
 החתימה על העצומה נסתיימה 
  לראשי המפלגות המועמדות לקואליציה 2006באפריל  24העצומה נשלחה ביום ב' 

 מכתב לרה"מ בפועלצורף לעצומה 
  

  
 

על דגלה את שלילת האזרחות מהאזרחים הערבים אחת מן המועמדות לקואליציה, מפלגת "ישראל ביתנו", חרתה 
המתגוררים באזור המשולש, והכניסה בכך זרם עכור אל השיח הפוליטי בישראל. הצעתם שוללת עקרונית את אזרחותם 

  של כל הערבים בישראל, גם של אלה אשר נפל בחלקם לחיות רחוק מן הגבול.
  הצעה זו לכשעצמה מסכנת את הדמוקרטיה בישראל.

ראים לראש הממשלה בפועל אהוד אולמרט ולכל מנהיגי המפלגות האחרות המועמדות להשתתף בקואליציה, אנו קו
למנוע מן הגישה המסוכנת הזו את הכניסה לממשלה ולהתנות את כניסתן בחתימה על המשפט הבא אשר יהיה בין קווי 

  היסוד: 
  רחות מאף אחד מאזרחי המדינה,"בכל הסדר בעתיד, מדינת ישראל לא תשלול ולא תציע להסיר את האז

  ללא הבדל דת וגזע". 

  הנשים והגברים, יהודים וערבים, שחתמו על העצומה 3,245תודה לכל 
  המצטרפים לרשימת התפוצה של סיכוי 750תודה לכל 

  תודה לכל המסייעים בעין בוחנת להסיר מן הרשימה רישומים כוזבים ובלתי נאותים, אשר ניסו לחבל במאמצינו
  מיוחדת לאחראים על הפעלת האתר של סיכוי, אשר לא חסכו מאמץ בניקוי הרשימה מכוונות זדוןתודה 

תודה שהרמתם קול ביחד איתנו נגד כניסת הזרם העכור של שלילת האזרחות לקואליציה. יש לקוות שכך או אחרת 
  מאמצינו ישאו פרי.

בין יהודים לערבים בישראל בכל התחומים והרמות מול  אנו, בעמותת סיכוי, נמשיך בעבודה מאומצת יום יום לקדם שוויון
  הממשל, בשלטון המקומי ובקרב הציבור. נשמח מאד עם כל המצטרפים למאמצים המגוונים שלנו.

 חתומים:
  שותף עמותת סיכוי-, אונ' עברית, יו"רפרופ' יצחק גלנור 
  שותף עמותת סיכוי-מחקר, יו"ר, מכון "מסאר" לד"ר ח'אלד אבו עסבה 
  שותף, עמותת סיכוי-, מנכ"לשלום (שולי) דיכטר 
 שותף, עמותת סיכוי-, מנכ"לעו"ד עלי חיידר 

1. Algrinawi Suleiman ,Beer Sheva 
2. biso yafit-gamilah ,rishon litsion  
  , תל אביב, ייעוץ טיוליםבנאי דפנה .3
  אביב, שחקן, תל בנאי גברי .4
  , עראבהנעאמנה מוחמד .5
6. Rosin Yehoshua ,Rehovot  
  , חיפה, מוסיקאיטולדנו עידן .7
  , כרכורלסלו ליהיא .8
  , בני דרור, תלמידלזר יונתן .9

  , הרצליה, עסקיםהלוי דודו .10
  ורדים, פסיכולוגית-, כפרבוקסבאום טובה .11
  חנה-, פרדסלוי שחר .12
13. naamna najat ,arraba, pehsv  
  לום, פסיכולוג, נווה שנאשף ד"ר יוסף .14
  المستقبل جريدة, الغربية باقة, حسن مواسي .15
  , רחובותהרצברג אייל .16
  , גבעתיים, פסיכולוגיתחנין תרצה-הדר בר .17
  , יפו, מתכנן עירוניתמרי יובל .18
  , תל אביב, גמלאיכהן מיכאל .19
  , תל אביב, גמלאיתכהן תמי .20
  , ירושלים, פרופ'סטרומזה שרה .21
  , גני תקווהברט רפי .22



  , ערדמיכאלי איתן .23
  , ירושלים, פרופסורסטרומזה גדליה .24
  , ת"אמרחב שמואל .25
  , קרית ביאליק, פסיכולוגית קליניתמנור סימה .26
  , חדרהקרסנה נירה .27
  , ת"אברנע יוסי .28
  , קבוץ מענית, תעשייןפלד יוסי .29
  , עין שמר, עתונותמשיח נורית .30
  , עין שמרמשיח רובי .31
  , נוה מונוסון, פעיל שלוםענבר בומה .32
  , כרם מהר"לקיפר רון .33
  , ערערה, רכזת עמותהוי עאישהסידא .34
  , שריגים, כלכלןון דר הל אברהם .35
  , מודיעין, מחשביםשוסטר יצחק .36
  , גבעת עדהארמוני אורי .37
  , חדרה, מורה דרךקרני אמנון .38
  , גבעתייםאברהם אמיר .39
  , ירושלים, חינוךעוזיאל אהוד .40
  , ירושלים, אדריכל ומתכנן עריםגרואג שמואל .41
  , ירושליםפלד אנט .42
  לים, מעצב גרפי, ירושאלחנן רמי .43
  , תל אביב, עיצובפרידמן שירה .44
45. younis enas ,arara, lawyer  
46. younis husam ,ara, lawyer  
47. younis abeer ,arar, student  
48. younis malak ,arara, student  
49. younis abed eljbar ,arara, school maneger  
  , ירושלים, סטודנטית, מורת דרךעופרן חגית .50
  טודנטית, ירושלים, סיורב רבקה .51
  , ירושליםפרנקה אלכסנדרה-קליין .52
  , קבוץ נגבה, מרצה ברופין, ח"כ לשעברמאור ענת .53
  , עראבהריאד נעאמנה .54
  , הרצליה, מפתח קהילתי וארגוניאמיר ישראל .55
  , גבעתיים, עו"דחנין אילן-בר .56
  , תל אביב, מורהפישר מיכל .57
  , ירושליםאסף אפרת .58
  , נס הרים, וטרינרמרגלית רן .59
  ה, עורך דין, ערעראלשייך זיאד .60
  , ירושליםגורני דורית .61
  , כפר סבאכץ דנה .62
63. Abou-Tabickh Lilian ,Nazareth Illit, Student  
  צור יגאל, היסטוריון-, ככב יאירד"ר שטאובר רוני .64
  , מבשרת ציון, חינוך וידיעת הארץרז נפתלי .65
  , חיפהכהן שונית .66
  סבא, גימלאי-, כפרמנור יעקב .67
  גן-, רמתמויססקו מאירה .68
  פה חרשים, יו"ר מרכז יהודי ערבי, אוניברסיטת חיפה, מצבבלי דן .69
  , גבעתיים, וטרינרסיני איציק .70
  , מבשרת ציון, פסיכולוגית חינוכיתרז נעמי .71
  , עראבה, עורך דיןנסאר עו"ד סאבר .72
  , מבשרת ציון, מנכ"ל משה"ח לשעברליאל אלון .73
  , רמת גןאשבורן כרמי .74
  אביב-, תלאוריין אמיר .75
  הגת נוער מרצ, הרצליה, חבר הנמזרחי דרור .76
  אביב, חבר הנהגת ההסתדרות-, תלדוידי אפרים .77
  , יעד, משגבפורת חסיה-חומסקי .78
  , כפר קרע, מורהבדויה סמיר .79
80. sliman tarez ,haifa, student  
  , מצרליבר דורון .81
  , תל אביבדותן אלה .82
  , חולוןבקר אודי .83
84. Omari faruq ,Nazareth E  
  יפו-, תל אביבאורן מיכל .85
  סיכולוג, ירושלים, פלביא רימון .86
  , תל אביב, סטודנטיתרוטשילד ליהי .87
  , תל אביב, סטודנטיתאייזנר שירי .88
  , רחובות, סטודנטנאורי כליל החורש .89



  , קריית טבעון, עבודה חברתית ופמיניסטיתאילני איילת .90
  , קרית אונואדליסט יואב .91
  , תל אביב, סטודנטיתעד נופר -בר  .92
  , זכרון יעקבקורן ישעיהו .93
  , זכרון יעקבקורן עדה .94
  , אום אל פחם, מקדם תעמולהאג'נה מוחמדמח .95
  , עברוןאלון אסנת .96
  , חיפה, סטודנטשחר איתמר .97
  אביב, שחקנית-, תלגרטנר שירה .98
  שערים -, מושב בית גולן בלהה .99

  שערים-, מושב ביתגולן שמואל .100
  , גבעון, חיילקרביאן איתמר .101
102. Katriel Jacob ,Haifa, Professor (E.) Technion  
103. Katriel Tamar ,Haifa, Professor, U. of Haifa  
104. Rakia Alex ,Beer-Shevaa, Programmer  
  , הרצליה, סופר/עורךשחם דוד .105
106. Godfrey-Goldstein Angela ,Jerusalem, Advocacy Officer ICAHD  
  , תל אביב, מפיק סרטיםמסיס אלכס .107
108. Krivoruchko Julia ,Nesher, lecturer  
109. Feiler Pnina ,YAD-HANNA, Reg. Nurse  
  سابا آفر, يأور زقهم .110
  , הרצליה, עורך דיןאורון איל .111
  , חיפה, סטודנטוולטמן אורי .112
  , חיפהאנגל דפנה .113
  , תל אביב, פסיכותרפיסטיתלובנשטיין נגה .114
  , שפרעם, מנהל יחידה לקידום נוערנקד נקד .115
  , חיפה, סטודנטבירנהולץ אופק .116
  , כפר סבא, סטודנטסבן יהונתן .117
  , תל אביבוטר רומן .118
119. Moses Susanne ,Tel Aviv  
  , ירושלים, מורה ומנחת קבוצותויקטור רות .120
  , רמת השרון, יועץ תוכנהרגב מיכאל .121
122. Kuntsman Adi ,Jerusalem and UK, researcher  
  , יפיע, מנ' יח' נוער ומנחה קבוצותח'לילייה אחמד .123
  ם, סטודנט-, יניימן עופר .124
  , הרצליה, אקטיביסטית פמיניסטיתלבנת מורן .125
  , ירושלים, מרצהפינס יורי .126
  , ירושלים, מרצהעתניאל דרור .127
  , ניר דודדגני רמי .128
129. Simhony Dr. Abraham ,Khon Kaen, Thailand, Rishon LeZion, Israel, Economist  
  , תל אביבזנד שלמה .130
  , תל אביבקוביצקי חנן .131
  , גבעתיים, הייטקטמפלהוף מאיר .132
133. Knaz Hanna ,Kibbutz Gan Shmuel  
  גן, עצמאית-, רמתברש אורית .134
  יפו, עורך-א, ת"הלפרין יובל .135
  אביב-, תלאביב ניצן .136
  , שפיים, פועל תעשייהגבירץ עמוס .137
  , להבות הבשןקנדל יורי .138
  , מודיעיןמוסקוביץ עירא .139
  , צור הדסהצפתי ד''ר דודי .140
141. Hussein Fathiyya ,Kawkab, administrative Director  
  , חיפה, עובדת סוציאליתדיאב סועאד .142
  , חיפה, מרפאה בעיסוקנסר כרים .143
  ת"א, בטלה, שוורץ מיכל .144
  , קרית אונושרתיאל יוספה .145
  , חופיתאביתר אהרון .146
  , חיפהזהר סאוסן .147
148. grassiani erella ,tel aviv  
  , חיפהבוקסבאום יערה .149
150. Morgan Margery ,Jaffa, Journalist  
  , ירושלים, פיסיקאילנד מרטין .151
  , יפו, סופר ועורךגרנובסקי יוסי .152
  , חדרהקרני מיכל .153
  , תל אביב, משפטן. ח"כחנין דב .154
155. Katz Avi ,Ramat-Gan, illustrator  
  , קרית טבעון, במאי ומורהשני אורי .156



  אביב-, תלאלמוג תמר .157
  , תל אביב, מרצה למדע המדינהפלד יואב .158
  יפו-, ת"אגבעוני מיכל .159
  , רמת גןשלו ניר .160
  , אורים, גמלאיהלפרין דוד .161
  , תל אביב, מרצהביברמן אפרת .162
  , טבעוןויב תומר .163
  רצהמ-, באר שבע, סוציולוגית הלמן שרה .164
  , גבעתיים, מובטלעצי פרי איל .165
  , קיבוץ גבולות, מרצה באוניברסיטהאמיתי יוסי .166
167. Leshem micah ,haifa, teacher  
  , תל אביבנויגרטן תמר .168
  , רמת גן, עורכת באנגליתירון ג'ואן .169
  , ירושליםרזינסקי הילי .170
  , תל אביב, הייטקפולגר אורי .171
  , חיפהעזריאל איתן .172
  , חיפה, שנת שירותלב הילה .173
  , תל אביב, מהנדסל עמוסאיתיא .174
  , תל אביב, יועצת חינוכיתאיתיאל עמירה .175
  , חיפה, מרצה למתמטיקהפטרזייל קובי .176
  , קיבוץ אוריםמרקוס מרק .177
  , חיפה, יועצת חינוכיתאברהם נעמי .178
  , יעדמיוחס ענבל .179
  , תל אביב, היסטוריוןתמיר דן .180
  , חיפה, פרופסור, טכניוןשפייזר שמאי .181
  , גבעת אלהדר פוגלמן יעל .182
183. peled_Elhanan nurit ,Jerusaelm, University lecturer  
  , נתניה, מרצה לעבודה סוציאליתאלדר (ד"ר) דורית .184
  , רחובות, סטודנטקלינג עמית .185
186. margalit meir ,jerusalem, field resercher  
  אביב, משפטן-, תלברג אבי .187
  , תל אביב, מרצההרמן פלד הורית .188
  , ירושלים, סטודנטיתהרשטיק איילת .189
  עומר, מהנדס ,נח רמי .190
  , פ"תזיטנר עמנאול .191
192. Levav Jonathan ,New York and Jerusalem, Academic  
193. Stainfeld Sonia ,Jerusalem, student  
194. Blatt Sam ,Jerusalem - Toronto  
  ים-, בתרדר ורה .195
  , חולוןברטנשטין שמואל .196
  , עצמון, סטודנטיתכהן דפי .197
  , עצמון, חיילתכהן אפרת .198
  סטודנטית, מושב סתריה, יאיון נועה .199
  , בת ים, סטודנטריידר דימיטרי .200
  , ירושלים, מרצהרפופורט תמר .201
  , סתריהיאיון מלכה .202
203. reider maxim ,tel aviv, journalist  
  , לוד, מתכנתסילבר טלמון .204
205. Rosenberg David ,Sydney, Engineer  
  ים, רופא-, בתריידר אבגני .206
  , תל אביב, יועצת ניהול איכותצימרמן אבידב אנה .207
  נתניה ,שגיב צילה .208
  אביב, סטודנט-, תלכספי ירון .209
  , תל אביב, פעילהמיכאלי אינה .210
211. hubanic zlatan ,jerusalem, student  
  , קיבוץ בארי, מרצהלבנת יעלה .212
  , תל אביבעצמון רותי .213
  ים, מוזיקאי, חבר בתנועת "פרופיל חדש"-, ראשל"צ/בתבנרף אסף .214
  , טייבה, סטודנטיתאבו ראס מירה .215
  , ת"אחבושה יוסי .216
217. Novoselsky Valery ,Brussels, Field Researcher  
  , ברקאי, מורהקייטס יונה .218
  , עין שמרסופר סהר .219
  , הרצליהאבירם חנה .220
  , רחובותגמליאל אופירה .221
  , תל אביבמוסקוביץ' נירית .222
  סוציולוגיה-אביב, מרצה -, תלרם אורי .223



  , תל אביב, אוצרתשרייבק נאווה .224
  , מנוףבליקוף מיכל .225
  , הרצליה, כלכלןינוב יאיר .226
227. Levav Itzhak ,Jerusalem, Psychiatrist  
  , טייבה, עו"דתלי פאדי .228
  , שלוש אבישי .229
  , באר שבע, מורהוונטיק בועז .230
  , ירושליםמצר עמרי .231
  , כרכורזומרפלד איתן .232
233. Fisher Eran ,Tel Aviv, Lecturer  
234. Eizenberg Efrat ,Tel Aviv, Lecturer  
235. Reiss Nira ,Haifa, Anthropologist  
  מנית ואוצרת, תל אביב, אנתן אפרת .236
  , 'רושלים, עו"דגור שלמה .237
  , ת"א, ביולוגנוימן יוסף נוימן .238
239. Gleibman Vladimir ,Ashdod, Engineer  
  , קיבוץ נירים, מרצהסולוב ד"ר צבי .240
  , פתחיה, סטודנטברוך רונן .241
  , נען, זמרת/מאמנתזהבי דפנה .242
  , באר שבע, סוציולוגאנסון יונתן .243
  , ראשל"צלוי חן .244
245. Perlis Marina ,Haifa  
  , קיבוץ געתוןר שרהלז .246
247. Epshtein Pavel ,Pardes-Khana  
248. Liberman Jeannette ,Rehovot  
  אביב, פרופסור לסוציולוגיה-, תלארליך אבישי .249
  , ירושלים, סוציולוגיתפדר עדנה-לומסקי .250
  , ירושליםקליין מנחם .251
  , רמת גן, מרצהכשר חנה .252
  , ראשל"צ, סטודנטיתשרון אושרת .253
  , תל אביבהלוי יסמין .254
  , קטורה, סטודנטיתפלקוף דפנה .255
  , חיפהשור נעמי .256
257. Bahouth Yoseph ,Shafa Amer  
  , טל אלגרשוני איציק .258
  , טל אלגרשוני ציפי .259
  , קריית חייםזברגר גל .260
  , מיתר, מכללת ספירתמרי שלומית .261
  , גזר, רופאביצ'אצ'י אנריקה .262
  , רעננה, מטפלת באמנותינוב עדה .263
  , ירושליםהמרמן רוני .264
  , תל אביבכהן אמרי .265
  יפה, חגולן נטע .266
  , תל אביבגולן מיכל .267
  , ת"אבורשטיין דרור .268
  , רחובותלאוב פליקס .269
  , חיפהארז אדגר .270
  , חיפהארז אירית .271
  , הרצליה, חינוךמרושק אוקי .272
  ם-, ימרגלית פלורה-חרסונסקי .273
  , ירושליםאופנהיימר יהודית .274
  , תל אביב, מורהוטר חנה .275
  , רמת גן, תרפיה באומנותפוירשטיין שרון-שלום .276
  וזיקאית, הרצליה, משזר סמדר .277
  גן, ח"כ ושר לשעבר-, רמתצבן יאיר .278
  , זכרון יעקבקורין יהודית .279
  , זכרון יעקב, מעצב גרפיפרידמן ירון .280
  , ירושליםאלקנה יהודית .281
282. Cohen Veronika ,Jerusalem, lecturer  
283. Cohen Yisrael Elliot ,Jerusalem, editor  
  , חולון, יועץסער אדי .284
285. Smedley Beatrice ,Tel Aviv  
286. Keshet Yehudit ,Jerusalem, writer  
287. Oreg Dvorah ,Omer, OD practitioner  
  , חיפה, תיאטרוןפתר סיני .288
  , רחובותקופר דן .289
290. Kalekin-Fishman Devorah ,Haifa, Sociologist  



  , הרצליה, תראפיסטיתר גלי .291
  , קרית טבעון, פרופסוראושמן יעקב .292
293. shaul yehuda ,Jerusalem  
  , תל אביבהופר נעם .294
295. Hiller Ruth ,Kibbutz Haogen  
296. Engel Michael ,Tel Aviv  
297. Aidelman David ,Netaniy, PR  
  אביב, סטודנט-, תלגרייצר פלאי .298
  , חיפה, מובטלגרימבלט דניאל .299
  אביב, איש תקשורת-, תלאליאל מאיר .300
  , תל אביב, מרצהןייך שושנה .301
  , מבשרת ציון, מרצהממן דניאל .302
  , מבשרת ציון, מרפאה בעיסוקממן שרה-בורנשטיין .303
  , קיסריה, מחזאי וסופרל יהושעסובו .304
  , הרצליה, סופרת ומתרגמתמזלי רלה .305
306. kerszkowski lisandro ,haifa, student  
  Yehiel ,Jerusalem, Rabbiיחיאל  Grenimannגריינימן  .307
  אביב יפו-, תלסטולר טופי .308
  , ירושליםאטקס דרור .309
  , תל אביב, ציירער אמנון דוד .310
  , באר שבע, מרצהאבו ראס תאבת .311
  , רחובות, מרצהכסיף עופר .312
  , רחובות, מזכירהקסטרו כסעף ביאטריס .313
  , הרצליה, מוסיקאיתכץ דר' רותי .314
  , תל אביבאופנהיים רון .315
  , תל אביב, מוסיקאיתאדלר נטלי .316
  , הרצליה, אדריכלקנט דר' אלי .317
  , מטעכץ שיר .318
  , תל אביב, מרצה למדע המדינהקופמן אילנה .319
320. Goldenblatt David ,Haifa, Lawyer  
  אביב , תלנאמן ג'אד .321
  , כפר סבא, מתמחהכהן אדוה .322
  , חיפה, מרצהבלנק דוד .323
  , חיפה, מורה בגמלאותDeborahדבורה Nothmannנוטמן .324
  , דלית אל כרמל, עיתונאיחלבי רפיק .325
  , יפווולפסון אפרת .326
  , ירושליםאברהם תמר .327
  , מצפה אבי"בשפירא רן .328
  , קיבוץ בית אלפאזידנברג יהודית .329
  , ירושלים, תלמיד דוקטורטאשר איתי .330
  , יפוורון הליתיש .331
  , קרית טבעון, מיחשוברוה משה .332
  , ירושלים, סטודנטיתדוכין עדי .333
  , רמת גןאשר דסי .334
  , חולון, סטודנטבן חיים אורי .335
  , תל אביב, מרצהכץ אבי .336
  , מרום גולןנתן גלעד .337
  , ר"ג, מנהלורדינון דן .338
  , ר"גורדינון יונתן .339
  , ר"ג, מנהלתורדינון שולה .340
  , תל אביב, מאסטרנטיתמלכי שרון .341
  , רמת השרון, סטודנטטמן אורןגו .342
  , מושב יעדחוטר אלון .343
  ציונה -, נסוייס לילך-צדיק .344
345. Barsella Eyal ,Tel-Aviv  
  ציונה-, נסוייס טל .346
  , ירושלים, מדעןועדיה אילון .347
  bridge across the wadi, קציר, הרמתי עפר .348
  , ירושלים, סטודנטיתאליעז עלמה .349
  , ירושלים, עיתונאיאמיר יונתן .350
  רת ציון, רופא, מבשבארי רונן .351
  , מבשרת ציון, רופאהבארי מורית .352
  , ת"א, משאבי אנושמיכאלי ליאת .353
  , מבשרת ציון, תלמידבארי עמרי .354
  , ת"א, חינוךמיכאלי ניר .355
  , מושב חרות, תלמידגורן גיא .356
  , תל אביב, מתכנתעילם יוחאי .357



  , רחובות, בטחוןברקן דוד .358
  , תל אביב, תכנים ויצירותרן בני .359
  , מורה לחינוך גופני, הוד השרוןאוריון דפנה .360
  , קציר, עצמאישוורץ ליאור .361
  , ירושלים, מחשביםקדם בני .362
  , תל אביב, פסיכולוגאוסלנדר קובי .363
  , ירושלים, עורך דיןפלג איתן .364
  אביב, עורכת לשונית-, תלפתר ליליה .365
366. walden sam ,beit shemesh  
  , חיפה, גימלאיתמורגן עדנה-קסל .367
  , גדרותלוי אופיר .368
  יד, קיסריה, תלמסער נעמן .369
  , תל אביב, ימאיאשל נמרוד .370
  , רחובות, מכון וייצמןפרופ' ברכוז מיכה .371
  , רמת השרון, אמניתפליישר מירי .372
373. kaufman edy ,jerusalem or washington dc, researcher  
  , אשתאולהירשפלד גיא .374
  אביב, פסיכולוגית-, תלרוטמן דרורה .375
  , חולון, משוררתרון אורה-לב .376
  , תל אביבגוטליבוביץ' יונתן .377
  , ת"איו הדסז .378
  , ג.אולגה חדרה, פיזיותרפיסטיתסדרגרן ששטין .379
  , כפר סבא, גימלאיתארבל מיכל .380
  , תל אביבנשיא ד"ר אירית .381
  , רמת גן, עו"דשנער עופר .382
  אביב, תלמיד תיכון-, תלתיבון אמיר .383
  , זכרון יעקבשי אור .384
  , רמת השרוןשם טוב אור .385
  , הרצליהבן שפרוט יוסי .386
  שפטים, ירושלים, פרופסור למקרצמר דוד .387
  , מעגן מיכאל, ד"ר לפילוסופיהכרמי נעמה .388
  , חיפה, רופאכרכבי בשיר .389
  , חיפהברבו לי .390
  , תל אביבדגן מוקי .391
  , מושב גן חייםגור דינה .392
  , קיבוץ כפר סאלד, סטודנטשיפטן אוהד .393
  , באקה אל גרביה, אח מוסמךמדאדלה מוחמד .394
  , ירושלים, סטודנטיתקופלוב עדי .395
396. fattum jamal ,nahif, city cleark  
  , ירושלים, סטודנטמאיר רשף .397
  , תל אביב, מפיקה/במאיתרוטשילד מאיה .398
  , ראשון לציון, יעוץ ארגוניאיתן רפאלי הילי .399
  , יקום, מרצה במכללת גורדוןרשף זהבה .400
  , יקום, יועץ תעשיתירשף עמוס .401
  , יקוםרשף ישי .402
  , תל אביב, תלמיד תיכוןרסיסי ליאור .403
  יהודה, מתמטיקאי-, אורדור אבנר .404
  אביב-, תליהגור זאב גל .405
  , אשחר, סופראמיר גל .406
  , חיפהשמורק שלי .407
  , הוד השרוןלשד דניה .408
  , חדרה, עורך וידאורייך גל .409
  , תל אביב, מוסיקאיציוני גיא-בן .410
  , תל אביב, עיתונאיקרפין מיכאל .411
  , הרצליה, פרופסורטל דניאל-בר .412
  , קרית חייםגלבוע נועם .413
  , ק. חייםאלוס לוטם .414
  , ירושלים, סטודנטיתשנדר נעמה .415
  , ירושלים, תלמידת תיכוןדר מיכלשנ .416
417. Ziegel Adar ,Haifa  
418. Ziegel Shelly ,Haifa  
  , תל אביב יפואש משה .419
  , קיסריה, עצמאיתסתוי שושי .420
  דיירקטור-, תל אביב, ארטסגל אסתי .421
  , גבעתיים, מרצה באוניברסיטהד"ר ויזל אמציה .422
  ישי, מורה-, רמתקריסטל דן .423
  , ירושליםמנדלקרן רונן .424



  בע, סטודנטית, באר שצביאלי מיכל .425
  , חיפה, פרופ' אוניברסיטת חיפהלוינגר אסתר .426
  , תל אביב, סטודנטגופר אורי .427
  , כפר אוריהגליקמן עומר .428
  , ירושלים, תלמידהכהן מור .429
  , תל אביב, ניהולסינגר יניר .430
  , תל אביב, מוקד סיוע לעובדים זריםלבקוביץ רום .431
  , רמלה, סטודנט לקולנועניניו עומר .432
433. Ross Marc ,Philadelphia, Professor  
434. Schulmann Gil ,Tel Aviv  
  , עומר, מרצהעמוס אבנר-בן .435
  , לפיד, פסיכולוגיתגבעון סיגלית .436
437. Herzog Ben ,New Haven, Student  
438. Karmon Graciela ,Ramat Hasharon, Psychiatry  
  , יבנה, תלמידבן עמי עמרי .439
  , ירושלים, לפני גיוספלג ליאור .440
  , כפר קאסם, מחשביםדאוד נור .441
  , רמת השרוןגדעוןארהרד  .442
  , ירושלים, סטודנטברייטמן עופר .443
  , בני ברקשגיא ניר .444
  , ירושלים, סטודנטיתנעמי שפלר .445
  , ק. טבעוןמגל שולמית .446
  , אום אל פחם, מהנדסחוסרי המאם .447
448. Bar-Tal Yoram ,Herzelia, Social Psychologist  
  , ירושלים, מתרגמתערן שירלי .449
  , כפר סבא, סטודנטיתגור אריה נועה .450
  , ראשון לציון, סטודנטאיתי פלומבו .451
  , חיפה, גמלאיוולוך אמציה .452
  , אוריםברוך גילי .453
  , תל אביבשפירא חן .454
  , תל אביברותם אפרת .455
  , תל אביב, ציירקדר דן .456
  , תל אביב, עיתונאיהרגיל שרגא .457
  , תל אביב, עיתונאישבא שלמה .458
  אביב-, תלרזניק אורנה .459
460. gelbach miriam ,mishmar-david, teacher  
  אביב-תל, רזניק תומר .461
  אביב-, תלאורן אביחי .462
  , כפר סבא, מנכ"לליבנה ורד .463
  , גבעתיים, גימלאיכרמוש אלי .464
  , גבעתיים, גמלאיתכרמוש רינה .465
  2020, גבעת עדה, יו"ר ישראל הוברמן קובי .466
  , ירושליםשילה יובל .467
468. Epstein Erez ,Rishon Le Zion, Computers  
  , הרצליה, צייראייל אבישי .469
  קר במכללת אורנים, מגל, מרצה וחורסיסי ניר .470
  , ירושלים, סטודנטאופיר דניאל .471
  , עפולה, אמא מחפשת עבודהבונה גילן .472
  , בקה אל גרבייהאבו מוך כרם .473
  , תל אביב, שירות לאומיבר שני סתיו .474
  , ירושליםאורלוב נורה .475
476. biroumi wasim ,akko, psychologist  
  , ירושליםבוכוול איתן .477
  , טבעון, אדריכליתסירקיס ארנה .478
  , חיפה, אדריכלכרכבי וליד .479
  , חיפה, סטודנטרוזלר נמרוד .480
  , חיפהרוטנברג בירי .481
482. haran tal ,tel aviv  
  , הרצליהשביט ראובן .483
484. Nir David ,Tel Aviv  
  , תל אביב, .עידו אמציה .485
  סבא, סטודנט-, כפראדנבורג אסף .486
  , גבעתייםרודניצקי ענת .487
488. Gur-Arieh Nadavסבא-, כפר  
  , רמת השרון, גימלאיתגור אריה עדנה .489
  , תל אביב, פנסיונרישראלבלך  .490
  , ירושליםבד איל .491



492. kisch-kroon annelien ,ramat hasharon  
  , חדרה, גימלאיברנע צבי .493
  , חדרה, עקרת ביתשחף רעיה .494
  , רמת גן, קרמיקאיתבר שמאי ורדה .495
  זאב -, גבעתנוסיקובסקי ג'ניה .496
  , ירושלים, מרפאה בעיסוקכספי עדי .497
  , חיפה, פסלעשת פמחס .498
  פאה, חיפה, רוגל עשת מיה .499
500. majadly wijdan ,baka el garbia  
  , ירושלים, סופרתסבירסקי גילה .501
  , חולון, פנסינרקלינסקי איתן קלינסקי .502
  , מבשרת ציוןדולברג לילך .503
  משרד החינוך-, חולון, פנסיונריתקלינסקי אסתר .504
  , רמת השרון, פסיכולוגיתפרידמן אריאלה .505
  , קבוץ מעניתעתיר אורי .506
  ציאלית, רמת השרון, עובדת סופיגין רנה .507
  , תל אביבגולדשמיד טלי .508
  , עומר, מרצהיפתחאל אורן .509
510. freeman yair ,ein vered  
  , תל אביבפולקמן עדי .511
  , תל אביב, מרצהבן דוד בעז .512
513. ABAS Wasim ,Maghar, Project Coordinator  
  , ירושליםהלר יהודית .514
  , רמת השרון, סוציולוגיתהרצוג חנה .515
  , ת"א, סטודנטיתקמחי מיטל .516
  זית-ת, בינחמיאס יעקב .517
  , מענית, מורהדיכטר אביטל .518
  , יפוצאל אסתי .519
  , ירושלייםמיורק נינה .520
  , תא', מרצה באוניברסיטהבן אליעזר אורי .521
  , תל אביב, מרצה באוניברסיטהקמפ אדריאנה .522
  , באר שבע, מורהעילם נורית .523
  יוחנן, סטודנט-, רמתפיינשטיין יובל .524
  יצחק, סטודנטית-, שדהגלעדי לוטם .525
526. Sabbagh Haifa ,Jerusalem, Education  
  , תל אביב, מעצבת גרפיתארבלי נירית .527
  , תל אביב, מאיירברק מורן .528
529. yasinovski avi ,ramat-gan, former chairman of I.O.S .Opera Singer  &Voice-coach  
530. tal liron ,tel aviv  
  , ירושליםלנד יונתן .531
  , יפוגז דורון .532
  , תל אביב, עיתונאיפויר דרור .533
534. shainskaya alla ,Rehovoth, scientist  
  אביב-, תלבצר יהונתן .535
  , גבעתייםגיל עמירם .536
  , רעננה, סטודנטבלומברג טל .537
538. yaniv-peleg moran ,nesher, bibliotherapy  
  , פתח תקוה, קרמיקאישמואלי ישראל .539
  , ירושלים, פסיכולוגית קלינית ויועצת אירגוניתכהן דניאלה .540
  , תל אביב, סטודנטברק איתמר .541
542. kraus vered ,haifa, prof. of sociology  
  , קרית ענביםמנדל נעמי .543
  , תל אביבקמאי אביב .544
545. Roitman Natalia ,rehovot  
  , מכביםאדלשטיין הגר .546
547. moravitz menucha ,ramat-gan  
548. Stadler Larisa ,Tel-Aviv, association "frendship"  
  , תל אביבדגן עדי .549
  , תל אביבטרופה ענת .550
  , מודיעיןאינהורן תום .551
552. Fischman Sara ,Tel Aviv, Psychoterapist  
  , ירושליםקמינר דפנה .553
  , קיבוץ פלך, רכז איזור, השומר הצעירדרומי תום .554
  , תל אביב, מתרגמתגלאי חיה .555
  , גליל, מרצהגובקין שולה .556
  , קרית חיים, סטודנטשגיא יואב .557
  , ירושלים, יועצת תקשורתאיתן נגה .558



  , ירושליםכהן יוסף .559
  , תל אביבנתן אורי .560
  , מכביםנגן יעל .561
  , תל אביברותיקנטור  .562
  , תל אביבשחורי יערה .563
564. Rosler Timora ,The Neherlands, Cellist  
  אביב, עיתונאי-, תלאבנרי אורי .565
  אביב, צלמת-, תלאבנרי רחל .566
  , כפר סבא, סטטיסטיקאילוי יוסף .567
  אביב-, תללוי אורית .568
  , חיפהלבנה רועי .569
  , ירושלים, עורך דין,אבו זלאם ראפת .570
  , ת"ארוטשילד בן .571
  אביב, סטודנטית , תלאופיר טליה .572
  , תל אביבמגידו שולה .573
  , ירושלים, גימלאיתשפיצר יהודית .574
  , גן יבנהזילונקה רויטל .575
576. lerman edna ,tel-aviv, architect  
  , מצפה אבי"ב, כלכלניתגולדין מתילדה .577
  , מצפה אבי"ב, מנכ"ל משותף עמותת "שכנים לפיתוח משותף"גולדין אמירם .578
  , ת"א, סטודנטיתוינר אנה .579
  , קריית חייםאופיר גולדשטיין .580
  , תל אביבאלימלך יוסי .581
  , עין שמרסל חמי .582
  , תל אביב, סטודנטיתלטוביצקי טלי .583
584. levitan Danielle ,tel aviv, law and philosophy  
  , קרית חיים, תלמידהעדי עדן .585
586. primac yaniv ,tel aviv, Graphic designer  
  , ת"אעדי עמית .587
  , פ"ת, סטודנטצור רונן .588
  ל אביב, סטודנט, תבוצ'ינסקי אראל .589
  , חיפהפדרמן אסף .590
  אביב יפו-, תלזליבנסקי ירדן .591
  , תל אביב, עיתונותיפת נתנאל .592
  , כוכב יאיר, מורהאלחנתי מטי .593
  , קיבוץ כברי, מורהבדמור ירון אילה .594
  , עפולה, מורהגרינברג סלבה .595
  , חולון, סטודנטסגל דודי .596
  , ירושליםבן דוד עודד .597
  , חיפהעוזר אמיר .598
  מנחה לזכויות אדם , עוספיא,הלון פאח'ירה .599
600. Daoud Deeb ,Haifa, Physician  
  , תל אביב, סטודנטצדיק גבריאל .601
  , נתניהסוסנקו תמנה .602
  , פתחיהטורק סלעית .603
  , תל אביב, בלשניתסישל אייבי .604
  , תל אביבאהרן רן .605
  , תל אביבהורביץ רוני .606
  , תל אביב, עיתונאיגורביץ יוסי .607
  , טל שחרקמחי גלי .608
  אביב-, תלמקייטון יוספה .609
  , רמת השרון, תרפיה באמנותליפישר ני .610
  , תל אביבשפירא רומי .611
  , בית חרות, מעצבת אופנהראובני תמי .612
613. Rottenberg Mika ,Tel-Aviv, Artist  
  , כפר ורדיםשילה יעל .614
  , כפר ורדים, סטודנטגרינברג אהוד .615
  , ירושליםפיטרמן סילביה .616
  , ירושלים, חינוךבסביץ דפנה .617
  ם, תל אביב, פעילת זכועות אדאבידור יודית .618
  , רעננה, מרצה לפילוסופיה של המשפטשיין חיים .619
  , קיבוץ ניריםסולוב ארי .620
  , תל אביב, חינוךאלכסנדר מיכאל .621
  , גבעתים, גמלאיתאייזן עתידה .622
  , גבעת אלהפוגלמן שאול .623
  , הוד השרוןברזילי עמר .624
  , רמות מנשהלזר ד"ר שרה-אוסצקי .625



  , ת"א, תלמידפלג יותם .626
  , תל אביב, עורכת דיןשדמי ליאור .627
  , חיפה, תלמידה, בייביסיטר בפועלני שחראהרו .628
  , גבעת אלה, היסטוריוןגולני מוטי .629
  אביב יפו, סטודנט-, תלעברון עמרי .630
  אביב יפו-, תלעברון בבר .631
  , הרצליהגורן מאיר .632
  , תל אביבמישלי נטע .633
  , רמת אפעלנויגרטן מייקל .634
  , רמת השרון, מנתח מערכותצור אסף .635
  , תל אביב, סטודנטיתבן יהודה מעין .636
  , תל אביבחנהמרון  .637
  , עין חרוד מאוחדאשר הגר .638
  , מולדתרונן צפריר .639
  , כפר סבאברזילי סתיו .640
  , ירושליםבלום הלוי יוסי .641
  אביב, סופרת-, תלהסופרת קורינה .642
643. Daliot Varda ,Jerusalem  
  , קרית טבעון, ארכיאולוגבן ציוני אורי .644
  , תל אביבסובול יהלי .645
646. H Blystad Yahel ,Oslo  
647. H Blystad ARNON ,Oslo  
648. H Blystad Zimri ,Oslo  
  , יקנעם עילית, מתכנן מכנילרמן יובל .649
  , יקנעם עיליתלרמן אשרית (תותי) .650
  , קיבוץ יפעתאביאסף שלומית .651
  , קיבוץ יפעתאביאסף אלקנה .652
  , רמת גןליבנה מירב .653
  , רמת גןליבנה דובר .654
  , רמת גןליבנה ברי .655
  , ירושליםגלעדי נעמה .656
  , רעננהגולן אודי .657
  , רעננהגולן ניתאי .658
  , רעננהדיגולן פנ .659
  , תל אביבקליין יפתח .660
  , תל אביבארצי שירי .661
  , תל אביב, סטודנטיובל קים .662
  , תל אביבמרום נתי .663
  , רעננה, סטודנטשטרן עופר .664
665. Spier Susan ,Srigim-Lion, Managaress  
666. spier Hans ,srigim-lion, pensioner  
667. spier Bruce ,srigim-lion, Attorney  
  , רעננה, משוררתבלומברג יהודית .668
  , רמת גן, שירות לאומילילי נעהג .669
  , תל אביב, עורכתורד רונית .670
  , מבשרת ציון, בנקאימצר טוביה .671
  , חיפה, סטודנטיתאהל איריס .672
  , תל אביב, מפתחת הדרכהטל זמיר עדי .673
  , חיפהאהל מיתר .674
  , ניר דוד, ספרניתסולומון הגר .675
  , כנרתבוברוב מיכל .676
  , כנרתבוברוב זכריה .677
  , כנרתבוברוב נחמיה .678
  , לוד, חינוךרביע ויויאן .679
  , כפר אוריה, משאבי אנושגליקמן נגה .680
  , כפר אוריהגליקמן ארני .681
  , ירושלים, גמלאיתגצלר דבורה .682
  , ירושלים, נהג אוטובוסגצלר בוריה .683
  , נס ציונה, מדעניתקלצקו שרה .684
  , חיפהוינטר יועד .685
  5, נס ציונה, רובאי קלצקו נחושתן .686
  , קבוצת שילר, דוקטורנטוישניצר אבנר .687
  , קבוצת שילר, רקדניתוישניצר ראומה .688
  , עין כרמלפרס עמיחי .689
  , רעננהבורשטיין יובל .690
  , עין כרמלפרס דקל .691
  , חדרהקורן ליזי .692



  , ירושליםשמש אּור .693
  , רעננה, סטודנטיתאמיתי רותם .694
  , ירושלים, פיתוח תכניותצור גוני .695
  , ירושלים, אמןחדד רפרם .696
  , תל אביב, מתמטיקאיתחדד שירה .697
  , ירושלים, בת שירותחדד ליטל .698
  , כפר סבא, עצמאיתלו נעמילא .699
  , כפר סבא, עצמאיאברהם לאלו .700
  , הרצליהשביט טל .701
  , ירושליםשרון נדב .702
  , ירושליםשרון נעמה-באומגרטן .703
  , ירושלים, אמניתצ'יז'יק מילכה .704
  , רמת גןיפת לילך .705
  , תל אביב, גמלאיאילון אורי .706
  , ירושלים, סטודנטקפלן תומר .707
  , ירושלים, סטודנטיתמאי דלית .708
709. Nicolau Joanna ,Beer sheva, retired  
  , צור הדסה, מרצה באוניברסיטהוייס חיים .710
  , חיפהבנאי איילת .711
  , תל אביב, ביולוגניסן גל .712
  אביב, עיתונאית-, תלשוחט אורית .713
  , תל אביב, עיתונאיתוולוצקי גלי .714
  , תל אביבקירם וולוצקי .715
  , רחובות, סטודנטית נצחיתולך רחלי .716
  , תל אביבענבר שושי .717
  , חיפהאייל חדוה .718
  , תל אביבחוסבקי גלאו .719
  , תל אביבפוקס איתן .720
  , אוניברסיטת אוקספורד, אקדמיהרז אבי .721
  , אוניברסיטת אוקספורדרז קטרינה .722
723. Campbell Tosca ,Oxford, UK, retiree  
724. Campbell Yafit ,Oxford,UK, Hebrew teacher  
725. Campbell Elden ,Oxford,UK  
  , נגב, רופאהב. א. .726
  , נגב, רופאב ב .727
  ת גן, עיתונאי, רממרמרי חנוך .728
  , ירושלים, סטודנטבן ארצי יונתן .729
  , ירושליםבן ארצי מתניה .730
  , חיפה, מרצה, משפטיםסבן אילן .731
  , יפו, מחשביםטויטש איל .732
  , תל אביברסיוק דני .733
  , רמת השופט, עובדת סוציאליתחכים אורנה .734
  , יפו, מחשביםטויטש בילי .735
  , רמת השופטחכים בריאן .736
737. green melody ,hifa  
738. Kallus Batya ,Jerusalem, philanthropic consultant  
739. Kallus Matheas ,Jerusalem, Andromatolog  
  , תל אביב, גימלאיתגולומב דליה .740
  שמואל, מזכירה-, גןאלוני שלומית .741
  שמואל, לולן-, גןאלוני זמירי .742
  , רביביםפרץ נתאי .743
  , רביבים, גימלאיתפרץ יוכבד .744
745. Haggai Nahir ,Princeton, NJ, Proffesor of Law  
  , אוניברסיטת פרינסטון, אנתרופולגית"ר יפתח מיהד .746
  , רעננהרועי הדר-גיל .747
  , הרצליהריביר נמרוד .748
  , רעננהגרינברג דוד .749
  , עין שמר, חברת קיבוץכהן נירה .750
  , ירושלים, סטודנטדניאל אופיר .751
  , עין שמר, חבר קיבוץכהן ניר .752
  , תל אביב, ייעוץ ומחקרגרא דני .753
  , ירושלים, סטודנטוקסברגר לירן .754
  , הר חלוץ, יזםחייםשרת  .755
  , קרית טבעוןבר שירי-גודיאנו .756
  , רמת השרוןאליעז דיתה .757
  , ירושליםחיו תמי-מולד .758
759. simaan rana ,haifa, student:media+social wok  



  , תל אביב, מורהגלעד רות גלעד .760
761. simaan bona ,haifa  
  , ירושליםדוכין אור .762
  , תל אביב, סטודנטגבריאל צדיק .763
  נך, יקום, מחראוונר דר' גדי .764
  , ת"אהדס זיו .765
  , תל אביב, ניהוליניר סינגל .766
  , תל אביבטורבינר ערן .767
  , תל אביבלויתן גילי .768
  , גני תקוה, גימלאיכהן עדי .769
  , תל אביבאמציה עידו .770
  , כפר ורדים, כתב טכניגרינברג אבנר .771
  , כפר ורדיםגרינברג ז'ניה .772
  , תל אביבשניידר חגית .773
  , כפר ורדים, מורה לספרותגרינברג סתוית .774
  , נתניה, עיתונאיבאאלדר עקי .775
  , גבעתים, גמלאיתשייר לילי .776
  אביב, עיתונאי-, תלגלוברמן דרור .777
  , קיבץ סמר, חיילאבנת גל .778
  , ירושלים, פסיכולוגיתדונייבסקי סלומקה .779
  , ירושלים, רופא ילדיםדונייבסקי סונדו .780
  , ת"אמירב אמיר .781
  יקאיZ, יהוד, מזסגל אורי .782
  , יהוד, עקרת ביתסגל אילנה .783
  ל אביב, תברקוביץ' רינת .784
785. alon bosmat ,jerusalem  
  , כפר ורדיםברנדט עודד .786
  , ת"אבר חגי .787
  אביב, הסברה-, תלמוהר יריב .788
  , ירושלים, עובד סוציאלידותן אורי .789
  , ירושליםדותן אסף .790
  , ירושלים, מורה בתיכוןליפשיץ גדעון .791
  , ירושלים, גננת בגן כלניתליפשיץ ברברה .792
  , ראשון לציוןרפאלי אסף .793
  , תל אביבעינב רני .794
  , ירושלים, סטודנטיתורנר שניו .795
796. michaela marom ,jerusalem, psychologist  
  , ירושלים, מרצהעתניאל דרור .797
  , רמת גןליאב שגיא .798
  אביב-, תלניצן אביב .799
  , פתח תקווה, סטודנטדבוייריס ולדיסלב .800
  , תל אביבשקד הגר .801
  , כפר אוריהגליקמן שי .802
  , נווה שלוםמרק נעמי .803
  , תל אביבנ אלון .804
  ם, אנתרופולוג ופסיכולוג ארגוני, ירושליברם חן .805
  , אבנסטון, מחקרבנאי קרן .806
  אביב, מרצה-, תלגאון יפה .807
808. Geyra Assaf ,Givaatayim, Patent Attorney  
809. Amram Rachel ,Pittsburgh, Fellow  
810. Amram Ziad ,Pittsburgh  
  , תל אביב, סטודנטברקת אור .811
  , תל אביב, סטודנטיתברקת פרחיה .812
  אי, ירושלים, עיתונשלג יאיר .813
  , ירושלים, עיתונאיתשלג במבי .814
  , טייבה, עצמאיאבו עמשה סאיד .815
  , תל אביב, אמניתוגנר שרון אינדיגו .816
  , טירה, גרפיקאיתמנצור סאוסן .817
  גן, סטודנטית-, רמתורד ענת .818
  , ירושלים, מרצהזיו יעל .819
820. raviv ariela ,ashkelonכותבת ,  
  , ירושלים, תלמידדובין דן .821
  , רעננה, סטודנטיתחלד יסמין .822
  , תל אביב, עורכת תוכןן שלומיתהברו .823
  , תל אביב, עורכת דיןליאורה שדמי .824
  ורדים, מעצב / מרצה-, כפריורש יצחק .825
  ורדים, ציירת-, כפריורש אביגיל .826



  ורדים-, כפריורש נקטר .827
  , שלומי, מזכירהנאג'י עמנואלה-אוטול .828
829. Ariel Mira ,Tel Aviv, Univ professor  
830. Ariel Gal ,Tel Aviv, Univ professor  
  , תל אביב, סטודנטמואלוף מתיש .831
  , אשדודגלאון אילן .832
  , רעננה, סטודנטראוך יהונתן .833
  , רמת גן, מגשרתטל נוני .834
  , חיפה, פרופסור לפסיכולוגיהשורץ אבי-שגיא .835
  , גני תקוה, גימלאיתלאה כהן .836
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  , תל אביב, אמניתקאלו מלי-דה .1138
  , באר שבע, סטודנטנוסבאום נדב .1139
  , ירושלים., סטודנטיפתח אשכנזי .1140
  , ירושלים, מיילדתליברגל מיכל .1141
  , תל אביב, עו"דדיליאן דגנית .1142
1143. Mansour Pierre ,Givat Zeev, Project Manager  
  , רעננהברנהולץ צביקה .1144
  , קיבוץ געתון, עובדת סוציאליתגל זהבה .1145
  , ארה"בשור עופר .1146
  שמואל-, גןכהן שמעון .1147
  אביב-, תלשמעוני נופר .1148
  אביב-, תלשמעוני זלמן .1149
  , עראבה, הוראהואכד עומר .1150
  , ראשון לציוןבנימין שלומית .1151
  , גני יהודה, מחקר אקדמישוורץ רביב .1152
  , חיפה, פסיכולוגיתדואק רותי .1153
  , כפר ורדיםוכנהאוזר עירית .1154
  , ירושלים, סטודנטמנור אופיר-מינץ .1155
  , ירושליםמנור ראומה-מינץ .1156
  , עומרנעמי שיר .1157
  , גבעתייםיגוז'ינסקי בועז .1158
  וצת שילר, קבברקן אופיר .1159
1160. Atai Dr. Yehuda ,Tel-Aviv, Publisher  
  , תל אביב, סטודנטיתסטולוב עינת .1161



  , תל אביב, משוררת ועורכתקפלן ליאת .1162
  , טייבהרביע עבדאלג'באר .1163
  , תל אביב, ניהולדיליאן מרים .1164
  , ירושלים, עו"דקרפ יהודית .1165
  , ירושלים, ארכיאולוגיתצוקרמן דפנא .1166
1167. Genusov Dahlia ,Jerusalem  
1168. Aka Menny ,Jerusalem  
  , נירית, מרצה לפילוסופיהיגורי תמר-אילת .1169
  , כפר ורדים, רפואה משלימהניר שולמי .1170
1171. barel eli ,kibbutz gazit  
  , תל אביב, סטודנטביקל מורן .1172
1173. levanon tal ,misgavdov 5  
1174. kaufmann yadin ,ra'anana  
1175. kaufmann ran ,ra'anana  
  , תל אביב, סטודנטית לאדר'גל יעלה .1176
  ירושלים, מרצה, ברקת מיכל .1177
  , ת"א, פסיכולוג מתמחהבלבן שחר .1178
  , כפר ורדים, מנתח מערכות מידעלויטל שלום .1179
  , כפר ורדים, פסלתלויטל הניה .1180
  , כפר ורדיםהוטנר איתן .1181
  , כפר ורדיםהוטנר יהודית .1182
1183. rosenthal uri ,tel-aviv, business consultant  
  , להבות הבשן, בבליותרפיסטיתנהור קוגן נ עמי .1184
  ל אביב, מתרגמת, תניצן טל .1185
  , בית נחמיה, עורכתקמאי איילת .1186
  , בית נחמיהקמאי זיוי .1187
  , משמר העמק, חקלאיארזי מרדכי .1188
  , משמר העמקארזי סוניה .1189
  , משמר העמק, גימלאיארזי יאיר .1190
  , תל אביב, עורכתסלע אירית .1191
  , קורנית, אמן, אסטרונוםאוריון עדן .1192
1193. Galai Shmuel ,Tel-Aviv, Prof. Emeritus  
  , ירושלים, סטודנטר דורוןהמרמן שולדינ .1194
  , בית נחמיה, עורך דיןארליך ניר .1195
  , ירושלים, סטודנטיתגל ליאורה .1196
  , כפר אז"ר, בלשניתולדן צביה .1197
  , ק. טבעון, מרצהליכטינגר עינת .1198
  , ראשל"צאהרני גל .1199
  , טבריהנחום טל .1200
  , קרית טבעון, מידעןסימון אלי .1201
  , ניריתבהט אמירה .1202
  טודנט, פרינסטון, ארה"ב, ססימונסון אוריאל .1203
  , פרינסטון, ארה"ב, סטודנטיתברנדה סימונסון .1204
  , גן שמואל, פסיכולוג קלינייגאל יואב .1205
  , גן שמואליגאל נורית .1206
  , ערדטל קובי .1207
  , ראש העין, מתרגמתסלמון ורד .1208
  , ירושליםבילו יונתן .1209
  דוד, גמלאית-, נירזמיר הודית .1210
  אביב-, תלגלילי שוקי .1211
  , ירושלים, סטודנטיתמנור לימור-מינץ .1212
  , רמת השרוןיעזרמואב אל .1213
  , לוחמי הגטאותשמר שושי .1214
  , קיבוץ עין חרוד איחוד, מטמיעה תוכנות ואכהסרז נדב .1215
  , קיבוץ עין חרוד איחודרז זיפי .1216
  , משמר העמק, פנסיונריתארזי נילי .1217
  , ירושליםמלכין טלי .1218
1219. Khayat Ninel ,Kfar Vradim, Teacher  
1220. Dallasheh Leena ,Jerusalem, Student  
  אביב-, תלמוזס יונית .1221
  אביב-, תלרויסטשר ריקרדו .1222
  אביב, מתרגמן-, תלרבין לאוניד .1223
  , ירושלים, סטודנטיתברזילי מיכל .1224
  , תל אביבזילבורג ויטה .1225
  , ירושליםסדובסקי אמנון .1226
  , ירושליםעשת עירית .1227
  , גבעת חןשפירא זהר .1228



  الطيره, سهير الحي عبد .1229
  , תל אביב, יחסי ציבורליית עפרה-ישועה .1230
  ת, ירושלים, סטודנטיטל נועה .1231
  , יגור, מורה לאמנותקרדוש עינת .1232
  , עראבה, מורהואכד סיהאם .1233
  , רמת גןהראל עידית .1234
  , רמת גןהראל זאביק .1235
  אביב, פילוסוף-, תלנוטראי דובי .1236
1237. nachaliel david ,ramat hasharon  
  , גן שמואלשדה נורית .1238
  במאית-, ירושלים, תסריטאיתגרניט טל .1239
  , חיפהסבח אורי .1240
1241. Nissenbaum Edo ,Hertzelia, Computers  
1242. averbuch itamar ,rehovot, shinshin  
1243. makhoul rawda ,hghgf  
  , עין העמק, חינוך, עצמאיתיונאי רויטל .1244
  , עין העמק, אםגוריון איריס .1245
  , עין העמקיונאי חושאי .1246
  , הרצליה, סטודנטיתלאור נועה .1247
  , עין העמק, חינוך מרפאגוריון הילל .1248
  , ירושלים, סטודנטיתוולק חגית .1249
  אילן, גמלאית [מורה], רמת יונאי חביבה .1250
  , רמת אילן, גמלאי, מהנדס ייצוריונאי חיים .1251
  , רמת אילןיונאי טלי .1252
  , רמת אילן, מהנדס תפעוליונאי עמרם .1253
  , עין העמק, מנהל מפעלשטרסברג יואב .1254
  , עין העמק, גננתשטרסברג הלה .1255
1256. tabak shana ,jerusalem  
1257. tabak benny ,jerusalem  
  , רחובותדרייר יעל .1258
  אביב, מלצרית, תל סנדלר אינה .1259
1260. Marom Ilan ,London  
1261. loker yddo ,zichron yaakov  
  , טייבהג'באלי עדנאן .1262
  , חולוןנחשון ציפי .1263
  חרוד איחוד-, עיןאיצקוביץ מנחם .1264
  , תל אביב, במאית סרטיםאביעד מיכל .1265
  , תל אביבמורנו עדי .1266
  , חיפה, גמלאיתריב"ק אביבית .1267
  , עין חרוד איחודגרדי אמירה .1268
  רת בית, חולון, עקעובדיה כרמלה .1269
  , יגור, הנדסת תעשיהשמיר ירון .1270
  , גן שמואלשבולת אריאל .1271
  , שוהם, מתכננת אורבניתחלווה יעל .1272
  , סביון, קופירייטראושרוב נילי .1273
  , מושב בית עובד, רופאיצחקי אבי .1274
  , תל אביב, תכנון תחבורהצימרינג אסנת .1275
  , ק.ביאליק, ניהולקורונל נסים .1276
  , פתח תקווהקורל נעמי .1277
  מורה גימלאית, תמרת, שקולניק רות .1278
  , תל אביבאבן מרדכי-הר .1279
  , רעננהאמיתי רותי -חיינסקי .1280
  , ירושלים, אדריכליתבר יערה .1281
  , נתניה, גימלאיתאבט יוכבד .1282
  , צור משה, מזכירהרוסו הדסה .1283
  , צור משה, גימלאירוסו פנחס .1284
  , עומר, פרופסורבר און דן .1285
  , בארותייםהלוי יחיעם .1286
  , רחובותויסמן מיכל .1287
1288. hasson walder orit ,tel aviv, artist teacher  
  , ראשלצכהן הילה .1289
  , להבות הבשן, עיתונאיקוגן גור אריה .1290
  , נהריה, עורכת ספריםאופנהיימר מיכל .1291
  , קיבוצ מגידו, פמיניסטיתטראובמן לילי .1292
  , הנהל"חLos Angeles, כהן הלה .1293
  , תל אביבגולני ארנון .1294
  , עין חרוד איחודכהן סיגל .1295



  , ירושלים, סטודנטיתקלגסברון טלי .1296
  , ירושליםן אוריתרמו .1297
  , ירושליםשגריר איריס .1298
  , תל אביבזיו מיכל .1299
  , עין חרוד איחוד, סטודנטיתדורון אפרת .1300
  , עין חרוד, מנהלת חשבונותסרבסטין פרלה .1301
  , תל אביבלונגמן אסנת .1302
  , ברליןחפץ איריס .1303
  , בת ים, פנסיונריתשטיינהרט נורית .1304
  , הרצליה, מעצבדישון צבי .1305
  , רמת דוד, מחשביםדגני יוסף .1306
  , בית שמש, סטודנטן אסאמרו .1307
  , קיבוץ גזית, עיתונותספיר טלי-גורן .1308
  , מגדל העמקקנפו ריימונד .1309
1310. GRINBERG Lev ,Jerusalem, Lecturer BGU  
  אביב-, תלשרת נורית .1311
  סוציאלי-תקוה, עובד-, גניאיתמר גיורא .1312
  , הרצליהלונדון יוסף .1313
  , ת"אגליק איתי .1314
  , רמת גן, מפיק ובמאי טלויזיהאברהמי דורון .1315
  , שובלס אהודקריני .1316
  , תל אביב, מרצהקורן אלינה .1317
  , שובלקריניס מטילדה .1318
  , תל אביב, עיצובשפירא גלי .1319
  , טורעאן, עו"סדיאבאת אדהם .1320
  , תל אביבקרן אלה .1321
  , תל אביבידלין נעה .1322
  אביב, פסיכולוג-, תלקמחי ניר .1323
  , שורש, מורהרמיאל חיים .1324
  שמן-, בןריבלין טל .1325
1326. awad rabab ,jerusalem, law student  
1327. Awad Ayah ,Mazraa, student  
1328. Awad Anas ,jerusalem, student  
1329. Awad Ahmad ,Mazraa, Principle  
1330. Awad Nawal ,Mazraa, teacher  
1331. Musa Amjad ,der el asad, School Phsycologist  
  , מבשרת ציוןאפשטיין נועה .1332
  , תל אביבמעוז אילת .1333
  , תל אביב, עקרת בית ומשגיחה בבחינותאילון עפרה .1334
  אביב, עוזר פרלמנטרי-תל, לוטן תומר .1335
  , תל אביבוויגחוביץ' אנאיס .1336
  , משמר העמק, סטודנטיתארזי שני .1337
  , תל אביב, סטודנטשריג ניב .1338
  , ירושלים, צלםלהמן יורם .1339
  ברנר-, גבעתלוין חנה .1340
  , כפר שמריהוהולין אורה .1341
  , תל אביב, יועצת לתקשורתבנצור נעמי .1342
  , מודיעין, מורהפטמן טליה .1343
  אל. , רמת גן, מהנדסשביט יעקב .1344
  , כפר שמריהו, גמלאיהלוי נתן .1345
  , גבעתיים, סטודנטיתשמע הדס .1346
  , ים, פסיכולוג קלינימנדלסון יצחק .1347
  , ת"אירון אופיר .1348
  , תל אביב, מנהלקאופמן יעקב .1349
  , הרצליה, עו"דאלישיב ארנון .1350
  , חולון, רופארביב עוזי .1351
1352. Gorin Sonia ,Rishon Le Zion, teacher  
  , תל אביבשפר שגיא .1353
  א, כפר סבמאיר גל .1354
  , קבוץ נחשון, חבר קבוץפרייס יהודה .1355
1356. Greenbaum Charles ,Jerusalem, University Lecturer  
1357. drachinsky nomi ,jerusalem, teacher and student  
1358. wisch anke ,berlin  
  , קבוץ גן שמואל, שווקחנני אמציה .1359
  , אביריםגופר עמירם .1360
  , אביריםגופר מיכל-רוזנצוויג .1361
  אביב, מרצה, תל דר' כהן עברון נורית .1362



  , תל אביב, מרצהזיו עמליה .1363
  , תל אביב, משוררתמון-שפונט נתלי .1364
  , תל אביב, מורהלוזון שרון .1365
  , ירושלים, גימלאיםיבנה מלי ואמתי .1366
  , ****, נוער מרצשכטר עומר .1367
  , חולתה, מורהוייל עפרה .1368
  , חולתה, מנהל מפעל מוגןוייל יונתן .1369
  , גניגרעייק נונת .1370
  ית קלינית, רמות השבים, פסיכולוגקלע רחל .1371
  , חיפה, קלינאית תקשורתאראל אילנה .1372
  , ת"א, סטודנטפוזננסקי דובי .1373
  , גניגר, גימלאיתפוין עדה .1374
  , רמה"ש, צלםשפיר חנן וחני .1375
  , זכרון יעקב, חוקרת אמנותשקד שלומית .1376
  , כרכורגרטמן הדס .1377
  , תל אביב, מרצהמלצר גלעד .1378
  , כרכור, חינוך לגיל הרךונגריק רון .1379
  לחין, לוס אנג'לס, מרועי שקד .1380
  , בנימינה, מעצבת גראפיתפיזיק ורד .1381
  , זיכרון יעקב, כלכלןשקד שמואל .1382
  , ירושלים, מוסיקאיאורסתיו דן .1383
  אביב-, תלאלעד אריק .1384
  , ירושליםשמיר רבקה .1385
  , תל אביב, אמנית ופסיכולוגית, מרצהאטינגר פרופ' ברכה .1386
1387. casspy haim ,avi'el  
  , אילון, רפואה סיניתסהר יפעה .1388
  קיבוץ סער., גינון., חנן. יניב אברהם-בן .1389
1390. Amit Zalman ,Tel-Aviv - Montreal, Professor  
  , תל אביבבלכמן ישראל .1391
  , קרית אונו, מורהפייגין חגית .1392
  , קרית אונוזלצמן נתן .1393
  , רעננהניר אורה .1394
  נפגעי טראומה לאומית'-, כפר יונה, מנהל מחקר 'נט"לגלקופף דר" מרק .1395
  , תל אביב, גימלאיתלנדו נירה .1396
  ב, תל אבישפר טלי .1397
  , תל אביב, בלשןלנדו עידן .1398
1399. shalem shachar ,tel avivאדריכלות ,  
  , פתח תקוהלב רן .1400
  , הרצליה, מחנכת ואמניתגולן מירי .1401
  , הרצליה, היסטוריוןארבל בנימין .1402
  , תל אביבכרמון מורן .1403
  , חיפהפנסו צופיה .1404
  , סיאטל / מושב שחר, מדען וסטטיסטיקאיאורון אסף .1405
  , שמשית, חינוך סביבתיאלקחר איריס .1406
  , לוד, מורהאלח'טיב שחאדה חוסני .1407
  Jerusalem, ירושלים חיימזון צביה .1408
  , גבעתיים, מרצה להיסטוריהיובל אמנון .1409
  , גבעתיים, מתרגמתויניצה חוי .1410
  , תל אביב, פרופסורברקאי רון .1411
1412. Benari Gidon ,Kfar Netter  
  , תל אביב, היסטוריוןנור עופר .1413
  אביב, פרופ' להיסטוריה-, תלפלדון מירי-אליאב .1414
  אביב, מחשבים-, תלדון בנימיןפל .1415
  אביב, סטודנטית לרפואה-, תלפלדון מיכל .1416
  , בית שמש, משפטןסיטבון עופר .1417
1418. Raveh Danny ,Avichaiel  
  , תל אביבבן יהודה הדר .1419
  , ניו יורק, סטודנטווס דני .1420
  , כפר שמריהו, רופא וטרינרפולוילר דר. גד .1421
  , סיאטל, תוכנהאהרוני אבנר .1422
  שבע, רופא-, בארג'יריס האני .1423
1424. Kuperty-Tsur Nadine ,Tel-Aviv  
1425. Grab Alex ,MaineUSA,, University prof  
  , סיאטל, ארה"ב, מתרגמתכהן ג'סיקה .1426
  , חיפהדיב רולא .1427
  , הר אדר, מטפלת בחיותרומן עליזה .1428
  , נהריה, מנהלת מרכז למידהטילר ריקי .1429



  , כפר סבא, יועץ עצמאימשה רמי-בן .1430
1431. fishman hamutal ,jerusalem, artist  
  , קורנית, תלמידיונתןרוסק  .1432
  , רמת גן, מהנדסאליצור דוד .1433
  , קיבוץ חצור, אחותברנזבורג לידיה .1434
  , הוד השרון, מורהסופר רם .1435
  , גבעתיים, עורכתלוטן יעל .1436
  יורק, סטודנט-, ניוטראורינג אסף-שטול .1437
  אביב, יועצת הורים-, תלטל רחל .1438
  , בית אורןארבל יובל .1439
  , שדה בוקר, חינוךבן משה טלי .1440
  שדה בוקר, חינוך, בן משה אריק .1441
  , בית זית, מהנדס מחשביםגרליץ רון .1442
  , קריית אונואבן צור אפרת .1443
  , תל אביבאפשטיין יעל .1444
1445. Berkovitch Nathan ,Rishon LeZion, Engineer  
  , רמת גן, רו"ח, מנהלת כספיםענבל טל .1446
  , תל אביב, סטודנטרינג עידן .1447
  , תל אביברינג ורד .1448
  , תל אביבטבק אבנר .1449
  מלאית, כפר סבא, גגת עודדה .1450
  , רחובות, חינוךקדם אודי .1451
  , תל אביב, מעצבת תקשורת חזותיתורדימון ענת .1452
  , תל אביב, רופאורדימון אוהד .1453
  , תל אביב, היסטוריוןרחמימוב אלון .1454
  , תל אביב, מורה לספרותרחמימוב דניאלה .1455
  , ירושלים, סטודנטניר עודד .1456
1457. Almagor ella ,Tel-Aviv  
1458. Ronen Avraham ,Tel Aviv, Art Historian  
  , תל אביבבן הגיא נעה .1459
1460. Almagor Dan ,Tel-Aviv, playwright  
1461. Russak Laura ,Zichron Yaakov, pensioner  
  , רביבים, סטודנטפרץ נדב .1462
  , כפר אז"ר, רופאהאסטרחן ורד .1463
1464. Rothstein Susan ,Tel Aviv  
  , כפר נחף, מ.מ יו"ר מועצה מקומית נחףנוח-אלגני מוחמד-עבד .1465
  , ת"א, תלמידהטל שירה .1466
  , בן שמןמארק וגנר .1467
  , בן שמןוגנר דפי .1468
  , ירושליםיושע זיוה .1469
  , רחובות, פסיכולוגיתאולמן חנה .1470
  , ירושליםמגידון טלילה .1471
1472. Eytan Omri ,Tel-Aviv, architect  
  , ניו הייבן, ארה"ב, סטודנטיתנעם טלי .1473
  , באר שבע, מרצהכץ חגי .1474
  תקוה, פסיכולוג-, גניאבישר ניסים .1475
  ינה, גבעתיים, מרצה למדע המדהרמן תמר .1476
  , גבעתייםהרמן דב .1477
  , קיבוץ סער, אקדמאיבוימל יאיר .1478
  , קיבוץ סער, גננתבוימל מירה .1479
  , תל אביב, סטודנטיתחי תמי .1480
1481. dabit buthaina ,ramleh, arch.eng.  
  , קיבוץ גזיתשרמן חדוה .1482
  , צור משה, סטודנטרוסו עמנואל .1483
  , צור משה, סטודנטיתרוסו אביטל .1484
  , ירושליםנור דורון-גל .1485
1486. volotzky elisha ,california.usa, artist  
  , מעלה אדומים, סטודנטבן יוסף ארז .1487
1488. volotzky renana ,ca.usa, engineer  
  , פרדס חנה, עיצובהרשנברג אילנה .1489
  תקוה, בימאית ועורכת טלוויזיה-, גניעופר זהר .1490
  , חיפה, ביולוגיתעזריאל אביבה .1491
  , ירושלים, אמןעפרת הדס .1492
  , תל אביבאלה קרן .1493
  הנדס, ירושלים, מעפרת אבי .1494
  , ירושלים, רופאוייס ישראל .1495
  , ירושליםרונצקי אבי .1496



  , תל אביב, עיצובאיתן טולה .1497
  , תל אביב, סטודנטקפלן רמי .1498
1499. Tayyara Abd al-Rahman . ,New York, Professor  
1500. Abd al-Rahman Maya ,New York  
  , פרדס חנה כרכור, תיאטרוןהאובן אריה .1501
  , רמת גן, אמןפרסקי רפי .1502
1503. nahman dean ,tel aviv  
  , תל אביב, רופאהגולומב אביגיל .1504
  , תל אביבגולומב דני .1505
  , טייבה, עובדת סוציאליתמצארווה אינאס .1506
  , אורניתפסלר ארנון .1507
  , נהריה, מעצבתדב תחיה .1508
  , בית זית, תעשייההעצני נחום .1509
  , ירושלים, מוסיקאיחן רועי .1510
1511. Fridberg Danny ,Jerusalem  
  , טירה, מורהמנצור סלמא .1512
  , טירהמנצור חסן .1513
  , כרכור, אמניתאיט יעלאורן זל .1514
  , טירה, עורך דיןמנצור עבד .1515
  , ירושליםפרנקל אילן .1516
  , ירושלים, מורהפרנקל דיתה .1517
  , גבע, חקלאיפרל נחום .1518
  , גבע, גננתפרל גלית .1519
1520. Gal Julie ,Herzlya, Film Producer  
  , תל אביבברלינסקי שי .1521
  , רמת גן, מרצהכשר רימון .1522
  , זכרון יעקבאמיתי בועז .1523
  עקב, זכרון יאמיתי ציפי .1524
  , ירושלים, סטודנטדורפמן עידן .1525
  , ירושליםדורפמן מיקי .1526
  , כפר חוגלה, מדעי הטבעניר איל .1527
  , תל אביב, רקדן חופשיארד רועי .1528
  , הזורעירון תמר .1529
  , הזורעירון גבע .1530
  , חדרהלאה נזרוב .1531
  , ניריתבהט נועם .1532
  יפו -אביב -, תלאשכנזי חיים .1533
  , תל אביב, עיתונאילאופר שלומי .1534
1535. Kamir Orit ,Jerusalem, Hebrew University  
  Ann Arbor, Student, וינר נעם .1536
  , חדרה, סטודנטיתבן שטרית שרית .1537
  washington dc, שמיר נויה .1538
  , תל אביב, מרצה באוניברסיטהבלטמן דניאל .1539
1540. Poznanski Renee ,Tel Aviv, Professor  
  , בית שמש, מורהזיו הרן .1541
1542. shemer moran ,kfar-menachem  
1543. roded batya ,Arad, geographer  
  , כרכורדולב מאשה .1544
  , תל אביב, פיתוח מכנאיליבוביץ אבי .1545
  , חולון, אומניתקלינסקי נגה .1546
  , חולוןיצחקי גל .1547
  איחוד, מנהל ענף -, עין חרודנוה ישראל .1548
  , כפר קרע, מורה+אמןמסארווה סאלח אבו ליל .1549
  graphic, גרפיקאית ta, תל אביב idelsonאידלסון  anatענת  .1550
  לת בארגון חברתי, ירושלים, מנהגולדברג אלן .1551
  שמואל-, גןמאורי טלי .1552
  אביב, יחסי ציבור-, תלקומם הילה .1553
  ציון -, מבשרתאיזנמן ציפי .1554
  , גן שמואל, אינטרנטרפפורט ישראל .1555
  , מאור, מנהל מח חינוךשפריר זאב .1556
  , ראש הנקרה, הנה"חנחמה תמר .1557
  , רביבים, עובדת סוציאליתפרץ יעל .1558
  , קיבוץ רביבים, חינוךפרץ יחיאל .1559
  , עראבה, מנהל עמותהבדארנה קאסם .1560
1561. Azab Kareem ,Ara, Researcher  
  , פרדס חנהטל שרייבר .1562
  , יובלים, חינוךמרגלית אלה .1563



  , הזורע, ביולוגיתלביד נועה .1564
  , בית עוזיאלרוה סיגל .1565
  אביב, חינוך-, תלדלמן עפרה .1566
  , הרצליהצרפתי ליוביץ' הדר .1567
  , בסמת טבעוןזבידאת שירין .1568
  , קבוץ נחשון, גימלאיתפרייס יוהנה .1569
1570. Rosendahl Benjamin ,L.A., translator  
  , תל אביבכהן נויה .1571
  , אום אל פחם, עורך דיןאגבאריה ודיע .1572
  , רמת השרון, בנקאותחכים שמעון .1573
  , כפר ורדים, מורהןאן טרינן ענת .1574
  , רמת גןדר' דולב שחר .1575
  , גבעתיים, עו"דסמואל יעל .1576
  , עארה, מורהעזב עבדוללטיף .1577
  , אילון, ספרניתשמעוני סימה .1578
  , פרדס חנהתאונגר שרי .1579
  , ירושליםדביר רום .1580
  , גן חייםקומאי עפר .1581
  , גן חייםקומאי עולי .1582
  , גן חייםקומאי הגר .1583
  , בארותיים, חינוך בלתי פורמלי בעמותהשורץ טל .1584
1585. revkin sari ,Jerusalem, Exec Director  
1586. khateeb nofuz ,derhana, teacher  
  , חיפה, ניהול יעוץ והנחייהכהן שי .1587
  , תל אביבזונשיין דוד .1588
  , ירושליםאלגור עפר .1589
1590. Weisgal Aviva ,Kibbutz Harel, Research, child care  
  , תל אביבסטבסקי יונתן .1591
  , תל אביבמאירסדורף בנימין .1592
  , זכרון יעקב, מורה וחוקרתניר רבקה .1593
  שבע, סטודנט-, באריניב בעז .1594
  אביב, מרצה-, תלטאוב גדי .1595
  , חדרה, גרפולוגיתברקאי עופרה .1596
  ם, עיתונאי-, ראש הנקרה/ ידלומי עזרא .1597
1598. matta nada ,haifa, researcher  
1599. Gross Adi ,Lotem  
  , באר שבע, פרופ'סטיב רוזן .1600
  , מודיעין, תלמידהדניאלי אלמוג .1601
  ים, מתכנת-, בתרדניץ אופיר .1602
  ים-, בתרדניץ עתליה .1603
  ים, תלמיד-, בתרדניץ אלון .1604
  השרון-, רמתמרץ אוריאל .1605
  , כפר ורדים, חינוךמיכל דרור .1606
  ראת פיתוח קול, הרצליה, הוינוב כרמלה .1607
  , הרצליה, מפיקינוב קלמן .1608
  , משמר העמק, סטודנטשני ארז .1609
1610. vezzosi laura ,reggio emilia, international volunteer  
  , דימונהאדרי יצחק ג'קי .1611
  , כרכורגוטמן הדס .1612
  , דימונהאדרי תמר .1613
  , ירושליםמינר ורדיאלה .1614
1615. Ettinger Anders ,Jerusalem  
  , ירושליםמלכה ענבל .1616
  ביב, תל אהרן טל .1617
  , רעות, יועץאריאלי שאול .1618
  , רעות, יועצתאריאלי אור .1619
  הס-, כפרמזור אהרונה .1620
  , כרמיאל, רופאת עינייםד"ר אופיר מריה .1621
  אביב, מרצה-, תלרבינוביץ דני .1622
1623. Cohen Tirtsa ,Rehovot  
1624. Cohen Yossi ,Rehovot  
  , בית זרע, תעשייהבן נחום מרים .1625
  , כפר תבור, מנחת קבוצותדגני אורית-לבנין .1626
1627. Ben Haim Noam ,Jeruslaem  
  , בית זרע, מורהבן נחום יוקי .1628
1629. Ben Haim Limor ,Jeruslaem  
  , הרצליהרביר נמרוד .1630



  , ירושלים, יועץ תקשורתנגה איתן .1631
  אביב-, תלגינת אריאל .1632
  , מודיעיןאריאל דליה .1633
  , גליל, מרצהרובקין שולה .1634
1635. yashinowski-munzer maytal ,tel aviv, laser technitian  
  ביב, פנסיונר, תל אישראל לבך .1636
  , חיפהריטמן אסתי .1637
  , רחובותעדיני אלעד .1638
  , ירושליםבן הלל יותם .1639
  , ירושליםבן הלל טליה .1640
  , גבעתייםנתנזון רגב .1641
  , ירושלים, תלמידהבן הלל גלית .1642
  , שפילדשמר יונתן .1643
  , תל אביב, מלחיןמר חיים יוסי .1644
  , כוכב יאיר, מדריכת ידיעת הארץברוקשטיין אביבית .1645
  באוניברסיטה , ירושלים, מרצהמצר קובי .1646
  , כפר בירעם, מהנדסיעקוב יאמן .1647
  , ירושליםלם אהוד .1648
  , חיפהיאיר סלע .1649
  , ירושליםקורן דינה .1650
  , גבעתיים, מתכנת, כלכלןרשף דרור .1651
  , ירושלים, סטודנטקולברג אופיר .1652
  אביב-, תלאייזינגר איתי .1653
  , גבעת אלהכהן גרבוז טלי .1654
1655. peled miko ,Jerusalem  
  יטוח, ערערה, סוכן במסארווה אחמד יוסף .1656
  , ערערה, סוכן ביטוחמסארווה סאמי .1657
1658. bat-aviv gabriella ,Zichron Yaacov, graphic design  
1659. Massarwa Arwa ,Arara, Film Maker  
  , משגב, תלמידקפלן גל .1660
  , ירושלים, מרכזת הוראה באו"פשורץ שרה .1661
1662. Massarwa Smai ,Arara, student  
  , תל אביב, פילולוגיתכהנא חנה .1663
  , חולוןיצחקי רונית .1664
  , יפו, מרצהנפתלי ארנה-בן .1665
  , ערערה, נהג שופלאבו הלאל מקרימה .1666
  , אום אל פחם, סטודנטאנס אבו חוסין .1667
  , תל אביב, מתכנת, סטודנטס. נועם .1668
1669. Kaufman Yossi ,Jerusalem  
  , קיבוץ יגור, עצמאיאגבאריה עלאא .1670
  , רחובות, מורהאלמי רותי .1671
  קרע -, כפר אסמעיל מוחמד .1672
  , תל אביב, הוראהפישר סוזי .1673
  , תל אביבצביאלי עידו .1674
  , ירושלים, סטודנטיתבעבור תום .1675
  , חיפה, תלמידהקורן לילך .1676
  אביב, סופר ומשפטן-, תלטריגר צבי .1677
  יונה-, כפרכוכבי אבנר .1678
  , תל אביבשלפי ורדית .1679
  יפו, מרצה-, תל אביבלוי גל .1680
  , אבן יהודהצביאלי יונתן .1681
  , אבן יהודהצביאלי איתי .1682
  , תל אביב, מרצהוגנר רועי .1683
  יפו, מרצה-ת"א ,בילצקי ענת .1684
  , פרדס חנהאור שמרית .1685
  , חדרהמיינר שירי .1686
  , חדרהמיינר דוד .1687
  , בנימינהמדיני יוחם .1688
  , רמת גן, עיתונאיהנר ליאור .1689
  , ירושליםאהרון שלי .1690
  , בנימינהמדיני חנה .1691
  , ריינה, מהנדסנואטחה זאהר .1692
  , ריינהנואטחה דסה .1693
1694. majlin julia ,buenos aires  
1695. majlin carlos ,buenos aires  
  , קיסריהמירשר ע .1696
  , ירושליםדמלין בוורלי .1697



1698. shlomi dvora ,binyamina  
  , קיסריהשר מירב .1699
  , מצפה אבי"ב, מתכנתמגן כרמל .1700
  , ירושליםדמלין סטיוארט .1701
  , תך אביב, עורכת דיןלם דפנה .1702
  , ירושלים, ניהול מערכות מיחשובוילדאו דוריס .1703
  , ירושלים, הנהלהוילדאו נתי .1704
  , רמת גן, קונדיטוריתגיטליס עינת .1705
  , רמת גןיטליס יונתןג .1706
  , הרצליה, סטודנטהס עודד .1707
  , באר שבע, סטודנט לרפואהגרופל דניאל .1708
  , רקפת, חיילשירה ינון-בר .1709
  , באר שבע, סטודנטית לרפואהנופר גרופל .1710
  , בחן, מזכירהבנאי אודליה .1711
  , גבעת ברנר, מחנכתאורן קלייר .1712
  , אביחילקפלן דנה .1713
  , תל אביבהרשקוביץ דורית .1714
  , אביחילקפלן בני .1715
  , פתח תקוה, סטודנטר צחיאש .1716
  , תל אביבנועם עודד .1717
  , תל אביבנועם ליאת .1718
  , גבעתיים, סטודנטשריר עומר .1719
  שדרות -, קיבוץ עירוני מגוון ציון נעמיקה .1720
  , הרצליהגרמן תמר .1721
  , יהוד, ספרותיונתן נילי-כרמל .1722
  , יהודכרמל זוהר .1723
  , עומרבק חגית .1724
  , עין החורש, סטודנטיתהררי דנה .1725
1726. halevi rachel ,arad, senior  
  , תל אביב, סטודנטפתיר אסף .1727
  , עין החורש, סטודנט ומדריך נוערלהב רוני .1728
  , תל אביבברוקנר שרון .1729
  , קיבוץ נחשוןשרון דנה .1730
  , כברי, סטודנטיתבן פורת עפרה .1731
  אביב, סטודנט-, תלאפל נדב .1732
1733. berkowitsch sylvie ,jerusalem, educator  
1734. Sebba Nina ,Herzliya  
1735. ben-mor amira ,haifa, education  
  , חיפהיאיר אלעד .1736
  , חיפהיאיר נורית .1737
  , רמת גן, זמרארנון מוני .1738
  , רמת גןארנון רינת .1739
  , כפר ורדיםגרינברג עפרה .1740
  , תל אביבגרץ נורית .1741
  , חולוןהוראק נורית .1742
  , תל אביבקינן עמוס .1743
  , תל אביבקינן שלומציון .1744
  , תל אביבקינן רונה .1745
  , לוד, עו"סג'רירי מנאר .1746
  חנה, תרפיסטית-, פרדסdaphnaדפנה  eyalאיל  .1747
1748. Azab Abed Elnaser ,Ara'  
  , תל אביב, יועץ ביטוחאמית רם .1749
1750. Regev Neta ,Zur Hadassa, Student  
  מיכאל, גרפיקאית-, קיבוץ מעגןאגמון אילה .1751
1752. Massalha Manal ,Kufur Qari-London, Student  
  מיכאל, מכונאי-, קיבוץ מעגןאגמון גרשון .1753
1754. Yaarı Hagıt ,Tel Avıv  
  ושלים, ירגומפל נעמי .1755
  , ירושלים, גנניתהלוי חוה .1756
  , ת"א, מוזיקאיהייטנר דור .1757
  , תל אביבאלקון שימי .1758
  , תל אביבאלקון אורית .1759
  , ירושלים, גמלאירוט חיים .1760
  , תל אביבארז עדנה .1761
  , תל אביב, תקשורתמיקי נועם  .1762
  , קריית טבעון, מרצהשוסטר איילת .1763
  ים, מרצה-, בתגוז'נסקי תמר .1764



  ים-, בתגוז'נסקי יורם .1765
  , רחובות, סטודנטיתאזולאי יעל .1766
  , תל אביב, פנסיונריתקלר חוה .1767
  , גוליס, כספיםסעיד חגלה .1768
  , רמת גן, תוכן אינטרנטלדג'ינסקיה אסיה .1769
  , בנימינה, עורכת לשוןמורן שושי .1770
  , גבעת אלהשפיגלמן שאול .1771
  , מכביםסנגן יעל .1772
  , קרית אונושריאל יוספה .1773
  , נחשוניםכהן ציון .1774
  , תל אביב, שירות לאומיבר סתיו שני .1775
  , עין המפרץין גיוראקל .1776
  , ירושלים, סטודנטקרבט שחף .1777
  , יעד, מחשביםחוטר דני .1778
  , רמה"שירון עודד .1779
  , רמת השרון, פנסיונריתדגן רוני .1780
  , תל אביב, סטודנטיתאייזן מרב .1781
  , תל אביבאייזן יאיר .1782
  , כרכורקרופיק יובל .1783
  , נצרת, חינוךח'ואלד עאדל .1784
  , זכרון יעקב, כימאית, מתרגמתשתקאי מיכל .1785
  , תל אביבןקוחלי אל .1786
1787. Gottlieb Batya ,Kiryat Shemona, Psychologist  
  , תל אביב, אמןהולדנגרבר נעם .1788
1789. Ben Nahum Yaara ,Bet Zera  
  , ראש העיןשמר דור .1790
  שרותי רפואה CARE, הרצליה ב', ברג לבני ענת .1791
  , גבעתיים, מתכנתרגב יזהר .1792
  , טייבה המשולש, לומדתעאזם מאי .1793
  , גבעתיים, מורה לציוררגב דקלה .1794
  , רעננהבני ישראלל .1795
1796. eva lovi dr ,azur, doctor  
1797. Novik Dr. Nimrod ,Raanana, Business  
1798. Novik Ela ,Raanana, Teacher  
  , תל אביב, עיתונאיתפלג דנה .1799
  , ירושלים, סטודנטיתהרמן רבקה .1800
1801. moran rami ,gaash, research  
1802. moran dalia ,gaash, archievist  
1803. moran natali ,gaash  
  ביב, תל אזגן שרון .1804
  , תל אביבזגן מירי .1805
  , רמת גן, טיפול באמנותאורן דליה .1806
1807. Bukhari Samy ,Jaffa, Artist  
  , קיבוץ גונן, עצמאיתשחר דליה .1808
  , קיבוץ גונןשחר אורן .1809
  , קיבוץ גונן, חקלאישחר אביה .1810
  , גני תקווהקירשבאום יהודית .1811
  , גני תקווה, מהנדס תעשיהקירשבאום אלי .1812
  , רמת גןשפיגל אהוד .1813
  ר, מיתגדסי גלי .1814
  , רחובות, פיסיקאיקרויטר מיכאל .1815
  , רחובותקרויטר אילה .1816
  , ברעם, הנדסאיכפרי יאיר .1817
  , ברעם, אחותכפרי רונית .1818
  , גבת, סטודנטיתארביב ניצן .1819
  , גבת, סטודנטבן הלוי אביתר .1820
  , קרית אונו, כלכלןסגפי שמעון .1821
  , קרית אונוסגפי ריקי .1822
  , קרחת אונוסגפי חנה .1823
  , רמת גן, עובדת סוציאליתאורן רנה .1824
  , ירושליםריד תמרפ .1825
  , ירושלים, רו"חפריד יעקב .1826
  , רעננה, קדריתשרף נורית .1827
  , פריז, סטודנטפוזננסקי מיכאל .1828
  עם, מחנך-, נירהלל מיכה-בן .1829
  , ת"א, פסיכולוגשחר טוני .1830
1831. Naor Israel ,Herzliah  



  , תל אביב, מהנדס תוכנהכץ דודי .1832
  , קיבוץ גונן, עובד בחקלאותשחר בארי .1833
  רה, קיבוץ גונן, מושחר הילה .1834
  אביב-, תלהרמן אלדד .1835
  , הרצליה, עכבר רשתוידנפלד ניצן .1836
  , רעננהגפן מאיר .1837
  , כפר סבא, סטודנטיתפז עדי .1838
  , כפר ורדיםנוריאל עלוה .1839
  , תל אביב, מחשביםמשיח מילי .1840
  , גבעת עדה, מידעןאמיתי דודו .1841
  , ירושליים, אמניתברקאי רות .1842
  , ירושלים, סטודנטטוב רוביק-סימן .1843
1844. Daniel Salima ,Bat Yam, Student  
  , פתח תקווהבובר זוהר .1845
  , הוד השרון, מרפאה בעיסוקלטוביצקי דניאלה .1846
  על-, סביון, קברניט אלדרור גדעון .1847
  , תל אביב, סטודנטיתגל נעמה .1848
  , תל אביבחדד נועה .1849
  , בנימינהשורץ מדיני צילה .1850
  , תל אביבגילת אורלי .1851
  , תל אביב, היסטורוןרם חגי .1852
1853. Jablonka Eva ,Jerusalem, University Professor  
1854. Ajami Shahar ,Jafa, Student  
  , חיפה, אומניתשביט נאוה .1855
  , ירושליםעזרוני עדנה .1856
  , חיפהלוי אייל .1857
  , חולון, סטודנטהולדנגרבר יואב .1858
  , ירושלים, פרופ'זעירא יוסף .1859
  , ירושלים, סטודנטיתבירמן דניאלה .1860
  , באר שבעמולאי יניב .1861
  , ירושלים, מרצהזעירא שולה .1862
  טאביב, סטודנ-, תלשמחה עומר .1863
1864. abu joher tarek ,dabouryia, student  
  , ירושליםניימן גבי .1865
  , ירושליםניימן רעות .1866
  אביב, הנדסאי-, תלמנשרוף דני .1867
  אביב, עובדת סוציאלית קהילתית-, תלמנשרוף מיטל .1868
  גדי, היסטוריון-, עיןאראלי נרי .1869
  , עברוןמורג ברין עופר .1870
  , יפו, מחשביםדויטש איל .1871
  , רעננהנוביק רותי .1872
  תל אביב ,קרמניצר יובל .1873
  , תל אביבקרמניצר גלית .1874
  , תל אביבקרמניצר ספיר .1875
  עלית-, נצרתשוורץ ורד .1876
  עלית, עצמאי-, נצרתשוורץ קובי .1877
1878. AbuGhosh Sliman ,Magharגמלאי ,  
  , יעדרייכמן יובב .1879
  , יעדרייכמן דבורית .1880
  , ירושלים, פרופסורחזן נעמי .1881
  , ירושליםמרקוביץ מוטי .1882
1883. rom shulamit ,Germany, student  
1884. trompelt kevin ,Germany, student  
1885. Zigler Karl ,Germany, student  
  , בני ברקניר שגיא .1886
  , בארותייםיחיעם לוי .1887
  , רמת גןגרבוז אלון .1888
  , ק. חפצי בה, תלמידהאור-הופמן בת .1889
  , תל אביב, עו"דשרפמן אירה .1890
  , טירה, סייעת רפואת שינייםנאצר סינאר .1891
  , טירה, סוכןנאצר האשם .1892
  עדה, טייבה, מסאבו עמשה סלאח .1893
  , טייבה, עקרת ביתאבו עמשה עפיפה .1894
  , חולוןבושי משה .1895
  שבע, סטודנט-, בארדויטשר עמית .1896
  , ירושליםשפיר אורי .1897
  , ירושלים, מורהשפיר טלי .1898



  , תל אביבשחר אפק .1899
  , תל אביבשחר סיגל .1900
  ארבור, ארה"ב-, אןלם דורון .1901
  ארבור, ארה"ב-, אןלם ג'ניפר .1902
  , תל אביב, סטודנטית לריפוי בעיסוקשלום ענבל .1903
  , באר שבע, סטודנטיתברהמי עינתא .1904
1905. kipnis ofra ,maagan michael, mesaperet  
  אביב, עצמאית-, תלקרבצוק מירי .1906
1907. kipnis uri ,maagan michael  
  , ניו יורקאקהאוז אורן .1908
  , ראשל"צ, תחום הרפאהשציבוביץ מישאלה .1909
  , גיבתוןקרומר ניר .1910
  , גיבתוןקרומר עידית .1911
  , גיבתוןקרומר דותן .1912
1913. badash nurit ,hatzerim  
1914. badash itai ,hatzerim  
  , רמת גן, עורך דיןיובל רמי .1915
  , חיפהכהן איתן .1916
  , רמת השרון, עורך סרטיםאלבז שמריהו .1917
  , ניר דוד, מנהל עמותת אגריטךמאירי דן ישראל .1918
  , תל אביבקדר שני .1919
  אביב-, תלצבל אריאל .1920
  מרדכי-, ידמן עדו .1921
1922. Levi Guy ,Tel Aviv, Educator  
  , קרית טבעוןשושני נפתלי .1923
  , ת"א, גמלאיחם אבריש .1924
  , שבי ציון, גמלאיארלנגר פנחס .1925
  , תל אביבב, פנסיונראדמוני אביעזר .1926
  , עמוקה, אוצרותאממבון רבקה .1927
  , צור הדסה, סוקררמון אורי .1928
  , קרית חיים, סטודנטגרימברג משה יובל .1929
1930. raday frances ,jerusalem, professor  
  , סתריהמעוז דודו .1931
  , תל אביבאהרוני עופר .1932
  , באקה אל גרבייה, פירסום וחינוךיסמוואסי אידר .1933
  , אשקלוןבר הדס .1934
  גבולות"-גן, מנהלת עמותת "קהילה ללא-, רמתקשתן רבקה .1935
  , עינתפז עידית .1936
  , עינתפז איתן .1937
  , עינתפז יותם .1938
  , באר שבעאדר שמעון .1939
  , בת ים, אגרונוםמאיר יוסף .1940
  , מושב גן חייםיגור דינה .1941
  , רעננהגיל הדר-רועי .1942
  , תל אביבסער יובל .1943
  , תל אביבתסער רינ .1944
  , עפולה, מורהגרינברג סילבי .1945
  , יקום, מחנךריבנר גדי .1946
  , רחובות, סטודנטיתוולך רחל .1947
  סבא, סטודנט-, כפראנדבורג אסף .1948
  , הרצליה, סטודנטיתראב"ד הילה .1949
  , תל אביב, סטודנטיתפרוש תמר .1950
  , תל אביב, סטודנטשחר עידו .1951
  , קבוץ שמיר, גמלאיתפרבר ליובה .1952
  , רמת גן, גימלאיתשפיגל אפרת .1953
  , רמת גן, גימלאישפיגל נחום .1954
  א-, תדאובר חדוה .1955
  , קבוץ שמיר, צלמת ובימאיתמיכל פרטיג .1956
  , קבוץ שמיר, מהנדספרטיג יואל .1957
  , הרצליה, מורהשחר מיכל .1958
  , הרצליה, מתכנתשחר ביצן .1959
  , גבעתייםברכה נסים .1960
  , גבעתייםברכה עמליה .1961
  , מדרשת בן גוריון, מורה להיסטוריהבר עודד .1962
  יון, מורה לאנגלית, מדרשת בן גורבר יעל .1963
  , ירושלים, טרםזינדל אורי .1964
  , ירושלים, לבורנטיתצורי ויוי .1965



  , תל אביביכין בעז .1966
  אביב-, תלליכטש תומר .1967
  , עספיה, סטטיסטיקאירוחאנא עיד .1968
  אביב, פסיכולוגית,גימלאית.-, תלגולן עפרה .1969
  , ירושליםשלום טל-איש .1970
  , ירושליםשלום ענת-איש .1971
  , רמת ישי, מהנדס תכנהלב רונן .1972
  , רמת ישי, מורהורלילב א .1973
  , ירושליםשלום דליה-איש .1974
  , גבעתייםבן יוסף אסף .1975
  , נתניה, יועצת נדל"ןערער שוש .1976
1977. revah oshratאשקלון ,  
  , חיפהס.נ אווריסט .1978
  , ירושלים, גימלאיתאיש שלום צלה .1979
  , ירושלים, גימלאידוד איש שלום .1980
  , תל אביב, גייסת כספיםרובין מיטל-זייבל .1981
  , סטודנט, תל אביברובין גיא-זייבל .1982
  , גבעתיים, הייטקרבינוביץ דוד .1983
  , קרית טבעוןמשניות איציק .1984
  , חיפה, רופאריבק אלון .1985
  , קרית טבעוןויסמן הדס .1986
  , רעננה, מרצה באוניברסיטהפרופ' אריאב גדי .1987
  , כרכור, צלם קולנועזלאיט אמנון .1988
  , רמת השרון, אדריכלתדהר מיכאל .1989
  , קרית גת, חילתרוחקינד מלכה .1990
  , גבעתייםגרי מיכל .1991
  , תל אביביל גליתג .1992
  , קריית גת, חיילתזכריה מלי .1993
  , קריית גת, בעל מסעדהזכריה יוסי .1994
  , קריית גת, עקרת ביתזכריה עירית .1995
  , קיבוץ גונן, קוסמטיקאתפלד עיינה .1996
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  , מודיעיןזלצר אסף .2278
  , גבעתיים, עקרת ביתפצ'רסקי מרים .2279
  עתיים, סטודנטית, גבגורן נועה .2280
  , תל אביבאשד דורה .2281
  , תל אביבגאון עודד-פריד .2282
  , תל אביבגאון גילי-פריד .2283
  , ירושלים, מנהלת ניר סקולהבר אפרת .2284
  , קב' מזרע, גמלאיתכרמל שושנה .2285
  , מצפה אבי"ב, מרצהסבירסקי מרסלו .2286
  , שוהם, סטודנטיתרואי תהל .2287
  , גבעתייםגולן ענת .2288
  דעות וסטודנט-, הוגה, ירושלים, סופר, משוררדניאל-קדם עודד .2289
  , ירושלים, מנחה קבוצותבוכניק נתנאל .2290
  , תובל, במאי ומפיקקינן ניר .2291
  طمره, خلود ادريس .2292
  , כפר כנא, מרצה ומתכנן עריםחמאיסי ראסם .2293
  , חלוץ, אדריכליתרומנו כרמיאל .2294
  , תל אביב, סטודנטעידן עופר .2295
  , מנוף, משגב, תרגוםמנדלצוויג אירית .2296
2297. avni dan ,tel aviv, student  
  רעות, ניהול שינויים-, מכבים לפידות רותי .2298
  , קיבוץ הזורעמוכנדורף חנוך .2299
  , מודיעיןאבנון זמברג נעמה .2300



  , ירושלים, מחנכתקרונברג ליסה .2301
  אביב, מתכנת-, תלאדיב אופיר .2302
  , תל אביבזלצר אדוה .2303
  , תל אביב, מתרגםיכין סער .2304
  , שדרותאדם גלית .2305
  , מנוףאזר יהודה .2306
  , מושב אורות, נגרסעד מוטי .2307
  , פרדס חנה, עורך ספריםנועם לסטר .2308
  , באר טוביה, עובדת קידום נוערבנאי יסמין .2309
  , בית דגן, מזכירהכנען נועה .2310
  , מושב אורות, נגרסעד אורי .2311
  , תל אביבשגב עידן .2312
  , גבעת אלה, מרצההרשקוביץ אריה .2313
  , יפוחרוב סנין .2314
  , מנוףאזר רוני .2315
  , הוד השרוןרימלנד אורי .2316
  , ירושלים, סטודנטיתקולודני תמר .2317
  , רעות, סטודנטיתר שלומיתשמי .2318
  , תל אביבשגיב נאוה .2319
  , פרדס חנהכהנא עפר .2320
2321. Ortner Markus ,Haifa  
  , ירושלים, מרצהטסרון אלה-לנדאו .2322
  , מבשרת ציון, מרצה באוניברסיטהשליט אבנר-דה .2323
2324. alzinatie natalie ,לוד ,student  
  , קיבוץ הזורעאמיר אראלה .2325
  אביב, מהנדסת בדיקות-, תלגוזס שרביט ענבל .2326
  , תל אביבברסקי אלינורקו .2327
  , הרצליהקוברסקי עדנה .2328
  , חיפהמירון ענבל .2329
  , רמות מנשה, חינוךלינטרנרי יהל .2330
  , ירושלים, סטודנטיתחורש מורן .2331
  , קיבוץ אפיקים, מדריכת תוכנת רפתרק דרורית .2332
2333. kassim narmin ,tira, student  
2334. jorban marwa ,geser elzarqa  
2335. najar fatma ,geser elzarqa  
2336. jabarin zhour ,um elfahim  
  , כפר קרעדעייף עמאר .2337
  , אום אלגנםשיבלי אליזאבית .2338
  , כפר קאסםסרסור אסראא .2339
  , כפר קאסםבדיר שהינאז .2340
  , כפר קאסםעיסא אתיר .2341
  , ירושליםהקר ארז .2342
  , תל אביב, אדריכלמינין דורון .2343
  , תל אביב, עורכת לשוניתשחטר עדי .2344
  , ראשל"צעטר אמיר .2345
  שבע, הוראה-, בארכן אביבה .2346
  ראשון לציון, רינגל שי .2347
  , הר אדר, סטודנטית לעבודה סוציאליתאפק עמית .2348
2349. Goren Yanai ,Tel Aviv  
  , אורטל, הנדסהפסטרנק גיל .2350
  , תל אביבפרי אסף .2351
  , קיבוץ געתון, שנת שירותליבנה תומר .2352
  , ירושלים, מרפאה בעיסוקליבנד מיה .2353
  , גבעת יערים, תקשורת מחשביםזקס יאיר .2354
  תרבות , קיבוץ מעברות, ריכוזאמוץ דליה-בר .2355
  ם, מרצה באוניברסיטה-, יבילו יורם .2356
  , תל אביבדניה שחטר .2357
  , תל אביבשפר שחטר .2358
  , ארארה, אלמסעוד נביל הוסין .2359
  , תל אביבכהן שרון .2360
  , קיבוץ אלוניםצור דורון .2361
2362. michaeli mayaחיפה ,  
  , הושעיה, מתכננתכרמל מילכה .2363
  , ירושליםשלום ליהי-איש .2364
  , ירושלים, מרצהדהאן מייק .2365
  רת ציון, סטודנטית, מבשאגרא אפרת .2366
  , חיפה, יו"ר סניף חיפה, עלה ירוקצימרמן הגר .2367



  , הרצליהלוי חנה .2368
  , מנרה, תרגוםוינברג ארנה .2369
  , חולון, מרצהדורון גליה .2370
2371. Gouri Hamutal ,Jerusalem  
  , עין ההורש, שיווקמרלא רינה .2372
  , ירושליםאונגר יעל .2373
2374. leibler hilit ,tel aviv, photographer  
  יב, תל אבבן יהודה עודד .2375
  , לודורצ'ינסקי יאנה .2376
  אביב-, תלבן יהודה יעל .2377
  , ראש העיןיונג נורית .2378
  אביב-, תלפרידמן אביטל .2379
2380. frenkel yehoshua ,haifa, lecturer uni. of haifa  
  , רעננהיניב צחי .2381
  , תל אביב, פרופ', מזה"ת, אונ' ת"אסינגר איימי .2382
  אביב, מנהל בר-, תלרבין רון .2383
  , תל אביבנדלר אילנה .2384
  ישי, מתכנת-מת, רסקלי איתי .2385
  , תל אביב, מנהל בית ספרגולן אבי .2386
  , תל אביב, סופרתבן ישראל מרית .2387
  , פרוד, גימלאיגדיש אלתר אהרן .2388
  , פרןד, גימלאיתגדיש לאה .2389
  , בית זרעטל צפורה .2390
  , תל אביב, מעצבבן חורין בן .2391
  , תל אביבמצליח עמרי .2392
  , ירושלים, סטודנטדיין תׂם .2393
2394. indig eran ,holon, accountant  
  , להבים, מרצהאוט מריםשילדקר .2395
  , תל אביב, סטודנטשי עמרי .2396
  , אילות, כספיםילובסקי יואב .2397
  , הושעיה, אקולוגכרמל יוחאי  .2398
  , הרצליה, מתרגמתהס עדי-מרקוזה .2399
  , תל אביבלימון דותן .2400
  , טמרה, סטודנטיתדיאב אמאני .2401
  , ירושלים, מרצהקאופמן אשר .2402
  , שורש, סטודנטית לעו"סחרמוני ענת .2403
  ים, סטודנטית, ירושלוינדר לירון .2404
  , ירושלים, תלמיד תיכוןרסולי אלון .2405
  , תל אביב, עצמאי מנה"ח וביטוחדגן חיים .2406
  , מודיעיןרגב אדמוני סיגל .2407
  , קיבוץ יפעתדקל גלעד .2408
  , תל אביבפרידלנד לידור-ברזיק .2409
2410. Balaban Oded ,Gaash  
  , יובלים, מתכנתת מחשביםקריסטל חנה .2411
  , מצפה רמוןמוסינזון רנן .2412
  יתונאי, תל אביב, עאילן שי .2413
2414. hajuj kassim ,koukab, teacher  
  , קיבוץ רמות מנשה, אחות מוסמכתלינטרנרי שירלי .2415
  , הוד השרון, עובד סוציאלילקסר עדי .2416
  , מודיעין, שיווקברישנסקי מיכל .2417
2418. koresh lior ,kiryat-biyalik, student  
  , תל אביבשלהב רפאל .2419
  , מ. שדה בוקרבר לב אריה .2420
  , כפר ורדים, מרצהיוכטמן אורדית .2421
  , רמות מנשה, עו"דדרור גיא-בן .2422
  , כפר ורדים, מרצהיוכטמן שמעון .2423
2424. shavit mayגבעת זאב, סטודנטית ,  
  , נצרת, תלמידריזק נאג'י .2425
2426. saeed zhra ,maker, student  
  , חיפה, מורהשובל אילנית .2427
  , ראשון לציוןצוקרמן אמיתי .2428
  , בוסטוןהופמן גיא .2429
  , תל אביבאפרתי ענת .2430
  , עמרקדמה אפרת .2431
2432. Heffetz Ori, Neve Monosson, Assistant Professor  
  , שדרות, חיילתריינס עמליה .2433
  , שדרות, בעלת חנותריינס ג'ורג'ט .2434



2435. Sapir Michal ,London  
  , ניו יורקפלדות אודי .2436
  , גן שמואלמאורי עידו .2437
  , תל אביבליוביץ' טל .2438
  , ת"אגיל תמר-בר .2439
  , ת"א, עו"ספאר בת-הר .2440
  , רחובות, כלכלןשמגר דוד .2441
2442. Zuckerman Oren ,Cambridge, MA, Student  
  , יבנההראל דנה .2443
2444. Meir Itay ,Rishon LeZion, Student  
  , ירושליםקלרמן אופיר .2445
  , תל אביב, עיתונאיתקנטורוביץ ליעד .2446
  , מתןדור רון .2447
  , תל אביב, אנתרופולוגיתהרטמן שולי .2448
  , תל אביב, פסיכותרפיסטיתאור רחלי-בר .2449
  , חיפה, מפתח תוכנהגבל תומר .2450
2451. zuckerman orit ,Boston  
  , תל אביברובס משה .2452
  , מבשרת ציוןשליט דניאל-דה .2453
  אביב, יוץ תקשורת-, תלליברמן אמנון .2454
  , עין החורשבן יעקב נועה .2455
  , גבולות, הוראהדגן חנה .2456
  , שדי תרומות, סטודנטיתקירמה אסתר .2457
  , תל אביב, אדריכלטוראל ירון .2458
2459. rosner muggia limor ,tel aviv  
2460. grinberg lilach ,rishon le zion  
  , רעננה, סטודנטירון שניידר .2461
  , תל אביברוזנברג רוברט .2462
  , מנרה, גימלאיתוינברג חוה .2463
2464. Caminker Rubens ,Hedera  
  , מנרה, גימלאיוינברג שמחה .2465
  , תל אביב, גננתשמש שחר .2466
2467. rosenberg silvia ,TEL AVIV, DESIGNER ARTIST  
  , תל מונד, סטודנטמצרי יונתן .2468
  , תל אביבזלינגר אורית .2469
  , ירושליםאלפא מור .2470
  , תל אביב, רופאהרטון רוחמהמ .2471
  , מגל, מפעילת כלי אשראירסיסי תמר .2472
  , חולון, סטודנטרוטמן אסף .2473
  , אשקלוןגיא שרה .2474
  , חיפה, קלינאית תקשרתדוד דליה-בר .2475
  , תל אביבלופיאן ליאורה .2476
  , תל אביב, סטודנטאורון יונתן .2477
  , חיפה, פרופסורדוד ישראל-בר .2478
  , ראשון לציוןסוריאנו אנה .2479
  ם, סטודנט, ירושלירמתי עידו .2480
  , תל אביב, רופאשזר נחשון .2481
  , פתח תקווהרוזין מיכל .2482
2483. Glukman Ednna ,Ramat Aviv., Pensionerit  
  יו"ר יח"ד שפרעם \, שפרעם, יועץ מס חוסרי ריאד .2484
  , רמת גןזכאי יהודית .2485
  , תל אביב, שימור מבניםצבן ענבל .2486
  , ירושלים, מורהשנור איילת .2487
  אורן, אקולוגית-, ביתדוד שירלי-בר .2488
  , גבעתייםיב רבקהגוטל .2489
  , ק. גנוסר, תלמידאלפא חנן .2490
  , רחובות, בונה כלי מוסיקהרן יואב .2491
  , חיפהפפו יותם .2492
  אביב-, תלשטרית רחל-בן .2493
  מיכאל-, מעגןטייב מרלן .2494
  , תל אביבאורלב ערן .2495
2496. blei ron ,storrs, professor  
  , הר גילהבן משה ישראל .2497
  , חיפה, סטודנטכץ עודד .2498
  טית, קיבוץ נחשונים, סטודנקיהן שחף .2499
  , קיבוץ נחשונים, רכזת איזור בשומר הצעירואן אק יסמין .2500
2501. malenky Rotem ,reut  



  , ירושלים, סטודנטיתבן ישראל מור .2502
  , יקנעם, חינוךפרפיניאל פאולה .2503
  , בית זית, חינוךנוי אפרת .2504
  , בית זית, מדריך תעסוקהזיידן אסף .2505
  , בית זיתנוי דני .2506
  , אוניברסיטת ת"א, תל אביב, דוקטורנטית לפסיכולוגיהעמית אלינור .2507
  , ק. עין חרוד מאוחדפרג עמית .2508
  , ניו יורק, סטודנטויס דני .2509
  , ק. עין חרוד מאוחדפרג שרון .2510
  , תל אביב, מרצהרוזן טובה .2511
  , בית זית, דוברלף יואב .2512
  , ירושלים, מלחינההוס קיקי-קרן .2513
  , כרמיאל, עיתונאיתקרפ עלית .2514
2515. badran amira ,Tel-Aviv, secretary  
  גן שמואל, סטודנט, קיבוץ עמיר דורון .2516
  , ירושלים, סטודנטאביגור אמית .2517
  , פרדס חנה, מרצה למדע המדינהיפה נורית-השמשוני .2518
  , עצמוןעמיקם עפרה .2519
  , עצמוןוודקוק ג'ון .2520
  , כפר סבא, בת אנושקופמן נוני .2521
  , ניר משה, אקולוגרתם גור .2522
  , תל אביב, חינוךשבת שמי .2523
  , תל אביב, סטודנטיתבדר דנה .2524
  סטודנט, ירושלים, קירשהימר שי .2525
  , מבשרת ציוןאילון אמה .2526
  , תל אביבעייק אורי .2527
  , רחובות, פיזיקאיאלמי אורי .2528
2529. weinberg naomi ,haifa, archaeologist  
  , ירושלים, תלמידהזלצר דניאלה .2530
  , תל אביב יפו, רפואה סיניתרז עינב .2531
  , גדרה, פנסיונריתרז עדנה .2532
  , עומר, גמלאיתHannaחנה חנה  Rotemרתם  .2533
  , תל אביבמאור רועי .2534
  , ת"א, סטודנטיתוולף דפנה .2535
2536. Yoreh Dr. Tzemah ,Jerusalem, Academic  
  , כפר ורדים, פיזיקאיניר דבי .2537
  , מגדל העמקרם מוריאל .2538
  סבא-, כפרמנור מיה .2539
  , נס ציונה, אחותקופלמן נוגה .2540
  , עומרנפרסטק רחל .2541
  , רמת השרון, תלמידקני עודד .2542
2543. shklarskt dan ,haifa  
2544. shklarsky chaviva ,haifa  
2545. shklarsky oren ,haifa  
  אונו-, קריתמורן דניאלה .2546
2547. Bailey Maya ,Jerusalem, retired  
2548. Enat Ruth ,Haifa, Artist  
2549. Enat Rafael ,Haifa, Medical Doctor  
  , הר גילה, אדריכלות נוף ואמנותבן משה מרב .2550
  , מושב שומרהכהן זהבית .2551
2552. Carasso Yashar ,Haifa, Consultant  
2553. Elad Amikam ,Jerusalem, A Lecturer  
  , ירושליםקונסטנטיני יותם .2554
  , ירושליםשטיין עמנואל .2555
  , ירושליםשטיין רותי .2556
  , ירושלים, סטודנטעודד ניר .2557
2558. Blayvas Ilya ,Haifa  
  , תל אביבויטה זילברג .2559
  , באקה אל גרבייה, עו"דמג'אדלה סלים .2560
  , קרית אונו, מפיקהקריקוב אורית .2561
  , הוד השרוןמרכוס דינה .2562
  , פרדס חנה, תסריטאיגור עמית .2563
  , פרדס חנהשגב סתיו .2564
  אביב, מחנך-, תלפתר דני .2565
  אביב, מחנכת-, תלזילברשטיין ברוריה .2566
  , רחובות, סטודנטדולב עידו .2567
  , כפר סבאאילן עירית .2568



  , תל אביבטוך יובל .2569
  , מבשרת ציון, מינהל מדעחורש מינה .2570
2571. Reich Deb ,Karkur-Pardes Hannah, Writer  &translator  
  , ירושלים, גננתליפשיץ תמר .2572
2573. Arons Tamarah ,Binyamina, Software Engineer  
  , רעננה, רכזת אירגוןמעין נילי .2574
  , טייבהג'אבר ג'ריר .2575
  , טייבהג'באלי נהדה .2576
  , טירהנאצר חוסאם .2577
  , טייבהג'אבר עפיף .2578
  , טייבהחביב צדיקה .2579
  , ירושלים, אוניברסיטהגבע שרון .2580
  , ירושליםגבע אסף .2581
  , ירושלים, ארכיאולוגגולדפוס חיים .2582
  ביב, תל אפרל אביתר .2583
  , קיבוץ חצור, חיילתלב שיר .2584
  , קיבוץ חצור, פסיכולוגיתלב עינת .2585
  , גן יבנהקנת אורלי .2586
  , גן יבנהקנת חיים .2587
  , באר שבעדגן מיכל .2588
  , גן יבנה, סטודנטיתקנת רותם .2589
  אביב, סטודנט אנתרו'-, תללויתן עמרי .2590
  , תל אביב, מתורגמניתברויר איה .2591
2592. Ben-Yehuda Efrat ,Tel-Aviv, Engineer  
  חיפה, עורך דין ,אביב רון .2593
  , יעד, סטודנטיתקופמן דפנה .2594
  , חרשים, מנחה לקהילה ומשפחהסער נאוה .2595
  אביב, היסטוריון-, תלצוקרמן משה .2596
  , כפר ורדים, ציירתניר איילה .2597
  , קציר, פסיכולוגית קליניתאלפא עדי .2598
  , יהודנוימן קרן .2599
  , קציר, הנדסאי מכונותאתמרי חגי .2600
  , ת"א, סטודנטוולף מאור .2601
  ים, סוציולוגיה, ירושלנוי חיים .2602
  , ת"א, סטודנטיתמנוח מרב .2603
  , ירושליםנוי שירלי .2604
  , קריית טבעון, פרופסורמשולם אילן .2605
  , רמת אפעלוינגרטן מייקל .2606
  אביב, סטודנט-, תלרונן רותם .2607
  , ירושליםאוהד יוגב .2608
  , ראשון לציון, מלחיןמור אייל .2609
2610. Resh Nura ,Herzelia, Sociologist  
  , תל אביבוינבלום ורד .2611
  מינה, בנידור לשם .2612
  אביב-, תלטאובר צבי .2613
  , תל אביב, עצמאיאדלר אורן .2614
  , יפו, סטודנטיתחילו רולה .2615
  , יפו, אמניתבאומן שלומית .2616
  , אילוןבאלי לירן .2617
  , אילוןבאלי דלית .2618
  , ת"אפארי איקי .2619
  , קיבוץ סמר, מדריך נוערילובסקי יהלי .2620
  , תל אביב, חינוךגורני קרן .2621
  , ירושלים, פרופסורפלדחי רבקה .2622
  שלים, כלכלן, ירופלדחי אריאל .2623
  , בית אורןארבל ניסן .2624
  , חיפה, קלינאית תקשורתהראל אילנה .2625
  , באר שבע, סטודנטניסנבאום נדב .2626
  , כפר ורדיםנוריאל חדוה .2627
  , הרצליההדר צרפתי .2628
  , משגבקפלן גיל .2629
  , תל אביב, מתמחה במשפטיםעידו עינת .2630
  , אלקנהגולדשטיין אבי .2631
  , קלנסווה, פסיכולוגספי מחמד .2632
  ית, תל אביב, אמנסגל מירי .2633
  , תל אביבסגל יעקב .2634
  , קרית חיים, סטודנטיובל גרינברג .2635



  , כפר קרע, רוקחחמארשי סאלח .2636
  , באר שבע, סטודנטוונשק אוהד .2637
  , קלנסווה, חקלאיאבו סאפי זיאד .2638
  יפו, מתרגם-, ת"אסטאו ויקטור .2639
  , פתח תקוהפרלסון נועה .2640
  , פתח תקוהפרלסון יניב .2641
2642. Greenberg Noam ,Kfar Vradim and Wellington, Mathematician  
2643. Usvyatsov Alex ,Jerusalem+LA, Mathematician  
  , ירושליםמצר רועי .2644
2645. hollander sharon ,jerusalem, mathematician  
  , מרצהMadison, WI, בן יעקב איתי .2646
  , ירושלים, סטודנטיתנוה קרן .2647
  , כמוןאשד רחל .2648
  , מושב כחל, מרפא משליםבן נון שי .2649
  , תל אביב, תסריטאיתעמית שירלי-רם .2650
  , אשדודמואלי שירהש .2651
2652. Amara Muhammad ,Zalafa Village, Lecturer  
  , קיבוץ דליה, סטודנטיתהלוי לילך .2653
  עם-, הדראלון מיכל .2654
  , ראשל"צ, מהנדס אלק'שחר נמרוד .2655
  , תאילנדקרת נמרוד .2656
  , רשפוןתנעמי ניצן .2657
  , אפיקים, מנהלת הכנרתגל יצחק .2658
  , תל אביב, ניהולאל סיגל .2659
  פסיכולוגית הבשור,-, מושב עיןבסט נעמי-בן .2660
  , בית אלעזרי, פנסיונריתמקס רחל .2661
  , תל אביבפריאל תמר .2662
  , קציר, מנהל מפעלריפקין יאיר .2663
  , נחשונים, חינוךריינגוורץ קרין .2664
  , תל אביב, היסטוריוןרזי צבי .2665
  , ירושלים, סטודנטיתבלאס אירית .2666
2667. shoef diana ,tel aviv, production manager  
  , חולוןפפר תמר .2668
  ן, סטודנטיתטבעו-, קריתדוד שירה .2669
  , ת"א, כ"אריכטר מיכל .2670
  , בנימינה, סטודנטיתשטרית כרמית-פדן .2671
2672. berger shoshana ,haifa  
  , ירושליםביתן אורי .2673
  , ירושליםביתן ענת .2674
  , חיפה, מורהגבע אודליה .2675
  , תל אביב, תלמידבורדון גבריאל .2676
  , תל אביבמאורר ד"ר עופר .2677
  , תל אביבמאורר יעל .2678
  אונו-, קריתענר יוגב .2679
  , רמת גן, הסטוריוןלד"ר קציר שאו .2680
  , רמת גן, מורהשרתיאל גליה .2681
  , רמת גן, מנהלשרתיאל אמיר .2682
2683. Bar-David Orna ,Haifa  
  , ירושליםבלאס עידו .2684
  , ירושליםבלאס שרית .2685
  לציון, מרצה-, ראשוןציון-עראקי בת-קלורמן .2686
  , תל אביבמיארה כרמית .2687
  , הררית, סטודנטארבל רועי .2688
  , ראשון לציון, סטודנטכהן אסף .2689
  , כפר ויתקין, סטודנטיתקליין תמי .2690
2691. LEVY-CHOLCMAN ADY ,JERUSALEM, DIETITIEN  
  , ירושלים, פסיכולוג קליניצולקמן אריאל .2692
2693. Reich Nancy ,Kibbutz Yahel  
  , כפר סבאכשדאי איתן .2694
  , הרריתארבל נעמי .2695
  , הרריתארבל דודו .2696
  , ת"אעמית עדי .2697
  , באר שבע, סטודנטשליט נדב .2698
  , ירושליםיהושע זיוה .2699
  ביב, סטודנט, תל אקים יובל .2700
  , תל אביבולדמן יעל .2701
  , תל אביב, מהנדספאר עמית .2702



  , חיפהשדה רוני-יושע .2703
  , כפר סבא, סטודנטמורג נעמה .2704
  , תל אביב, יועץ כלכליוגר גדעון .2705
  , חיפה, חינוךשילר גלית .2706
  , חיפהשילר אבי .2707
  גן, מורה דרך-, רמתאל שמואל-בר .2708
  , רמת השרון, סטודנטיתטנא עפרה .2709
  סטודנטיתסבא, -, כפררבינוביץ עינב .2710
  סבא, תלמידה-, כפררבינוביץ ליבי .2711
  , תל אביב, מורה לפסנתרפאר טלי .2712
  , תל אביב, מורהבן מאיר יותם .2713
  , כפר סבאאלון לירון .2714
  , צבעוןלוי נועם .2715
  , תל אביבארנון קרן .2716
  , גבעתייםגלבוע עינת .2717
  , להבות הבשןפלר מאיה .2718
  , תל אביב, פרופ':ראש החוג להסטוריה, אוניברסיטת תל אביבכץ דוד .2719
  , כפר סבאלון מיהא .2720
  , כפר סבא, מנחה למודעות עצמיתאלון עדית .2721
  , חיפה, אקדמאיאדיב אודי .2722
  , תל אביב, עריכת וידאומדיקס אורן .2723
  אביב, פסיכולוגית -, תל אביטל עמליה .2724
  , תל אביבאוסמן ניל .2725
  , מכביםסבירסקי הדס .2726
  , ירושלים, סטודנטיתשלום נעמה .2727
  , קרית טבעוןויינברג שלמה .2728
  חובות, מחשבים, רמורי ראוך לאה .2729
  , כרמיאל, סטודנטרוזנברג דוד .2730
  , תל אביבששון איתי .2731
  , ירושליםניסנבאום ליאת .2732
  , ערדמיכאלי ניב .2733
  , כמון, שירות לאומיאשד רותם .2734
  psicoterapist, ירושלים, מכלין מרסלו .2735
  , תל אביב, אחראית יחסי ציבור והדרכה מרכז אדוהבללי ליהי .2736
  , ירושלים, סטודנטיתאלחסיד אפרת .2737
  , הוד השרון, סטודנטרניב עמ .2738
  , חיפה, גמלאידוד אריה .2739
  , חיפה, כימאיתדוד מרים .2740
  , תל אביב, פסיכולוגיתמור דנה .2741
  , חיפהבכור איה .2742
2743. Freudenthal Gideon ,Jerusalem, Lecturer  
  טק-, בת חפר, יזם היישורמן מיכאל .2744
  , קיבוץ מפלסים, סטודנטיתמכליס יפעת .2745
  , תל אביב, תיירןפלד אהרון .2746
  אביב, אחות מוסמכת, תל פלד דליה .2747
  , רמת גן, סטודנטגור יונתן .2748
  , פרדיס, הוראהמחאגנה בסל .2749
  , גבעתיים, גמלאי/פסלדובדבני אמנון .2750
2751. morag noa ,kfar-saba  
  , תל אביב, סטודנטיתלבנבך אלה .2752
2753. kaidar nir ,kfar saba  
  , תל אביבגנור איריס .2754
  , כפר ורדים, חינוךשלום טל -איש  .2755
  , ברקאי, מורהסלע רחל .2756
  , תל אביב, הפקהלוי מיקי .2757
  , פסיכולוגית130, ניר ישראל גנדלמן תמי .2758
  , ירושליםקוזלוב יפה .2759
2760. grun cesar ,herzlia  
  , חיפה, גימלאיתשפרן חסידה .2761
  , ראשל"צ, סטודנטיתחיים מעין .2762
  עם-, הדרסלע מרים .2763
2764. Naor Dorothy ,Herzliah, Retired  
  עם-, הדרכתר אילן .2765
  , כרכןר, תאטרוןחסון תקווה .2766
  יב, עצמאית/עתונות, תל אבאשר שירלי .2767
  אביב-אביב יפו, אוניברסיטת תל-, תלתמר צ'ולקמן .2768
  , חרשים, מורהלביא חגית .2769



  , עין השופט, מחנךאשר יעקב .2770
2771. goldberg odedנגבה, עו"ס ,  
  , גבעת עדהביקל דודי .2772
  , חיפהוולוך דינה .2773
  , רמת השרון, פסיכותרפיסטיתיצחקי דיצה .2774
  ציונה, קומיקאי-, נסבדילי משה .2775
  ורדים, מורה, כפר גלעד בתיה .2776
  , הוד השרוןניב עירד .2777
  , ירושליים, תלמידאברמוביץ' הלל .2778
  , חיפה, מחשביםשדה אמיר .2779
  , אשדוד, הוראהגז טובה .2780
2781. perry itai ,kfar-saba  
2782. perry gila ,kfar-saba  
  אביב, מוסיקאי-, תלזהבי פרופסור עודד .2783
  , רמה"ש, סטודנטנורי איתי .2784
  , חולוןגנות שגיא .2785
  , ירושליםפרונט אור .2786
  , רחובותניליבנה מ .2787
  , חיפה, רופאבראון איל .2788
  , הוד השרוןפאר אמיר .2789
  , כפר סבא, סטודנטלרנר חיים .2790
  שמואל, סטודנטית-, קיבוץ גןקציר חגית .2791
  , תל אביב, עורכתרינת אורנה .2792
  , קיבוץ געשברקן קרן .2793
  , קיבוץ געשברקן אמיר .2794
  סבא-, כפרדיין יובל .2795
  , חיפה, גימלאישביט אלי .2796
2797. Benzion Hana ,Arad  
  חיפה, חבושי חוה .2798
  , חיפהחבושי דוד .2799
  , ידידיהשריף אילן .2800
  , ידידיהשריף גליה .2801
  , טבריהטל נחום .2802
  , ירושלים, מרצה בכירה, תולדות האמנותפינסון יונה .2803
  , חיפהטוב חנה-שם .2804
  , חיפה, פסיכולוגיתוקסלר דורית .2805
  , ירושלים, סטודנטיצחקי זהר .2806
  , יעד, פסיכולוגיתפינס עינת-רז .2807
  , יעד, מהנדס תוכנהרז יואב .2808
  , טמרה, סטודנטיתסנאכנאנה  .2809
  , עתלית, פסיכולוגית קליניתמרדכי שרית .2810
  , רמות נפתליפרי אלפא .2811
  , פתח תקוההרמתי שרה .2812
  , ירושלים, סטודנטלהרס ליאור .2813
  , תל מונדאוקמן טלי .2814
  , תל מונדאוקמן אביב .2815
  , רעננהברנהולץ צבי .2816
  , בית נקופהשקדי עידו .2817
  , חיפה, מהנדס אלקטרוניקהסגל נתנאל .2818
  קרת בית, חיפה, עסגל מיכל .2819
  , חיפה, סטודנטיתסגל דקלה .2820
  , ירושליםאבא דרור-בן .2821
  , ירושליםיסעור ניר .2822
  , תל אביברוטשילד דנה .2823
2824. massad michal ,haifa, travel agent  
  , תל אביבחבושי אורי .2825
  , מודיעיןלוי אורית .2826
  , מודיעיןלוי מוטי .2827
  , כרכוריובל קרופניק .2828
  , חיפהטולידאנו עדנה-זרצקי .2829
  סור, פרופSeattle, ברזילי גד .2830
  , עין דור, חשב תמחירןוייסקופף חגי .2831
  , תל אביב, הכשרת מוריםגדרון אריאלה .2832
  , חיפהדותן דורית .2833
  , חיפה, פמיניסטיתספרן חנה .2834
  , תל אביב, סטודנטית לחינוךארז מרגנית .2835
  , ירושלים, מנהלאברהם -ריכטר במי  .2836



  , ירושלים, עובדת סוציאליתריכטר רות .2837
  אביב-, תלפלג מיכל .2838
  ן, פסיכולוג, סח'ניג'נאמה עבד .2839
  , תל אביבשפירא הילי .2840
  , קיבוץ ניר אליהו, סטודנטרז עמרי .2841
2842. tessler oryan ,k.vitkin  
  , ראשון לציון, עורךטל יוסף-בן .2843
  ביאליק, מורה-, קריתרז שושי .2844
  ביאליק, מורה-, קריתרפי רז .2845
  , כפר יונה, מ. מתנ"סרותם סיגל .2846
  , חיפה, גימלאיתשביט אסתר .2847
  ינוכי, מנוף משגב, ייעוץ חספיר רותי .2848
  , ירושלים, סטודנטיתינאי יעל .2849
2850. Zernik Raffael ,Haifa, Retired  
2851. Zernik Rivca ,Haifa, Teacher  
  , קיבוץ ניר אליהוהורביץ דור .2852
  , רמת השרוןמור נעמי .2853
  , רמת השרון, עורך דיןמור אלי .2854
  , ירושליםשורץ איילת .2855
  , ירושליםשורץ בני .2856
  , ניר אליהו, סטודנטיתרז שיר .2857
  ת הכובש, מורה, קיבוץ רמטאטי סיון .2858
  , קיבוץ רמת הכובש, מנהלטאטי רועי .2859
2860. Matar Anat ,Ramat Hasharon, lecturer  
  , חיפה, רו"חהברמן אליעזר .2861
  אביב, גלריסטית-, תלברויר שלומית .2862
  , עין כרמללוי שירי .2863
  , ניר אליהוקובלסקי אילן .2864
  , תל אביב, תלמידאילוז יפתח .2865
  , ירושלים, סטודנטיתליטבק אילנה .2866
  יה, עורכת, הרצלבכר סוזי .2867
  , תל אביב, סטודנטעדשי אביב .2868
  , גבעת עדהאמיתי מיכל .2869
  , נתניה, פנסיונרשגיב אמנון .2870
  , רמת גןקוקיאלוב לאורה .2871
2872. essar hilly ,ramat - gan  
  , עין חרוד מאוחד, מורהפרג נירית .2873
2874. =Sayed-Ahmad Shafeeq ,Sakhnin, Engineer  
2875. Shafeeq Galina ,Sakhnin  
  , רעננה, רופאהפלדמן סוסנה .2876
  , רעננה, כלכלןלדמן רוניפ .2877
  -, יחיעם, מורהתדמור יואש .2878
  , יחיעםתדמור מיכל .2879
2880. adelman eli ,jerusalem  
  , אשלים, סטודנטיתסגל ליאת .2881
2882. HOLLAND ethan ,haifa, agent  
  , ירושלים, סטודנטהלוי אסף .2883
2884. Kimche David ,Ramat Hasharon, Retired diplomat  
  , חיפה, גמלאיתברקאי רנה .2885
  פה, גמלאי, חיברקאי יונתן .2886
  , ירושליםרימון עודד .2887
  , ירושליםרימון ליאת .2888
  , רקפת, אחותאביגדור לאה .2889
  , רמת גןגרבוז יאיר .2890
  אביב-, תלמזרחי שי אריה .2891
  אביב-, תלמזרחי ליאורה .2892
  , חיפה, סטודנטהולנד רועי .2893
  , גבע כרמל, מרצה באונבירסיטהשלומית הולנד .2894
  , חיפהזיוה הולנד .2895
  , חיפהאיתן הולנד .2896
  , חיפה, סטודנטספרן דניאל .2897
  , תל אביב, סטודנטרימר דנה .2898
  , חדרהמליכי קרן .2899
  , ירושלים, ביוכימאיפינסון אריה .2900
  , תל אביבתובל אורי .2901
  , תל אביב, פועלציון אלדד .2902
  , ירושליםפליקר איתי .2903



  , כפר מונש, רפואה אלטרנטיביתסופר ענת .2904
  אביב, מחנך (גמלאי); משורר-, תלשביט יעקב שי .2905
  , ירושלים, אדריכלית נוףשדה ענת .2906
  סבא, סטודנטית-, כפרצור דניאלה-לת .2907
2908. mehari shelly ,tel aviv, teacher  
  ג'ת, הדרכה-, ינוחזיאדה האני .2909
  , בית זית, סטודנטזילברשטיין נדב .2910
  , צורן, בת שירות אזרחיאברהם צליל .2911
  , רמת גן, סטודנטמילר יונתן .2912
  , פתח תקווה, דוקטורנטיתפרל גילי-דיין .2913
  , תל אביב, סטודנטליבמן אלעד .2914
2915. Satlow Eleanor ,Jerusalem  
2916. Satlow Michael ,Jerusalem  
  , תל אביבשוורץ נעמה .2917
2918. westphal nicola ,tel aviv, student  
  , תל אביב, אוצרתיפעת דורית .2919
  אביב, מרצה-, תלנמרוד שרון .2920
  , הוד השרוןטל רותם .2921
  אביב, סטודנט-, תללרון גיא .2922
  , יהוד, עורכתרז נגה .2923
  , הוד השרוןויקינסקי עומרי .2924
  , הוד השרוןרינוביץ' עומ .2925
  , הוד השרוןאור יער .2926
  אביב, עורכת דין-, תלרנרט דלית-אמודי .2927
  , תל אביב, שחקןלוי אברהם .2928
  , תל אביבלוי דליה .2929
  , מודיעיןכהן רותם .2930
  , ירושלים, יועץ ארגונישדה בני .2931
  , תל אביב, סטודנטיתט יוליה .2932
2933. gronemann ophra ,hod hasharon, social worker  
  ור אמריטוסאביב, פרופס-, תלסומך ששון .2934
  , הרצליהפונדק מיכל .2935
  אביב-, תלסומך רותי .2936
  , כפר סבא, פסיכותרפוסטיתמורג יעל .2937
  , תל אביבשרון רחלי .2938
  , כפר סבא, מהנדסמורג עזי .2939
  , כפר סבא, עקרת ביתמורג מירי .2940
  , תל אביב, מנהלת עמותהגל שרי .2941
  , תל אביב, רואה חשבוןגל יוסי .2942
  , חיפה, מחקרי שוקיריב גיא .2943
  אביב , תלגולדנברג מיכל .2944
  , ירושלים, חינוך והוראהשטיין הניה .2945
  , קיסריה, סטודנטיתצור תם .2946
  , קיסריה, עסקיםצור אריה .2947
  , כפר סבאאלון אבי .2948
  , קיסריהצור חנה .2949
  , כפר סולם, רוקחתאיה מפרע .2950
  , פרדס חנה, מנחת קבוצותברקני זהבה .2951
  , ק.טבעוןפרידמן עופר .2952
  , מבשרת ירושלים, רופאהכץ שלומית .2953
  ם, מהנדס, מבשרת ירושליכץ דוד .2954
  , ירושליםזמיר איל .2955
  , מגל, היסטוריוןכץ תדי .2956
  , תל אביב, פסיכולוג קליניאלון נחמן (נחי) .2957
  , תל אביב, אחותאלון גלית .2958
  , יובלים, שנת שירותקיסר יובל .2959
  , יובלים, שנת שירותקיסר יותם .2960
  , אבן יהודה, סטונטיתאפרת זהרה .2961
  , גדרהצפריר יעל .2962
  , תל אביבשלו שרון .2963
  טודנט, אילון, סיגר שמיר .2964
  , כמון, קהילתיברייטמן חגית .2965
  , תל אביב, סטודנטיתזכאי רוני .2966
  , כפר סבאאמיר אילנה .2967
  , כמון, רופאברייטמן שמעון .2968
  , כמון, הוראהברייטמן אביבה .2969
2970. karlish maya ,tel aviv, teacher  



2971. Kimel Bianca ,Haifa, teacher  
  , עוספיא, סטודנטסטריאן דניאל .2972
  , עוספיאסטריאן רפיק .2973
  רושלים, עורך וידאו, יברקת אלי .2974
  , תל אביבברוור יעל .2975
  , רמת ישיצ'יזיק נעמי .2976
  , ת"א, סטודנטיתגלנסקי נטע .2977
  , חוות מקורה, צלםטובי ינון .2978
  הזיו, מורה-, גשרשריף אמיר .2979
  , ירושליםשמרון אייל-ודעי .2980
  , ירושליםשמרון ודעי רותי .2981
2982. weiss ariela ,moledet, nears  
2983. weiss avi ,moledet  
  ם, ירושליסטרומזה דפנה .2984
  , ירושליםסטרומזה אורי .2985
  , רחובותפלג גיל .2986
  , רחובותפלג אורלי .2987
  , רחובותפלג תום .2988
  , נעלהלוי טלי .2989
  , קיבוץ אילון, מנהלת בית ספריגר סמדר .2990
  , קיבוץ אילון, ניהוליגר אבנר .2991
  , תל אביב, מחשביםפוגטש זיו .2992
  , תל אביבלבני להב לירית .2993
  , חיפה, גימלאיתשחם זיוה .2994
  , נעלה, מחשביםלוי אייל .2995
  , חיפה, מרפאה בעיסוקדליה זק"ש .2996
  , קרית מוצקיןפיינשטיין אביטל .2997
  , קרית מוצקיןפיינשטיין אורה .2998
  , קרית מוצקיןפיינשטיין אברהם .2999
  , קרית מוצקיןהויגר טל .3000
  , קרית מוצקיןהויגר אפרת .3001
  , טייבה, אחותג'בארה ראידה .3002
  , טייבה, סטדנטג'אבר עבודי .3003
  , געתון, עובד תעשיהפארן שמעון .3004
  ן, מורה, געתופארן נורית .3005
  , מושב פארן, סטודנטיתשיר אבישג .3006
  , חיפה, גרונטולוגית פמיניסטיתאש ארנה-מרי .3007
3008. bar-din talma ,haifa  
3009. Nissen alex ,australia, teacher  
  , חיפהגופר דנית .3010
  , תל אביב, סטודנטיתרייניך רותי .3011
  , קיבוץ גזר, מפעילת בריכהשקטר סו .3012
  גן-, רמתגרליץ אור .3013
  רכות, חיפה, מנתח מעיונגמן עפר .3014
  , חיפה, קולנועבלייר פנינה .3015
  , ירושליםמכלוף חי .3016
  , כפר ורדים, עובדת סוציאליתבן אלי אביב ענת .3017
  , תל אביב, חוקר אקדמינבות דורון .3018
  נוף-, חיפה, אדריכליתקולודני זיוה .3019
  , ירושליםיוסקוביץ יעל .3020
  , ירושליםזיו אלון .3021
  שמר, סטודנט-, עיןתומר אמיר .3022
  שמר, מורה-, עיןתומר עינת .3023
3024. Kimche rina ,Kiryat Tivon, Artist  
3025. Kimche Chaim ,Kiryat Tivon  
  , מבשרת ציוןקלדרון מלכה .3026
  , מבשרת ציוןקלדרון דני .3027
  , תל אביב, אמניתקידר הדס .3028
  , תל אביב, פסלקידר אורי .3029
  , ירושלים, סטודנטיודלביץ' אורי .3030
3031. harpaz alexander ,ramat gan, designer  
3032. Benari Micha ,Shoresh, Eng'  
  , ירושליםעהקאופמן נו .3033
3034. Ziv Annette ,Nesher  
  , חולוןקרייסלר חוה .3035
  , הרצליהשמיר מלאת .3036
  , הרצליהשמיר יוני .3037



  , תל אביבגולן יעקב .3038
  , מולדת, סטודנטעינב גל .3039
  , תל אביב, סטודנטיתקציר אילת .3040
3041. Lowi Henry ,Kfar Sava/Toronto, Advocate  
  , הרצליהבוסו דן .3042
  , הרצליהבוסו לימור .3043
  , ירושליםאלעזר עומר .3044
  , ירושליםזר גליתאלע .3045
  , רמת גן, מדיהעוליאל פירו .3046
  , חיפה, אנתרופולוגית (ד"ר)סער עמליה .3047
  , חיפה, עצמאיסער רונן .3048
  , חיפה, תלמידת תיכוןסער שני .3049
  , גבעתיים, מחשביםמורן יואב .3050
  , גבעתיים, מורהמורן הדר .3051
3052. Kemp Noam and Judy ,Migdal Haemek, pensioners  
  , ירושלים, סטודנטיתדביר שרון .3053
  , נעלהשף ארנהר .3054
  , ירושלים, סטודנטגרודזינסקי דן .3055
  , גבעתייםמייר קסם .3056
  , ציפורי, מהנדסמיתר רון .3057
  , ציפורימיתר אורית .3058
  , קרית טבעון, גימלאיפלג פטר שלמה .3059
  , קרית טבעון, גימלאית, מטפלת משפחתיתפלג אירית-וולשטייו .3060
  , ירושלים, רכזת מידע בת שלוםפרנקפורטר מאיה .3061
  שלים, מהנדס, ירופרנקפורטר יוסי .3062
  , יפו, אדריכלתמיר חגי .3063
  , יפותמיר אתי .3064
  , יעד, סמנכ"ל תפעולפלי יהודית .3065
3066. Livni Mordechai ,Kiriat Tivon, pensioner  
3067. Livni Chava ,Kiriat Tivon, pensioner  
  , ערד, פרופסורקידר יהודה .3068
  , ערד, בנקאותקידר נורית .3069
  נית, מבשרת ציון, מנכ"ל עמותה לחינוך לאתיקה שלטושהמי שי .3070
  אביב, מתרגמת-, תלמוטוביץ צאנין תמר .3071
3072. feld annette ,jerusalem  
3073. Pillemer Graciela ,Jerusalem, researcher  
  , יפוחמיאל איתמר .3074
3075. lapid rakefet ,yaffo, teacher  
3076. barad liat ,yaffo  
  , ירושלים, גימלאיענבר הרצל .3077
  , ירושליםענבר אסתר .3078
3079. abu-arshed rasha ,daburiya, student  
  , עצמון, מנהלת משאבי אנושיעלגסקו  .3080
  , חיפה, פנסיונרדורון דניאל .3081
  , ירושלים, מחשביםהרץ יצחק .3082
  , ת"אעברון נמרוד .3083
  , ת"אעברון עמרי .3084
  אביב-, תלהורביץ גל .3085
  , מודיעין, תלמידהביטון מאיה .3086
  , באר שבע, שנת שירות, עמותת אלוןשחטר הגר .3087
  , כפר סבא, מזכירה רפואיתסימקוביץ ביאטריס .3088
3089. Aaron Nelson ,Naharia  
  , ירושליםבילר טלי .3090
  , דבוריה, רואה חשבוןאכתילאת מוחמד .3091
  , ראשון לציוןבר ניר .3092
  , יפו, תוכנהעמיר פרידמן .3093
  , הרצליה, סטודנטבכר אילן .3094
  , ירושלים, תלמיד י"אאופיר ניר .3095
  , יפותמיר יהודית .3096
  , תל אביב, הוראהשובל קשת .3097
  , ירושליםשיינטוך טובה .3098
  אביב, אומנות-, תלסגולי אירית .3099
  , ירושליםלאי רוןגא .3100
3101. Greenblatt Terry ,Berkeley/Jerusalem  
  , תל אביב, הוגה דעותפיטשון רועי .3102
  , רעננה, מתרגמתליפשיץ שונמית .3103
  , יפו, מוזיקאיתאשל עידית .3104



  אביב, מחשבים-, תלצאנין זאב .3105
  , תל אביב, הכנה ללידהרומן גילית .3106
  , הרצליה, מנהלת מעון יום של נעמתבאומן רינה .3107
  גן, תלמיד תיכון, רמת שפיר אור .3108
  , תל אביב, גימלאיתשחר יעל-בן .3109
  , ירושליםפרידמן יעל .3110
  , עומר, מדעי המחשבנלבן מירה .3111
  , עומר, איש עסקיםנלבן רפי .3112
  , תל אביב, כלכלןחושן ראובן .3113
3114. barishansky shafrira ,Tel-aviv  
3115. barishansky yoram ,Tel-aviv  
  , עומר, סטודנטבלבן איתי .3116
  , וונקובררוס הילה .3117
  ירושלים ,ריבק רות .3118
  , נתניהסרבר מעיין .3119
  , נתניהסרבר אבי .3120
  , עומרקסטל נעם .3121
  , חיפה, סטודנט בטכניוןגלזר יפתח .3122
  , אלקנה, סטודנטגלעדי יהונתן .3123
  , הוד השרון, עיצובבקר אנאי-גרין .3124
  , תל אביבבור הדס .3125
  , הרצליה, סטודנטיתמלכין דנה .3126
  , רמת גן, אדריכליתרגב נאוה .3127
  , תל אביב, פסיכולוגיתלכטר רות .3128
  גוריון-, באר שבע, גימלאי,אוניברסיטת בןור שמואלד-בן .3129
  , חיפה, מנהלת עמותהדגן מיכל .3130
  יפו-, ת"אגואטה אהובה .3131
  יפו-, ת"אגואטה אפרת .3132
  יפו-, ת"אגואטה עמוס .3133
  יפו-, ת"אגרופי סול .3134
  , הרצליהמעיינוב עדי .3135
  , מודיעין, פיזיותרפיתזמיר אטל .3136
  , תל אביברבין עדי .3137
  , תל אביב, תלמידהגואטה ניצן .3138
  אביב, מרצה באוניברסיטה-, תלרהאיל ש .3139
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