי הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 תאריך מצב אישי הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 תאריך פטירה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 אזרחות הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 תאריך עליה קעיןהרשות לרישום והסדר מקר -משרד המשפטים 

 מספר עליה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 אזרחות זרה עבור זרים הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 דרכון זר עבור זרים הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 סמל ישוב הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם ישוב הרשות לרישום והסדר מקרקעין -פטים משרד המש

 סמל רחוב הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם רחוב הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 מספר בית הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 אות בית הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 מספר כניסה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -שפטים משרד המ

 מספר דירה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 5מיקוד  הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 7מיקוד  הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 למעןתאריך כניסה  הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם משפחה אנגלית הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם פרטי אנגלית הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 מספר מסמך נסיעה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 מ.נסיעה מקום הנפקה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 מ.נסיעה תאריך הנפקה הרשות לרישום והסדר מקרקעין - משרד המשפטים

 תאריך כניסה אחרונה לארץ הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 מקום פטירה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 קוד חלוקה רשות לרישום והסדר מקרקעיןה -משרד המשפטים 

 שם משפחה אב הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם פרטי אב )רשומת אב( הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם אבי האב הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 חות אבאזר הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם משפחה אם הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם פרטי אם )רשומת האם( הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם פרטי אבי האם הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ב.ג סוג פתיחה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -ד המשפטים משר

 ב.ג תחנת גבול פתיחה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ב.ג נמל תעופה פתיחה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  525עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 ב.ג חברת תעופה פתיחה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ב.ג מספר טיסה פתיחה הרשות לרישום והסדר מקרקעין - משרד המשפטים

 ב.ג מטרה פתיחה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ב.ג סוג סגירה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ב.ג תחנת גבול סגירה ום והסדר מקרקעיןהרשות לריש -משרד המשפטים 

 ב.ג נמל תעופה סגירה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ב.ג חברת תעופה סגירה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ב.ג מספר טיסה סגירה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ב.ג מטרה סגירה והסדר מקרקעיןהרשות לרישום  -משרד המשפטים 

 מאגר הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 בן משפחה: סוג קשר הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 בן משפחה: מאגר הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 ותבן משפחה: מספר זה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 בן משפחה: שם משפחה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 בן משפחה: שם פרטי הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 בן משפחה: תאריך לידה הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 בן משפחה: אזרחות הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 בן משפחה: שם אב הרשות לרישום והסדר מקרקעין -המשפטים משרד 

 שם קודם הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 תאריך ביטול הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 מאגר מקושר הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 תאריך קישור הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם פרטי מקושר הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם משפחה מקושר הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 תאריך לידה מקושר הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם פרטי קודם אנגלית הרשות לרישום והסדר מקרקעין -משרד המשפטים 

 שם משפחה קודם אנגלית הרשות לרישום והסדר מקרקעין -המשפטים משרד 

 מספר זהות מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שם משפחה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שם משפחה קודם מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 ם נעוריםש מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שם פרטי מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שם פרטי קודם מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שם אב מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 תאריך לידה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 ך לידה עבריתארי מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 סוג מקום לידה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 מקום לידה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 קוד ארץ לידה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 
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 ב.זוג מ.זהות מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם פרטי תלת איבריםמרכז לאומי להש -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם משפחה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 מצב אישי מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 תאריך מצב אישי מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 מין מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 סטטוס מי להשתלת איבריםמרכז לאו -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 תאריך פטירה עברי מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 1סיבת פטירה  מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 2סיבת פטירה  מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 3סיבת פטירה  מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 צבא מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 אינדיקציית פטירה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 דת מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 לאום מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 אזרחות ומי להשתלת איבריםמרכז לא -משרד הבריאות 

 תאריך כניסה לארץ מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 תאריך עליה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 ארץ עליה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 דרכון זר עבור זרים מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 סמל ישוב מרכז לאומי להשתלת איברים -ות משרד הבריא

 שם ישוב מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 סמל רחוב מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שם רחוב מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 מספר בית מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 אות בית ז לאומי להשתלת איבריםמרכ -משרד הבריאות 

 מספר כניסה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 מספר דירה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 5מיקוד  מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 7מיקוד  מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 תאריך כניסה למען י להשתלת איבריםמרכז לאומ -משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל ישוב מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם ישוב מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל רחוב מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 ר: שם רחובכ. דוא מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר בית מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 כ. דואר: אות בית מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 כ. דואר: כניסה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר דירה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 
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 5כ. דואר: מיקוד  מרכז לאומי להשתלת איברים -ת משרד הבריאו

 7כ. דואר: מיקוד  מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תא דואר מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 כ. דואר: אצל מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך כניסה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך סיום מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שם משפחה אנגלית מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שם פרטי אנגלית מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 אינד שוהה בחול מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מרכז לאומי להשתלת איברים -ד הבריאות משר

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 מ.אישי מול בן זוג מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שנת לידה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 סוג מקום פטירה לאומי להשתלת איברים מרכז -משרד הבריאות 

 מקום פטירה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 קוד חלוקה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שם פרטי אב )רשומת אב( מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 תאריך תוקף מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג קשר מרכז לאומי להשתלת איברים -שרד הבריאות מ

 בן משפחה: מאגר מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר זהות מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם משפחה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם פרטי אומי להשתלת איבריםמרכז ל -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג מקום לידה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מקום לידה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי לת איבריםמרכז לאומי להשת -משרד הבריאות 

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג מסמך נסיעה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: אזרחות לאומי להשתלת איברים מרכז -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם אב מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מין מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סטטוס מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 : תאריך סטטוסבן משפחה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: דרכון זר מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר נלווה מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 עבור שאילתות-סוג שם  מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 שם קודם מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 

 תאריך עדכון מרכז לאומי להשתלת איברים -יאות משרד הבר
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 מספר זהות חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 שם משפחה חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 שם משפחה קודם חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 שם פרטי חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 שם אב חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 שם אם ה לנאמנות בע"מחבר -בנק אגוד 

 תאריך לידה חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 מין חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 אינדיקציית פטירה חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 תאריך הנפקת ת.ז חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 סיבת הנפקת ת.ז חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 סמל ישוב ות בע"מחברה לנאמנ -בנק אגוד 

 שם ישוב חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 סמל רחוב חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 שם רחוב חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 מספר בית חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 אות בית חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 מספר כניסה חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 מספר דירה חברה לנאמנות בע"מ -גוד בנק א

 5מיקוד  חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 7מיקוד  חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 

 מספר זהות בנק אגוד לישראל בע"מ

 שם משפחה בנק אגוד לישראל בע"מ

 שם משפחה קודם בנק אגוד לישראל בע"מ

 שם פרטי בנק אגוד לישראל בע"מ

 שם אב בע"מבנק אגוד לישראל 

 שם אם בנק אגוד לישראל בע"מ

 תאריך לידה בנק אגוד לישראל בע"מ

 מין בנק אגוד לישראל בע"מ

 תאריך פטירה בנק אגוד לישראל בע"מ

 אינדיקציית פטירה בנק אגוד לישראל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז בנק אגוד לישראל בע"מ

 סיבת הנפקת ת.ז בנק אגוד לישראל בע"מ

 סמל ישוב לישראל בע"מבנק אגוד 

 שם ישוב בנק אגוד לישראל בע"מ

 סמל רחוב בנק אגוד לישראל בע"מ

 שם רחוב בנק אגוד לישראל בע"מ

 מספר בית בנק אגוד לישראל בע"מ

 אות בית בנק אגוד לישראל בע"מ

 מספר כניסה בנק אגוד לישראל בע"מ
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 מספר דירה בנק אגוד לישראל בע"מ

 5מיקוד  ע"מבנק אגוד לישראל ב

 7מיקוד  בנק אגוד לישראל בע"מ

 מספר זהות אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 שם משפחה אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 שם משפחה קודם אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 שם פרטי אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 שם אב אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 שם אם ג בע"מאגוד ליסינ -בנק אגוד 

 תאריך לידה אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 מין אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 אינדיקציית פטירה אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 תאריך הנפקת ת.ז אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 סיבת הנפקת ת.ז אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 ובסמל יש אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 שם ישוב אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 סמל רחוב אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 שם רחוב אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 מספר בית אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 אות בית אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 מספר כניסה אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 מספר דירה "מאגוד ליסינג בע -בנק אגוד 

 5מיקוד  אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 7מיקוד  אגוד ליסינג בע"מ -בנק אגוד 

 מספר זהות פסגות קופות גמל בע"מ

 שם משפחה פסגות קופות גמל בע"מ

 שם פרטי פסגות קופות גמל בע"מ

 תאריך לידה פסגות קופות גמל בע"מ

 מין פסגות קופות גמל בע"מ

 תאריך פטירה בע"מפסגות קופות גמל 

 אינדיקציית פטירה פסגות קופות גמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז פסגות קופות גמל בע"מ

 סמל ישוב פסגות קופות גמל בע"מ

 שם ישוב פסגות קופות גמל בע"מ

 סמל רחוב פסגות קופות גמל בע"מ

 שם רחוב פסגות קופות גמל בע"מ

 מספר בית פסגות קופות גמל בע"מ

 אות בית פות גמל בע"מפסגות קו

 מספר כניסה פסגות קופות גמל בע"מ

 מספר דירה פסגות קופות גמל בע"מ
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 5מיקוד  פסגות קופות גמל בע"מ

 7מיקוד  פסגות קופות גמל בע"מ

 קוד חלוקה פסגות קופות גמל בע"מ

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים פסגות קופות גמל בע"מ
כימאים ומקרוביולגים קרן השתלמות לביו -ק.ס.מ 
 מספר זהות בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 שם משפחה בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 שם פרטי בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 תאריך לידה בע"מ

ם קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגי -ק.ס.מ 
 מין בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 תאריך פטירה בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 אינדיקציית פטירה בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 תאריך הנפקת ת.ז בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 סמל ישוב בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 שם ישוב בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 סמל רחוב בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 שם רחוב בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 מספר בית בע"מ

השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים קרן  -ק.ס.מ 
 אות בית בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 מספר כניסה בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 מספר דירה בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 5מיקוד  בע"מ

ומקרוביולגים קרן השתלמות לביוכימאים  -ק.ס.מ 
 7מיקוד  בע"מ

קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 קוד חלוקה בע"מ

 מספר זהות חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 שם משפחה חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 שם פרטי חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 
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 שם אם ברה לניהול קופות גמלח -הנדסאים וטכנאים 

 תאריך לידה חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 מין חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 תאריך פטירה חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 אינדיקציית פטירה חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 תאריך הנפקת ת.ז רה לניהול קופות גמלחב -הנדסאים וטכנאים 

 סמל ישוב חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 שם ישוב חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 סמל רחוב חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 שם רחוב חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 מספר בית ה לניהול קופות גמלחבר -הנדסאים וטכנאים 

 אות בית חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 מספר כניסה חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 מספר דירה חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 5מיקוד  חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 7מיקוד  הול קופות גמלחברה לני -הנדסאים וטכנאים 

 קוד חלוקה חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 

 מספר זהות שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 שם משפחה שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 שם פרטי שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 תאריך לידה שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 מין לת חברה לניהול קופות גמל בע"משיבו

 תאריך פטירה שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 סמל ישוב שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 שם ישוב ל בע"משיבולת חברה לניהול קופות גמ

 סמל רחוב שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 שם רחוב שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 מספר בית שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 אות בית שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 מספר כניסה שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 מספר דירה ופות גמל בע"משיבולת חברה לניהול ק

 5מיקוד  שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 7מיקוד  שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 קוד חלוקה שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 מספר זהות חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 שם משפחה חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 שם פרטי קופות גמל בעמחברה לניהול  -מחר

 תאריך לידה חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר
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 מין חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 תאריך פטירה חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 אינדיקציית פטירה חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 תאריך הנפקת ת.ז חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 סמל ישוב הול קופות גמל בעמחברה לני -מחר

 שם ישוב חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 סמל רחוב חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 שם רחוב חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 מספר בית חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 אות בית חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 מספר כניסה בעמ חברה לניהול קופות גמל -מחר

 מספר דירה חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 5מיקוד  חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 7מיקוד  חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 קוד חלוקה חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר

 מספר זהות ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 שם משפחה הוראה בע"מ ניהול קופות גמל לעובדי -גל

 שם פרטי ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 תאריך לידה ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 מין ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 תאריך פטירה ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 קציית פטירהאינדי ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 תאריך הנפקת ת.ז ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 סמל ישוב ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 שם ישוב ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 סמל רחוב ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 שם רחוב ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 מספר בית ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 אות בית ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 מספר כניסה ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 מספר דירה ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 5מיקוד  ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 7מיקוד  ות גמל לעובדי הוראה בע"מניהול קופ -גל

 קוד חלוקה ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל

 מספר זהות חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 שם משפחה חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 שם פרטי חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 שם אם חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 תאריך לידה ה לניהול קופות גמל בע"מחבר-עו"ס

 מין חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס
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 תאריך פטירה חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 אינדיקציית פטירה חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 תאריך הנפקת ת.ז חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 בסמל ישו חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 שם ישוב חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 סמל רחוב חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 שם רחוב חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 מספר בית חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 אות בית חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 מספר כניסה חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 מספר דירה חברה לניהול קופות גמל בע"מ-"סעו

 5מיקוד  חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 7מיקוד  חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 קוד חלוקה חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס

 מספר זהות מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 שם משפחה מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 שם פרטי ות חברה לנאמנות בע"ממזרחי טפח

 תאריך לידה מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 מין מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 אינדיקציית פטירה מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 סמל ישוב מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 שם ישוב רה לנאמנות בע"ממזרחי טפחות חב

 סמל רחוב מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 שם רחוב מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 מספר בית מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 אות בית מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 מספר כניסה מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 ספר דירהמ מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 5מיקוד  מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 7מיקוד  מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

 מספר זהות רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 שם משפחה רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 שם פרטי רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 תאריך לידה קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ רום

 מין רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 תאריך פטירה רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 אינדיקציית פטירה רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז המקומיות בע"מרום קרן השתלמות לעובדי הרשויות 

 סמל ישוב רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
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 שם שדה שם לקוח

 שם ישוב רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 סמל רחוב רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 שם רחוב רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 מספר בית השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ רום קרן

 אות בית רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 מספר כניסה רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 מספר דירה רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 5מיקוד  ע"מרום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ב

 7מיקוד  רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 קוד חלוקה רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

 מספר זהות קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 שם משפחה קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 שם פרטי קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 תאריך לידה קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 מין קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 תאריך פטירה קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 אינדיקציית פטירה קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 תאריך הנפקת ת.ז קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 סמל ישוב ובד המינהל והשירותיםקרן השתלמות לע

 שם ישוב קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 סמל רחוב קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 שם רחוב קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 מספר בית קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 אות בית קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 מספר כניסה השתלמות לעובד המינהל והשירותים קרן

 מספר דירה קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 5מיקוד  קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 7מיקוד  קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 קוד חלוקה קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים

 ספר זהותמ קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 שם משפחה קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 שם פרטי קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 שם אם קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 תאריך לידה קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 מין קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 תאריך פטירה קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 אינדיקציית פטירה השתלמות של עובדי חברת חשמלקרן 

 תאריך הנפקת ת.ז קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 סמל ישוב קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 שם ישוב קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל
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 סמל רחוב קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 שם רחוב קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 מספר בית רן השתלמות של עובדי חברת חשמלק

 אות בית קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 מספר כניסה קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 מספר דירה קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 5מיקוד  קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 7מיקוד  קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל

 קוד חלוקה של עובדי חברת חשמל קרן השתלמות

 מספר זהות הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 שם משפחה הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 שם פרטי הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 מ.זהות אב הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 שם אב הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 מספר זהות אם הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 אינדיקציית פטירה הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 סמל ישוב הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 שם ישוב הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 סמל רחוב הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 שם רחוב יחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מהג

 מספר בית הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 אות בית הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 מספר כניסה הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 מספר דירה הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 5מיקוד  ב ירושלים בע"מהגיחון מפעלי  מים וביו

 7מיקוד  הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב ביוב ירושלים בע"מהגיחון מפעלי  מים ו

 כ. דואר: מספר בית הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: אות בית הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: כניסה הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: תא דואר הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: אצל הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 דואר: תאריך כניסה כ. הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  536עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 קוד עדכון הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 קוד חלוקה הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 מספר זהות מ"מ זמר

 שם משפחה רמ"מ זמ

 שם משפחה קודם מ"מ זמר

 שם פרטי מ"מ זמר

 שם פרטי קודם מ"מ זמר

 מ.זהות אב מ"מ זמר

 מספר זהות אם מ"מ זמר

 תאריך לידה מ"מ זמר

 תאריך פטירה מ"מ זמר

 אינדיקציית פטירה מ"מ זמר

 סמל ישוב מ"מ זמר

 שם ישוב מ"מ זמר

 סמל רחוב מ"מ זמר

 שם רחוב מ"מ זמר

 מספר בית זמרמ"מ 

 אות בית מ"מ זמר

 מספר כניסה מ"מ זמר

 מספר דירה מ"מ זמר

 5מיקוד  מ"מ זמר

 7מיקוד  מ"מ זמר

 תאריך כניסה למען מ"מ זמר

 כ. דואר: סמל ישוב מ"מ זמר

 כ. דואר: שם ישוב מ"מ זמר

 כ. דואר: סמל רחוב מ"מ זמר

 כ. דואר: שם רחוב מ"מ זמר

 ר ביתכ. דואר: מספ מ"מ זמר

 כ. דואר: אות בית מ"מ זמר

 כ. דואר: כניסה מ"מ זמר

 כ. דואר: מספר דירה מ"מ זמר

 5כ. דואר: מיקוד  מ"מ זמר

 7כ. דואר: מיקוד  מ"מ זמר

 כ. דואר: תא דואר מ"מ זמר

 כ. דואר: אצל מ"מ זמר

 כ. דואר: תאריך כניסה מ"מ זמר

 כ. דואר: תאריך סיום מ"מ זמר

 שוהה בחול אינד מ"מ זמר

 קוד עדכון מ"מ זמר
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 673מתוך  537עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שנת לידה מ"מ זמר

 קוד חלוקה מ"מ זמר

 כ. דואר: קוד חלוקה מ"מ זמר

 קטין:קוד חלוקה מ"מ זמר

 קטין: סמל ישוב מ"מ זמר

 קטין: שם ישוב מ"מ זמר

 קטין: סמל רחוב מ"מ זמר

 קטין: שם רחוב מ"מ זמר

 קטין: מספר בית מ"מ זמר

 ביתקטין: אות  מ"מ זמר

 קטין: כניסה מ"מ זמר

 קטין: מספר דירה מ"מ זמר

 5קטין: מיקוד  מ"מ זמר

 7קטין: מיקוד  מ"מ זמר

 קטין: תא דואר מ"מ זמר

 קטין: אצל מ"מ זמר

 קטין: תאריך כניסה מ"מ זמר

 קטין: תאריך סיום מ"מ זמר

 אינדיקצית בגיר מ"מ זמר

 פר זהותמס קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 שם משפחה קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 שם פרטי קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 תאריך לידה קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 מין קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 תאריך פטירה קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 אינדיקציית פטירה מות הרוקחים באמצעות אינפיניטיקרן השתל

 תאריך הנפקת ת.ז קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 סמל ישוב קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 שם ישוב קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 סמל רחוב קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 שם רחוב ת הרוקחים באמצעות אינפיניטיקרן השתלמו

 מספר בית קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 אות בית קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 מספר כניסה קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 מספר דירה קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 5מיקוד  ות אינפיניטיקרן השתלמות הרוקחים באמצע

 7מיקוד  קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 קוד חלוקה קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי

 מספר זהות בנק מסד
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  538עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה בנק מסד

 שם משפחה קודם בנק מסד

 שם פרטי בנק מסד

 שם אב בנק מסד

 שם אם בנק מסד

 תאריך לידה בנק מסד

 מין בנק מסד

 תאריך פטירה בנק מסד

 אינדיקציית פטירה בנק מסד

 תאריך הנפקת ת.ז בנק מסד

 סיבת הנפקת ת.ז בנק מסד

 סמל ישוב בנק מסד

 שם ישוב בנק מסד

 סמל רחוב בנק מסד

 שם רחוב בנק מסד

 מספר בית בנק מסד

 אות בית בנק מסד

 מספר כניסה בנק מסד

 מספר דירה בנק מסד

 5מיקוד  בנק מסד

 7מיקוד  בנק מסד

 מספר זהות החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 שם משפחה החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 שם פרטי החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 שם אם תלמות להנדסאים וטכ'החברה לניהול קרן הש

 תאריך לידה החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 מין החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 תאריך פטירה החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 אינדיקציית פטירה החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 תאריך הנפקת ת.ז להנדסאים וטכ'החברה לניהול קרן השתלמות 

 סמל ישוב החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 שם ישוב החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 סמל רחוב החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 שם רחוב החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 מספר בית ים וטכ'החברה לניהול קרן השתלמות להנדסא

 אות בית החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 מספר כניסה החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 מספר דירה החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 5מיקוד  החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 7קוד מי החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'
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 שם שדה שם לקוח

 קוד חלוקה החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'

 מספר זהות קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 שם משפחה קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 שם פרטי קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 שם אם קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 ידהתאריך ל קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 מין קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 תאריך פטירה קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 אינדיקציית פטירה קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 תאריך הנפקת ת.ז קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 סמל ישוב קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 ישוב שם קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 סמל רחוב קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 שם רחוב קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 מספר בית קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 אות בית קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 מספר כניסה קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 מספר דירה קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 5מיקוד  ע קרן השתלמות לעובדים סוצייםקל

 7מיקוד  קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 קוד חלוקה קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים

 מספר זהות רשות התאגידים -משרד המשפטים 

 שם משפחה רשות התאגידים -משרד המשפטים 

 שם משפחה קודם רשות התאגידים -משרד המשפטים 

 שם פרטי רשות התאגידים -משרד המשפטים 

 שם פרטי קודם רשות התאגידים -משרד המשפטים 

 אזרחות רשות התאגידים -משרד המשפטים 

 מספר זהות פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 שם משפחה פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 שם פרטי פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 מ.זהות אב לג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מפ

 שם אב פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 מספר זהות אם פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 אינדיקציית פטירה פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 בסמל ישו פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 שם ישוב פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 סמל רחוב פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 שם רחוב פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 מספר בית פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 אות בית פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ
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 שם שדה שם לקוח

 מספר כניסה ליל החברה האזורית למים וביוב בע"מפלג הג

 מספר דירה פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 5מיקוד  פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 7מיקוד  פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב ג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מפל

 כ. דואר: סמל רחוב פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר בית פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אות בית למים וביוב בע"מפלג הגליל החברה האזורית 

 כ. דואר: כניסה פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 7מיקוד  כ. דואר: פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תא דואר פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אצל פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 קוד עדכון חברה האזורית למים וביוב בע"מפלג הגליל ה

 קוד חלוקה פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 מספר זהות יח המרות דת -משרד המשפטים 

 שם משפחה יח המרות דת -משרד המשפטים 

 פרטישם  יח המרות דת -משרד המשפטים 

 שם אב יח המרות דת -משרד המשפטים 

 שם אם יח המרות דת -משרד המשפטים 

 תאריך לידה יח המרות דת -משרד המשפטים 

 מצב אישי יח המרות דת -משרד המשפטים 

 מין יח המרות דת -משרד המשפטים 

 סטטוס יח המרות דת -משרד המשפטים 

 דת יח המרות דת -משרד המשפטים 

 לאום יח המרות דת -טים משרד המשפ

 דרכון זר עבור זרים יח המרות דת -משרד המשפטים 

 סמל ישוב יח המרות דת -משרד המשפטים 

 שם ישוב יח המרות דת -משרד המשפטים 

 סמל רחוב יח המרות דת -משרד המשפטים 

 שם רחוב יח המרות דת -משרד המשפטים 

 מספר בית יח המרות דת -משרד המשפטים 

 אות בית יח המרות דת -רד המשפטים מש

 מספר כניסה יח המרות דת -משרד המשפטים 
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 מספר דירה יח המרות דת -משרד המשפטים 

 5מיקוד  יח המרות דת -משרד המשפטים 

 7מיקוד  יח המרות דת -משרד המשפטים 

 שם משפחה אנגלית יח המרות דת -משרד המשפטים 

 פרטי אנגלית שם יח המרות דת -משרד המשפטים 

 שם אב אנגלית יח המרות דת -משרד המשפטים 

 שם אם אנגלית יח המרות דת -משרד המשפטים 

 קוד חלוקה יח המרות דת -משרד המשפטים 

 אינדיקצית אזרח יח המרות דת -משרד המשפטים 

 מאגר יח המרות דת -משרד המשפטים 

 אינדיקצית בגיר יח המרות דת -משרד המשפטים 

 מספר זהות מחלקת חנינות -ד המשפטים משר

 שם משפחה מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 שם פרטי מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 שם אב מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 תאריך לידה מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 תאריך לידה עברי מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 מצב אישי ותמחלקת חנינ -משרד המשפטים 

 סטטוס מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 תאריך פטירה מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 אינדיקציית פטירה מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 אזרחות מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 תאריך עליה מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 סמל ישוב מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 שם ישוב מחלקת חנינות -שפטים משרד המ

 סמל רחוב מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 שם רחוב מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 מספר בית מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 אות בית מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 מספר כניסה מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 המספר דיר מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 5מיקוד  מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 7מיקוד  מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 שנת לידה מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 קוד חלוקה מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 בן משפחה: סוג קשר מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 בן משפחה: מאגר מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 בן משפחה: שם פרטי מחלקת חנינות -ם משרד המשפטי

 בן משפחה: שם אב מחלקת חנינות -משרד המשפטים 

 מספר זהות ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )
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 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 שם פרטי ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 מ.זהות אב ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 שם אב ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 מספר זהות אם ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 אינדיקציית פטירה ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 סמל ישוב ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 שם ישוב ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 סמל רחוב ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 רחובשם  ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 מספר בית ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 אות בית ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 מספר כניסה ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 מספר דירה ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 5מיקוד  ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 7מיקוד  ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 כ. דואר: סמל ישוב ( בע"מ2003) תאגיד "מי נתניה"

 כ. דואר: שם ישוב ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 כ. דואר: סמל רחוב ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 כ. דואר: שם רחוב ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 כ. דואר: מספר בית ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 אר: אות ביתכ. דו ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 כ. דואר: כניסה ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 כ. דואר: מספר דירה ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 5כ. דואר: מיקוד  ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 7כ. דואר: מיקוד  ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 כ. דואר: תא דואר ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 כ. דואר: אצל ( בע"מ2003י נתניה" )תאגיד "מ

 כ. דואר: תאריך כניסה ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 כ. דואר: תאריך סיום ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 קוד עדכון ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 קוד חלוקה ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 ד חלוקהכ. דואר: קו ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 מספר זהות עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 שם משפחה עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 שם פרטי עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 תאריך לידה עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 מין עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 תאריך פטירה ע"מעמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית ב

 אינדיקציית פטירה עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ
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 שם שדה שם לקוח

 תאריך הנפקת ת.ז עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 סמל ישוב עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 שם ישוב עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 סמל רחוב עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 שם רחוב חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מעמ"י 

 מספר בית עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 אות בית עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 מספר כניסה עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 מספר דירה עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 5מיקוד  עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 7מיקוד  עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 קוד חלוקה עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ

 מספר זהות משרד המשפטים רשם הזוגיות

 שם משפחה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 שם פרטי משרד המשפטים רשם הזוגיות

 שם אב משרד המשפטים רשם הזוגיות

 אםשם  משרד המשפטים רשם הזוגיות

 תאריך לידה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 מצב אישי משרד המשפטים רשם הזוגיות

 מין משרד המשפטים רשם הזוגיות

 סטטוס משרד המשפטים רשם הזוגיות

 דת משרד המשפטים רשם הזוגיות

 לאום משרד המשפטים רשם הזוגיות

 סמל ישוב משרד המשפטים רשם הזוגיות

 שם ישוב תמשרד המשפטים רשם הזוגיו

 סמל רחוב משרד המשפטים רשם הזוגיות

 שם רחוב משרד המשפטים רשם הזוגיות

 מספר בית משרד המשפטים רשם הזוגיות

 אות בית משרד המשפטים רשם הזוגיות

 מספר כניסה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 מספר דירה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 5מיקוד  משרד המשפטים רשם הזוגיות

 7מיקוד  משרד המשפטים רשם הזוגיות

 שם משפחה אנגלית משרד המשפטים רשם הזוגיות

 שם פרטי אנגלית משרד המשפטים רשם הזוגיות

 מספר מסמך נסיעה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 תאריך כניסה אחרונה לארץ משרד המשפטים רשם הזוגיות

 רץתאריך יציאה אחרונה מהא משרד המשפטים רשם הזוגיות

 שנת לידה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 קוד חלוקה משרד המשפטים רשם הזוגיות
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 שם שדה שם לקוח

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג סוג פתיחה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג תחנת גבול פתיחה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג נמל תעופה פתיחה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג חברת תעופה פתיחה שרד המשפטים רשם הזוגיותמ

 ב.ג מספר טיסה פתיחה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג מטרה פתיחה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג תאריך סגירת תנועה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג סוג סגירה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 בול סגירהב.ג תחנת ג משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג נמל תעופה סגירה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג חברת תעופה סגירה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג מספר טיסה סגירה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 ב.ג מטרה סגירה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 סוג אשרה משרד המשפטים רשם הזוגיות

 קצית אזרחאינדי משרד המשפטים רשם הזוגיות

 מספר זהות מועצה דתית עפולה

 שם משפחה מועצה דתית עפולה

 שם נעורים מועצה דתית עפולה

 שם פרטי מועצה דתית עפולה

 שם פרטי קודם מועצה דתית עפולה

 מ.זהות אב מועצה דתית עפולה

 שם אב מועצה דתית עפולה

 מספר זהות אם מועצה דתית עפולה

 שם אם מועצה דתית עפולה

 תאריך לידה מועצה דתית עפולה

 תאריך לידה עברי מועצה דתית עפולה

 סוג מקום לידה מועצה דתית עפולה

 מקום לידה מועצה דתית עפולה

 ב.זוג מ.זהות מועצה דתית עפולה

 ב.זוג שם פרטי מועצה דתית עפולה

 ב.זוג שם משפחה מועצה דתית עפולה

 מצב אישי מועצה דתית עפולה

 תאריך מצב אישי ית עפולהמועצה דת

 מקום מצב אישי מועצה דתית עפולה

 מין מועצה דתית עפולה

 סטטוס מועצה דתית עפולה

 תאריך פטירה מועצה דתית עפולה

 תאריך פטירה עברי מועצה דתית עפולה

 דת מועצה דתית עפולה
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 לאום מועצה דתית עפולה

 אזרחות מועצה דתית עפולה

 ריך עליהתא מועצה דתית עפולה

 ארץ עליה מועצה דתית עפולה

 מספר עליה מועצה דתית עפולה

 אזרחות זרה עבור זרים מועצה דתית עפולה

 דרכון זר עבור זרים מועצה דתית עפולה

 סמל ישוב מועצה דתית עפולה

 שם ישוב מועצה דתית עפולה

 סמל רחוב מועצה דתית עפולה

 שם רחוב מועצה דתית עפולה

 מספר בית ת עפולהמועצה דתי

 אות בית מועצה דתית עפולה

 מספר כניסה מועצה דתית עפולה

 מספר דירה מועצה דתית עפולה

 5מיקוד  מועצה דתית עפולה

 7מיקוד  מועצה דתית עפולה

 תאריך כניסה למען מועצה דתית עפולה

 שם משפחה אנגלית מועצה דתית עפולה

 שם פרטי אנגלית מועצה דתית עפולה

 מ.אישי מול בן זוג ועצה דתית עפולהמ

 שנת לידה מועצה דתית עפולה

 מקום פטירה מועצה דתית עפולה

 קוד חלוקה מועצה דתית עפולה

 שם משפחה אב מועצה דתית עפולה

 שם אבי האב מועצה דתית עפולה

 שם משפחה אם מועצה דתית עפולה

 שם פרטי אבי האם מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: סוג קשר להמועצה דתית עפו

 בן משפחה: מאגר מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: מספר זהות מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: שם משפחה מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: שם פרטי מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: סוג מקום לידה מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: מקום לידה מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: תאריך לידה עפולה מועצה דתית

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: אזרחות מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: שם אב מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: מין מועצה דתית עפולה
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  546עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 בן משפחה: סטטוס מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: תאריך סטטוס מועצה דתית עפולה

 בן משפחה: דרכון זר ית עפולהמועצה דת

 מספר זהות אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 שם משפחה אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 שם פרטי אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 תאריך לידה אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 מין אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 תאריך פטירה לר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מאלטשו

 אינדיקציית פטירה אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 סמל ישוב אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 שם ישוב אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 סמל רחוב יקי השקעות בע"מאלטשולר שחם ניהול ת

 שם רחוב אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 מספר בית אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 אות בית אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 מספר כניסה אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 מספר דירה אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 5מיקוד  ולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מאלטש

 7מיקוד  אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 קוד חלוקה אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

 מספר זהות מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 שם משפחה מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 שם פרטי מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 תאריך לידה מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 מין מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 תאריך פטירה מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 אינדיקציית פטירה מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 תאריך הנפקת ת.ז מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 סמל ישוב בטחים והסתדרות המהנדסים גמלמנורה מ

 שם ישוב מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 סמל רחוב מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 שם רחוב מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 מספר בית מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 יתאות ב מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 מספר כניסה מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 מספר דירה מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 5מיקוד  מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל

 7מיקוד  מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים גמל
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  547עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר זהות מועצה דתית אשקלון

 שם משפחה מועצה דתית אשקלון

 שם משפחה קודם לוןמועצה דתית אשק

 שם נעורים מועצה דתית אשקלון

 שם פרטי מועצה דתית אשקלון

 שם פרטי קודם מועצה דתית אשקלון

 מאגר אב מועצה דתית אשקלון

 מ.זהות אב מועצה דתית אשקלון

 שם אב מועצה דתית אשקלון

 מאגר אם מועצה דתית אשקלון

 מספר זהות אם מועצה דתית אשקלון

 שם אם ת אשקלוןמועצה דתי

 תאריך לידה מועצה דתית אשקלון

 תאריך לידה עברי מועצה דתית אשקלון

 סוג מקום לידה מועצה דתית אשקלון

 מקום לידה מועצה דתית אשקלון

 ב.זוג מ.זהות מועצה דתית אשקלון

 ב.זוג שם פרטי מועצה דתית אשקלון

 ב.זוג שם משפחה מועצה דתית אשקלון

 מצב אישי לוןמועצה דתית אשק

 תאריך מצב אישי מועצה דתית אשקלון

 מספר תעודה מ.אישי מועצה דתית אשקלון

 סוג מקום מ.אישי מועצה דתית אשקלון

 מקום מצב אישי מועצה דתית אשקלון

 מין מועצה דתית אשקלון

 סטטוס מועצה דתית אשקלון

 תאריך סטטוס מועצה דתית אשקלון

 פטירהתאריך  מועצה דתית אשקלון

 תאריך פטירה עברי מועצה דתית אשקלון

 אינדיקציית פטירה מועצה דתית אשקלון

 דת מועצה דתית אשקלון

 לאום מועצה דתית אשקלון

 אזרחות מועצה דתית אשקלון

 תאריך כניסה לארץ מועצה דתית אשקלון

 תאריך עליה מועצה דתית אשקלון

 ארץ עליה מועצה דתית אשקלון

 מספר עליה אשקלוןמועצה דתית 

 אזרחות זרה עבור זרים מועצה דתית אשקלון

 דרכון זר עבור זרים מועצה דתית אשקלון

 סמל ישוב מועצה דתית אשקלון
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  548עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם ישוב מועצה דתית אשקלון

 סמל רחוב מועצה דתית אשקלון

 שם רחוב מועצה דתית אשקלון

 מספר בית מועצה דתית אשקלון

 ביתאות  מועצה דתית אשקלון

 מספר כניסה מועצה דתית אשקלון

 מספר דירה מועצה דתית אשקלון

 5מיקוד  מועצה דתית אשקלון

 7מיקוד  מועצה דתית אשקלון

 תאריך כניסה למען מועצה דתית אשקלון

 שם משפחה אנגלית מועצה דתית אשקלון

 שם פרטי אנגלית מועצה דתית אשקלון

 סה"כ ילדים מועצה דתית אשקלון

 סוג מסמך נסיעה צה דתית אשקלוןמוע

 מספר מסמך נסיעה מועצה דתית אשקלון

 מ.נסיעה מקום הנפקה מועצה דתית אשקלון

 נפה מועצה דתית אשקלון

 מ.אישי מול בן זוג מועצה דתית אשקלון

 סוג מקום פטירה מועצה דתית אשקלון

 מקום פטירה מועצה דתית אשקלון

 קוד חלוקה מועצה דתית אשקלון

 שם משפחה אב מועצה דתית אשקלון

 שם פרטי אב )רשומת אב( מועצה דתית אשקלון

 שם אבי האב מועצה דתית אשקלון

 אזרחות אב מועצה דתית אשקלון

 שם משפחה אם מועצה דתית אשקלון

 שם פרטי אם )רשומת האם( מועצה דתית אשקלון

 שם פרטי אבי האם מועצה דתית אשקלון

 תאריך תוקף ןמועצה דתית אשקלו

 בן משפחה: סוג קשר מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: מאגר מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: מספר זהות מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: שם משפחה מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: שם פרטי מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: סוג מקום לידה מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: מקום לידה לוןמועצה דתית אשק

 בן משפחה: תאריך לידה מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: אזרחות מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: שם אב מועצה דתית אשקלון
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  549עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 בן משפחה: מין מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: סטטוס מועצה דתית אשקלון

 בן משפחה: תאריך סטטוס תית אשקלוןמועצה ד

 בן משפחה: דרכון זר מועצה דתית אשקלון

 עבור שאילתות-סוג שם  מועצה דתית אשקלון

 שם קודם מועצה דתית אשקלון

 תאריך עדכון מועצה דתית אשקלון

 סוג עדכון מועצה דתית אשקלון

 סיבת שינוי מועצה דתית אשקלון

 ולתאריך ביט מועצה דתית אשקלון

 מספר זהות מי ציונה בע"מ

 שם משפחה מי ציונה בע"מ

 שם פרטי מי ציונה בע"מ

 מ.זהות אב מי ציונה בע"מ

 שם אב מי ציונה בע"מ

 מספר זהות אם מי ציונה בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי ציונה בע"מ

 סמל ישוב מי ציונה בע"מ

 שם ישוב מי ציונה בע"מ

 סמל רחוב מי ציונה בע"מ

 שם רחוב ציונה בע"ממי 

 מספר בית מי ציונה בע"מ

 אות בית מי ציונה בע"מ

 מספר כניסה מי ציונה בע"מ

 מספר דירה מי ציונה בע"מ

 5מיקוד  מי ציונה בע"מ

 7מיקוד  מי ציונה בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי ציונה בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מי ציונה בע"מ

 רחובכ. דואר: סמל  מי ציונה בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מי ציונה בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מי ציונה בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי ציונה בע"מ

 כ. דואר: כניסה מי ציונה בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מי ציונה בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מי ציונה בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מי ציונה בע"מ

 דואר כ. דואר: תא מי ציונה בע"מ

 כ. דואר: אצל מי ציונה בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מי ציונה בע"מ
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  550עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: תאריך סיום מי ציונה בע"מ

 קוד עדכון מי ציונה בע"מ

 קוד חלוקה מי ציונה בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי ציונה בע"מ

 מספר זהות חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 שם משפחה די האוניברסיטה העברית בע"מחברת הגמל לעוב

 שם פרטי חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 תאריך לידה חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 מין חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 תאריך פטירה חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 אינדיקציית פטירה האוניברסיטה העברית בע"מ חברת הגמל לעובדי

 תאריך הנפקת ת.ז חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 סמל ישוב חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 שם ישוב חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 סמל רחוב חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 שם רחוב ת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מחבר

 מספר בית חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 אות בית חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 מספר כניסה חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 מספר דירה חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 5מיקוד  ת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מחבר

 7מיקוד  חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 קוד חלוקה חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

 מספר זהות עזר מציון

 שם משפחה עזר מציון

 שם פרטי עזר מציון

 אינדיקציית פטירה עזר מציון

 סמל ישוב עזר מציון

 שם ישוב עזר מציון

 סמל רחוב עזר מציון

 שם רחוב עזר מציון

 מספר בית עזר מציון

 אות בית עזר מציון

 מספר כניסה עזר מציון

 מספר דירה עזר מציון

 5מיקוד  עזר מציון

 7מיקוד  עזר מציון

 תאריך כניסה למען עזר מציון

 קוד חלוקה עזר מציון

 מספר זהות מעיינות אתא בע"מ
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  551עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה מעיינות אתא בע"מ

 שם פרטי מעיינות אתא בע"מ

 מ.זהות אב מעיינות אתא בע"מ

 שם אב מעיינות אתא בע"מ

 מספר זהות אם מעיינות אתא בע"מ

 אינדיקציית פטירה מעיינות אתא בע"מ

 סמל ישוב מעיינות אתא בע"מ

 שם ישוב מעיינות אתא בע"מ

 סמל רחוב מעיינות אתא בע"מ

 שם רחוב ות אתא בע"ממעיינ

 מספר בית מעיינות אתא בע"מ

 אות בית מעיינות אתא בע"מ

 מספר כניסה מעיינות אתא בע"מ

 מספר דירה מעיינות אתא בע"מ

 5מיקוד  מעיינות אתא בע"מ

 7מיקוד  מעיינות אתא בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מעיינות אתא בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מעיינות אתא בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב יינות אתא בע"ממע

 כ. דואר: שם רחוב מעיינות אתא בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מעיינות אתא בע"מ

 כ. דואר: אות בית מעיינות אתא בע"מ

 כ. דואר: כניסה מעיינות אתא בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מעיינות אתא בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מעיינות אתא בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  בע"מ מעיינות אתא

 כ. דואר: תא דואר מעיינות אתא בע"מ

 כ. דואר: אצל מעיינות אתא בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מעיינות אתא בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מעיינות אתא בע"מ

 קוד עדכון מעיינות אתא בע"מ

 קוד חלוקה מעיינות אתא בע"מ

 קהכ. דואר: קוד חלו מעיינות אתא בע"מ

 מספר זהות לשכת נשיא המדינה

 שם משפחה לשכת נשיא המדינה

 שם משפחה קודם לשכת נשיא המדינה

 שם פרטי לשכת נשיא המדינה

 שם פרטי קודם לשכת נשיא המדינה

 שם אב לשכת נשיא המדינה

 שם אם לשכת נשיא המדינה
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 תאריך לידה לשכת נשיא המדינה

 מצב אישי לשכת נשיא המדינה

 אינדיקציית פטירה נשיא המדינה לשכת

 סמל ישוב לשכת נשיא המדינה

 שם ישוב לשכת נשיא המדינה

 סמל רחוב לשכת נשיא המדינה

 שם רחוב לשכת נשיא המדינה

 מספר בית לשכת נשיא המדינה

 אות בית לשכת נשיא המדינה

 מספר כניסה לשכת נשיא המדינה

 מספר דירה לשכת נשיא המדינה

 5מיקוד  המדינה לשכת נשיא

 7מיקוד  לשכת נשיא המדינה

 סה"כ ילדים לשכת נשיא המדינה

 לשכת נשיא המדינה
אינד תקינות ת.הנפקת תז )לשאילתת 

 בנק ישראל(

 מספר זהות חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 שם משפחה חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 שם פרטי קופת גמל בע"מ חברה לניהול -ארם גמולים 

 תאריך לידה חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 מין חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 תאריך פטירה חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 אינדיקציית פטירה חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 תאריך הנפקת ת.ז ת גמל בע"מחברה לניהול קופ -ארם גמולים 

 סמל ישוב חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 שם ישוב חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 סמל רחוב חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 שם רחוב חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 מספר בית בע"מחברה לניהול קופת גמל  -ארם גמולים 

 אות בית חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 מספר כניסה חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 מספר דירה חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 5מיקוד  חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 7 מיקוד חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 קוד חלוקה חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 

 מספר זהות החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 שם משפחה החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 שם פרטי החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 תאריך לידה החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 מין יהול קרן השתלמות לשופטים בע"מהחברה לנ

 תאריך פטירה החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
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 אינדיקציית פטירה החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 סמל ישוב החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 שם ישוב ל קרן השתלמות לשופטים בע"מהחברה לניהו

 סמל רחוב החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 שם רחוב החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 מספר בית החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 אות בית החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 מספר כניסה ים בע"מהחברה לניהול קרן השתלמות לשופט

 מספר דירה החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 5מיקוד  החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 7מיקוד  החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 קוד חלוקה החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
 אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול

 מספר זהות קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 שם משפחה קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 שם פרטי קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 תאריך לידה קופות גמל בע"מ
ובדי התעשיה האוירית לניהול אגודה שיתופית של ע

 מין קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 תאריך פטירה קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 אינדיקציית פטירה קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 תאריך הנפקת ת.ז מקופות גמל בע"
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 סמל ישוב קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 שם ישוב קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 סמל רחוב קופות גמל בע"מ
ה האוירית לניהול אגודה שיתופית של עובדי התעשי

 שם רחוב קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 מספר בית קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 אות בית קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 מספר כניסה קופות גמל בע"מ
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ה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול אגוד

 מספר דירה קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 5מיקוד  קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 7מיקוד  קופות גמל בע"מ
אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול 

 קוד חלוקה גמל בע"מקופות 

 מספר זהות מי עכו בע"מ

 שם משפחה מי עכו בע"מ

 שם פרטי מי עכו בע"מ

 מ.זהות אב מי עכו בע"מ

 שם אב מי עכו בע"מ

 מספר זהות אם מי עכו בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי עכו בע"מ

 סמל ישוב מי עכו בע"מ

 שם ישוב מי עכו בע"מ

 סמל רחוב מי עכו בע"מ

 שם רחוב בע"ממי עכו 

 מספר בית מי עכו בע"מ

 אות בית מי עכו בע"מ

 מספר כניסה מי עכו בע"מ

 מספר דירה מי עכו בע"מ

 5מיקוד  מי עכו בע"מ

 7מיקוד  מי עכו בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי עכו בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מי עכו בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי עכו בע"מ

 ר: שם רחובכ. דוא מי עכו בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מי עכו בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי עכו בע"מ

 כ. דואר: כניסה מי עכו בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מי עכו בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מי עכו בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מי עכו בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי עכו בע"מ

 כ. דואר: אצל מי עכו בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה בע"ממי עכו 

 כ. דואר: תאריך סיום מי עכו בע"מ

 קוד עדכון מי עכו בע"מ

 קוד חלוקה מי עכו בע"מ
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 כ. דואר: קוד חלוקה מי עכו בע"מ

 מספר זהות ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 שם משפחה ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 שם פרטי ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 תאריך לידה ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 תאריך פטירה ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 אינדיקציית פטירה ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 תאריך הנפקת ת.ז ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 ישובסמל  ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 שם ישוב ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 סמל רחוב ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 שם רחוב ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 מספר בית ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 אות בית ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 מספר כניסה ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 מספר דירה ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 5מיקוד  ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 7מיקוד  ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )

 מספר זהות פסגות ניירות ערך בע"מ

 שם משפחה פסגות ניירות ערך בע"מ

 שם פרטי פסגות ניירות ערך בע"מ

 תאריך לידה יירות ערך בע"מפסגות נ

 מין פסגות ניירות ערך בע"מ

 תאריך פטירה פסגות ניירות ערך בע"מ

 אינדיקציית פטירה פסגות ניירות ערך בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז פסגות ניירות ערך בע"מ

 סמל ישוב פסגות ניירות ערך בע"מ

 שם ישוב פסגות ניירות ערך בע"מ

 רחוב סמל פסגות ניירות ערך בע"מ

 שם רחוב פסגות ניירות ערך בע"מ

 מספר בית פסגות ניירות ערך בע"מ

 אות בית פסגות ניירות ערך בע"מ

 מספר כניסה פסגות ניירות ערך בע"מ

 מספר דירה פסגות ניירות ערך בע"מ

 5מיקוד  פסגות ניירות ערך בע"מ

 7מיקוד  פסגות ניירות ערך בע"מ

 חלוקהקוד  פסגות ניירות ערך בע"מ

 מספר זהות תאגיד מים נווה מדבר

 שם משפחה תאגיד מים נווה מדבר

 שם פרטי תאגיד מים נווה מדבר
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 מ.זהות אב תאגיד מים נווה מדבר

 שם אב תאגיד מים נווה מדבר

 מספר זהות אם תאגיד מים נווה מדבר

 אינדיקציית פטירה תאגיד מים נווה מדבר

 סמל ישוב תאגיד מים נווה מדבר

 שם ישוב תאגיד מים נווה מדבר

 סמל רחוב תאגיד מים נווה מדבר

 שם רחוב תאגיד מים נווה מדבר

 מספר בית תאגיד מים נווה מדבר

 אות בית תאגיד מים נווה מדבר

 מספר כניסה תאגיד מים נווה מדבר

 מספר דירה תאגיד מים נווה מדבר

 5מיקוד  תאגיד מים נווה מדבר

 7מיקוד  דברתאגיד מים נווה מ

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: מספר בית תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: אות בית תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: כניסה וה מדברתאגיד מים נו

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מים נווה מדבר

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים נווה מדבר

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: תא דואר תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: אצל תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: תאריך סיום גיד מים נווה מדברתא

 קוד עדכון תאגיד מים נווה מדבר

 קוד חלוקה תאגיד מים נווה מדבר

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד מים נווה מדבר
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 מספר זהות לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 משפחה שם לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 שם פרטי לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 מ.זהות אב לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 שם אב לעיניינים בינ
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משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 מספר זהות אם לעיניינים בינ
ד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה משר

 שם אם לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 תאריך לידה לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 מצב אישי לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 סטטוס לעיניינים בינ
ות המדינה ,המחלקה משרד המשפטים,פרקליט

 אזרחות לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 אזרחות זרה עבור זרים לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 דרכון זר עבור זרים לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 סמל ישוב לעיניינים בינ
ם,פרקליטות המדינה ,המחלקה משרד המשפטי

 שם ישוב לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 סמל רחוב לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 שם רחוב לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 מספר בית לעיניינים בינ
ינה ,המחלקה משרד המשפטים,פרקליטות המד

 אות בית לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 מספר כניסה לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 מספר דירה לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 5מיקוד  לעיניינים בינ
 משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה

 7מיקוד  לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 תאריך כניסה למען לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 שם משפחה אנגלית לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 שם פרטי אנגלית לעיניינים בינ
,המחלקה  משרד המשפטים,פרקליטות המדינה

 שם אב אנגלית לעיניינים בינ
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משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 שם אם אנגלית לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 מספר מסמך נסיעה לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 שנת לידה לעיניינים בינ
ינה ,המחלקה משרד המשפטים,פרקליטות המד

 מספר נלווה לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 קוד חלוקה לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 שם משפחה אב לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 שם פרטי אב )רשומת אב( לעיניינים בינ
טות המדינה ,המחלקה משרד המשפטים,פרקלי

 שם משפחה אם לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 שם פרטי אם )רשומת האם( לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 סגירת תנועהב.ג תאריך  לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 מאגר לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 בן משפחה: סוג קשר לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 בן משפחה: מאגר לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 בן משפחה: מספר זהות נלעיניינים בי
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 בן משפחה: שם משפחה לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 בן משפחה: שם פרטי לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה לעיניינים בינ
רקליטות המדינה ,המחלקה משרד המשפטים,פ

 בן משפחה: אזרחות לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 בן משפחה: שם אב לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 בן משפחה: סטטוס לעיניינים בינ
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 ן זרבן משפחה: דרכו לעיניינים בינ
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משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 מיקוד בחול לעיניינים בינ

 מספר זהות תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 שם משפחה תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 שם פרטי תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 מ.זהות אב אזורי בע"מתאגיד המים והביוב ה -מי אשקלון 

 שם אב תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 מספר זהות אם תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 אינדיקציית פטירה תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 סמל ישוב תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 שם ישוב המים והביוב האזורי בע"מ תאגיד -מי אשקלון 

 סמל רחוב תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 שם רחוב תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 מספר בית תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 אות בית תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 מספר כניסה ד המים והביוב האזורי בע"מתאגי -מי אשקלון 

 מספר דירה תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 5מיקוד  תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 7מיקוד  תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -אשקלון  מי

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 כ. דואר: מספר בית תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 כ. דואר: אות בית ד המים והביוב האזורי בע"מתאגי -מי אשקלון 

 כ. דואר: כניסה תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 7כ. דואר: מיקוד  זורי בע"מתאגיד המים והביוב הא -מי אשקלון 

 כ. דואר: תא דואר תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 כ. דואר: אצל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 ר: תאריך סיוםכ. דוא תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 קוד עדכון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 קוד חלוקה תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 מספר זהות יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 חהשם משפ יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 שם פרטי יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 תאריך לידה יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 מין יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ
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 תאריך פטירה יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 אינדיקציית פטירה יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 תאריך הנפקת ת.ז יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 סמל ישוב פנסיה לעצמאים בעמיוזמה קרן 

 שם ישוב יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 סמל רחוב יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 שם רחוב יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 מספר בית יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 אות בית יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 מספר כניסה יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 מספר דירה וזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמי

 5מיקוד  יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 7מיקוד  יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 קוד חלוקה יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 תוצאות אימות יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ

 מספר זהות ב דש טרייד בע"ממיט

 שם משפחה מיטב דש טרייד בע"מ

 שם פרטי מיטב דש טרייד בע"מ

 תאריך לידה מיטב דש טרייד בע"מ

 מין מיטב דש טרייד בע"מ

 תאריך פטירה מיטב דש טרייד בע"מ

 אינדיקציית פטירה מיטב דש טרייד בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז מיטב דש טרייד בע"מ

 סמל ישוב ד בע"ממיטב דש טריי

 שם ישוב מיטב דש טרייד בע"מ

 סמל רחוב מיטב דש טרייד בע"מ

 שם רחוב מיטב דש טרייד בע"מ

 מספר בית מיטב דש טרייד בע"מ

 אות בית מיטב דש טרייד בע"מ

 מספר כניסה מיטב דש טרייד בע"מ

 מספר דירה מיטב דש טרייד בע"מ

 5מיקוד  מיטב דש טרייד בע"מ

 7מיקוד  טרייד בע"ממיטב דש 

 מספר זהות החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 שם משפחה החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 שם פרטי החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 תאריך לידה החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 מין ות לעובדי המדינה בעמהחברה לניהול קרן השתלמ

 תאריך פטירה החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ
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 אינדיקציית פטירה החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 תאריך הנפקת ת.ז החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 סמל ישוב החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 שם ישוב החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 סמל רחוב החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 שם רחוב החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 מספר בית החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 בית אות החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 מספר כניסה החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 מספר דירה החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 5מיקוד  החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 7מיקוד  החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בעמ

 קוד חלוקה ה בעמהחברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינ

 מספר זהות ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 שם משפחה ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 שם פרטי ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 מ.זהות אב ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 שם אב ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 מספר זהות אם ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 אינדיקציית פטירה בע"מת.מ.ר תאגיד מים רמלה 

 סמל ישוב ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 שם ישוב ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 סמל רחוב ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 שם רחוב ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 מספר בית ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 אות בית ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 מספר כניסה בע"מ ת.מ.ר תאגיד מים רמלה

 מספר דירה ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 5מיקוד  ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 7מיקוד  ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 בכ. דואר: סמל רחו ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: מספר בית ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: אות בית ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: כניסה ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 5ר: מיקוד כ. דוא ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ
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 כ. דואר: תא דואר ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: אצל ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 קוד עדכון בע"מת.מ.ר תאגיד מים רמלה 

 קוד חלוקה ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה ת.מ.ר תאגיד מים רמלה בע"מ
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 מספר זהות לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 שם משפחה לאומי
עובדי בנק  החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של

 שם פרטי לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 תאריך לידה לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 מין לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 תאריך פטירה לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 אינדיקציית פטירה ומילא
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 תאריך הנפקת ת.ז לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 סמל ישוב לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 שם ישוב לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 סמל רחוב לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 שם רחוב לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 מספר בית לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 אות בית לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 סהמספר כני לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 מספר דירה לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 5מיקוד  לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 7מיקוד  לאומי
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 קוד חלוקה לאומי



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  563עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר זהות קין תאגיד מיםפלגי מוצ

 שם משפחה פלגי מוצקין תאגיד מים

 שם פרטי פלגי מוצקין תאגיד מים

 מ.זהות אב פלגי מוצקין תאגיד מים

 שם אב פלגי מוצקין תאגיד מים

 מספר זהות אם פלגי מוצקין תאגיד מים

 אינדיקציית פטירה פלגי מוצקין תאגיד מים

 סמל ישוב פלגי מוצקין תאגיד מים

 שם ישוב פלגי מוצקין תאגיד מים

 סמל רחוב פלגי מוצקין תאגיד מים

 שם רחוב פלגי מוצקין תאגיד מים

 מספר בית פלגי מוצקין תאגיד מים

 אות בית פלגי מוצקין תאגיד מים

 מספר כניסה פלגי מוצקין תאגיד מים

 מספר דירה פלגי מוצקין תאגיד מים

 5מיקוד  פלגי מוצקין תאגיד מים

 7מיקוד  פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: סמל ישוב פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: שם ישוב פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: סמל רחוב פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: שם רחוב פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: מספר בית פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: אות בית פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: כניסה פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: מספר דירה פלגי מוצקין תאגיד מים

 5כ. דואר: מיקוד  פלגי מוצקין תאגיד מים

 7כ. דואר: מיקוד  פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: תא דואר פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: אצל פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: תאריך כניסה לגי מוצקין תאגיד מיםפ

 כ. דואר: תאריך סיום פלגי מוצקין תאגיד מים

 קוד עדכון פלגי מוצקין תאגיד מים

 קוד חלוקה פלגי מוצקין תאגיד מים

 כ. דואר: קוד חלוקה פלגי מוצקין תאגיד מים

 מספר זהות סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 שם משפחה יה ציבוריתסנגור -משרד המשפטים 

 שם פרטי סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 שם אב סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 תאריך לידה סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 סטטוס סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 
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 סמל ישוב סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 שובשם י סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 סמל רחוב סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 שם רחוב סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 מספר בית סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 אות בית סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 מספר כניסה סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 מספר דירה סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 5מיקוד  סנגוריה ציבורית -המשפטים  משרד

 7מיקוד  סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 תאריך כניסה למען סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 שנת לידה סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 קוד חלוקה סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 

 מספר זהות אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 שם משפחה אגף אותות ועיטורים -הבטחון  משרד

 שם משפחה קודם אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 שם פרטי אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מאגר אב אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מ.זהות אב אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 שם אב אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מאגר אם אגף אותות ועיטורים -שרד הבטחון מ

 מספר זהות אם אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 שם אם אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 תאריך לידה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 תאריך לידה עברי אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 סוג מקום לידה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מקום לידה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 ב.זוג מ.זהות אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 ב.זוג שם פרטי אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 ב.זוג שם משפחה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מצב אישי אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 תאריך מצב אישי אגף אותות ועיטורים -ן משרד הבטחו

 מקום מצב אישי אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מין אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 סטטוס אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 תאריך סטטוס אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 תאריך פטירה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 תאריך פטירה עברי אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 1סיבת פטירה  אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 2סיבת פטירה  אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 
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 3סיבת פטירה  אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 אינדיקציית פטירה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 סמל ישוב אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 שם ישוב אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 סמל רחוב אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 שם רחוב אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מספר בית אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 אות בית אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מספר כניסה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מספר דירה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 5מיקוד  אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 7מיקוד  אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 תאריך כניסה למען אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 סה"כ ילדים אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מ.אישי מול בן זוג אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 שנת לידה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 סוג מקום פטירה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מקום פטירה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 קוד חלוקה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 שם משפחה אב ועיטורים אגף אותות -משרד הבטחון 

 שם פרטי אב )רשומת אב( אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 אזרחות אב אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 סוג מקום לידה אב אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מקום לידה אב אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 משפחה אם שם אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 שם פרטי אם )רשומת האם( אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 סוג מקום לידה אם אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מקום לידה אם אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 תאריך תוקף אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 ג קשרבן משפחה: סו אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 בן משפחה: מאגר אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 בן משפחה: מספר זהות אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 בן משפחה: שם משפחה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 בן משפחה: שם פרטי אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 : שם אבבן משפחה אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 בן משפחה: סטטוס אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 עבור שאילתות-סוג שם  אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 שם קודם אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 תאריך עדכון אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 סוג עדכון אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 
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 סיבת שינוי אגף אותות ועיטורים -ן משרד הבטחו

 תאריך ביטול אגף אותות ועיטורים -משרד הבטחון 

 מספר זהות קל גמל ופנסיה בע"מ

 שם משפחה קל גמל ופנסיה בע"מ

 שם פרטי קל גמל ופנסיה בע"מ

 תאריך לידה קל גמל ופנסיה בע"מ

 מין קל גמל ופנסיה בע"מ

 תאריך פטירה קל גמל ופנסיה בע"מ

 אינדיקציית פטירה ל גמל ופנסיה בע"מק

 תאריך הנפקת ת.ז קל גמל ופנסיה בע"מ

 סמל ישוב קל גמל ופנסיה בע"מ

 שם ישוב קל גמל ופנסיה בע"מ

 סמל רחוב קל גמל ופנסיה בע"מ

 שם רחוב קל גמל ופנסיה בע"מ

 מספר בית קל גמל ופנסיה בע"מ

 אות בית קל גמל ופנסיה בע"מ

 מספר כניסה בע"מ קל גמל ופנסיה

 מספר דירה קל גמל ופנסיה בע"מ

 5מיקוד  קל גמל ופנסיה בע"מ

 7מיקוד  קל גמל ופנסיה בע"מ

 קוד חלוקה קל גמל ופנסיה בע"מ

 מספר זהות יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 שם משפחה יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 טישם פר יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 שם אם יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 תאריך לידה יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 מין יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 תאריך פטירה יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 אינדיקציית פטירה יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 הנפקת ת.ז תאריך יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 סמל ישוב יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 שם ישוב יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 סמל רחוב יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 שם רחוב יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 מספר בית יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 ביתאות  יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 מספר כניסה יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 מספר דירה יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 5מיקוד  יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 7מיקוד  יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ
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 קוד חלוקה יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ

 מספר זהות שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 שם משפחה שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 שם פרטי שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 שם אם שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 תאריך לידה שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 מין שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 תאריך פטירה שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 אינדיקציית פטירה ליתשובל חברה לניהול קופג מפע

 תאריך הנפקת ת.ז שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 סמל ישוב שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 שם ישוב שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 סמל רחוב שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 שם רחוב שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 ביתמספר  שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 אות בית שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 מספר כניסה שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 מספר דירה שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 5מיקוד  שובל חברה לניהול קופג מפעלית

 7מיקוד  שובל חברה לניהול קופג מפעלית
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 הותמספר ז והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 שם משפחה והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 שם פרטי והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 תאריך לידה והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 מין והרוח
השתלמות לאקדמאים במדעי החברה חברה לניהול ק. 

 תאריך פטירה והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 אינדיקציית פטירה והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 תאריך הנפקת ת.ז והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 סמל ישוב והרוח
. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה חברה לניהול ק

 שם ישוב והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 סמל רחוב והרוח
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 673מתוך  568עמוד 

 שם שדה שם לקוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 שם רחוב והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 מספר בית והרוח
במדעי החברה  חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים

 אות בית והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 מספר כניסה והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 מספר דירה והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 5מיקוד  והרוח
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 7מיקוד  רוחוה
חברה לניהול ק. השתלמות לאקדמאים במדעי החברה 

 קוד חלוקה והרוח

 מספר זהות יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 שם משפחה יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 שם פרטי יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 שם אב יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 תאריך לידה יטוחיח תביעות וב-משרד הביטחון

 מין יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 סטטוס יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 תאריך פטירה יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 אינדיקציית פטירה יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 סמל ישוב יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 בשם ישו יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 סמל רחוב יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 שם רחוב יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 מספר בית יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 אות בית יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 מספר כניסה יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 מספר דירה יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 5מיקוד  יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 7מיקוד  יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 שנת לידה יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 קוד חלוקה יח תביעות וביטוח-משרד הביטחון

 מספר זהות במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם משפחה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם משפחה קודם במועצה אזורית חוף השרון-ף השרוןרבנות חו

 שם נעורים במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם פרטי במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון
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 673מתוך  569עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם פרטי קודם במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מ.זהות אב במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם אב במועצה אזורית חוף השרון-ת חוף השרוןרבנו

 מספר זהות אם במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם אם במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם סב במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 תאריך לידה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 תאריך לידה עברי במועצה אזורית חוף השרון-וןרבנות חוף השר

 סוג מקום לידה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מקום לידה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 קוד ארץ לידה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 ב.זוג מ.זהות במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 ב.זוג שם פרטי במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 ב.זוג שם משפחה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מצב אישי במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 תאריך מצב אישי במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מספר תעודה מ.אישי וןבמועצה אזורית חוף השר-רבנות חוף השרון

 מקום מצב אישי במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מין במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 סטטוס במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 תאריך פטירה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 תאריך פטירה עברי השרוןבמועצה אזורית חוף -רבנות חוף השרון

 דת במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 לאום במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 אזרחות במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 תאריך עליה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 ץ עליהאר במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מספר עליה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 אזרחות זרה עבור זרים במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 דרכון זר עבור זרים במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 סמל ישוב במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם ישוב ורית חוף השרוןבמועצה אז-רבנות חוף השרון

 סמל רחוב במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם רחוב במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מספר בית במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 אות בית במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מספר כניסה השרוןבמועצה אזורית חוף -רבנות חוף השרון

 מספר דירה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 5מיקוד  במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 7מיקוד  במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  570עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 תאריך כניסה למען במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם משפחה אנגלית וף השרוןבמועצה אזורית ח-רבנות חוף השרון

 שם פרטי אנגלית במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם אב אנגלית במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם אם אנגלית במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 תאריך כניסה אחרונה לארץ במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ במועצה אזורית חוף השרון-בנות חוף השרוןר

 מ.אישי מול בן זוג במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שנת לידה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מספר נלווה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מקום פטירה חוף השרוןבמועצה אזורית -רבנות חוף השרון

 קוד חלוקה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם משפחה אב במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם פרטי אב )רשומת אב( במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם אבי האב במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 קטגוריה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 נתון קודם במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם משפחה אם במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם פרטי אם )רשומת האם( במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 םשם פרטי אבי הא במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 ב.ג תאריך סגירת תנועה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מאגר במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 תאריך תוקף במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 תעודה חוף השרון במועצה אזורית-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: סוג קשר במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: מאגר במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: מספר זהות במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: שם משפחה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: שם פרטי במועצה אזורית חוף השרון-נות חוף השרוןרב

 בן משפחה: סוג מקום לידה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: מקום לידה במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: אזרחות במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: שם אב במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: מין במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: סטטוס במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 בן משפחה: דרכון זר במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 משפחה: מספר נלווה בן במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 עבור שאילתות-סוג שם  במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 שם קודם במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון
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 שם שדה שם לקוח

 תאריך עדכון במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 סוג עדכון במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 סיבת שינוי ה אזורית חוף השרוןבמועצ-רבנות חוף השרון

 תאריך ביטול במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון

 מספר זהות אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 שם משפחה אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 שם פרטי אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 תאריך לידה אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 מין אה שירותי בורסה בעמאקסלנס נשו

 תאריך פטירה אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 אינדיקציית פטירה אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 תאריך הנפקת ת.ז אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 סמל ישוב אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 שם ישוב אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 סמל רחוב ירותי בורסה בעמאקסלנס נשואה ש

 שם רחוב אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 מספר בית אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 אות בית אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 מספר כניסה אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 מספר דירה אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 5מיקוד  אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 7מיקוד  אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 תאריך כניסה למען אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 קוד חלוקה אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ

 מספר זהות מי מודיעין בע"מ

 שם משפחה מי מודיעין בע"מ

 שם פרטי מי מודיעין בע"מ

 מ.זהות אב מי מודיעין בע"מ

 שם אב "ממי מודיעין בע

 מספר זהות אם מי מודיעין בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי מודיעין בע"מ

 סמל ישוב מי מודיעין בע"מ

 שם ישוב מי מודיעין בע"מ

 סמל רחוב מי מודיעין בע"מ

 שם רחוב מי מודיעין בע"מ

 מספר בית מי מודיעין בע"מ

 אות בית מי מודיעין בע"מ

 מספר כניסה מי מודיעין בע"מ

 מספר דירה י מודיעין בע"ממ

 5מיקוד  מי מודיעין בע"מ



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  572עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 7מיקוד  מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: אות בית עין בע"ממי מודי

 כ. דואר: כניסה מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מי מודיעין בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מי מודיעין בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: אצל מי מודיעין בע"מ

 ך כניסהכ. דואר: תארי מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מי מודיעין בע"מ

 קוד עדכון מי מודיעין בע"מ

 קוד חלוקה מי מודיעין בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי מודיעין בע"מ

 מספר זהות חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 שם משפחה חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 שם פרטי "גחברה לניהול קופ-יהב אחים ואחיות

 שם אם חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 תאריך לידה חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 מין חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 תאריך פטירה חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 אינדיקציית פטירה חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 תאריך הנפקת ת.ז ה לניהול קופ"גחבר-יהב אחים ואחיות

 סמל ישוב חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 שם ישוב חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 סמל רחוב חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 שם רחוב חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 מספר בית חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 אות בית חברה לניהול קופ"ג-ים ואחיותיהב אח

 מספר כניסה חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 מספר דירה חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 5מיקוד  חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 7מיקוד  חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 הקוד חלוק חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות

 מספר זהות יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שם משפחה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 
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 שם משפחה קודם יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שם נעורים יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שם פרטי יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שם פרטי קודם יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שם אב יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 תאריך לידה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 תאריך לידה עברי יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 סוג מקום לידה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 מקום לידה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 קוד ארץ לידה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 ב.זוג מ.זהות יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 ב.זוג שם פרטי יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 ב.זוג שם משפחה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 מצב אישי יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 יך מצב אישיתאר יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 מין יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 סטטוס יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 תאריך פטירה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 תאריך פטירה עברי יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 אינדיקציית פטירה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 דת דת פשע פרמצטיקהיחי-משרד הבריאות 

 לאום יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 אזרחות יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 תאריך כניסה לארץ יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 תאריך עליה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 ארץ עליה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 מספר עליה דת פשע פרמצטיקהיחי-משרד הבריאות 

 אזרחות זרה עבור זרים יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 דרכון זר עבור זרים יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 סמל ישוב יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שם ישוב יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 רחוב סמל יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שם רחוב יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 מספר בית יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 אות בית יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 מספר כניסה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 מספר דירה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 5מיקוד  יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 7מיקוד  יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 תאריך כניסה למען יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  574עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: סמל ישוב יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם ישוב יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל רחוב יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם רחוב יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר בית יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: אות בית יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: כניסה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר דירה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 5כ. דואר: מיקוד  יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 7כ. דואר: מיקוד  יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: תא דואר יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: אצל יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך כניסה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך סיום יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שם משפחה אנגלית יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שם פרטי אנגלית יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 אינד שוהה בחול יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 רץתאריך כניסה אחרונה לא יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 מ.אישי מול בן זוג יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שנת לידה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 סוג מקום פטירה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 קוד חלוקה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 כ. דואר: קוד חלוקה יחידת פשע פרמצטיקה-הבריאות משרד 

 שם פרטי אב )רשומת אב( יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 וקףתאריך ת יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג קשר יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: מאגר יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר זהות יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם משפחה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 שם פרטיבן משפחה:  יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג מקום לידה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: מקום לידה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה עברי יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם אב פשע פרמצטיקהיחידת -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מין יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: סטטוס יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 
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 בן משפחה: דרכון זר יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר נלווה יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 עבור שאילתות-סוג שם  פשע פרמצטיקהיחידת -משרד הבריאות 

 שם קודם יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 תאריך עדכון יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 

 מספר זהות מועצה אזורית חבל אילות

 שם משפחה מועצה אזורית חבל אילות

 שם משפחה קודם מועצה אזורית חבל אילות

 טישם פר מועצה אזורית חבל אילות

 מאגר אב מועצה אזורית חבל אילות

 מ.זהות אב מועצה אזורית חבל אילות

 שם אב מועצה אזורית חבל אילות

 מאגר אם מועצה אזורית חבל אילות

 מספר זהות אם מועצה אזורית חבל אילות

 שם אם מועצה אזורית חבל אילות

 שם סב מועצה אזורית חבל אילות

 ך לידהתארי מועצה אזורית חבל אילות

 סוג מקום לידה מועצה אזורית חבל אילות

 מקום לידה מועצה אזורית חבל אילות

 ב.זוג מאגר מועצה אזורית חבל אילות

 ב.זוג מ.זהות מועצה אזורית חבל אילות

 מצב אישי מועצה אזורית חבל אילות

 תאריך מצב אישי מועצה אזורית חבל אילות

 מין מועצה אזורית חבל אילות

 תאריך פטירה ה אזורית חבל אילותמועצ

 אינדיקציית פטירה מועצה אזורית חבל אילות

 לאום מועצה אזורית חבל אילות

 תאריך כניסה לארץ מועצה אזורית חבל אילות

 תאריך עליה מועצה אזורית חבל אילות

 ארץ עליה מועצה אזורית חבל אילות

 סמל ישוב מועצה אזורית חבל אילות

 שם ישוב חבל אילות מועצה אזורית

 סמל רחוב מועצה אזורית חבל אילות

 שם רחוב מועצה אזורית חבל אילות

 מספר בית מועצה אזורית חבל אילות

 אות בית מועצה אזורית חבל אילות

 מספר כניסה מועצה אזורית חבל אילות

 מספר דירה מועצה אזורית חבל אילות

 5מיקוד  מועצה אזורית חבל אילות

 7מיקוד  אזורית חבל אילות מועצה
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 תאריך כניסה למען מועצה אזורית חבל אילות

 סמל ישוב קודם)אצוה( מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: שם ישוב מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: שם רחוב לותמועצה אזורית חבל אי

 כ. דואר: מספר בית מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: אות בית מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: כניסה מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: מספר דירה מועצה אזורית חבל אילות

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה אזורית חבל אילות

 7אר: מיקוד כ. דו מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: תא דואר מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: אצל מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה אזורית חבל אילות

 סה"כ ילדים מועצה אזורית חבל אילות

 18סה"כ ילדים עד  מועצה אזורית חבל אילות

 נפה מועצה אזורית חבל אילות

 קוד עדכון מועצה אזורית חבל אילות

 קוד חלוקה מועצה אזורית חבל אילות

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה אזורית חבל אילות

 קטין:קוד חלוקה מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: סמל ישוב מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: שם ישוב מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: סמל רחוב ועצה אזורית חבל אילותמ

 קטין: שם רחוב מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: מספר בית מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: אות בית מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: כניסה מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: מספר דירה מועצה אזורית חבל אילות

 5: מיקוד קטין מועצה אזורית חבל אילות

 7קטין: מיקוד  מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: תא דואר מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: אצל מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: תאריך כניסה מועצה אזורית חבל אילות

 קטין: תאריך סיום מועצה אזורית חבל אילות

 סמל קלפי מועצה אזורית חבל אילות

 מספר זהות העובדים בעי' ת"א בע"מ החברה לניהול ק"ג של

 שם משפחה החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ
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 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  577עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם פרטי החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 תאריך לידה החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 מין החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 תאריך פטירה ל העובדים בעי' ת"א בע"מהחברה לניהול ק"ג ש

 אינדיקציית פטירה החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 סמל ישוב החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 בשם ישו החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 סמל רחוב החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 שם רחוב החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 מספר בית החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 אות בית החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 כניסהמספר  החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 מספר דירה החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 5מיקוד  החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 7מיקוד  החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ

 קוד חלוקה החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ
 משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים

 מספר זהות בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שם משפחה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שם משפחה קודם בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שם נעורים בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שם פרטי בנגב
חקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים משרד ה

 שם פרטי קודם בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שם אב בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שם אם בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 תאריך לידה בנגב
הבדואים משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות 

 מצב אישי בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 תאריך מצב אישי בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 מין בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 סטטוס בנגב
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 673מתוך  578עמוד 

 שם שדה שם לקוח
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 תאריך סטטוס בנגב
החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים  משרד
 תאריך פטירה בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 אינדיקציית פטירה בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 לאום בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 אזרחות בנגב

תישבות הבדואים משרד החקלאות הרשות להסדרת ה
 סמל ישוב בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 שם ישוב בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 סמל רחוב בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 שם רחוב בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 מספר בית בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 אות בית בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 מספר כניסה בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 מספר דירה בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 5מיקוד  בנגב

תישבות הבדואים משרד החקלאות הרשות להסדרת ה
 7מיקוד  בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 תאריך כניסה למען בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 כ. דואר: סמל ישוב בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 כ. דואר: שם ישוב בנגב

ות הבדואים משרד החקלאות הרשות להסדרת התישב
 כ. דואר: סמל רחוב בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 כ. דואר: שם רחוב בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 כ. דואר: מספר בית בנגב

משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 
 כ. דואר: אות בית בנגב
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 שם שדה שם לקוח
התישבות הבדואים  משרד החקלאות הרשות להסדרת

 כ. דואר: כניסה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 כ. דואר: מספר דירה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 5כ. דואר: מיקוד  בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 7כ. דואר: מיקוד  בנגב
סדרת התישבות הבדואים משרד החקלאות הרשות לה

 כ. דואר: תא דואר בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 כ. דואר: אצל בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 כ. דואר: תאריך כניסה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 כ. דואר: תאריך סיום בנגב
רשות להסדרת התישבות הבדואים משרד החקלאות ה

 סה"כ ילדים בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 מ.אישי מול בן זוג בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שנת לידה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 קוד חלוקה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 כ. דואר: קוד חלוקה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שם משפחה אב בנגב
רשות להסדרת התישבות הבדואים משרד החקלאות ה

 שם פרטי אב )רשומת אב( בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שם משפחה אם בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שם פרטי אם )רשומת האם( בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 ב.ג סוג פתיחה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 ב.ג תחנת גבול פתיחה בנגב



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  580עמוד 

 שם שדה שם לקוח
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 ב.ג תאריך סגירת תנועה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 סגירהב.ג סוג  בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 ב.ג תחנת גבול סגירה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 תאריך תוקף בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 בן משפחה: סוג קשר בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 מאגר בן משפחה: בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 בן משפחה: מספר זהות בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 בן משפחה: שם משפחה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 בן משפחה: שם פרטי בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 ן משפחה: תאריך לידהב בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שם קודם בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 תאריך עדכון בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 תאריך ביטול בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 שהייה קוד סוג אשרת בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 תאריך תוקף אשרת שהייה בנגב
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות הבדואים 

 מספר רשיון חדש אשרת שהייה בנגב

 מספר זהות מור קופות גמל בע"מ

 שם משפחה ור קופות גמל בע"ממ

 שם פרטי מור קופות גמל בע"מ

 תאריך לידה מור קופות גמל בע"מ

 מין מור קופות גמל בע"מ

 תאריך פטירה מור קופות גמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה מור קופות גמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז מור קופות גמל בע"מ

 סמל ישוב מור קופות גמל בע"מ

 שם ישוב מל בע"ממור קופות ג
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 שם שדה שם לקוח

 סמל רחוב מור קופות גמל בע"מ

 שם רחוב מור קופות גמל בע"מ

 מספר בית מור קופות גמל בע"מ

 אות בית מור קופות גמל בע"מ

 מספר כניסה מור קופות גמל בע"מ

 מספר דירה מור קופות גמל בע"מ

 5מיקוד  מור קופות גמל בע"מ

 7מיקוד  מור קופות גמל בע"מ

 קוד חלוקה ת גמל בע"ממור קופו

 מספר זהות תאגיד מי עירון בע"מ

 שם משפחה תאגיד מי עירון בע"מ

 שם פרטי תאגיד מי עירון בע"מ

 מ.זהות אב תאגיד מי עירון בע"מ

 שם אב תאגיד מי עירון בע"מ

 מספר זהות אם תאגיד מי עירון בע"מ

 אינדיקציית פטירה תאגיד מי עירון בע"מ

 סמל ישוב בע"מ תאגיד מי עירון

 שם ישוב תאגיד מי עירון בע"מ

 סמל רחוב תאגיד מי עירון בע"מ

 שם רחוב תאגיד מי עירון בע"מ

 מספר בית תאגיד מי עירון בע"מ

 אות בית תאגיד מי עירון בע"מ

 מספר כניסה תאגיד מי עירון בע"מ

 מספר דירה תאגיד מי עירון בע"מ

 5מיקוד  תאגיד מי עירון בע"מ

 7מיקוד  אגיד מי עירון בע"מת

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד מי עירון בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מי עירון בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד מי עירון בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מי עירון בע"מ

 כ. דואר: מספר בית תאגיד מי עירון בע"מ

 תכ. דואר: אות בי תאגיד מי עירון בע"מ

 כ. דואר: כניסה תאגיד מי עירון בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מי עירון בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד מי עירון בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מי עירון בע"מ

 כ. דואר: תא דואר תאגיד מי עירון בע"מ

 כ. דואר: אצל תאגיד מי עירון בע"מ

 תאריך כניסהכ. דואר:  תאגיד מי עירון בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד מי עירון בע"מ
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 שם שדה שם לקוח

 קוד עדכון תאגיד מי עירון בע"מ

 קוד חלוקה תאגיד מי עירון בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד מי עירון בע"מ

 מספר זהות מי שיקמה בע"מ

 שם משפחה מי שיקמה בע"מ

 שם פרטי מי שיקמה בע"מ

 מ.זהות אב מי שיקמה בע"מ

 שם אב שיקמה בע"ממי 

 מספר זהות אם מי שיקמה בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי שיקמה בע"מ

 סמל ישוב מי שיקמה בע"מ

 שם ישוב מי שיקמה בע"מ

 סמל רחוב מי שיקמה בע"מ

 שם רחוב מי שיקמה בע"מ

 מספר בית מי שיקמה בע"מ

 אות בית מי שיקמה בע"מ

 מספר כניסה מי שיקמה בע"מ

 מספר דירה "ממי שיקמה בע

 5מיקוד  מי שיקמה בע"מ

 7מיקוד  מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: כניסה י שיקמה בע"ממ

 כ. דואר: מספר דירה מי שיקמה בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מי שיקמה בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: אצל מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מי שיקמה בע"מ

 קוד עדכון מי שיקמה בע"מ

 קוד חלוקה מי שיקמה בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי שיקמה בע"מ

 מספר זהות מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 שם משפחה מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 שם פרטי מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת
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 שם שדה שם לקוח

 מ.זהות אב ע"ממפעלי מים וביוב ב-תאגיד הרי נצרת

 שם אב מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 מספר זהות אם מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 אינדיקציית פטירה מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 סמל ישוב מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 שם ישוב מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 סמל רחוב מפעלי מים וביוב בע"מ-יד הרי נצרתתאג

 שם רחוב מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 מספר בית מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 אות בית מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 מספר כניסה מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 מספר דירה ב בע"ממפעלי מים וביו-תאגיד הרי נצרת

 5מיקוד  מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 7מיקוד  מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: סמל ישוב מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: שם ישוב מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 דואר: סמל רחובכ.  מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: שם רחוב מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: מספר בית מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: אות בית מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: כניסה מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: מספר דירה וביוב בע"ממפעלי מים -תאגיד הרי נצרת

 5כ. דואר: מיקוד  מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 7כ. דואר: מיקוד  מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: תא דואר מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: אצל מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: תאריך כניסה מפעלי מים וביוב בע"מ-תתאגיד הרי נצר

 כ. דואר: תאריך סיום מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 קוד עדכון מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 קוד חלוקה מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 כ. דואר: קוד חלוקה מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 מספר זהות בע"מ 2010ביבים מי א

 שם משפחה בע"מ 2010מי אביבים 

 שם פרטי בע"מ 2010מי אביבים 

 מ.זהות אב בע"מ 2010מי אביבים 

 שם אב בע"מ 2010מי אביבים 

 מספר זהות אם בע"מ 2010מי אביבים 

 אינדיקציית פטירה בע"מ 2010מי אביבים 

 סמל ישוב בע"מ 2010מי אביבים 

 שם ישוב בע"מ 2010מי אביבים 
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 שם שדה שם לקוח

 סמל רחוב בע"מ 2010מי אביבים 

 שם רחוב בע"מ 2010מי אביבים 

 מספר בית בע"מ 2010מי אביבים 

 אות בית בע"מ 2010מי אביבים 

 מספר כניסה בע"מ 2010מי אביבים 

 מספר דירה בע"מ 2010מי אביבים 

 5מיקוד  בע"מ 2010מי אביבים 

 7מיקוד  בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: סמל ישוב בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: שם ישוב בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: סמל רחוב בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: שם רחוב בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: מספר בית בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: אות בית בע"מ 2010מי אביבים 

 דואר: כניסהכ.  בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: מספר דירה בע"מ 2010מי אביבים 

 5כ. דואר: מיקוד  בע"מ 2010מי אביבים 

 7כ. דואר: מיקוד  בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: תא דואר בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: אצל בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: תאריך כניסה בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: תאריך סיום בע"מ 2010מי אביבים 

 קוד עדכון בע"מ 2010מי אביבים 

 קוד חלוקה בע"מ 2010מי אביבים 

 כ. דואר: קוד חלוקה בע"מ 2010מי אביבים 

 מספר זהות מעיינות השרון בע"מ

 שם משפחה מעיינות השרון בע"מ

 שם פרטי מעיינות השרון בע"מ

 מ.זהות אב מעיינות השרון בע"מ

 שם אב שרון בע"ממעיינות ה

 מספר זהות אם מעיינות השרון בע"מ

 אינדיקציית פטירה מעיינות השרון בע"מ

 סמל ישוב מעיינות השרון בע"מ

 שם ישוב מעיינות השרון בע"מ

 סמל רחוב מעיינות השרון בע"מ

 שם רחוב מעיינות השרון בע"מ

 מספר בית מעיינות השרון בע"מ

 אות בית מעיינות השרון בע"מ

 מספר כניסה מעיינות השרון בע"מ

 מספר דירה מעיינות השרון בע"מ
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 5מיקוד  מעיינות השרון בע"מ

 7מיקוד  מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מעיינות השרון בע"מ

 אר: שם רחובכ. דו מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: אות בית מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: כניסה מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מעיינות השרון בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מעיינות השרון בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מעיינות השרון בע"מ

 . דואר: תא דוארכ מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: אצל מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מעיינות השרון בע"מ

 קוד עדכון מעיינות השרון בע"מ

 קוד חלוקה מעיינות השרון בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מעיינות השרון בע"מ

 מספר זהות מי רמת גן בע"מ

 שם משפחה מי רמת גן בע"מ

 שם פרטי מי רמת גן בע"מ

 מ.זהות אב מי רמת גן בע"מ

 שם אב מי רמת גן בע"מ

 מספר זהות אם מי רמת גן בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי רמת גן בע"מ

 סמל ישוב מי רמת גן בע"מ

 שם ישוב מי רמת גן בע"מ

 סמל רחוב מי רמת גן בע"מ

 שם רחוב מי רמת גן בע"מ

 מספר בית מי רמת גן בע"מ

 אות בית מי רמת גן בע"מ

 מספר כניסה מי רמת גן בע"מ

 מספר דירה מי רמת גן בע"מ

 5מיקוד  מי רמת גן בע"מ

 7מיקוד  מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מת גן בע"ממי ר
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 כ. דואר: מספר בית מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: כניסה מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מי רמת גן בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מי רמת גן בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מי רמת גן בע"מ

 וארכ. דואר: תא ד מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: אצל מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מי רמת גן בע"מ

 קוד עדכון מי רמת גן בע"מ

 קוד חלוקה מי רמת גן בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי רמת גן בע"מ

 מספר זהות מניב ראשון בע"מ

 שם משפחה מניב ראשון בע"מ

 שם פרטי ן בע"ממניב ראשו

 מ.זהות אב מניב ראשון בע"מ

 שם אב מניב ראשון בע"מ

 מספר זהות אם מניב ראשון בע"מ

 אינדיקציית פטירה מניב ראשון בע"מ

 סמל ישוב מניב ראשון בע"מ

 שם ישוב מניב ראשון בע"מ

 סמל רחוב מניב ראשון בע"מ

 שם רחוב מניב ראשון בע"מ

 מספר בית מניב ראשון בע"מ

 אות בית מניב ראשון בע"מ

 מספר כניסה מניב ראשון בע"מ

 מספר דירה מניב ראשון בע"מ

 5מיקוד  מניב ראשון בע"מ

 7מיקוד  מניב ראשון בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מניב ראשון בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מניב ראשון בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מניב ראשון בע"מ

 ואר: שם רחובכ. ד מניב ראשון בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מניב ראשון בע"מ

 כ. דואר: אות בית מניב ראשון בע"מ

 כ. דואר: כניסה מניב ראשון בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מניב ראשון בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מניב ראשון בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מניב ראשון בע"מ
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 כ. דואר: תא דואר מניב ראשון בע"מ

 כ. דואר: אצל ב ראשון בע"ממני

 כ. דואר: תאריך כניסה מניב ראשון בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מניב ראשון בע"מ

 קוד עדכון מניב ראשון בע"מ

 קוד חלוקה מניב ראשון בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מניב ראשון בע"מ

 מספר זהות היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם משפחה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה - משרד האוצר

 שם פרטי היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם אב היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם סב היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 תאריך לידה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 תאריך לידה עברי היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -אוצר משרד ה

 מצב אישי היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 מין היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 סטטוס היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 ירהתאריך פט היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 אינדיקציית פטירה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 אזרחות זרה עבור זרים היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 דרכון זר עבור זרים היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 סמל ישוב היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם ישוב היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -ר משרד האוצ

 סמל רחוב היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם רחוב היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 מספר בית היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 אות בית היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 מספר כניסה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -ד האוצר משר

 מספר דירה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 5מיקוד  היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 7מיקוד  היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 יך כניסה למעןתאר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: סמל ישוב היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: שם ישוב היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: סמל רחוב היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 חובכ. דואר: שם ר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: מספר בית היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: אות בית היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: כניסה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: מספר דירה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 
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 5כ. דואר: מיקוד  היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -אוצר משרד ה

 7כ. דואר: מיקוד  היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: תא דואר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: אצל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: תאריך כניסה רצית לפיקוח על הבניההיחידה הא -משרד האוצר 

 כ. דואר: תאריך סיום היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם משפחה אנגלית היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם פרטי אנגלית היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם אב אנגלית קוח על הבניההיחידה הארצית לפי -משרד האוצר 

 שם אם אנגלית היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 מספר מסמך נסיעה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 תאריך כניסה אחרונה לארץ היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 אריך יציאה אחרונה מהארץת היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שנת לידה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 קוד חלוקה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 כ. דואר: קוד חלוקה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם אבי האב היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -אוצר משרד ה

 ב.ג תאריך סגירת תנועה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 מאגר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 תאריך תוקף היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 בן משפחה: סוג קשר לפיקוח על הבניה היחידה הארצית -משרד האוצר 

 בן משפחה: מאגר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 בן משפחה: מספר זהות היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם משפחה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 בן משפחה: שם פרטי על הבניההיחידה הארצית לפיקוח  -משרד האוצר 

 בן משפחה: תאריך לידה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 בן משפחה: אזרחות היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 בן משפחה: מין היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 עבור שאילתות-וג שם ס היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם קודם היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 תאריך עדכון היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 סוג עדכון היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 סיבת שינוי היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 תאריך ביטול ה הארצית לפיקוח על הבניההיחיד -משרד האוצר 

 מאגר מקושר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 זיהוי מקושר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 קוד ארץ מקושר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 מקושר שם ארץ היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 שם פרטי מקושר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 
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 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה מקושר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 תאריך לידה מקושר היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 קוד סוג אשרת שהייה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 תאריך פג תוקף אשרת שהייה היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -וצר משרד הא

 אזרחות זרה ישראל/ישע היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 

 מספר זהות תאגיד מים מי שמש בע"מ

 שם משפחה תאגיד מים מי שמש בע"מ

 שם פרטי תאגיד מים מי שמש בע"מ

 מ.זהות אב תאגיד מים מי שמש בע"מ

 שם אב תאגיד מים מי שמש בע"מ

 מספר זהות אם תאגיד מים מי שמש בע"מ

 אינדיקציית פטירה תאגיד מים מי שמש בע"מ

 סמל ישוב תאגיד מים מי שמש בע"מ

 שם ישוב תאגיד מים מי שמש בע"מ

 סמל רחוב תאגיד מים מי שמש בע"מ

 שם רחוב תאגיד מים מי שמש בע"מ

 ר ביתמספ תאגיד מים מי שמש בע"מ

 אות בית תאגיד מים מי שמש בע"מ

 מספר כניסה תאגיד מים מי שמש בע"מ

 מספר דירה תאגיד מים מי שמש בע"מ

 5מיקוד  תאגיד מים מי שמש בע"מ

 7מיקוד  תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב ם מי שמש בע"מתאגיד מי

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: מספר בית תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: אות בית תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: כניסה תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מים מי שמש בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים מי שמש בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: תא דואר תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: אצל תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד מים מי שמש בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד מים מי שמש בע"מ

 קוד עדכון תאגיד מים מי שמש בע"מ

 קוד חלוקה גיד מים מי שמש בע"מתא

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד מים מי שמש בע"מ

 מספר זהות בע"מ 2003יובלים בשומרון 
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 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 שם פרטי בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 מ.זהות אב בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 שם אב בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 מספר זהות אם בע"מ 2003מרון יובלים בשו

 אינדיקציית פטירה בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 סמל ישוב בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 שם ישוב בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 סמל רחוב בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 שם רחוב בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 מספר בית בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 אות בית בע"מ 2003רון יובלים בשומ

 מספר כניסה בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 מספר דירה בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 5מיקוד  בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 7מיקוד  בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: סמל ישוב בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: שם ישוב בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: סמל רחוב בע"מ 2003ם בשומרון יובלי

 כ. דואר: שם רחוב בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: מספר בית בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: אות בית בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: כניסה בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: מספר דירה בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 5כ. דואר: מיקוד  בע"מ 2003ובלים בשומרון י

 7כ. דואר: מיקוד  בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: תא דואר בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: אצל בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: תאריך כניסה בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 וםכ. דואר: תאריך סי בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 קוד עדכון בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 קוד חלוקה בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 כ. דואר: קוד חלוקה בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 מספר זהות מי הרצליה בע"מ

 שם משפחה מי הרצליה בע"מ

 שם פרטי מי הרצליה בע"מ

 מ.זהות אב מי הרצליה בע"מ

 שם אב מי הרצליה בע"מ

 מספר זהות אם "ממי הרצליה בע

 אינדיקציית פטירה מי הרצליה בע"מ
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 שם שדה שם לקוח

 סמל ישוב מי הרצליה בע"מ

 שם ישוב מי הרצליה בע"מ

 סמל רחוב מי הרצליה בע"מ

 שם רחוב מי הרצליה בע"מ

 מספר בית מי הרצליה בע"מ

 אות בית מי הרצליה בע"מ

 מספר כניסה מי הרצליה בע"מ

 מספר דירה מי הרצליה בע"מ

 5מיקוד  ליה בע"ממי הרצ

 7מיקוד  מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: כניסה ממי הרצליה בע"

 כ. דואר: מספר דירה מי הרצליה בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מי הרצליה בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: אצל מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מי הרצליה בע"מ

 קוד עדכון הרצליה בע"מ מי

 קוד חלוקה מי הרצליה בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי הרצליה בע"מ

 מספר זהות מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 שם משפחה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 שם פרטי מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 שם אב מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 תאריך לידה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 תאריך לידה עברי מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 מין מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 סטטוס מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 תאריך פטירה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 תאריך פטירה עברי מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 1סיבת פטירה  מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 2סיבת פטירה  מניעת זיהומים-ריאותמשרד הב

 3סיבת פטירה  מניעת זיהומים-משרד הבריאות
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 שם שדה שם לקוח

 צבא מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 אינדיקציית פטירה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 סמל ישוב מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 שם ישוב מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 רחובסמל  מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 שם רחוב מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 מספר בית מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 אות בית מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 מספר כניסה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 מספר דירה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 5מיקוד  מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 7יקוד מ מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: סמל ישוב מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: שם ישוב מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: סמל רחוב מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: שם רחוב מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: מספר בית מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: אות בית יהומיםמניעת ז-משרד הבריאות

 כ. דואר: כניסה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: מספר דירה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 5כ. דואר: מיקוד  מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 7כ. דואר: מיקוד  מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: תא דואר מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: אצל מניעת זיהומים-בריאותמשרד ה

 כ. דואר: תאריך כניסה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: תאריך סיום מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 שם משפחה אנגלית מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 שם פרטי אנגלית מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 טירהסוג מקום פ מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 מקום פטירה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 קוד חלוקה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 כ. דואר: קוד חלוקה מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 תוצאות אימות מניעת זיהומים-משרד הבריאות

 מספר זהות מי לוד בע"מ

 שם משפחה מי לוד בע"מ

 שם פרטי מי לוד בע"מ

 אבמ.זהות  מי לוד בע"מ

 שם אב מי לוד בע"מ

 מספר זהות אם מי לוד בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי לוד בע"מ
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 שם שדה שם לקוח

 סמל ישוב מי לוד בע"מ

 שם ישוב מי לוד בע"מ

 סמל רחוב מי לוד בע"מ

 שם רחוב מי לוד בע"מ

 מספר בית מי לוד בע"מ

 אות בית מי לוד בע"מ

 מספר כניסה מי לוד בע"מ

 מספר דירה מי לוד בע"מ

 5מיקוד  י לוד בע"ממ

 7מיקוד  מי לוד בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי לוד בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מי לוד בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי לוד בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מי לוד בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מי לוד בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי לוד בע"מ

 כ. דואר: כניסה מי לוד בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה וד בע"ממי ל

 5כ. דואר: מיקוד  מי לוד בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מי לוד בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי לוד בע"מ

 כ. דואר: אצל מי לוד בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מי לוד בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מי לוד בע"מ

 קוד עדכון מי לוד בע"מ

 קוד חלוקה מי לוד בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי לוד בע"מ

 מספר זהות עין כרמים בע"מ

 שם משפחה עין כרמים בע"מ

 שם פרטי עין כרמים בע"מ

 מ.זהות אב עין כרמים בע"מ

 שם אב עין כרמים בע"מ

 מספר זהות אם עין כרמים בע"מ

 אינדיקציית פטירה עין כרמים בע"מ

 סמל ישוב עין כרמים בע"מ

 שם ישוב מעין כרמים בע"

 סמל רחוב עין כרמים בע"מ

 שם רחוב עין כרמים בע"מ

 מספר בית עין כרמים בע"מ

 אות בית עין כרמים בע"מ
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 מספר כניסה עין כרמים בע"מ

 מספר דירה עין כרמים בע"מ

 5מיקוד  עין כרמים בע"מ

 7מיקוד  עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב "מעין כרמים בע

 כ. דואר: סמל רחוב עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: מספר בית עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: אות בית עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: כניסה עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה עין כרמים בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  עין כרמים בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  ן כרמים בע"מעי

 כ. דואר: תא דואר עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: אצל עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום עין כרמים בע"מ

 קוד עדכון עין כרמים בע"מ

 קוד חלוקה עין כרמים בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה עין כרמים בע"מ
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -ד הבריאות משר

 מספר זהות לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שם משפחה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שם משפחה קודם לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שם נעורים לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -יאות משרד הבר

 שם פרטי לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שם פרטי קודם לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שם אב לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 תאריך לידה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -ם הור -משרד הבריאות 

 ב.זוג מ.זהות לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם פרטי לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 ב.זוג שם משפחה לחוק הח
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הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 מין לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 אינדיקציית פטירה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 אזרחות לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 סמל ישוב לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שם ישוב לחוק הח
ת רפואיות מנחות הוראו -הורם  -משרד הבריאות 

 סמל רחוב לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שם רחוב לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 מספר בית לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 אות בית לחוק הח
ת הוראות רפואיות מנחו -הורם  -משרד הבריאות 

 מספר כניסה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 מספר דירה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 5מיקוד  לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 7מיקוד  לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 אריך כניסה למעןת לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל ישוב לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם ישוב לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: סמל רחוב לחוק הח
פואיות מנחות הוראות ר -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: שם רחוב לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: מספר בית לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: אות בית לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: כניסה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -ת משרד הבריאו

 כ. דואר: מספר דירה לחוק הח
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הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 5כ. דואר: מיקוד  לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 7כ. דואר: מיקוד  לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 : תא דוארכ. דואר לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: אצל לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך כניסה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: תאריך סיום לחוק הח
ת מנחות הוראות רפואיו -הורם  -משרד הבריאות 

 שם משפחה אנגלית לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שם פרטי אנגלית לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 מ.אישי מול בן זוג לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שנת לידה לחוק הח
אות רפואיות מנחות הור -הורם  -משרד הבריאות 

 קוד חלוקה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 כ. דואר: קוד חלוקה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 תאריך תוקף לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סוג קשר לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מאגר לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מספר זהות לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם משפחה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שם פרטיבן משפחה:  לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: תאריך לידה לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: שם אב לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: מין לחוק הח
ות הוראות רפואיות מנח -הורם  -משרד הבריאות 

 בן משפחה: סטטוס לחוק הח
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הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 עבור שאילתות-סוג שם  לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 שם קודם לחוק הח
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 תאריך עדכון לחוק הח

 הותמספר ז תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 שם משפחה תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 שם פרטי תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 מ.זהות אב תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 שם אב תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 מספר זהות אם תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 אינדיקציית פטירה תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 בסמל ישו תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 שם ישוב תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 סמל רחוב תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 שם רחוב תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 מספר בית תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 אות בית תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 מספר כניסה תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 מספר דירה תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 5מיקוד  תאגיד מים -בע"מ מי חדרה 

 7מיקוד  תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: מספר בית יםתאגיד מ -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: אות בית תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: כניסה תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: תא דואר ד מיםתאגי -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: אצל תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 קוד עדכון תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 קוד חלוקה תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 דואר: קוד חלוקהכ.  תאגיד מים -מי חדרה בע"מ 

 מספר זהות תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק
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 שם משפחה תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 שם פרטי תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 מ.זהות אב תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 שם אב ק בע"מתאגיד המים והביוב של בני בר-מי ברק

 מספר זהות אם תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 אינדיקציית פטירה תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 סמל ישוב תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 שם ישוב תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 סמל רחוב בני ברק בע"מ תאגיד המים והביוב של-מי ברק

 שם רחוב תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 מספר בית תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 אות בית תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 מספר כניסה תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 מספר דירה בני ברק בע"מתאגיד המים והביוב של -מי ברק

 5מיקוד  תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 7מיקוד  תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 כ. דואר: סמל רחוב המים והביוב של בני ברק בע"מתאגיד -מי ברק

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 כ. דואר: מספר בית תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 כ. דואר: אות בית תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 כ. דואר: כניסה ברק בע"מ תאגיד המים והביוב של בני-מי ברק

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 א דוארכ. דואר: ת תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 כ. דואר: אצל תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 קוד עדכון תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 קוד חלוקה ם והביוב של בני ברק בע"מתאגיד המי-מי ברק

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 מספר זהות מי אונו

 שם משפחה מי אונו

 שם פרטי מי אונו

 מ.זהות אב מי אונו

 שם אב מי אונו

 מספר זהות אם מי אונו

 אינדיקציית פטירה מי אונו
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 סמל ישוב מי אונו

 שם ישוב נומי או

 סמל רחוב מי אונו

 שם רחוב מי אונו

 מספר בית מי אונו

 אות בית מי אונו

 מספר כניסה מי אונו

 מספר דירה מי אונו

 5מיקוד  מי אונו

 7מיקוד  מי אונו

 כ. דואר: סמל ישוב מי אונו

 כ. דואר: שם ישוב מי אונו

 כ. דואר: סמל רחוב מי אונו

 חובכ. דואר: שם ר מי אונו

 כ. דואר: מספר בית מי אונו

 כ. דואר: אות בית מי אונו

 כ. דואר: כניסה מי אונו

 כ. דואר: מספר דירה מי אונו

 5כ. דואר: מיקוד  מי אונו

 7כ. דואר: מיקוד  מי אונו

 כ. דואר: תא דואר מי אונו

 כ. דואר: אצל מי אונו

 כ. דואר: תאריך כניסה מי אונו

 תאריך סיום כ. דואר: מי אונו

 קוד עדכון מי אונו

 קוד חלוקה מי אונו

 כ. דואר: קוד חלוקה מי אונו

 מספר זהות מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שם משפחה מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שם משפחה קודם מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שם נעורים ר תרומות בציותמאג -מתבי  -משרד הבריאות

 שם פרטי מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שם פרטי קודם מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שם אב מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 תאריך לידה מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 תאריך לידה עברי בציות מאגר תרומות -מתבי  -משרד הבריאות

 מצב אישי מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 תאריך מצב אישי מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 מין מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 סטטוס מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות
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 אינדיקציית פטירה מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 דת מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 לאום מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 סמל ישוב מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שם ישוב מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 סמל רחוב מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שם רחוב מאגר תרומות בציות -מתבי  -ד הבריאותמשר

 מספר בית מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 אות בית מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 מספר כניסה מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 מספר דירה מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 5מיקוד  מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 7מיקוד  מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: סמל ישוב מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: שם ישוב מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: סמל רחוב מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: שם רחוב מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: מספר בית מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: אות בית מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: כניסה מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: מספר דירה מות בציותמאגר תרו -מתבי  -משרד הבריאות

 5כ. דואר: מיקוד  מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 7כ. דואר: מיקוד  מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: תא דואר מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: אצל מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: תאריך כניסה מאגר תרומות בציות -מתבי  -רד הבריאותמש

 כ. דואר: תאריך סיום מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שם משפחה אנגלית מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שם פרטי אנגלית מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שנת לידה תרומות בציותמאגר  -מתבי  -משרד הבריאות

 קוד חלוקה מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 כ. דואר: קוד חלוקה מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 עבור שאילתות-סוג שם  מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 שם קודם מאגר תרומות בציות -מתבי  -משרד הבריאות

 תאריך עדכון מאגר תרומות בציות -תבי מ -משרד הבריאות

 מספר זהות מעיינות זיו בע"מ

 שם משפחה מעיינות זיו בע"מ

 שם פרטי מעיינות זיו בע"מ

 מ.זהות אב מעיינות זיו בע"מ

 שם אב מעיינות זיו בע"מ
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 מספר זהות אם מעיינות זיו בע"מ

 אינדיקציית פטירה מעיינות זיו בע"מ

 ישוב סמל מעיינות זיו בע"מ

 שם ישוב מעיינות זיו בע"מ

 סמל רחוב מעיינות זיו בע"מ

 שם רחוב מעיינות זיו בע"מ

 מספר בית מעיינות זיו בע"מ

 אות בית מעיינות זיו בע"מ

 מספר כניסה מעיינות זיו בע"מ

 מספר דירה מעיינות זיו בע"מ

 5מיקוד  מעיינות זיו בע"מ

 7מיקוד  מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב זיו בע"ממעיינות 

 כ. דואר: שם ישוב מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: אות בית מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: כניסה מעיינות זיו בע"מ

 . דואר: מספר דירהכ מעיינות זיו בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מעיינות זיו בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: אצל מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מעיינות זיו בע"מ

 וןקוד עדכ מעיינות זיו בע"מ

 קוד חלוקה מעיינות זיו בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מעיינות זיו בע"מ

 מספר זהות מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 שם משפחה מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 שם פרטי מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 מ.זהות אב מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 שם אב ים וביובמי שבע, תאגיד אזורי למ

 מספר זהות אם מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 אינדיקציית פטירה מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 סמל ישוב מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 שם ישוב מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 סמל רחוב מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 שם רחוב וביוב מי שבע, תאגיד אזורי למים
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 מספר בית מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 אות בית מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 מספר כניסה מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 מספר דירה מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 5מיקוד  מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 7וד מיק מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 כ. דואר: סמל ישוב מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 כ. דואר: שם ישוב מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 כ. דואר: סמל רחוב מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 כ. דואר: שם רחוב מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 כ. דואר: מספר בית מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 כ. דואר: אות בית שבע, תאגיד אזורי למים וביוב מי

 כ. דואר: כניסה מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 כ. דואר: מספר דירה מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 5כ. דואר: מיקוד  מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 7כ. דואר: מיקוד  מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 כ. דואר: תא דואר אזורי למים וביוב מי שבע, תאגיד

 כ. דואר: אצל מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 כ. דואר: תאריך כניסה מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 כ. דואר: תאריך סיום מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 קוד עדכון מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 קוד חלוקה ובמי שבע, תאגיד אזורי למים ובי

 כ. דואר: קוד חלוקה מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 מספר זהות מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 שם משפחה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 שם פרטי מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 מ.זהות אב מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 שם אב ביוב בע"ממי גבעתיים מפעלי מים ו

 מספר זהות אם מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 סמל ישוב מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 שם ישוב מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 סמל רחוב מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 שם רחוב ים וביוב בע"ממי גבעתיים מפעלי מ

 מספר בית מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 אות בית מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 מספר כניסה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 מספר דירה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 5מיקוד  מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 7מיקוד  ביוב בע"ממי גבעתיים מפעלי מים ו
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 כ. דואר: סמל ישוב מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 דואר: מספר ביתכ.  מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: כניסה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 7מיקוד  כ. דואר: מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אצל מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 קוד עדכון מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 שנת לידה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 קוד חלוקה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 מספר זהות תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 שם משפחה תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 שם פרטי תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 מ.זהות אב תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 שם אב תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 מספר זהות אם תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 אינדיקציית פטירה תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 סמל ישוב תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 שם ישוב תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 סמל רחוב תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 שם רחוב אגיד מיםת -מי יבנה בע"מ 

 מספר בית תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 אות בית תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 מספר כניסה תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 מספר דירה תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 5מיקוד  תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 7מיקוד  תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 דואר: סמל ישובכ.  תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: מספר בית תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 
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 כ. דואר: אות בית תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: כניסה םתאגיד מי -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: תא דואר תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: אצל תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 קוד עדכון תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 קוד חלוקה תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 מספר זהות ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 שם משפחה מימים תאגיד מים של קרית ים בע"

 שם פרטי ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 מ.זהות אב ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 שם אב ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 מספר זהות אם ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 אינדיקציית פטירה ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 סמל ישוב ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 שם ישוב ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 סמל רחוב ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 שם רחוב ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 מספר בית ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 אות בית ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 מספר כניסה ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 מספר דירה ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 5מיקוד  ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 7מיקוד  ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 ואר: סמל רחובכ. ד ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 כ. דואר: מספר בית ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 כ. דואר: אות בית ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 כ. דואר: כניסה ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 ירהכ. דואר: מספר ד ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 כ. דואר: תא דואר ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ
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 כ. דואר: אצל ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום אגיד מים של קרית ים בע"מימים ת

 קוד עדכון ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 קוד חלוקה ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 מספר זהות תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 שפחהשם מ תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 שם פרטי תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 מ.זהות אב תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 שם אב תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 מספר זהות אם תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 אינדיקציית פטירה תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 סמל ישוב תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 שם ישוב תאגיד מים -ובלים אשדוד בע"מ י

 סמל רחוב תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 שם רחוב תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 מספר בית תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 אות בית תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 מספר כניסה תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 מספר דירה תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 5מיקוד  תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 7מיקוד  תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מים -דוד בע"מ יובלים אש

 כ. דואר: מספר בית תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: אות בית תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: כניסה תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 5כ. דואר: מיקוד  ד מיםתאגי -יובלים אשדוד בע"מ 

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: תא דואר תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: אצל תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 אריך סיוםכ. דואר: ת תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 קוד עדכון תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 קוד חלוקה תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 
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 מספר זהות תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 שם משפחה תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 שם פרטי תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 מ.זהות אב תאגיד מים -בע"מ מי כרמל 

 שם אב תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 מספר זהות אם תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 אינדיקציית פטירה תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 סמל ישוב תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 שם ישוב תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 סמל רחוב תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 שם רחוב תאגיד מים -"מ מי כרמל בע

 מספר בית תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 אות בית תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 מספר כניסה תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 מספר דירה תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 5מיקוד  תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 7מיקוד  תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: סמל ישוב יםתאגיד מ -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: מספר בית תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: אות בית תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: כניסה גיד מיםתא -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: תא דואר תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: אצל תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: תאריך כניסה ד מיםתאגי -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 קוד עדכון תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 קוד חלוקה תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד מים -מי כרמל בע"מ 

 מספר זהות תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 שם משפחה ים כפרי גליל תחתון בע"מתאגיד מ-מיאהקום

 שם פרטי תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 מ.זהות אב תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 שם אב תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 מספר זהות אם תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום
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 אינדיקציית פטירה יל תחתון בע"מתאגיד מים כפרי גל-מיאהקום

 סמל ישוב תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 שם ישוב תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 סמל רחוב תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 שם רחוב תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 מספר בית תון בע"מתאגיד מים כפרי גליל תח-מיאהקום

 אות בית תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 מספר כניסה תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 מספר דירה תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 5מיקוד  תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 7יקוד מ תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: מספר בית כפרי גליל תחתון בע"מתאגיד מים -מיאהקום

 כ. דואר: אות בית תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: כניסה תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 5ר: מיקוד כ. דוא תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: תא דואר תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: אצל תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: תאריך סיום ם כפרי גליל תחתון בע"מתאגיד מי-מיאהקום

 קוד עדכון תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 קוד חלוקה תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 מספר זהות ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 שם משפחה תאגיד מיםים בע"מ  -מי בת 

 שם פרטי ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 מ.זהות אב ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 שם אב ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 מספר זהות אם ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 אינדיקציית פטירה ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 סמל ישוב ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 שם ישוב בע"מ תאגיד מיםים  -מי בת 

 סמל רחוב ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 שם רחוב ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 מספר בית ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 
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 אות בית ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 מספר כניסה ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 מספר דירה ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 5מיקוד  תאגיד מים ים בע"מ -מי בת 

 7מיקוד  ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: סמל ישוב ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: שם ישוב ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: סמל רחוב ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: שם רחוב ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: מספר בית יםים בע"מ תאגיד מ -מי בת 

 כ. דואר: אות בית ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: כניסה ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: מספר דירה ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 5כ. דואר: מיקוד  ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 7כ. דואר: מיקוד  ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: תא דואר מ תאגיד מיםים בע" -מי בת 

 כ. דואר: אצל ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: תאריך כניסה ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: תאריך סיום ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 קוד עדכון ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 קוד חלוקה ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 כ. דואר: קוד חלוקה אגיד מיםים בע"מ ת -מי בת 

 מספר זהות מי הוד השרון בע"מ

 שם משפחה מי הוד השרון בע"מ

 שם פרטי מי הוד השרון בע"מ

 מ.זהות אב מי הוד השרון בע"מ

 שם אב מי הוד השרון בע"מ

 מספר זהות אם מי הוד השרון בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי הוד השרון בע"מ

 ישוב סמל מי הוד השרון בע"מ

 שם ישוב מי הוד השרון בע"מ

 סמל רחוב מי הוד השרון בע"מ

 שם רחוב מי הוד השרון בע"מ

 מספר בית מי הוד השרון בע"מ

 אות בית מי הוד השרון בע"מ

 מספר כניסה מי הוד השרון בע"מ

 מספר דירה מי הוד השרון בע"מ

 5מיקוד  מי הוד השרון בע"מ

 7מיקוד  מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי הוד השרון בע"מ
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 כ. דואר: שם ישוב מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: כניסה מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה הוד השרון בע"מ מי

 5כ. דואר: מיקוד  מי הוד השרון בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: אצל מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מי הוד השרון בע"מ

 קוד עדכון י הוד השרון בע"ממ

 קוד חלוקה מי הוד השרון בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי הוד השרון בע"מ

 מספר זהות פלגי שרון בע"מ

 שם משפחה פלגי שרון בע"מ

 שם פרטי פלגי שרון בע"מ

 מ.זהות אב פלגי שרון בע"מ

 שם אב פלגי שרון בע"מ

 מספר זהות אם פלגי שרון בע"מ

 אינדיקציית פטירה בע"מ פלגי שרון

 סמל ישוב פלגי שרון בע"מ

 שם ישוב פלגי שרון בע"מ

 סמל רחוב פלגי שרון בע"מ

 שם רחוב פלגי שרון בע"מ

 מספר בית פלגי שרון בע"מ

 אות בית פלגי שרון בע"מ

 מספר כניסה פלגי שרון בע"מ

 מספר דירה פלגי שרון בע"מ

 5מיקוד  פלגי שרון בע"מ

 7מיקוד  ן בע"מפלגי שרו

 כ. דואר: סמל ישוב פלגי שרון בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב פלגי שרון בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב פלגי שרון בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב פלגי שרון בע"מ

 כ. דואר: מספר בית פלגי שרון בע"מ

 כ. דואר: אות בית פלגי שרון בע"מ

 כ. דואר: כניסה פלגי שרון בע"מ



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  610עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: מספר דירה ן בע"מפלגי שרו

 5כ. דואר: מיקוד  פלגי שרון בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  פלגי שרון בע"מ

 כ. דואר: תא דואר פלגי שרון בע"מ

 כ. דואר: אצל פלגי שרון בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה פלגי שרון בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום פלגי שרון בע"מ

 קוד עדכון פלגי שרון בע"מ

 קוד חלוקה גי שרון בע"מפל

 כ. דואר: קוד חלוקה פלגי שרון בע"מ

 מספר זהות חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 שם משפחה חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 שם פרטי חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 תאריך לידה בע"מחב' מנהלת  -קרן השתלמות למורים וגננות 

 מין חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 תאריך פטירה חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 אינדיקציית פטירה חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 תאריך הנפקת ת.ז חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 סמל ישוב חב' מנהלת בע"מ -ורים וגננות קרן השתלמות למ

 שם ישוב חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 סמל רחוב חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 שם רחוב חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 מספר בית חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 אות בית חב' מנהלת בע"מ -למות למורים וגננות קרן השת

 מספר כניסה חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 מספר דירה חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 5מיקוד  חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 7מיקוד  חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 

 קוד חלוקה חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 מספר זהות ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 שם משפחה ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 שם פרטי ח -ומפקחים
ם תכוניים מורי סמינרים קרן השתלמות למורי

 שם אם ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 תאריך לידה ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 מין ח -ומפקחים
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קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 תאריך פטירה ח -ומפקחים
סמינרים קרן השתלמות למורים תכוניים מורי 

 אינדיקציית פטירה ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 תאריך הנפקת ת.ז ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 סמל ישוב ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 שם ישוב ח -ומפקחים
י סמינרים קרן השתלמות למורים תכוניים מור

 סמל רחוב ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 שם רחוב ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 מספר בית ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 אות בית ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 מספר כניסה ח -חיםומפק
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 מספר דירה ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 5מיקוד  ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 7מיקוד  ח -ומפקחים
קרן השתלמות למורים תכוניים מורי סמינרים 

 חלוקהקוד  ח -ומפקחים

 מספר זהות חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 שם משפחה חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 שם פרטי חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 שם אם חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 תאריך לידה מל וקרנות השתלמות בע"מחברה לניהול קופות ג-עגור

 מין חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 תאריך פטירה חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 אינדיקציית פטירה חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 תאריך הנפקת ת.ז "מחברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע-עגור

 סמל ישוב חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 שם ישוב חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 סמל רחוב חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 שם רחוב חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 מספר בית לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מחברה -עגור

 אות בית חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור
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 מספר כניסה חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 מספר דירה חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 5מיקוד  תלמות בע"מחברה לניהול קופות גמל וקרנות הש-עגור

 7מיקוד  חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 קוד חלוקה חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ-עגור

 מספר זהות התנור מים וביוב בע"מ

 שם משפחה התנור מים וביוב בע"מ

 שם פרטי התנור מים וביוב בע"מ

 במ.זהות א התנור מים וביוב בע"מ

 שם אב התנור מים וביוב בע"מ

 מספר זהות אם התנור מים וביוב בע"מ

 אינדיקציית פטירה התנור מים וביוב בע"מ

 סמל ישוב התנור מים וביוב בע"מ

 שם ישוב התנור מים וביוב בע"מ

 סמל רחוב התנור מים וביוב בע"מ

 שם רחוב התנור מים וביוב בע"מ

 מספר בית התנור מים וביוב בע"מ

 אות בית התנור מים וביוב בע"מ

 מספר כניסה התנור מים וביוב בע"מ

 מספר דירה התנור מים וביוב בע"מ

 5מיקוד  התנור מים וביוב בע"מ

 7מיקוד  התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר בית התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אות בית התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: כניסה התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה התנור מים וביוב בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  התנור מים וביוב בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  תנור מים וביוב בע"מה

 כ. דואר: תא דואר התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אצל התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום התנור מים וביוב בע"מ

 קוד עדכון התנור מים וביוב בע"מ

 וקהקוד חל התנור מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה התנור מים וביוב בע"מ

 מספר זהות מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ
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 שם משפחה מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 שם פרטי מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 מ.זהות אב מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 שם אב מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 מספר זהות אם מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 סמל ישוב מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 שם ישוב יד מים וביוב אזור טבריה בע"ממי רקת טבריה תאג

 סמל רחוב מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 שם רחוב מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 מספר בית מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 אות בית מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 מספר כניסה מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 מספר דירה מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 5מיקוד  מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 7מיקוד  מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב בריה בע"ממי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור ט

 כ. דואר: שם ישוב מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 כ. דואר: מספר בית יה בע"ממי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבר

 כ. דואר: אות בית מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 כ. דואר: כניסה מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  בע"ממי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה 

 7כ. דואר: מיקוד  מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 כ. דואר: אצל מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 דואר: תאריך כניסהכ.  מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 קוד עדכון מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 קוד חלוקה מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 לוקהכ. דואר: קוד ח מי רקת טבריה תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ

 מספר זהות שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 שם משפחה שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 שם פרטי שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 מ.זהות אב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 שם אב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 מספר זהות אם שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 אינדיקציית פטירה מים וביוב בע"משרונים תשתיות 
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 סמל ישוב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 שם ישוב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 סמל רחוב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 שם רחוב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 מספר בית שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 ות ביתא שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 מספר כניסה שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 מספר דירה שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 5מיקוד  שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 7מיקוד  שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 ובכ. דואר: שם יש שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר בית שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אות בית שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: כניסה שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה וביוב בע"מ שרונים תשתיות מים

 5כ. דואר: מיקוד  שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תא דואר שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אצל שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 ריך כניסהכ. דואר: תא שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 קוד עדכון שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 קוד חלוקה שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 מספר זהות תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 פחהשם מש תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 שם פרטי תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 מ.זהות אב תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 שם אב תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 מספר זהות אם תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 אינדיקציית פטירה תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 סמל ישוב תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 שם ישוב תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 סמל רחוב תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 שם רחוב תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 מספר בית תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 אות בית תאגיד מעיינות הדרום בע"מ
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 מספר כניסה תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 מספר דירה תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 5מיקוד  תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 7מיקוד  ינות הדרום בע"מתאגיד מעי

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 כ. דואר: מספר בית תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 כ. דואר: אות בית הדרום בע"מ תאגיד מעיינות

 כ. דואר: כניסה תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 כ. דואר: תא דואר תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 כ. דואר: אצל ות הדרום בע"מתאגיד מעיינ

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 קוד עדכון תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 קוד חלוקה תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 מספר זהות אזורי למים וביוב בע"מ מעיינות החוף תאגיד

 שם משפחה מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 שם פרטי מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 מ.זהות אב מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 שם אב מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 מספר זהות אם ורי למים וביוב בע"ממעיינות החוף תאגיד אז

 אינדיקציית פטירה מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 סמל ישוב מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 שם ישוב מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 סמל רחוב מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 שם רחוב ף תאגיד אזורי למים וביוב בע"ממעיינות החו

 מספר בית מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 אות בית מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 מספר כניסה מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 מספר דירה מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 5מיקוד  ף תאגיד אזורי למים וביוב בע"ממעיינות החו

 7מיקוד  מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
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 : סמל רחובכ. דואר מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אות בית מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: כניסה מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה חוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"ממעיינות ה

 5כ. דואר: מיקוד  מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אצל ים וביוב בע"ממעיינות החוף תאגיד אזורי למ

 כ. דואר: תאריך כניסה מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 קוד עדכון מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 קוד חלוקה מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 מספר זהות מי תקווה בע"מ

 שם משפחה מי תקווה בע"מ

 שם פרטי מי תקווה בע"מ

 מ.זהות אב מי תקווה בע"מ

 שם אב מי תקווה בע"מ

 מספר זהות אם מי תקווה בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי תקווה בע"מ

 ל ישובסמ מי תקווה בע"מ

 שם ישוב מי תקווה בע"מ

 סמל רחוב מי תקווה בע"מ

 שם רחוב מי תקווה בע"מ

 מספר בית מי תקווה בע"מ

 אות בית מי תקווה בע"מ

 מספר כניסה מי תקווה בע"מ

 מספר דירה מי תקווה בע"מ

 5מיקוד  מי תקווה בע"מ

 7מיקוד  מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב י תקווה בע"ממ

 כ. דואר: סמל רחוב מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: כניסה מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מי תקווה בע"מ
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 5כ. דואר: מיקוד  מי תקווה בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: אצל מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מי תקווה בע"מ

 קוד עדכון מי תקווה בע"מ

 קוד חלוקה מי תקווה בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי תקווה בע"מ

 מספר זהות תאגיד מים -( בע"מ 2008גת )מי קרית 

 שם משפחה תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 שם פרטי תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 מ.זהות אב תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 שם אב תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 הות אםמספר ז תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 אינדיקציית פטירה תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 סמל ישוב תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 שם ישוב תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 סמל רחוב תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 שם רחוב תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 מספר בית תאגיד מים -בע"מ  (2008מי קרית גת )

 אות בית תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 מספר כניסה תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 מספר דירה תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 5מיקוד  תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 7מיקוד  תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד מים -( בע"מ 2008קרית גת )מי 

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 ספר ביתכ. דואר: מ תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: אות בית תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: כניסה תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: תא דואר תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: אצל תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )
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 קוד עדכון תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 קוד חלוקה תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 מספר זהות יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 שם משפחה יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 שם פרטי יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 תאריך לידה פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ יהב

 מין יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 תאריך פטירה יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 אינדיקציית פטירה יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 סמל ישוב ע"מיהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג ב

 שם ישוב יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 סמל רחוב יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 שם רחוב יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 מספר בית יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 אות בית יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 מספר כניסה "מיהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע

 מספר דירה יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 5מיקוד  יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 7מיקוד  יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 קוד חלוקה יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ

 מספר זהות עיריית קלנסווה

 שם משפחה עיריית קלנסווה

 משפחה קודםשם  עיריית קלנסווה

 שם פרטי עיריית קלנסווה

 מאגר אב עיריית קלנסווה

 מ.זהות אב עיריית קלנסווה

 שם אב עיריית קלנסווה

 מאגר אם עיריית קלנסווה

 מספר זהות אם עיריית קלנסווה

 שם אם עיריית קלנסווה

 שם סב עיריית קלנסווה

 תאריך לידה עיריית קלנסווה

 ה עבריתאריך ליד עיריית קלנסווה

 סוג מקום לידה עיריית קלנסווה

 מקום לידה עיריית קלנסווה

 ב.זוג מאגר עיריית קלנסווה

 ב.זוג מ.זהות עיריית קלנסווה

 מצב אישי עיריית קלנסווה
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 תאריך מצב אישי עיריית קלנסווה

 מין עיריית קלנסווה

 תאריך פטירה עיריית קלנסווה

 תאריך פטירה עברי עיריית קלנסווה

 אינדיקציית פטירה עיריית קלנסווה

 לאום עיריית קלנסווה

 תאריך עליה עיריית קלנסווה

 ארץ עליה עיריית קלנסווה

 סמל ישוב עיריית קלנסווה

 שם ישוב עיריית קלנסווה

 סמל רחוב עיריית קלנסווה

 שם רחוב עיריית קלנסווה

 מספר בית עיריית קלנסווה

 אות בית עיריית קלנסווה

 מספר כניסה ריית קלנסווהעי

 מספר דירה עיריית קלנסווה

 5מיקוד  עיריית קלנסווה

 7מיקוד  עיריית קלנסווה

 תאריך כניסה למען עיריית קלנסווה

 סמל ישוב קודם)אצוה( עיריית קלנסווה

 סה"כ ילדים עיריית קלנסווה

 18סה"כ ילדים עד  עיריית קלנסווה

 נפה עיריית קלנסווה

 קוד חלוקה לנסווהעיריית ק

 תאריך כניסה לישוב עיריית קלנסווה

 סמל קלפי עיריית קלנסווה

 מספר זהות תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 שם משפחה תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 שם פרטי תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 מ.זהות אב תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 שם אב תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 מספר זהות אם תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 אינדיקציית פטירה תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 סמל ישוב תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 שם ישוב תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 סמל רחוב תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 שם רחוב תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 מספר בית תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 אות בית תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 מספר כניסה פרעם בע"מתאגיד סובב ש
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 מספר דירה תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 5מיקוד  תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 7מיקוד  תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב בע"מתאגיד סובב שפרעם 

 כ. דואר: מספר בית תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: אות בית תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: כניסה תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 7יקוד כ. דואר: מ תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: תא דואר תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: אצל תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 קוד עדכון תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 קוד חלוקה תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה "מתאגיד סובב שפרעם בע

 מספר זהות תאגיד המים עין אפק

 שם משפחה תאגיד המים עין אפק

 שם פרטי תאגיד המים עין אפק

 מ.זהות אב תאגיד המים עין אפק

 שם אב תאגיד המים עין אפק

 מספר זהות אם תאגיד המים עין אפק

 אינדיקציית פטירה תאגיד המים עין אפק

 מל ישובס תאגיד המים עין אפק

 שם ישוב תאגיד המים עין אפק

 סמל רחוב תאגיד המים עין אפק

 שם רחוב תאגיד המים עין אפק

 מספר בית תאגיד המים עין אפק

 אות בית תאגיד המים עין אפק

 מספר כניסה תאגיד המים עין אפק

 מספר דירה תאגיד המים עין אפק

 5מיקוד  תאגיד המים עין אפק

 7מיקוד  פקתאגיד המים עין א

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד המים עין אפק
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 כ. דואר: שם רחוב תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: מספר בית תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: אות בית תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: כניסה תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד המים עין אפק

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד המים עין אפק

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: תא דואר תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: אצל תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: תאריך סיום פקתאגיד המים עין א

 קוד עדכון תאגיד המים עין אפק

 קוד חלוקה תאגיד המים עין אפק

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד המים עין אפק

 מספר זהות תאגיד מי הגליל

 שם משפחה תאגיד מי הגליל

 שם פרטי תאגיד מי הגליל

 מ.זהות אב תאגיד מי הגליל

 שם אב תאגיד מי הגליל

 מספר זהות אם גלילתאגיד מי ה

 אינדיקציית פטירה תאגיד מי הגליל

 סמל ישוב תאגיד מי הגליל

 שם ישוב תאגיד מי הגליל

 סמל רחוב תאגיד מי הגליל

 שם רחוב תאגיד מי הגליל

 מספר בית תאגיד מי הגליל

 אות בית תאגיד מי הגליל

 מספר כניסה תאגיד מי הגליל

 מספר דירה תאגיד מי הגליל

 5מיקוד  ד מי הגלילתאגי

 7מיקוד  תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: מספר בית תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: אות בית תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: כניסה לילתאגיד מי הג

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד מי הגליל

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד מי הגליל
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 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: תא דואר תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: אצל תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד מי הגליל

 קוד עדכון תאגיד מי הגליל

 קוד חלוקה תאגיד מי הגליל

 כ. דואר: קוד חלוקה תאגיד מי הגליל

 מספר זהות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 שם משפחה קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 שם פרטי קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 תאריך לידה לשכירים ועצמאים בע"מקרן פנסיה  -עתודות 

 מין קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 תאריך פטירה קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 אינדיקציית פטירה קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 תאריך הנפקת ת.ז קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 סמל ישוב רן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מק -עתודות 

 שם ישוב קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 סמל רחוב קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 שם רחוב קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 מספר בית קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 אות בית לשכירים ועצמאים בע"מ קרן פנסיה -עתודות 

 מספר כניסה קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 מספר דירה קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 5מיקוד  קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 7מיקוד  קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 קוד חלוקה ים ועצמאים בע"מקרן פנסיה לשכיר -עתודות 

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 

 מספר זהות מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 שם משפחה מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 שם פרטי מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 מ.זהות אב ורי בע"ממי נעם תאגיד מים וביוב אז

 שם אב מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 מספר זהות אם מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 סמל ישוב מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 שם ישוב מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 סמל רחוב אגיד מים וביוב אזורי בע"ממי נעם ת

 שם רחוב מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 מספר בית מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ
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 אות בית מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 מספר כניסה מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 מספר דירה מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 5מיקוד  מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 7מיקוד  מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב ד מים וביוב אזורי בע"ממי נעם תאגי

 כ. דואר: מספר בית מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: כניסה מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ מי נעם

 7כ. דואר: מיקוד  מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: אצל מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ מי

 קוד עדכון מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 קוד חלוקה מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 מספר זהות ממשל זמין

 שם משפחה ממשל זמין

 שם פרטי ממשל זמין

 תאריך לידה ממשל זמין

 תאריך לידה עברי ממשל זמין

 קוד ארץ לידה ממשל זמין

 מצב אישי ממשל זמין

 תאריך מצב אישי ממשל זמין

 מין ממשל זמין

 אינדיקציית פטירה ממשל זמין

 דת ממשל זמין

 לאום ממשל זמין

 תאריך הנפקת ת.ז ממשל זמין

 תאריך עליה ממשל זמין

 עליהארץ  ממשל זמין

 סמל ישוב ממשל זמין

 שם ישוב ממשל זמין

 סמל רחוב ממשל זמין
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 שם רחוב ממשל זמין

 מספר בית ממשל זמין

 אות בית ממשל זמין

 מספר כניסה ממשל זמין

 מספר דירה ממשל זמין

 7מיקוד  ממשל זמין

 תאריך כניסה למען ממשל זמין

 כ. דואר: סמל ישוב ממשל זמין

 ואר: שם ישובכ. ד ממשל זמין

 כ. דואר: סמל רחוב ממשל זמין

 כ. דואר: שם רחוב ממשל זמין

 כ. דואר: מספר בית ממשל זמין

 כ. דואר: אות בית ממשל זמין

 כ. דואר: כניסה ממשל זמין

 כ. דואר: מספר דירה ממשל זמין

 7כ. דואר: מיקוד  ממשל זמין

 כ. דואר: תא דואר ממשל זמין

 ר: אצלכ. דוא ממשל זמין

 כ. דואר: תאריך כניסה ממשל זמין

 כ. דואר: תאריך סיום ממשל זמין

 שם משפחה אנגלית ממשל זמין

 שם פרטי אנגלית ממשל זמין

 סה"כ ילדים ממשל זמין

 סוג מסמך נסיעה ממשל זמין

 מספר מסמך נסיעה ממשל זמין

 מ.נסיעה תאריך הנפקה ממשל זמין

 תוקף מ.נסיעה תאריך פג ממשל זמין

 תאריך כניסה אחרונה לארץ ממשל זמין

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ ממשל זמין

 אינדיקצית אזרח ממשל זמין

 בן משפחה: סוג קשר ממשל זמין

 בן משפחה: מאגר ממשל זמין

 בן משפחה: מספר זהות ממשל זמין

 בן משפחה: שם משפחה ממשל זמין

 בן משפחה: שם פרטי ממשל זמין

 בן משפחה: תאריך לידה יןממשל זמ

 בן משפחה: תאריך לידה עברי ממשל זמין

 בן משפחה: מין ממשל זמין

 בן משפחה: סטטוס ממשל זמין

 מספר זהות רשות האוכלוסין מתש
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 שם משפחה רשות האוכלוסין מתש

 שם פרטי רשות האוכלוסין מתש

 תאריך פטירה רשות האוכלוסין מתש

 יקציית פטירהאינד רשות האוכלוסין מתש

 מספר זהות תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 שם משפחה תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 שם פרטי תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 מ.זהות אב תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 שם אב תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 ת אםמספר זהו תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 אינדיקציית פטירה תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 סמל ישוב תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 שם ישוב תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 סמל רחוב תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 שם רחוב תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 מספר בית תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 אות בית תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 מספר כניסה תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 מספר דירה תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 5מיקוד  תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 7מיקוד  תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: סמל ישוב תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: שם ישוב תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: סמל רחוב תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: שם רחוב תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: מספר בית תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: אות בית תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: כניסה תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: מספר דירה תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 5כ. דואר: מיקוד  תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 7כ. דואר: מיקוד  תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: תא דואר תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: אצל והביוב בע"מתאגיד המים  -אלעין 

 כ. דואר: תאריך כניסה תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 כ. דואר: תאריך סיום תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 קוד עדכון תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 קוד חלוקה תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 וד חלוקהכ. דואר: ק תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 מספר זהות הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 שם משפחה הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  626עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם פרטי הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 שם אב הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 תאריך לידה הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 ישימצב א הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 סטטוס הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 אינדיקציית פטירה הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 סמל ישוב הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 שם ישוב הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 סמל רחוב הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 ובשם רח הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 מספר בית הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 אות בית הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 מספר כניסה הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 מספר דירה הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 5מיקוד  הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 7מיקוד  הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 תאריך כניסה למען הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 כ. דואר: סמל ישוב הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 כ. דואר: שם ישוב הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 כ. דואר: סמל רחוב הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 כ. דואר: שם רחוב הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 כ. דואר: מספר בית ה המקומית לתכנון ובניה משגבהועד

 כ. דואר: אות בית הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 כ. דואר: כניסה הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 כ. דואר: מספר דירה הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 7כ. דואר: מיקוד  הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 כ. דואר: תא דואר ומית לתכנון ובניה משגבהועדה המק

 כ. דואר: אצל הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 כ. דואר: תאריך כניסה הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 כ. דואר: תאריך סיום הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 שנת לידה הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 קוד חלוקה ובניה משגב הועדה המקומית לתכנון

 בן משפחה: סוג קשר הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 בן משפחה: מאגר הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 בן משפחה: מספר זהות הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 בן משפחה: שם משפחה הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 בן משפחה: שם פרטי גבהועדה המקומית לתכנון ובניה מש

 תאריך עדכון הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב

 מספר זהות ערערה בנגב

 שם משפחה ערערה בנגב



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  627עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה קודם ערערה בנגב

 שם פרטי ערערה בנגב

 מאגר אב ערערה בנגב

 מ.זהות אב ערערה בנגב

 שם אב ערערה בנגב

 מאגר אם ערערה בנגב

 אם מספר זהות ערערה בנגב

 שם אם ערערה בנגב

 שם סב ערערה בנגב

 תאריך לידה ערערה בנגב

 תאריך לידה עברי ערערה בנגב

 סוג מקום לידה ערערה בנגב

 מקום לידה ערערה בנגב

 ב.זוג מאגר ערערה בנגב

 ב.זוג מ.זהות ערערה בנגב

 מצב אישי ערערה בנגב

 תאריך מצב אישי ערערה בנגב

 מין ערערה בנגב

 תאריך פטירה ה בנגבערער

 תאריך פטירה עברי ערערה בנגב

 אינדיקציית פטירה ערערה בנגב

 לאום ערערה בנגב

 תאריך עליה ערערה בנגב

 ארץ עליה ערערה בנגב

 סמל ישוב ערערה בנגב

 שם ישוב ערערה בנגב

 סמל רחוב ערערה בנגב

 שם רחוב ערערה בנגב

 מספר בית ערערה בנגב

 בית אות ערערה בנגב

 מספר כניסה ערערה בנגב

 מספר דירה ערערה בנגב

 5מיקוד  ערערה בנגב

 7מיקוד  ערערה בנגב

 תאריך כניסה למען ערערה בנגב

 סמל ישוב קודם)אצוה( ערערה בנגב

 כ. דואר: סמל ישוב ערערה בנגב

 כ. דואר: שם ישוב ערערה בנגב

 כ. דואר: סמל רחוב ערערה בנגב

 ואר: שם רחובכ. ד ערערה בנגב



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  628עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 כ. דואר: מספר בית ערערה בנגב

 כ. דואר: אות בית ערערה בנגב

 כ. דואר: כניסה ערערה בנגב

 כ. דואר: מספר דירה ערערה בנגב

 5כ. דואר: מיקוד  ערערה בנגב

 7כ. דואר: מיקוד  ערערה בנגב

 כ. דואר: תא דואר ערערה בנגב

 כ. דואר: אצל ערערה בנגב

 דואר: תאריך כניסה כ. ערערה בנגב

 כ. דואר: תאריך סיום ערערה בנגב

 סה"כ ילדים ערערה בנגב

 18סה"כ ילדים עד  ערערה בנגב

 נפה ערערה בנגב

 קוד חלוקה ערערה בנגב

 כ. דואר: קוד חלוקה ערערה בנגב

 קטין:קוד חלוקה ערערה בנגב

 קטין: סמל ישוב ערערה בנגב

 קטין: שם ישוב ערערה בנגב

 קטין: סמל רחוב רה בנגבערע

 קטין: שם רחוב ערערה בנגב

 קטין: מספר בית ערערה בנגב

 קטין: אות בית ערערה בנגב

 קטין: כניסה ערערה בנגב

 קטין: מספר דירה ערערה בנגב

 5קטין: מיקוד  ערערה בנגב

 7קטין: מיקוד  ערערה בנגב

 קטין: תא דואר ערערה בנגב

 קטין: אצל ערערה בנגב

 קטין: תאריך כניסה רערה בנגבע

 קטין: תאריך סיום ערערה בנגב

 תאריך כניסה לישוב ערערה בנגב

 סמל קלפי ערערה בנגב

 מספר זהות איגוד ערים כנרת

 שם משפחה איגוד ערים כנרת

 שם פרטי איגוד ערים כנרת

 שם אב איגוד ערים כנרת

 אינדיקציית פטירה איגוד ערים כנרת

 סמל ישוב נרתאיגוד ערים כ

 שם ישוב איגוד ערים כנרת

 סמל רחוב איגוד ערים כנרת



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  629עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם רחוב איגוד ערים כנרת

 מספר בית איגוד ערים כנרת

 אות בית איגוד ערים כנרת

 מספר כניסה איגוד ערים כנרת

 מספר דירה איגוד ערים כנרת

 7מיקוד  איגוד ערים כנרת

 שנת לידה איגוד ערים כנרת

 מספר זהות .אמ טריידינג בע"מאפ.אקס.סי

 שם משפחה אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 שם פרטי אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 תאריך לידה אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 מין אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 תאריך פטירה אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 אינדיקציית פטירה אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 סמל ישוב אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 שם ישוב אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 סמל רחוב אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 שם רחוב אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 מספר בית אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 אות בית אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 מספר כניסה אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 מספר דירה אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 5מיקוד  אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 7מיקוד  אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ

 מספר זהות ישראל בע"מ500פלוס

 שם משפחה ישראל בע"מ500פלוס

 שם פרטי ישראל בע"מ500פלוס

 תאריך לידה ע"מישראל ב500פלוס

 מין ישראל בע"מ500פלוס

 תאריך פטירה ישראל בע"מ500פלוס

 אינדיקציית פטירה ישראל בע"מ500פלוס

 תאריך הנפקת ת.ז ישראל בע"מ500פלוס

 סמל ישוב ישראל בע"מ500פלוס

 שם ישוב ישראל בע"מ500פלוס

 סמל רחוב ישראל בע"מ500פלוס

 שם רחוב ישראל בע"מ500פלוס

 מספר בית ישראל בע"מ500פלוס

 אות בית ישראל בע"מ500פלוס

 מספר כניסה ישראל בע"מ500פלוס



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  630עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 מספר דירה ישראל בע"מ500פלוס

 5מיקוד  ישראל בע"מ500פלוס

 7מיקוד  ישראל בע"מ500פלוס

 מספר זהות איי טרייד בע"מ

 שם משפחה איי טרייד בע"מ

 שם פרטי איי טרייד בע"מ

 יך לידהתאר איי טרייד בע"מ

 מין איי טרייד בע"מ

 תאריך פטירה איי טרייד בע"מ

 אינדיקציית פטירה איי טרייד בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז איי טרייד בע"מ

 סמל ישוב איי טרייד בע"מ

 שם ישוב איי טרייד בע"מ

 סמל רחוב איי טרייד בע"מ

 שם רחוב איי טרייד בע"מ

 מספר בית איי טרייד בע"מ

 אות בית ע"מאיי טרייד ב

 מספר כניסה איי טרייד בע"מ

 מספר דירה איי טרייד בע"מ

 5מיקוד  איי טרייד בע"מ

 7מיקוד  איי טרייד בע"מ

 מספר זהות טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 שם משפחה טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 שם פרטי טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 תאריך לידה קי הון בע"מטי ג'י אל קולמקס שו

 מין טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 תאריך פטירה טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 אינדיקציית פטירה טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 סמל ישוב טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 שם ישוב קס שוקי הון בע"מטי ג'י אל קולמ

 סמל רחוב טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 שם רחוב טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 מספר בית טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 אות בית טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 מספר כניסה טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 מספר דירה בע"מ טי ג'י אל קולמקס שוקי הון

 5מיקוד  טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 7מיקוד  טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ

 מספר זהות הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  631עמוד 

 שם שדה שם לקוח

 שם משפחה הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 שם פרטי הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 תאריך פטירה הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה חח"י גמל בע"מהלמן אלדובי 

 סמל ישוב הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 שם ישוב הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 סמל רחוב הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 שם רחוב הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 מספר בית הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 אות בית הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 מספר כניסה חח"י גמל בע"מ הלמן אלדובי

 מספר דירה הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 5מיקוד  הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 7מיקוד  הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 קוד חלוקה הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 מספר זהות הראל פנסיה וגמל בע"מ

 שם משפחה הראל פנסיה וגמל בע"מ

 ם פרטיש הראל פנסיה וגמל בע"מ

 תאריך לידה הראל פנסיה וגמל בע"מ

 מין הראל פנסיה וגמל בע"מ

 תאריך פטירה הראל פנסיה וגמל בע"מ

 אינדיקציית פטירה הראל פנסיה וגמל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז הראל פנסיה וגמל בע"מ

 סמל ישוב הראל פנסיה וגמל בע"מ

 שם ישוב הראל פנסיה וגמל בע"מ

 סמל רחוב ע"מהראל פנסיה וגמל ב

 שם רחוב הראל פנסיה וגמל בע"מ

 מספר בית הראל פנסיה וגמל בע"מ

 אות בית הראל פנסיה וגמל בע"מ

 מספר כניסה הראל פנסיה וגמל בע"מ

 מספר דירה הראל פנסיה וגמל בע"מ

 5מיקוד  הראל פנסיה וגמל בע"מ

 7מיקוד  הראל פנסיה וגמל בע"מ

 לוקהקוד ח הראל פנסיה וגמל בע"מ

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים הראל פנסיה וגמל בע"מ

 מספר זהות (2עיריית ירושלים)

 שם משפחה (2עיריית ירושלים)

 שם משפחה קודם (2עיריית ירושלים)

 שם פרטי (2עיריית ירושלים)

 שם פרטי קודם (2עיריית ירושלים)
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 מאגר אב (2עיריית ירושלים)

 הות אבמ.ז (2עיריית ירושלים)

 שם אב (2עיריית ירושלים)

 מאגר אם (2עיריית ירושלים)

 מספר זהות אם (2עיריית ירושלים)

 שם אם (2עיריית ירושלים)

 תאריך לידה (2עיריית ירושלים)

 סוג מקום לידה (2עיריית ירושלים)

 מקום לידה (2עיריית ירושלים)

 ב.זוג מאגר (2עיריית ירושלים)

 ב.זוג מ.זהות (2עיריית ירושלים)

 מצב אישי (2עיריית ירושלים)

 תאריך מצב אישי (2עיריית ירושלים)

 מין (2עיריית ירושלים)

 סטטוס (2עיריית ירושלים)

 תאריך סטטוס (2עיריית ירושלים)

 תאריך פטירה (2עיריית ירושלים)

 אינדיקציית פטירה (2עיריית ירושלים)

 לאום (2עיריית ירושלים)

 אזרחות (2ושלים)עיריית יר

 תאריך אזרחות (2עיריית ירושלים)

 תאריך עליה (2עיריית ירושלים)

 סמל ישוב (2עיריית ירושלים)

 שם ישוב (2עיריית ירושלים)

 סמל רחוב (2עיריית ירושלים)

 שם רחוב (2עיריית ירושלים)

 מספר בית (2עיריית ירושלים)

 אות בית (2עיריית ירושלים)

 מספר כניסה (2ים)עיריית ירושל

 מספר דירה (2עיריית ירושלים)

 5מיקוד  (2עיריית ירושלים)

 7מיקוד  (2עיריית ירושלים)

 תאריך כניסה למען (2עיריית ירושלים)

 כ. דואר: סמל ישוב (2עיריית ירושלים)

 כ. דואר: שם ישוב (2עיריית ירושלים)

 כ. דואר: סמל רחוב (2עיריית ירושלים)

 כ. דואר: שם רחוב (2ושלים)עיריית יר

 כ. דואר: מספר בית (2עיריית ירושלים)

 כ. דואר: אות בית (2עיריית ירושלים)

 כ. דואר: כניסה (2עיריית ירושלים)
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 כ. דואר: מספר דירה (2עיריית ירושלים)

 5כ. דואר: מיקוד  (2עיריית ירושלים)

 7כ. דואר: מיקוד  (2עיריית ירושלים)

 כ. דואר: תא דואר (2ים)עיריית ירושל

 כ. דואר: אצל (2עיריית ירושלים)

 כ. דואר: תאריך כניסה (2עיריית ירושלים)

 כ. דואר: תאריך סיום (2עיריית ירושלים)

 סה"כ ילדים (2עיריית ירושלים)

 אינד שוהה בחול (2עיריית ירושלים)

 קוד עדכון (2עיריית ירושלים)

 שנת לידה (2עיריית ירושלים)

 קוד חלוקה (2עיריית ירושלים)

 כ. דואר: קוד חלוקה (2עיריית ירושלים)

 קטין:קוד חלוקה (2עיריית ירושלים)

 קטין: סמל ישוב (2עיריית ירושלים)

 קטין: שם ישוב (2עיריית ירושלים)

 קטין: סמל רחוב (2עיריית ירושלים)

 קטין: שם רחוב (2עיריית ירושלים)

 ן: מספר ביתקטי (2עיריית ירושלים)

 קטין: אות בית (2עיריית ירושלים)

 קטין: כניסה (2עיריית ירושלים)

 קטין: מספר דירה (2עיריית ירושלים)

 5קטין: מיקוד  (2עיריית ירושלים)

 7קטין: מיקוד  (2עיריית ירושלים)

 קטין: תא דואר (2עיריית ירושלים)

 קטין: אצל (2עיריית ירושלים)

 קטין: תאריך כניסה (2עיריית ירושלים)

 קטין: תאריך סיום (2עיריית ירושלים)

 בן משפחה: סוג קשר (2עיריית ירושלים)

 בן משפחה: מספר זהות (2עיריית ירושלים)

 בן משפחה: שם משפחה (2עיריית ירושלים)

 בן משפחה: שם פרטי (2עיריית ירושלים)

 אינדיקצית בגיר (2עיריית ירושלים)

 מספר זהות ( בע"מ2016ת לביטוח )אי.בי.אן סוכנו

 שם משפחה ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 שם פרטי ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 תאריך לידה ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 מין ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 תאריך פטירה ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 אינדיקציית פטירה ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )
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 תאריך הנפקת ת.ז ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 סמל ישוב ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 שם ישוב ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 סמל רחוב ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 שם רחוב ( בע"מ2016ביטוח )אי.בי.אן סוכנות ל

 מספר בית ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 אות בית ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 מספר כניסה ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 מספר דירה ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 5מיקוד  ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 7מיקוד  ( בע"מ2016בי.אן סוכנות לביטוח )אי.

 קוד חלוקה ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )

 מספר זהות צבי ברק

 שם משפחה צבי ברק

 שם פרטי צבי ברק

 אינדיקציית פטירה צבי ברק

 סמל ישוב צבי ברק

 שם ישוב צבי ברק

 סמל רחוב צבי ברק

 שם רחוב צבי ברק

 מספר בית צבי ברק

 אות בית בי ברקצ

 מספר כניסה צבי ברק

 מספר דירה צבי ברק

 5מיקוד  צבי ברק

 7מיקוד  צבי ברק

 קוד חלוקה צבי ברק

 מספר זהות טרנזילה בע"מ

 שם משפחה טרנזילה בע"מ

 שם פרטי טרנזילה בע"מ

 תאריך לידה טרנזילה בע"מ

 מין טרנזילה בע"מ

 תאריך פטירה טרנזילה בע"מ

 אינדיקציית פטירה "מטרנזילה בע

 תאריך הנפקת ת.ז טרנזילה בע"מ

 סמל ישוב טרנזילה בע"מ

 שם ישוב טרנזילה בע"מ

 סמל רחוב טרנזילה בע"מ

 שם רחוב טרנזילה בע"מ

 מספר בית טרנזילה בע"מ
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 אות בית טרנזילה בע"מ

 מספר כניסה טרנזילה בע"מ

 מספר דירה טרנזילה בע"מ

 5מיקוד  טרנזילה בע"מ

 7מיקוד  טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: שם ישוב טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: שם רחוב טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: מספר בית טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: אות בית טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: כניסה טרנזילה בע"מ

 דואר: מספר דירה כ. טרנזילה בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  טרנזילה בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: תא דואר טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: אצל טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה טרנזילה בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום טרנזילה בע"מ

 קוד חלוקה טרנזילה בע"מ

 חלוקה כ. דואר: קוד טרנזילה בע"מ

 מספר זהות הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 שם משפחה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 שם פרטי הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 תאריך לידה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 תאריך פטירה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 אינדיקציית פטירה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 סמל ישוב הגנת הצרכן וסחר הוגןהרשות ל

 שם ישוב הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 סמל רחוב הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 שם רחוב הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 מספר בית הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 אות בית הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 מספר כניסה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 מספר דירה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 5מיקוד  הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 7מיקוד  הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 תאריך כניסה למען הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 שנת לידה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 קוד חלוקה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן
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 בן משפחה: סוג קשר וסחר הוגןהרשות להגנת הצרכן 

 בן משפחה: מספר זהות הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 בן משפחה: שם משפחה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 בן משפחה: שם פרטי הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

 מספר זהות ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 משפחה שם ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 שם פרטי ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 תאריך לידה ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 מין ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 אינדיקציית פטירה ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 תאריך הנפקת ת.ז ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 סמל ישוב ( בע"מ2006קבוצת ישיר )מימון ישיר מ

 שם ישוב ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 סמל רחוב ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 שם רחוב ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 מספר בית ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 אות בית ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 מספר כניסה ( בע"מ2006ימון ישיר מקבוצת ישיר )מ

 מספר דירה ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 7מיקוד  ( בע"מ2006מימון ישיר מקבוצת ישיר )

 מספר זהות די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 שם משפחה די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 שם פרטי די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 תאריך לידה אנד בי החברה לנתוני אשראידי 

 מין די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 אינדיקציית פטירה די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 תאריך הנפקת ת.ז די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 סמל ישוב די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 שם ישוב די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 סמל רחוב ה לנתוני אשראידי אנד בי החבר

 שם רחוב די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 מספר בית די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 אות בית די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 מספר כניסה די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 מספר דירה די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 7מיקוד  די אנד בי החברה לנתוני אשראי

 מספר זהות אסותא אשדוד בע"מ

 שם משפחה אסותא אשדוד בע"מ

 שם פרטי אסותא אשדוד בע"מ

 תאריך לידה אסותא אשדוד בע"מ
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 מין אסותא אשדוד בע"מ

 תאריך פטירה אסותא אשדוד בע"מ

 אינדיקציית פטירה אסותא אשדוד בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז אסותא אשדוד בע"מ

 שובסמל י אסותא אשדוד בע"מ

 שם ישוב אסותא אשדוד בע"מ

 סמל רחוב אסותא אשדוד בע"מ

 שם רחוב אסותא אשדוד בע"מ

 מספר בית אסותא אשדוד בע"מ

 אות בית אסותא אשדוד בע"מ

 מספר כניסה אסותא אשדוד בע"מ

 מספר דירה אסותא אשדוד בע"מ

 5מיקוד  אסותא אשדוד בע"מ

 7מיקוד  אסותא אשדוד בע"מ

 מספר זהות ית תעשיית מגדל תפןמועצה מקומ

 שם משפחה מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 שם פרטי מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 תאריך פטירה מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 סמל ישוב מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 שם ישוב גדל תפןמועצה מקומית תעשיית מ

 סמל רחוב מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 שם רחוב מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 מספר בית מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 אות בית מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 מספר כניסה מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 מספר דירה מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 5מיקוד  ה מקומית תעשיית מגדל תפןמועצ

 7מיקוד  מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 תאריך כניסה למען מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 רחובכ. דואר: סמל  מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 5כ. דואר: מיקוד  עשיית מגדל תפןמועצה מקומית ת

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן
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 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 כ. דואר: תאריך כניסה מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 ר: תאריך סיוםכ. דוא מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 קוד חלוקה מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית תעשיית מגדל תפן

 מספר זהות קארדקום סליקה בע"מ

 שם משפחה קארדקום סליקה בע"מ

 שם פרטי קארדקום סליקה בע"מ

 תאריך לידה קארדקום סליקה בע"מ

 מין קארדקום סליקה בע"מ

 תאריך פטירה יקה בע"מקארדקום סל

 אינדיקציית פטירה קארדקום סליקה בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז קארדקום סליקה בע"מ

 סמל ישוב קארדקום סליקה בע"מ

 שם ישוב קארדקום סליקה בע"מ

 סמל רחוב קארדקום סליקה בע"מ

 שם רחוב קארדקום סליקה בע"מ

 מספר בית קארדקום סליקה בע"מ

 אות בית קארדקום סליקה בע"מ

 מספר כניסה קארדקום סליקה בע"מ

 מספר דירה קארדקום סליקה בע"מ

 5מיקוד  קארדקום סליקה בע"מ

 7מיקוד  קארדקום סליקה בע"מ

 קוד חלוקה קארדקום סליקה בע"מ

 מספר זהות נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 שם משפחה נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 שם פרטי בע"מ נתיבי הכרמל מע' ותפעול

 אינדיקציית פטירה נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 סמל ישוב נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 שם ישוב נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 סמל רחוב נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 שם רחוב נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 מספר בית נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 אות בית כרמל מע' ותפעול בע"מנתיבי ה

 מספר כניסה נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 מספר דירה נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 5מיקוד  נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 7מיקוד  נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ

 קוד חלוקה נתיבי הכרמל מע' ותפעול בע"מ
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 מספר זהות ם עם מוגבלותנציבות זכויות לאנשי -משרד המשפטים 

 שם משפחה נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 שם פרטי נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 תאריך לידה נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 מצב אישי נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 סטטוס נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -ד המשפטים משר

 אינדיקציית פטירה נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 סמל ישוב נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 שם ישוב נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 סמל רחוב ת לאנשים עם מוגבלותנציבות זכויו -משרד המשפטים 

 שם רחוב נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 מספר בית נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 אות בית נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 מספר כניסה נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 מספר דירה נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 5מיקוד  נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 7מיקוד  נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 שנת לידה נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 קוד חלוקה ת לאנשים עם מוגבלותנציבות זכויו -משרד המשפטים 

 בן משפחה: סוג קשר נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 בן משפחה: שם משפחה נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 בן משפחה: שם פרטי נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות -משרד המשפטים 

 מספר זהות מי רעננה בע"מ

 שם משפחה י רעננה בע"ממ

 שם פרטי מי רעננה בע"מ

 מ.זהות אב מי רעננה בע"מ

 שם אב מי רעננה בע"מ

 מספר זהות אם מי רעננה בע"מ

 אינדיקציית פטירה מי רעננה בע"מ

 סמל ישוב מי רעננה בע"מ

 שם ישוב מי רעננה בע"מ

 סמל רחוב מי רעננה בע"מ

 שם רחוב מי רעננה בע"מ

 מספר בית ע"ממי רעננה ב

 אות בית מי רעננה בע"מ

 מספר כניסה מי רעננה בע"מ

 מספר דירה מי רעננה בע"מ

 5מיקוד  מי רעננה בע"מ

 7מיקוד  מי רעננה בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב מי רעננה בע"מ
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 כ. דואר: שם ישוב מי רעננה בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב מי רעננה בע"מ

 ם רחובכ. דואר: ש מי רעננה בע"מ

 כ. דואר: מספר בית מי רעננה בע"מ

 כ. דואר: אות בית מי רעננה בע"מ

 כ. דואר: כניסה מי רעננה בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה מי רעננה בע"מ

 5כ. דואר: מיקוד  מי רעננה בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  מי רעננה בע"מ

 כ. דואר: תא דואר מי רעננה בע"מ

 אצלכ. דואר:  מי רעננה בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה מי רעננה בע"מ

 כ. דואר: תאריך סיום מי רעננה בע"מ

 קוד עדכון מי רעננה בע"מ

 קוד חלוקה מי רעננה בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה מי רעננה בע"מ

 מספר זהות רשם הירושות -משרד המשפטים

 שם משפחה רשם הירושות -משרד המשפטים

 שם משפחה קודם ותרשם הירוש -משרד המשפטים

 שם נעורים רשם הירושות -משרד המשפטים

 שם פרטי רשם הירושות -משרד המשפטים

 שם פרטי קודם רשם הירושות -משרד המשפטים

 שם אב רשם הירושות -משרד המשפטים

 שם אם רשם הירושות -משרד המשפטים

 תאריך לידה רשם הירושות -משרד המשפטים

 תאריך לידה עברי שותרשם הירו -משרד המשפטים

 מצב אישי רשם הירושות -משרד המשפטים

 מין רשם הירושות -משרד המשפטים

 תאריך פטירה רשם הירושות -משרד המשפטים

 תאריך פטירה עברי רשם הירושות -משרד המשפטים

 סמל ישוב רשם הירושות -משרד המשפטים

 שם ישוב רשם הירושות -משרד המשפטים

 סמל רחוב רשם הירושות -משרד המשפטים

 שם רחוב רשם הירושות -משרד המשפטים

 מספר בית רשם הירושות -משרד המשפטים

 אות בית רשם הירושות -משרד המשפטים

 מספר כניסה רשם הירושות -משרד המשפטים

 מספר דירה רשם הירושות -משרד המשפטים

 5מיקוד  רשם הירושות -משרד המשפטים

 7מיקוד  הירושותרשם  -משרד המשפטים
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 תאריך כניסה למען רשם הירושות -משרד המשפטים

 שנת לידה רשם הירושות -משרד המשפטים

 קוד חלוקה רשם הירושות -משרד המשפטים

 בן משפחה: סוג קשר רשם הירושות -משרד המשפטים

 בן משפחה: מספר זהות רשם הירושות -משרד המשפטים

 שפחה: שם פרטיבן מ רשם הירושות -משרד המשפטים

 עבור שאילתות-סוג שם  רשם הירושות -משרד המשפטים

 שם קודם רשם הירושות -משרד המשפטים

 תאריך עדכון רשם הירושות -משרד המשפטים

 סוג עדכון רשם הירושות -משרד המשפטים

 סיבת שינוי רשם הירושות -משרד המשפטים

 תאריך ביטול רשם הירושות -משרד המשפטים

 מספר זהות מקומית בענה מועצה

 שם משפחה מועצה מקומית בענה

 שם משפחה קודם מועצה מקומית בענה

 שם פרטי מועצה מקומית בענה

 מאגר אב מועצה מקומית בענה

 מ.זהות אב מועצה מקומית בענה

 שם אב מועצה מקומית בענה

 מאגר אם מועצה מקומית בענה

 מספר זהות אם מועצה מקומית בענה

 שם אם ה מקומית בענהמועצ

 שם סב מועצה מקומית בענה

 תאריך לידה מועצה מקומית בענה

 סוג מקום לידה מועצה מקומית בענה

 מקום לידה מועצה מקומית בענה

 ב.זוג מאגר מועצה מקומית בענה

 ב.זוג מ.זהות מועצה מקומית בענה

 מצב אישי מועצה מקומית בענה

 אישיתאריך מצב  מועצה מקומית בענה

 מין מועצה מקומית בענה

 תאריך פטירה מועצה מקומית בענה

 אינדיקציית פטירה מועצה מקומית בענה

 לאום מועצה מקומית בענה

 תאריך כניסה לארץ מועצה מקומית בענה

 תאריך עליה מועצה מקומית בענה

 ארץ עליה מועצה מקומית בענה

 סמל ישוב מועצה מקומית בענה

 שם ישוב ענהמועצה מקומית ב

 סמל רחוב מועצה מקומית בענה
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 שם רחוב מועצה מקומית בענה

 מספר בית מועצה מקומית בענה

 אות בית מועצה מקומית בענה

 מספר כניסה מועצה מקומית בענה

 מספר דירה מועצה מקומית בענה

 5מיקוד  מועצה מקומית בענה

 7מיקוד  מועצה מקומית בענה

 ריך כניסה למעןתא מועצה מקומית בענה

 סמל ישוב קודם)אצוה( מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: סמל ישוב מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: שם ישוב מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: סמל רחוב מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: שם רחוב מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: מספר בית מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: אות בית מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: כניסה מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: מספר דירה מועצה מקומית בענה

 5כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית בענה

 7כ. דואר: מיקוד  מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: תא דואר מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: אצל מועצה מקומית בענה

 תאריך כניסה כ. דואר: מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: תאריך סיום מועצה מקומית בענה

 סה"כ ילדים מועצה מקומית בענה

 18סה"כ ילדים עד  מועצה מקומית בענה

 נפה מועצה מקומית בענה

 קוד עדכון מועצה מקומית בענה

 קוד חלוקה מועצה מקומית בענה

 כ. דואר: קוד חלוקה מועצה מקומית בענה

 קטין:קוד חלוקה מועצה מקומית בענה

 קטין: סמל ישוב מועצה מקומית בענה

 קטין: שם ישוב מועצה מקומית בענה

 קטין: סמל רחוב מועצה מקומית בענה

 קטין: שם רחוב מועצה מקומית בענה

 קטין: מספר בית מועצה מקומית בענה

 קטין: אות בית מועצה מקומית בענה

 קטין: כניסה מועצה מקומית בענה

 קטין: מספר דירה ומית בענהמועצה מק

 5קטין: מיקוד  מועצה מקומית בענה

 7קטין: מיקוד  מועצה מקומית בענה
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 קטין: תא דואר מועצה מקומית בענה

 קטין: אצל מועצה מקומית בענה

 קטין: תאריך כניסה מועצה מקומית בענה

 קטין: תאריך סיום מועצה מקומית בענה

 סמל קלפי מועצה מקומית בענה

 מספר זהות השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 שם משפחה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 שם משפחה קודם השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 שם פרטי השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 שם פרטי קודם השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 מ.זהות אב שירותים הוטרינרייםה -איגוד ערים דן 

 מספר זהות אם השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 תאריך לידה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 תאריך פטירה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 אינדיקציית פטירה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 סמל ישוב הוטרינרייםהשירותים  -איגוד ערים דן 

 שם ישוב השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 סמל רחוב השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 שם רחוב השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 מספר בית השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 אות בית השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 מספר כניסה השירותים הוטרינריים -ים דן איגוד ער

 מספר דירה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 5מיקוד  השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 7מיקוד  השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 תאריך כניסה למען השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: סמל ישוב הוטרינרייםהשירותים  -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: שם ישוב השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: סמל רחוב השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: שם רחוב השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: מספר בית השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: אות בית השירותים הוטרינריים -ים דן איגוד ער

 כ. דואר: כניסה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: מספר דירה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 5כ. דואר: מיקוד  השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 7וד כ. דואר: מיק השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: תא דואר השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: אצל השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: תאריך כניסה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: תאריך סיום השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 
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 שנת לידה רייםהשירותים הוטרינ -איגוד ערים דן 

 קוד חלוקה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 כ. דואר: קוד חלוקה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 קטין:קוד חלוקה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 קטין: סמל ישוב השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 קטין: שם ישוב םהשירותים הוטרינריי -איגוד ערים דן 

 קטין: סמל רחוב השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 קטין: שם רחוב השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 קטין: מספר בית השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 קטין: אות בית השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 קטין: כניסה יםהשירותים הוטרינרי -איגוד ערים דן 

 קטין: מספר דירה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 5קטין: מיקוד  השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 7קטין: מיקוד  השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 קטין: תא דואר השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 קטין: אצל םהשירותים הוטרינריי -איגוד ערים דן 

 קטין: תאריך כניסה השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 קטין: תאריך סיום השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 בן משפחה: סוג קשר השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 בן משפחה: מאגר השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 בן משפחה: מספר זהות טרינרייםהשירותים הו -איגוד ערים דן 

 אינדיקצית בגיר השירותים הוטרינריים -איגוד ערים דן 

 מספר זהות אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 שם משפחה אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 שם פרטי אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 תאריך לידה אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 מין קי בע"מאופק קפיטל אשראי עיס

 תאריך פטירה אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 אינדיקציית פטירה אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 סמל ישוב אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 שם ישוב אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 סמל רחוב אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 שם רחוב אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 מספר בית אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 אות בית אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 מספר כניסה אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 מספר דירה אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 5מיקוד  אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 7מיקוד  מאופק קפיטל אשראי עיסקי בע"
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 קוד חלוקה אופק קפיטל אשראי עיסקי בע"מ

 מספר זהות ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 שם משפחה ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 שם משפחה קודם ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 שם פרטי מ( בע"2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 שם אב ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 שם אם ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 תאריך לידה ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 מין ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 אינדיקציית פטירה ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 תאריך הנפקת ת.ז ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 סמל ישוב ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 שם ישוב ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 סמל רחוב ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 שם רחוב ( בע"מ2019גיטליים נ.מ )שירותים פיננסיים די

 מספר בית ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 אות בית ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 מספר כניסה ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 מספר דירה ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 5מיקוד  ( בע"מ2019יננסיים דיגיטליים נ.מ )שירותים פ

 7מיקוד  ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 קוד חלוקה ( בע"מ2019שירותים פיננסיים דיגיטליים נ.מ )

 מספר זהות הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 שם משפחה הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 שם פרטי מים וביוב בע"מ הבאר השלישית תאגיד

 מ.זהות אב הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 שם אב הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 מספר זהות אם הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 אינדיקציית פטירה הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 סמל ישוב הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 שם ישוב באר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מה

 סמל רחוב הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 שם רחוב הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 מספר בית הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 אות בית הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 ניסהמספר כ הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 מספר דירה הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 5מיקוד  הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 7מיקוד  הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: סמל ישוב הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ
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 כ. דואר: שם ישוב הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: סמל רחוב אגיד מים וביוב בע"מהבאר השלישית ת

 כ. דואר: שם רחוב הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר בית הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אות בית הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: כניסה הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: מספר דירה ית תאגיד מים וביוב בע"מהבאר השליש

 5כ. דואר: מיקוד  הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 7כ. דואר: מיקוד  הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תא דואר הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: אצל הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: תאריך כניסה ישית תאגיד מים וביוב בע"מהבאר השל

 כ. דואר: תאריך סיום הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 קוד עדכון הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 קוד חלוקה הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 כ. דואר: קוד חלוקה הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ
זרוע -דה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד העבו

 מספר זהות עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 שם משפחה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 שם נעורים עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 שם פרטי עבודה
זרוע -והשירותים החברתיים משרד העבודה, הרווחה 

 מאגר אב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מ.זהות אב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 שם אב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מאגר אם עבודה
זרוע -ים משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתי

 מספר זהות אם עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 שם אם עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 שם סב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 תאריך לידה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 תאריך לידה עברי דהעבו
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זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 קוד ארץ לידה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מצב אישי עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מין עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 וססטט עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 תאריך פטירה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 אינדיקציית פטירה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 דת עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 לאום עבודה
זרוע -בודה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד הע

 אזרחות עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 תאריך עליה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 ארץ עליה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 אזרחות זרה עבור זרים עבודה
זרוע -בודה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד הע

 דרכון זר עבור זרים עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 סמל ישוב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 שם ישוב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 סמל רחוב עבודה
זרוע -ה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד העבוד

 שם רחוב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מספר בית עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 אות בית עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מספר כניסה עבודה
זרוע -שירותים החברתיים משרד העבודה, הרווחה וה

 מספר דירה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 5מיקוד  עבודה
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זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 7מיקוד  עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 כ. דואר: סמל ישוב עבודה
זרוע -תים החברתיים משרד העבודה, הרווחה והשירו

 כ. דואר: שם ישוב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 כ. דואר: סמל רחוב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 כ. דואר: שם רחוב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 כ. דואר: מספר בית עבודה
זרוע -העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  משרד
 כ. דואר: אות בית עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 כ. דואר: כניסה עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 כ. דואר: מספר דירה עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 5דואר: מיקוד  כ. עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 7כ. דואר: מיקוד  עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 כ. דואר: תא דואר עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 כ. דואר: אצל עבודה

זרוע -ם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיי
 כ. דואר: תאריך כניסה עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 כ. דואר: תאריך סיום עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 שם משפחה אנגלית עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 שם פרטי אנגלית עבודה

זרוע -הרווחה והשירותים החברתיים משרד העבודה, 
 שם אב אנגלית עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 תאריך כניסה אחרונה לארץ עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 תאריך יציאה אחרונה מהארץ עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 סוג אשרת שהיה אחרונה עבודה

זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
 מספר אשרת שהיה אחרונה עבודה
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זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 שנת לידה עבודה
זרוע -השירותים החברתיים משרד העבודה, הרווחה ו

 מספר נלווה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 קוד חלוקה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 כ. דואר: קוד חלוקה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה עבודה
זרוע -בודה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד הע

 ב.ג תאריך סגירת תנועה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 סוג אשרה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מאגר עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 סוג מעסיק עבודה
זרוע -דה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד העבו

 מספר מעסיק עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 תאריך תחילת העסקה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 תאריך סיום העסקה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 שם מעסיק עבודה
זרוע -רד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מש

 ענף תעסוקה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מעסיק מספר טלפון עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מעסיק סמל ישוב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 ישוב מעסיק שם עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מעסיק סמל רחוב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מעסיק שם רחוב עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מעסיק מספר בית עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מעסיק אות בית העבוד
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זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מעסיק כניסה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מעסיק מספר דירה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 5מעסיק מיקוד  עבודה
רוע ז-משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 7מעסיק מיקוד  עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מעסיק קוד חלוקה עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 אינדיקצית היסטוריית אזרחות עבודה
זרוע -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 אזרחות זרה ישראל/ישע עבודה

 מספר זהות נגב-גרעיני הקריה למחקר

 שם משפחה נגב-הקריה למחקר גרעיני

 שם פרטי נגב-הקריה למחקר גרעיני

 תאריך פטירה נגב-הקריה למחקר גרעיני

 אינדיקציית פטירה נגב-הקריה למחקר גרעיני

 סמל ישוב נגב-הקריה למחקר גרעיני

 שם ישוב נגב-הקריה למחקר גרעיני

 רחוב סמל נגב-הקריה למחקר גרעיני

 שם רחוב נגב-הקריה למחקר גרעיני

 מספר בית נגב-הקריה למחקר גרעיני

 אות בית נגב-הקריה למחקר גרעיני

 מספר כניסה נגב-הקריה למחקר גרעיני

 מספר דירה נגב-הקריה למחקר גרעיני

 5מיקוד  נגב-הקריה למחקר גרעיני

 7מיקוד  נגב-הקריה למחקר גרעיני

 קוד חלוקה נגב-הקריה למחקר גרעיני

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים נגב-הקריה למחקר גרעיני

 מספר זהות פוקטפול איי. אל בע"מ

 שם משפחה פוקטפול איי. אל בע"מ

 שם פרטי פוקטפול איי. אל בע"מ

 תאריך לידה פוקטפול איי. אל בע"מ

 מין פוקטפול איי. אל בע"מ

 תאריך פטירה פוקטפול איי. אל בע"מ

 אינדיקציית פטירה פוקטפול איי. אל בע"מ

 תאריך הנפקת ת.ז פוקטפול איי. אל בע"מ

 סמל ישוב פוקטפול איי. אל בע"מ

 שם ישוב פוקטפול איי. אל בע"מ

 סמל רחוב פוקטפול איי. אל בע"מ
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 שם רחוב פוקטפול איי. אל בע"מ

 מספר בית פוקטפול איי. אל בע"מ

 יתאות ב פוקטפול איי. אל בע"מ

 מספר כניסה פוקטפול איי. אל בע"מ

 מספר דירה פוקטפול איי. אל בע"מ

 5מיקוד  פוקטפול איי. אל בע"מ

 7מיקוד  פוקטפול איי. אל בע"מ

 מספר זהות ע. טבריה

 שם משפחה ע. טבריה

 שם משפחה קודם ע. טבריה

 שם פרטי ע. טבריה

 שם פרטי קודם ע. טבריה

 מ.זהות אב ע. טבריה

 מספר זהות אם טבריהע. 

 תאריך לידה ע. טבריה

 תאריך פטירה ע. טבריה

 אינדיקציית פטירה ע. טבריה

 סמל ישוב ע. טבריה

 שם ישוב ע. טבריה

 סמל רחוב ע. טבריה

 שם רחוב ע. טבריה

 מספר בית ע. טבריה

 אות בית ע. טבריה

 מספר כניסה ע. טבריה

 מספר דירה ע. טבריה

 5 מיקוד ע. טבריה

 7מיקוד  ע. טבריה

 תאריך כניסה למען ע. טבריה

 כ. דואר: סמל ישוב ע. טבריה

 כ. דואר: שם ישוב ע. טבריה

 כ. דואר: סמל רחוב ע. טבריה

 כ. דואר: שם רחוב ע. טבריה

 כ. דואר: מספר בית ע. טבריה

 כ. דואר: אות בית ע. טבריה

 כ. דואר: כניסה ע. טבריה

 מספר דירה כ. דואר: ע. טבריה

 5כ. דואר: מיקוד  ע. טבריה

 7כ. דואר: מיקוד  ע. טבריה

 כ. דואר: תא דואר ע. טבריה

 כ. דואר: אצל ע. טבריה
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 כ. דואר: תאריך כניסה ע. טבריה

 כ. דואר: תאריך סיום ע. טבריה

 אינד שוהה בחול ע. טבריה

 שנת לידה ע. טבריה

 קוד חלוקה ע. טבריה

 ר: קוד חלוקהכ. דוא ע. טבריה

 קטין:קוד חלוקה ע. טבריה

 קטין: סמל ישוב ע. טבריה

 קטין: שם ישוב ע. טבריה

 קטין: סמל רחוב ע. טבריה

 קטין: שם רחוב ע. טבריה

 קטין: מספר בית ע. טבריה

 קטין: אות בית ע. טבריה

 קטין: כניסה ע. טבריה

 קטין: מספר דירה ע. טבריה

 5קטין: מיקוד  ע. טבריה

 7קטין: מיקוד  ע. טבריה

 קטין: תא דואר ע. טבריה

 קטין: אצל ע. טבריה

 קטין: תאריך כניסה ע. טבריה

 קטין: תאריך סיום ע. טבריה

 בן משפחה: סוג קשר ע. טבריה

 בן משפחה: מספר זהות ע. טבריה

 בן משפחה: שם משפחה ע. טבריה

 בן משפחה: שם פרטי ע. טבריה

 ית בגיראינדיקצ ע. טבריה

 מספר זהות מבקר המדינה

 שם משפחה מבקר המדינה

 שם משפחה קודם מבקר המדינה

 שם נעורים מבקר המדינה

 שם פרטי מבקר המדינה

 שם פרטי קודם מבקר המדינה

 מ.זהות אב מבקר המדינה

 שם אב מבקר המדינה

 מספר זהות אם מבקר המדינה

 שם אם מבקר המדינה

 שם סב מבקר המדינה

 תאריך לידה מבקר המדינה

 תאריך לידה עברי מבקר המדינה

 סוג מקום לידה מבקר המדינה
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 מקום לידה מבקר המדינה

 קוד ארץ לידה מבקר המדינה

 ב.זוג מ.זהות מבקר המדינה

 ב.זוג שם פרטי מבקר המדינה

 ב.זוג שם משפחה מבקר המדינה

 מצב אישי מבקר המדינה

 ישיתאריך מצב א מבקר המדינה

 מקום מצב אישי מבקר המדינה

 מין מבקר המדינה

 סטטוס מבקר המדינה

 תאריך סטטוס מבקר המדינה

 תאריך פטירה מבקר המדינה

 תאריך פטירה עברי מבקר המדינה

 1סיבת פטירה  מבקר המדינה

 2סיבת פטירה  מבקר המדינה

 3סיבת פטירה  מבקר המדינה

 צבא מבקר המדינה

 ינדיקציית פטירהא מבקר המדינה

 דת מבקר המדינה

 לאום מבקר המדינה

 אזרחות מבקר המדינה

 תאריך אזרחות מבקר המדינה

 תאריך הנפקת ת.ז מבקר המדינה

 סיבת הנפקת ת.ז מבקר המדינה

 תאריך כניסה לארץ מבקר המדינה

 תאריך עליה מבקר המדינה

 ארץ עליה מבקר המדינה

 מספר עליה מבקר המדינה

 אזרחות זרה עבור זרים ר המדינהמבק

 דרכון זר עבור זרים מבקר המדינה

 סמל ישוב מבקר המדינה

 שם ישוב מבקר המדינה

 סמל רחוב מבקר המדינה

 שם רחוב מבקר המדינה

 מספר בית מבקר המדינה

 אות בית מבקר המדינה

 מספר כניסה מבקר המדינה

 מספר דירה מבקר המדינה

 5 מיקוד מבקר המדינה

 7מיקוד  מבקר המדינה
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 תאריך כניסה למען מבקר המדינה

 שם משפחה אנגלית מבקר המדינה

 שם פרטי אנגלית מבקר המדינה

 שם אב אנגלית מבקר המדינה

 שם אם אנגלית מבקר המדינה

 סוג מסמך נסיעה מבקר המדינה

 מספר מסמך נסיעה מבקר המדינה

 מ.נסיעה מקום הנפקה מבקר המדינה

 מ.נסיעה תאריך הנפקה ר המדינהמבק

 מ.נסיעה תאריך פג תוקף מבקר המדינה

 תאריך כניסה אחרונה לארץ מבקר המדינה

 תאריך יציאה אחרונה מהארץ מבקר המדינה

 נפה מבקר המדינה

 לשכת מנא מבקר המדינה

 סוג אשרת שהיה אחרונה מבקר המדינה

 מספר אשרת שהיה אחרונה מבקר המדינה

 תאריך פג תוקף אשרה אחרונה ינהמבקר המד

 מ.אישי מול בן זוג מבקר המדינה

 שנת לידה מבקר המדינה

 זיהוי קודם מבקר המדינה

 מספר נלווה מבקר המדינה

 סוג מקום פטירה מבקר המדינה

 מקום פטירה מבקר המדינה

 קוד חלוקה מבקר המדינה

 מ.נסיעה סוג מקום הנפקה מבקר המדינה

 ם פרטי אב )רשומת אב(ש מבקר המדינה

 שם אבי האב מבקר המדינה

 קטגוריה מבקר המדינה

 נתון קודם מבקר המדינה

 שם פרטי אבי האם מבקר המדינה

 ב.ג תאריך פתיחת תנועה מבקר המדינה

 ב.ג סוג פתיחה מבקר המדינה

 ב.ג תחנת גבול פתיחה מבקר המדינה

 ב.ג נמל תעופה פתיחה מבקר המדינה

 ב.ג חברת תעופה פתיחה נהמבקר המדי

 ב.ג מספר טיסה פתיחה מבקר המדינה

 ב.ג מטרה פתיחה מבקר המדינה

 ב.ג תאריך סגירת תנועה מבקר המדינה

 ב.ג סוג סגירה מבקר המדינה

 ב.ג תחנת גבול סגירה מבקר המדינה
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 ב.ג נמל תעופה סגירה מבקר המדינה

 ב.ג חברת תעופה סגירה מבקר המדינה

 ב.ג מספר טיסה סגירה ינהמבקר המד

 ב.ג מטרה סגירה מבקר המדינה

 סוג אשרה מבקר המדינה

 אינ. שוהה בחול מעל מספר חודשים מבקר המדינה

 מאגר מבקר המדינה

 תאריך תוקף מבקר המדינה

 תעודה מבקר המדינה

 סוג תעודה מבקר המדינה

 סוג מעסיק מבקר המדינה

 מספר מעסיק מבקר המדינה

 תאריך תחילת העסקה מדינהמבקר ה

 תאריך סיום העסקה מבקר המדינה

 סיבת סיום העסקה מבקר המדינה

 מקצוע עובד מבקר המדינה

 שם מעסיק מבקר המדינה

 ענף תעסוקה מבקר המדינה

 מעסיק מספר טלפון מבקר המדינה

 מעסיק סמל ישוב מבקר המדינה

 מעסיק שם ישוב מבקר המדינה

 סמל רחוב מעסיק מבקר המדינה

 מעסיק שם רחוב מבקר המדינה

 מעסיק מספר בית מבקר המדינה

 מעסיק אות בית מבקר המדינה

 מעסיק כניסה מבקר המדינה

 מעסיק מספר דירה מבקר המדינה

 5מעסיק מיקוד  מבקר המדינה

 7מעסיק מיקוד  מבקר המדינה

 מעסיק קוד חלוקה מבקר המדינה

 יסה למעןמעסיק תאריך כנ מבקר המדינה

 ניקוד זרים מבקר המדינה

 בן משפחה: סוג קשר מבקר המדינה

 בן משפחה: מאגר מבקר המדינה

 בן משפחה: מספר זהות מבקר המדינה

 בן משפחה: שם משפחה מבקר המדינה

 בן משפחה: שם פרטי מבקר המדינה

 בן משפחה: סוג מקום לידה מבקר המדינה

 הבן משפחה: מקום ליד מבקר המדינה

 בן משפחה: תאריך לידה מבקר המדינה
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 בן משפחה: תאריך לידה עברי מבקר המדינה

 בן משפחה: אינדיקציית אזרח מבקר המדינה

 בן משפחה: סוג מסמך נסיעה מבקר המדינה

 בן משפחה: מספר מסמך נסיעה מבקר המדינה

 בן משפחה: אזרחות מבקר המדינה

 בן משפחה: שם אב מבקר המדינה

 בן משפחה: מין המדינהמבקר 

 בן משפחה: סטטוס מבקר המדינה

 בן משפחה: תאריך סטטוס מבקר המדינה

 בן משפחה: דרכון זר מבקר המדינה

 עבור שאילתות-סוג שם  מבקר המדינה

 שם קודם מבקר המדינה

 תאריך עדכון מבקר המדינה

 סוג עדכון מבקר המדינה

 סיבת שינוי מבקר המדינה

 תאריך ביטול מבקר המדינה

 מספר תיק בלשכה מבקר המדינה

 מיקוד בחול מבקר המדינה

 מסורב שרות מבקר המדינה

 

  



יטליות  אגף טכנולוגיות דיג
 ומידע

Digital and Information 

Technologies 

 

 

 
 

 

 9777019, ירושלים 5רח' שלמה )מומו( הלוי 
 

 673מתוך  657עמוד 

 בסיס משפטי לקבלת המידע

 

 בסיס משפטי לקבלת המידע שם לקוח

 מועצה דתית ירושלים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד הבינוי והשיכון
 -תשמ"א פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, ה

1981 

 נציבות מס הכנסה-רשות המיסים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד התחבורה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 אפוטרופוס כללי  -משרד המשפטים 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית ירושלים
 - פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

1981 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח שער מנשה )פסיכיאטרי(

 בנק ישראל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מנהל אזרחי איו"ש
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות בית חולים שיבא

 צו הגנת הפרטיות שירותי בריאות כללית

 עיריית אשקלון
 -הגנת הפרטיות, התשמ"א פרק ד' לחוק 

1981 

 מנהל מקרקעי ישראל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח רמב"ם

 משרד הקליטה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 בנק דיסקונט
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 הסטטיסטיקה פקודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בתי הדין הרבניים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד החינוך, התרבות והספורט
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 בנק יהב
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 בנק הפועלים
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 בנק מזרחי טפחות בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
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 רשות שדות התעופה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות ההסתדרות הכללית החדשה

 עסוקה(משרד הכלכלה )התעשייה המסחר והת
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 רשות לניירות ערך
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ביטוח לאומי
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח וולפסון

 משרד הרווחה )עבודה(
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 בריאותמשרד ה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד החוץ
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מש משפטים -הנהלת בתי המשפט 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 שירות התעסוקה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מנהלת הגמלאות -משרד האוצר 
 -לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  פרק ד'
1981 

 החשב הכללי -משרד האוצר 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 אגף שוק ההון -משרד האוצר 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית נתניה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית בית שמש
 -טיות, התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת הפר

1981 

 אביב-עיריית תל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית אילת
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית רמת גן
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית עכו
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית חדרה
 -לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א פרק ד' 

1981 

 עיריית הרצליה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית נצרת
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 
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 עיריית נצרת
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית יבנה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ודעיריית ל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית קרית אתא
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית ראשון לציון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית קרית גת
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית בת ים
 -התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, 

1981 

 עיריית מגדל העמק
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית כרמיאל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית קרית ים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית צפת
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית רעננה
 -לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א פרק ד' 

1981 

 עיריית באר שבע
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ע. כפר סבא
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית פתח תקוה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ע. אור יהודה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 יית חולוןעיר
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית קרית ביאליק
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית אשדוד
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ דיר אל אסד
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.א עמק הירדן
 -יות, התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת הפרט

1981 

 מועצה מקומית גני תקוה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 
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 מ.מ אלקנה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ע. קרית אונו
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית ראש העין
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ת מזכרת בתיהמועצה מקומי
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ ראש פינה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית קרית מלאכי
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.א מטה יהודה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית נשר
 -ת, התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת הפרטיו

1981 

 עיריית נתיבות
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ מעלות תרשיחא
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ אליכין
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית שדרות
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית יהוד מונוסון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה מקומית גדרה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ע. נס ציונה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית רמת השרון
 -נת הפרטיות, התשמ"א פרק ד' לחוק הג

1981 

 מ.א זבולון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית אופקים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה מקומית אזור
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ קרית ארבע
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ומית שלומימועצה מק
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 
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 מ.מ קדומים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה אזורית שדות דן
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.א מעלה יוסף
 -ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  פרק

1981 

 מ.א הר חברון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה אזורית חוף הכרמל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה אזורית ברנר
 -הפרטיות, התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת 

1981 

 מועצה איזורית חוף אשקלון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה אזורית מטה אשר
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה איזורית עמק חפר
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה אזורית גליל עליון
 -הפרטיות, התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת 

1981 

 לשכת בריאות מחוז מרכז
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ כפר יונה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה איזורית לב השרון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ע. מודיעין מכבים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 בנק לאומי
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי דן 

 בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח מזרע

 צו הגנת הפרטיות בי"ח לב השרון

 צו הגנת הפרטיות בי"ח נס ציונה

 בע"ממגדל חברה לביטוח 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מ.מ אור עקיבא
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית קרית שמונה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 
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 מועצה מקומית גן יבנה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ בית שאן
 -פרטיות, התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת ה

1981 

 עיריית עפולה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ כפר תבור
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ באר יעקב
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ זכרון יעקב
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית רמלה
 -ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  פרק

1981 

 עיריית נהריה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית בני ברק
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית גבעתים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית חיפה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 תקנות תובענות ייצוגיות סלקום ישראל בע"מ

 הכשרה חברה לביטוח בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מ.מ גבעת שמואל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ע. רחובות
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.א גדרות
 -"א פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ

1981 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח בריאות הנפש באר שבע

 פסק דין אוניברסיטת חיפה

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית ערד
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות מרכז רפואי שערי צדק

 פרטיותצו הגנת ה בי"ח פלימן

 ע. קרית מוצקין
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 רשות הטבע והגנים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.א באר טוביה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 
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 מועצה אזורית גוש עציון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות ולב פרדס חנהמרכז גריאטרי מש

 מ.מ אבן יהודה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות ועידת התביעות

 פסק דין אוניברסיטת תל אביב

 מ.מ ירוחם
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח שמואל הרופא

 הפרטיותצו הגנת  מרכז גריאטרי נתניה

 הראל חברה לביטוח בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח לניאדו

 צו הגנת הפרטיות הסתדרות מדיצינית הדסה

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח בני ציון

 שוהם מועצה מקומית
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד הכלכלה )התעשיה והמסחר והעבודה(
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ. הר אדר
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה מקומית קדימה צורן
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 יצויים אישייםפ -משרד האוצר 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 הרשות לזכויות ניצולי השואה -משרד האוצר 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 לשכת בריאות חיפה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח ברזילי

 צו הגנת הפרטיות בי"ח הלל יפה

 אפוטרופוס לנכסי נפקדים -ד האוצר משר
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות המרכז הירושלמי לבריאות הנפשבי"ח כפר שאול

 צו הגנת הפרטיות בי"ח איכילוב

 עיריית מודיעין עלית
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה אזורית חבל מודיעין
 -חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א פרק ד' ל

1981 

 מועצה מקומית כפר ורדים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 
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 עיריית מעלה אדומים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.א שפיר
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 קרן קיימת לישראל
 - פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

1981 

 מועצה מקומית עמנואל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 לשכת בריאות ת"א
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה אזורית חבל יבנה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.א מנשה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ קרית עקרון
 -רק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א פ

1981 

 צו הגנת הפרטיות מרכז רפואי אסף הרופא

 צו הגנת הפרטיות בי"ח נהריה

 צו הגנת הפרטיות לשכת בריאות מחוז הדרום

 המשרד להגנת הסביבה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 בנק ירושלים בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 
 1965 -כ"ה התש

 מועצה מקומית בית דגן
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח פוריה

 צו הגנת הפרטיות בי"ח אברבנאל

 צו הגנת הפרטיות מרכז רפואי רעות

 צו הגנת הפרטיות מרכז לאומי לבקרת מחלות

 מועצה איזורית נחל שורק
 -שמ"א פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, הת

1981 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח הרצוג

 מ.א רמת הנגב
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ קרית יערים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 עיריית הוד השרון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 בנק  הדואר
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 - התשכ"ה

 מגן דוד אדום
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 כלל חברה לביטוח
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
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 גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מ.מ קרית טבעון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות בי"ח רבקה זיו

 לשכת בריאות ירושלים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 כנסת ישראל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד רה"מ, רשות ארצית לשירותי דת
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 הדתות מח' ישיבות-משרד החינוך
 -חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א פרק ד' ל

1981 

 חברה לביטוח בע"מ -איילון 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 רשות התחרות -רשות ההגבלים העסקיים 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 

 ויזה כ.א.ל
שם האוכלוסין, א לחוק מר29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מועצה אזורית חוף השרון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה דתית חיפה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה אזורית גזר
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה איזורית תמר
 -"א פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ

1981 

 צו הגנת הפרטיות מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

 לשכת בריאות מחוז צפון נצרת
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 שרות בתי הסוהר
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד המשפטים הנהלה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 תקוהמועצה דתית פתח 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 סיטיבנק
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 משרד הבריאות היחידה לגנטיקה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ.מ בית אל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 רשם העמותות -מש המשפטים 
 -הגנת הפרטיות, התשמ"א  פרק ד' לחוק

1981 
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 מועצה מקומית כפר שמריהו
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד המשפטים -הרשות לאיסור הלבנת הון 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 פרסונאל איי.די בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 אשון  )מת"ף(הבנק הבינלאומי הר
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 אגף פיצו"ח -משרד החקלאות 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ישראכרט
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מקס איט פיננסים בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מל בע"מכלל פנסיה וג
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 אי.בי.אי.שירותי בורסה והשקעות
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 קומסיין בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
קופת התגמולים של העובדים בעיריית תל אביב 

 יפו
סין, א לחוק מרשם האוכלו29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 קופת התגמולים של עוצ"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
על נתיבי אויר לישראל אגודה -קופת"ג לעובדי אל

 שיתופי
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 קופת התגמולים של עובדי עיריית חיפה
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
החברה לניהול קופת תגמולים של עובדי הסוכנות 

 היהודית
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מבטחים פנסיה וגמל בע"מ -מנורה 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 הרבנות הראשית ישראל
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מ. א. מטה בנימין
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 צו הגנת הפרטיות ש.ר.ב מעייני הישועה

 שרד ראש הממשלה(בתי הדין לגיור )מ
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
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 מועצה דתית אשדוד
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד הבריאות  מקצועות רפואיים
 -שמ"א פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, הת

1981 

 שחפת ואיידס-משרד הבריאות 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 חקר שירותי רפואה -משרד הבריאות
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מנהל  רפואה -משרד הבריאות  
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 אבטחת איכות -משרד הבריאות 
 -חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א פרק ד' ל

1981 

 משרד הבריאות תחום מידע
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה דתית רמלה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מגדל חברה לביטוח
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מחוג קופת גמל לעובדי חברת חשמל
לחוק מרשם האוכלוסין, א 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מועצה דתית קרית ים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 אנליסט קופות גמל בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
מכון לאומי לשיקום ע"ש  -ממש  -משרד הבריאות 

 לואיס
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 אל טכנולוגיות עתידיות בע"מ )מבטחים(אופ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 HSBC BANK PLCבנק 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מועצה דתית תל אביב
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 אגף גריאטריה ממוחשב -משרד הבריאות 
 -הפרטיות, התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת 

1981 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מועצה מקומית אלעד
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד הבריאות נס אגף שירותי בריאות הנפש
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 נפגעי גזזת )מרכז ארצי( -משרד הבריאות 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
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 המשרד לביטחון פנים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 יות( לחוק הגנת הפרט1) 23סעיף  עין נטפים מפעלי מים אילת בע"מ

State Bank of India 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 המשרד לשוויון חברתי
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
כלוסין, א לחוק מרשם האו29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 משרד המשפטים בתי הדין הדרוזיים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 חברה לניהול קופות גמל בע"מ -קו הבריאות 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 שרותי בריאות הציבור -משרד הבריאות 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 קליימסרצ ישראל בעמ ISO -איי.אס.או  
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -הלמן 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 יה וגמל בע"מהפניקס פנס
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מנהלת השירות האזרחי לאומי -משרד רה"מ 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 רשות האכיפה והגבייה -משרד המשפטים 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 המועצה להסדר ההימורים בספורט
מרשם האוכלוסין, א לחוק 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 המרכז לגביית קנסות -משרד המשפטים 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 
הרשות לרישום והסדר  -משרד המשפטים 

 מקרקעין
 -א פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"

1981 

 מרכז לאומי להשתלת איברים -משרד הבריאות 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 חברה לנאמנות בע"מ -בנק אגוד 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 בנק אגוד לישראל בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 פסגות קופות גמל בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29 סעיף

 1965 -התשכ"ה 
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קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולגים  -ק.ס.מ 
 בע"מ

א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 
 1965 -התשכ"ה 

 חברה לניהול קופות גמל -הנדסאים וטכנאים 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29יף סע

 1965 -התשכ"ה 

 חברה לניהול קופות גמל בעמ -מחר
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ -גל
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 חברה לניהול קופות גמל בע"מ-עו"ס
כלוסין, א לחוק מרשם האו29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות 

 בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 קרן השתלמות לעובד המינהל והשירותים
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 
 1965 -כ"ה התש

 קרן השתלמות של עובדי חברת חשמל
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  הגיחון מפעלי  מים וביוב ירושלים בע"מ

 קרן השתלמות הרוקחים באמצעות אינפיניטי
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 בנק מסד
לחוק מרשם האוכלוסין, א 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכ'
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 קלע קרן השתלמות לעובדים סוציים
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ת הפרטיות( לחוק הגנ1) 23סעיף  פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

 יח המרות דת -משרד המשפטים 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מחלקת חנינות -משרד המשפטים 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  ( בע"מ2003תאגיד "מי נתניה" )

 עמ"י חברה לניהול קופ"ג ענפית בע"מ
מרשם האוכלוסין, א לחוק 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 משרד המשפטים רשם הזוגיות
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מועצה דתית עפולה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 המהנדסים גמל מנורה מבטחים והסתדרות
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
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 מועצה דתית אשקלון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי ציונה בע"מ

 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 צו הגנת הפרטיות וןעזר מצי

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מעיינות אתא בע"מ

 לשכת נשיא המדינה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 חברה לניהול קופת גמל בע"מ -ארם גמולים 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
לחוק מרשם האוכלוסין,  א29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
אגודה שיתופית של עובדי התעשייה האוירית 

 לניהול קופו
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי עכו בע"מ

 ( בע"מ1998מגדל ניהול תיקי השקעות )
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 פסגות ניירות ערך בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מים נווה מדבר
משרד המשפטים,פרקליטות המדינה ,המחלקה 

 לעיניינים בינ
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23 סעיף תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ -מי אשקלון 

 יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בעמ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מיטב דש טרייד בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה 

 בעמ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  ר תאגיד מים רמלה בע"מת.מ.
החברה לניהול ק.תגמולים ופיצויים של עובדי בנק 

 לאומי
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  פלגי מוצקין תאגיד מים

 סנגוריה ציבורית -משרד המשפטים 
 -ת, התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת הפרטיו

1981 

 קל גמל ופנסיה בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 יהב רופאים חברה לניהול קופג בעמ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 שובל חברה לניהול קופג מפעלית
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
לאקדמאים במדעי חברה לניהול ק. השתלמות 

 החברה והרוח
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
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 במועצה אזורית חוף השרון-רבנות חוף השרון
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 אקסלנס נשואה שירותי בורסה בעמ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 מאקסלנס נשואה שירותי בורסה בע
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי מודיעין בע"מ

 חברה לניהול קופ"ג-יהב אחים ואחיות
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 יחידת פשע פרמצטיקה-משרד הבריאות 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 רית חבל אילותמועצה אזו
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 החברה לניהול ק"ג של העובדים בעי' ת"א בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
משרד החקלאות הרשות להסדרת התישבות 

 הבדואים בנגב
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מי עירון בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי שיקמה בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מפעלי מים וביוב בע"מ-תאגיד הרי נצרת

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  בע"מ 2010מי אביבים 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מעיינות השרון בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23ף סעי מי רמת גן בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מניב ראשון בע"מ

 היחידה הארצית לפיקוח על הבניה -משרד האוצר 
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מים מי שמש בע"מ

 נת הפרטיות( לחוק הג1) 23סעיף  בע"מ 2003יובלים בשומרון 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי הרצליה בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי לוד בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  עין כרמים בע"מ
הוראות רפואיות מנחות  -הורם  -משרד הבריאות 

 לחוק הח
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  גיד מיםתא -מי חדרה בע"מ 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ-מי ברק

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי אונו

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מעיינות זיו בע"מ

 ות( לחוק הגנת הפרטי1) 23סעיף  מי שבע, תאגיד אזורי למים וביוב

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מים -מי יבנה בע"מ 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  ימים תאגיד מים של קרית ים בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מים -יובלים אשדוד בע"מ 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מים -"מ מי כרמל בע
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 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מים כפרי גליל תחתון בע"מ-מיאהקום

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  ים בע"מ תאגיד מים -מי בת 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי הוד השרון בע"מ

 נת הפרטיות( לחוק הג1) 23סעיף  פלגי שרון בע"מ

 חב' מנהלת בע"מ -קרן השתלמות למורים וגננות 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות -עגור

 בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  התנור מים וביוב בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מים וביוב אזור טבריה בע"מ מי רקת טבריה

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מעיינות החוף תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  קווה בע"ממי ת

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מים -( בע"מ 2008מי קרית גת )

 יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופ"ג בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד סובב שפרעם בע"מ

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד המים עין אפק

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד מי הגליל

 קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ -עתודות 
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 ממשל זמין
 -פרטיות, התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת ה

1981 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  תאגיד המים והביוב בע"מ -אלעין 

 הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 ערערה בנגב
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 איגוד ערים כנרת
 -"א פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ

1981 

 אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 ישראל בע"מ500פלוס
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 איי טרייד בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 טי ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מ
האוכלוסין, א לחוק מרשם 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 
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 בסיס משפטי לקבלת המידע שם לקוח

 ( בע"מ2016אי.בי.אן סוכנות לביטוח )
א לחוק מרשם האוכלוסין, 29סעיף 

 1965 -התשכ"ה 

 תקנות תובענות ייצוגיות צבי ברק

 הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן
 -רטיות, התשמ"א פרק ד' לחוק הגנת הפ

1981 

 ( לחוק הגנת הפרטיות1) 23סעיף  מי רעננה בע"מ

 ע. טבריה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 מבקר המדינה
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 משרד הפנים
 -פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

1981 

 

 

 

 


