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 נתונים על התרומות 

 ר מפלגה"שקיבלו המועמדים לתפקיד יו

 ל"המפד

 אור לב זבולון 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אבי ביתן מזכרת בתיה 11,100

 אבנר חגי ירושלים 9,999

 איזי ליבלר ירושלים 4,000

 איתן בן דוד ירושלים 5,000

 אליעזר יסלזון ירושלים 3,000

 אסתר אורלב כפר אדומים 5,500

 ביתן ציפורה מזכרת בתיה 33,000

 בן ציון סנד ירושלים 2,000

 גיל רשף ראשון לציון 11,100

 דוד רובנר פתח תקווה 5,000

 מן'דוד תורג חובותר 2,000

 דניאל גולדמן בית שמש 10,000

 זבולון אורלב ירושלים 858,351

 חיים פרילכמן פתח תקווה 5,000

 יואב ביתן רחובות 11,100

 יוסף פריימן תל אביב 3,600

 יוסף קרמר מבשרת ציון 11,000

 יחזקאל ברנהולץ בת ים 10,000

 יחזקאל טלר חיפה 2,000

 יצחק ניסן פתח תקווה 2,000

 ישראל זעירא ירושלים 1,800

 לאה פלאח טירת יהודה 5,000

 מאיר וידל תל אביב 11,000

 מרדכי גנץ הרצליה 11,000

 משה חדיף ביריה 11,000

 נגה בן דוד ירושלים 5,000

 נחמן קידר נתניה 11,000
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 סינדי צימרינג ירושלים 5,000

 עודד בן דוד ירושלים 5,000

 עזריה נדב ליםירוש 5,500

 קורט וייס רוטפאם ירושלים 10,000

 שמואל ברחד מצפה נטופה 7,000

 שנטל בלזברג ירושלים 10,000

 
 הרשקוביץ דניאל 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אברהם היימן חיפה  5,000

 אהרון מרקוביץ רעננה  800

 אליו מוטי זוננפלד רעננה  43,000

 ןאליעזר רובינזו חיפה  500

 אשר קופרשטוק חיפה  1,600

 דניאל הרשקוביץ חיפה  2,000

 דרור שלום להבים  1,600

 חנינא אפלקר חיפה  2,000

 יאיר הוד חיפה  1,600

 יונתן ביר יוהנסבורג 7,800

 יוסף בן יצחק חיפה  5,000

 יוסף פרוליך חיפה  1,600

 יוסף פרוליך חיפה  2,400

 רטיעקב נויבי גבעתיים  3,000

 יצחק צבי פלג גבעתיים  3,200

 ישראל יונגר חיפה  1,800

 ישראל פרידר גבעת שמואל  800

 מוחמד אבו גאמע באר שבע  10,500

 משה מידר מיאמי 19,500

 משה שהם הושעיה 1,600

 נחום שפיר חיפה  1,600

 נתן פלדמן מקסיקו סיטי 3,729

 סאסאן חודאדדי רעננה  1,000

 סמית סלוין  רעננה 40,000
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 עופר אפלקר שדה יעקב 2,000

 ציון ירום חיפה  5,000

 צפורה ולפיש חיפה  3,000

 שלמה ולפיש באר שבע  4,000

 שמעון פולק קרית  1,600

10,000 USA David Segal 
4,030 USA  Sandra Schvetz 

 
 בנט נפתלי

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אבנר קינל חיבת ציון 10,000

 איתן ארז תל אביב 7,500

 אלברטו שאול אדלמן ירושלים 20,000

 בן אדלר רעננה 10,000

 גבריאל ליבלר ירושלים 1,000

 גדעון סמואל נוף איילון 10,000

 גימס ומירנה בנט חיפה 10,000

 דבורה ואליוט טננבאום רעננה 43,285

 דוריאן ברק רעננה 1,800

 יונתן מדבד ירושלים 5,000

 מוטי שוננפלד ברזיל 44,000

 מוריס קונרד ירושלים 30,185

 מייקל אייזנברג ירושלים 44,000

 משה יהודה שוננפלד ירושלים 42,700

 נפתלי בנט רעננה 617,861

 נפתלי כהן ירושלים 15,000

 רור' ורג'פמלה וג ניו יורק 10,629

 תומר טרבס כפר אוריה 500

 Andrew Kligerman מריון סטיישן 3,884

 Andrew Kligerman ניו יורק 1,943

 Arthur Dantchik ניו יורק 42,944

 Greenberg Jonathan ניו יורק 9,718

 Jonathan James Klahr ניו יורק 3,884
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 Murray Zucker קליפורניה 5,831

 Roger Hertog ניו יורק 7,758

 
 

 התקווה

 אלדד אריה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אריה אלדד כפר אדומים 5,000
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 נתונים על התרומות 

 שקיבלו המועמדים לתפקיד חבר כנסת

 הליכוד

 אביטל  גבי

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 :תרומות שנתקבלו במהלך תקופת הבחירות    

 גבריאל אביטל רחובות 31,491

 דוד אביטל אליפלט 65,000

 חיים דורסמן רחובות 2,500

 אל לוי יו רחובות 2,500

 יצחק אביטל  אליפלט 85,000

 :תרומות שנתקבלו לאחר תקופת הבחירות    

 שלמה גולדפרב שהם 1,200

 יצחק הכהן גבעת שמואל 1,000

 
 אבן צור דוד

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 דוד אבן צור קרית ים 10,000

 
 אדלשטיין יולי  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 מסרחוליו  ב"ארה 8,998

 גדעון פלאט ב"ארה 9,210

 יצחק אפלבוים ניו זילנד 10,000

 לאה מולדבסקי כרמיאל 6,000

 איתן לוינסון ב"ארה 8,620

 מתיו לוינסון ב"ארה 8,620

 בדה לוינסון ב"ארה 8,620

 מוריס קונרד ירושלים 6,202

 גולי פרידקין קליפורניה 774

 טוביה הירש ב"ארה 8,800

 רי וייסא ב"ארה 8,800
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 צוקרמן אריה בית שמש 10,000

 מוריס טוכמן ב"ארה 8,800

 חיים אהרון ראשון לציון  8,000

 חיה ויטה זיילר קריית מלאכי 9,000

 מרדכי ומרים מיכשוולי לוד  8,000

 יצחק מאיר הגר ירושלים  10,000

 שלמה קליש ירושלים  3,000

 דוד ולאה בראון תקוע 1,000

 מנחם וייס האנגלי 11,100

 ניסים ורחל מור אשדוד 10,000

 יוסי יזדי אשדוד 10,000

 שרה וניישטיין גבעת שמואל 10,000

 יעקב גורסד גבעת שמואל 10,000

 ולדימיר גוסינסקי תל אביב 10,000

 ניר יוסי וחני קרית אתא 10,000

 אריה רבקה מנדל ירושלים 1,500

 דוד גייקובס חשמונאים 10,000

 יהודה ושירלי גורסד כפר בן נון 10,000

 מארק בלזברג ירושלים 10,000

 משה שפיצר ירושלים 5,000

 שרה מושקוביץ ירושלים 5,000

 יעקב שלום פישר בני ברק 10,000

 סממה אבי באר יעקב 4,000

 Yaron Frider ב"ארה 3,783
 Joseph Klaynberg ב"ארה 1,891

 Adam Sokol ב"ארה 1,891
 Martin Klein ב"ארה 6,809

 Denis Aronson ב"ארה 6,809

 Shuan Bacher ב"ארה 10,463
 Herbert Sheif ב"ארה 9,390

 David Hatchwell ספרד 10,396
 Menachem Menoel אנגליה 8,861
 Shlomo Zalman אנגליה 9,192
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 Mark H Tanenbaum ב"ארה 10,564

 Jpseph Kaufman ב"ארה 587

 David Levine ב"ארה 1,955

 Sarah Biser ב"ארה 5,865
 David Handlin ב"ארה 782

 Faye & Joaquin Zuluaga ב"ארה 9,638

 Barbara Treitel ב"ארה 9,700
 Leon Falic ב"ארה 10,514

 Simon Jana Falic ירושלים 10,514

 Jerome Debbie Falic ב"ארה 10,514

 Fred Halpern ב"ארה 3,879

 Sandra F Carn ב"רהא 9,880

 Anne Joseph Gontownik ב"ארה 9,810

 
 אדמסו אללי 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אלי מלכה אשקלון 5,000

 אללי אדמסו צ"ראשל 25,388

 מיכאל פרוינד רעננה 5,000

 משה דולגין תל אביב 1,000
 

 אוחנה שוקי : מועמד

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 מיר וויסמןולדי צפת 10,000

 מילה רוזנפלד צפת 10,000

 תמר גלרין צפת 11,000

 יוסף אוחנה צפת 8,000

 שוקי אוחנה צפת 3,000

 נינה הולצר צפת 7,500

 
 איפרגן משה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 משה איפרגן ירושלים 42,176
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 אריק זיו  ירושלים 5,000

 צדוק כהן  חדרה 6,000

 
 איש שלום דוד 

 שם התורם כתובת ח"ם בשסכו

 דוד איש שלום ירושלים 12,530

 
 איתן מיקי מיכאל 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

9,700 Los Angeles Adam Milstein 

3,800 Los Angeles Adrian Goldstein 

3,865 Los Angeles Alon Miller 

3,848 Massachusetts Avraham Almozlino 

9,663 Calabasas Dafna Tene 

9,750 Encino Dane and Michal Alpert 
9,527 Vernon David Shalom 

3,882 Los Angeles Eli Marmur 

9,582 Pacific Palisades Mansoor Gilani Javahery 

9,663 Bel Air Naty Saidoff 
9,496 Beverly Hills Samuel Delug 

9,500 Los Angeles Shawn Evevhaim 

1,900 Montreal Shimon Finkelstein 

 אביב פיני רמת גן 1,800

 אלברט גבאי שדרות 1,170

 אלי אונגר רמת גן 3,850

 זהבית אלמליח שדרות 1,000

 חנה הראל  אזור 500

 מיכאל איתן שדרות 123,000

 מרסל גולדברג תל אביב 10,000

 משה טננבוים קרית אונו 3,600

 קרין נהון רמת גן 1,060

 שמואל שניצר תל אביב 10,000
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 אליעזר יוליאנה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אליעזר ישי יוליאנה קרית מוצקין 5,000

 ישי מארק קרית מוצקין 10,000

 אליעזר נינה כרמיאל  3,160

 
 אלקין זאב 

 שם התורם יישוב ח''סכום בש

 אלי מור אשדוד  9,500

 אליהו ופרחיה נעמן רחובות  2,000

 אריה צבי צוקרמן בית שמש  10,000

 גבריאל בן אלי אשדוד  9,525

 דוד בראל תל אביב  10,000

 וולדימיר גוסינסקי תל אביב  10,000

 ידידיה ישראל ירוסלביץ יתד 3,000

 יונתן ורבקה צימבליסטה גבעת שמואל  2,500

 יצחק זיוון נתניה  8,500

 מיכאיל מירילשוילי הרצליה  11,000

 מיכאל בנימין בת ים  5,500

 מירי שמיר פתח תקווה  9,500

 מרבי בן אלי אשדוד  9,525

 סי קייגן'פיטרס ג הרצליה  5,225

 רנה מוסקוביץ'צ ירושלים  9,669

 ראובן אלשיאקשווילי אשדוד  9,525

 רומן שמיר תל אביב  9,544

 רפאל ואורטל פדה מעון כרמל 2,000

9,669 New York  Adam J. Smolyar 

3,867 New York  Alan Messner 
9,000 Or Akiva  Aleksandr Haskin 

9,642 Moscow  Aleksandr Nikolaevich Bagno 

9,453 Hadera  Alex Zelvenskiy 

9,332 Moscow  Anna Arkadevna Fradkina 

9,318 Moscow  Arkadiy B. Kovelman 

9,410 Moscow  Dmitriy A. Maryasis 
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 שם התורם יישוב ח''סכום בש

9,332 Moscow  Efim Leonidovich Zhigun 

1,547 New York  Emma Ruinsky 

9,642 Moscow  Evgeniy Yanovich Satanovskiy 

6,961 New York  Feliks Frenkel 
7,155 Kiev Filyp Pavlovskyy 

7,251 Kiev Frida Koretska 

7,155 Kiev Gennadiy Bilorytskyy 

9,429 Moscow  Georgiy Sergeevich Starostin 

9,669 New York  Gideon A. Platt 
9,642 Greenwich  Harry Freund 

1,160 New York  Irina Kogan 

1,354 New York  Izabella Rozental 
10,442 Bal Harbour Jerome Falic 

9,669 New York  Jerry Wartski 
9,669 New York  Lev Grzhonko 

773 New York  Lyubov Moisik 

7,155 Kiev Maksym Baryshnikov 

7,345 New York  Marianna Lanzman 

3,867 New York  Mark E. Langfan 

7,155 Kiev Maryna Ovsiyenko 

9,669 New York  Michael L. Moskowitz 

9,669 New York  Michael Liberman 

3,867 New York  Mikhail Galperin 

7,155 Kiev Nadia Servatyak 

1,934 Staten Island, Ny  Nathan Shnaidman 

7,155 Kiev Oksana Murmill 
7,562 New York  Paul Packer 
9,000 Hadera  Perchikov Eli 
6,961 New York  Raymond Reich 

3,867 New York  Robert Koppel 
9,572 New York  Roman Zelvenschi 
7,735 New York  Steven L. Ossad 

 Vadym Vyshnevskiy חרקוב  9,669



 

191 

 שם התורם יישוב ח''סכום בש

7,155 Kiev Viktoriya Obodovska 

7,155 Kiev Vitaliy Dmytrenko 

773 New York  Yevgeniy Kagan 

9,453 Moscow  Yuri Zelvenskiy 

7,155 Kiev Yuriy Melnichuk 

7,058 Kiev Zoryana Koretska 

 
  דוד אמסלם

 שם התורם כתובת ח"סכום בש
 אופיר שושן גבעת זאב 10,000
 משה אוחיון ירושלים 9,000
 אופיר עמר ירושלים 3,600
 קדוש אושר שלמה גבעת זאב 5,000

 אליקים גנץ ירושלים 10,000
 ירון סבח מעלה אדומים 10,000
 יעקב אשל ירושלים 5,000
 דוד עמר ירושלים 5,000

 עקיבא יוסף בית זית 5,718

 אסף וואנונו מעלה אדומים 4,900

 רחל בן יעקב ירושלים 4,000

 יורם קראשי ירושלים 11,000

 אברהם שמואל לבנהרץ ד"כפר חב 5,000

 סולימן אלישר ירושלים 11,000

 חיים זקן ירושלים 5,000

 ורדית רוזנבאום מודיעין 5,000

 חיים עמר ירושלים 5,200

 חביב לוי ירושלים 10,000

 דוד אמסלם מעלה אדומים 11,000

 אקוניס אופיר 

 שם התורם יישוב ח''סכום בש

 אבי ישראלי תל מונד 5,500

 אדם וולפסון רמת השרון 1,500

 אהרון אורלובסקי ניו יורק 10,000
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 שם התורם יישוב ח''סכום בש

 דב-אורי בן תל אביב 5,000

 איליה רוגול ב"ארה 9,800

 אמיר וויטמן ירושלים 1,000

 הרמןבירן  כפר שמריהו 6,000

 ודי גלפנד'ג ניו יורק 3,800

 גיל זהר רמת השרון 2,500

 דוד בראון תקוע 700

 דליה איגלר תל אביב 1,000

 דן קירפיציניקוב להבים 7,500

 דניאל דניאל גני תקווה 3,500

 דניאל כץ תל אביב 5,000

 ברוך-הגר בן ראשון לציון 1,000

 חיים אהרן רמת גן 5,000

 יונתן בקר ןואשינגטו 3,778

 יחזקאל בנימיני תל אביב 2,000

 י'יעקב אטרקצ תל אביב 10,000

 יפה אקוניס פתח תקווה 1,500

 יצחק אילת תל אביב 4,500

 ירון דוידוב תל אביב 10,000

 מוריס לוי אנקרה 9,554

 מיכאל פרוינד רעננה 10,000

 מיכאל צימט רעננה 6,000

 משה אדרי תל אביב 5,000

 נדיבה פלוטקין רמת גן 3,600

 נח וולפסון תל אביב 10,000

 נחום מליק רחובות 5,000

 סול זכאי קדיס 10,000

 עודד כספי תל אביב 8,000

 פול פקר ב"ארה 9,800

 רומן רוגול ב"ארה 9,800

 רועי אברמוביץ תל אביב 8,000

 רחל לחמן תל אביב 10,000

 ארד אברמסקי'ריצ תל אביב 10,000
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 שם התורם יישוב ח''סכום בש

 שלי מאיירס הר אדר 5,000

9,800 Thiensville, USA אניה ורקובסקיה 

9,585 
Los Angeles, 
USA Faye Zuluaga 

3,834 New York, USA Matthew Platt 
 

 ארדן גלעד 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אברהם דותן רחובות 10,000

 אברהם פרחי תל אביב 5,000

 אברמוביץ אריה תל אביב 9,000

 איתן אפשטיין תל אביב 10,005

 איתן ארז תל אביב 11,100

 אריאל דוד ירושלים 6,000

 בכרך רועי כפר מעש 11,000

 דוד אריאל ירושלים 4,000

 דוד עידן נתיבות 5,000

 הנרי שטרקמן תל אביב 10,000

 וארמפלש אברהם חולון 5,000

 זידלר שלום תל אביב 11,000

 זיו לנגר רמת השרון  10,000

 חיים גרוס גבעתיים 8,000

 חן אליהו ראשון לציון 10,000

 יהודה ניסים תל אביב 10,000

 יהודית טל מור נתיבות 5,000

 יואב נחשון רמת אפעל 11,100

 יוסי מולדבסקי סביון 11,000

 יוסף דמרי מבועים 5,000

 יחיאל זוהר נתיבות 600

 יניב יצחקי הרצליה 11,000

 בראשי יעקב מוצא 5,000

 יעקב עמר נתיבות 5,000

 יעקב פראנק רחובות 10,000



 

194 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 יקיר טרבלסי נתיבות 5,000

 מאיר כהן נתיבות 5,000

 מיכאל פרוינד רעננה 10,000

 משה בן חמו נתיבות 2,500

 משה שלום נתיבות 5,000

 מתניה סבירסקי רמת גן 11,100

 אן'ניסים ג אשקלון 11,000

 ספיעודד כ תל אביב 5,000

 עופר יאיר גבעולים 5,000

 עסלי סאמי כפר קרע 10,000

 פולדי סבירסקי רמת גן 11,000

 קוגמאן יצחק תל מונד 10,000

 קופפר ירון אורנית 10,000

 קלימן אריה ירושלים 11,000

 רביד דוגה מבשרת ציון 5,000

3,600 NJ רובין מרגוליס 

 רון פלד סביון  10,000

 רפאל אלול המזכרת בתי 5,000

 שורק שלמה רמת גן 11,000

 שלום סויסה רחובות 5,000

 שמואל יורוביץ רחובות 10,000

 שמעון זוהר נתיבות 5,000

3,973 NJ Alan Messner 
1,155 NJ Baruch Deutsch 

9,704 NJ Cohen Meir 
1,430 NJ David Katz 

10,083 New York Geoffrey Platt 
9,599 NJ Howard Wietchner 
3,850 NJ Jay Terline 

9,494 NY Jay Wartki 
9,641 NY Jeffrey Beyda 

10,216 LA Jerome Falic 

3,850 Baltimore Jerry Wolasky 
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10,083 New York Jolio Messer 
1,430 NJ Joseph Bodner 

10,083 Connecticut Ken Abramovitz 

4,033 NJ M. Levenson 

1,925 Brooklyn Michael Orbach 

6,930 NY Nessim Tammam 

9,625 NY Philip Rosen 

7,946 NJ Ronald Stern 

1,925 NJ Steven Tennenbaum 

 
 אשד אמנון 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אמנון אשד תל אביב 35,000
 

 בגין  זאב בנימין 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 בגין זאב בנימין ירושלים 10,000

 
 ביבי אריה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 בועז ישראל ירושלים 5,000

 יצחק חיימוב סביון 6,000

 דליה לביא רחובות 10,000

 יהודה אדרי קיסריה 10,000

 מרים כהן באר שבע 11,000

 משה אדרי תל אביב 10,000

 הלנה ביבי פתח תקווה 10,000

 
 ביטן דוד 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 תרומות בתקופת הבחירות    

 בנימין גריידי ראשון לציון 10,000
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 יוסף גולן ראשון לציון 4,000

 אילן שרעבי מושב חסד 10,000

 סיני קעטבי נס ציונה 3,500

 דוד ביטן ראשון לציון 21,000

 תרומות לאחר תקופת הבחירות    

 יניב חזקיאן ראשון לציון 650

 ם כהןניסי ראשון לציון 2,000

 אברהם סונק תלמי מנשה 10,800

 יוסף גולן ראשון לציון 1,300

 ניר ויצמן רמת גן 10,000

 אלברט ביטון ראשון לציון 1,000

 חזקיה אבי ראשון לציון 1,100

 ניסים כהן ראשון לציון 1,150

 יוסף גולן ראשון לציון 3,400

 סיני קעטבי נס ציונה 3,500
 

 בן זקן משה 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 בן זקן משה אשדוד 15,000

 
 בן עזרא ליאור 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש
 ליאור בן עזרא חולון  17,000

 
 בן שושן מאיר 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 מאיר בן שושן צפת 13,400
 

 בר משה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 משה בר בת ים 10,696
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 ברדוגו רמי 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 רמי ברדוגו גני טל 10,000

 
 ברק קרן 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 טאובה זירבלבלך קרים חיים 6,000

 ישעיהו מדנס תל אביב 5,000

 מרים רביב חיפה 10,000

 שרה גרינברג עכו 8,357

 יצחק אלשך תל אביב 6,000

 אירנה לוי בת ים 10,000

 דןחן למ קרית אונו 6,000

 פנינה אדרי תל אביב 5,000

 קרן ברק חיפה 10,000

 יוסי ברק חיפה 3,000

 
 בשארי גדי 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 גדי בשארי פתח תקווה 29,213

 
 גבאי יאיר 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 ח"רו, גבריאל אייזיק ירושלים 2,000

 יאיר גבאי ירושלים 52,000

 ה גבאיאניט ירושלים 20,000
 

 גורגי אילן 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 י אילן'ורג'ג רמת גן 11,755

 
 גורדין ציפי 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש
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 ציפי גורדין פתח תקווה 10,000

 
 גליק יהודה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 הנקין אלישע שילה 7,500

 ו אלכס'צ טאייוואן 1,200

 
 גמליאל גילה 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 :תרומות שנתקבלו בתקופת הבחירות    
 אבראהים סלימאן זועבי כפר נאעורה 5,000

 אורי פואד מוצפי רמת גן 10,000
 אורנה גרף גדרה 5,000
 אייל מלמד מודיעין 5,000

 אייל פליקס רביד גדרה 10,000
 איתי הנדלר מכבים 4,000

 אליהו שיטרית זכרון יעקב 10,000
 אלן שוכלטר ירושלים 1,000

 אמיר עמר רמת השרון 10,000
 אנה ניומן אור יהודה 1,818

 אסף בנאי קדרון 10,000
 אשר עטיה נס ציונה 3,000
 גדעון סמינה כפר בילו 5,000
 גדרון גילה כפר שמריהו 1,000
 גילה גמליאל תל אביב 5,000

 גל רונית תל אביב 10,000
 לויפרח ה-גלי גדרה 5,000

 גרייס גופאנה ירושלים 10,000
 דונלד פול אספוזיטו צפת 10,000
 דיקלה באבד תל אביב 5,000
 דניאל מרקוביץ גדרה 5,000
 הנקין חנה גדרה 3,000

 חיים יחזקאל פלורידה 10,000
 חן נוימן נוה מבטח 11,000
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 חני נוה רמת השרון 10,000
 יאיר ויסר תל אביב 6,000
 יהודה גויטה בתל אבי 2,500

 יהודה הרפז תל אביב 10,000
 יהודה לוי ראשון לציון 2,500
 יהודה מעוז נס ציונה 6,000
 יוכבד כרמי תל אביב 5,000
 יונה בשארי נס ציונה 5,000
 יוסי סטפנסקי צפת 4,000

 יוסף סרור אור יהודה 10,000
 כהן רחל חולון 10,000
 ליאורה אמסלם ראשון לציון 10,000
 לילי מורד טבריה 5,000

 לינקר איתן הוד השרון 500
 מאיר מלכה שפיר 10,000
 מוחמד דראושה רמת ישי 2,000

 מרדכי כהן גבעתיים 10,000
 מרדכי מרקוביץ גדרה 11,000
 מרסל אור מושב עזריקם 4,000

 סקוט הולץ קדימה 10,000
 עדיאל קראוס חולון 3,000
 סעזרא בלילו ירושלים 8,000
 עזרא קצב תל אביב 2,500
 עליזה מולכו תל אביב 1,500
 צרפתי רמי גדרה 2,000
 רוני ממן רעננה 6,620
 רועי אברהמוביץ כפר סבא 3,000
 רמי צרפתי גדרה 9,000
 שלום גרף גדרה 5,000
 שלמה לוי ראשון לציון 2,500

 שמעון סיבוני טירת יהודה 10,000
 ומנושפריר ר ראשון לציון 5,000

 תמר גמליאל גדרה 10,000
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 תמר סעדה חדרה 10,000
9,419 Carteret, NJ Alfred Esposito 
1,474 Germany Anna Maria Eisermann 
3,625 Riverside, CA Brenda Kay 
 Dorottya Turu הונגריה 4,594
7,427 Hungary Feher Laszlo 
5,604 Hungary Ferenc Szucs 
1,798 Parker CO Jeffrey Williams 
7,544 Salem ,VA Jp King 
2,316 Germany Kalmar Akos 

581 Norway Martha Josephine Smith 
9,739 Germany Nemeth Sandor 
9,625 Germany Patkai Andras 
6,186 Budapest Patkai Mihaly 
7,068 Port Myers, FL Patrick Esposito 
4,787 Budapest Petrocz Laszlo 
7,353 Germany Petrocz Leventene 

936 Seitzerland Saholy Ravelojaona 
9,505 Cincinnati OH Stephen Rosedale 
2,771 Taoyuan Wang Rizza Damian 

 :תרומות שנתקבלו לאחר תקופת הבחירות    
 Steven Solomon טקסס 9,277
 אמיר אבנר פלר מכבים 6,000
 יוסף סיונוב תל אביב 5,000
 לוי פוקס רחובות 5,000

 
 גרמנסי מארק

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 גמרסני מארק אברהם יבנה  11,500
 

 גרוסברג דוד 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 גרוסברג דוד נוף איילון 10,000
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  עמיחי גרינולד

 שם התורם כתובת ח"סכום בש
 גרינולד עמיחי גבעתיים 11,250

 
  נורית דיין

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 דיין נורית רמת גן 16,687

 
  אברהם דיכטר

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אברהם נעים קריית אונו 10,000

 אהרון סיני הרצליה 1,144

 אליעזר גנון אשקלון 11,000

 אריה פריזאת אשקלון 11,000

 גיל מתי תל אביב 11,000

 נה ויינברגדוד ובי נוף אילון 10,000

 דורית בנחמו אשקלון 11,000

 יגאל שדה אשקלון 3,000

 יעקב גולן אשקלון 5,000

 יצחק אפלבאום אוקלנד 11,000

 יקיר שעשוע תל אביב 11,000

 ליאור אקרמן פתח תקווה 5,000

 מאיר סרוסי אשקלון 10,000

 נטלי גונן אשקלון 4,700

 עידו פישמן יהוד 5,000

 צביקה בן שבת אשקלון 11,000

 צורי רקח אשקלון 11,000

 ציון כהן מושב תלמים 11,000

 קולין שחט רעננה 5,000

 שירה רודרמן ראשון לציון 10,000

 שרית בן שימול שדרות 10,000

10,995 Canada Aron Zilman 

10,970 Toronto, Canada Cary Green 
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9,737 Arlington, USA Daniel Suez 

10,970 
Thornhill Ontario, 
Canada Dara Nathanson 

9,760 California, USA David Shalom 

10,970 Toronto, Canada Dori Segal 
3,903 Dallas, USA Eitan Oved 

1,939 Dallas, USA Eva Meloul 
9,695  C.A , USA Gerta Weintraub 

10,970 
Thornhill Ontario, 
Canada Helen Nathanson 

10,970 
Thornhill Ontario, 
Canada Izchak Barzilay 

3,903 Dallas, USA Jack Oved 

3,878 
San Antonio, 
USA Kort Lhudsreth 

10,970 Toronto, Canada Liga Strashun 

9,620 California, USA Mansoor Java 

7,808 Dallas, USA Maurice Efune Or 

10,376 London, UK Nathan Michael 

3,872 New York, USA Sherry Lynn Norris 

3,895 Annadale, USA Steven Lpomerantz 

3,904 Dallas, USA Tal Avneri 

10,970 Toronto, Canada Wayne Nathason 

9,695  C.A , USA William Tenenblatt 

9,680 Dallas, USA Yoram Avneri 

  ניראל דמתי

 םשם התור כתובת ח"סכום בש

 ניראל דמתי מושב מאור 26,670

 
 דנון דני 

 שם התורם כתובת ח''סכום בש

 ארווין שטרן רעננה 2,500

 מוריס לוי תורכיה 9,352

 קריו שאשא חולון 10,000
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 יצחק שרבט הרצליה 10,000

 Elie Hirschfeld ב"ארה 925

 Evgeny Freidman ב"ארה 925

 Moshe Maoz ב"ארה 1,109

 Tammy Wolhok ב"ארה 9,245

 Steven Goldberg ב"ארה 9,245

 Bettina Dicker ב"ארה 9,245
 Russel Feder ב"ארה 925

 Edward Mermelstein ב"ארה 925

 Howard Teich ב"ארה 925

 Ion Zaydelman ב"ארה 925

 Rubin Margules ב"ארה 1,849

 Noah Nunberg ב"ארה 750

 Michael Wildes ב"ארה 1,875

 Nir Abramowitz ב"ארה 9,373

 Rebecca Nunberg ב"ארה 2,024

 Jonathan Falik ב"ארה 935

 Russel Feder ב"ארה 935

 Edward Mermelstein ב"ארה 935

 Levi Chitrik-Purec ב"ארה 935

 Gary Shulman ב"ארה 748

 Jonathan Burkan ב"ארה 935

 Paul Bernstein ב"ארה 935

 Lawrence Pereg ב"ארה 935

 Arik Lifshits ב"ארה 935

 Terry Brett ב"ארה 673
 Levy Steven ב"ארה 1,870

 Steven Orlow ב"ארה 935

 Barry Liben ב"ארה 3,730

 Robert Weiss ב"ארה 4,512

 Betti Kamran ב"ארה 3,690

 Alisa Wilson ב"ארה 1,845

 Stanley Black ב"ארה 9,225
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 Rochelle Ventura ב"ארה 1,870

 Sonia Bogen ב"ארה 1,328

 Charls Hyman ב"ארה 554

 Joseph Strapp ב"ארה 923

 Myles Berman ב"ארה 5,535

 Michal Kross ב"ארה 9,225

 Yousef Emrani ב"ארה 1,870
 Baruch Rosalind ב"ארה 9,350

 Gail Lebovic ב"ארה 10,000

 Jim Lindsey ב"ארה 9,585

 Pamela Hays ב"ארה 767

 Stanley Pam ב"ארה 1,917

 Melissa Southerland ב"ארה 1,917

 Charls George ב"ארה 9,585

 William Carmody ב"ארה 9,585

 Marilyn Patterson ב"ארה 10,000

 Kandell Riggin ב"ארה 10,000

 Marge Bransh ב"ארה 10,000

 CJ Tyson ב"ארה 9,585

 Patick Boom ב"ארה 9,585

 Rubin George ב"ארה 9,585

 John Dorman ב"ארה 958

 Sharon Hamilton ב"ארה 690

 Jonathan Sandelman ב"ארה 9,585

 Barry Liben ב"ארה 5,751

 Leon Saitowitz ב"ארה 3,834

 Frank Johnson ב"ארה 9,585

 Julian Josephson ב"ארה 9,585

 Joseph Kanfer ב"ארה 9,585
 Stuart Forgash ב"ארה 1,380

 Milse Berman ב"ארה 3,834

 Jack Forgash ב"ארה 3,830

 Alon Miller ב"ארה 3,830
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 Browen Padelton ב"ארה 3,830

 Richard Parker ב"ארה 3,830
 Patti Latta ב"ארה 3,830

 Rebecca Lucke ב"ארה 3,830

 Mark Langfan ב"ארה 3,830

 Meir Bendayan ב"ארה 9,575

 Michel Orbach ב"ארה 9,575

 Charls Lesher ב"ארה 9,575

 Alan Marzurek ב"ארה 3,830

 Aliot Laura ב"ארה 3,830

 David Seyde ב"ארה 5,387

 Gilbert Gilbert ב"ארה 6,888

 Alen Traves ב"ארה 9,600

 Harry Freund ב"ארה 7,820

 Cherly Tanenbaum קנדה 9,500

 David Jacobs ב"ארה 10,000

 
 דנינו יצחק 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 רינה רמות עומר  10,000

 צביה אביש מיתר 1,500

 רפאל הדר עומר 5,000

 אריה מזוז אופקים 10,000
 

 אפי -דרעי אפרים

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 דרעי אפרים כפר יונה 20,250

 
 הנגבי צחי 

 תורםשם ה כתובת ח''סכום  בש

 אברהם אונגר כפר שמריהו  20,000

 אברהם בילר ניו יורק  11,171

 בן סילברמן ארצות הברית 668
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 תורםשם ה כתובת ח''סכום  בש

 ברק דקל ארסוף  10,000

 גל גרינברג בני ציון 10,000

 גליה אלבין תל אביב 15,000

 דניאל רול פתח תקוה  13,158

 וייצמן סאטובי נשר 10,000

 טלי רון פתח תקוה 10,000

 יובל תנורי רמת גן 10,000

 יונה גליקסמן מישר 20,000

 יוסי עמר נשר 18,000

 יורם וייספיש רמת גן 62,000

 יעקב סיטון תל אביב 37,954

 יצחק פישר ניו יורק 18,751

 מוחמד דראושה איכסאל 2,500

 ניב ברייטמן תל אביב 10,000

 סימון צרפתי אשדוד 35,000

 סוןפרדי רובינ תל אביב 5,000

 צבי בן קימון נס ציונה 7,500

 צפורה קלמפרר עומר 10,000

 רוני פרקש רמת גן 10,000

 רמי חדאד נירית 10,000

 רפאל אגוזי ארצות הברית 26,214

 שמואל פרקש גבעת שמואל 10,000

 Anna Maria Nadda Pagliarani איטליה 9,809
 Guy Shor ארצות הברית 20,003

 Harry Freund תארצות הברי 9,652

 Linda + Raphael Benaroya ארצות הברית 9,891

 Oren Shalev ארצות הברית 20,003

 Perla Graisman פונטה דל אסטה 3,800

 Perla Graisman אורגוואי 8,000

 Pietro Casamassima איטליה 9,809

 Rosalinda + Howard Baruch ארצות הברית 9,891

 Tomer Oscer ארצות הברית 19,998
 Zion Amsalem ארצות הברית 10,001
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 ואטורי נסים 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

18,914 
אלוני הבשן רמת 

 ניסים ואטורי הגולן

 
 וידר יעקב 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 וידר יעקב בני ברק 10,000
 וידר פיגא בני ברק 1,000

 
 חוטובלי ציפי  

 התורםשם  יישוב ח"סכום בש

 Cheryl Halpern ארצות הברית 1,860

 Cheryl Tanenbaum קנדה 9,267

 Deborah Goldenberg ארצות הברית 1,833

 Eliot Lauer ארצות הברית 7,192

 Eric Mandel ארצות הברית 1,854
 Howard Wietschner ארצות הברית 5,784
 Jack Mann ארצות הברית 6,715

 Jana & Simon Falic ארצות הברית 10,037

 Jerome Falic ארצות הברית 9,709

 Joseph Popack ארצות הברית 9,316

 Judith Rosen ארצות הברית 1,339

 Kenneth Applebaum ארצות הברית 964

 Larry Gordon ארצות הברית 3,857

 Laurence Zeifman ארצות הברית 5,825

 Mair Bendayan פנמה 9,604

 Marcelo Messer הברית ארצות 3,849
 Matthew Platt ארצות הברית 3,849
 Mordecai Solomon ארצות הברית 1,157

 Morris Weinstein ארצות הברית 1,388

 Nissim Elnecave ארצות הברית 9,558

 Pauline Mann ארצות הברית 3,886

 Ralph Terzi ארצות הברית 3,886
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 התורםשם  יישוב ח"סכום בש

 Robert Gelfand ארצות הברית 5,681

 Salomon Bendayan ארצות הברית 9,642

 Seth Jutan ארצות הברית 9,281

 Steven Goldberg ארצות הברית 9,221

 Walter Friedman ארצות הברית 964

 אברהם ספיר רחובות  4,000

 אברהם שמעון לוי הרצליה 10,000

 אמנון וייס קדומים  1,000

 דאגלס אלטבף ארצות הברית 1,339

 הלן פרידמן ארצות הברית 645

 יחזקאל אמבר ברכה  10,000

 יעקב פראנק רחובות  5,500

 מאיר אביגזר ברכה 3,000

 מאיר מילר ירושלים  10,000

 מוריס בן נון ארצות הברית 3,720

 מייקל אייזנברג תל אביב  10,000

 ניל כהן ירושלים 10,000

 סימון שנהב אשדוד  10,000

 עודד כספי תל אביב  8,000

 'רנה מוסקוביץ'צ ארצות הברית 9,300

 קן ונירה אברמוביץ ארצות הברית 6,696

 רחל מילר רחובות  3,000

 שלווה ציקושוילי אור יהודה  4,000

 שמואל לנקרי בית גמליאל  10,000

 
 טאובר דניאל 

 שם התורם כתובת ח "סכום בש

 דניאל טאובר ירושלים 4,000

 לודוויג אייזנר ב"האר, ברוקלין 932

 דניאל אורדן ב"ארה 500

 שמואל שוסטר ב"ארה 759
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 או עומר 'טיאצ

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 או'עומר טיאצ חיפה 12,000

 מרים מלסה טבריה 500

 
 יברקן גדי 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 יברקן גדי רחובות 10,000

 
 יעלון משה  בוגי 

 ורםשם הת יישוב ח"סכום בש

 אביב כהן באר שבע  3,000

 אבנשפגנר טל מבשרת ציון 10,000

 אברהם ודורית גוטמן הוד השרון  500

 אדוארדו פיית א"ת 10,000

 אדוארדו שובל רמת השרון  11,000

 אורי צפריר חיפה 2,000

 איתן יוחננוב סביון 3,000

 איתן ישראלי מודיעין  1,600

 אלימלך קריסטל א"ת 1,800

 אמיר ומלכה גבע כפר סבא  5,000

 אשבל יעלון קרית שמונה  8,900

 אשחר צפריר מודיעין  10,000

 בן דרור שמואל נהריה  6,000

 ברינה ישעיהו ירושלים 1,200

 גיל בליסטרא עומר 5,000

 גפני אבינועם כפר סבא  2,500

 ימין כנען ירושלים  5,950

 כרמל הראל טל שחר 1,800

 מאיר צפריר פהחי 10,000

 עדה יעלון רעות 10,000

 עירית ודוד רוזן הוד השרון  1,000

 צבי טריביטש נתניה  1,000

 רינה הראל טל שחר 10,000
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 ורםשם הת יישוב ח"סכום בש

 שלמה צפריר מודיעין  7,200

 Amzaleg Arik ארצות הברית  1,945

 Andrew S Berman ארצות הברית  1,908

 Baruch Schwartzman ארצות הברית  1,945

 Daniel& Susan Asher ארצות הברית  10,828
 David N Jonas ארצות הברית  1,945

 Dori Segal קנדה 10,732
 Edward A Sugar ארצות הברית  9,269
 Eitan Borochov ארצות הברית  1,945

 Eli Hertz ארצות הברית  10,905

 Eric R Mandel ארצות הברית  10,761
 Falic Nily ארצות הברית  10,304

 Faya E Zuluaga ארצות הברית  9,590

 Gadi Z Cohen ארצות הברית  11,085

 Harold Shneer קנדה 10,905

 Hart N Hasten ארצות הברית  3,816

 Helen Pinsky ארצות הברית  971

 Iris Silberman קנדה 11,143

 Jennifer Shneer קנדה 10,760
 Jeremy Chess ארצות הברית  9,540

 Jim Vineyard ארצות הברית  3,826

 Jim Vineyard ארצות הברית  3,759

 Joe Nadler קנדה 11,143
 josiah rotenberg ירושלים  10,932

 Kronfeld David ארצות הברית  11,085

 marc & chantal belzberg ירושלים  10,000

 Matthew H Platt ארצות הברית  9,723
 Melvin Salberg ת הברית ארצו 10,524

 Michael E Olshan ארצות הברית  9,540

 Miriam & Michael Rudolph ארצות הברית  1,945

 Molly Weinberg ארצות הברית  10,761

 Monique Messer ארצות הברית  9,439
 natahan D & kathleen weiss ארצות הברית  7,778
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 ורםשם הת יישוב ח"סכום בש

 Nina Rosenwald ארצות הברית  9,540

 Noam Kerem ארצות הברית  1,945

 Pintel Alon ארצות הברית  583

 Robert H Asher ארצות הברית  10,828
 Roger& Susan Hartog ארצות הברית 10,905

 Samuel Delug ארצות הברית  9,723

 Sandra Jacob ארצות הברית  9,540

 Shuli Sade Shneer קנדה 10,905

 Stephenl Rosedale ארצות הברית  9,483

 Steven Goldberg ארצות הברית  10,905

 Steven Shneer קנדה 10,686
 Wolfe Aura ירושלים  9,450

 Zak Gertler אנגליה, לונדון 11,000
 

 כהן צדוק 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 כהן צדוק חדרה 16,433
 

 כהן רוני 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 רוני כהן יבניאל 51,242

 מירון אילן עפולה 5,000

 יאיר רחמים כנרת 9,000

 רשף אסל יבניאל 5,000

 מאיר אלימלך יבניאל 10,000

 
 כץ חיים 

 שם התורם כתובת ח''סכום בש

 מאיר הוברמן אביב-תל 11,000

 יצחק גוזלן רעות  11,000
 Aleksander Nikolaevich Bagano מוסקבה 9,640
 Evgeniy Yanovich Satanovskiy מוסקבה 9,640
 Annaarkadevana Fradkina מוסקבה 9,462
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 Efim Leonidovich Zhigun מוסקבה 9,469
 Dmitriy Aleksandrovich Maryasis מוסקבה 9,510
 Georgiy Sergeevich Starostin מוסקבה 9,385
 Alexander Zelvenskiy חדרה 9,663

 Yuri Zelvenskiy מוסקבה 9,663

 Roman Zelvenschi קנדה 9,638
 Arkadiy Kovelman מוסקבה 9,528

 Maryna Ovsiyenko קייב 7,185

 Maksym Baryshnikov קייב 7,185

 Nadiya Servatyak קייב 7,185

 Zoryana Korestka קייב 7,185

 Gennadiy Bbilorytskyy קייב 7,185

 Filyp Pavlovskyy קייב 7,185

 Viktoriay Obodovska קייב 7,185

 Vitaliy Dmytrenko קייב 7,177

 Volodymyr Fedorchuk קייב 7,221

 Iryna Nemyrovska קייב 7,221
 

 כץ ישראל 

 שם התורם כתובת ח''סכום בש

 סלומון כהן ספרד 10,000

 ברוך רחל קרשטיין תל אביב 10,000

 יהודה הרפז א "ת 10,000

 דוד כהן ב"ארה 10,000

 שאול זכאי נגליהא 10,000

 אמיר עמר רמת שרון  10,000

 שירלי וולבלסקי תל אביב 10,000

 יצחק לביא חיפה 9,500

 סיון שועה נס ציונה  5,000

 שלמה בן אהרון פתח תקוה 10,000

 אריה רוזנטל מגדל העמק 5,000

 לביא זוהר טויטו עמליה מושב צרופה 9,600

 כרמלה   לביא חיפה 9,500

 שרה מורן זוהר יפהח 9,500
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 שם התורם כתובת ח''סכום בש

 זכה לביא חיפה 9,500

 סיון שועה נס ציונה  5,000

 אננה גורן תל אביב 6,000

 רונן ציון ובתיה לוי תל אביב 5,000

 אריאלה ירושלמי תל אביב 5,000

 דוד ורינה גויטע ראשון לציון 11,000

 אורן עמר בית שאן 10,000

 שי וליאורה שפירא עתלית  5,000

 מורן ושי מינס עננה ר 5,000

 ישראל כץ כפר אחים  10,000

5,943 
Soutport Harbor 
Road  Ken Abramzon 

3,977 
West Orange 
Ferris  M Levenson 

 Geoffrey Platt ב"ארה 9,943
 Alain Keslassy ספרד 10,171

 Hnina Keslassy ספרד 10,000

 Jose Obadia Bitton ב "ארה 10,000

 Jacob Keslassy דספר 10,135

10,467 Hialeah Ruby Stella 

10,000 Willims  Sady Knobloch 

10,000 Davie  Ngi Mary Ocan Doredond 

 Maria Antonia Dora Pascual ספרד 10,256
 Dov & Aviva Katz ב"ארה 9,533

 Allan L Jacob ב"ארה 9,850

 תרומות לאחר תקופת הבחירות  

 ישראל כץ כפר אחים  9,638
 

 לבנת לימור

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 יוסף קנטי גבעתיים  10,800

 רן רחמני עפולה  10,000

 יצחק וצילה גוזלן רעות  11,000

 חנה ומאיר הוברמן תל אביב  11,000



 

214 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 בעז דקל תל אביב  11,000

 אילנה ירושלמי תל אביב  11,000

 יוסף ורננה כהן תל אביב  11,000

 דליה ועופר איתני כפר סירקין  5,000

 דוד אפרתי תל אביב  11,000

 אור גוטליב הרצליה  10,000

 וב'עופר חג חולון  11,000

 ערן פרנקנטל גבעתיים  11,000

 יעקב ואילנה סקר הרצליה  11,000

 אופיר טשורני תל אביב 5,000

 הנריטה סאוו תל אביב 11,000

 צביקה גיור תל אביב 3,000

 יורם גלובוס תל אביב 11,000

 קלאוד גרונדמן תל אביב 11,100

 ירושלמי, ארנה פרי , ישראל  תל אביב 5,001

 אילן גרינביום תל אביב 3,000

 קים לוי גבעת שמואל 11,000

 שמואל אולפינר, דליה  ראשון לציון 10,000

 יוסף ויעקב לואיס פתח תקווה  11,000

 מיכל שגיב אזור  5,000

 יעקב אופק תל אביב 6,000

 אהרון צלילה מנס פתח תקווה  5,000

 גבריאל ולאה ברוך תל אביב 6,000

 חורי ואיל לוד  4,500

 לימור לבנת תל אביב 8,596

 Fima Falic ב"ארה 10,000

 Yehoshoa Sochat ב"ארה 9,941
 Efraim Stein ב"ארה 9,941

 Lee Samson ב"ארה 10,603

 Daniel Samson ב"ארה 10,603

 Myles Berman ב"ארה 9,625

 George Schaeffer ב"ארה 10,780
 Eli Marmur ב"ארה 9,288
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 Saidra Kamerman ב"ארה 9,288

 Jerome Friedman ב"ארה 10,500

 Jeefrey Ressler ב"ארה 10,528
 Itzhar Fisher ב"ארה 10,528

 Gideon Platt ב"ארה 9,595
 Mark Tanenbbaum ב"ארה 10,724

 Nora Friedel ב"ארה 11,100
 Lisa Walker ב"ארה 11,100
 Geraldine Walker ב"ארה 11,100
 Brain George ב"ארה 11,100

 Cheryl Halpern ב"ארה 10,722

 Monique Messer Rechtschschaffen ב"ארה 9,480

 Daryl Segal ב"ארה 10,542
 Emilieane Amar צרפת 10,860

 
 ין יריב לו

 שם התורם יישוב ח"סכום בש
 אורן אמבר אריאל 10,000
 איתן צפריר מודיעין 1,000

 אריה לוין מבשרת ציון 135,000
 דונלד אספוזיטו צפת 10,000
 דן קירפיציניקוב להבים 6,000

 זיוון רונית נתניה 11,000
 יונה יוקלס רחובות 5,000

 יחזקאל אמבר ברכה 10,000
 מיכאל פרוינד נהרענ 5,000

 עליזה שאשא חולון 10,000
 עמוס חרמון נורדיה 3,000

 פסח גולדמן ברכה 10,000
 Avraham Rosedale בית שמש 9,500
7,498 New York Brian Decker 
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 לסרי ליאור 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 ליאור לסרי מעלות 40,000

 
 יהאד 'מוסטפא ג

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 יהאד מוסטפה'ג ור'סוג 50,000

 
 מורלי אריאל 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אריאל מורלי ירושלים 10,877

 
 מזור משה

 שם התורם כתובת ח"סכום בש
 בירנברג מלכה הרצליה 1,000
 מזור רפאל אשקלון 1,200

 מזור ירון אשקלון 1,200
 מזור דקלה אשקלון 1,200
 לי אליהומוזוגרשוי אשקלון 8,000
 מוזוגרשוילי תמרה אשקלון 1,200
 בירנברג יניב הרצליה 1,200

 
 מזרחי סילבה

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 סילבה מזרחי אור יהודה 45,000

 
 מלכה מאיר

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 מאיר מלכה אשדוד 20,000
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 מעוז שלמה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 המעוז שלמ שוהם 40,547

 לבון חן תל אביב 2,000

 פטל תלמה נווה מונוסון 500

 אוחנה אמיר תל אביב 500

 חדד אלון תל אביב 500

 בן ארי יחזקאל גבעת שמואל 1,000

 
 מרידור דן

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 נחמה רונן בית חרות  10,000

 רם יהושע רמת השרון  5,000

 דוד קוליץ רמת גן  10,000

 אברהם לבנת כרמי יוסף  10,000

 שמואל סלבין ירושלים  10,000

 אביטל דרמון כפר אדומים  1,000

 דן מרידור ירושלים  99,438

 
 נבון עמנואל 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אברהם לוי ישראל 10,000

 אדוארד לבר ישראל 1,000

 איב קממי צרפת 4,909

 איזי ליבלר ישראל 1,000

 ילנה אודסא ב"ארה 3,900

 אלברט בנבי ישראל 4,500

 אלברט כהן צרפת 3,844

 אלברט סועד צרפת 10,000

 אלן בנש ב"ארה 3,900

 אוי'אנדרה דג ישראל 1,000

 אנתוני ויסקוגליוסקי ב"ארה 3,900

 אריק עמיאל ישראל 500

 ארט'יט ביז'בריג ישראל 500
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 ו גבאי'ג קנדה 664

 וסף בנסימון'ג צרפת 2,500

 אליה צרפתי' ורג'ג ישראל 2,424

 ף וסלבי רוטשילד'ג אוסטרליה 7,000

 אן'רארד גרוז'ג ישראל 900

 ררד בניון'ג צרפת 4,990

 ררד לטורטו'ג ב"ארה 1,815

 ררד פרינטי'ג צרפת 4,919

 גיורא הוד ישראל 500

 גסטון עדי צרפת 998

 דוגלס אלטבף ישראל 3,000

 דוד ויינברג ישראל 500

 דוד ישראלי ישראל 5,000

 דוד פרום ב"ארה 3,843

 דוד שניידר ב"ארה 1,000

 דניאל בוק ישראל 1,931

 הוברט זייטון ישראל 5,000

 ויליאם דרעי קנדה 3,720

 אק סאבג'ז קנדה 658

 חיים מסיקה ישראל 1,200

 יהשוע גורפינקל ב"ארה 1,950

 יונתן פלדשטיין ישראל 894

 גיטלריוסף  ישראל 2,500

 ן'יוסף מרז צרפת 5,000

 יעקב רוט ב"ארה 691

 יו'יצחק בנג ישראל 500

 אוי'יצחק ז צרפת 500

 לוק רוזנצווייג צרפת 687

 לורן מאייר ב"ארה 1,460

 מאיז אוחנה קנדה 3,813

 מואיז אמסלם קנדה 3,720

 רן'מונה צ ב"ארה 768

 מוניק לוי ישראל 1,500
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 מייק ברון קנדה 1,000

 מיכאל פישברגר ישראל 500

 מישל בודקיאר צרפת 4,892

 מישל טוגנדהפט ישראל 4,999

 משה בהר ישראל 500

 נדין לוי ישראל 10,000

 נונו ומדלאן איפרגן קנדה 1,845

 נורברט שוקרון צרפת 7,405

 נתיאל מילם ב"ארה 1,945

 ן'סם מרז צרפת 9,980

 ססיל בינדר ישראל 1,000

 סשה נויימן צרפת 7,404

 עמנואל נבון ישראל 6,218

 פיליפ קרסנטי צרפת 960

 קלוד אוליאל צרפת 1,070

 קלוד בואדנה קנדה 930

 קלוד פרנקפורטר ישראל 1,000

 לואיז רוסל-קלייר שווייץ 10446

 ראלף טולדנו ישראל 2,000

 רנה ארקי ישראל 1,150

 ן'רפאל מרז צרפת 4,804

 פלדשמואל הרצ ב"ארה 1,950

 שרל בוטבול ישראל 1,000

 
 נגוסה אברהם 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אברהם נגוסה ירושלים 12,000

 יצחק קויפמן ירושלים 11,000

 נולונס צקול ירושלים 10,000

9,514 New York, USA Gail Propp 

3,806 New York, USA Jeremi Feit 
9,514 New York, USA Joesph Feit 
3,806 New York, USA Rami and Rebecca Sasson 
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 נס לאה

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 נתנאל אריה ושושנה חולון 11,100

 שבירו יאיר הרצליה 9,000

 שבירו עופר צופית 9,000

 ונגרובסקי זליג וסוזן  תל אביב 2,500

 בורנשטיין מוטי רמת גן 2,000

 להגורביץ גרשון ואריא תלן אביב  11,000

 קריאל שרה ואפרים גבעת הברושים 1,600

 שחר אביעד הרצליה 11,000

 אלעזרא יפעת ואלי אשקלון 7,200

 גולדשטיין דן סביון 11,000

 סידי ערן ולימור סביון 11,000

 בכרך יעקב ורינה  כפר מעש 5,148

 וינשטוק בן ציון ויהודית פתח תקווה 2,500

 צים רני מעש 11,000

 פרופר גד ואסתר השרון  רמת 3,600

 חכמי יוסף דוד תל אביב 11,000

 פישמן אליעזר תל אביב 11,100

 גנדי יגאל משה תל אביב 11,100

 דרוקר שלומית  תל אביב 11,100

 פורהורצר משה ובלהה תל אביב 7,200

 לקס איציק שוהם 2,500

 אדרי משה תל אביב 6,000

 שראייר עזיה ויעקב רמת גן  4,000

 שקלים ראובן צ"ראשל 4,000

 רובנר זהבה ודוד פתח תקווה 3,000

 פריד נתן וסיגלית שוהם 750

 אספורמס אורלי קריית אונו 5,000

 יעקובסון מאיר גבעת שמואל 10,000

 בן אליעזר יואש רעננה 11,000

 זייד מוטי חיפה 1,800

 פישמן רז צ"ראשל 5,000
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 דיבן אור שירה וגי פתח תקווה 4,000

 בלייך יעקב גבעת זאב 10,875

 לאה נס גבעת שמואל 165,000

 Paradis Josef ב"ארה 800
 

 סימנה שחר 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 סימנה שחר יבנה 13,316

 עזרא יוסף יבנה 2,000

 
 סער גדעון 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אלבר דדון תל אביב 9,413

 רחל נגריןיעקב ו ראשון לציון  10,000

 מאיר בן יעקב באר טוביה 10,000

 ציפורה קלמפרר עומר 10,000

 מתי גיל תל אביב 1,000

 י יגאל יעקב'אטרקצ תל אביב 10,000

 חיימוב יצחק סביון 10,000

 שמעוני עומר כפר אורנים 9,900

 אורן שליו ב"ארה 9,462

 ציון אמסלם ב"ארה 9,462

 אבי ניצני ב"ארה 9,462

 גיא שור ב"ארה 9,462

 תומר אוסקר ב"ארה 9,460

 יצחק כהן ספרד 10,000

 יחזקאל קוטשר ב"ארה 10,000

 סעדיה כהן זריאן ספרד 10,000

 קור אריאל ירושלים 10,000

 אברהם קור ירושלים 10,000

 יובל רובינס תל אביב 10,000

 יהודה הלפרין בני ברק 10,000

 ןאליהו מזגר בורטמ ברזיל 9,900
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 שרון סופיה עבאדי כפר סבא 9,900

 חיים עוזי שדה תל אביב  10,000

 יוסף כהן תל אביב 9,000

 שאול זכאי תל אביב 10,000

 ולדימיר גוסינסקי תל אביב 10,000

 גיורא דן סרצנסקי גבעתיים  5,000

 יחזקאל בינימיני תל אביב 2,000

 Martin Kleinman ב"ארה 9,518

 Leonard Isaac Schuss ב"ארה 9,518

 Aliza Freedman ב"ארה 9,518

 David Helgott ב"ארה 9,518
 Alexis Rebecca Tabacinic ב"ארה 9,979

 Kerry Propper ב"ארה 9,803
 Paul Packer ב"ארה 9,818
 Scot Cohen ב"ארה 9,818

 Richard Kenneth Abbe ב"ארה 9,818

 Joshua Katzin ב"ארה 1,921

 Alan Messner ב"ארה 3,993
 Gideon A.Platt ב"ארה 10,031

 Roland I. Stern ב"ארה 8,028

 Julio Messer ב"ארה 10,036
 Chaim Howard Wietschner ב"ארה 3,785
 Mir Iella Horn Shammah ברזיל 9,900

 Elien Landau ירושלים 9,900

 Joshua Spiewak ב"ארה 9,390

 Carmen Jesus Romero Molinillo ספרד 9,672

 Cornejo Nieto Maria Jesus ספרד 9,679

 Maria Estreila Pina ספרד 9,714

 Carol Tanenbaum קנדה 9,706

 Leon Falic ב"ארה 10,358

 Aaron Jacob Applbaum ב"ארה 9,376

 Isaac And Hilda Applbaum ב"ארה 9,376
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 פוקס יוסי 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 יוסי פוקס בני ברק 91,500

 
 פייגלין משה 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 :תרומות שהתקבלו בתקופת הבחירות    

 אברהם שמעון לוי הרצליה 10,000

 אליעזר מדבד ירושלים 1,000

 אלרן פיקהולץ פתח תקווה 1,800

 בוריס קומרז חולון 500

 בן אשר אליהו חיפה 3,300

 רניאבסקי'צ -י פסקין בנ קריית מוצקין 3,333

 ברוך קאלי כפר אדומים 500

 דוד שיראל חברון 1,050

 דויד פרניס חיפה 10,000

 זאב כהן ראש העין 500

 חיים פייגלין חיפה 5,000

 יהודה ורות פייגלין רמת גן 5,000

 יחזקאל אמבר הר ברכה 10,000

 מיכאל טפלו תל אביב 700

 מנשה סופר מבשרת ציון 500

 משה בסוס כוכב יעקב 2,100

 ניצה כהנא ירושלים 10,000

 עמוס עזריה יצהר 6,000

 פיליפ רינשטיין ירושלים 500

 צבי זמירי קדומים 750

 רניאבסקי'רומן צ קריית מוצקין 2,000

 רונית שרקי ירושלים 3,000

 רות שפירא מעלה שומרון 2,000

 רננה הדרי גינות שומרון 5,750

 לי קרזןש חברון 1,050

 שמואל סקט הרצליה 5,050

 תמנה הורוביץ כץ נווה דניאל 500
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

3,930 Thornhill Canada Allan Moll 
6,975 Illinois Ana And Jack Berger 
7,706 Eugene Arkady Berenstein 

968 New York Aryeh Sonnenberg 

698 Newton Ma Boris Guralnik 

1,000 Australia Sydney Brian Croker 
3,862 Hauppauge Bud Levy 

1,395 Centerville Ma David Bluestone 

968 Great Neck David Kufeld 

966 Deerfield David Levee 

692 
Lincolnwood 
Illinois David Marcus 

980 Teaneck Elliott Forgash 

1,159 Los Angels Ezra Ozer 
7,759 Brooklyn Faith Lobel 

808 Sydney Australia Gella Rips 

5,793 
Melbourne 
Australia Geoffrey Rothschild 

1,932 Bethesda George Bernstein 

3,862 Flushing Gila Rollhaus 

6,920 Lake Success Ny Howard Fensterman 

966 Palo Alto Ilya Ravkin 

983 Montreal , Canada Jason Lipstein 

3,862 New Rochelle Jeffrey Kelman 

1,960 Greenacres Jerome Kaufman 

1,960 Clifton Jonathan Gold 

2,769 Mount Prospect Judith Parrott 
3,824 New Rochelle Lisa Ozick 

3,910 Vineland Canada Marshall Shapiro 

579 Bethesda Michael Steinberg 

1,949 Saucier Mitchell Rewis 

1,931 Miami Rafi Farber 
964 Palo Alto Rich Stiebel 

3,252 Washington Shmuel Ben-Gad 
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

966 Georgetown Stephen Shaw 

10,087 Australia Sydney Tibor Berger 

1,051 
Smithfield, 
Australia Victor Schlatter 

857 Los Angels Yossie Kram 

 :פת הבחירותתרומות שהתקבלו לאחר תקו    

 מיכאל פואה מצפה נטופה 10,000

 רונית שרקי ירושלים 4,000

 
 פיניאן ציון 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 משה חדיף ביריה 10,000

 פאיז מיתקאל ערוק נצרת 10,000

 רונן פיין דגניה 10,000

 יוסף פיניאן כפר חיטים 10,000

 גיל בוחבוט טבריה 2,500

 נד אסוליןארמו טבריה 3,000

 עלא ערוק נצרת 8,000

 יעק יוחאי פיניאן טבריה 5,400

 אלירן פיניאן טבריה 10,000

 לבנה בנימין טבריה 5,000

 חיים אדלשטיין מושב הזורעים 1,000

 יצחק זיוון נתניה 11,000

 דוד אוזן ביריה 10,000

 ציון פיניאן טבריה 65,109

 
 פרג אורי 

 םשם התור יישוב ח"סכום בש
 אבי שמולביץ פתח תקווה 2,000
 אברהם לביא פתח תקווה 1,000
 אהרון דינוביץ פתח תקווה 3,000

 אורי פרג פתח תקווה 12,800
 דבורה ביטון פתח תקווה 10,000
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 םשם התור יישוב ח"סכום בש
 יעקב מרמור הוד השרון 5,000

 נחמה הורביץ רמת השרון  10,000
 צבי מנדל פתח תקווה 10,000
 ףיגאל רבנו אודים 10,000

 
 צוף צוריאל  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 צוריאל צוף טלמון 10,000

 

 צור שבתאי 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 שבתאי צור אשקלון 11,000

 שאול צור אשקלון 10,000

 דוד בן דוד אשקלון 10,000

 בנימין פאר אשקלון 10,000

 ח"רו, עובדיה פיק קריכלי אשקלון 1,000

 
 קהת סיני 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 ד סיני קהת"עו תל אביב 13,952

 
 קורן נורית 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 קורן נורית הרצליה 20,000

 ברהום נעים הרצליה 5,000

 ומעה'אזברגה ג לוד 1,600
 

 קינן שי 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אורית קינן חולון 74,858

 שי קינן חולון 10,010

 דורון גילר הרצליה 5,000



 

227 

 
 קיש יואב 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 יואב קיש רמת גן 147,900

 ח"רו, אהוד קיש רמת גן 2,000

 גולד יוסף תל אביב 3,300

 
 קרא איוב 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אבשלום אליהו יקנעם 11,000

 אורי חכמי הרצליה 8,000

 איוב קרא דלית אל כרמל 20,000

 אמין מנסור עוספיא 6,000

 הרצל אמני כרמיאל 3,000

 חוסאם דראושה אכסאל 3,000

 טטיאנה ברשקוב לוד 11,000

 יוסף אשקר עילבון 10,000

 יורם אדן קרית ביאליק 3,000

 יצחק ריבק עד-אלי 5,000

 לאה אשר רמת גן 1,000

 נופי מרואן אילת  10,000

 סלימאן חבש ירכא 2,000

 עמוס פרל יפה  ח 5,000

 פיני מושקוביץ נתניה 2,500

 
 רבינוביץ אלונה 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אלון דוידי שדרות 5,000

 אלונה אליהו רבינוביץ שדרות 2,700

 אליהו חזן נתיבות 5,000

 ציון ביטון שדרות 5,000
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 רגב מירי מרים

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אבי סייג אשדוד 5,000

 אבי סממה באר יעקב 3,000

 אברהם פריד טירת הכרמל  1,000

 אדם אדרי תל אביב 5,000

 אייל הנדלר מודיעין 10,000

 אלון מלכה פתח תקווה 1,000

 אלי אלפסי חיפה 1,000

 אלי כהן ראשון לציון 4,000

 אסף הבלין פתח תקווה 1,800

 אפי גולן ראש העין 10,000

 ירשאריאל ה תל אביב 10,000

 בוהדנא שי גבעתיים 4,000

 ברוך חמרני ראש העין 10,000

 גיא ירוחם פתח תקווה 4,000

 גליה בר מודיעין 5,000

 דורון כהן ירושלים 3,000

 זיו חנן הרצליה 10,000

 חיים מרציאנו מודיעין 9,000

 יאיר פיליפ קרית מוצקין 5,000

 יהודה פרץ חדרה 5,000

 אדוארד יואב ראש העין 10,000

 יוני אורן קרית חיים 700

 יעקב אטיאס ראשון לציון 5,000

 יעקב לוקסנבורג תל אביב 7,500

 מוחמד דראושה רמת ישי 3,000

 מעוז עקיבא איגר שהם  9,000

 מרדכאי לביא רחובות 10,000

 משה זיגדון קרית אתא  5,000

 נחום רחמין ירושלים 3,000

 קפלן נילי אזולאי תל אביב 5,000

 עזרא ארבלי אילת 2,600

 ענאן שומשום מושבה כנרת 10,000
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 פליקס כהן ראשון לציון 10,000

 ציפורי שלמה רמת גן  3,500

 שלום מזרחי ירושלים 10,000

 שלום שוקי פתח תקווה 999

 אלי טל חדרה 5,000

 מירי רגב ראש העין 10,879

 
 אן סנדרה 'רגו

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 ואן סנדרה'רג ירושלים 10,837

 ואן יורם'רג ירושלים 10,000

 ואן איל'רג ירושלים 10,000

 ואן רוני'רג ירושלים 10,000
 

 ריבלין ראובן 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אבו קרין שאשא חולון 10,000

 אבי ארנסון קיסריה 10,000

 אורית אדרי הרצלייה 8,500

 אמיר עופר ירושלים 3,000

 בני כהן בית זית 6,000

 בנימין נחמיה אשקלון  10,000

 גד אפרים גורסקי תל אביב 5,000

 גילאור יוסי חיפה 4,000

 דב שיף תל אביב 10,000

 דניאל יאמר הרצלייה 11,000

 דניאל פלוטקין רמת גן 3,600

 זאב רקאנטי הר אדר 1,500

 יאיר לוי נתניה 5,000

 טוןיעקב סי ירושלים 10,000

 ישה סיטון תל אביב 7,500

 ישראל בועז ירושלים 5,000

 מרדכי אביב ירושלים 7,500
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 משה דדש תל אביב 5,000

 נחמה ריבלין ירושלים 7,500

 סיימון הרולד הרצלייה 5,000

 פנחס זהבי תל אביב 5,000

 קוליץ דוד רמת גן 10,000

 ריבלין גדעון הרצלייה 4,000

 רפאל בנרויה ארצות הברית 11,599

 שמואל סמואל רמת גן 10,000

 שאמה כרמל 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 :תרומות שנתקבלו בתקופת הבחירות    

 אברהם פרחי תל אביב 5,000

 אורי יעקב דיגמי תל אביב 3,000

 אורנית אבידר מושב שורש 3,000

 איגר מעוז עקיבא שוהם 10,000

 איתן ורדי שדה ורבורג 2,500

 אליהו חזן נתיבות 3,000

 אמיר יוסף רמת השרון 10,000

 אריאלה דילייני תל אביב 2,500

 גדי ודורית אבירם רמת השרון 10,000

 גיא יואב פתח תקווה 10,000

 גיורא נדל תל אביב 2,000

 חיים סלוצקי תל אביב 9,800

 טלי ואליהו דיין אור יהודה 2,000

 היוסי בן מש תל אביב 10,000

 יעקב ורחל נגרין ראשון לציון 10,000

 יעקב כביר תל אביב 10,000

 יצחק חיימוב סביון 10,000

 ח"רו, מולי שכטר ראשון לציון 1,500

 מלכה צדוק קריית אונו 2,000

 מתניה ורומה סבירסקי רמת גן 10,000

 ניר וורדית אוהב ציון גדרה 2,000

 סלעית בראשית שאמה גני יהודה 10,000
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 סמיר מצלאוי מגשימים 10,000

 עידית לרר הרצליה 10,000

 עמירם אליאסף כפר שמריהו 1,000

 צבי צרפתי ראשון לציון 5,000

 רוני גלבוע רמת גן 9,800

 רונן זיו הרצליה 10,000

 רות דוד תל אביב 10,000

 שאול מור רמת גן 9,000

 שי שאמה גני יהודה 10,000

 שגבשירה  תל אביב 5,555

 שכטר לוי אביבית קדימה 5,000

 שלומי ומרב דבש מגשימים 4,000

 תומר ומיכל שמש רמת גן 5,000

 :תרומות שנתקבלו לאחר תקופת הבחירות  

 אברהם דותן הרצליה 8,000

 אליהו ברדה רחובות 10,000

 חיים דנינו תל אביב 10,000

 חן למדן קרית אונו 10,000

 דרורי טל ברנר תל אביב 6,667

 יוסף וסוניה גליקסמן כפר מרדכי 7,500

 יעקב אטרקצי תל אביב 6,000

 משה גליקסמן מישר 7,500

 נילי וברוך עוזיאל תל אביב 6,667

 רונית שבירו רמת גן 10,000

 רינה ויצחק גילון תל אביב 6,667

 שלום שי יפרח ניצן 4,500

 
 שובל זלמן 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 זלמן שובל תל אביב 446,387

 
 שטגמן אילה 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש
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 איילה שטגמן רמת גן 41,800

 
 שטייניץ יובל 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 :תרומות שנתקבלו בתקופת הבחירות    
 אבירם ורטהים רמת השרון 5,000
 אברהם הלוי בית שמש 5,000
 אדיר שפירא טל שחר 5,000
 אזברגה אחמד לוד 5,000

 אלי מימון הרצליה 10,000
 אמיר בן שימול שדרות 10,000
 אמיר דיין אשדוד 10,000
 חורי ואל לוד 10,500
 טובה סגול רמת השרון 10,000
 יגאל תבורי תל אביב 10,000
 יהודה כתב מושב מצליח 5,000

 יואב כספי תל אביב 10,000
 יובל שטייניץ מבשרת ציון 10,000
 יוסף אקב בנימינה 11,000
 יוסף דאבול יהוד 5,500
 יורם סבג רעננה 5,000
 יצחק צבי רמות נחשונים 1,500

 ישראל רובין כפר סבא 10,000
 ליאור אלי פיטוסי לוד 10,500
 מרק ושונטל בלזברג ירושלים 10,000
 סיני איילון ישראל 10,000
 פנינה רדין ישראל 3,000
 קרן גת ישראל 2,500

 רונן לוי ראשון לציון 10,000
 רועי אופן רעננה 5,000
 שולמית ינאי תל אביב 4,600
 שושנה חגג עפולה 5,000
 שטיין דורון ושרי ראשון לציון 1,000
 שרה סיני תל אביב 4,000

 שרית בן שימול שדרות 10,000
 Alan Rechtschaffen ב"ארה 6,800
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

9,828 Los Angeles Albert Alkubey 
9,829 Miami Allan L.Jacob 
9,654 NY Andrew Friedwald 
3,856 NY Anthony G.Viscogliosi 
 Chaim Howard יורק-ניו 9,560
9,654 Cos Cob Darren A.Ross 
 David A.Hirsh יורק-ניו 9,685
 David B.Levine יורק-ניו 3,824
9,654 NY Douglas G.Herman 
9,640 NY Eric R. Mandel 
9,654 NY Geoffrey A.Platt 
9,654 NY George J.Fox 
5,784 NY J.Philip Rosen 
 Jack Rosen יורק-ניו 3,861
 Jody K. Gelfand ב"ארה 9,829
 Lawrence R Gross יורק-ניו 9,685
9,654 NY Marcelo Mosser 
9,472 BEV Mark H Tanenbaum 
9,640 NY Michael E.Olshan 
9,640 NY Nina Rosenwald 
יורק-ניו 9,685  Peter Hoffman 
5,792 NY Pinkus H.Szuchmacher 
5,784 NY Roberto Lipsztein 
9,671 Cincinnati Stephen L Rosedale 

 :תרומות שנתקבלו לאחר תקופת הבחירות    
 אדיר שפירא טל שחר 5,000
 גיורה ואורית סלע קיבוץ מגידו 1,500
 מור שירדגל ריינתה 2,500
 ולדימיר סלוצקר הרצליה 9,399

 
 שטרית קטי קטרין 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אביטל בן ברוך ירושלים 1,000

 אור גולדרייך קיסריה 10,000

 מהדי ערמוש טמרה 10,000
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אשר פישמן ירושלים 10,000

 שולמית ינאי תל אביב 5,400

 גלינה וולדימיר ארונוב נהריה 5,000

 שמואל אהרון וייס בית שמש 6,000

 יצחק קיפניס ביתר עלית 7,000

 אבוריש ראיק קאסם ירכא 2,500

 זורי אוטושקובסקי ראשון לציון 5,000

 ברוך גלאס ארצות הברית 10,560

 אסתר ואברהם ולעס בני ברק 8,000

 זאב ברוך גלבשטיין בני ברק 8,000

 דוד ויינר בית שמש 4,000

 חיים סבג מיםמעלה אדו 5,055

 יהושע שופק ארצות הברית 9,725

 קטי שטרית בית שמש 4,027

 אבוריש ראיק קאסם ירכא בשווה כסף 3,000

 אלי בוטבול בית שמש בשווה כסף 2,000

 אלי חזן מבשרת ציון בשווה כסף 10,000

 
 שטרן רוני 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 רוני שטרן כרמיאל 132,410
 

  שלום סילבן

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אלי ואלונה ברקת אביב -תל 11,100

 תמיר וייצמן  תל אביב  11,100

 אליהו אביבי נתניה  11,000

 אריאל שיימן אביב -תל 5,000

 ברוך קרשטיין אביב -תל 10,000

 ברוריה גורביץ אביב -תל 11,000

 ברנדר יוסף אביב -תל 11,000

 ון חיים גפנידור גני תקווה  11,000

 ויטו חי ארביב אביב -תל 11,100
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אנה פולסקי'ז לוד  9,000

 חיים יחזקאל פלורידה  10,000

 טל מורם ראשון לציון  10,800

 יאיר גייסון ברזילי אביב -תל 5,000

 יגאל הויזמן חולון  10,000

 יגאל זילכה אביב -תל 11,100

 יגאל שרמיסטר שמריהו -כפר 11,100

 יהודה גווטה אביב -תל 10,000

 יוסף עציון אביב -תל 10,000

 יורם גלובוס אביב -תל 11,000

 יעקב גוטנשטיין השרון -רמת 11,000

 יצחק אלשך אביב -תל 10,000

 יצחק חננאל תקווה -פתח 10,000

 יריב לרנר גן -רמת 11,100

 מעין שמחה גרנבי מושב שורשים  10,000

 צמןניר וי גן -רמת 11,100

 עליזה עזיזה מוצפי גבעת שמואל  5,000

 עמי פדרמן אביב -תל 5,000

 פרידמן אביעד אביב -תל 10,000

 קנדיס בליס אבן יהודה  10,000

 שירה רודרמן רחובות  10,000

 שמואל ברוך פרנקל אביב -תל 5,000

10,608 
Los Angeles 
Duomo  אלי מרמור 

9,341 
Zhukovskiy 
Gudkova  Aleksander Skripnik 

6,931 Kyiv Zabolotnogo  Anastasiya Golovina 

10,827 Toronto  Arbib Walter 
6,839 New York  Benjamin Shabtai 

10,752 
Geneve Route de 
Suisse  Dniel Amar 

9,409 
Khomuty 
Khakurate  German Ales 

9,801 
Toronto Clair 
Avenue East Kenneth Rotman 
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

6,905 Kyiev Rybal's'ka  Mariy Zeruk 

7,118 
Moscow 
Bratislavskaya  Mariya Sakharchuk 

7,763 
Toronto Claredon 
ave 71 Mitz Lewis 

2,763 
Kyiev Vul. 
Balzaka 65-A KV Nelya Prylutska 

10,475 Moscow  Oksana Gelera 

10,246 
Okulovka 
Kurortnaya  Oleg Kashin 

9,409 
Moskva 
Samarkandskiy B- Olga Pelikh 

6,956 

Kyiev 8 
Olenivs'ka St., 
Apt.  Ol'ga Shal'tsova 

10,515 

Moscow 
Krylatskie 
Kholmy  Sergey Krasnoslov 

 Shina Menoshi אביב -תל 11,000

10,897 
Toronto 
Glengrove Stephen Arbib 

6,956 Dolyns'k 50 Nova  Valerii Tkachenko 

10,630 Moscow  Vitaliy Kschetov 

6,934 
Kharkiv 
Staroshyshkova  Vyacheslav Vasyliyev 

 
 שלמון אסתר 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אסתר שלמון ירושלים 35,000

 
 שמחון אברהם 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אבי שמחון צורן -קדימה  84,509
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 ברקוביץ יוליה -שמלוב

 שם התורם תכתוב ח"סכום בש

 יוליה שמאלוב ברקוביץ הרצליה 17,028

 ברקן דינה חיפה 500

 דניאל דני רעננה 10,000

 יצחק הרשקוביץ רמת גן 800

 אליה מוירר נתניה 5,000

 הראל ייזוץ רעות 2,500

 קויטשבילי גיורגי בלארוס 10,883

 אריאל שוב גבעת שמואל 1,800

 אורי שטיינבך גבעתיים 10,000

 אנטולי מוטקין בלארוס 9,750

 שמלוב יעקב תל אביב 2,000

 כהן מאיר רמת השרון 1,305
 

 שראל שמעון

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 שראל שמעון חיפה 95,681

 
 שרעבי עמוס 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 עמוס שרעבי רעננה 10,000

 
 תלמי חלפון אתי

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 יהודה בובליל יםבת  35,430
 
 

 ל"המפד

 אורבך אורי 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 :תרומות שנתקבלו בתקופת הבחירות    
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 אורי אורבך  מודיעין 3,500

 הרטוך-אמנון דה ירושלים 1,500

 זעירא מוריה ירושלים 777

 חיים פלק עפרה 1,800

 שמואל סלבין ירושלים 7,000

 :ופת הבחירותתרומות שנתקבלו לאחר תק    

 אהרון אורבך חולון 10,000

 אסתר בן מוחה עפרה 5,000

 חננאל פרל עפרה 10,000

 יורם כהן עופרה 10,800

 לירון רפאלי עפרה 5,000

 נוריאל גץ מעלה אדומים 10,000

 עופרה אבוטבול ירושלים 10,800

 צבי ילינק תל אביב 5,000

 

 בן אריה יצחק

 רםשם התו יישוב ח"סכום בש

 יצחק בן אריה פתח תקווה 36,000

 
 גימאני אהרן 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אהרון גימאני בני ברק 1,170
 

 גימפל ירמיהו 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 גימפל ירמיהו נווה דניאל 75,767

 גימפל אמנון ומרילין ירושלים 85,000
 וקסלר אירן וסטנלי ב"ארה 8,000

 
 משהדנינו דורון 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 דוד דנינו רחובות 3,000

 דוד יפרח אשקלון 7,200
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 דורון דנינו שדה אליהו 46,126

 יהושע דנינו ראשון לציון 3,200

 יונתן בשיא מעלה גלבוע 5,000

 יעקב הדני ירושלים 520

 פנינה קדוש ירושלים  1,000

 שולמית בוסקילה ראשון לציון 1,000

 
 מן אברהם וורצ

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 :תרומות שהתקבלו בתקופת הבחירות   

 אברהם פרידלר אלון שבות  10,800

 אליעזר ברט ניר עקיבא  6,000

 דניאל שוגרמן כוכב יאיר  10,000

 זאן ביסליש ירושלים  500

 יונתן סמואל באר שבע  10,000

 יעל סוויל ירושלים  3,000

 ישראל פרמינגר ם ירושלי 2,500

 מישל ארנפרוינד ירושלים  5,000

 מרק זיסמן באר שבע  2,000

 סנד צבי בית זית  2,000

 קלוד מאיר ירושלים  2,000

 :תרומות שהתקבלו לאחר תקופת הבחירות   

 איתמר מחלב באר שבע  10,000

 גלעד ישראלי מודיעין  4,000

 ישראל פרמינגר ירושלים  2,500

 רפאל חדד עומר  10,000

 רפי דהן קיסריה  2,500
 

 טאוב עמיעד 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 עמיעד טאוב מודיעין  13,553
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 יוגב מרדכי 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 ח"רו, יצחק סעדון דולב 5,000

 מרדכי יוגב דולב 246,435

 
 רפאלי שולי -מועלם

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 ארז אלקבץ הנהרי 10,000

 יהודה אבוטבול מודיעין 10,000

 יחזקאל ברנהולץ בת ים 540

 מן'מאיר תורג עתלית 10,000

 עדי אלקובי מעלות 10,000

 רונן בן דוד נווה דניאל 500

 שולי מועלם נווה דניאל 249,300

 מן'שמעון תורג עומר 10,000

 תמר נסימי ירושלים 3,000

 
 נסימי רחמים 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 רחמים נסימי ירושלים 147,500

 
 סלומינסקי ניסן 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אהרן פורסט אשדוד 9,550

 אורי פלח טירת יהודה 5,000

 איינוז אזולאי ירושלים 1,000

 אלעד משמור בני ברק 8,800

 אפרים אהרון ביניק גבעת זאב 5,100

 בנימין אנגל בני ברק 10,000

 בת שבע פרקש עמנואל 8,600

 דב קלמנוביץ ירושלים 2,000

 הר נוי בניטה פתח תקווה 1,000

 חברון גרניביץ רמת גן 10,000
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 יואל בוקשפן גבעת זאב 3,400

 יוחנן לוריא גבעת זאב 4,800

 יוסף פילטשיק גבעת זאב 5,000

 יוסף שפירא ירושלים 6,400

 יחזקאל ברנהולץ בת ים 1,800

 יעקב בריזל ירושלים 5,000

 יצחק פישר להשלים 1,000

 ישראל זעירא מעלה חבר 1,800

 ישראל שטרנשלס בני ברק 5,000

 מאיר פשקוס ביתר עילית 2,580

 משה הלר ביתר עילית 5,000

 משה מנצור בני ברק 1,000

 משה רוסבוים מודעין עילית 4,000

 משולם גולומב ביתר עילית 5,100

 ניסן סלומנסיקי האלקנ 23,500

 ריזשה שווצרון ירושלים 9,000

 שאול שולמן בני ברק 3,850

 שבתאי בוקשפן גבעת זאב 3,300

 שמעון קליין ביתר עילית 9,300

 שני אליהו אפרת 9,780

 
 פינקלשטיין פרידה גילה 

 שם התורם יישוב ח''סכום בש
 גילה פינקלשטיין תל אביב 80,500

 וזסדבורה מ ירושלים 500
 דוד רובנר פתח תקוה 1,500

 טל מנאל תל אביב 500
 משה לייש חיפה 2,000
 שלום עפרוני רחובות 1,000

 תמר מנאל תל אביב 500

 
 שטבון יונתן 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 דניאל בשארי נתניה 6,000

 יונתן שטבון ירושלים 40,000

 פנחס ביטון ירושלים 10,000

 
 שקד איילת

 שם התורם יישוב ח"בש סכום

    
תרומות שנתקבלו בתקופת הבחירות ונרשמו בדוח 

 :הכספי

 בי'אוהד חג מושב חמד 500

 אורי שניידר אבן יהודה 10,800

 איילת שקד תל אביב 3,500

 איתן ארז תל אביב 7,500

 אלרואי אסרף פתח תקווה 500

 ארז נבון תל אביב 1,000

 ביבלדוד ומרגלית צ רעננה 2,500

 ישי מור תל אביב 10,000

 מאיר יעקובסון גבעת שמואל 10,000

 מוטי זוננפלד ניו יורק 10,800

 מוריס קונרד ירושלים 10,800

 מיכל אסרף פתח תקווה 500

 משה יהודה זוננפלד ירושלים 10,490

 עזריאל פויכטונגר פתח תקווה 10,800

 שי ויל רעננה 5,000

    
חר תקופת הבחירות ולא תרומות שנתקבלו לא

 :נכללו בדוח הכספי

 אלברטו שאול אדלמן ירושלים 10,800

 אליעזר דב יפה ירושלים 5,000

 מיכאל ברכפלד ציריך 11,000

 מנשה ואראלה בן שאול תל אביב 10,000

 עידו אחרק כרמיאל 11,000

 עמוס כהן כרמיאל 11,000

 פרדר ברכפלד ירושלים 11,000

 פאל ענתביר פנמה 11,000

 יפה) זלי(שניאור זלמן  ירושלים 11,000
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 שם התורם יישוב ח"בש סכום

11,000 Crans Montana Serge Muller 
10,540 London, UK Peter Goldberg 

 
 

 העבודה

 אבו פארס סמיר  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אבו פארס סמיר עוספיא 24,867

 
 אבסדזה נינו  

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אנגל אברהם תל אביב 800

 גבריאל בן אלי אשדוד  9,000

 גדעון מולאיוף ירקונה  10,000

 חן למדן קרית אונו  5,000

 חנה קליין תל אביב 600

 יהודה יוגד כפר סבא 1,000

 נינו אבסדזה צור יגאל 24,544

 רוני פוקס תל אביב  7,000

 רן דביר תל אביב  1,000

3,830 Beverly Hills David Matalon 

7,685 Tbilisi Natalia Kvantaliani 
 

 אברהם אביבה  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אביבה אברהם הוד השרון 10,000

 
 אדירי ציון  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 ציון אדירי קרית מוצקין 21,530
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 אובלס אבי  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אבי אובלס תל אביב 52,000

 
  אופנהיימר יריב 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אופנהיימר גדי כפר סבא 4,000

 אורי קולודני תל אביב 1,000

 אורי רמתי בן שמן 1,000

 אלון פילץ בני עטרות 2,000

 אליהו וזהבה פייפל גבעת שמואל 1,000

 אסף לוי תל אביב 5,000

 אסף לפידות תל אביב 2,500

 בוב קנט יפו 1,000

 ברוך פלטי רמת השרון 1,000

 Tchgsנט 'ג תל אביב 4,000

 נט אביעד'ג תל אביב 5,700

 גד אריאב רעננה 1,000

 גדי אופנהיימר כפר סבא 4,600

 דוד רובין הרצליה 500

 דורון שניידמן תל אביב 10,000

 דניאלה טיברג יהוד 500

 דרור אבירם תל אביב 5,000

 זאב ורטהימר נהריה 10,000

 י תמיריול תל אביב 600

 יונה רות בן טל תל אביב 500

 יוסף בנקל רמת גן 2,500

 ירון פולק רעננה 500

 מוקי שנידמן סביון 10,000

 מיכל זילקה חדרה 500

 מנחם נתן בריקנר ירושלים 1,000

 מנחם סלע קיסריה 3,000

 מרי סטיאן כפר סבא 1,000

 נורית אזולאי נווה מגן 1,000
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אנעמי אסי סביון 5,000

 עירה וצלילה אפרון אבן יהודה 1,000

 עמירם גולדבלום ירושלים 1,000

 פלדמן אורלי תל אביב 5,000

 פלי פלד תל אביב 500

 צלי רשף ירושלים 6,000

 רוחלה מעין תל אביב 3,800

 רוני אלטשולר תל אביב 1,000

 שמואל רמתי בן שמן 1,000

 Byk Gerardo רמת גן 500

8,500 Paris Charles M Rozenkier 
8,740 Princeton Edward Witten 

8,740 Cambridge Franklin Fisher 

1,140 Rome Gomel Giorgio 

 Igor Teleshevsky מודיעין 500

8,702 Chicago Jame B Klutznick 

7,562 Los Angeles Luis Lainer 
 

 אורן ינאי דנה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 עודד שכנאי הודהאבן י 11,100

 רועי סגמן תל אביב 1,000

 יואב זוז תל אביב 500

 אורי ינובר הרצליה 500

 אמס יוסף אלגרוד'ג מבשרת ציון 1,000

 עידן כהן רמת השרון 10,000

 אהרון רימון תל אביב 1,000

 מאיר וייס הרצליה 500

 אדם שמויס הרצליה 650

 אבי שקד סביון 11,000

 אלון פילץ בני עטרות 585

 צבי נטע תל אביב 6,000
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 ארן יעל  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 יעל ארן מבשרת ציון 112,623

 יורם ארן מבשרת ציון 659

 יעקב בנחמו ירושלים 6,398

 
 בדר מאלכ  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 בדר מאלכ חורפיש 42,678

 
 בירן מיכל 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 דודי הדר ל אביב ת 500

 חיה קפלן חולון  500

 יוסף לרר אשדוד  500

 לובה מגל תל אביב  500

 לורה טלינובסקי ירושלים  500

 ניצה דרורי גני יהודה  500

 סער ינאי תל אביב  500

 עזי נגר ירושלים  500

 רותם מלכין תל אביב  500

 שי בן אמיתי פתח תקוה 500

 נבויםשיפרה קירש רעננה  500

 שמואל גבע רחובות  500

 שרה ויינשטיין תל אביב  500

 שרה שונמי רמת השרון  500

 נועה און רמת גן 600

 עמרי אדומי ירושלים  600

 ברק שש יבנה  850

 אליעזר מזינטר סביון  1,000

 מירה קרמר כוכב יאיר 1,000

 נמרוד בן נוח הרצליה  1,000

 ערן טולדנו נופית  1,000

 שי בירן ירושלים 1,020
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 ארי מלניק הוד השרון 1,200

 אורי רמתי בן שמן 1,500

 יוסי גלעד תל אביב  1,500

 דורון כרמי הרצליה  2,000

 איתן גינזבורג רעננה  3,000

 גיורא בשור רמת גן 3,000

 חיים קוריצקי כפר סבא  5,000

 קובי משיח נווה ירק  5,000

 י חייםקוריצק כפר סבא  5,000

 אורי בן משה רמת השרון  6,000

 רשניה'אוהד צ רמת גן 6,040

 משה לטין ראשון לציון 8,000

 מיכל בירן תל אביב  14,700

 
  בנימין  בן אליעזר

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 :תרומות שהתקבלו בתקופת הבחירות    

 אבנר כליפה ת"פ 11,000

 אליהו יעקב א"ת 6,000

 אלינור לנדאו ליההרצ 5,000

 בנימין בן אליעזר ראשון לציון 10,000

 יוסי בזל א"ת 10,000

 יוסף פייר בסנאינו הרצליה 9,686

 יורם בן עמי מטולה 11,000

 יחזקאל אלעני חולון 11,100

 יחזקאל חי א"ת 10,000

 יעקב שינה ניר צבי 4,000

 נאוה ורוי מוצפי קרית אונו 11,100

 עוזי מחלב הרצליה 11,000

 עמוס אסלן הרצליה 5,000

 פוקס רון זכריהו א"ת 10,000

 רפאל אלול מזכרת בתיה 5,000

 ח"רו, רפי ליטמן   2,000
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 שאול מור ג"ר 9,000

 תמר ברוש ג"ר 11,000

 :תרומות שהתקבלו לאחר תקופת הבחירות    

 רוי ונאווה מוצפי קרית אונו 5,000

 
 אבנר בן זקן

 שם התורם ובתכת ח"סכום בש

 בועז אמיתי זכרון יעקב 5,000

 אלדד מרדכי לוי תל אביב 11,000

 דוד חודק תל אביב 4,000

 אבנר בן זקן רעננה 2,465

 כהן עמיחי מודיעין 500

 ארז דידי רמת גן 5,000

 ופה הרי'ג ב"ארה 11,000

 גורדון אלן ב"ארה 6,699

 פיינמן בנט ב"ארה 6,699

 מעון פרץש תל אביב 2,500

 
   בן סימון דניאל

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אוריאלה בן צבי תל אביב 40,000

 דניאל בן סימון תל אביב 123,200

 לינדה בן צבי תל אביב 5,000

 שמואל בן צבי תל אביב 5,000

9,404 NY Daniel Lubetsky 

9,565 NY Kathleen Peratis 

9,480 CA USA Martin Bunzl 
 

 עמי לילי   בן

 שם התורם יישוב ח"סכום בש
 אודליה דיין גן יבנה 2,000

 איטה טלאור מודיעין 500
 ברק צייכנר רמת גן 500

 דוד סלה בית זית 1,000
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש
 יערה בן חיים אשתאול 1,000

 לילי בן עמי בית זית 13,813
 רון שביט ראשון לציון 702

 רפאל סלה בית זית 13,500

 
 בר לב עמר  

 שם התורם כתובת ח"ום בשסכ

 תמר בר לב רמת השרון  11,000

 שלמה טיסר קיסריה  9,900

 עמוס גורן תל אביב  9,900

 אלעד מגל רמת השרון 4,500

 עוז ליב תל אביב  4,500

 ורדה גילה מצפה עמוקה 1,350

 רן שחור רעות -מכבים 900

 יוסף לקס תל אביב  1,800

 ןאילן ער כפר שמריהו 4,500

 מנחם בכרך תל אביב  900

 דפנה ארנון כפר שמריהו  3,600

 גיורא ארדינסט תל אביב  9,900

 מרב ברונשטיין ירושלים  900

 אבירם ברקאי כוכב יאיר  900

 אילן שילוח תל אביב 9,900

 זאב לידובסקי ראש העין  900

 יאיר בר טל רשפון  4,500

 מיכאל פדרמן תל אביב  5,400

 אורי רן דיעיןמו 900

 ירון אנגל ירושלים 4,500

 ציפורה פריזנט כפר שמריהו 4,500

 רוני גבע תל אביב  9,810

 נתן פולבר תל אביב  900

 איילת דר רמת השרון 900

 עמוס בן אברהם ראש העין  3,600

 שלמה פלסנר תל אביב  720
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 שם התורם כתובת ח"ום בשסכ

 עדנה באום תל אביב  675

 שילה ניר כפר ורדים  1,620

 אליעזר טוקמן חיפה  900

 הילה כהן כוכב יאיר  1,620

 אבנר שור תל אביב  2,700

 ענת ושחר ארגמן ראש העין  1,350

 ניסים ליאון תל אביב  4,500

 נירה קרזנר קיסריה 9,900

 אלון וסמדר ארבל גיאה 5,400

 בתיה ויעקב קוטליצקי רמת גן  9,900

 נח ברזובסקי סביון  4,500

 אבנר יהודאי ביב תל א 4,500

 דורון קמפל ב"ארה 10,680

 דרור סגל ב"ארה 3,882

 סמדר הראל הרצליה  1,350

 שמואל לוי רמת השרון  9,900

 ראובן אביטל רמת השרון  9,900

 אריאל פינקלשטיין כוכב יאיר  900

 ך"אהוד בן ש ר "כפר אז 900

 ניבה ארצי תל אביב 900

 ןבצלאל רונ אור יהודה 2,700

 אורי בקל רמת השרון  900

 רמי לוי כוכב יאיר  900

 אהוד בן סירה כפר שמריהו 4,500

 משה ראובני תל אביב 1,800

 עפר שפיר קרית אונו  4,500

 בני טאוב אודים החרוב 4,500

 דוד טולקובסקי תל אביב 2,250

 רן פרידריך רמת גן  4,500

 משה צלניקר תל אביב 900

 דן איתן גבעתיים  900

 עודד זמורה ב"ארה 2,700

 עמוס ירון רמת גן  900

 גדעון יניב בצרה 4,500

 רון בלקין תל אביב  3,600



 

251 

 שם התורם כתובת ח"ום בשסכ

 רפי סויסה מזכרת בתיה  900

 יוסי לנגוצקי הרצליה  3,600

 יובל רחמילביץ הוד השרון  1,350

 עמוס רבין יקום 900

 רחל מידן תל אביב  900

 לב-בר עמר כוכב יאיר  12,500
 

   בראון שמעון

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 קיבוץ שפיים קיבוץ שפים 45,000

 פלאח שלום נתניה 1,500

 חגי הרצל ראשון לציון 1,000

 
  אבישי  ברוורמן

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אשר חלד תל אביב 7,500

 יאיר גרין ירושלים 5,000

 צבי ימיני יפו 10,000

 יאיר גרין םירושלי 5,000

 אהרון וניבה שפירא תל אביב 10,000

 דוד קליאוט פרדס חנה 10,000

 רונית חיימוביץ תל אביב 10,000

 אראלה בורנשטיין תל אביב 10,000

 דוד שזר תל אביב 10,000

 דוד קליין תל אביב 10,000

 לאה מיכל גולן רעננה 10,000

 דפנה טריואקס תל אביב 10,000

 בריאן לורי הברית ארצות 9,010

 מיקי צוקרמן תל אביב  10,000

 שלום זיידלר תל אביב  10,000

 אלכס גארפילד ארצות הברית  8,780

 מורטון מנדל ארצות הברית  8,940

 מוריס קאהן רמת גן  10,000
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 מנחם בורנשטיין תל אביב  8,930

 רעיה שטראוס רמת גן  10,000

 ריימונד דואק אנגליה 8,950

 ראובן שרוני תל אביב  5,000

 דוד אסיא סביון  10,000

 מיכאל פיקרסקי רמת גן 10,000

 דב פקלמן הרצליה  3,000

 דב תדמור תל אביב  5,000

 גיורא קדר רמת גן  5,000

 David Naphtali הונג קונג 9,691
 Andrew Rogers אוסטרליה  3,785

9,728   Hj Saal 
 Alexander Wsislitz אוסטרליה 10,048

 Lloyd Zucke ארצות הברית 9,589

9,473   Stanley Ginsburg 

 Jaclyn Safier ארצות הברית 9,343
9,343   Marguerite Gauvin 

 Dina Zukerberg ארצות הברית 9,323

 
 אליס  ולדמן

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 גולדמן אליס נשר 12,132

 הגולדמן שר קרית מוצקין 10,000

 ויספלנר מרינה כפר יונה 2,000

 ינאי סער תל אביב 500
 

   גלעדי אלון

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אלון גלעדי תל אביב 29,500

 
 דוד דרומלביץ יעקב

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 קיבוץ רמת רחל קיבוץ רמת רחל 31,380
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 יעקב דוד דרומולוביץ קיבוץ רמת רחל 105,000

 יובל מור יהוד 1,500

 חסיבה אבוטבול קדימה 1,000

 אורלי רז ירושלים 1,800

 
 הרצוג יצחק  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אורה הרצוג הרצליה 20,000

 יצחק הרצוג תל אביב 10,000

 דוד קוליץ רמת גן 10,000

 מיכאל לוי תל אביב 11,000

 אבנר אזולי הרצליה 5,000

 קתחנוך צבי בר רעננה  10,000

 נפתלי בלומנטל תל אביב 500

 ון לולה אדרי'ג רמת השרון  11,000

 ישראל גרידינגר חיפה 11,000

 שרה שונמי רמת השרון 1,000

 רון גוטלר רמת גן 4,000

 דוד אסיא סביון 10,000

 אהרון מנחם אייזקסון תל אביב 10,000

 דוד פורר רמת השרון 11,000

 ייורם בן עמ ראש פינה 11,000

 חיים אריאל תל אביב 11,000

 אלחנן שטרייט כפר שמריהו 1,000

 צבי מושכל תל אביב 500

 Peter Fine ב"ארה 10,714

 Geoffrey H.Lewis ב"ארה 3,896

 Chinn Trevor אנגליה 11,100
 Kathy Manning ב"ארה 3,952

 Albert Kalimian ב"ארה 3,896

 Jack C.Bendheim ב"ארה 10,714

 Barry Townsley אנגליה 10,965

 S.Daniel Abraham ב"ארה 10,847

 Sanford M.Baklor ב"ארה 3,884
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 Isaac Kaye אנגליה 11,000

 Brian L Lurie קנדה 9,685

 Daniel Levy אנגליה 9,513

 Kim Heiman ב"ארה 10,536

 Keith Joseph Black אנגליה 10,818

 לאחר תקופת הבחירות    

 William L.Casse ב"ארה 10,492

 
 הרשקוביץ עמית  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 עמית הרשקוביץ ראש העין 10,250

 
 ונונו יוסף  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 ונונו יוסף קרית מלאכי 26,600

 
    ורבין איילת

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 :תרומות שנתקבלו בתקופת הבחירות    

 איילת נחמיאס ורבין אביב תל  250,465

 יואב נחמיאס תל אביב  5,000

 עופר פופס ירושלים  2,000

 מנחם אורן הרצליה פיתוח  5,000

 עברי ורבין תל אביב  50,000

 שמואל פרנקל תל אביב 2,000

 :תרומות שנתקבלו לאחר תקופת הבחירות    

 אברהם צדיק תל אביב 5,000

 אילן גלזר רמת גן 3,000

 
 ורטמן אור

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אור  ורטמן כפר סבא 2,966
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 יעקב אנגל רמת השרון 11,000

 מרכזי יוזמה. ר.א חיפה 1,000

 פאמיס אחזקות חיפה 5,400

 ד משה נאמן"עו תל אביב 3,600

 אהוד ארמתי חיפה 1,500

 יהודית זוסמנוביץ חיפה 1,000

 אריה לבנוני קריית ביאליק 1,000

 
  זילברמן אמנון

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אביטל יאיר א"ת 1,500

 אייזן אסף א"ת 1,000

 בועז תומר רחובות 4,000

 גרשום עמיר כפר הנוער בן שמן 2,500

 זילברמן אמנון א"ת 10,500

 חסיד יואל א"ת 10,000

 כהן מנחם מנדל א"ת 1,000

 כפיר בועז ראשון לציון 500

 לוי אלדור ותרחוב 4,000

 משען חיים א"ת 2,560

 נויבך אמנון קרית אונו 2,000

 נחמיאס איילת א"ת 1,200

 סבן סם רמלה 1,000

 סרבריסקי דניאל מודיעין 4,000

 פורטל אילן א"ת 2,000

 מ"פי בע.אר.קיו א"ת 10,000

 
  ברוך  זלץ

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 זלץ ברוך חיפה 49,300

 זלץ אמירה פהחי 100,000

 
 זלצר אדיר

 שם התורם כתובת ח"סכום בש
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 אדיר זלצר תל אביב 10,000

 
 חופרי נחום  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אייסר חורש תל אביב 10,000

 גדעון ביקל ל"כפר מל 1,500

 אברהם רוזן רעננה 10,000

 צציליה רובינשטיין רעננה 10,000

 נחמיה תנא רעננה 4,000

 נחום חופרי רעננה 10,000

 אורית אלון גן חיים 10,000

 רויטל נוגה פתח תקווה 10,000

 יחיא עזרא חופית 10,000

 לורנס גבע-ניל תל אביב 10,000

 ברק רוזן הרצליה 10,000

 עובדיה אליהו רעננה 5,000

 יעקב אפיריון תל אביב 5,000

 חביב דהן רעננה 5,000

 צילה גושן אבן יהודה 1,000

 מלכה אסתר בריק רעננה 5,000

 לאה מולכתא רעננה 8,000

 
  נאדיה  חילו

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 ליאורה מורגנשטין תל אביב 750

 נאדיה חילו תל אביב 6,000

 איה עזריאלנט תל אביב 1,000

 עדנה פסט תל אביב 1,000

 אלה קליין רחובות 2,000

 וליד אבו אלעאפיה תל אביב 2,000

 עפיף טנוס עילבון 5,000

3,998 NY James Cohen 

1,561 London A.L Klug 

9,735 Mclean Edwin Piskovtz 

 תרומות לאחר תקופת הבחירות    
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 שלמה שהם שהם 1,000

 ציפורה בן חיים ראשון לציון 500
 נאדיה חילו תל אביב 18,500

 
 חרמוני ערן 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 ערן חרמוני מודיעין 101,179

 יניב ניקחו ראשון לציון 1,000

 מ"ל יעוץ בע'רוגוג. ח.צ סביון 10,000

 תמיר מורג בת ים 3,000

 רותי גילעד הרצליה 1,000

 תמר חרמוני פתח תקווה 5,000

 מיכל חרמוני גבעת עדה 1,000

 אריה מזרחי קיסריה 3,000

 זהבה פייפל גבעת שמואל 500

 יונתן גילעד הרצליה 4,600

 שמעי ראובן להבים 1,200

 עדנה איזן הרצליה 1,000

 אלי פילרסדורף תל אביב 5,000

 
 טרופר יחיאל 

 פרטי התורם ישוב סכום התרומה

 אחדות שמואל תל אביב  5,000

 אייזנבר מייקל ירושלים 10,800

 גוטמן גיא נס הרים 500

 טיסר שלמה קיסריה 10,000

 ביק פינילזו ירושלים 1,800

 ליפשיץ בועס ירושלים  1,500

 מנחמי יעקב תל אביב  5,000

 נבו ענת ירושלים 1,000

 קיסר איגור פתח תקווה  5,000

 קרויזר אור ירושלים 500

 רווה רות פרדס חנה 500
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 פרטי התורם ישוב סכום התרומה

 שומרון זילגר רמת גן 750

 בן ימין אלעזר נס הרים 5,000

 ברטוב איתמר שריגים  5,000

 טרופר יחיאל ריםנס ה  5,000

 חן למדן חיפה  6,000

 סטודיו השכונה תל אביב  5,000

 שטייף זיו צובה 1,000

 
  יונה יוסף

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 פיני עוז תל אביב 1,200

 יוסי יונה תל אביב 70,000

 ניסים יונה רקפת 1,250

 רחל יונה חיפה 2,200

 יוסי דהאן באר יעקב 1,000

 יונה אדמון פה חי 5,000

 יוסי לרר אשדוד 500

 שגית כהן תל אביב 1,000

 דב אבנר חי קרית אתא 3,000

 עמי שטייניץ תל אביב 10,000

 עדינה יונה קרית אתא 1,000

 בן ברק רמות נפתלי 600

 פרמן-ניצה דרורי גני יהודה 1,000

 לילי גלילי תל אביב 500

 אלי אלעזרא אשקלון 7,200

 לילי היילפרין שליםירו 1,200

   ינאי שאול

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 ינאי שאול רמת השרון  25,000
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 כבל איתן

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אברהמי יורם גבעת שמואל 7,500

 אהרון ארז ראש העין 1,000

 אוחיון דודו מושב מרחביה 5,000

 אזולאי שושנה ומשה מושב מאור 1,000

 אייש רחל ויורם חולון 3,000

 אלימלך דניאל קיסריה 5,000

 אלימלך ניסים קדימה 700

 אמיר שמעון נתניה 2,000

 אריה אייבי חולון 5,000

 ביטון אליהו צפת 1,000

 בן נון אורי ומנוחה מבשרת ציון 10,000

 בראון חי כפר יונה 10,000

 ברעוז אלי ודינה חולון 10,000

 ודיגינדי א מושב גנות 1,000

 גל דוד אריה נווה מונסון 5,000

 דב ניסים ראש העין 10,000

 דרור טל ויורם קיבוץ טללים 1,500

 דרקסלר אריה אור יהודה 5,000

 הר גיל עופר יהוד 500

 ויילר אווה הרצליה פיתוח 5,400

 זיו רונן ואירית הרצליה פיתוח 10,000

 יהודאי אבנר תל אביב 10,000

 יואל יצחק מאיר כפר סבא 5,000

 ישעיהו אילן ראש העין 3,000

 כבל יזהר ומעין ראש העין 10,000

 כבל אבשלום ושושנה ראש העין 10,000

 כהן אורי פתח תקווה 10,000

 כחלון יעקב וסימה עומר 1,500

 כידור אייל בני ברק 1,000

 מורדוך אברהם מכמורת 10,000

 מסיכה אסף תל אביב 500

 מצלאוי סמיר יםמגשימ 10,000
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 סממה אבי באר יעקב 7,000

 עוז יעקב אשדוד 1,000

 עמרן אילן  ראש העין 1,000

 פומרוק רפאל יוסף תל אביב 5,000

 פוקס יהונתן דוד תל אביב 5,000

 צפר יוסף ראש העין 2,000

 קורצר ערן שוהם 1,500

 רוטברט ליאור תל אביב 2,500

 רז שמעון ורות בני ברק 500

 שמואל שושנה קרית חיים 1,000

 תוסיה כהן שרון רעות 5,555

 
 כתר יעקב איתן

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 כתר יעקב איתן מודיעין  19,695
 

 מגדלה גאלב 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש
 בן אפרים בנימין תל אביב 10,000
 ברק רועי תל אביב 10,000
 גנאיים מהיוב באקה אל גרביה 3,000
 כהן ארז קרית אונו 4,000

 אדלה גאלב'מג באקה אל גרביה 27,500
 אדלה זיאד'מג באקה אל גרביה 1,000

 אלד'אדלה ח'מג באקה אל גרביה 25,000
 אדלה נסים'מג באקה אל גרביה 10,000
 מואסי חסן באקה אל גרביה 6,000
 מוואסי סעיד באקה אל גרביה 5,000
 ח'ת נאגעוויסא באקה אל גרביה 8,000
 עתאמנה מוחמד באקה אל גרביה 5,000
 צליק רוני קיסריה 2,500
 קפלון קריסטינה חדרה 3,000
 קראוזר אברהם רמת השרון 5,000
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש
 שקד אבי תל אביב 5,000

 
 מזרחי משה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 משה מזרחי שהם 60,000

 
 מיכאלי מירב  

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אביבה שרבט אביב תל 2,000

 אורלי אספורמס רמת גן 7,500

 אורנה לין תל אביב 11,000

 אירית פז תל אביב 700

 אלה אלקלעי כפר מרדכי 2,500

 אלה גרא תל אביב 1,000

 אלון ליאל תל אביב 2,000

 אלון פילץ בני עטרות 3,000

 אלונה בראון תל אביב  1,000

 אלונה פרידמן סהר תל אביב 11,000

 אלי שקד מושב מגשימים 1,000

 אליהו זיתוני תל אביב 1,000

 אפרת ליפשיץ תל אביב 2,000

 אריאל קוליץ תל אביב 1,500

 ארנה בן נפתלי תל אביב 1,000

 ארנה רבינוביץ תל אביב 5,000

 וליאט גל'ג הרצליה 10,000

 גיא ברקאי רמת השרון 2,500

 גיא לשם תל אביב 1,000

 גל אוחובסקי בתל אבי 500

 גלית אנה בן שמחון תל אביב 500

 גרי יפת תל אביב 1,000

 דב וייסגלס רמת השרון 2,000

 דורון הלפרן תל אביב 5,000

 דליה הורברג רמת גן 500
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 הדס בן אליהו קרית אונו 1,000

 חיים סלוצקי תל אביב 5,000

 חן אריאלי תל אביב 5,000

 חן למדן תל אביב 6,000

 טלי ניר תל אביב 500

 טמירה ירדני תל אביב 1,000

 יהודה פלד בית יהושוע 500

 יואב דביר זכרון יעקב 1,000

 יובל נויגרטן סביון 5,000

 יוסף יעקב לואיס פתח תקווה 6,000

 יופי תירוש תל אביב 500

 יורם ירזין הרצליה 3,000

 יעקב הוברמן זכרון יעקב 1,500

 רוןיעקב מי גבעתיים 800

 יפית גרינברג תל רביב 10,000

 יצחק אליישיב תל אביב 11,000

 ליאור מן מושב עמיקם 2,500

 ליאור שליין תל אביב 11,000

 ליאורה ניר תל אביב 2,500

 מיכל מיכאלי תל אביב 600

 מרדכי גבע רמות השבים 1,500

 נאוה סמל תל אביב 500

 נורית קאופמן הרצליה 1,000

 נחמיה מיכאלי תקווהפתח  1,000

 ניב קורח תל אביב 1,000

 נעמי חזן ירושלים 500

 עזריאל לוי ירושלים 1,000

 עינת ארליך תל אביב 500

 עירית זומר תל אביב 1,000

 עמי מיכאלי פתח תקווה 30,000

 עמירם גולדבלום ירושלים 1,000

 ענת הופמן ירושלים 1,000

 פוזן שלומית רמת גן 500
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 ראובן אבל צליההר 500

 רבקה רוזנברג תל אביב 1,000

 רואי מיכאלי תל אביב 500

 רויטל רוזין רמת גן 1,000

 רוני הלפרן תל אביב 11,000

 רות הלפרי קדרי שהם 500

 רות פרנס תל אביב 7,500

 רחל אוסטרוביץ כפר סבא 2,000

 רינה בר טל רעננה 500

 ריקי קריזלר תל אביב 9,800

 שיר הלפרן ל אביבת 11,000

 שירה מרגלית תל אביב 1,000

 שלום מחרובסקי תל אביב 1,000

 שלומית עזרון ירקוני תל אביב 500

 שמואל זיסמן תל אביב 5,000

 שרה אלאלוף תל אביב 2,500

 תמר הקר ירושלים 500

3,800 Ross, California Brian Luria 

5,639 London Daniel Levi 
1,000 USA George Bishop 

500 California George Z Bishop 

 
 מרגלית אראל 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אראל מרגלית ירושלים 263,310
 

 מרום צבי  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 צבי מרום מושב שדה אליעזר 10,000

 
   נאטור אחמד

 שם התורם כתובת ח"סכום בש
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 נאטור אחמד קלנסוואה 14,900

 
 ם שלוםנחו

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 נחום שלום באר יעקב 10,000

 
    נתנזון רוברטו

 שם התורם כתובת ח''סכום  בש

 דן אסן תל אביב 5,000

8,784 
Cologne Germany 
Lichstr  מיכאל פיק 

 אברהם ריבניסקי תל אביב  2,000

 רוברטו נתנזון תל אביב 5,000

 לרזהבה פיי גבעת שמואל  2,000

 נתנ ויפעת שניידר וייס תל אביב 2,500

 רובי נתנזון תל אביב  40,000

4,752 Cologne Germany  Vera Soditt 

3,600 
Cologne 
Siemenstr  Andrzej Juliusz 

960 
Cologne 
Leipzigerstr Malka Zwecker 

4,900 Frankfurt  Friedrich Prawer 
4,851 Wien Brigitte Erderer 
4,900 Wien  Dr.Alfred Gusenbauer 

4,900 Wien  Martin Winkler 
1,541 Wien  Robert Leinburger 

3,900 Wien  Wilhelm Hemetsberger 
3,430 Wien  Ganzger Lansky 

4,900 
Oberwaltersdorf 
Eisteichstrasse  

Andrea Mader 

14,597 
Spital an der Drau 
Ortenburgerstr  

Hans Haselsteiner 

1,960 Wien Dr Franz Vranitzky 

1,225 
Klagenfurt 
Universitaetsstr  

Dr.Peter Kaiser 
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 שם התורם כתובת ח''סכום  בש

8,771 Wien ASP Consulting Gesellschaft M.B.H. 
5,000 Berlin  TWK Technologie GMBH 

4,936 Wien  Dr.Rudolf Scholte 

4,971 Wien Metzger Realitaten 

2,452 Wien Barbara Prammer 
15,804 Wien  Dr.Alfred Gusenbauer 

8,983 Wien  Prof.Rudolf Prager 
8,787 Wien  Ariel Dr.Muzikant 
5,041 Wien  Alfred Dr.Gusenbauer 

 לאחר תקופת הבחירות    

 רובי נתנזון תל אביב  20,000

 
   סהלו שולמית

 שם התורם יישוב ח"סכום בש
  ולמיתסהלו ש קרית גת 12,000

 
 סטופאי שוורץ נירה   

 שם התורם יישוב ח"סכום בש
  נירה סטופאי שוורץ תל אביב  8,912

 
  סטרולוב עמירם

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 עמירם סטרולוב רעננה 7,991

 אבינועם פינקלשטיין תל אביב 1,000

 עזרא אלוני שוהם 1,000

 ענבר סטרולוב רמת גן 3,000

 נה ברנראור חיפה 500

 נירה סטרולוב רעננה 1,000

 ענבר סטרולוב רמת גן 4,000

 עמית רז ירושלים 3,500

 שרון שיינברג רמת גן 2,000

 פיליפ ברוקס כוכב יאיר 500
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 סמיה משה  

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 יני'אילנה ג נתניה 10,000

 אפי ויפה אושעיה נתניה 10,000

 איזיקוביץאריק  נאות נורדיה 7,500

 ברוך הלר רמת פולג 1,500

 משה סמיה נתניה 6,284

 שמואל שקרק נתניה 1,000

 
 סעד סאלח  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 סאלח סעד אן'בית ג 15,000

 אנשראח סעד אן'בית ג 10,000

 רואד סעד אן'בית ג 10,000

 נאיף חמזה אן'בית ג 3,000

 פאדי עזה אן'בית ג 2,500

 דאליה סעד אן'בית ג 10,000

 יונס אלדיואן געש 5,000

 
 עווד אמיר 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אמיר עווד נהריה 10,000

 
   עוזר דקל

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 כבל דוד עוזר הוד השרון 10,000
 

 עטייה יוסף

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 שהינאז מוסא ידת'נוג-בועיינה 8,900

 מחמוד עטיה לוד 10,000

 יוסף עטיה חיפה 26,000

 עלאא עבאדי ביאטרה נצרת 3,500
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 עטר דניאל

 אדיב זועבי נאעורה 4,000

 אלכסנדר לוי בת ים 10,000

 לימור פלד יקנעם 5,000

 ענת דהן עפולה 5,000

 יוסף לייב עפולה 5,000

 מרסיה כהן כרכור 5,000

 דבורה קרוב גן נר 10,000

 ת לאחר תקופת הבחירותתרומו    

 מחמוד אלבחירי מוקיבלה 7,500

 טלי דניאל עפולה 1,000

 יעל שינו גן נר 1,000

 רמי אלהרר מושב רם און 3,000

 
  פדידה לאה

 שם התורם יישוב ח "סכום בש 

 אבי דותן תל אביב 10,000

 אורנה דקל אבן יהודה 500

 אלי בן שטרית יקנעם 1,000

 אלי בן שטרית קרית אתא 1,000

 יאיר אורגובי יקנעם 1,350

 יוסי בן שטרית יקנעם 2,000

 יוסף שדה תל אביב 1,500

 לאה פדידה יקנעם 18,281

 מוניק קונפינו יקנעם 500

 סתיו סויד תל אביב 10,300

 פתחי מחמיד אום אל פאחם 5,000

 רואי פרץ יקנעם 1,500

 
 פולישוק  מלי

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 פולישוק בלוך מלי רעננה 17,348

 רון שרה רעננה 1,000
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 פרלשטיין חיים גבעת חן 1,000

 רייס בני רעננה 2,000

 בלוך אסתר רמת גן 1,000

 שחר אהוד הוד השרון 5,000

 רייטמן יולה קדימה 1,000

 מנדל שמואל מרום גולן 500

 
  אורן  פסטרנק

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אורן פסטרנק אביב תל 15,390

 אנדרי פסטרנק תל אביב 9,600

 אלון פסטרנק תל אביב 9,780

 אורית מקופל תל אביב 9,600

 אורי מלכין מאיר תל אביב 700

 
 פריטל יונה

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 יונה פריטל מעלה החמישה 45,000

 
   פרץ עמיר

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 סול מומיקשלמה פר צורן  5,000

 לקס גדעון משגב דב  5,000

 דן תיכון נשר  1,000

 אליהו פייסל גבעת שמואל  2,000

 יעקב ביטון ראשון לציון  11,000

 אירית אליהו חולון  9,000

 דוד ארזי אביב -תל 11,000

 לורבר אריאל אביב-תל 5,000

 שי שמואל קרית יערים  5,000

 אלול רפאל מזכרת בתיה 5,000

 נטע צבי אביב-תל 11,000

 אברהם פרחי אביב-תל 5,000

 ליזי בן חיים משגב דב  10,000
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 יחיאל ספקטור אביב -תל 5,000

 קיבה איגר מעוז שוהם  11,000

 כרמית בן אסאייג ראשון לציון  5,000

 מרים בן אריה אביב -תל 2,000

 עליזה אביטבול חולון  10,000

 ןצביקה בירמ נתניה  11,000

 עודד טירה אביב-תל 4,000

 Jack Rimokh ב"ארה 10,587

 Nathan Michael אנגליה 3,865
 Josef Paradis ב"ארה 10,435

 Besnainou Pierre ירושלים  9,653

 תרומות לאחר תקופת הבחירות    

 גדעון שכאני חולון  6,000

 יעקב פראנקו תקוה-פתח 6,000
 

 צברי יורם 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 יורם צברי קריית אתא 11,135

 
  צור נורית

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 תמרה אלישקוב נצרת עלית  1,000

 גיל מתי תל אביב  1,000

 מאיר ציקבאשוילי חולון  3,000

 רותי נועם רקפת 500

 שרית אלישקוב חולון  1,000

 דודו צקואשוילי נצרת עלית  5,000

 נירה שניידרמן תל אביב 11,000

 אמיר חניפס לונדון 3,104

 אברהם שוחט תל אביב 5,000

 מאיר ציקבאשוילי חולון 3,000

 ק'רות פולצ רחובות 1,000

 לאה לנדמן תל אביב 1,000

 אריאל לוי רמת השרון 2,600



 

270 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 הילה קרופסקי נס ציונה 500

 אמדאו מוסקטו תל אביב 7,720

 נורית צור נצרת עלית 20,000

 לאה ודוד ציקבאשוילי נצרת עלית 5,000

9,307 New York Eliezer Levitin 

1,280 Beachwood, OH Francine Gordon 

7,638 Geneva Yann Borgstedt 
 

   קורנפלד עפר

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אסיא דוד סביון 5,000

 ארזי דידי תל אביב 11,000

 בן משה אורי רמת השרון 6,000

 טולקובסקי אפרת תל אביב 10,000

 לשמן יהודה רמת גן 3,000

 מניפז טל וענת סביון 9,000

 עמיתי בועז זכרון יעקב 4,000

 פילץ אלון בני עטרות 11,000

 פילץ דן רמת השרון 5,000

 פרץ חנה ראשון לציון 500

 קורנפלד יצחק ותלמא קרית אתא 50,000

 קורנפלד עופר רמת גן 140,000

 רגב יורם ויעל הר אדר 11,000

 רם אבירם תל אביב 1,000

 שחף אלי יקנעם 1,000

 שפירא אהרון תל אביב 11,000
 

   קירמאיר אסתר

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אורליה קירמאיר חיפה 9,990

 אסתי קירמאיר ירושלים 45,000

 גילי גופר בית שמש 2,200

 דוד קירמאיר חיפה 1,000
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 דנה שני עצמון ישעיהוגבעת  5,000

 דני גוטווין חיפה 5,000

 לאה שולר חיפה 2,000

 ליעד לוי מוסן ירושלים 500

 עלי בלום ירושלים 1,300

 קירמאיר אדוארד חיפה 9,500

 רענן נחמיאס חיפה 2,500

 
 קליין גילה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 גילה קליין עזר 30,783

 
    קלינגר יהונתן

 שם התורם כתובת ח"שסכום  ב

 כהן עומר רעות 1,000

 לזר צבי חיפה 1,000

 משיח נעה ירושלים 600

 נאסר חסאן טירה 1,000

 נתנאל איתי תל אביב 600

 שטיין נועם 2,000

 שמר בלוך שוש קיבוץ לוחמי הגטאות 5,120

 
 קננגיסר דב

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 נעה משיח  ירושלים 1,500
 

   לעדקריב ג

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 זקס לזלי ירושלים 500

 ענת מיכל הופמן ירושלים 3,000

 מאיר אזארי רמת גן 1,000

 גלעד קריב רמת גן 50,000

 צביקה ניר בני ברק  11,000
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 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 מתתיהו ספרבר יהל 1,000

 ראובן סמואלס עין הוד 1,000

 גיואן גרסון קנדה 6,600

 הןיעל כ תל אביב 2,500

 צביה פריד ירושלים  1,800

 מאיר אזארי רמת גן 500

 זלטין ליובוב רעננה  1,000

 מיכל שרון רמת גן 1,000

 Bert Lehman ב"ארה 3,850

 Bob Kenneth ב"ארה 1,181

 Carole Sterling אנגליה 3,885

 Leslie D. Rothschild קנדה 3,939

  Victoria A Goldwyn Living Trust ב"ארה 7,670
 Arthur E. Roswell ב"ארה 11,100
 Mike Grabiner אנגליה 10,670

 Gerard Daniel ב"ארה 1,964
 Philip And Barbara Meltzer ב"ארה 1,964
 Stephen K. Breslauer ב"ארה 3,814
 Steven A. Beck ב"ארה 9,645

 תרומה לאחר תקופת הבחירות    

 David Ellenson ב"ארה 1,914

 
 רוזנטל מיקי  

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אורנה אבני תל אביב 1,000

 אמיר אנגרט כפר סבא 500

 אסף אבן חן ראשון לציון 5,000

 דוד פישר תל אביב 1,000

 יוחאי רביב אילת 500

 מורן הרשקוביץ תל אביב 2,000

 מיקי רוזנטל גבעתיים 203,000

 מירון אמית גבעתיים 500

 ניבה רייכר גזית קיבוץ 500
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 עדי ישעיהו בית חנן 2,500

 עדינה גת נהריה 1,000

 רן גפן ליפשיץ תל אביב 10,000

 שי פדר כפר סבא 500

 
   רון עמוס

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 עמוס רון תל אביב 18,000

 אקרמן בנימין חיפה 1,500

 סייד אורית רעננה 3,000

 
   שביט רון

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 רון שביט ראשון לציון 25,293

 
 אורי  שגיא

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אורי שגיא כפר ביאליק 34,803

 שוורץ איתן  

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 איתן שוורץ תל אביב 50,000

 אליאורה שוורץ תל אביב 11,000

 אליענה סכר תל אביב 3,500

 אלישבע שקד ירושלים 5,000

 אריה פרייסמן תל אביב 650

 בנימין כץ ניו יורק 9,663

 ו לו'ג ניו יורק 9,795

 גיורא חמיצר תל אביב 1,200

 דוד רובין הרצליה 500

 דור יובל תל אביב 1,000

 הילית שפר תל אביב 1,000

 יאיר שפלר חרוצים 500

 יצחק בן יעקב תל אביב 3,000
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 מתן אריאל תל אביב 11,237

 עירית כהן יבתל אב 800

 ערי סטימצקי תל אביב 2,000

 רלס שוורץ'צ ניו יורק 7,836

 צחי מזרחי קרית אונו 500

 רונית שוורץ ניו יורק 9,437

 Carol Harison ניו יורק 9,795

 
 שוחט ליאת

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 שוחט ליאת אור יהודה 20,000

 אברהם שלמה אור יהודה 30,000

 אבו חין מוחמד זומב אל גרביה באקה 2,000
 

  שושן סמי

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 :תרומות שנתקבלו בתקופת הבחירות    

 אבי שקד סביון 10,000

 אליהו ביטון ש כנען 10,000

 ברוך וילקר תל אביב 10,000

 דינה אורן תל אביב 1,000

 יצחק שושן מצפה רמון 10,000

 ובמירי אביט באר שבע 10,000

 מלכה יתיאל ראשון לציון 2,700

 מקיקס טרבלסי יאיר נתיבות 10,000

 סגלית רוזולבסקי חולון 11,000

 סמי אלקרינאוי מצפה רמון 4,000

 סמי שושן מצפה רמון 1,031

 :תרומות שנתקבלו לאחר תקופת הבחירות    

 דוד ארזי תל אביב 6,000

 שושנה וקלוד נחמיאס אשדוד 5,000
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  וסףשחם י

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 יוסף שחם תל אביב 12,516

 
 שחף עמנואל 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 יוני  שיינין נתניה 5,000

 עמנואל שחף חירות 79,211

 
 שי נחמן  

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

9,525 Akron  Joseph S Kanfer 
3,799 Ardmore  Gary E. Erlbaum 

950 Atlanta  Stephen s Kutner 

992 Atlanta  S. Stephen Selig III 
1,905 Atlanta  Joel D. Tauber 
1,985 Bala cynwyd Aaron & Carol Bennet 
6,853 Beachwood Francine M Gordon 

950 Bloomfield Hills Richard&Sally Krugel 
950 Bloomfield Hills Scott M Kaufman 

684 Boca Raton  D.M Wizer 
952 Boca Raton  Lorrain H Garfinkle 

760 Chagrin Falls  Michael & Ellen Feuer 
1,890 Chevy Chase  Marvin Kalb 

3,799 Chicago  Betsy Gidwitz 

2,724 Cincinnati  David Fisher 
1,904 Cleveland  Robert Goldberg 

4,756 Cleveland  James Ratner 
4,756 Cleveland  Mark Ratner 
4,763 Cleveland  Charles Ratner 
4,763 Cleveland  Ronald Ratner 
3,783 Dallas  Harold Gernbacher 

709 Deerfield  Dennnis M. Kleper 
3,940 Downsview York Henry Koschitzky 
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

3,969 Gates Mills Michale & Anita Siegel 
3,940 Greensboro Kemp Kathy E. Manning 

794 Highland park  Roberta & Richard Wexler 
794 Highland Park  Steven B Nasatir 
985 Highland park  Harvey & Jacqueline Barnett 

1,970 Highland Park  Max & Lynn Schrayer 
1,976 Jacksonville  Joan Levin 

985 Kansas City  Karen & Steven Pack 

685 Livingston  Gail & Max Kleinman 

3,940 Livingston  Mark & Jane Wilf 
3,969 Los Angeles  Sharon L. Janks 

3,810 Massapequa  Iris G & Asmuel Astrof 
1,985 Memphis  Andrew J. Groveman 

1,970 Miami  Richard M Bernstein 

1,985 Miami  Saby Behar 
1,970 Miami Beach  Julie Russin & Jeffrey Bercow 

1,520 Minneapolis  Andrew & Allan Luger 

952 Minnetoka B.K Leonard 

953 Morristown  Elihu D Davidson 

572 Nashville  Fred E Zimmerman 

3,969 New Jersey  Steven & Sandy Lenger 
686 New Orleans  Julie Wise Oreck 

1,418 New york  Shulamit Bahat 
1,524 New York  Cheryl Fishbein 

1,976 New york  Robin A. Bernstein 

3,969 New York  Barbara Salmanson 

9,525 New York  Nissan Boury 

1,976 Palm beach  Sanford M. Baklor 
1,904 Pittsburgh  Cynthia D. Shapira 

1,934 Ridgewood  Leonard A. Cole 

9,923 River hills Bruce Arbit 
1,970 Rockville  Mikhail & Alisa Galperin 

952 Saint Louis  Barry Rosenberg 
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

1,934 San francisco  Scott J. Seligman 

3,810 Santa Monica  Richard V Sandler 
1,970 Saratoga  Myra Reinhard 

9,518 Shaker Hts Stephen Hoffman 

967 Sherman oaks Jake & Janet Farber 
953 Silver Spring  David J Butler 
570 St Louis  Stephen & Laura Silberfarb 

950 St Louis  Heschel & Adinah Raskas 

5,612 St. Ives Harold Neumann 

3,969 Stevenson Bruce P. Sholk 

3,940 Swampscott Shepard M. Remis 

685 Tampa  Berry C Kaufmann 

714 Tenafly Royden Doron & Janet Krakow 

946 Thornhill Ted & Elizabeth Sokolsky 

1,970 Washington DC  Stuart Sidney Kurlander 
1,900 Westfield  Robert Kuchner 
1,970 Winnetka  Caryn Rosen Adelman 

 ל רוזובסקיאיי אבן יהודה 500

 חנניה לסק גבעת חן 5,000

 תומר כהן הר אדר 3,600

 יוחנן צבי צנגן הרצליה 1,000

 אביעזר ומרטה פזנר ירושלים 1,000

 מרדכי מונין ירושלים 2,500

 יעל רכוב ירושלים 5,000

 פייר בסנאינו ירושלים 5,000

 איילה שור מבשרת ציון 2,000

 שמואל מרום סביון 2,000

 זאב דרורי צמח 5,000

 אלחנן דביר רמת חן 3,000

 אורן עמיקם רעות 10,000

 רבקה ודורון סוסליק תל אביב 1,000

 רן בן ישי תל אביב 2,000

 רון תומר תל אביב 5,000
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 Marilyn Blumer קנדה, מונטראול 1,900
 יוסי פריאל רמת השרון 4,970

 סאבי מיוניס תל אביב 5,000

 Joseph & Carol Low ניו יורק 9,458

 
 שליט נועם 

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אביבה ונעם שליט מצפה הילה 48,300

 ינסקי'ראובן קפוצ תל אביב 4,212

 שמוליק כהן ירושלים 10,000

 
   שמולי יצחק

 שם התורם יישוב ח"סכום בש

 אברהם וציפורה ביתן מזכרת בתיה 11,100

 אחישי גל ניר צבי 10,000

 אלדד כורש קרית אונו 6,669

 אליאב בר דוד רמת השרון 10,000

 בן עמי מלצר קריית אונו 1,000

 גיל רשף ראשון לציון 11,100

 דב לאוטמן תל אביב 10,000

 דוד לדרמן כפר סבא 5,000

 חן למדן קרית אונו 6,000

 יצחק שמולי לוד 25,000

 מור כהן תל אביב 10,000

 יפץמשה ל סביון 10,000

 פורטר) בשם רון פינקל(נגה  תל אביב 600

 רון תומר תל אביב 2,500

 רוני שפירא ראשון לציון 11,100

 רותם זאת יבנה 750

 רינה שומר אשדוד 5,000

 שחף מזין ראשון לציון 870

 שלו אמיר כהן תל אביב 11,100

 תדהר צור תל אביב 5,000
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 שם התורם יישוב ח"סכום בש

9,570 Purchase Meadow 
Lane 

Andrew Friedwald 

9,570 Cos Cob Vally Darren A.Ross 

9,570 Great Neck 
Arleigh 

Douglas G.Herman 

9,570 Greenwich Park 
Avenue 

George J.Fox 

9,570 Norfolk Fairfax 
Avenue 

Jordan E.Slone 

1,148 Plainview Gilbert 
Lane 

Kenneth Bob 

 
 שפיר סתיו

 ורםשם הת כתובת ח''סכום התרומה בש

 טורא-מורי אן בר תל אביב 1,000

 משה קוזלובסקי גני עם 10,000

 אסף פרג תל אביב 500

 מיה ליקוורניק רמת גן 10,000

 דן פילץ רמת השרון 5,000

 קנט בוב ניו יורק 9,662

 ודית גלמן'ג מרילנד 1,932

 חנוך ברקת רעננה 10,000

 גדי קני תל אביב 500

 רורד שפי פרדסיה 20,000

 פנקס אברהם ראשון לציון 1,200

 דוריס דפיר תל אביב 10,000

 ניר שפיר תל אביב 10,000

 טוני קושנר ניו יורק 9,555

 ברברה דובקין קונטיקט 9,545

 מרק זוין אילינוי 1,310

 אלינור פרידמן ניו יורק 681

 וויליאם בנטר פיטסבורג 9,458

 ברטון ויסוטסקי ניו יורק 682

 עליזה בקר לינויאי 568
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 ורםשם הת כתובת ח''סכום התרומה בש

 ננסי ברנשטין פיטסבורג 1,910

 נפתלי קמינסקי פיטסבורג 764

 סתיו שפיר יפו 25,000

 ניר שפיר תל אביב 3,000

 טורא-מורי אן בר תל אביב 6,000

 מייקל פיצפטריק אנגליה 2,272

 דניאל פיצפטריק אנגליה 3,027

 ליאור מנשה תל אביב 2,000

 פילץאלון  בני עטרות 3,000

 דוד בן דב גבעתיים 500

 בריאן לורי קליפורניה 3,752

 ענב עזריה תל אביב 555

 
 שקד אריה  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אריה שקד מבשרת ציון 12,000

 שתיל אבלין

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אוולין שתיל מטולה 11,053

 
 

ה ו ו ק ת  ה

 
 בנד דוד 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 דוד בנד תל אביב 1,405

 
 ברימן רון 

 שם התורן כתובת ח"סכום בש

 רון ברימן תל אביב 6,934
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 כהן אלעד 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אלעד כהן נתניה 1,111

 
 לדרברג עירית 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 עירית לדרברג צופים 1,000

 
 סלבדי דניאל 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 דניאל סבלדי רמת גן 1,770

 
 קינג אריה יצחק 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אריה יצחק קניג ירושלים 1,000
 

 שיסל גדליה

 שם התורם כתובת ח"סכום בש
 שיסל גדליה שערי תקווה 2,000

 
 

 יחד-מרצ

 בנדל אהוד

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אהוד בנדל ירושלים 2,470

 
 גילאון אילן 

 שם התורם תובתכ ח"סכום בש

 אילן גילאון אשדוד 9,100

 ענבר גירון גילאון רמת גן 3,000

 ירון קידר תל אביב 800

 רוברט ורחל הופנר אשדוד 2,000
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  דרומי תום

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 חכים -חיים ואסתר כרמל קיבוץ רמת השופט 550

 עירית ויעקב דרומי קיבוץ מצר 2,000

 
  הורביץ ניצן

 שם התורם כתובת ח"כום בשס

 ניצן הורוביץ תל אביב 6,700

 רות שפירא רעננה 1,000

 ליזה סטייר ירושלים 500

 נורברט רייך פתח תקווה 500

 ענת בן עזרא ירושלים 500

 מיכל עדן הרצליה 1,000

 דיאמנט עדית רעננה 500

 נחמה בן אליהו ירושלים 1,000

 רחלי אידלמן סביון 1,000

 תחיה קרבטרי הרצליה 500

 
 וילן אבשלום  

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אבשלום וילן קיבוץ נגבה 11,477

 
 ורטון לורה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 לורה ורטון ירושלים 4,210
 

 זכי אורי 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 אורי זכי  חיפה 3,400

 
 זנדברג תמר 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש
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 יואל זנדברג רמת גן 1,000
 מורן מאירי רמת גן 1,000

 מיכאל זנדברג תל אביב 600
 צביה בירב גבעתים  500
 עדנה נקל תל אביב 750

 
 למדן עידן 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 עידן למדן רמת השרון 1,502

 
 סולל יפעת 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 בלה נוקד רוברטו רחובות 500

 יפעת סולל כפר סבא 4,800

 תירוש רות תל אביב 2,000
 

 עמוס אורנה 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 פרץ דבורה עומר 500

 
 צויזנר יצחק 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 צויזנר יצחק  תל אביב 1,683

 
 רוזין מיכל

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 נחום רוזין רמת גן 10,000
 

 רז מוסי 

 שם התורם כתובת ח"סכום בש

 דניאל יעקובסון הרצליה 500

 נחמה בן אליהו ירושלים 1,000

 יאיר ינוב הרצליה 500
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 מזל רז ירושלים 2,000

 תחיה קרבטרי הרצליה 500

 רז) מוסי(משה  שהם 3,994



 

 

 


