
מקום עבודהשם פרטישם משפחה'מס

אלתאאשראזרזר1

אלתאדודאלבז2

אלתאמשהאלישע3

בתי זיקוקשלווהאלישקשווילי4

בזקאביחיביטון5

נמל אשדודגילבן זקי6

עיריית אשדודמרקובניטה7

עשותרחמיםגואטה8

עיריית אשדודחייםדנן9

עיריית אשדודיוניועקנין10

תעשיה אוויריתאורןכהן11

אלתאתומרלהבה12

ל"עובדי צהרחבעםלוי13

גימלאיםאברהםלזר14

אלתאשאולמזרחי15

אלתאברוךמרזוק16

עיריית אשקלוןאיילתמרלי17

גימלאיםאליהועוזר18

חברת חשמלדניאלפרץ19

בזקשאולשם טוב20

צירי הוועידה השמינית בחלוקה לפי מחוז

אשקלון- צירי מחוז אשדוד 

שבע- צירי מחוז באר 



מקום עבודהשם פרטישם משפחה'מס

ג"קמרונןאבואלגיז1

ג"קמחייםאלוש2

מבטחיםאביאלחיאני3

ל "עובדי צהאוריאלעזרא4

בזקחייםאלקיים5

ג"קמעודדדאנה6

משרד השיכון יעלדריי7

ג"קמדודחזן8

ג"קמאהרוןכהן מגורי9

א"רמתחייםמושקוביץ10

ים המלח.מיגאלמזוז11

בן גוריון' אונאבנרמזרחי12

ברום.תשאולמימון13

ים המלח.מ אילןנידם14

ג"קמאליסגרון15

ג"קמאהרוןסלומון16

ש"עיריית באליעטיה17

רותם אמפרטמאירעלימה18

מכתשיםשלמהצימרמן19

מכון התקניםמאירצרפתי20

ח סורוקה"בימיכאלרואש21

ג"קממרדכירובין22

אשכול.מועצה אגבאישבתאי23

ג"קמעוזישוקרון24

הסתדרות ההנדסאים נילישטרית25

בן גוריון' אונמארקשלום26

ג"קמאביעדשמלה27

גמלאיםשאולששון28

שבע- צירי מחוז באר 



מקום עבודהשם פרטישם משפחה'מס

י"חחיוסףאבו1

רכבת צפוןערןאבוטבול 2

רכבת צפוןדודיאביטן 3

רפאלשירןיל'אברג4

גימלאיםמנשהאברהמי5

מקורותעמיאדרי6

רכבת צפוןגילהאדרעי 7

בתי זיקוקמוטיאהרונוביץ8

דודיאזור9
ועדות + מוסדות לימוד 

לתכנון ובניה

י"חחזיואפשטיין10

י"חחאשרבוהדנה11

מוסד הטכניון+ טכניון שירןבט12

עובדי מדינה+ א "כ+ פרטני צדוקבטה13

רפאלליעדביטון14

רוניביסמוט15
משרד + בתי חולים 

הבריאות

מרדכיבן שלוש16
ועדות + מוסדות לימוד 

לתכנון ובניה

חייםבן שמעון17
ועדות + מוסדות לימוד 

לתכנון ובניה

גימלאיםיפהבנבנישתי18

נמל חיפהאיתיברזאני19

נמל חיפהליאורברזני20

רפאלמאירברנס21

עיריית חיפהאפרתנח'ג22

תעשיה צפוןאליסגבאי23

יוריגוקרץ24
עובדי 0מספנת חיל הים 

(ל"צה

כרמל אולפיניםדורוןגזית25

גימלאיםעמרםגינץ26

צירי מחוז חיפה



ש צפון"תעקלמןגריסרו27

תעשיה צפוןעאדלדביאן28

ישראלדהן29
עובדי )מספנת חיל הים 

(ל"צה

י"חחשמואלדינוביץ30

עיריית חיפהיוסףדרעי31

משרד הביטחון כספיםאברהםהוכברג32

רונןויסקוס33
+ ח " משרד הבטחון משב

אגד+ צים + תחבורה 

שבח+ גדיב סמיוקנין34

מ"מ+ ז "מוא+ עיריות יהודהוקנין 35

רפאלענברזיו36

עובדי מדינה+ א "כ+ פרטני אמירהזלץ37

ניסיםחזן38
משרד + בתי חולים 

הבריאות

י"חחגנורחת39

בזק צפוןפטריסטייב40

מ"מ+ ז "מוא+ עיריות עמוסטרבלסי41

עובדי מדינה+ א "כ+ פרטני חנהטרגר42

רפאלשלמהיאיר43

י"חחיובליניב44

רכבת צפוןשוקי יהושועכהן45

בזק צפוןנסיםלוי46

גימלאיםאלברטלוי 47

(ל"עובדי צה)ב .מ.בעוזילוי 48

מ"מ+ ז "מוא+ עיריות ציפילוי 49

י"חחאדוארדליפסמן50

שימזור51
משרד + בתי חולים 

הבריאות

ש צפון"תעיובלמנגד 52

רפאלאילןמרטה53

מוסד הטכניון+ טכניון דניאלנאור54

גימלאיםשאולעוקיש55

מ"מ+ ז "מוא+ עיריות מונהעכר 56



גימלאיםאסףפורת57

בזק צפוןיעלפטרארו58

ראובו רודיפלס59
עובדי )מספנת חיל הים 

(ל"צה

גימלאיםאליעזרפרלמוטר60

בתי זיקוקאוריצור61

רפאלמשהצידון62

רכבת צפוןדימיטריצייטלין 63

בזק צפוןחגיתקורמן64

בתי זיקוקאלירוזנפלד65

י"חחסמדררופא66

מקורותציפישטרנברג67

גימלאיםמרקשטרנהל68

י"חחמירישלו69

גימלאיםצבישקד70

כרמל אולפיניםמאירששה71

רפאלתמירתדהר72

רפאלאלירןתמיר73

צירי מחוז ירושלים



מקום עבודהשם פרטישם משפחה'מס

כנסת ישראלחיים איובי1

בית חולים הדסהדני בן דניאל2

מ"אגף המכס ומעדורון דודו3

בזקיהודה ויצמן4

חברת הדוארניסיםכהן5

גמלאיםיוסף מויאל6

נציבות מס הכנסהרחל מונסונגו7

הסוכנות היהודיתחנן מור8

משרד האוצראיילת נווה9

המוסד לביטוח לאומייורם עדיקה10

האוניברסיטה העבריתבלה עדרי11

מ"אגף המכס ומעיצחק ענתבי12

עירית ירושליםארז פנחס13

קרן קיימת לישראלזכי צברי14

עירית ירושליםמרדכי ראובן15

חברת החשמלאייל שרביט16

צירי מחוז ירושלים

אביב- צירי מחוז תל 



מקום עבודהשם פרטישם משפחה'מס

ג שורק"מממתיתיהואביאל1

א"עיריית תרוניאדטו2

תעשייה אוויריתניסיםאדרי3

תעשייה אוויריתיוסיאהרוני4

תעשיה כלליטירנהאוהב ציון5

מכון ביולוגישריתאוחיון6

תעשייה אוויריתדודאזואלי7

חברת חשמלניראטיה8

גימלאיםשמואלאידלמן9

מכון התקניםפרידהאלבז10

בזקדדיאלחדיף11

גימלאיםרפיאליאסי12

ל"עובדי צהיוסףאלמלן13

עיריית מודיעיןאיריתאנגל14

רכבת ישראלגיאאקוע15

תעשייה אוויריתצביאקרמן16

מכון התקניםיובלבאני17

ל"עובדי צהאביבארי18

מכון ויצמןאוריבובליצקי19

חברת חשמלגבריאלבון יעקב20

א"עיריית תצביבן גור21

בזקרמיבן מרדכי22

אל עלאסיבנד23

ח וולפסון"ביהדודבצלאל24

ח אסף הרופא"ביהאליבר אל25

תעשייה אוויריתמשהבר דוד26

בזקיוסיברבי27

אביב- צירי מחוז תל 



תעשייה אוויריתעמוסברנהולץ28

תעשייה אוויריתיורםיבלי'ג29

תעשייה אוויריתמשהגולדברג30

תעשייה אוויריתאילןגור31

משרד הבריאותמתןגפני32

א"ת' אונימאורדאיה33

תעשייה אוויריתגילדברה34

ת"רשאסידיין35

צ"עיריית ראשליהודיתהייזלר36

תעשייה אוויריתיוסיהירש37

עיריית חולוןיפההראל38

אופ-אליצחקואזה39

הסתדרותדורוןויזל40

דואר ישראלנחוםוינשטוק41

תעשייה אוויריתאביוישנבצקי42

כללי ופרטניריקיזוארץ43

אל עלדודזיידלר44

ל"עובדי צהדניחדד45

ש"תעהרצלחדד46

הסתדרותאפיחלפון47

גימלאיםמיכאלחמו48

בר אילן' אוניישראלטבקמן49

ל"עובדי צהחייםטימם50

חברת חשמלעופריחזקאל51

חברת חשמלאילןימין52

חברת חשמלזוהריצחקי53

ב"עיריית בדודכהן54

תעשייה אוויריתמשהכהן55

ת"רשדרורכץ56

ל"עובדי צהגולדשטייןלאוניד57



אל עלאבילוי58

נתיבי ישראלנחמהמויאל59

תעשייה אוויריתיאירמוסקוביץ60

תעשייה אוויריתחייםמושקוביץ61

מכון התקניםיצחקמזרחי62

גימלאיםיהודהמנור63

ש"תעאלפסימנחם64

מקורותדודמנחם65

תעשייה אוויריתיעירמרדכי66

ל"עובדי צהאורןמשה67

גימלאיםגברינבו68

תעשייה אוויריתאליעזרנגר69

חברת חשמלדורוןניסן70

ת"רשאביניסנבוים71

ל"עובדי צהישראלסולומון72

ס"עיריית כשושנהסילאדי73

חברת חשמלערןסלע74

בזקפנינהעיני75

בזקשלמהעמירב76

בזקורדהעמנו77

ש"תעעמוסעראמי78

גימלאיםשלמהפינקל79

תעשייה אוויריתטובהפינרו80

חברת חשמלאיריספסח81

תעשייה אוויריתאלכספרידמן82

ח אסף הרופא"ביהאורליפרץ83

תעשייה אוויריתדודפרץ84

תעשייה אוויריתמשהצרפתי85

תעשייה אוויריתיוחנןקאן86

גימלאיםחזיקורננברג87



מוסד לגהות ובטיחותמרדכיקנסק88

גימלאיםחייםר'קרצ89

כללירוויתרוזיליו90

גימלאיםאביריינר91

ת"עיריית פזהבהרסי92

גימלאיםמשהשאשו93

ל"עובדי צהישישוקר94

בזקאילןשורני95

תעשייה אוויריתשאולשטטר96

מקורותרועישלמה97

גימלאיםשלמהשני98

תעשייה אוויריתשוניהשניידר99

משרד הבטחוןפרץששון100


