החתימה על העצומה נסתיימה
העצומה נשלחה ביום ב'  24באפריל  2006לראשי המפלגות המועמדות לקואליציה
צורף לעצומה מכתב לרה"מ בפועל

אחת מן המועמדות לקואליציה ,מפלגת "ישראל ביתנו" ,חרתה על דגלה את שלילת האזרחות מהאזרחים הערבים
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.
אנו קוראים לראש הממשלה בפועל אהוד אולמרט ולכל מנהיגי המפלגות האחרות המועמדות להשתתף בקואליציה,
למנוע מן הגישה המסוכנת הזו את הכניסה לממשלה ולהתנות את כניסתן בחתימה על המשפט הבא אשר יהיה בין קווי
היסוד:
"בכל הסדר בעתיד ,מדינת ישראל לא תשלול ולא תציע להסיר את האזרחות מאף אחד מאזרחי המדינה,
ללא הבדל דת וגזע".
תודה לכל  3,245הנשים והגברים ,יהודים וערבים ,שחתמו על העצומה
תודה לכל  750המצטרפים לרשימת התפוצה של סיכוי
תודה לכל המסייעים בעין בוחנת להסיר מן הרשימה רישומים כוזבים ובלתי נאותים ,אשר ניסו לחבל במאמצינו
תודה מיוחדת לאחראים על הפעלת האתר של סיכוי ,אשר לא חסכו מאמץ בניקוי הרשימה מכוונות זדון
תודה שהרמתם קול ביחד איתנו נגד כניסת הזרם העכור של שלילת האזרחות לקואליציה .יש לקוות שכך או אחרת
מאמצינו ישאו פרי.
אנו ,בעמותת סיכוי ,נמשיך בעבודה מאומצת יום יום לקדם שוויון בין יהודים לערבים בישראל בכל התחומים והרמות מול
הממשל ,בשלטון המקומי ובקרב הציבור .נשמח מאד עם כל המצטרפים למאמצים המגוונים שלנו.
חתומים:
פרופ' יצחק גלנור ,אונ' עברית ,יו"ר-שותף עמותת סיכוי
ד"ר ח'אלד אבו עסבה ,מכון "מסאר" למחקר ,יו"ר-שותף עמותת סיכוי
שלום )שולי( דיכטר ,מנכ"ל-שותף ,עמותת סיכוי
עו"ד עלי חיידר ,מנכ"ל-שותף ,עמותת סיכוי
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Beer Sheva ,Algrinawi Suleiman
rishon litsion ,biso yafit-gamilah
בנאי דפנה ,תל אביב ,ייעוץ טיולים
בנאי גברי ,תל אביב ,שחקן
נעאמנה מוחמד ,עראבה
Rehovot ,Rosin Yehoshua
טולדנו עידן ,חיפה ,מוסיקאי
לסלו ליהיא ,כרכור
לזר יונתן ,בני דרור ,תלמיד
הלוי דודו ,הרצליה ,עסקים
בוקסבאום טובה ,כפר-ורדים ,פסיכולוגית
לוי שחר ,פרדס-חנה
arraba, pehsv ,naamna najat
נאשף ד"ר יוסף ,נווה שלום ,פסיכולוג
ﻣﻮاﺳﻲ ﺣﺴﻦ ,ﺑﺎﻗﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ,ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
הרצברג אייל ,רחובות
הדר בר-חנין תרצה ,גבעתיים ,פסיכולוגית
תמרי יובל ,יפו ,מתכנן עירוני
כהן מיכאל ,תל אביב ,גמלאי
כהן תמי ,תל אביב ,גמלאית
סטרומזה שרה ,ירושלים ,פרופ'
ברט רפי ,גני תקווה
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מיכאלי איתן ,ערד
סטרומזה גדליה ,ירושלים ,פרופסור
מרחב שמואל ,ת"א
מנור סימה ,קרית ביאליק ,פסיכולוגית קלינית
קרסנה נירה ,חדרה
ברנע יוסי ,ת"א
פלד יוסי ,קבוץ מענית ,תעשיין
משיח נורית ,עין שמר ,עתונות
משיח רובי ,עין שמר
ענבר בומה ,נוה מונוסון ,פעיל שלום
קיפר רון ,כרם מהר"ל
סידאוי עאישה ,ערערה ,רכזת עמותה
ון דר הל אברהם ,שריגים ,כלכלן
שוסטר יצחק ,מודיעין ,מחשבים
ארמוני אורי ,גבעת עדה
קרני אמנון ,חדרה ,מורה דרך
אברהם אמיר ,גבעתיים
עוזיאל אהוד ,ירושלים ,חינוך
גרואג שמואל ,ירושלים ,אדריכל ומתכנן ערים
פלד אנט ,ירושלים
אלחנן רמי ,ירושלים ,מעצב גרפי
פרידמן שירה ,תל אביב ,עיצוב
arara, lawyer ,younis enas
ara, lawyer ,younis husam
arar, student ,younis abeer
arara, student ,younis malak
arara, school maneger ,younis abed eljbar
עופרן חגית ,ירושלים ,סטודנטית ,מורת דרך
יורב רבקה ,ירושלים ,סטודנטית
קליין-פרנקה אלכסנדרה ,ירושלים
מאור ענת ,קבוץ נגבה ,מרצה ברופין ,ח"כ לשעבר
ריאד נעאמנה ,עראבה
אמיר ישראל ,הרצליה ,מפתח קהילתי וארגוני
בר-חנין אילן ,גבעתיים ,עו"ד
פישר מיכל ,תל אביב ,מורה
אסף אפרת ,ירושלים
מרגלית רן ,נס הרים ,וטרינר
אלשייך זיאד ,ערערה ,עורך דין
גורני דורית ,ירושלים
כץ דנה ,כפר סבא
Nazareth Illit, Student ,Abou-Tabickh Lilian
ד"ר שטאובר רוני ,ככב יאיר-צור יגאל ,היסטוריון
רז נפתלי ,מבשרת ציון ,חינוך וידיעת הארץ
כהן שונית ,חיפה
מנור יעקב ,כפר-סבא ,גימלאי
מויססקו מאירה ,רמת-גן
בבלי דן ,מצפה חרשים ,יו"ר מרכז יהודי ערבי ,אוניברסיטת חיפה
סיני איציק ,גבעתיים ,וטרינר
רז נעמי ,מבשרת ציון ,פסיכולוגית חינוכית
נסאר עו"ד סאבר ,עראבה ,עורך דין
ליאל אלון ,מבשרת ציון ,מנכ"ל משה"ח לשעבר
אשבורן כרמי ,רמת גן
אוריין אמיר ,תל-אביב
מזרחי דרור ,הרצליה ,חבר הנהגת נוער מרצ
דוידי אפרים ,תל-אביב ,חבר הנהגת ההסתדרות
חומסקי-פורת חסיה ,יעד ,משגב
בדויה סמיר ,כפר קרע ,מורה
haifa, student ,sliman tarez
ליבר דורון ,מצר
דותן אלה ,תל אביב
בקר אודי ,חולון
Nazareth E ,Omari faruq
אורן מיכל ,תל אביב-יפו
לביא רימון ,ירושלים ,פסיכולוג
רוטשילד ליהי ,תל אביב ,סטודנטית
אייזנר שירי ,תל אביב ,סטודנטית
נאורי כליל החורש ,רחובות ,סטודנט
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אילני איילת ,קריית טבעון ,עבודה חברתית ופמיניסטית
אדליסט יואב ,קרית אונו
בר  -עד נופר ,תל אביב ,סטודנטית
קורן ישעיהו ,זכרון יעקב
קורן עדה ,זכרון יעקב
מחאג'נה מוחמד ,אום אל פחם ,מקדם תעמולה
אלון אסנת ,עברון
שחר איתמר ,חיפה ,סטודנט
גרטנר שירה ,תל-אביב ,שחקנית
גולן בלהה ,מושב בית  -שערים
גולן שמואל ,מושב בית-שערים
קרביאן איתמר ,גבעון ,חייל
Haifa, Professor (E.) Technion ,Katriel Jacob
Haifa, Professor, U. of Haifa ,Katriel Tamar
Beer-Shevaa, Programmer ,Rakia Alex
שחם דוד ,הרצליה ,סופר/עורך
Jerusalem, Advocacy Officer ICAHD ,Godfrey-Goldstein Angela
מסיס אלכס ,תל אביב ,מפיק סרטים
Nesher, lecturer ,Krivoruchko Julia
YAD-HANNA, Reg. Nurse ,Feiler Pnina
زﻗﻬﻢ أوري ,آﻔﺮ ﺳﺎﺑﺎ
אורון איל ,הרצליה ,עורך דין
וולטמן אורי ,חיפה ,סטודנט
אנגל דפנה ,חיפה
לובנשטיין נגה ,תל אביב ,פסיכותרפיסטית
נקד נקד ,שפרעם ,מנהל יחידה לקידום נוער
בירנהולץ אופק ,חיפה ,סטודנט
סבן יהונתן ,כפר סבא ,סטודנט
וטר רומן ,תל אביב
Tel Aviv ,Moses Susanne
ויקטור רות ,ירושלים ,מורה ומנחת קבוצות
רגב מיכאל ,רמת השרון ,יועץ תוכנה
Jerusalem and UK, researcher ,Kuntsman Adi
ח'לילייה אחמד ,יפיע ,מנ' יח' נוער ומנחה קבוצות
ניימן עופר ,י-ם ,סטודנט
לבנת מורן ,הרצליה ,אקטיביסטית פמיניסטית
פינס יורי ,ירושלים ,מרצה
דרור עתניאל ,ירושלים ,מרצה
דגני רמי ,ניר דוד
Khon Kaen, Thailand, Rishon LeZion, Israel, Economist ,Simhony Dr. Abraham
זנד שלמה ,תל אביב
קוביצקי חנן ,תל אביב
טמפלהוף מאיר ,גבעתיים ,הייטק
Kibbutz Gan Shmuel ,Knaz Hanna
ברש אורית ,רמת-גן ,עצמאית
הלפרין יובל ,ת"א-יפו ,עורך
אביב ניצן ,תל-אביב
גבירץ עמוס ,שפיים ,פועל תעשייה
קנדל יורי ,להבות הבשן
מוסקוביץ עירא ,מודיעין
צפתי ד''ר דודי ,צור הדסה
Kawkab, administrative Director ,Hussein Fathiyya
דיאב סועאד ,חיפה ,עובדת סוציאלית
נסר כרים ,חיפה ,מרפאה בעיסוק
שוורץ מיכל ,ת"א ,בטלה
שרתיאל יוספה ,קרית אונו
אביתר אהרון ,חופית
זהר סאוסן ,חיפה
tel aviv ,grassiani erella
בוקסבאום יערה ,חיפה
Jaffa, Journalist ,Morgan Margery
לנד מרטין ,ירושלים ,פיסיקאי
גרנובסקי יוסי ,יפו ,סופר ועורך
קרני מיכל ,חדרה
חנין דב ,תל אביב ,משפטן .ח"כ
Ramat-Gan, illustrator ,Katz Avi
שני אורי ,קרית טבעון ,במאי ומורה
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אלמוג תמר ,תל-אביב
פלד יואב ,תל אביב ,מרצה למדע המדינה
גבעוני מיכל ,ת"א-יפו
שלו ניר ,רמת גן
הלפרין דוד ,אורים ,גמלאי
ביברמן אפרת ,תל אביב ,מרצה
ויב תומר ,טבעון
הלמן שרה ,באר שבע ,סוציולוגית -מרצה
עצי פרי איל ,גבעתיים ,מובטל
אמיתי יוסי ,קיבוץ גבולות ,מרצה באוניברסיטה
haifa, teacher ,Leshem micah
נויגרטן תמר ,תל אביב
ירון ג'ואן ,רמת גן ,עורכת באנגלית
רזינסקי הילי ,ירושלים
פולגר אורי ,תל אביב ,הייטק
עזריאל איתן ,חיפה
לב הילה ,חיפה ,שנת שירות
איתיאל עמוס ,תל אביב ,מהנדס
איתיאל עמירה ,תל אביב ,יועצת חינוכית
פטרזייל קובי ,חיפה ,מרצה למתמטיקה
מרקוס מרק ,קיבוץ אורים
אברהם נעמי ,חיפה ,יועצת חינוכית
מיוחס ענבל ,יעד
תמיר דן ,תל אביב ,היסטוריון
שפייזר שמאי ,חיפה ,פרופסור ,טכניון
דר פוגלמן יעל ,גבעת אלה
Jerusaelm, University lecturer ,peled_Elhanan nurit
אלדר )ד"ר( דורית ,נתניה ,מרצה לעבודה סוציאלית
קלינג עמית ,רחובות ,סטודנט
jerusalem, field resercher ,margalit meir
ברג אבי ,תל-אביב ,משפטן
הרמן פלד הורית ,תל אביב ,מרצה
הרשטיק איילת ,ירושלים ,סטודנטית
נח רמי ,עומר ,מהנדס
זיטנר עמנאול ,פ"ת
New York and Jerusalem, Academic ,Levav Jonathan
Jerusalem, student ,Stainfeld Sonia
Jerusalem - Toronto ,Blatt Sam
רדר ורה ,בת-ים
ברטנשטין שמואל ,חולון
כהן דפי ,עצמון ,סטודנטית
כהן אפרת ,עצמון ,חיילת
יאיון נועה ,מושב סתריה ,סטודנטית
ריידר דימיטרי ,בת ים ,סטודנט
רפופורט תמר ,ירושלים ,מרצה
יאיון מלכה ,סתריה
tel aviv, journalist ,reider maxim
סילבר טלמון ,לוד ,מתכנת
Sydney, Engineer ,Rosenberg David
ריידר אבגני ,בת-ים ,רופא
צימרמן אבידב אנה ,תל אביב ,יועצת ניהול איכות
שגיב צילה ,נתניה
כספי ירון ,תל-אביב ,סטודנט
מיכאלי אינה ,תל אביב ,פעילה
jerusalem, student ,hubanic zlatan
לבנת יעלה ,קיבוץ בארי ,מרצה
עצמון רותי ,תל אביב
בנרף אסף ,ראשל"צ/בת-ים ,מוזיקאי ,חבר בתנועת "פרופיל חדש"
אבו ראס מירה ,טייבה ,סטודנטית
חבושה יוסי ,ת"א
Brussels, Field Researcher ,Novoselsky Valery
קייטס יונה ,ברקאי ,מורה
סופר סהר ,עין שמר
אבירם חנה ,הרצליה
גמליאל אופירה ,רחובות
מוסקוביץ' נירית ,תל אביב
רם אורי ,תל-אביב ,מרצה -סוציולוגיה
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שרייבק נאווה ,תל אביב ,אוצרת
בליקוף מיכל ,מנוף
ינוב יאיר ,הרצליה ,כלכלן
Jerusalem, Psychiatrist ,Levav Itzhak
תלי פאדי ,טייבה ,עו"ד
שלוש אבישי,
וונטיק בועז ,באר שבע ,מורה
מצר עמרי ,ירושלים
זומרפלד איתן ,כרכור
Tel Aviv, Lecturer ,Fisher Eran
Tel Aviv, Lecturer ,Eizenberg Efrat
Haifa, Anthropologist ,Reiss Nira
נתן אפרת ,תל אביב ,אמנית ואוצרת
גור שלמה' ,רושלים ,עו"ד
נוימן יוסף נוימן ,ת"א ,ביולוג
Ashdod, Engineer ,Gleibman Vladimir
סולוב ד"ר צבי ,קיבוץ נירים ,מרצה
ברוך רונן ,פתחיה ,סטודנט
זהבי דפנה ,נען ,זמרת/מאמנת
אנסון יונתן ,באר שבע ,סוציולוג
לוי חן ,ראשל"צ
Haifa ,Perlis Marina
לזר שרה ,קיבוץ געתון
Pardes-Khana ,Epshtein Pavel
Rehovot ,Liberman Jeannette
ארליך אבישי ,תל-אביב ,פרופסור לסוציולוגיה
לומסקי-פדר עדנה ,ירושלים ,סוציולוגית
קליין מנחם ,ירושלים
כשר חנה ,רמת גן ,מרצה
שרון אושרת ,ראשל"צ ,סטודנטית
הלוי יסמין ,תל אביב
פלקוף דפנה ,קטורה ,סטודנטית
שור נעמי ,חיפה
Shafa Amer ,Bahouth Yoseph
גרשוני איציק ,טל אל
גרשוני ציפי ,טל אל
זברגר גל ,קריית חיים
תמרי שלומית ,מיתר ,מכללת ספיר
ביצ'אצ'י אנריקה ,גזר ,רופא
ינוב עדה ,רעננה ,מטפלת באמנות
המרמן רוני ,ירושלים
כהן אמרי ,תל אביב
גולן נטע ,חיפה
גולן מיכל ,תל אביב
בורשטיין דרור ,ת"א
לאוב פליקס ,רחובות
ארז אדגר ,חיפה
ארז אירית ,חיפה
מרושק אוקי ,הרצליה ,חינוך
חרסונסקי-מרגלית פלורה ,י-ם
אופנהיימר יהודית ,ירושלים
וטר חנה ,תל אביב ,מורה
שלום-פוירשטיין שרון ,רמת גן ,תרפיה באומנות
שזר סמדר ,הרצליה ,מוזיקאית
צבן יאיר ,רמת-גן ,ח"כ ושר לשעבר
קורין יהודית ,זכרון יעקב
פרידמן ירון ,זכרון יעקב ,מעצב גרפי
אלקנה יהודית ,ירושלים
Jerusalem, lecturer ,Cohen Veronika
Jerusalem, editor ,Cohen Yisrael Elliot
סער אדי ,חולון ,יועץ
Tel Aviv ,Smedley Beatrice
Jerusalem, writer ,Keshet Yehudit
Omer, OD practitioner ,Oreg Dvorah
פתר סיני ,חיפה ,תיאטרון
קופר דן ,רחובות
Haifa, Sociologist ,Kalekin-Fishman Devorah
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ר גלי ,הרצליה ,תראפיסטית
אושמן יעקב ,קרית טבעון ,פרופסור
Jerusalem ,shaul yehuda
הופר נעם ,תל אביב
Kibbutz Haogen ,Hiller Ruth
Tel Aviv ,Engel Michael
Netaniy, PR ,Aidelman David
גרייצר פלאי ,תל-אביב ,סטודנט
גרימבלט דניאל ,חיפה ,מובטל
אליאל מאיר ,תל-אביב ,איש תקשורת
ןייך שושנה ,תל אביב ,מרצה
ממן דניאל ,מבשרת ציון ,מרצה
בורנשטיין-ממן שרה ,מבשרת ציון ,מרפאה בעיסוק
סובול יהושע ,קיסריה ,מחזאי וסופר
מזלי רלה ,הרצליה ,סופרת ומתרגמת
haifa, student ,kerszkowski lisandro
גריינימן  Grenimannיחיאל Jerusalem, Rabbi ,Yehiel
סטולר טופי ,תל-אביב יפו
אטקס דרור ,ירושלים
ער אמנון דוד ,תל אביב ,צייר
אבו ראס תאבת ,באר שבע ,מרצה
כסיף עופר ,רחובות ,מרצה
קסטרו כסעף ביאטריס ,רחובות ,מזכירה
כץ דר' רותי ,הרצליה ,מוסיקאית
אופנהיים רון ,תל אביב
אדלר נטלי ,תל אביב ,מוסיקאית
קנט דר' אלי ,הרצליה ,אדריכל
כץ שיר ,מטע
קופמן אילנה ,תל אביב ,מרצה למדע המדינה
Haifa, Lawyer ,Goldenblatt David
נאמן ג'אד ,תל אביב
כהן אדוה ,כפר סבא ,מתמחה
בלנק דוד ,חיפה ,מרצה
נוטמן Nothmannדבורה ,Deborahחיפה ,מורה בגמלאות
חלבי רפיק ,דלית אל כרמל ,עיתונאי
וולפסון אפרת ,יפו
אברהם תמר ,ירושלים
שפירא רן ,מצפה אבי"ב
זידנברג יהודית ,קיבוץ בית אלפא
אשר איתי ,ירושלים ,תלמיד דוקטורט
ישורון הלית ,יפו
רוה משה ,קרית טבעון ,מיחשוב
דוכין עדי ,ירושלים ,סטודנטית
אשר דסי ,רמת גן
בן חיים אורי ,חולון ,סטודנט
כץ אבי ,תל אביב ,מרצה
נתן גלעד ,מרום גולן
ורדינון דן ,ר"ג ,מנהל
ורדינון יונתן ,ר"ג
ורדינון שולה ,ר"ג ,מנהלת
מלכי שרון ,תל אביב ,מאסטרנטית
גוטמן אורן ,רמת השרון ,סטודנט
חוטר אלון ,מושב יעד
צדיק-וייס לילך ,נס -ציונה
Tel-Aviv ,Barsella Eyal
וייס טל ,נס-ציונה
ועדיה אילון ,ירושלים ,מדען
הרמתי עפר ,קצירbridge across the wadi ,
אליעז עלמה ,ירושלים ,סטודנטית
אמיר יונתן ,ירושלים ,עיתונאי
בארי רונן ,מבשרת ציון ,רופא
בארי מורית ,מבשרת ציון ,רופאה
מיכאלי ליאת ,ת"א ,משאבי אנוש
בארי עמרי ,מבשרת ציון ,תלמיד
מיכאלי ניר ,ת"א ,חינוך
גורן גיא ,מושב חרות ,תלמיד
עילם יוחאי ,תל אביב ,מתכנת
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ברקן דוד ,רחובות ,בטחון
רן בני ,תל אביב ,תכנים ויצירות
אוריון דפנה ,הוד השרון ,מורה לחינוך גופני
שוורץ ליאור ,קציר ,עצמאי
קדם בני ,ירושלים ,מחשבים
אוסלנדר קובי ,תל אביב ,פסיכולוג
פלג איתן ,ירושלים ,עורך דין
פתר ליליה ,תל-אביב ,עורכת לשונית
beit shemesh ,walden sam
קסל-מורגן עדנה ,חיפה ,גימלאית
לוי אופיר ,גדרות
סער נעמן ,קיסריה ,תלמיד
אשל נמרוד ,תל אביב ,ימאי
פרופ' ברכוז מיכה ,רחובות ,מכון וייצמן
פליישר מירי ,רמת השרון ,אמנית
jerusalem or washington dc, researcher ,kaufman edy
הירשפלד גיא ,אשתאול
רוטמן דרורה ,תל-אביב ,פסיכולוגית
לב-רון אורה ,חולון ,משוררת
גוטליבוביץ' יונתן ,תל אביב
זיו הדס ,ת"א
סדרגרן ששטין ,ג.אולגה חדרה ,פיזיותרפיסטית
ארבל מיכל ,כפר סבא ,גימלאית
נשיא ד"ר אירית ,תל אביב
שנער עופר ,רמת גן ,עו"ד
תיבון אמיר ,תל-אביב ,תלמיד תיכון
שי אור ,זכרון יעקב
שם טוב אור ,רמת השרון
בן שפרוט יוסי ,הרצליה
קרצמר דוד ,ירושלים ,פרופסור למשפטים
כרמי נעמה ,מעגן מיכאל ,ד"ר לפילוסופיה
כרכבי בשיר ,חיפה ,רופא
ברבו לי ,חיפה
דגן מוקי ,תל אביב
גור דינה ,מושב גן חיים
שיפטן אוהד ,קיבוץ כפר סאלד ,סטודנט
מדאדלה מוחמד ,באקה אל גרביה ,אח מוסמך
קופלוב עדי ,ירושלים ,סטודנטית
nahif, city cleark ,fattum jamal
מאיר רשף ,ירושלים ,סטודנט
רוטשילד מאיה ,תל אביב ,מפיקה/במאית
איתן רפאלי הילי ,ראשון לציון ,יעוץ ארגוני
רשף זהבה ,יקום ,מרצה במכללת גורדון
רשף עמוס ,יקום ,יועץ תעשיתי
רשף ישי ,יקום
רסיסי ליאור ,תל אביב ,תלמיד תיכון
דור אבנר ,אור-יהודה ,מתמטיקאי
גור זאב גליה ,תל-אביב
אמיר גל ,אשחר ,סופר
שמורק שלי ,חיפה
לשד דניה ,הוד השרון
רייך גל ,חדרה ,עורך וידאו
בן-ציוני גיא ,תל אביב ,מוסיקאי
קרפין מיכאל ,תל אביב ,עיתונאי
בר-טל דניאל ,הרצליה ,פרופסור
גלבוע נועם ,קרית חיים
אלוס לוטם ,ק .חיים
שנדר נעמה ,ירושלים ,סטודנטית
שנדר מיכל ,ירושלים ,תלמידת תיכון
Haifa ,Ziegel Adar
Haifa ,Ziegel Shelly
אש משה ,תל אביב יפו
סתוי שושי ,קיסריה ,עצמאית
סגל אסתי ,תל אביב ,ארט-דיירקטור
ד"ר ויזל אמציה ,גבעתיים ,מרצה באוניברסיטה
קריסטל דן ,רמת-ישי ,מורה
מנדלקרן רונן ,ירושלים
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צביאלי מיכל ,באר שבע ,סטודנטית
לוינגר אסתר ,חיפה ,פרופ' אוניברסיטת חיפה
גופר אורי ,תל אביב ,סטודנט
גליקמן עומר ,כפר אוריה
כהן מור ,ירושלים ,תלמידה
סינגר יניר ,תל אביב ,ניהול
לבקוביץ רום ,תל אביב ,מוקד סיוע לעובדים זרים
ניניו עומר ,רמלה ,סטודנט לקולנוע
Philadelphia, Professor ,Ross Marc
Tel Aviv ,Schulmann Gil
בן-עמוס אבנר ,עומר ,מרצה
גבעון סיגלית ,לפיד ,פסיכולוגית
New Haven, Student ,Herzog Ben
Ramat Hasharon, Psychiatry ,Karmon Graciela
בן עמי עמרי ,יבנה ,תלמיד
פלג ליאור ,ירושלים ,לפני גיוס
דאוד נור ,כפר קאסם ,מחשבים
ארהרד גדעון ,רמת השרון
ברייטמן עופר ,ירושלים ,סטודנט
שגיא ניר ,בני ברק
נעמי שפלר ,ירושלים ,סטודנטית
מגל שולמית ,ק .טבעון
חוסרי המאם ,אום אל פחם ,מהנדס
Herzelia, Social Psychologist ,Bar-Tal Yoram
ערן שירלי ,ירושלים ,מתרגמת
גור אריה נועה ,כפר סבא ,סטודנטית
פלומבו איתי ,ראשון לציון ,סטודנט
וולוך אמציה ,חיפה ,גמלאי
ברוך גילי ,אורים
שפירא חן ,תל אביב
רותם אפרת ,תל אביב
קדר דן ,תל אביב ,צייר
הרגיל שרגא ,תל אביב ,עיתונאי
שבא שלמה ,תל אביב ,עיתונאי
רזניק אורנה ,תל-אביב
mishmar-david, teacher ,gelbach miriam
רזניק תומר ,תל-אביב
אורן אביחי ,תל-אביב
ליבנה ורד ,כפר סבא ,מנכ"ל
כרמוש אלי ,גבעתיים ,גימלאי
כרמוש רינה ,גבעתיים ,גמלאית
הוברמן קובי ,גבעת עדה ,יו"ר ישראל 2020
שילה יובל ,ירושלים
Rishon Le Zion, Computers ,Epstein Erez
אייל אבישי ,הרצליה ,צייר
רסיסי ניר ,מגל ,מרצה וחוקר במכללת אורנים
אופיר דניאל ,ירושלים ,סטודנט
בונה גילן ,עפולה ,אמא מחפשת עבודה
אבו מוך כרם ,בקה אל גרבייה
בר שני סתיו ,תל אביב ,שירות לאומי
אורלוב נורה ,ירושלים
akko, psychologist ,biroumi wasim
בוכוול איתן ,ירושלים
סירקיס ארנה ,טבעון ,אדריכלית
כרכבי וליד ,חיפה ,אדריכל
רוזלר נמרוד ,חיפה ,סטודנט
רוטנברג בירי ,חיפה
tel aviv ,haran tal
שביט ראובן ,הרצליה
Tel Aviv ,Nir David
עידו אמציה ,תל אביב. ,
אדנבורג אסף ,כפר-סבא ,סטודנט
רודניצקי ענת ,גבעתיים
 ,Gur-Arieh Nadavכפר-סבא
גור אריה עדנה ,רמת השרון ,גימלאית
בלך ישראל ,תל אביב ,פנסיונר
בד איל ,ירושלים
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ramat hasharon ,kisch-kroon annelien
ברנע צבי ,חדרה ,גימלאי
שחף רעיה ,חדרה ,עקרת בית
בר שמאי ורדה ,רמת גן ,קרמיקאית
נוסיקובסקי ג'ניה ,גבעת -זאב
כספי עדי ,ירושלים ,מרפאה בעיסוק
עשת פמחס ,חיפה ,פסל
גל עשת מיה ,חיפה ,רופאה
baka el garbia ,majadly wijdan
סבירסקי גילה ,ירושלים ,סופרת
קלינסקי איתן קלינסקי ,חולון ,פנסינר
דולברג לילך ,מבשרת ציון
קלינסקי אסתר ,חולון ,פנסיונרית-משרד החינוך
פרידמן אריאלה ,רמת השרון ,פסיכולוגית
עתיר אורי ,קבוץ מענית
פיגין רנה ,רמת השרון ,עובדת סוציאלית
גולדשמיד טלי ,תל אביב
יפתחאל אורן ,עומר ,מרצה
ein vered ,freeman yair
פולקמן עדי ,תל אביב
בן דוד בעז ,תל אביב ,מרצה
Maghar, Project Coordinator ,ABAS Wasim
הלר יהודית ,ירושלים
הרצוג חנה ,רמת השרון ,סוציולוגית
קמחי מיטל ,ת"א ,סטודנטית
נחמיאס יעקב ,בית-זית
דיכטר אביטל ,מענית ,מורה
צאל אסתי ,יפו
מיורק נינה ,ירושליים
בן אליעזר אורי ,תא' ,מרצה באוניברסיטה
קמפ אדריאנה ,תל אביב ,מרצה באוניברסיטה
עילם נורית ,באר שבע ,מורה
פיינשטיין יובל ,רמת-יוחנן ,סטודנט
גלעדי לוטם ,שדה-יצחק ,סטודנטית
Jerusalem, Education ,Sabbagh Haifa
ארבלי נירית ,תל אביב ,מעצבת גרפית
ברק מורן ,תל אביב ,מאייר
Voice-coach & I.O.S .Opera Singer ramat-gan, former chairman of ,yasinovski avi
tel aviv ,tal liron
לנד יונתן ,ירושלים
גז דורון ,יפו
פויר דרור ,תל אביב ,עיתונאי
Rehovoth, scientist ,shainskaya alla
בצר יהונתן ,תל-אביב
גיל עמירם ,גבעתיים
בלומברג טל ,רעננה ,סטודנט
nesher, bibliotherapy ,yaniv-peleg moran
שמואלי ישראל ,פתח תקוה ,קרמיקאי
כהן דניאלה ,ירושלים ,פסיכולוגית קלינית ויועצת אירגונית
ברק איתמר ,תל אביב ,סטודנט
haifa, prof. of sociology ,kraus vered
מנדל נעמי ,קרית ענבים
קמאי אביב ,תל אביב
rehovot ,Roitman Natalia
אדלשטיין הגר ,מכבים
ramat-gan ,moravitz menucha
"Tel-Aviv, association "frendship ,Stadler Larisa
דגן עדי ,תל אביב
טרופה ענת ,תל אביב
אינהורן תום ,מודיעין
Tel Aviv, Psychoterapist ,Fischman Sara
קמינר דפנה ,ירושלים
דרומי תום ,קיבוץ פלך ,רכז איזור ,השומר הצעיר
גלאי חיה ,תל אביב ,מתרגמת
גובקין שולה ,גליל ,מרצה
שגיא יואב ,קרית חיים ,סטודנט
איתן נגה ,ירושלים ,יועצת תקשורת
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כהן יוסף ,ירושלים
נתן אורי ,תל אביב
נגן יעל ,מכבים
קנטור רותי ,תל אביב
שחורי יערה ,תל אביב
The Neherlands, Cellist ,Rosler Timora
אבנרי אורי ,תל-אביב ,עיתונאי
אבנרי רחל ,תל-אביב ,צלמת
לוי יוסף ,כפר סבא ,סטטיסטיקאי
לוי אורית ,תל-אביב
לבנה רועי ,חיפה
אבו זלאם ראפת ,ירושלים ,עורך דין,
רוטשילד בן ,ת"א
אופיר טליה ,תל אביב ,סטודנטית
מגידו שולה ,תל אביב
שפיצר יהודית ,ירושלים ,גימלאית
זילונקה רויטל ,גן יבנה
tel-aviv, architect ,lerman edna
גולדין מתילדה ,מצפה אבי"ב ,כלכלנית
גולדין אמירם ,מצפה אבי"ב ,מנכ"ל משותף עמותת "שכנים לפיתוח משותף"
וינר אנה ,ת"א ,סטודנטית
גולדשטיין אופיר ,קריית חיים
אלימלך יוסי ,תל אביב
סל חמי ,עין שמר
לטוביצקי טלי ,תל אביב ,סטודנטית
tel aviv, law and philosophy ,levitan Danielle
עדי עדן ,קרית חיים ,תלמידה
tel aviv, Graphic designer ,primac yaniv
עדי עמית ,ת"א
צור רונן ,פ"ת ,סטודנט
בוצ'ינסקי אראל ,תל אביב ,סטודנט
פדרמן אסף ,חיפה
זליבנסקי ירדן ,תל-אביב יפו
יפת נתנאל ,תל אביב ,עיתונות
אלחנתי מטי ,כוכב יאיר ,מורה
בדמור ירון אילה ,קיבוץ כברי ,מורה
גרינברג סלבה ,עפולה ,מורה
סגל דודי ,חולון ,סטודנט
בן דוד עודד ,ירושלים
עוזר אמיר ,חיפה
הלון פאח'ירה ,עוספיא ,מנחה לזכויות אדם
Haifa, Physician ,Daoud Deeb
צדיק גבריאל ,תל אביב ,סטודנט
סוסנקו תמנה ,נתניה
טורק סלעית ,פתחיה
סישל אייבי ,תל אביב ,בלשנית
אהרן רן ,תל אביב
הורביץ רוני ,תל אביב
גורביץ יוסי ,תל אביב ,עיתונאי
קמחי גלי ,טל שחר
מקייטון יוספה ,תל-אביב
פישר נילי ,רמת השרון ,תרפיה באמנות
שפירא רומי ,תל אביב
ראובני תמי ,בית חרות ,מעצבת אופנה
Tel-Aviv, Artist ,Rottenberg Mika
שילה יעל ,כפר ורדים
גרינברג אהוד ,כפר ורדים ,סטודנט
פיטרמן סילביה ,ירושלים
בסביץ דפנה ,ירושלים ,חינוך
אבידור יודית ,תל אביב ,פעילת זכועות אדם
שיין חיים ,רעננה ,מרצה לפילוסופיה של המשפט
סולוב ארי ,קיבוץ נירים
אלכסנדר מיכאל ,תל אביב ,חינוך
אייזן עתידה ,גבעתים ,גמלאית
פוגלמן שאול ,גבעת אלה
ברזילי עמר ,הוד השרון
אוסצקי-לזר ד"ר שרה ,רמות מנשה
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פלג יותם ,ת"א ,תלמיד
שדמי ליאור ,תל אביב ,עורכת דין
אהרוני שחר ,חיפה ,תלמידה ,בייביסיטר בפועל
גולני מוטי ,גבעת אלה ,היסטוריון
עברון עמרי ,תל-אביב יפו ,סטודנט
עברון בבר ,תל-אביב יפו
גורן מאיר ,הרצליה
מישלי נטע ,תל אביב
נויגרטן מייקל ,רמת אפעל
צור אסף ,רמת השרון ,מנתח מערכות
בן יהודה מעין ,תל אביב ,סטודנטית
מרון חנה ,תל אביב
אשר הגר ,עין חרוד מאוחד
רונן צפריר ,מולדת
ברזילי סתיו ,כפר סבא
בלום הלוי יוסי ,ירושלים
הסופרת קורינה ,תל-אביב ,סופרת
Jerusalem ,Daliot Varda
בן ציוני אורי ,קרית טבעון ,ארכיאולוג
סובול יהלי ,תל אביב
Oslo ,H Blystad Yahel
Oslo ,H Blystad ARNON
Oslo ,H Blystad Zimri
לרמן יובל ,יקנעם עילית ,מתכנן מכני
לרמן אשרית )תותי( ,יקנעם עילית
אביאסף שלומית ,קיבוץ יפעת
אביאסף אלקנה ,קיבוץ יפעת
ליבנה מירב ,רמת גן
ליבנה דובר ,רמת גן
ליבנה ברי ,רמת גן
גלעדי נעמה ,ירושלים
גולן אודי ,רעננה
גולן ניתאי ,רעננה
גולן פנדי ,רעננה
קליין יפתח ,תל אביב
ארצי שירי ,תל אביב
יובל קים ,תל אביב ,סטודנט
מרום נתי ,תל אביב
שטרן עופר ,רעננה ,סטודנט
Srigim-Lion, Managaress ,Spier Susan
srigim-lion, pensioner ,spier Hans
srigim-lion, Attorney ,spier Bruce
בלומברג יהודית ,רעננה ,משוררת
גלילי נעה ,רמת גן ,שירות לאומי
ורד רונית ,תל אביב ,עורכת
מצר טוביה ,מבשרת ציון ,בנקאי
אהל איריס ,חיפה ,סטודנטית
טל זמיר עדי ,תל אביב ,מפתחת הדרכה
אהל מיתר ,חיפה
סולומון הגר ,ניר דוד ,ספרנית
בוברוב מיכל ,כנרת
בוברוב זכריה ,כנרת
בוברוב נחמיה ,כנרת
רביע ויויאן ,לוד ,חינוך
גליקמן נגה ,כפר אוריה ,משאבי אנוש
גליקמן ארני ,כפר אוריה
גצלר דבורה ,ירושלים ,גמלאית
גצלר בוריה ,ירושלים ,נהג אוטובוס
קלצקו שרה ,נס ציונה ,מדענית
וינטר יועד ,חיפה
קלצקו נחושתן ,נס ציונה ,רובאי 5
וישניצר אבנר ,קבוצת שילר ,דוקטורנט
וישניצר ראומה ,קבוצת שילר ,רקדנית
פרס עמיחי ,עין כרמל
בורשטיין יובל ,רעננה
פרס דקל ,עין כרמל
קורן ליזי ,חדרה
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שמש אוּר ,ירושלים
אמיתי רותם ,רעננה ,סטודנטית
צור גוני ,ירושלים ,פיתוח תכניות
חדד רפרם ,ירושלים ,אמן
חדד שירה ,תל אביב ,מתמטיקאית
חדד ליטל ,ירושלים ,בת שירות
לאלו נעמי ,כפר סבא ,עצמאית
אברהם לאלו ,כפר סבא ,עצמאי
שביט טל ,הרצליה
שרון נדב ,ירושלים
באומגרטן-שרון נעמה ,ירושלים
צ'יז'יק מילכה ,ירושלים ,אמנית
יפת לילך ,רמת גן
אילון אורי ,תל אביב ,גמלאי
קפלן תומר ,ירושלים ,סטודנט
מאי דלית ,ירושלים ,סטודנטית
Beer sheva, retired ,Nicolau Joanna
וייס חיים ,צור הדסה ,מרצה באוניברסיטה
בנאי איילת ,חיפה
ניסן גל ,תל אביב ,ביולוג
שוחט אורית ,תל-אביב ,עיתונאית
וולוצקי גלי ,תל אביב ,עיתונאית
קירם וולוצקי ,תל אביב
ולך רחלי ,רחובות ,סטודנטית נצחית
ענבר שושי ,תל אביב
אייל חדוה ,חיפה
אוחוסבקי גל ,תל אביב
פוקס איתן ,תל אביב
רז אבי ,אוניברסיטת אוקספורד ,אקדמיה
רז קטרינה ,אוניברסיטת אוקספורד
Oxford, UK, retiree ,Campbell Tosca
Oxford,UK, Hebrew teacher ,Campbell Yafit
Oxford,UK ,Campbell Elden
ב .א ,.נגב ,רופאה
ב ב ,נגב ,רופא
מרמרי חנוך ,רמת גן ,עיתונאי
בן ארצי יונתן ,ירושלים ,סטודנט
בן ארצי מתניה ,ירושלים
סבן אילן ,חיפה ,מרצה ,משפטים
טויטש איל ,יפו ,מחשבים
רסיוק דני ,תל אביב
חכים אורנה ,רמת השופט ,עובדת סוציאלית
טויטש בילי ,יפו ,מחשבים
חכים בריאן ,רמת השופט
hifa ,green melody
Jerusalem, philanthropic consultant ,Kallus Batya
Jerusalem, Andromatolog ,Kallus Matheas
גולומב דליה ,תל אביב ,גימלאית
אלוני שלומית ,גן-שמואל ,מזכירה
אלוני זמירי ,גן-שמואל ,לולן
פרץ נתאי ,רביבים
פרץ יוכבד ,רביבים ,גימלאית
Princeton, NJ, Proffesor of Law ,Haggai Nahir
ד"ר יפתח מיה ,אוניברסיטת פרינסטון ,אנתרופולגית
גיל-רועי הדר ,רעננה
ריביר נמרוד ,הרצליה
גרינברג דוד ,רעננה
כהן נירה ,עין שמר ,חברת קיבוץ
דניאל אופיר ,ירושלים ,סטודנט
כהן ניר ,עין שמר ,חבר קיבוץ
גרא דני ,תל אביב ,ייעוץ ומחקר
וקסברגר לירן ,ירושלים ,סטודנט
שרת חיים ,הר חלוץ ,יזם
גודיאנו-בר שירי ,קרית טבעון
אליעז דיתה ,רמת השרון
מולד-חיו תמי ,ירושלים
haifa, student:media+social wok ,simaan rana
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גלעד רות גלעד ,תל אביב ,מורה
haifa ,simaan bona
דוכין אור ,ירושלים
גבריאל צדיק ,תל אביב ,סטודנט
ראוונר דר' גדי ,יקום ,מחנך
הדס זיו ,ת"א
יניר סינגל ,תל אביב ,ניהול
טורבינר ערן ,תל אביב
לויתן גילי ,תל אביב
כהן עדי ,גני תקוה ,גימלאי
אמציה עידו ,תל אביב
גרינברג אבנר ,כפר ורדים ,כתב טכני
גרינברג ז'ניה ,כפר ורדים
שניידר חגית ,תל אביב
גרינברג סתוית ,כפר ורדים ,מורה לספרות
אלדר עקיבא ,נתניה ,עיתונאי
שייר לילי ,גבעתים ,גמלאית
גלוברמן דרור ,תל-אביב ,עיתונאי
אבנת גל ,קיבץ סמר ,חייל
דונייבסקי סלומקה ,ירושלים ,פסיכולוגית
דונייבסקי סונדו ,ירושלים ,רופא ילדים
מירב אמיר ,ת"א
סגל אורי ,יהוד ,מזZיקאי
סגל אילנה ,יהוד ,עקרת בית
ברקוביץ' רינת ,תל אביב
jerusalem ,alon bosmat
ברנדט עודד ,כפר ורדים
בר חגי ,ת"א
מוהר יריב ,תל-אביב ,הסברה
דותן אורי ,ירושלים ,עובד סוציאלי
דותן אסף ,ירושלים
ליפשיץ גדעון ,ירושלים ,מורה בתיכון
ליפשיץ ברברה ,ירושלים ,גננת בגן כלנית
רפאלי אסף ,ראשון לציון
עינב רני ,תל אביב
וורנר שני ,ירושלים ,סטודנטית
jerusalem, psychologist ,michaela marom
עתניאל דרור ,ירושלים ,מרצה
ליאב שגיא ,רמת גן
ניצן אביב ,תל-אביב
דבוייריס ולדיסלב ,פתח תקווה ,סטודנט
שקד הגר ,תל אביב
גליקמן שי ,כפר אוריה
מרק נעמי ,נווה שלום
נ אלון ,תל אביב
ברם חן ,ירושלים ,אנתרופולוג ופסיכולוג ארגוני
בנאי קרן ,אבנסטון ,מחקר
גאון יפה ,תל-אביב ,מרצה
Givaatayim, Patent Attorney ,Geyra Assaf
Pittsburgh, Fellow ,Amram Rachel
Pittsburgh ,Amram Ziad
ברקת אור ,תל אביב ,סטודנט
ברקת פרחיה ,תל אביב ,סטודנטית
שלג יאיר ,ירושלים ,עיתונאי
שלג במבי ,ירושלים ,עיתונאית
אבו עמשה סאיד ,טייבה ,עצמאי
וגנר שרון אינדיגו ,תל אביב ,אמנית
מנצור סאוסן ,טירה ,גרפיקאית
ורד ענת ,רמת-גן ,סטודנטית
זיו יעל ,ירושלים ,מרצה
 ,ashkelon ,raviv arielaכותבת
דובין דן ,ירושלים ,תלמיד
חלד יסמין ,רעננה ,סטודנטית
הברון שלומית ,תל אביב ,עורכת תוכן
ליאורה שדמי ,תל אביב ,עורכת דין
יורש יצחק ,כפר-ורדים ,מעצב  /מרצה
יורש אביגיל ,כפר-ורדים ,ציירת
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יורש נקטר ,כפר-ורדים
אוטול-נאג'י עמנואלה ,שלומי ,מזכירה
Tel Aviv, Univ professor ,Ariel Mira
Tel Aviv, Univ professor ,Ariel Gal
שמואלוף מתי ,תל אביב ,סטודנט
גלאון אילן ,אשדוד
ראוך יהונתן ,רעננה ,סטודנט
טל נוני ,רמת גן ,מגשרת
שגיא-שורץ אבי ,חיפה ,פרופסור לפסיכולוגיה
לאה כהן ,גני תקוה ,גימלאית
עוז אברהם ,תל אביב ,מרצה
חפץ ענת ,אליכין ,מתרגמת
tel aviv ,talbar asa
נתיב עזריאל ,ניר דוד ,חקלאי
אילון דבורה ,תל אביב
בקל ארנה ,כפר-ורדים ,הוראה
מן עירית ,כפר ורדים
עפר דנה ,קבוצת שילר
סלע אורי ,כרמיה
כהן סינדי ,כפר ורדים
לשם צבי ,אפיקים ,מנהל
קנר מירב ,ת"א ,אמא
ליין אושרוב רפי ,קיבוץ להבות חביבה
ליין אושרוב דומיניק ,להבות חביבה
כץ יצחק ,גן שמואל ,חברת סחר בינ"ל
דרור מיכל ,כפ ר ורדים ,חינוך
Ramat Hasharon ,Baram Zeev
אופיר שמואל ,כרמיאל ,מנהל
כרכבי ד"ר חאלד ,חיפה ,רופא
טאוסיג אלינור ,תל-אביב
גורדון ניב ,באר-שבע
רוטנברג קתרין ,באר-שבע
גורדון ניצן ,כפר ורדים
גורדון רחלה ,נהריה
כהן נבט ,בית שמש
גל איתי ,תל אביב
פרקש יניב ,ירושלים ,מתרגם
טובה רוזן ,תל אביב ,מרצה
לין חרמונה ,משמר העמק ,פנסיונרית
לין מיכה ,משמר העמק ,פנסיונרית
שחם נתן ,בית-אלפא ,סופר ,עורך
הוכמן פטי ,נתניה ,תרגום סרטים
ג'אבר סאיד ,טייבה ,מתרגם
ברק מירי ,גבעתיים ,תרגום
אל-עריאן שאליח ,כפר טורעאן ,מעצב אופנה
וינר מיכל ,תל אביב
ממן מירי ,הוד השרון ,מורה לתנועה
דודינסקי נטשה ,ירושלים
שרת גיא ,ת"א
כהן זהבה ,כפר ורדים ,גימלאית
יוגב אוהד ,ירושלים
גביש דנית ,תל -אביב ,גננת
דנון גולי ,בית יהושע
נוסבאום תמא ,ירושלים ,סטודנטית
זיטמן אסתי ,חיפה
קלוגמן ד"ר רוברט ,כפר ורדים
שיין חדוה ,קיבוץ גזית
Jerusalem, Family Therapist ,Schwartz Daniele
גוזמן דני ,תל אביב
nazareth, accountant ,aladdin salah
haifa, coordinator ,jeries raneen
עפר יוסי ,קבוצת שילר
יאסין ד"ר לינא ,ירושלים ,חוקרת במדעי החיים
מסאלחה מנאל ,קפר קרע ,סטודנטית
עלאדין עו"ד עלא ,נצרת ,עורך דין
עלאדין עו"ד עדנאן ,ירושלים ,עורך דין
איתן מעין ,ירושלים
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וינבלום שי ,תל אביב
שלימוביץ תמר ,תל אביב
עמרם רוני ,ירושלים ,סטודנטית
natanya, imports ,blank maia
Arara, Lawyer ,Abo Akill Rajya
הוכנר חגית ,ירושלים
גומפל תומס ,ירושלים ,מרצה
וייס יונתן ,אילת ,מוסיקאי
בלום-קולקה שושנה ,ירושלים ,בלשנית
ששון-לוי אורנה ,רמת השרון ,מרצה
אטלס יהודה ,ת"א ,גימלאי
כהן נדין ,נחשונים
רוזנוקס ענת ,ירושלים
שולץ ענת ,ירושלים ,מתרגמת
בן צבי רוני ,קבוץ גבעת חיים מאוחד
Tel Aviv, Professor ,Giora Rachel
בושנאק טארק ,כפר מנדא ,עו"ד
planner & givat-shmuel, architect ,ronen batsheva
הוכנר בני ,ירושלים ,מדען
הוכנר-צלניקר דרורית ,ירושלים ,פרופ לרפואה
רוזנשטיין מרק ,שורשים ,חינוך
ramat gan, writer ,medini yael
לוי-להד אפרת ,ירושלים
jerusalem, pensioner ,freund elizabeth
Tel Aviv, Interior Architect ,Gavish Ailon Nathan
נצר אלכנסדר )אולק( ,ק .ברקאי ,פסיכולוגיה פוליטית
Jerusalem, education ,Ben-Galim nava
רובין חוה ,חיפה
להן תמר ,ירושלים
להן פטר ,ירושלים
רייטמן יונה ,פרדס-חנה ,כתבנית ,עצמאית
גולדברג צפריר ,בית זית ,מורה
Jerusalem ,Blau Tsipi
Cfar Vradim, Copy/Tech Writer ,Rosenberg Sidney
 ,kfar qrea ,alemi imanרואת חשבון
אושרוב נילי ,זכרון יעקב ,גרונטולוגיה
jerusalem, retired ,shainok dvorah
כוכבי זהר ,תל אביב
עופר רן ,קרית-אונו
פינצ'ובר איריס ,חיפה ,צירת
גולדנר ורדית ,הוד השרון
פרלשטיין משה ,הוד השרון
בדיר עאדל ,כפר קאסם ,עו"ד
דגני מעוז ,תל אביב
מירן שושי ,בנימינה ,עורכת לשון
Arara ,Sedawi Orwa
Arara ,Sedawi Yossi
גלבוע-רון ענת ,תל עדשים ,איכות סביבה
jerusalem, student ,yassin aya
צוקרמן שחר ,ירושלים
צימרמן דנה ,תל אביב
יוסי עפר ,קבוצת שילר
שמואל אופיר ,כרמיאל ,מנהל
כהן דין ,נחשונים
הראובני איילת ,ירושלים ,עתונאית
קרוין מתי ,הוד השרון ,קבלן בנין
להד-לוי אפרת ,ירושלים
רן עופר ,קרית-אונו
רלוי יעל ,רעננה
Jerusalem ,Shirtz Shahar
הכהן רוני ,להבים
ירושלמי שמואל ,באר-שבע ,משורר ואיש ציבור
ירושלמי ליאת ,באר-שבע ,זמרת
אשכנזי שושנה ,ירושלים ,אקולוגית
ברוך נילי ,ירושלים ,מתכננת ערים
קיסר חגית ,ירושלים
זוסמן מאשה ,ירושלים
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חסייסי ד"ר באדי ,דלית אל כרמל ,סוציולוגיה חיפה
בן עודד דוד ,ירושלים
בירנבוים דני ,נהריה ,תיירות
דבל רות ,ירושלים ,אמנות ולשון
Hertzeliya ,Boock Ilan
אילון יובל ,ירושלים ,מרצה לפילוסופיה
דולב דיאנה ,בנימינה
דולב אריאל ,בנימינה
סתוי שולמית ,בנימינה
פולקוב אופירה ,תל אביב
jerusalem, engineer ,levine marina
גולן מירב ,נס ציונה
jerusalem, phd ,levine john
מנוחין ישי ,מבשרת ציון ,מרצה
מנוחין-שכטר דינה ,מבשרת ציון
פרץ שני ,שדרות ,שחקנית
פרץ רועי ,שדרות
בלוך יגאל ,ירושלים ,סטודנט
גת הורוביץ גלית ,תל אביב
פרץ אוהד ,שדרות
באומגולד-לנד ג'נט ,ירושלים ,טיפול פמניסטי
שטרייכמן רועי ,רמת גן
לבב אמנון ,תל אביב
ארביט יצחק ,תל אביב
דויטש איבון ,ירושלים ,פעילה פמיניסטית
צוקר לי ,תל אביב
צוקר דדי ,תל אביב
רובוביץ-מן טלי ,ירושלים ,מרצה
גרייף איתי ,נס ציונה ,סטונדט
ארכוני אופירה ,כפר סבא ,מחזאית ובמאית
ארכוני הלל ,כפר סבא
דרום יוחנן ,חרשים
לזרוב לאה ,חדרה
שהמי דוד ,מבשרת ציון ,סטודנט
יהודאי משה ,רעננה ,רב
יהודאי נירה ,רעננה ,רבנית
דליות אריאל ,מודיעין
בוסי דודו ,תל אביב ,סופר ובעל טור
קדרון אביעד ,רמת גן
הוד חמוטל ,מתן ,מורה ומחנכת
עבו אופיר ,טבריה ,סטודנט
הוד נוקד ,מתן
הס ארנה ,ירושלים
רונן אביהו ,אבירים ,היסטוריון
נחושתאי אפרת ,מוצא עלית ,סטודנטית
tel aviv ,karlin nurit
נחושתאי ריימונד ,מוצא עלית
סולומון דניאל ,תל אביב ,עצמאי
raanana ,mann debbie
TEL AVIV ,BERLINSKY SHAY
TEL AVIV ,BERLINSKY ROSANA
גרוס-רופא אריאלה ,תל-אביב ,אוניברסיטה
קני יואב ,תל אביב
שי עודד ,הרצליה ,מנהל
קלנר תום ,ת"א
אופיר סמדר ,כפר ורדים ,קוסמטיקאית
אופיר אפרים ,כפר ורדים ,הסטוריון
Tel Aviv, Lecturer ,Itzhaki Yedidya
ערב נילי ,כפר ורדים ,גננת
ברונר יובל ,ירושלים ,סטודנט
jerusalem, social worker ,altman sara
ערב צבי ,כפר ורדים ,לא מועסק
ערב ענת ,כפר ורדים
ערב נועה ,כפר ורדים
אלתר עדי ,ירושלים
Haifa, M.A. Student TAU ,Diab umayma
שטיין יצחק ,כפר ורדים ,גימלאי
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Jerusalem, Scientific editor ,Rockman Heather
שטיין שירלי ,כפר ורדים ,גימלאית
שיר נעמי ,עומר
Tel Aviv, lecturer ,Walden Natasha
גרא אילנה ,מבשרת-ציון ,גימלאית
ברזלי מיכל ,רקפת
להב מאיר ,מבשרת-ציון ,גימלאי
לופיאנסקי משה ,תל אביב ,גמלאי
המרמן שולדינר ענת ,ירושלים
גופר מאיה ,אבירים ,תלמידה
אפשטיין קרול ,מבשרת ציון
היטנר איתן ,כפר ורדים
היטנר יהודית ,כפר ורדים
שחם עזי ,חיפה
לוי שגית ,קיבוץ גבעת חיים מאוחד
Beer Sheva, Professor ,Newman David
שוורץ בני ,קיבוץ מענית
Givatayim, Professor ,Hermann Tamar
Jerusalem, Rabbi ,Newman Isaac
איזנר דני ,ירושלים
מויאל אביבה ,ירושלים
Karkur ,Vandrick Ron
יבין עמרי ,תל-אביב
ינאי זוהר ,פרדס חנה
גורן עמוס ,רמת גן
סלומון נעמה ,תל אביב
אקשטיין שושנה )שנקה( ,רמת השרון ,מנהלת אדמיניסטרטיבית
ינאי יפה ,פרדס חנה
גולומב הרי ,תל-אביב ,מרצה
ינאי שלמה ,פרדס חנה
ינאי רותם ,פרדס חנה
ינאי דור ,פרדס חנה
גלוזמן שלי ,כרכור
לשם דר ,בנימינה
יקואל נטע ,מודיעין
ברנדייס צילה ,נהריה ,הנדסאית בניין
אלכסנדרוביץ' רענן ,ירושלים ,במאי
גולדשטיין גידי ,רמת השרון ,הנהלת חשבונות
גולדשטיין אלון ,רמת השרון
זמיר יהל ,פרדס-חנה
דון תמיר ,כפר סבא
timrat, doctor ,eisen-eylat dina
שפיטלניק שי ,יהוד
שטיינמן מיכל ,חיפה
בורשטיין הדס ,תל אביב
וילן אבשלום ,קיבוץ נגבה
גוטליב עמית ,תל אביב
בטש אורי ,חיפה
רוזנוקס ברוריה ,עומר ,פסיכולוגית חינוכית
מוכמל מיה ,תל-אביב ,פסיכולוגית קלינית
חפץ בר ,אליכין ,חקלאי
שלום ברוקס שמחה ,רמת-השרון ,היסטוריונית
מראזקה מוחמד ,כפר-קרע ,מנהל סניף שתי"ל במשולש
הס גלית ,תל אביב
טל עדינה ,תל אביב
ארצי יעל ,תל אביב ,כתיבה
שנקר שחר ,ת"א
גור אהוד ,ירושלים
בר-אשר אבישי ,ירושלים
ג'לג'ולי ח'אלד ,טירה ,רואה חשבון
שקד אסתי ,ירושלים
ניפקר דב ,רמת השרון
ברונר שמואל ,ירושלים
דיאב סאמיה ,מג'ד אל כרום ,יועצת
tel-aviv ,su m rivka
רון אליק ,תל עדשים
קלינגר יהונתן ,רמת השרון ,עורך דין
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וייס-גבאי תמר ,ירושלים
רוזנטל לירונה ,תל-אביב ,פסיכולוגית
יואלי אורי ,תל אביב ,סטודנט ומורה
ברנדייס יוחנן ,נהריה ,אדריכל
ברנדייס עומרי ,נהריה
Kfar Vradim, marketing exec ,Golan Judy
זמיר שולה ודני ,משמר העמק ,גימלאים
horfaish ,bader amal
טל ענבל ,רמת גן ,רו"ח ,מנהלת כספים
וכנהאוזר צמרת ,כפר ורדים
גולומב אורי ,תל-אביב
קרביץ ליאור ,רעננה
נבו יונתן ,תל אביב
Jerusalem, Senior lecturer ,Schuldiner zvi
משולם תמר ,ירושלים ,מעצבת
אלטמן יעל ,תל אביב
מירון שרה מירון ,דפנה ,מורה
איתן עודד ,נתניה ,יועץ למימון
אלטמן חיה ,תל אביב
אלטמן אהוד ,רחובות ,פיסיקאי
איתן אלישבע ,נתניה ,עובדת סוציאלית
אלטמן תמי ,רחובות ,במאית
Tel Aviv ,Moked Oran
הלוי אבנר ,בארותיים ,סטודנט
Zikim, lecturer ,Filc Dani
אביכזר ליבי ,תל אביב
מירון גד ,דפנה
Cleveland ,Zuckerman Shlomit
זהר עתי ,ירושלים ,סטודנטית
Maalot ,Yousef Zaher
Maalot ,Yousef AJAMI Maha
נבין-גדעוני נעמה ,כפר האורנים ,פסיכולוגית
רוטבלט דנה ,צור נתן ,סטודנטית
ריבק רבקה ,חיפה
אילני רתם ,טבעון ,מטפלת באמנות ,פמיניסטית
רפאל זאב ,חיפה ,מהדס-גמלאי
קלס חווה ,ניר דוד ,ניהול מרכז ספורט
יעקבי רמה ,ירושלים ,גמלאית
רון-גלבע גיא ,ירושלים ,סטודנט
צור ברברה ,תל אביב ,אדריכלית
ספלטר טל ,תל אביב ,דוקטורנטית לסוציולוגיה
אריאל גינת ,תל-אביב
אלטשולר גלית ,ברלין
דה-קאלו מלי ,תל אביב ,אמנית
נוסבאום נדב ,באר שבע ,סטודנט
אשכנזי יפתח ,ירושלים ,.סטודנט
ליברגל מיכל ,ירושלים ,מיילדת
דיליאן דגנית ,תל אביב ,עו"ד
Givat Zeev, Project Manager ,Mansour Pierre
ברנהולץ צביקה ,רעננה
גל זהבה ,קיבוץ געתון ,עובדת סוציאלית
שור עופר ,ארה"ב
כהן שמעון ,גן-שמואל
שמעוני נופר ,תל-אביב
שמעוני זלמן ,תל-אביב
ואכד עומר ,עראבה ,הוראה
בנימין שלומית ,ראשון לציון
שוורץ רביב ,גני יהודה ,מחקר אקדמי
דואק רותי ,חיפה ,פסיכולוגית
וכנהאוזר עירית ,כפר ורדים
מינץ-מנור אופיר ,ירושלים ,סטודנט
מינץ-מנור ראומה ,ירושלים
נעמי שיר ,עומר
יגוז'ינסקי בועז ,גבעתיים
ברקן אופיר ,קבוצת שילר
Tel-Aviv, Publisher ,Atai Dr. Yehuda
סטולוב עינת ,תל אביב ,סטודנטית
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קפלן ליאת ,תל אביב ,משוררת ועורכת
רביע עבדאלג'באר ,טייבה
דיליאן מרים ,תל אביב ,ניהול
קרפ יהודית ,ירושלים ,עו"ד
צוקרמן דפנא ,ירושלים ,ארכיאולוגית
Jerusalem ,Genusov Dahlia
Jerusalem ,Aka Menny
אילת-יגורי תמר ,נירית ,מרצה לפילוסופיה
ניר שולמי ,כפר ורדים ,רפואה משלימה
kibbutz gazit ,barel eli
ביקל מורן ,תל אביב ,סטודנט
misgavdov 5 ,levanon tal
ra'anana ,kaufmann yadin
ra'anana ,kaufmann ran
גל יעלה ,תל אביב ,סטודנטית לאדר'
ברקת מיכל ,ירושלים ,מרצה
בלבן שחר ,ת"א ,פסיכולוג מתמחה
לויטל שלום ,כפר ורדים ,מנתח מערכות מידע
לויטל הניה ,כפר ורדים ,פסלת
הוטנר איתן ,כפר ורדים
הוטנר יהודית ,כפר ורדים
tel-aviv, business consultant ,rosenthal uri
נהור קוגן נ עמי ,להבות הבשן ,בבליותרפיסטית
ניצן טל ,תל אביב ,מתרגמת
קמאי איילת ,בית נחמיה ,עורכת
קמאי זיוי ,בית נחמיה
ארזי מרדכי ,משמר העמק ,חקלאי
ארזי סוניה ,משמר העמק
ארזי יאיר ,משמר העמק ,גימלאי
סלע אירית ,תל אביב ,עורכת
אוריון עדן ,קורנית ,אמן ,אסטרונום
Tel-Aviv, Prof. Emeritus ,Galai Shmuel
המרמן שולדינר דורון ,ירושלים ,סטודנט
ארליך ניר ,בית נחמיה ,עורך דין
גל ליאורה ,ירושלים ,סטודנטית
ולדן צביה ,כפר אז"ר ,בלשנית
ליכטינגר עינת ,ק .טבעון ,מרצה
אהרני גל ,ראשל"צ
נחום טל ,טבריה
סימון אלי ,קרית טבעון ,מידען
בהט אמירה ,נירית
סימונסון אוריאל ,פרינסטון ,ארה"ב ,סטודנט
ברנדה סימונסון ,פרינסטון ,ארה"ב ,סטודנטית
יגאל יואב ,גן שמואל ,פסיכולוג קליני
יגאל נורית ,גן שמואל
טל קובי ,ערד
סלמון ורד ,ראש העין ,מתרגמת
בילו יונתן ,ירושלים
זמיר הודית ,ניר-דוד ,גמלאית
גלילי שוקי ,תל-אביב
מינץ-מנור לימור ,ירושלים ,סטודנטית
מואב אליעזר ,רמת השרון
שמר שושי ,לוחמי הגטאות
רז נדב ,קיבוץ עין חרוד איחוד ,מטמיעה תוכנות ואכהס
רז זיפי ,קיבוץ עין חרוד איחוד
ארזי נילי ,משמר העמק ,פנסיונרית
מלכין טלי ,ירושלים
Kfar Vradim, Teacher ,Khayat Ninel
Jerusalem, Student ,Dallasheh Leena
מוזס יונית ,תל-אביב
רויסטשר ריקרדו ,תל-אביב
רבין לאוניד ,תל-אביב ,מתרגמן
ברזילי מיכל ,ירושלים ,סטודנטית
זילבורג ויטה ,תל אביב
סדובסקי אמנון ,ירושלים
עשת עירית ,ירושלים
שפירא זהר ,גבעת חן
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ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ ﺳﻬﻴﺮ ,اﻟﻄﻴﺮﻩ
ישועה-ליית עפרה ,תל אביב ,יחסי ציבור
טל נועה ,ירושלים ,סטודנטית
קרדוש עינת ,יגור ,מורה לאמנות
ואכד סיהאם ,עראבה ,מורה
הראל עידית ,רמת גן
הראל זאביק ,רמת גן
נוטראי דובי ,תל-אביב ,פילוסוף
ramat hasharon ,nachaliel david
שדה נורית ,גן שמואל
גרניט טל ,ירושלים ,תסריטאית-במאית
סבח אורי ,חיפה
Hertzelia, Computers ,Nissenbaum Edo
rehovot, shinshin ,averbuch itamar
hghgf ,makhoul rawda
יונאי רויטל ,עין העמק ,חינוך ,עצמאית
גוריון איריס ,עין העמק ,אם
יונאי חושאי ,עין העמק
לאור נועה ,הרצליה ,סטודנטית
גוריון הילל ,עין העמק ,חינוך מרפא
וולק חגית ,ירושלים ,סטודנטית
יונאי חביבה ,רמת אילן ,גמלאית ]מורה[
יונאי חיים ,רמת אילן ,גמלאי ,מהנדס ייצור
יונאי טלי ,רמת אילן
יונאי עמרם ,רמת אילן ,מהנדס תפעול
שטרסברג יואב ,עין העמק ,מנהל מפעל
שטרסברג הלה ,עין העמק ,גננת
jerusalem ,tabak shana
jerusalem ,tabak benny
דרייר יעל ,רחובות
סנדלר אינה ,תל אביב ,מלצרית
London ,Marom Ilan
zichron yaakov ,loker yddo
ג'באלי עדנאן ,טייבה
נחשון ציפי ,חולון
איצקוביץ מנחם ,עין-חרוד איחוד
אביעד מיכל ,תל אביב ,במאית סרטים
מורנו עדי ,תל אביב
ריב"ק אביבית ,חיפה ,גמלאית
גרדי אמירה ,עין חרוד איחוד
עובדיה כרמלה ,חולון ,עקרת בית
שמיר ירון ,יגור ,הנדסת תעשיה
שבולת אריאל ,גן שמואל
חלווה יעל ,שוהם ,מתכננת אורבנית
אושרוב נילי ,סביון ,קופירייטר
יצחקי אבי ,מושב בית עובד ,רופא
צימרינג אסנת ,תל אביב ,תכנון תחבורה
קורונל נסים ,ק.ביאליק ,ניהול
קורל נעמי ,פתח תקווה
שקולניק רות ,תמרת ,מורה גימלאית
הר-אבן מרדכי ,תל אביב
חיינסקי -אמיתי רותי ,רעננה
בר יערה ,ירושלים ,אדריכלית
אבט יוכבד ,נתניה ,גימלאית
רוסו הדסה ,צור משה ,מזכירה
רוסו פנחס ,צור משה ,גימלאי
בר און דן ,עומר ,פרופסור
הלוי יחיעם ,בארותיים
ויסמן מיכל ,רחובות
tel aviv, artist teacher ,hasson walder orit
כהן הילה ,ראשלצ
קוגן גור אריה ,להבות הבשן ,עיתונאי
אופנהיימר מיכל ,נהריה ,עורכת ספרים
טראובמן לילי ,קיבוצ מגידו ,פמיניסטית
כהן הלה ,Los Angeles ,הנהל"ח
גולני ארנון ,תל אביב
כהן סיגל ,עין חרוד איחוד
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קלגסברון טלי ,ירושלים ,סטודנטית
רמון אורית ,ירושלים
שגריר איריס ,ירושלים
זיו מיכל ,תל אביב
דורון אפרת ,עין חרוד איחוד ,סטודנטית
סרבסטין פרלה ,עין חרוד ,מנהלת חשבונות
לונגמן אסנת ,תל אביב
חפץ איריס ,ברלין
שטיינהרט נורית ,בת ים ,פנסיונרית
דישון צבי ,הרצליה ,מעצב
דגני יוסף ,רמת דוד ,מחשבים
מרון אסא ,בית שמש ,סטודנט
גורן-ספיר טלי ,קיבוץ גזית ,עיתונות
קנפו ריימונד ,מגדל העמק
Jerusalem, Lecturer BGU ,GRINBERG Lev
שרת נורית ,תל-אביב
איתמר גיורא ,גני-תקוה ,עובד-סוציאלי
לונדון יוסף ,הרצליה
גליק איתי ,ת"א
אברהמי דורון ,רמת גן ,מפיק ובמאי טלויזיה
קריניס אהוד ,שובל
קורן אלינה ,תל אביב ,מרצה
קריניס מטילדה ,שובל
שפירא גלי ,תל אביב ,עיצוב
דיאבאת אדהם ,טורעאן ,עו"ס
קרן אלה ,תל אביב
ידלין נעה ,תל אביב
קמחי ניר ,תל-אביב ,פסיכולוג
רמיאל חיים ,שורש ,מורה
ריבלין טל ,בן-שמן
jerusalem, law student ,awad rabab
Mazraa, student ,Awad Ayah
jerusalem, student ,Awad Anas
Mazraa, Principle ,Awad Ahmad
Mazraa, teacher ,Awad Nawal
der el asad, School Phsycologist ,Musa Amjad
אפשטיין נועה ,מבשרת ציון
מעוז אילת ,תל אביב
אילון עפרה ,תל אביב ,עקרת בית ומשגיחה בבחינות
לוטן תומר ,תל-אביב ,עוזר פרלמנטרי
וויגחוביץ' אנאיס ,תל אביב
ארזי שני ,משמר העמק ,סטודנטית
שריג ניב ,תל אביב ,סטודנט
להמן יורם ,ירושלים ,צלם
לוין חנה ,גבעת-ברנר
הולין אורה ,כפר שמריהו
בנצור נעמי ,תל אביב ,יועצת לתקשורת
פטמן טליה ,מודיעין ,מורה
שביט יעקב ,רמת גן ,מהנדס אל.
הלוי נתן ,כפר שמריהו ,גמלאי
שמע הדס ,גבעתיים ,סטודנטית
מנדלסון יצחק ,ים ,פסיכולוג קליני
ירון אופיר ,ת"א
קאופמן יעקב ,תל אביב ,מנהל
אלישיב ארנון ,הרצליה ,עו"ד
רביב עוזי ,חולון ,רופא
Rishon Le Zion, teacher ,Gorin Sonia
שפר שגיא ,תל אביב
מאיר גל ,כפר סבא
פרייס יהודה ,קבוץ נחשון ,חבר קבוץ
Jerusalem, University Lecturer ,Greenbaum Charles
jerusalem, teacher and student ,drachinsky nomi
berlin ,wisch anke
חנני אמציה ,קבוץ גן שמואל ,שווק
גופר עמירם ,אבירים
רוזנצוויג-גופר מיכל ,אבירים
דר' כהן עברון נורית ,תל אביב ,מרצה
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זיו עמליה ,תל אביב ,מרצה
שפונט נתלי-מון ,תל אביב ,משוררת
לוזון שרון ,תל אביב ,מורה
יבנה מלי ואמתי ,ירושלים ,גימלאים
שכטר עומר ,**** ,נוער מרצ
וייל עפרה ,חולתה ,מורה
וייל יונתן ,חולתה ,מנהל מפעל מוגן
עייק נונת ,גניגר
קלע רחל ,רמות השבים ,פסיכולוגית קלינית
אראל אילנה ,חיפה ,קלינאית תקשורת
פוזננסקי דובי ,ת"א ,סטודנט
פוין עדה ,גניגר ,גימלאית
שפיר חנן וחני ,רמה"ש ,צלם
שקד שלומית ,זכרון יעקב ,חוקרת אמנות
גרטמן הדס ,כרכור
מלצר גלעד ,תל אביב ,מרצה
ונגריק רון ,כרכור ,חינוך לגיל הרך
רועי שקד ,לוס אנג'לס ,מלחין
פיזיק ורד ,בנימינה ,מעצבת גראפית
שקד שמואל ,זיכרון יעקב ,כלכלן
אורסתיו דן ,ירושלים ,מוסיקאי
אלעד אריק ,תל-אביב
שמיר רבקה ,ירושלים
אטינגר פרופ' ברכה ,תל אביב ,אמנית ופסיכולוגית ,מרצה
avi'el ,casspy haim
סהר יפעה ,אילון ,רפואה סינית
בן-חנן .יניב אברהם ,קיבוץ סער ,.גינון.
Tel-Aviv - Montreal, Professor ,Amit Zalman
בלכמן ישראל ,תל אביב
פייגין חגית ,קרית אונו ,מורה
זלצמן נתן ,קרית אונו
ניר אורה ,רעננה
גלקופף דר" מרק ,כפר יונה ,מנהל מחקר 'נט"ל-נפגעי טראומה לאומית'
לנדו נירה ,תל אביב ,גימלאית
שפר טלי ,תל אביב
לנדו עידן ,תל אביב ,בלשן
 ,tel aviv ,shalem shacharאדריכלות
לב רן ,פתח תקוה
גולן מירי ,הרצליה ,מחנכת ואמנית
ארבל בנימין ,הרצליה ,היסטוריון
כרמון מורן ,תל אביב
פנסו צופיה ,חיפה
אורון אסף ,סיאטל  /מושב שחר ,מדען וסטטיסטיקאי
אלקחר איריס ,שמשית ,חינוך סביבתי
אלח'טיב שחאדה חוסני ,לוד ,מורה
חיימזון צביה ,ירושלים Jerusalem
יובל אמנון ,גבעתיים ,מרצה להיסטוריה
ויניצה חוי ,גבעתיים ,מתרגמת
ברקאי רון ,תל אביב ,פרופסור
Kfar Netter ,Benari Gidon
נור עופר ,תל אביב ,היסטוריון
אליאב-פלדון מירי ,תל-אביב ,פרופ' להיסטוריה
פלדון בנימין ,תל-אביב ,מחשבים
פלדון מיכל ,תל-אביב ,סטודנטית לרפואה
סיטבון עופר ,בית שמש ,משפטן
Avichaiel ,Raveh Danny
בן יהודה הדר ,תל אביב
ווס דני ,ניו יורק ,סטודנט
פולוילר דר .גד ,כפר שמריהו ,רופא וטרינר
אהרוני אבנר ,סיאטל ,תוכנה
ג'יריס האני ,באר-שבע ,רופא
Tel-Aviv ,Kuperty-Tsur Nadine
MaineUSA,, University prof ,Grab Alex
כהן ג'סיקה ,סיאטל ,ארה"ב ,מתרגמת
דיב רולא ,חיפה
רומן עליזה ,הר אדר ,מטפלת בחיות
טילר ריקי ,נהריה ,מנהלת מרכז למידה
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בן-משה רמי ,כפר סבא ,יועץ עצמאי
jerusalem, artist ,fishman hamutal
רוסק יונתן ,קורנית ,תלמיד
אליצור דוד ,רמת גן ,מהנדס
ברנזבורג לידיה ,קיבוץ חצור ,אחות
סופר רם ,הוד השרון ,מורה
לוטן יעל ,גבעתיים ,עורכת
שטול-טראורינג אסף ,ניו-יורק ,סטודנט
טל רחל ,תל-אביב ,יועצת הורים
ארבל יובל ,בית אורן
בן משה טלי ,שדה בוקר ,חינוך
בן משה אריק ,שדה בוקר ,חינוך
גרליץ רון ,בית זית ,מהנדס מחשבים
אבן צור אפרת ,קריית אונו
אפשטיין יעל ,תל אביב
Rishon LeZion, Engineer ,Berkovitch Nathan
ענבל טל ,רמת גן ,רו"ח ,מנהלת כספים
רינג עידן ,תל אביב ,סטודנט
רינג ורד ,תל אביב
טבק אבנר ,תל אביב
גת עודדה ,כפר סבא ,גמלאית
קדם אודי ,רחובות ,חינוך
ורדימון ענת ,תל אביב ,מעצבת תקשורת חזותית
ורדימון אוהד ,תל אביב ,רופא
רחמימוב אלון ,תל אביב ,היסטוריון
רחמימוב דניאלה ,תל אביב ,מורה לספרות
ניר עודד ,ירושלים ,סטודנט
Tel-Aviv ,Almagor ella
Tel Aviv, Art Historian ,Ronen Avraham
בן הגיא נעה ,תל אביב
Tel-Aviv, playwright ,Almagor Dan
Zichron Yaakov, pensioner ,Russak Laura
פרץ נדב ,רביבים ,סטודנט
אסטרחן ורד ,כפר אז"ר ,רופאה
Tel Aviv ,Rothstein Susan
עבד-אלגני מוחמד-נוח ,כפר נחף ,מ.מ יו"ר מועצה מקומית נחף
טל שירה ,ת"א ,תלמידה
וגנר מארק ,בן שמן
וגנר דפי ,בן שמן
יושע זיוה ,ירושלים
אולמן חנה ,רחובות ,פסיכולוגית
מגידון טלילה ,ירושלים
Tel-Aviv, architect ,Eytan Omri
נעם טלי ,ניו הייבן ,ארה"ב ,סטודנטית
כץ חגי ,באר שבע ,מרצה
אבישר ניסים ,גני-תקוה ,פסיכולוג
הרמן תמר ,גבעתיים ,מרצה למדע המדינה
הרמן דב ,גבעתיים
בוימל יאיר ,קיבוץ סער ,אקדמאי
בוימל מירה ,קיבוץ סער ,גננת
חי תמי ,תל אביב ,סטודנטית
.ramleh, arch.eng ,dabit buthaina
שרמן חדוה ,קיבוץ גזית
רוסו עמנואל ,צור משה ,סטודנט
רוסו אביטל ,צור משה ,סטודנטית
גל-נור דורון ,ירושלים
california.usa, artist ,volotzky elisha
בן יוסף ארז ,מעלה אדומים ,סטודנט
ca.usa, engineer ,volotzky renana
הרשנברג אילנה ,פרדס חנה ,עיצוב
עופר זהר ,גני-תקוה ,בימאית ועורכת טלוויזיה
עזריאל אביבה ,חיפה ,ביולוגית
עפרת הדס ,ירושלים ,אמן
אלה קרן ,תל אביב
עפרת אבי ,ירושלים ,מהנדס
וייס ישראל ,ירושלים ,רופא
רונצקי אבי ,ירושלים
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איתן טולה ,תל אביב ,עיצוב
קפלן רמי ,תל אביב ,סטודנט
New York, Professor ,. Tayyara Abd al-Rahman
New York ,Abd al-Rahman Maya
האובן אריה ,פרדס חנה כרכור ,תיאטרון
פרסקי רפי ,רמת גן ,אמן
tel aviv ,nahman dean
גולומב אביגיל ,תל אביב ,רופאה
גולומב דני ,תל אביב
מצארווה אינאס ,טייבה ,עובדת סוציאלית
פסלר ארנון ,אורנית
דב תחיה ,נהריה ,מעצבת
העצני נחום ,בית זית ,תעשייה
חן רועי ,ירושלים ,מוסיקאי
Jerusalem ,Fridberg Danny
מנצור סלמא ,טירה ,מורה
מנצור חסן ,טירה
אורן זלאיט יעל ,כרכור ,אמנית
מנצור עבד ,טירה ,עורך דין
פרנקל אילן ,ירושלים
פרנקל דיתה ,ירושלים ,מורה
פרל נחום ,גבע ,חקלאי
פרל גלית ,גבע ,גננת
Herzlya, Film Producer ,Gal Julie
ברלינסקי שי ,תל אביב
כשר רימון ,רמת גן ,מרצה
אמיתי בועז ,זכרון יעקב
אמיתי ציפי ,זכרון יעקב
דורפמן עידן ,ירושלים ,סטודנט
דורפמן מיקי ,ירושלים
ניר איל ,כפר חוגלה ,מדעי הטבע
ארד רועי ,תל אביב ,רקדן חופשי
ירון תמר ,הזורע
ירון גבע ,הזורע
לאה נזרוב ,חדרה
בהט נועם ,נירית
אשכנזי חיים ,תל-אביב  -יפו
לאופר שלומי ,תל אביב ,עיתונאי
Jerusalem, Hebrew University ,Kamir Orit
וינר נעםAnn Arbor, Student ,
בן שטרית שרית ,חדרה ,סטודנטית
שמיר נויהwashington dc ,
בלטמן דניאל ,תל אביב ,מרצה באוניברסיטה
Tel Aviv, Professor ,Poznanski Renee
זיו הרן ,בית שמש ,מורה
kfar-menachem ,shemer moran
Arad, geographer ,roded batya
דולב מאשה ,כרכור
ליבוביץ אבי ,תל אביב ,פיתוח מכנאי
קלינסקי נגה ,חולון ,אומנית
יצחקי גל ,חולון
נוה ישראל ,עין חרוד -איחוד ,מנהל ענף
מסארווה סאלח אבו ליל ,כפר קרע ,מורה+אמן
ענת  anatאידלסון  ,idelsonתל אביב  ,taגרפיקאית graphic
גולדברג אלן ,ירושלים ,מנהלת בארגון חברתי
מאורי טלי ,גן-שמואל
קומם הילה ,תל-אביב ,יחסי ציבור
איזנמן ציפי ,מבשרת -ציון
רפפורט ישראל ,גן שמואל ,אינטרנט
שפריר זאב ,מאור ,מנהל מח חינוך
נחמה תמר ,ראש הנקרה ,הנה"ח
פרץ יעל ,רביבים ,עובדת סוציאלית
פרץ יחיאל ,קיבוץ רביבים ,חינוך
בדארנה קאסם ,עראבה ,מנהל עמותה
Ara, Researcher ,Azab Kareem
טל שרייבר ,פרדס חנה
מרגלית אלה ,יובלים ,חינוך
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לביד נועה ,הזורע ,ביולוגית
רוה סיגל ,בית עוזיאל
דלמן עפרה ,תל-אביב ,חינוך
צרפתי ליוביץ' הדר ,הרצליה
זבידאת שירין ,בסמת טבעון
פרייס יוהנה ,קבוץ נחשון ,גימלאית
L.A., translator ,Rosendahl Benjamin
כהן נויה ,תל אביב
אגבאריה ודיע ,אום אל פחם ,עורך דין
חכים שמעון ,רמת השרון ,בנקאות
ןאן טרינן ענת ,כפר ורדים ,מורה
דר' דולב שחר ,רמת גן
סמואל יעל ,גבעתיים ,עו"ד
עזב עבדוללטיף ,עארה ,מורה
שמעוני סימה ,אילון ,ספרנית
אונגר שרית ,פרדס חנה
דביר רום ,ירושלים
קומאי עפר ,גן חיים
קומאי עולי ,גן חיים
קומאי הגר ,גן חיים
שורץ טל ,בארותיים ,חינוך בלתי פורמלי בעמותה
Jerusalem, Exec Director ,revkin sari
derhana, teacher ,khateeb nofuz
כהן שי ,חיפה ,ניהול יעוץ והנחייה
זונשיין דוד ,תל אביב
אלגור עפר ,ירושלים
Kibbutz Harel, Research, child care ,Weisgal Aviva
סטבסקי יונתן ,תל אביב
מאירסדורף בנימין ,תל אביב
ניר רבקה ,זכרון יעקב ,מורה וחוקרת
יניב בעז ,באר-שבע ,סטודנט
טאוב גדי ,תל-אביב ,מרצה
ברקאי עופרה ,חדרה ,גרפולוגית
דלומי עזרא ,ראש הנקרה /י-ם ,עיתונאי
haifa, researcher ,matta nada
Lotem ,Gross Adi
סטיב רוזן ,באר שבע ,פרופ'
דניאלי אלמוג ,מודיעין ,תלמידה
רדניץ אופיר ,בת-ים ,מתכנת
רדניץ עתליה ,בת-ים
רדניץ אלון ,בת-ים ,תלמיד
מרץ אוריאל ,רמת-השרון
מיכל דרור ,כפר ורדים ,חינוך
ינוב כרמלה ,הרצליה ,הוראת פיתוח קול
ינוב קלמן ,הרצליה ,מפיק
שני ארז ,משמר העמק ,סטודנט
reggio emilia, international volunteer ,vezzosi laura
אדרי יצחק ג'קי ,דימונה
גוטמן הדס ,כרכור
אדרי תמר ,דימונה
מינר ורדיאלה ,ירושלים
Jerusalem ,Ettinger Anders
מלכה ענבל ,ירושלים
הרן טל ,תל אביב
אריאלי שאול ,רעות ,יועץ
אריאלי אור ,רעות ,יועצת
מזור אהרונה ,כפר-הס
ד"ר אופיר מריה ,כרמיאל ,רופאת עיניים
רבינוביץ דני ,תל-אביב ,מרצה
Rehovot ,Cohen Tirtsa
Rehovot ,Cohen Yossi
בן נחום מרים ,בית זרע ,תעשייה
לבנין-דגני אורית ,כפר תבור ,מנחת קבוצות
Jeruslaem ,Ben Haim Noam
בן נחום יוקי ,בית זרע ,מורה
Jeruslaem ,Ben Haim Limor
רביר נמרוד ,הרצליה
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נגה איתן ,ירושלים ,יועץ תקשורת
גינת אריאל ,תל-אביב
אריאל דליה ,מודיעין
רובקין שולה ,גליל ,מרצה
tel aviv, laser technitian ,yashinowski-munzer maytal
ישראל לבך ,תל אביב ,פנסיונר
ריטמן אסתי ,חיפה
עדיני אלעד ,רחובות
בן הלל יותם ,ירושלים
בן הלל טליה ,ירושלים
נתנזון רגב ,גבעתיים
בן הלל גלית ,ירושלים ,תלמידה
שמר יונתן ,שפילד
מר חיים יוסי ,תל אביב ,מלחין
ברוקשטיין אביבית ,כוכב יאיר ,מדריכת ידיעת הארץ
מצר קובי ,ירושלים ,מרצה באוניברסיטה
יעקוב יאמן ,כפר בירעם ,מהנדס
לם אהוד ,ירושלים
יאיר סלע ,חיפה
קורן דינה ,ירושלים
רשף דרור ,גבעתיים ,מתכנת ,כלכלן
קולברג אופיר ,ירושלים ,סטודנט
אייזינגר איתי ,תל-אביב
כהן גרבוז טלי ,גבעת אלה
Jerusalem ,peled miko
מסארווה אחמד יוסף ,ערערה ,סוכן ביטוח
מסארווה סאמי ,ערערה ,סוכן ביטוח
Zichron Yaacov, graphic design ,bat-aviv gabriella
Arara, Film Maker ,Massarwa Arwa
קפלן גל ,משגב ,תלמיד
שורץ שרה ,ירושלים ,מרכזת הוראה באו"פ
Arara, student ,Massarwa Smai
כהנא חנה ,תל אביב ,פילולוגית
יצחקי רונית ,חולון
בן-נפתלי ארנה ,יפו ,מרצה
אבו הלאל מקרימה ,ערערה ,נהג שופל
אנס אבו חוסין ,אום אל פחם ,סטודנט
ס .נועם ,תל אביב ,מתכנת ,סטודנט
Jerusalem ,Kaufman Yossi
אגבאריה עלאא ,קיבוץ יגור ,עצמאי
אלמי רותי ,רחובות ,מורה
אסמעיל מוחמד ,כפר  -קרע
פישר סוזי ,תל אביב ,הוראה
צביאלי עידו ,תל אביב
בעבור תום ,ירושלים ,סטודנטית
קורן לילך ,חיפה ,תלמידה
טריגר צבי ,תל-אביב ,סופר ומשפטן
כוכבי אבנר ,כפר-יונה
שלפי ורדית ,תל אביב
לוי גל ,תל אביב-יפו ,מרצה
צביאלי יונתן ,אבן יהודה
צביאלי איתי ,אבן יהודה
וגנר רועי ,תל אביב ,מרצה
בילצקי ענת ,ת"א-יפו ,מרצה
אור שמרית ,פרדס חנה
מיינר שירי ,חדרה
מיינר דוד ,חדרה
מדיני יוחם ,בנימינה
הנר ליאור ,רמת גן ,עיתונאי
אהרון שלי ,ירושלים
מדיני חנה ,בנימינה
נואטחה זאהר ,ריינה ,מהנדס
נואטחה דסה ,ריינה
buenos aires ,majlin julia
buenos aires ,majlin carlos
שר עמיר ,קיסריה
דמלין בוורלי ,ירושלים
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binyamina ,shlomi dvora
שר מירב ,קיסריה
מגן כרמל ,מצפה אבי"ב ,מתכנת
דמלין סטיוארט ,ירושלים
לם דפנה ,תך אביב ,עורכת דין
וילדאו דוריס ,ירושלים ,ניהול מערכות מיחשוב
וילדאו נתי ,ירושלים ,הנהלה
גיטליס עינת ,רמת גן ,קונדיטורית
גיטליס יונתן ,רמת גן
הס עודד ,הרצליה ,סטודנט
גרופל דניאל ,באר שבע ,סטודנט לרפואה
בר-שירה ינון ,רקפת ,חייל
נופר גרופל ,באר שבע ,סטודנטית לרפואה
בנאי אודליה ,בחן ,מזכירה
אורן קלייר ,גבעת ברנר ,מחנכת
קפלן דנה ,אביחיל
הרשקוביץ דורית ,תל אביב
קפלן בני ,אביחיל
אשר צחי ,פתח תקוה ,סטודנט
נועם עודד ,תל אביב
נועם ליאת ,תל אביב
שריר עומר ,גבעתיים ,סטודנט
ציון נעמיקה ,קיבוץ עירוני מגוון  -שדרות
גרמן תמר ,הרצליה
כרמל-יונתן נילי ,יהוד ,ספרות
כרמל זוהר ,יהוד
בק חגית ,עומר
הררי דנה ,עין החורש ,סטודנטית
arad, senior ,halevi rachel
פתיר אסף ,תל אביב ,סטודנט
להב רוני ,עין החורש ,סטודנט ומדריך נוער
ברוקנר שרון ,תל אביב
שרון דנה ,קיבוץ נחשון
בן פורת עפרה ,כברי ,סטודנטית
אפל נדב ,תל-אביב ,סטודנט
jerusalem, educator ,berkowitsch sylvie
Herzliya ,Sebba Nina
haifa, education ,ben-mor amira
יאיר אלעד ,חיפה
יאיר נורית ,חיפה
ארנון מוני ,רמת גן ,זמר
ארנון רינת ,רמת גן
גרינברג עפרה ,כפר ורדים
גרץ נורית ,תל אביב
הוראק נורית ,חולון
קינן עמוס ,תל אביב
קינן שלומציון ,תל אביב
קינן רונה ,תל אביב
ג'רירי מנאר ,לוד ,עו"ס
איל  eyalדפנה  ,daphnaפרדס-חנה ,תרפיסטית
'Ara ,Azab Abed Elnaser
אמית רם ,תל אביב ,יועץ ביטוח
Zur Hadassa, Student ,Regev Neta
אגמון אילה ,קיבוץ מעגן-מיכאל ,גרפיקאית
Kufur Qari-London, Student ,Massalha Manal
אגמון גרשון ,קיבוץ מעגן-מיכאל ,מכונאי
Tel Avıv ,Hagıt Yaarı
גומפל נעמי ,ירושלים
הלוי חוה ,ירושלים ,גננית
הייטנר דור ,ת"א ,מוזיקאי
אלקון שימי ,תל אביב
אלקון אורית ,תל אביב
רוט חיים ,ירושלים ,גמלאי
ארז עדנה ,תל אביב
נועם מיקי ,תל אביב ,תקשורת
שוסטר איילת ,קריית טבעון ,מרצה
גוז'נסקי תמר ,בת-ים ,מרצה
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גוז'נסקי יורם ,בת-ים
אזולאי יעל ,רחובות ,סטודנטית
קלר חוה ,תל אביב ,פנסיונרית
סעיד חגלה ,גוליס ,כספים
לדג'ינסקיה אסיה ,רמת גן ,תוכן אינטרנט
מורן שושי ,בנימינה ,עורכת לשון
שפיגלמן שאול ,גבעת אלה
סנגן יעל ,מכבים
שריאל יוספה ,קרית אונו
כהן ציון ,נחשונים
בר סתיו שני ,תל אביב ,שירות לאומי
קלין גיורא ,עין המפרץ
קרבט שחף ,ירושלים ,סטודנט
חוטר דני ,יעד ,מחשבים
ירון עודד ,רמה"ש
דגן רוני ,רמת השרון ,פנסיונרית
אייזן מרב ,תל אביב ,סטודנטית
אייזן יאיר ,תל אביב
קרופיק יובל ,כרכור
ח'ואלד עאדל ,נצרת ,חינוך
שתקאי מיכל ,זכרון יעקב ,כימאית ,מתרגמת
קוחלי אלן ,תל אביב
Kiryat Shemona, Psychologist ,Gottlieb Batya
הולדנגרבר נעם ,תל אביב ,אמן
Bet Zera ,Ben Nahum Yaara
שמר דור ,ראש העין
ברג לבני ענת ,הרצליה ב' CARE ,שרותי רפואה
רגב יזהר ,גבעתיים ,מתכנת
עאזם מאי ,טייבה המשולש ,לומדת
רגב דקלה ,גבעתיים ,מורה לציור
לבני ישראל ,רעננה
azur, doctor ,eva lovi dr
Raanana, Business ,Novik Dr. Nimrod
Raanana, Teacher ,Novik Ela
פלג דנה ,תל אביב ,עיתונאית
הרמן רבקה ,ירושלים ,סטודנטית
gaash, research ,moran rami
gaash, archievist ,moran dalia
gaash ,moran natali
זגן שרון ,תל אביב
זגן מירי ,תל אביב
אורן דליה ,רמת גן ,טיפול באמנות
Jaffa, Artist ,Bukhari Samy
שחר דליה ,קיבוץ גונן ,עצמאית
שחר אורן ,קיבוץ גונן
שחר אביה ,קיבוץ גונן ,חקלאי
קירשבאום יהודית ,גני תקווה
קירשבאום אלי ,גני תקווה ,מהנדס תעשיה
שפיגל אהוד ,רמת גן
גדסי גלי ,מיתר
קרויטר מיכאל ,רחובות ,פיסיקאי
קרויטר אילה ,רחובות
כפרי יאיר ,ברעם ,הנדסאי
כפרי רונית ,ברעם ,אחות
ארביב ניצן ,גבת ,סטודנטית
בן הלוי אביתר ,גבת ,סטודנט
סגפי שמעון ,קרית אונו ,כלכלן
סגפי ריקי ,קרית אונו
סגפי חנה ,קרחת אונו
אורן רנה ,רמת גן ,עובדת סוציאלית
פריד תמר ,ירושלים
פריד יעקב ,ירושלים ,רו"ח
שרף נורית ,רעננה ,קדרית
פוזננסקי מיכאל ,פריז ,סטודנט
בן-הלל מיכה ,ניר-עם ,מחנך
שחר טוני ,ת"א ,פסיכולוג
Herzliah ,Naor Israel
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כץ דודי ,תל אביב ,מהנדס תוכנה
שחר בארי ,קיבוץ גונן ,עובד בחקלאות
שחר הילה ,קיבוץ גונן ,מורה
הרמן אלדד ,תל-אביב
וידנפלד ניצן ,הרצליה ,עכבר רשת
גפן מאיר ,רעננה
פז עדי ,כפר סבא ,סטודנטית
נוריאל עלוה ,כפר ורדים
משיח מילי ,תל אביב ,מחשבים
אמיתי דודו ,גבעת עדה ,מידען
ברקאי רות ,ירושליים ,אמנית
סימן-טוב רוביק ,ירושלים ,סטודנט
Bat Yam, Student ,Daniel Salima
בובר זוהר ,פתח תקווה
לטוביצקי דניאלה ,הוד השרון ,מרפאה בעיסוק
דרור גדעון ,סביון ,קברניט אל-על
גל נעמה ,תל אביב ,סטודנטית
חדד נועה ,תל אביב
שורץ מדיני צילה ,בנימינה
גילת אורלי ,תל אביב
רם חגי ,תל אביב ,היסטורון
Jerusalem, University Professor ,Jablonka Eva
Jafa, Student ,Ajami Shahar
שביט נאוה ,חיפה ,אומנית
עזרוני עדנה ,ירושלים
לוי אייל ,חיפה
הולדנגרבר יואב ,חולון ,סטודנט
זעירא יוסף ,ירושלים ,פרופ'
בירמן דניאלה ,ירושלים ,סטודנטית
מולאי יניב ,באר שבע
זעירא שולה ,ירושלים ,מרצה
שמחה עומר ,תל-אביב ,סטודנט
dabouryia, student ,abu joher tarek
ניימן גבי ,ירושלים
ניימן רעות ,ירושלים
מנשרוף דני ,תל-אביב ,הנדסאי
מנשרוף מיטל ,תל-אביב ,עובדת סוציאלית קהילתית
אראלי נרי ,עין-גדי ,היסטוריון
מורג ברין עופר ,עברון
דויטש איל ,יפו ,מחשבים
נוביק רותי ,רעננה
קרמניצר יובל ,תל אביב
קרמניצר גלית ,תל אביב
קרמניצר ספיר ,תל אביב
שוורץ ורד ,נצרת-עלית
שוורץ קובי ,נצרת-עלית ,עצמאי
 ,Maghar ,AbuGhosh Slimanגמלאי
רייכמן יובב ,יעד
רייכמן דבורית ,יעד
חזן נעמי ,ירושלים ,פרופסור
מרקוביץ מוטי ,ירושלים
Germany, student ,rom shulamit
Germany, student ,trompelt kevin
Germany, student ,Zigler Karl
ניר שגיא ,בני ברק
יחיעם לוי ,בארותיים
גרבוז אלון ,רמת גן
הופמן בת-אור ,ק .חפצי בה ,תלמידה
שרפמן אירה ,תל אביב ,עו"ד
נאצר סינאר ,טירה ,סייעת רפואת שיניים
נאצר האשם ,טירה ,סוכן
אבו עמשה סלאח ,טייבה ,מסעדה
אבו עמשה עפיפה ,טייבה ,עקרת בית
בושי משה ,חולון
דויטשר עמית ,באר-שבע ,סטודנט
שפיר אורי ,ירושלים
שפיר טלי ,ירושלים ,מורה
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שחר אפק ,תל אביב
שחר סיגל ,תל אביב
לם דורון ,אן-ארבור ,ארה"ב
לם ג'ניפר ,אן-ארבור ,ארה"ב
שלום ענבל ,תל אביב ,סטודנטית לריפוי בעיסוק
אברהמי עינת ,באר שבע ,סטודנטית
maagan michael, mesaperet ,kipnis ofra
קרבצוק מירי ,תל-אביב ,עצמאית
maagan michael ,kipnis uri
אקהאוז אורן ,ניו יורק
שציבוביץ מישאלה ,ראשל"צ ,תחום הרפאה
קרומר ניר ,גיבתון
קרומר עידית ,גיבתון
קרומר דותן ,גיבתון
hatzerim ,badash nurit
hatzerim ,badash itai
יובל רמי ,רמת גן ,עורך דין
כהן איתן ,חיפה
אלבז שמריהו ,רמת השרון ,עורך סרטים
מאירי דן ישראל ,ניר דוד ,מנהל עמותת אגריטך
קדר שני ,תל אביב
צבל אריאל ,תל-אביב
מן עדו ,יד-מרדכי
Tel Aviv, Educator ,Levi Guy
שושני נפתלי ,קרית טבעון
שחם אברי ,ת"א ,גמלאי
ארלנגר פנחס ,שבי ציון ,גמלאי
אדמוני אביעזר ,תל אביבב ,פנסיונר
אממבון רבקה ,עמוקה ,אוצרות
רמון אורי ,צור הדסה ,סוקר
גרימברג משה יובל ,קרית חיים ,סטודנט
jerusalem, professor ,raday frances
מעוז דודו ,סתריה
אהרוני עופר ,תל אביב
מוואסי אידריס ,באקה אל גרבייה ,פירסום וחינוך
בר הדס ,אשקלון
קשתן רבקה ,רמת-גן ,מנהלת עמותת "קהילה ללא-גבולות"
פז עידית ,עינת
פז איתן ,עינת
פז יותם ,עינת
אדר שמעון ,באר שבע
מאיר יוסף ,בת ים ,אגרונום
יגור דינה ,מושב גן חיים
רועי-גיל הדר ,רעננה
סער יובל ,תל אביב
סער רינת ,תל אביב
גרינברג סילבי ,עפולה ,מורה
ריבנר גדי ,יקום ,מחנך
וולך רחל ,רחובות ,סטודנטית
אנדבורג אסף ,כפר-סבא ,סטודנט
ראב"ד הילה ,הרצליה ,סטודנטית
פרוש תמר ,תל אביב ,סטודנטית
שחר עידו ,תל אביב ,סטודנט
פרבר ליובה ,קבוץ שמיר ,גמלאית
שפיגל אפרת ,רמת גן ,גימלאית
שפיגל נחום ,רמת גן ,גימלאי
דאובר חדוה ,ת-א
מיכל פרטיג ,קבוץ שמיר ,צלמת ובימאית
פרטיג יואל ,קבוץ שמיר ,מהנדס
שחר מיכל ,הרצליה ,מורה
שחר ביצן ,הרצליה ,מתכנת
ברכה נסים ,גבעתיים
ברכה עמליה ,גבעתיים
בר עודד ,מדרשת בן גוריון ,מורה להיסטוריה
בר יעל ,מדרשת בן גוריון ,מורה לאנגלית
זינדל אורי ,ירושלים ,טרם
צורי ויוי ,ירושלים ,לבורנטית
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יכין בעז ,תל אביב
ליכטש תומר ,תל-אביב
רוחאנא עיד ,עספיה ,סטטיסטיקאי
גולן עפרה ,תל-אביב ,פסיכולוגית,גימלאית.
איש-שלום טל ,ירושלים
איש-שלום ענת ,ירושלים
לב רונן ,רמת ישי ,מהנדס תכנה
לב אורלי ,רמת ישי ,מורה
איש-שלום דליה ,ירושלים
בן יוסף אסף ,גבעתיים
ערער שוש ,נתניה ,יועצת נדל"ן
 ,revah oshratאשקלון
ס.נ אווריסט ,חיפה
איש שלום צלה ,ירושלים ,גימלאית
דוד איש שלום ,ירושלים ,גימלאי
זייבל-רובין מיטל ,תל אביב ,גייסת כספים
זייבל-רובין גיא ,תל אביב ,סטודנט
רבינוביץ דוד ,גבעתיים ,הייטק
משניות איציק ,קרית טבעון
ריבק אלון ,חיפה ,רופא
ויסמן הדס ,קרית טבעון
פרופ' אריאב גדי ,רעננה ,מרצה באוניברסיטה
זלאיט אמנון ,כרכור ,צלם קולנוע
תדהר מיכאל ,רמת השרון ,אדריכל
רוחקינד מלכה ,קרית גת ,חילת
גרי מיכל ,גבעתיים
גיל גלית ,תל אביב
זכריה מלי ,קריית גת ,חיילת
זכריה יוסי ,קריית גת ,בעל מסעדה
זכריה עירית ,קריית גת ,עקרת בית
פלד עיינה ,קיבוץ גונן ,קוסמטיקאת
שדה אורית ,גן שמואל
ארד מייק ,חיפה
ארד-ירון רויטל ,חיפה
ארד תום ,חיפה
ארד סתיו ,חיפה
ארד בר ,חיפה
מילמן זיו ,ירושלים
שם-טוב ויקטור ,ירושלים ,שר בגמלאות
מילמן סיגי ,ירושלים
שם-טוב גרטי ,ירושלים ,גימלאית
שפיצר אריה ,ירושלים ,גימלאי
הנדלר דני ,כיסופים
שרונה לוזון ,תל אביב ,מורה
ליפקין הגר ,תל-אביב ,יועצת לפיתוח משאבי אנוש
פלד גוגו ,קיבוץ גונן ,חקלאי
פלדשטיין רוני ,קורנית ,תלמיד
תמיר טלי ,תל אביב ,אוצרת אמנות
הדר רותי ,נהריה ,מיקרוביולוגית
תמיר בני ,תל אביב ,יועץ כספי
Tel Aviv, student ,levi yael
פרזון אסתר ,חפצי-בה ,מזכירת מפעל
ליפקין ספי ,תל אביב ,מחשבים
גלבע טלי שירה ,כרמיאל ,ריפוי ואיפשור
אמוראי-שטרק שוע ,ירושלים ,מרצה )פרופ'(
שאנן עמית ,רמת גן ,מהנדס יישומים
kibutz ein dor, factory worker ,maoz ilan
ילין אריק ,שדרות
אנגלהרט עינת ,חיפה
שולמן שי ,הרצליה
רביד עמית ,קרית חיים ,מורה
בן דור מרב ,משמר השרון
גרוס ענת ,ת"א
גרוס עמית ,ת"א
גרוס עידו ,ת"א ,תלמיד
פרנקנטל יצחק ,גמזו
מלמד רן ,ירושלים ,מנהל
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מלמד נירית ,ירושלים ,מורה
אורן רותי ,משמר-העמק ,פנסיונרית
טיסדייל אלכסנדרה ,יפו
שטרנפלד גילי ,ירושלים ,סטודנטית
טיסדייל ארתור ,יפו
ברדוש מרץ דניאלה ,רמת השרון ,עורכת לשון ועורכת דין
ליביו ארן ,תל אביב
ליביו עדה ,תל אביב
יערה אלון ,תל אביב ,משפטנית
כהן נדב ,פרדסיה
Or Akiva ,Dolev Sharon
Or Akiva ,Dolev Yuval
Or Akiva ,Dominic Moran
Or Akiva ,Dolev Rami
חנין רועי ,תל אביב ,תלמיד
kibutz gezer, raftan ,lopez hernan
kibutz gezer, nurse ,lopez daniela
הדר יורם ,נהריה ,חינוך וידיעת הארץ
שריב בינה ,תל -אביב ,מחנכת
ברין דניאלה ,קיבוץ עברון ,אלטרנטיבי
גורפינקל אורנה ,בנימינה
פרג עפר ,מעגן מיכאל
פרג זיוה ,מעגן מיכאל
רבינוביץ ישראל ,מבוא ביתר ,אמן מורה ומחנך
רבינוביץ ריבי ,מבוא ביתר ,מרפאה בעיסוק
חורש דוד ,עין דור ,מנהל ביטוח
חורש בתיה ,עין דור
חורש זיוה ,עין דור
גפן סיגל ,תל אביב
שחר תרצה ,תל-אביב
דנדקר חנן ,בנימינה
מנדל דני ,תל-אביב
בן-אריה יצחק ,נתניה ,גמלאי
בן-אריה שולמית ,נתניה ,גמלאית
גולדברג סירקין אורנה ,מושב בעת שערים ,מורה
Hod ha Sharon ,Eyal Yona
אוטולנגי רות ,נטף
בן ארי יובל ,הוד השרון ,נגרות
יצחקי טלי ,תל אביב ,מעצבת במה
לוז נמרוד ,מנוף
סלע אבישי ,באר יעקב
סלע מירב ,באר יעקב
kibutz amir, pensioner ,krikman abraham
jerusalem, translator ,Nieraad Jonathan
חורש נעמה ,עין דור ,תלמידה
שרון אורנה ,קיבוץ נחשון ,הידרותרפיסטית
פריבמן ניר ,תל אביב
אגרא לביא ,קבוץ אילון
יאיר בוסתן ,אבן יהודה ,מפיק סרטים
דורית בוסתן ,אבן יהודה ,פסיכולוגית קלינית
אורי בוסתן ,אבן יהודה ,מנהל חברות
לנדא פטסי ,נס ציונה
חיימוביץ אלונה ,יהוד
חיימוביץ ישראל ,יהוד
שני נורית ,צור הדסה ,אומנית
סעד בדראן ,עין סהלה
דרור מירי ,ראשול לציון ,ניהול
בדראן עלי ,עין אל סהלה
בדראן חאלד ,עין אל סהלה
גזמאוי חסן ,עארה
גולדמן בן ,ת"א ,יח"צ
גולדמן תמי ,ת"א
גומל מיכל ,ירושלים ,סטודנטית
אדלמן יונה ,ת"א-יפו ,סטודנט לעו"ס
אלון צביקה ,עברוןו
גרונמן סימונה ,הוד השרון ,מרצה בתולדות האמנות
גולץ רודנה ,הוד השרון ,מלש"בית
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לבני-גולן שרונה ,רחובות
גולן גבריאל ,רחובות
גולן-הדרי דיתה ,גבעתיים
פולת מיכל ,זכרון ,סטודנטית
לשם לאה ,חיפה ,תזונאית
ספרן אלי ,סאסא ,סוכן נסיעות
ליבק סנדי ,תל אביב
עמיבר רונית ,מבשרת ציון ,צורפת
פרץ רעות ,קיבוץ רביבים
צפריר דורין ,בת חפר
אוחנה פרץ דורית ,קיבוץ רביבים
ינון עמוס ,ירושלים ,מרצה
רבל ערן ,ירושלים
אביגור דובי ,רקפת ,יעוץ אירגוני חינוכי
ענבר דן ,תל אביב ,תקשורת
בנבג'י עידו ,ירושלים
קליסמן אורן ,תל אביב
אביגור לאה ,רקפת ,אחות
חסון יערה ,רעננה ,עובדת סוציאלית
ברעם גלי ,תל אביב
אביגור מעין ,רקפת
ויץ ניצן ,תל אביב ,סטודנטית
ויץ גידי ,תל אביב ,עיתונאי
ויץ סתיו ,באר שבע ,סטודנטית
ויץ יחעם ,ירושלים ,מרצה
ויץ אריאלה ,ירושלים ,יועצת אירגונית
שושני נטע ,תל אביב ,סטודנטית
לבנה אורי ,יובלים ,סטודנט
Ramat- Gan, Anesthesiologist ,Schiff-Keren Bareket
קרן פנחס ,רמת גן
Ness Ziona, phd student ,Lapid Karpestam Einat
אפק איריס ,פרדס חנה ,מורה במכללה
אפק יורם ,פרדס חנה ,אמן ומורה
ריימונד מירב ,כפר סבא
אפק טל ,פרדס חנה
אפק דניאל ,פרדס חנה
ריימונד ג'ניפר ,כפר סבא ,ספרנית
וינקלר יובל ,ירושלים ,סטודנט
רואי מורן ,ירושלים
מייזלס רות ,תל אביב
מאיר יעקב ,ירושלים
זהבי ארנונה ,רמת השרון ,פסיכולוגית קלינית
אלזינאתי איה ,לוד ,תלמידת תיכון
אלזינאתי עביר ,לוד ,סטודנטית
נוימן אילן ,קיבוץ עין דור
ברלוביץ אייל ,הרצליה ,סטודנט
זיק אביעד ,ירושלים
פארי מירי ,תל אביב ,אמנית
באלף רחל ,קבוץ מעגן מיכאל ,עובדת סוציאלית
אלעד רחל ,רמת השרון
Haifa, Canter ,Perlman Orit
בונצל יואב ,יפו ,מוסיקאי
קדמון שמוליק ,קבוץ להב ,גימלאי
arad, writer ,landa shaul
arad, logistics ,landa elana
צפורי סיגל ,תל אביב ,שחקנית ורקדנית בטן
קובילב מקסים ,אשדוד ,חייל
אלוני נמרוד ,תל אביב ,מרצה לחינוך
קורן-אנקרי אסתר ,הוד השרון
כדורי שרון ,ראשל"צ ,סטודנטית לע"ס
פרידמן-ברזניאק שרית ,גבעתיים ,יועצת ארגונית
זוארץ אלעד ,גן שלמה ,מחשבים
חנין יעל ,תל אביב
גולדברגר עידן ,תל-אביב ,סטודנט
Jerusalem ,Even Leah
שיקלי ואלרי ,ניר אליהו ,בובנאית
שמש עינת ,כפר-קיש
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ואקנין דניה ,ירושלים
א משה ,ירושלים
לשם אסיה ,קיבוץ אפיקים
לנדאו עמית ,תל אביב
Tel Aviv ,Hoffman Thalia
נהרי סיגל ,מושב נווה ירק ,עו"ס
מוסקו דוד ,זכרון יעקב ,מהנדס
מוסקו נאוה ,זכרון יעקב ,עובדת סוציאלית
מאנע גלית ,רמת השרון ,מנהלה
וינטראוב אהרן ,רחובות ,גימלאי
צליק נעה ,קיסריה
שרת הלל ,רחובות
ﺣﺎﻳﻚ ﻧﺘﺎﻟﻲ ,ﻳﺎﻓﺔ اﻟﺒﺎﺻﺮة ,ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
הרפז תרין ,רחובות ,סטודנטית
נתן גד ,ירושלים ,גמלאי
Canada ,Toronto, Security, ,Hlinovsky Shahar
Canada ,Toronto, Sales person ,Hlinovsky Ayelet
נועם ליאורה ,תל אביב
נועם ניב ,תל אביב
פרץ יער ,ירושלים
 ,kashtan Arninaרמת-גן ,מייסדת ומנהלת מרכז "מיתרים"
בלום עידו ,ירושלים
בלום ליאור ,ירושלים
ויינריב יוני ,חיפה ,הטודנט
קרוואני שירלי ,אשקלון ,סטודנטית
דמבו גל ,חיפה
דמבו טלי ,חיפה
שגיא ג'וש ,רמת השרון
שגיא אמי ,רמת השרון
קרוואני סיגלית ,אשקלון ,תלמידה
אביבה בנאי ,תל אביב ,מעצבת פנים
פרץ איתי ,תל אביב ,תלמיד
קפלינסקי ליאור ,ויתקין ,חינוך
אופיר זהר ,אילון
קרביץ יובל ,תל אביב יפו
בורקוב חגי ,הרצליה
נועם יהודה ,חיפה
גריג יונינה ,אוסלו ,צ'לנית
שמיר אבירם ,ירושלים ,סטודנט
נועם יונתן ,בית חרות
פאר ענבר ,בית חרות
סרדס קרן ,כפר סבא
ארז חנן ,קיבוץ הזורע ,ראש מועצת מגידו
עדן מיכל ,תל אביב
עדן אלון ,תל אביב
גור מיכל ,סביון
ארד יוסי ,כפר סבא
גור יונתן ,סביון
דאלי דור ,תל אביב ,תלמיד
גיא עדי ,אשקלון/תל מונד ,סטודנט
להב גל ,קיבוץ יחיעם ,סטודנטית
אשכנזי דוד ,תל-אביב  -יפו
לזר נדב ,תל אביב
מנטל דורית ,חיפה ,אוכל ואמנות
עומרי ורשבסקי ,עצמון ,סטודנט
צור אוהד ,מזכרת בתיה ,סטודנט
כהן גלעד ,ירושלים ,מוסיקאי
שמילוביץ אורי ,חיפה ,בנקאי
אופק תמר ,adelaide ,חינוך
דיאמנט עדית ,רעננה ,חברת מועצת עיר
דרורי רפית ,אבן יהודה
זליג ורדה ,גבעתיים ,מוסיקאית
פיצ'רסקי שלי ,הר אדר ,מורה ,מנהלת בי"ס
שאול שרה ,ראשל"צ ,סטודנטית
שהינו יוחאי ,קרית גת ,תלמיד
עבד אלחי עדנאן ,טירה ,מחשבים
אנגלמן יהושע ,ירושלים ,רב
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וידל לילך ,מבשרת ציון
גיא נעם ,מילנו/איטליה ,סטודנט
וינברגר גיא מיכל ,מילנו/איטליה ,סטודנטית לוטרינריה
פלומן עמרי ,מבשרת ציון ,סטודנט
גנסין ספיר ,לפיד
קודיש-וייכרט דפי ,תל-אביב
גרינפלד לימור ,תל אביב ,סטודנטית לחינוך
כהן אביב ,תל אביב ,עצמאי
GAN SHMUEL ,bar ilan misha
שנהב רענן ,כפר סבא ,סטודנט
אדלמן קרן ,י-ם ,רופאה
מס-איידר גלית ,קדימה
פופר אביבה ,קיבוץ שדה בוקר ,ספרנית
tel-aviv ,peretz moshe
און אורי ,תל אביב ,אדריכל
רפופורט אהרון ,מסדה ,גימלאי
נוישטיין ורה ,תל אביב ,מהנדסת אזרחית
בן-שמואל סימה ,כפר-סבא
לב רוני ,פתח תקווה ,מחנך
HOD HASHARON ,GOLDINER HANI
שטיינר איריס ,תל אביב
jerusalem ,abiri michal
לסר נגה ,ראש העין
לסר נדב ,ראש העין
לויתן עידו ,ירושלים ,סטודנט
ויינגרטן כרמל ,קיבוץ פלך ,סטודנטית להוראה
יהודאי איתי ,קיבוץ פלך ,מדריך כושר
וינטר רונה ,באר שבע ,סטודנטית
ישראל שושנה ,ירושלים ,מדעי הרפואה
ילובסקי יובל ,תל אביב ,סטודנטית
סטאר נינה ,נתניה
אורחן אסנת ,תל אביב ,מתכנתת
שטייניץ עמי ,תל-אביב ,אוצר
ברקאי חנן ,תל אביב ,עצמאי
חמארשה ג'מאל ,כפר קרע ,עובד סוציאלי
כהן ט ,רמת-גן
 ,ganshmuel ,hadar oraמחשבים
קפלן שטינברג ליאת ,תל אביב ,במאית
ילובסקי יונה ,קיבוץ אילות ,משאבי אנוש
גילדור גיא ,ת"א ,מתכנת
גורן יצחק ,גבעתיים ,גמלאי
וגנר יובל ,בי"ס חקלאי עין כרם ,הדרכה
Ara, ateacher ,younis ataf
ARA, ateacher ,MAHAGNAH yousef
זלצר אסף ,מודיעין
פצ'רסקי מרים ,גבעתיים ,עקרת בית
גורן נועה ,גבעתיים ,סטודנטית
אשד דורה ,תל אביב
פריד-גאון עודד ,תל אביב
פריד-גאון גילי ,תל אביב
הבר אפרת ,ירושלים ,מנהלת ניר סקול
כרמל שושנה ,קב' מזרע ,גמלאית
סבירסקי מרסלו ,מצפה אבי"ב ,מרצה
רואי תהל ,שוהם ,סטודנטית
גולן ענת ,גבעתיים
קדם עודד-דניאל ,ירושלים ,סופר ,משורר ,הוגה-דעות וסטודנט
בוכניק נתנאל ,ירושלים ,מנחה קבוצות
קינן ניר ,תובל ,במאי ומפיק
ادرﻳﺲ ﺧﻠﻮد ,ﻃﻤﺮﻩ
חמאיסי ראסם ,כפר כנא ,מרצה ומתכנן ערים
רומנו כרמיאל ,חלוץ ,אדריכלית
עידן עופר ,תל אביב ,סטודנט
מנדלצוויג אירית ,מנוף ,משגב ,תרגום
tel aviv, student ,avni dan
לפידות רותי ,מכבים -רעות ,ניהול שינויים
מוכנדורף חנוך ,קיבוץ הזורע
אבנון זמברג נעמה ,מודיעין

.2301
.2302
.2303
.2304
.2305
.2306
.2307
.2308
.2309
.2310
.2311
.2312
.2313
.2314
.2315
.2316
.2317
.2318
.2319
.2320
.2321
.2322
.2323
.2324
.2325
.2326
.2327
.2328
.2329
.2330
.2331
.2332
.2333
.2334
.2335
.2336
.2337
.2338
.2339
.2340
.2341
.2342
.2343
.2344
.2345
.2346
.2347
.2348
.2349
.2350
.2351
.2352
.2353
.2354
.2355
.2356
.2357
.2358
.2359
.2360
.2361
.2362
.2363
.2364
.2365
.2366
.2367

קרונברג ליסה ,ירושלים ,מחנכת
אדיב אופיר ,תל-אביב ,מתכנת
זלצר אדוה ,תל אביב
יכין סער ,תל אביב ,מתרגם
אדם גלית ,שדרות
אזר יהודה ,מנוף
סעד מוטי ,מושב אורות ,נגר
לסטר נועם ,פרדס חנה ,עורך ספרים
בנאי יסמין ,באר טוביה ,עובדת קידום נוער
כנען נועה ,בית דגן ,מזכירה
סעד אורי ,מושב אורות ,נגר
שגב עידן ,תל אביב
הרשקוביץ אריה ,גבעת אלה ,מרצה
חרוב סנין ,יפו
אזר רוני ,מנוף
רימלנד אורי ,הוד השרון
קולודני תמר ,ירושלים ,סטודנטית
שמיר שלומית ,רעות ,סטודנטית
שגיב נאוה ,תל אביב
כהנא עפר ,פרדס חנה
Haifa ,Ortner Markus
לנדאו-טסרון אלה ,ירושלים ,מרצה
דה-שליט אבנר ,מבשרת ציון ,מרצה באוניברסיטה
 ,alzinatie natalieלודstudent ,
אמיר אראלה ,קיבוץ הזורע
גוזס שרביט ענבל ,תל-אביב ,מהנדסת בדיקות
קוברסקי אלינור ,תל אביב
קוברסקי עדנה ,הרצליה
מירון ענבל ,חיפה
לינטרנרי יהל ,רמות מנשה ,חינוך
חורש מורן ,ירושלים ,סטודנטית
רק דרורית ,קיבוץ אפיקים ,מדריכת תוכנת רפת
tira, student ,kassim narmin
geser elzarqa ,jorban marwa
geser elzarqa ,najar fatma
um elfahim ,jabarin zhour
דעייף עמאר ,כפר קרע
שיבלי אליזאבית ,אום אלגנם
סרסור אסראא ,כפר קאסם
בדיר שהינאז ,כפר קאסם
עיסא אתיר ,כפר קאסם
הקר ארז ,ירושלים
מינין דורון ,תל אביב ,אדריכל
שחטר עדי ,תל אביב ,עורכת לשונית
עטר אמיר ,ראשל"צ
כן אביבה ,באר-שבע ,הוראה
רינגל שי ,ראשון לציון
אפק עמית ,הר אדר ,סטודנטית לעבודה סוציאלית
Tel Aviv ,Goren Yanai
פסטרנק גיל ,אורטל ,הנדסה
פרי אסף ,תל אביב
ליבנה תומר ,קיבוץ געתון ,שנת שירות
ליבנד מיה ,ירושלים ,מרפאה בעיסוק
זקס יאיר ,גבעת יערים ,תקשורת מחשבים
בר-אמוץ דליה ,קיבוץ מעברות ,ריכוז תרבות
בילו יורם ,י-ם ,מרצה באוניברסיטה
דניה שחטר ,תל אביב
שפר שחטר ,תל אביב
מסעוד נביל הוסין ,ארארה ,אל
כהן שרון ,תל אביב
צור דורון ,קיבוץ אלונים
 ,michaeli mayaחיפה
כרמל מילכה ,הושעיה ,מתכננת
איש-שלום ליהי ,ירושלים
דהאן מייק ,ירושלים ,מרצה
אגרא אפרת ,מבשרת ציון ,סטודנטית
צימרמן הגר ,חיפה ,יו"ר סניף חיפה ,עלה ירוק
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לוי חנה ,הרצליה
וינברג ארנה ,מנרה ,תרגום
דורון גליה ,חולון ,מרצה
Jerusalem ,Gouri Hamutal
מרלא רינה ,עין ההורש ,שיווק
אונגר יעל ,ירושלים
tel aviv, photographer ,leibler hilit
בן יהודה עודד ,תל אביב
ורצ'ינסקי יאנה ,לוד
בן יהודה יעל ,תל-אביב
יונג נורית ,ראש העין
פרידמן אביטל ,תל-אביב
haifa, lecturer uni. of haifa ,frenkel yehoshua
יניב צחי ,רעננה
סינגר איימי ,תל אביב ,פרופ' ,מזה"ת ,אונ' ת"א
רבין רון ,תל-אביב ,מנהל בר
נדלר אילנה ,תל אביב
סקלי איתי ,רמת-ישי ,מתכנת
גולן אבי ,תל אביב ,מנהל בית ספר
בן ישראל מרית ,תל אביב ,סופרת
גדיש אלתר אהרן ,פרוד ,גימלאי
גדיש לאה ,פרןד ,גימלאית
טל צפורה ,בית זרע
בן חורין בן ,תל אביב ,מעצב
מצליח עמרי ,תל אביב
דיין תׂם ,ירושלים ,סטודנט
holon, accountant ,indig eran
שילדקראוט מרים ,להבים ,מרצה
שי עמרי ,תל אביב ,סטודנט
ילובסקי יואב ,אילות ,כספים
כרמל יוחאי  ,הושעיה ,אקולוג
מרקוזה-הס עדי ,הרצליה ,מתרגמת
לימון דותן ,תל אביב
דיאב אמאני ,טמרה ,סטודנטית
קאופמן אשר ,ירושלים ,מרצה
חרמוני ענת ,שורש ,סטודנטית לעו"ס
וינדר לירון ,ירושלים ,סטודנטית
רסולי אלון ,ירושלים ,תלמיד תיכון
דגן חיים ,תל אביב ,עצמאי מנה"ח וביטוח
רגב אדמוני סיגל ,מודיעין
דקל גלעד ,קיבוץ יפעת
ברזיק-פרידלנד לידור ,תל אביב
Gaash ,Balaban Oded
קריסטל חנה ,יובלים ,מתכנתת מחשבים
מוסינזון רנן ,מצפה רמון
אילן שי ,תל אביב ,עיתונאי
koukab, teacher ,hajuj kassim
לינטרנרי שירלי ,קיבוץ רמות מנשה ,אחות מוסמכת
לקסר עדי ,הוד השרון ,עובד סוציאלי
ברישנסקי מיכל ,מודיעין ,שיווק
kiryat-biyalik, student ,koresh lior
שלהב רפאל ,תל אביב
בר לב אריה ,מ .שדה בוקר
יוכטמן אורדית ,כפר ורדים ,מרצה
בן-דרור גיא ,רמות מנשה ,עו"ד
יוכטמן שמעון ,כפר ורדים ,מרצה
 ,shavit mayגבעת זאב ,סטודנטית
ריזק נאג'י ,נצרת ,תלמיד
maker, student ,saeed zhra
שובל אילנית ,חיפה ,מורה
צוקרמן אמיתי ,ראשון לציון
הופמן גיא ,בוסטון
אפרתי ענת ,תל אביב
קדמה אפרת ,עמר
Neve Monosson, Assistant Professor ,Heffetz Ori
ריינס עמליה ,שדרות ,חיילת
ריינס ג'ורג'ט ,שדרות ,בעלת חנות
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London ,Sapir Michal
פלדות אודי ,ניו יורק
מאורי עידו ,גן שמואל
ליוביץ' טל ,תל אביב
בר-גיל תמר ,ת"א
הר-פאר בת ,ת"א ,עו"ס
שמגר דוד ,רחובות ,כלכלן
Cambridge, MA, Student ,Zuckerman Oren
הראל דנה ,יבנה
Rishon LeZion, Student ,Meir Itay
קלרמן אופיר ,ירושלים
קנטורוביץ ליעד ,תל אביב ,עיתונאית
דור רון ,מתן
הרטמן שולי ,תל אביב ,אנתרופולוגית
בר-אור רחלי ,תל אביב ,פסיכותרפיסטית
גבל תומר ,חיפה ,מפתח תוכנה
Boston ,zuckerman orit
רובס משה ,תל אביב
דה-שליט דניאל ,מבשרת ציון
ליברמן אמנון ,תל-אביב ,יוץ תקשורת
בן יעקב נועה ,עין החורש
דגן חנה ,גבולות ,הוראה
קירמה אסתר ,שדי תרומות ,סטודנטית
טוראל ירון ,תל אביב ,אדריכל
tel aviv ,limor rosner muggia
rishon le zion ,grinberg lilach
שניידר ירון ,רעננה ,סטודנט
רוזנברג רוברט ,תל אביב
וינברג חוה ,מנרה ,גימלאית
Hedera ,Caminker Rubens
וינברג שמחה ,מנרה ,גימלאי
שמש שחר ,תל אביב ,גננת
TEL AVIV, DESIGNER ARTIST ,rosenberg silvia
מצרי יונתן ,תל מונד ,סטודנט
זלינגר אורית ,תל אביב
אלפא מור ,ירושלים
מרטון רוחמה ,תל אביב ,רופאה
רסיסי תמר ,מגל ,מפעילת כלי אשראי
רוטמן אסף ,חולון ,סטודנט
גיא שרה ,אשקלון
בר-דוד דליה ,חיפה ,קלינאית תקשרת
לופיאן ליאורה ,תל אביב
אורון יונתן ,תל אביב ,סטודנט
בר-דוד ישראל ,חיפה ,פרופסור
סוריאנו אנה ,ראשון לציון
רמתי עידו ,ירושלים ,סטודנט
שזר נחשון ,תל אביב ,רופא
רוזין מיכל ,פתח תקווה
Ramat Aviv., Pensionerit ,Glukman Ednna
חוסרי ריאד ,שפרעם ,יועץ מס \ יו"ר יח"ד שפרעם
זכאי יהודית ,רמת גן
צבן ענבל ,תל אביב ,שימור מבנים
שנור איילת ,ירושלים ,מורה
בר-דוד שירלי ,בית-אורן ,אקולוגית
גוטליב רבקה ,גבעתיים
אלפא חנן ,ק .גנוסר ,תלמיד
רן יואב ,רחובות ,בונה כלי מוסיקה
פפו יותם ,חיפה
בן-שטרית רחל ,תל-אביב
טייב מרלן ,מעגן-מיכאל
אורלב ערן ,תל אביב
storrs, professor ,blei ron
בן משה ישראל ,הר גילה
כץ עודד ,חיפה ,סטודנט
קיהן שחף ,קיבוץ נחשונים ,סטודנטית
ואן אק יסמין ,קיבוץ נחשונים ,רכזת איזור בשומר הצעיר
reut ,malenky Rotem
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בן ישראל מור ,ירושלים ,סטודנטית
פרפיניאל פאולה ,יקנעם ,חינוך
נוי אפרת ,בית זית ,חינוך
זיידן אסף ,בית זית ,מדריך תעסוקה
נוי דני ,בית זית
עמית אלינור ,תל אביב ,דוקטורנטית לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת ת"א
פרג עמית ,ק .עין חרוד מאוחד
ויס דני ,ניו יורק ,סטודנט
פרג שרון ,ק .עין חרוד מאוחד
רוזן טובה ,תל אביב ,מרצה
לף יואב ,בית זית ,דובר
קרן-הוס קיקי ,ירושלים ,מלחינה
קרפ עלית ,כרמיאל ,עיתונאית
Tel-Aviv, secretary ,badran amira
עמיר דורון ,קיבוץ גן שמואל ,סטודנט
אביגור אמית ,ירושלים ,סטודנט
השמשוני-יפה נורית ,פרדס חנה ,מרצה למדע המדינה
עמיקם עפרה ,עצמון
וודקוק ג'ון ,עצמון
קופמן נוני ,כפר סבא ,בת אנוש
רתם גור ,ניר משה ,אקולוג
שבת שמי ,תל אביב ,חינוך
בדר דנה ,תל אביב ,סטודנטית
קירשהימר שי ,ירושלים ,סטודנט
אילון אמה ,מבשרת ציון
עייק אורי ,תל אביב
אלמי אורי ,רחובות ,פיזיקאי
haifa, archaeologist ,weinberg naomi
זלצר דניאלה ,ירושלים ,תלמידה
רז עינב ,תל אביב יפו ,רפואה סינית
רז עדנה ,גדרה ,פנסיונרית
רתם  Rotemחנה חנה  ,Hannaעומר ,גמלאית
מאור רועי ,תל אביב
וולף דפנה ,ת"א ,סטודנטית
Jerusalem, Academic ,Yoreh Dr. Tzemah
ניר דבי ,כפר ורדים ,פיזיקאי
רם מוריאל ,מגדל העמק
מנור מיה ,כפר-סבא
קופלמן נוגה ,נס ציונה ,אחות
נפרסטק רחל ,עומר
קני עודד ,רמת השרון ,תלמיד
haifa ,shklarskt dan
haifa ,shklarsky chaviva
haifa ,shklarsky oren
מורן דניאלה ,קרית-אונו
Jerusalem, retired ,Bailey Maya
Haifa, Artist ,Enat Ruth
Haifa, Medical Doctor ,Enat Rafael
בן משה מרב ,הר גילה ,אדריכלות נוף ואמנות
כהן זהבית ,מושב שומרה
Haifa, Consultant ,Carasso Yashar
Jerusalem, A Lecturer ,Elad Amikam
קונסטנטיני יותם ,ירושלים
שטיין עמנואל ,ירושלים
שטיין רותי ,ירושלים
עודד ניר ,ירושלים ,סטודנט
Haifa ,Blayvas Ilya
ויטה זילברג ,תל אביב
מג'אדלה סלים ,באקה אל גרבייה ,עו"ד
קריקוב אורית ,קרית אונו ,מפיקה
מרכוס דינה ,הוד השרון
גור עמית ,פרדס חנה ,תסריטאי
שגב סתיו ,פרדס חנה
פתר דני ,תל-אביב ,מחנך
זילברשטיין ברוריה ,תל-אביב ,מחנכת
דולב עידו ,רחובות ,סטודנט
אילן עירית ,כפר סבא
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טוך יובל ,תל אביב
חורש מינה ,מבשרת ציון ,מינהל מדע
translator & Karkur-Pardes Hannah, Writer ,Reich Deb
ליפשיץ תמר ,ירושלים ,גננת
Binyamina, Software Engineer ,Arons Tamarah
מעין נילי ,רעננה ,רכזת אירגון
ג'אבר ג'ריר ,טייבה
ג'באלי נהדה ,טייבה
נאצר חוסאם ,טירה
ג'אבר עפיף ,טייבה
חביב צדיקה ,טייבה
גבע שרון ,ירושלים ,אוניברסיטה
גבע אסף ,ירושלים
גולדפוס חיים ,ירושלים ,ארכיאולוג
פרל אביתר ,תל אביב
לב שיר ,קיבוץ חצור ,חיילת
לב עינת ,קיבוץ חצור ,פסיכולוגית
קנת אורלי ,גן יבנה
קנת חיים ,גן יבנה
דגן מיכל ,באר שבע
קנת רותם ,גן יבנה ,סטודנטית
לויתן עמרי ,תל-אביב ,סטודנט אנתרו'
ברויר איה ,תל אביב ,מתורגמנית
Tel-Aviv, Engineer ,Ben-Yehuda Efrat
אביב רון ,חיפה ,עורך דין
קופמן דפנה ,יעד ,סטודנטית
סער נאוה ,חרשים ,מנחה לקהילה ומשפחה
צוקרמן משה ,תל-אביב ,היסטוריון
ניר איילה ,כפר ורדים ,ציירת
אלפא עדי ,קציר ,פסיכולוגית קלינית
נוימן קרן ,יהוד
אתמרי חגי ,קציר ,הנדסאי מכונות
וולף מאור ,ת"א ,סטודנט
נוי חיים ,ירושלים ,סוציולוגיה
מנוח מרב ,ת"א ,סטודנטית
נוי שירלי ,ירושלים
משולם אילן ,קריית טבעון ,פרופסור
וינגרטן מייקל ,רמת אפעל
רונן רותם ,תל-אביב ,סטודנט
אוהד יוגב ,ירושלים
מור אייל ,ראשון לציון ,מלחין
Herzelia, Sociologist ,Resh Nura
וינבלום ורד ,תל אביב
דור לשם ,בנימינה
טאובר צבי ,תל-אביב
אדלר אורן ,תל אביב ,עצמאי
חילו רולה ,יפו ,סטודנטית
באומן שלומית ,יפו ,אמנית
באלי לירן ,אילון
באלי דלית ,אילון
פארי איקי ,ת"א
ילובסקי יהלי ,קיבוץ סמר ,מדריך נוער
גורני קרן ,תל אביב ,חינוך
פלדחי רבקה ,ירושלים ,פרופסור
פלדחי אריאל ,ירושלים ,כלכלן
ארבל ניסן ,בית אורן
הראל אילנה ,חיפה ,קלינאית תקשורת
ניסנבאום נדב ,באר שבע ,סטודנט
נוריאל חדוה ,כפר ורדים
הדר צרפתי ,הרצליה
קפלן גיל ,משגב
עידו עינת ,תל אביב ,מתמחה במשפטים
גולדשטיין אבי ,אלקנה
ספי מחמד ,קלנסווה ,פסיכולוג
סגל מירי ,תל אביב ,אמנית
סגל יעקב ,תל אביב
יובל גרינברג ,קרית חיים ,סטודנט
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חמארשי סאלח ,כפר קרע ,רוקח
וונשק אוהד ,באר שבע ,סטודנט
אבו סאפי זיאד ,קלנסווה ,חקלאי
סטאו ויקטור ,ת"א-יפו ,מתרגם
פרלסון נועה ,פתח תקוה
פרלסון יניב ,פתח תקוה
Kfar Vradim and Wellington, Mathematician ,Greenberg Noam
Jerusalem+LA, Mathematician ,Usvyatsov Alex
מצר רועי ,ירושלים
jerusalem, mathematician ,hollander sharon
בן יעקב איתי ,Madison, WI ,מרצה
נוה קרן ,ירושלים ,סטודנטית
אשד רחל ,כמון
בן נון שי ,מושב כחל ,מרפא משלים
רם-עמית שירלי ,תל אביב ,תסריטאית
שמואלי שירה ,אשדוד
Zalafa Village, Lecturer ,Amara Muhammad
הלוי לילך ,קיבוץ דליה ,סטודנטית
אלון מיכל ,הדר-עם
שחר נמרוד ,ראשל"צ ,מהנדס אלק'
קרת נמרוד ,תאילנד
תנעמי ניצן ,רשפון
גל יצחק ,אפיקים ,מנהלת הכנרת
אל סיגל ,תל אביב ,ניהול
בן-בסט נעמי ,מושב עין-הבשור ,פסיכולוגית
מקס רחל ,בית אלעזרי ,פנסיונרית
פריאל תמר ,תל אביב
ריפקין יאיר ,קציר ,מנהל מפעל
ריינגוורץ קרין ,נחשונים ,חינוך
רזי צבי ,תל אביב ,היסטוריון
בלאס אירית ,ירושלים ,סטודנטית
tel aviv, production manager ,shoef diana
פפר תמר ,חולון
דוד שירה ,קרית-טבעון ,סטודנטית
ריכטר מיכל ,ת"א ,כ"א
פדן-שטרית כרמית ,בנימינה ,סטודנטית
haifa ,berger shoshana
ביתן אורי ,ירושלים
ביתן ענת ,ירושלים
גבע אודליה ,חיפה ,מורה
בורדון גבריאל ,תל אביב ,תלמיד
מאורר ד"ר עופר ,תל אביב
מאורר יעל ,תל אביב
ענר יוגב ,קרית-אונו
ד"ר קציר שאול ,רמת גן ,הסטוריון
שרתיאל גליה ,רמת גן ,מורה
שרתיאל אמיר ,רמת גן ,מנהל
Haifa ,Bar-David Orna
בלאס עידו ,ירושלים
בלאס שרית ,ירושלים
קלורמן-עראקי בת-ציון ,ראשון-לציון ,מרצה
מיארה כרמית ,תל אביב
ארבל רועי ,הררית ,סטודנט
כהן אסף ,ראשון לציון ,סטודנט
קליין תמי ,כפר ויתקין ,סטודנטית
JERUSALEM, DIETITIEN ,LEVY-CHOLCMAN ADY
צולקמן אריאל ,ירושלים ,פסיכולוג קליני
Kibbutz Yahel ,Reich Nancy
כשדאי איתן ,כפר סבא
ארבל נעמי ,הררית
ארבל דודו ,הררית
עמית עדי ,ת"א
שליט נדב ,באר שבע ,סטודנט
יהושע זיוה ,ירושלים
קים יובל ,תל אביב ,סטודנט
ולדמן יעל ,תל אביב
פאר עמית ,תל אביב ,מהנדס
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יושע-שדה רוני ,חיפה
מורג נעמה ,כפר סבא ,סטודנט
וגר גדעון ,תל אביב ,יועץ כלכלי
שילר גלית ,חיפה ,חינוך
שילר אבי ,חיפה
בר-אל שמואל ,רמת-גן ,מורה דרך
טנא עפרה ,רמת השרון ,סטודנטית
רבינוביץ עינב ,כפר-סבא ,סטודנטית
רבינוביץ ליבי ,כפר-סבא ,תלמידה
פאר טלי ,תל אביב ,מורה לפסנתר
בן מאיר יותם ,תל אביב ,מורה
אלון לירון ,כפר סבא
לוי נועם ,צבעון
ארנון קרן ,תל אביב
גלבוע עינת ,גבעתיים
פלר מאיה ,להבות הבשן
כץ דוד ,תל אביב ,פרופ':ראש החוג להסטוריה ,אוניברסיטת תל אביב
אלון מיה ,כפר סבא
אלון עדית ,כפר סבא ,מנחה למודעות עצמית
אדיב אודי ,חיפה ,אקדמאי
מדיקס אורן ,תל אביב ,עריכת וידאו
אביטל עמליה ,תל  -אביב ,פסיכולוגית
אוסמן ניל ,תל אביב
סבירסקי הדס ,מכבים
שלום נעמה ,ירושלים ,סטודנטית
ויינברג שלמה ,קרית טבעון
מורי ראוך לאה ,רחובות ,מחשבים
רוזנברג דוד ,כרמיאל ,סטודנט
ששון איתי ,תל אביב
ניסנבאום ליאת ,ירושלים
מיכאלי ניב ,ערד
אשד רותם ,כמון ,שירות לאומי
מכלין מרסלו ,ירושליםpsicoterapist ,
בללי ליהי ,תל אביב ,אחראית יחסי ציבור והדרכה מרכז אדוה
אלחסיד אפרת ,ירושלים ,סטודנטית
ניב עמר ,הוד השרון ,סטודנט
דוד אריה ,חיפה ,גמלאי
דוד מרים ,חיפה ,כימאית
מור דנה ,תל אביב ,פסיכולוגית
בכור איה ,חיפה
Jerusalem, Lecturer ,Freudenthal Gideon
שורמן מיכאל ,בת חפר ,יזם היי-טק
מכליס יפעת ,קיבוץ מפלסים ,סטודנטית
פלד אהרון ,תל אביב ,תיירן
פלד דליה ,תל אביב ,אחות מוסמכת
גור יונתן ,רמת גן ,סטודנט
מחאגנה בסל ,פרדיס ,הוראה
דובדבני אמנון ,גבעתיים ,גמלאי/פסל
kfar-saba ,morag noa
לבנבך אלה ,תל אביב ,סטודנטית
kfar saba ,kaidar nir
גנור איריס ,תל אביב
איש  -שלום טל ,כפר ורדים ,חינוך
סלע רחל ,ברקאי ,מורה
לוי מיקי ,תל אביב ,הפקה
גנדלמן תמי ,ניר ישראל  ,130פסיכולוגית
קוזלוב יפה ,ירושלים
herzlia ,grun cesar
שפרן חסידה ,חיפה ,גימלאית
חיים מעין ,ראשל"צ ,סטודנטית
סלע מרים ,הדר-עם
Herzliah, Retired ,Naor Dorothy
כתר אילן ,הדר-עם
חסון תקווה ,כרכןר ,תאטרון
אשר שירלי ,תל אביב ,עצמאית/עתונות
תמר צ'ולקמן ,תל-אביב יפו ,אוניברסיטת תל-אביב
לביא חגית ,חרשים ,מורה
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אשר יעקב ,עין השופט ,מחנך
 ,goldberg odedנגבה ,עו"ס
ביקל דודי ,גבעת עדה
וולוך דינה ,חיפה
יצחקי דיצה ,רמת השרון ,פסיכותרפיסטית
בדילי משה ,נס-ציונה ,קומיקאי
גלעד בתיה ,כפר ורדים ,מורה
ניב עירד ,הוד השרון
אברמוביץ' הלל ,ירושליים ,תלמיד
שדה אמיר ,חיפה ,מחשבים
גז טובה ,אשדוד ,הוראה
kfar-saba ,perry itai
kfar-saba ,perry gila
זהבי פרופסור עודד ,תל-אביב ,מוסיקאי
נורי איתי ,רמה"ש ,סטודנט
גנות שגיא ,חולון
פרונט אור ,ירושלים
ליבנה מני ,רחובות
בראון איל ,חיפה ,רופא
פאר אמיר ,הוד השרון
לרנר חיים ,כפר סבא ,סטודנט
קציר חגית ,קיבוץ גן-שמואל ,סטודנטית
רינת אורנה ,תל אביב ,עורכת
ברקן קרן ,קיבוץ געש
ברקן אמיר ,קיבוץ געש
דיין יובל ,כפר-סבא
שביט אלי ,חיפה ,גימלאי
Arad ,Benzion Hana
חבושי חוה ,חיפה
חבושי דוד ,חיפה
שריף אילן ,ידידיה
שריף גליה ,ידידיה
טל נחום ,טבריה
פינסון יונה ,ירושלים ,מרצה בכירה ,תולדות האמנות
שם-טוב חנה ,חיפה
וקסלר דורית ,חיפה ,פסיכולוגית
יצחקי זהר ,ירושלים ,סטודנט
רז-פינס עינת ,יעד ,פסיכולוגית
רז יואב ,יעד ,מהנדס תוכנה
כנאנה סנא ,טמרה ,סטודנטית
מרדכי שרית ,עתלית ,פסיכולוגית קלינית
פרי אלפא ,רמות נפתלי
הרמתי שרה ,פתח תקוה
להרס ליאור ,ירושלים ,סטודנט
אוקמן טלי ,תל מונד
אוקמן אביב ,תל מונד
ברנהולץ צבי ,רעננה
שקדי עידו ,בית נקופה
סגל נתנאל ,חיפה ,מהנדס אלקטרוניקה
סגל מיכל ,חיפה ,עקרת בית
סגל דקלה ,חיפה ,סטודנטית
בן-אבא דרור ,ירושלים
יסעור ניר ,ירושלים
רוטשילד דנה ,תל אביב
haifa, travel agent ,massad michal
חבושי אורי ,תל אביב
לוי אורית ,מודיעין
לוי מוטי ,מודיעין
יובל קרופניק ,כרכור
זרצקי-טולידאנו עדנה ,חיפה
ברזילי גד ,Seattle ,פרופסור
וייסקופף חגי ,עין דור ,חשב תמחירן
גדרון אריאלה ,תל אביב ,הכשרת מורים
דותן דורית ,חיפה
ספרן חנה ,חיפה ,פמיניסטית
ארז מרגנית ,תל אביב ,סטודנטית לחינוך
ריכטר במי  -אברהם ,ירושלים ,מנהל
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ריכטר רות ,ירושלים ,עובדת סוציאלית
פלג מיכל ,תל-אביב
ג'נאמה עבד ,סח'נין ,פסיכולוג
שפירא הילי ,תל אביב
רז עמרי ,קיבוץ ניר אליהו ,סטודנט
k.vitkin ,tessler oryan
בן-טל יוסף ,ראשון לציון ,עורך
רז שושי ,קרית-ביאליק ,מורה
רפי רז ,קרית-ביאליק ,מורה
רותם סיגל ,כפר יונה ,מ .מתנ"ס
שביט אסתר ,חיפה ,גימלאית
ספיר רותי ,מנוף משגב ,ייעוץ חינוכי
ינאי יעל ,ירושלים ,סטודנטית
Haifa, Retired ,Zernik Raffael
Haifa, Teacher ,Zernik Rivca
הורביץ דור ,קיבוץ ניר אליהו
מור נעמי ,רמת השרון
מור אלי ,רמת השרון ,עורך דין
שורץ איילת ,ירושלים
שורץ בני ,ירושלים
רז שיר ,ניר אליהו ,סטודנטית
טאטי סיון ,קיבוץ רמת הכובש ,מורה
טאטי רועי ,קיבוץ רמת הכובש ,מנהל
Ramat Hasharon, lecturer ,Matar Anat
הברמן אליעזר ,חיפה ,רו"ח
ברויר שלומית ,תל-אביב ,גלריסטית
לוי שירי ,עין כרמל
קובלסקי אילן ,ניר אליהו
אילוז יפתח ,תל אביב ,תלמיד
ליטבק אילנה ,ירושלים ,סטודנטית
בכר סוזי ,הרצליה ,עורכת
עדשי אביב ,תל אביב ,סטודנט
אמיתי מיכל ,גבעת עדה
שגיב אמנון ,נתניה ,פנסיונר
קוקיאלוב לאורה ,רמת גן
ramat - gan ,essar hilly
פרג נירית ,עין חרוד מאוחד ,מורה
=Sakhnin, Engineer ,Sayed-Ahmad Shafeeq
Sakhnin ,Shafeeq Galina
פלדמן סוסנה ,רעננה ,רופאה
פלדמן רוני ,רעננה ,כלכלן
תדמור יואש ,יחיעם ,מורה-
תדמור מיכל ,יחיעם
jerusalem ,adelman eli
סגל ליאת ,אשלים ,סטודנטית
haifa, agent ,HOLLAND ethan
הלוי אסף ,ירושלים ,סטודנט
Ramat Hasharon, Retired diplomat ,Kimche David
ברקאי רנה ,חיפה ,גמלאית
ברקאי יונתן ,חיפה ,גמלאי
רימון עודד ,ירושלים
רימון ליאת ,ירושלים
אביגדור לאה ,רקפת ,אחות
גרבוז יאיר ,רמת גן
מזרחי שי אריה ,תל-אביב
מזרחי ליאורה ,תל-אביב
הולנד רועי ,חיפה ,סטודנט
שלומית הולנד ,גבע כרמל ,מרצה באונבירסיטה
זיוה הולנד ,חיפה
איתן הולנד ,חיפה
ספרן דניאל ,סטודנט ,חיפה
רימר דנה ,תל אביב ,סטודנט
מליכי קרן ,חדרה
פינסון אריה ,ירושלים ,ביוכימאי
תובל אורי ,תל אביב
ציון אלדד ,תל אביב ,פועל
פליקר איתי ,ירושלים
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סופר ענת ,כפר מונש ,רפואה אלטרנטיבית
שביט יעקב שי ,תל-אביב ,מחנך )גמלאי(; משורר
שדה ענת ,ירושלים ,אדריכלית נוף
תל-צור דניאלה ,כפר-סבא ,סטודנטית
tel aviv, teacher ,mehari shelly
זיאדה האני ,ינוח-ג'ת ,הדרכה
זילברשטיין נדב ,בית זית ,סטודנט
אברהם צליל ,צורן ,בת שירות אזרחי
מילר יונתן ,רמת גן ,סטודנט
דיין-פרל גילי ,פתח תקווה ,דוקטורנטית
ליבמן אלעד ,תל אביב ,סטודנט
Jerusalem ,Satlow Eleanor
Jerusalem ,Satlow Michael
שוורץ נעמה ,תל אביב
tel aviv, student ,westphal nicola
יפעת דורית ,תל אביב ,אוצרת
נמרוד שרון ,תל-אביב ,מרצה
טל רותם ,הוד השרון
לרון גיא ,תל-אביב ,סטודנט
רז נגה ,יהוד ,עורכת
ויקינסקי עומרי ,הוד השרון
ינוביץ' עומר ,הוד השרון
אור יער ,הוד השרון
אמודי-רנרט דלית ,תל-אביב ,עורכת דין
לוי אברהם ,תל אביב ,שחקן
לוי דליה ,תל אביב
כהן רותם ,מודיעין
שדה בני ,ירושלים ,יועץ ארגוני
ט יוליה ,תל אביב ,סטודנטית
hod hasharon, social worker ,gronemann ophra
סומך ששון ,תל-אביב ,פרופסור אמריטוס
פונדק מיכל ,הרצליה
סומך רותי ,תל-אביב
מורג יעל ,כפר סבא ,פסיכותרפוסטית
שרון רחלי ,תל אביב
מורג עזי ,כפר סבא ,מהנדס
מורג מירי ,כפר סבא ,עקרת בית
גל שרי ,תל אביב ,מנהלת עמותה
גל יוסי ,תל אביב ,רואה חשבון
יריב גיא ,חיפה ,מחקרי שוק
גולדנברג מיכל ,תל אביב
שטיין הניה ,ירושלים ,חינוך והוראה
צור תם ,קיסריה ,סטודנטית
צור אריה ,קיסריה ,עסקים
אלון אבי ,כפר סבא
צור חנה ,קיסריה
איה מפרע ,כפר סולם ,רוקחת
ברקני זהבה ,פרדס חנה ,מנחת קבוצות
פרידמן עופר ,ק.טבעון
כץ שלומית ,מבשרת ירושלים ,רופאה
כץ דוד ,מבשרת ירושלים ,מהנדס
זמיר איל ,ירושלים
כץ תדי ,מגל ,היסטוריון
אלון נחמן )נחי( ,תל אביב ,פסיכולוג קליני
אלון גלית ,תל אביב ,אחות
קיסר יובל ,יובלים ,שנת שירות
קיסר יותם ,יובלים ,שנת שירות
אפרת זהרה ,אבן יהודה ,סטונטית
צפריר יעל ,גדרה
שלו שרון ,תל אביב
יגר שמיר ,אילון ,סטודנט
ברייטמן חגית ,כמון ,קהילתי
זכאי רוני ,תל אביב ,סטודנטית
אמיר אילנה ,כפר סבא
ברייטמן שמעון ,כמון ,רופא
ברייטמן אביבה ,כמון ,הוראה
tel aviv, teacher ,karlish maya
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Haifa, teacher ,Kimel Bianca
סטריאן דניאל ,עוספיא ,סטודנט
סטריאן רפיק ,עוספיא
ברקת אלי ,ירושלים ,עורך וידאו
ברוור יעל ,תל אביב
צ'יזיק נעמי ,רמת ישי
גלנסקי נטע ,ת"א ,סטודנטית
טובי ינון ,חוות מקורה ,צלם
שריף אמיר ,גשר-הזיו ,מורה
ודעי-שמרון אייל ,ירושלים
שמרון ודעי רותי ,ירושלים
moledet, nears ,weiss ariela
moledet ,weiss avi
סטרומזה דפנה ,ירושלים
סטרומזה אורי ,ירושלים
פלג גיל ,רחובות
פלג אורלי ,רחובות
פלג תום ,רחובות
לוי טלי ,נעלה
יגר סמדר ,קיבוץ אילון ,מנהלת בית ספר
יגר אבנר ,קיבוץ אילון ,ניהול
פוגטש זיו ,תל אביב ,מחשבים
לבני להב לירית ,תל אביב
שחם זיוה ,חיפה ,גימלאית
לוי אייל ,נעלה ,מחשבים
זק"ש דליה ,חיפה ,מרפאה בעיסוק
פיינשטיין אביטל ,קרית מוצקין
פיינשטיין אורה ,קרית מוצקין
פיינשטיין אברהם ,קרית מוצקין
הויגר טל ,קרית מוצקין
הויגר אפרת ,קרית מוצקין
ג'בארה ראידה ,טייבה ,אחות
ג'אבר עבודי ,טייבה ,סטדנט
פארן שמעון ,געתון ,עובד תעשיה
פארן נורית ,געתון ,מורה
שיר אבישג ,מושב פארן ,סטודנטית
מרי-אש ארנה ,חיפה ,גרונטולוגית פמיניסטית
haifa ,bar-din talma
australia, teacher ,Nissen alex
גופר דנית ,חיפה
רייניך רותי ,תל אביב ,סטודנטית
שקטר סו ,קיבוץ גזר ,מפעילת בריכה
גרליץ אור ,רמת-גן
יונגמן עפר ,חיפה ,מנתח מערכות
בלייר פנינה ,חיפה ,קולנוע
מכלוף חי ,ירושלים
בן אלי אביב ענת ,כפר ורדים ,עובדת סוציאלית
נבות דורון ,תל אביב ,חוקר אקדמי
קולודני זיוה ,חיפה ,אדריכלית-נוף
יוסקוביץ יעל ,ירושלים
זיו אלון ,ירושלים
תומר אמיר ,עין-שמר ,סטודנט
תומר עינת ,עין-שמר ,מורה
Kiryat Tivon, Artist ,Kimche rina
Kiryat Tivon ,Kimche Chaim
קלדרון מלכה ,מבשרת ציון
קלדרון דני ,מבשרת ציון
קידר הדס ,תל אביב ,אמנית
קידר אורי ,תל אביב ,פסל
יודלביץ' אורי ,ירושלים ,סטודנט
ramat gan, designer ,harpaz alexander
'Shoresh, Eng ,Benari Micha
קאופמן נועה ,ירושלים
Nesher ,Ziv Annette
קרייסלר חוה ,חולון
שמיר מלאת ,הרצליה
שמיר יוני ,הרצליה
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גולן יעקב ,תל אביב
עינב גל ,מולדת ,סטודנט
קציר אילת ,תל אביב ,סטודנטית
Kfar Sava/Toronto, Advocate ,Lowi Henry
בוסו דן ,הרצליה
בוסו לימור ,הרצליה
אלעזר עומר ,ירושלים
אלעזר גלית ,ירושלים
עוליאל פירו ,רמת גן ,מדיה
סער עמליה ,חיפה ,אנתרופולוגית )ד"ר(
סער רונן ,חיפה ,עצמאי
סער שני ,חיפה ,תלמידת תיכון
מורן יואב ,גבעתיים ,מחשבים
מורן הדר ,גבעתיים ,מורה
Migdal Haemek, pensioners ,Kemp Noam and Judy
דביר שרון ,ירושלים ,סטודנטית
רשף ארנה ,נעלה
גרודזינסקי דן ,ירושלים ,סטודנט
מייר קסם ,גבעתיים
מיתר רון ,ציפורי ,מהנדס
מיתר אורית ,ציפורי
פלג פטר שלמה ,קרית טבעון ,גימלאי
וולשטייו-פלג אירית ,קרית טבעון ,גימלאית ,מטפלת משפחתית
פרנקפורטר מאיה ,ירושלים ,רכזת מידע בת שלום
פרנקפורטר יוסי ,ירושלים ,מהנדס
תמיר חגי ,יפו ,אדריכל
תמיר אתי ,יפו
פלי יהודית ,יעד ,סמנכ"ל תפעול
Kiriat Tivon, pensioner ,Livni Mordechai
Kiriat Tivon, pensioner ,Livni Chava
קידר יהודה ,ערד ,פרופסור
קידר נורית ,ערד ,בנקאות
שהמי שי ,מבשרת ציון ,מנכ"ל עמותה לחינוך לאתיקה שלטונית
מוטוביץ צאנין תמר ,תל-אביב ,מתרגמת
jerusalem ,feld annette
Jerusalem, researcher ,Pillemer Graciela
חמיאל איתמר ,יפו
yaffo, teacher ,lapid rakefet
yaffo ,barad liat
ענבר הרצל ,ירושלים ,גימלאי
ענבר אסתר ,ירושלים
daburiya, student ,abu-arshed rasha
גסקו יעל ,עצמון ,מנהלת משאבי אנוש
דורון דניאל ,חיפה ,פנסיונר
הרץ יצחק ,ירושלים ,מחשבים
עברון נמרוד ,ת"א
עברון עמרי ,ת"א
הורביץ גל ,תל-אביב
ביטון מאיה ,מודיעין ,תלמידה
שחטר הגר ,באר שבע ,שנת שירות ,עמותת אלון
סימקוביץ ביאטריס ,כפר סבא ,מזכירה רפואית
Naharia ,Aaron Nelson
בילר טלי ,ירושלים
אכתילאת מוחמד ,דבוריה ,רואה חשבון
בר ניר ,ראשון לציון
עמיר פרידמן ,יפו ,תוכנה
בכר אילן ,הרצליה ,סטודנט
אופיר ניר ,ירושלים ,תלמיד י"א
תמיר יהודית ,יפו
שובל קשת ,תל אביב ,הוראה
שיינטוך טובה ,ירושלים
סגולי אירית ,תל-אביב ,אומנות
גאלאי רון ,ירושלים
Berkeley/Jerusalem ,Greenblatt Terry
פיטשון רועי ,תל אביב ,הוגה דעות
ליפשיץ שונמית ,רעננה ,מתרגמת
אשל עידית ,יפו ,מוזיקאית
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צאנין זאב ,תל-אביב ,מחשבים
רומן גילית ,תל אביב ,הכנה ללידה
באומן רינה ,הרצליה ,מנהלת מעון יום של נעמת
שפיר אור ,רמת גן ,תלמיד תיכון
בן-שחר יעל ,תל אביב ,גימלאית
פרידמן יעל ,ירושלים
נלבן מירה ,עומר ,מדעי המחשב
נלבן רפי ,עומר ,איש עסקים
חושן ראובן ,תל אביב ,כלכלן
Tel-aviv ,barishansky shafrira
Tel-aviv ,barishansky yoram
בלבן איתי ,עומר ,סטודנט
רוס הילה ,וונקובר
ריבק רות ,ירושלים
סרבר מעיין ,נתניה
סרבר אבי ,נתניה
קסטל נעם ,עומר
גלזר יפתח ,חיפה ,סטודנט בטכניון
גלעדי יהונתן ,אלקנה ,סטודנט
גרין-בקר אנאי ,הוד השרון ,עיצוב
בור הדס ,תל אביב
מלכין דנה ,הרצליה ,סטודנטית
רגב נאוה ,רמת גן ,אדריכלית
לכטר רות ,תל אביב ,פסיכולוגית
בן-דור שמואל ,באר שבע ,גימלאי,אוניברסיטת בן-גוריון
דגן מיכל ,חיפה ,מנהלת עמותה
גואטה אהובה ,ת"א-יפו
גואטה אפרת ,ת"א-יפו
גואטה עמוס ,ת"א-יפו
גרופי סול ,ת"א-יפו
מעיינוב עדי ,הרצליה
זמיר אטל ,מודיעין ,פיזיותרפית
רבין עדי ,תל אביב
גואטה ניצן ,תל אביב ,תלמידה
איל שרה ,תל-אביב ,מרצה באוניברסיטה
למפל יוסי ,רג
איל אדם ,תל-אביב ,אדריכל
בוקר יעלה ,תל אביב
ברודרמן אלי ,חיפה ,אקדמאי
אמוראי אדם ישי ,ירושלים ,תלמיד י"ב
Framingham MA USA ,Dassa-Nachum Yael
דגן רחל ,מודיעין ,מרצה
בהט יובל ,בית אלעזרי ,סטודנט
אלרז אורן ,תל אביב
שדר ערן ,תל אביב
amsterdam ,shabtay michal
שחר שי ,מבשרת ציון ,מדע
ריב אסף ,תל אביב
רוזנטל בז ,רחובות
לרנר אירית ,כחל ,רפואה משלימה
שריג רות ,תל אביב ,פסיכולוגית קלינית
שריג יצחק ,תל אביב ,מנהל חברות
ריינגולד עומר ,רחובות
טל אביבה ,קרית מוצקין ,גימלאית
היוז לוי ,באר שבע ,חינוך
היוז רותה ,קיבוץ רמת יוחנן ,גינון
jerusalem, professor ,,smith pat
רז נעמי ,ירושלים ,רכזת הגיל הרך בתנועה ליהדות מתקדמת
בורשטין יותם ,תל אביב
רותם מיכל ,כחל ,מורה
קיבריק רועי ,פנימיית רעות ,מחנך
Ramat-Gan, Advocate, Mediator ,Bassewitch Frankel Nechama
דומן יואב ,תל אביב ,סטודנט
Haifa ,Totry Manal
פרסול ירון ,תל אביב יפו
סעד אמיר ,גוש חלב ,עובד סוציאלי
בלוך דניאל ,כפר סבא ,עיתונאי
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איתמר גיורא ,גני-תקוה ,עובד סוציאלי
גרינברג רונן ,קיבוץ אילון ,מחנך
גוב ניר ,רחובות
לומברוזו רונית ,ירושלים
nazareth ,saba aziz
שכטר לישי ,עכו
בנאי צפורה ,חולון ,מורה גמלאית
הער נדב ,ירושלים ,סטודנט
לורך פרופ' יעקב ,ירושלים
וידצקי ג'ודי ,תל אביב ,מתנדבת
רוזנברג רתם ,תל אביב ,סטודנטית
זבולון תאיר ,תל אביב ,עורכת
שיו ריקי ,תל אביב ,רואת חשבון
Jerusalem, translator ,Morris Ruth
גוגונסקי אנה ,שדרות ,סטודנטית
סמורזיק-פוזננסקי הילה ,תל אביב ,עו"ד
כהן כרמית ,ירושלים
דן לי ,רעננה ,מתורגמנית לשפת הסימנים
דן ישי ,כפר סבא ,במאי תיאטרון
בן-חיים יעל ,תל-אביב ,דוקטורנטית
דן טובה ,כפר סבא ,מורה לדרמה
צור דניאל ,תל  -אביב
דן נעם ,ירושלים ,סטודנטית
דן עתליה ,כפר סבא ,תלמידה
גורן הגר ,בית-זית ,אמנית
Bat Yam, nurse ,Sleeper Sharon
וורגן יעל ,תל אביב-יפו
בוגה אנטואן ,צרפת ,מורה לחינוך המיוחד
דקל גלעד ,רעננה ,פקח טיסה
גביעון ד"ר ליאורה ,תל-אביב ,סוציולוגית
מזור הופמן בתיה ,ירושלים ,מידענית
האופטמן אהרון ,רמת-השרון ,מחקר
גורן חדוה ,תל אביב
אור אמירה ,בני עטרות ,פסיכולוגית
ליבוביץ אהרון ,גני עם
אגור צביה ,תל אביב ,מדענית
Jerusalem, artist ,kleinfeld annette
ויסברג דוד ,תל אביב ,כלכלן
Tel Aviv ,Wesley Elana
אברהים ג'מיל ,אבוגוש ,כותב ועורך תוכניות חנוכיות
בן-יהונתן חוה ,תל-אביב
רינות נורית ,ירושלים
דוניץ ארנון ,תל אביב ,מורה ומחנך
מחאגנה סעיד ,אום אלפחם ,סטודנט
Tel Aviv ,Friedel Susanne
ריטר דן ,חיפה ,מרצה ,טכניון
בקר דליה ,ירושלים
haifa, psychologist ,talhami inas
עמית דפנה ,ירושלים ,מתרגמת
גינצבורג שמעונה ,ירושלים
אלוני פרי אסתי ,רמת-גן
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