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יקיריי,

יום הולדת 100 לעיר העברית הראשונה הוא חג לעם היהודי, 
לאזרחי המדינה ובוודאי לתושבי תלΩאביב-יפו. 

שנת המאה לעיר היא נקודת זמן המאפשרת לנו להביט בגאווה 
על הישגי העבר ולצפות אל עתידה המבטיח,  אך בעיקר- להוקיר 
על מי ומה שהיא היום - עיר מרכזית, חיה ותוססת אשר אליה 

הכל מתנקז וממנה הכל זורם.

סודה של העיר שמור בידי תושביה, אוהביה ובוניה. בזכותם היא מתקדמת, על פי 
חזונם היא מתפתחת, ולולא הם, לא הייתה מגיעה למקום שבו היא ניצבת היום: 
עיר מודרנית, משגשגת, מעודדת מדע ומחקר, מטפחת תרבות ואמנות, דמוקרטית, 

פלורליסטית וסובלנית לכל אדם. 

לכם, יקירי העיר, חלק חשוב ונכבד בהפיכתה של תל- אביב-יפו ללב הפועם של 
המדינה. אתם הראיה לכוח ולעוצמה שיש במעורבות ובעשייה ציבורית, התורמת 
לחברה טובה יותר. אתם מתווים לנו את הנתיב הנכון, בפועלכם באדיקות לעיצוב 

עיר ומדינה שטוב לחיות בהן. 

בשמי ובשם תושבי העיר אני רוצה לאחל לכם עוד שנים רבות של עשייה, בריאות 
ואריכות ימים. 

חג עצמאות שמח לכם ולבני משפחותיכם,

שלכם,
רון חולדאי

ראש עיריית תל–אביב-יפו
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יו”ר העירייה רון חולדאי 
מ”מ ראש העירייה דורון ספיר 
סגן ראש העירייה פאר ויסנר  
סגן ראש העירייה אסף זמיר 

סגנית ראש העירייה מיטל להבי  
חבר מועצה נתן וולוך 
חבר מועצה הרב שלמה זעפראני 
חבר מועצה הרב נפתלי לוברט 
חבר מועצה ארנון גלעדי 

נציגי מועצת העיר לבחירת יקירי תל–אביב-יפו
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ולדה ב-1953 ביפו להורים תושבי העיר )דור רביעי בארץ(. בצעירותה נ
למדה בבית - הספר הצרפתי-מוסלמי ביפו - “בוסתן האיסלאם” וב-1951 
נישאה לסעיד אבולעפיה. פעלה רבות לקידום הדו-קיום בין יהודים לערבים, 

ובין מוסלמים לנוצרים והפכה עם הזמן לסמל שלום.
להגשמת מגוון מטרותיה הוקמה קרן אבולעפיה שבשנת 2000 נרשמה כעמותה. אך 
עוד לפני היותה יו”ר קרן אבולעפיה, פעלה רבות לקידומם של פרוייקטים חינוכיים, 
חברתיים ותרבותיים רבים. הקימה קרן למלגות לסטודנטים באוניברסיטאות, 
לרבות אוניברסיטת תל אביב ותמכה גם באגודת הסטודנטים במכללת שערי 

משפט. נתנה יד לשיפוץ מגדל השעון בלב יפו.
גילתה רגישות רבה לעם היהודי בעת שדאגה לסגירת המאפייה בחול-המועד פסח 
ובערב יום כיפור. תרמה רבות גם לעמותת “עלם” )נוער בסיכון( ולעמותת “זכרון 
מנחם” )רפואה וחסד(. תרמה לרכישת אמבולנס לקבורה עבור הועד המוסלמי. 
בשנת 1995 רכשה עבור ביה”ח וולפסון מכשיר א.ק.ג ואף תרמה כספים למרכז 

“הולנד” - מעון יום שיקומי לפעוטות.
למועצה תרמה  וכן  וערבים,  יהודים  בין  רבים  מפגשים  בביתה   קיימה 
האיסלמית הנבחרת ביפו לטובת בתי ספר ולטיפוח הספורט להקמת קבוצות 

כדורגל ביפו.
את כל אלה עשתה בשקט, בנועם ובצנעה ושלא על מנת לקבל פרס, וכפי שנאמר 

בדברי ברכה שהקדישו לה מכריה מוקיריה:
“ַאת שעבורנו מסמלת את השלום - אותו שלום שכולם מייחלים לבואו, שלום 

אמיתי המושתת על אהבת הזולת באשר הוא”.

 נוזהה אבולעפיה
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ולד ב-1932 בתל–אביב ובה בילה את שנות ילדותו. בגיל 10 הצטרף כחניך נ
בשבט “קהילת הצופים”. מאז ועד היום מקיים את האמרה “פעם צופה תמיד 

צופה”. למד בבית-הספר היסודי “חשמונאים” ולאחר מכן בגימנסיה הרצליה.
בשנת 1950 התגייס לנח”ל במסגרת גרעין להשלמת קיבוץ חצרים. ממסגרת זו 
יצא לפעילות בתנועת הצופים כמדריך ומאז היה פעיל בהנהגת צופי תל–אביב, 
שבה כיהן במגוון תפקידים. עד היום מכהן כיו”ר הנהגת תנועת הצופים בעיר, 
שבה חברים כיום מעל 8,000 בני נוער במסגרת 19 שבטי צופים. תחת הנהגתו 

במשך 57 שנות פעילותו ליווה, חינך, תמך ועיצב אלפי בני נוער.
בשנת 1952 החל את עבודתו בעיריית תל–אביב במחלקה לנוער. במהלך השנים 
כיהן בתפקידים שונים במערכת החינוך העירונית. עם הקמת מינהל החינוך, התרבות 
והספורט בשנת 1979, התמנה כמשנה למנהל המינהל ודאג לפרוייקטים רבים למען 
ילדי העיר ורווחת תושביה, בשימת דגש על הפעילות בשכונות העיר. במהלך שנים 
אלו דאג לקידום פעילות הנוער בקבוצות הספורט במקביל ללימודיהם במערכת 
החינוך הפורמאלית. טביעות אצבעותיו ניכרות על רבים ממבני החינוך, התרבות, 
הנוער והספורט ברחבי העיר. קשריו המיוחדים והאינטנסיביים עם תושבים, וועדים 
ופעילים איפשרו קידום פעילות קהילתית וחינוכית בשכונות ותרמו להתפתחותם 

של מאות נערים ונערות ברחבי העיר, יהודים וערבים.
על פעילויותיו בשכונת התקוה זכה באות יקיר השכונה. בין הפרוייקטים שבהם 
היה מעורב ניתן לציין את בית בארבור, בית דני, תיכון י”ב, בי”ס אביב, מגרשי 

ספורט של “בני יהודה” וגדנ”ע, מכבי יפו, הפועל ת”א, שבטי צופים ועוד. 
גם כגימלאי ממשיך בפעילות התנדבותית כפי שעשה כל השנים. במוסדות רבים 
מכהן כנציג הציבור בהנהלות ציבוריות כגון: בית דני, נווה עופר, מכון אבני, 
האוניברסיטה העממית, הסינמטק, חברת מוסדות חינוך ותרבות, חבר ועדת 
המכרזים של מרכז רפואי רבין, של כללית מושלם, חבר בוועדת הביקורת של 

מט”ח, וועדת מכרזים של כוח אדם בעיריית תל–אביב יפו. 

יעקב )יאני( אפשטיין
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ולדה ב-1929 כבת למייסדי המושבה כרכור, שעלו ארצה ב-1921. אביה נ
היה פרדסן וכיהן כמוכתר המושבה, ממנו ספגה את האהבה העזה להיטיב 
עם הזולת. למדה בבית-הספר התיכון החקלאי בפרדס-חנה ונכללה בנבחרת 

הספורט שלו.
ב-1948 הייתה מראשונות החיילות שהתגייסו לצה”ל והשתתפה בקורס הקשר 

הראשון שלו.
ב-1951 נישאה לאברהם שץ ז”ל, בן כפר פינס, שלאחר שחרורו מצה”ל  - כסגן 
אלוף בשריון - נבחר למזכיר מועצת הפועלים בכרכור ולאחר מכן לראש המועצה 
המקומית פרדס-חנה-כרכור. עשר שנים עבדה כמזכירה בבית הספר “אורט” 
בבנימינה וכחברה בוועד למען החייל הייתה מתנדבת פעילה בבסיס הנח”ל 

“מחנה 80” והייתה ה”דודה” של המחנה. 
לאחר מות בעלה )1975( עברה לתל–אביב וכאן התמנתה מטעם האגודה למען 
החייל ל”מרכזת” )ל”דודה”( של חיל השריון ונהגה לבקר בכל בסיסיו ובמיוחד 
באוגדה 162 שישבה אז בסיני. לצורך זה גייסה את ארגוני הנשים, שיצרו קשר 
אישי עם החיילים בחום רב. כאן הוצע לה לרכז את הפעילות של “קרן נוטנס” 
שנועדה לסייע לפצועי צה”ל ופעולות איבה, אלמנות ויתומים. באותה עת חברה 
לשמחה הולצברג )“אבי הפצועים”( ויחד פקדו מדי יום את הפצועים בבתי 
החולים ובמשפחותיהם והיו להם לכתף ולאוזן קשבת ואימצו אותם כבנים. 
במקביל הצטרפה לעמותת “רעות השריונאים” ול”קרן לבי” ונתלוותה כמדריכה 
לבני המצווה יתומי צה”ל למחנות קיץ בקנדה ולמיזמים נוספים. היא ממשיכה 
ללוות את הפצועים בשמחותיהם וברגעים קשים לאורך חייהם מתהליך השיקום 
הראשוני ולאורך כל הדרך. השנה ימלאו 30 שנה לפעילותה למען פצועי צה”ל 

ששיקומם האישי והפיזי הוא מקור כוחה להתמיד ולהתמסר להם.
ב-1996 הוענק לה בכנסת התואר “יקיר קרן לבי” מידי רה”מ שמעון פרס ואלוף 
דני מט. ב-1998 נבחרה כ”אשת השנה” מטעם מועדון “ליונס” בעירנו וב-1999 
הוכתרה כ”מתנדבת השנה” על-ידי ראש העיר דאז רוני מילוא. ב-2000 העניק 

לה הנשיא עזר וייצמן את “אות הנשיא למתנדב”.

דליה בדש-שץ
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פרופ’  רות בן-ישראל 

ולדה ב-1931 בפורט סעיד אשר במצרים, נינה של זרח ויוכבד מושלי שנמנו נ
עם עשרת המתיישבים הראשונים של נווה צדק, ונכדה של אבא ושרה נאמן 
ממייסדי תל–אביב, ובתו של גדליה נאמן שניהל את מפעל “אבא נאמן משאבות 
בע”מ”, שהיה למעשה המפעל התעשייתי הראשון שפעל בתל–אביב מיום היווסדה 
על ידי סבה אבא נאמן. בהיותה בת ארבע חזרה משפחתה לתל–אביב ובה התחנכה 

והיא בוגרת גימנסיה הרצליה.
במסגרת עבודתה התמקדה בעולם המשפט ופרסמה ספרים רבים ועשרות מאמרים. 
את מחקרה מאפיינת תפיסה ערכית, הרואה במשפט מכשיר שנועד ויכול לקדם 
את האדם ואת החברה, ולסייע בידי קבוצות חלשות ומקופחות להגיע לחיים של 

רווחה וכבוד.
כלת פרס ישראל בחקר המשפט, כלת פרס מינקוף למצוינות משפטית, כלת 
פרס ברניב למשפט עבודה, כלת פרס יו”ר ההסתדרות יחד עם בעלה גדעון 
על מפעל חיים. על הישגיה המדעיים ניתן ללמוד מנימוקי שופטי הפרס שקבעו: 
“היא חוקרת ראשונה במעלה בתחום דיני העבודה, הביטחון הסוציאלי, השוויון 
החברתי ומעמד האישה, ומחקריה רחבי המבט והמעמיקים מאופיינים בתפיסה 

ערכית של שוויון וצדק חברתי”.
השתדלה לשלב בעבודתה המדעית באוניברסיטת תל–אביב גם עבודה מעשית, 
במסגרת זו כיהנה כנציגת ציבור בבית-הדין הארצי לעבודה והשתתפה בוועדות 
ציבוריות רבות. הייתה בין היתר, חברה בצוות ההיגוי של ועדת נמיר למעמד 

האישה וכיהנה כיו”ר הועדה לקידומן ושילובן של נשים בשירות המדינה.
שימשה יועצת מיוחדת של ועדת העבודה והרווחה בכנסת ובתפקיד זה תרמה 
לחקיקת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה עבור עבודה שוות-ערך או 
חוק שכר מינימום, ורק באחרונה ניסחה את טיוטת חוק נציבות השוויון בעבודה.

לפני ארבע שנים ביצעה הסבה מקצועית וכיום היא מתמסרת לתחומי האמנות. 
במסגרת זו היא מציירת על המחשב את סיפורי המקרא, ומשמשת כיו”ר מועצת 
המוזיאונים בישראל. בנוסף לכך, היא פעילה בתחומי המחול, ומשמשת כחברת 
הנהלה של מרכז סוזן דלאל ומשתתפת במופע תיאטרון מחול בשם “גילה”, הבוחן 
את הדעות הקדומות והאפליה המקובלים ביחס לגיל, והמדגיש את מאפייניה של 

הזקנה היפה.
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ולד ב-1936 בתל–אביב. הוריו, שעלו ארצה ב-1918, היו מראשוני קיבוץ נ
רמת-רחל לאחר שאביו היה מאנשי “גדוד העבודה” ונמנה עם ותיקי בני 

ברק )1925(. 
בילדותו התחנך בבני-ברק בבית-ספר דתי. ב-1950 עבר לשנת לימודים בישיבת 
“קול תורה” בראשות ש”ז אויערבך. ב-1952 יצא לצרפת ולמד בבית ספר מקצועי. 

כעבור שנתיים חזר ארצה והתגייס לצה”ל.
ב-1958 נתקבל לעבודה בקרן הסיוע ישראל - ארה”ב ע”י השגרירות האמריקאית 
ומשרד ראש הממשלה, מ-1962 מילא שבע שנים תפקידים עסקיים ומנהליים 

כלכליים באירופה, לרבות פעילות ביטחונית בחו”ל )1967-1964(. 
ב-1969 חזר ארצה לתפקיד בכיר ב”גוטקס מודלס” ומ-1976 שימש כמנהל 
עסקים ב”אומטיסו” )יבואנית שעוני “אומגה” ו”טיסו”( וב-1981 יצא לניהול חברות 
עסקיות בשוויץ. היה נציגו של שר החוץ ד’ לוי בוועדת המנכ”לים לנושא האבטלה. 

ב-1986-1993 סייע בתפקיד בטחוני בחו”ל.
בשכונת מגוריו - רמת אביב ג’  - היה חבר פעיל בוועד )1993-1999( ועודנו 
פעיל בנושאים חברתיים ומסורת ישראל לרבות הקמת בית-כנסת מרכזי בשכונה, 
שבמרכזה הוא עורך זה 19 שנה “הקפות שניות” בשיתוף חב”ד ופועל אתם להקמת 
“אוהל תפילה” לימים הנוראים וכן להקמת סוכה מרכזית בלב השכונה לסוכות. 
 לתושבי תל–אביב-יפו הנזקקים הוא דואג ל”קמחא דפסחא”-מתן מצרכים

לחג הפסח.
בגמרא שיעור  חיים”  “מקור  בבית-הכנסת  מתקיים  שנים  שבע   מזה 

ובפרשת השבוע.
מ-1988 פעיל בהתנדבות בארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה, הנותן 
ייעוץ והדרכה לאלפי נכים ואלמנות בעירנו. בארגון זה שימש בהנהלה הארצית 

כיו”ר ועדת הכספים, כדובר הארגון ועורך עלונו “בוקר חדש”.
משתתף בישיבות ועדת העבודה והרווחה וועדת הכלכלה של הכנסת.

  פנחס ברויאר
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שרית גרינברג

ולדה בתל–אביב לאביה - יליד תימן ולאמה - ילידת ירושלים )דור חמישי(, נ
שהתברכו בעשרה ילדים - בהם אחותה - ח”כ לשעבר גאולה כהן.

כאן למדה בבית-הספר “לדוגמא” ובתיכון “גאולה” ולאחר מכן בפקולטה למשפטים 
בתל–אביב והשתלמה בסמינר למורים בגבעת השלושה במגמה הביולוגית ומאז 
התמסרה לחינוך ולהוראה הן בעירנו )בבית-הספר טשרניחובסקי( והן בערי 
פיתוח, לרבות אשדוד, שבה נבחרה שלוש פעמים למועצת העיר ועמדה בראש 

האגף לרווחה ושיכון. 
בכל השנים האלו כיהנה גם במועצות מנהלים ממלכתיות, לרבות בוועדה המייעצת 
 לראש הממשלה בנושאי שיכון ורווחה ובה נתוודעה לראש עיריית תל–אביב-יפו
ש’ להט שהפציר בה לשוב לתל–אביב ולכהן במועצת העירייה. ב-1983 נענתה 
לפנייתו ונבחרה ברשימת מח”ל למועצת העירייה ועמדה בראש אגף הרווחה 

ובתקופת רוני מילוא בראשות העיר - בראש אגף התעשייה והמסחר.
בפרישתה מהמועצה לאחר שלוש קדנציות הייתה גאה על הישגיה באגף הרווחה 
ועל המיזמים שהנהיגה שהיוו מודל לחיקוי לערים אחרות, כשהעיקרון המנחה 

אותה הוא, שהדור שגדל בשכונות המצוקה יצמח להיות תורם לקהילה.    
 את ניסיונה העשיר בפעילותה הציבורית שאבה גם מכהונתה רבת השנים בנשיאות 
הוועד הפועל הציוני, מתפקידה כנציגת ציבור בבית-הדין לעבודה וכיושב-ראש 

הרשות לעסקים קטנים ועוד.
כל פעילויותיה הציבוריות נעשו, ונעשות גם כיום, על טהרת ההתנדבות.

כיום היא מוסיפה לכהן כיושב-ראש העמותה הציבורית למען קשישי תל–אביב 
 )“קשת”(, שהייתה ממייסדיה לפני למעלה מ-25 שנים, המספקת דיור מוסדי

לכ-700 דיירים בביה”ח צהלון ביפו ובגבעת השלושה ותומכת בפעילות קהילתית 
בעיר ברמת שירות מן המעולים ביותר, ועל כך גאוותה. באחרונה פרשה לגמלאות 

מתפקידה כדוברת ארצית של “מכבי שירותי בריאות”.
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ולד ב-1939 באיטליה. בדצמבר 1943 ברח עם הוריו מאימת הגרמנים-הנאצים נ
לשוויץ, שם היו במחנה הסגר עד חודש אוגוסט 1945. בשנה זו חזר עם משפחתו 
לאיטליה בעזרת ארגון הג’וינט. בחודש ינואר 1950 עלה לארץ ישראל והשתקע בעיר 

תל–אביב.
כאן רכש את השכלתו היסודית והתיכונית ואת לימודיו האקדמיים סיים בשלוחה 

התל–אביבית של האוניברסיטה העברית בירושלים בפקולטה למדעי החברה. 
בשנת 1960 הצטרף למפעל הטקסטיל המשפחתי “ויטלגו” ברמת החי”ל, המפעל 
הגדול ביותר בעיר תל–אביב. עם סגירת המפעל בתל–אביב בשנת 1996 היה ממקימי 
מגדלי זיו, שמוקמו במקום המפעל והיו לסנונית הראשונה לתעשיית ההיי-טק, ששינו 

את פני האזור כולו. 
בין שאר עיסוקיו כיהן מ-1966 ועד היום כחבר מועצת המנהלים של חברת נכסי 
רמת-אביב, שהפעילה את מלון “רמת-אביב”, שהיה הנדבך הראשון בשכונות שמעבר 
לירקון ועל שמו נקראו השכונות רמת-אביב א’ ב’ ו-ג’ וכמו כן רמת אביב החדשה. 
היום מוקמת במקומו שכונת מגורים לתפארת בשם “סביוני רמת אביב” והוא היה היוזם 
המרכזי לשינוי. הרחוב המקיף את השכונה נקרא על שם אביו מאוריציו ויטלה ז”ל. 
היה ממקימי בית הטקסטיל והאופנה בדרום תל–אביב וכיהן כיו”ר דור ההמשך וחבר 

הועד הפועל בהתאחדות התעשיינים. 
במקביל לפעילותו העסקית נבחר ב-1977 למועצת עיריית תל–אביב-יפו וכיהן בה 
מטעם המפלגה הליברלית והליכוד ארבע קדנציות עד לסוף 1993. בקדנציה הראשונה 
היה אחראי על התיירות, בשנייה - פעל בתחום החברות העירוניות והיה יו”ר לשכת 
החברות. בשלישית והרביעית - נבחר ליו”ר ועדת המכרזים של העירייה. בתקופה זו 
נתקבלו החלטות חשובות מאוד להתפתחותה העתידית של העיר ובהן: הקמת מרכז 

השלום )מגדלי עזריאלי(, מתחם גולדה, שכונת המשתלה ומתחם יד-אליהו.
בכל שנות פעילותו כיהן במועצות מנהלים של חברות ציבוריות רבות המתמחות 
בתחום הפיננסי ובשוק ההון. כמו כן, היה שנים רבות נציג ציבור בבית-הדין האזורי 

לעבודה ולאחר מכן בבית-הדין הארצי לעבודה.
בשנים 2004-2005 כיהן כנשיא מועדון “רוטרי” תל–אביב-יפו, שתרם רבות לרווחתם 
של תושבי העיר ובמיוחד לשכונות  המצוקה. כמו כן הוא מכהן בהנהלת עמותת “לילך”, 

הדואגת לילדים בסיכון בעירנו.

ראובן ויטלה
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מרדכי וירשובסקי

 ולד ב-1930 בעיר לייפציג שבגרמניה. הספיק ללמוד שם שנתיים וחצינ
בבית-הספר קרליבך עד לסגירתו לאחר “ליל הבדולח” )1938(.

ב-1939 עלתה משפחתו ארצה הישר לתל–אביב. כאן למד בביה”ס תל-נורדוי 
ובגימנסיה הרצליה. ונמנה עם בוגריה ממחזור ל”ו - במלחמת העצמאות. 

בגלל נכותו שוחרר מגיוס ועבד כמתנדב בלשכת הגיוס של תל–אביב. לאחר מכן, 
פנה ללמוד באוניברסיטה בירושלים כלכלה ויחסים בינלאומיים ועבר ללמוד 
במחזור הראשון של הפקולטה למשפטים. לאחר שנת התמחות בפרקליטות מחוז 
תל–אביב הוכר ב-1954 כעורך-דין והחל לשמש כיועץ משפטי בנציבות המים, 
שהייתה אז חלק ממשרד החקלאות, וכך הוטל עליו להניח יסוד לשורה של חוקי 

המים של המדינה ובראשם - חוק המים, שאושר על ידי הכנסת.
בשלב זה זכה בשתי מלגות להשתלמויות בארצות הברית בהפעלת חוקי המים. 
כשחזר לנציבות המים עסק ביישום המשפטי של חוקי המים בתקופה שישראל 
פעלה במדינות רבות בעולם בהקניית ידע בתחומי החקלאות והמים והוא נשלח 

למדינות שונות כיועץ בנושאים אלה. 
מ-1964 עד אמצע שנות השבעים היה יועץ בפרו, קולומביה, צ’ילה, ברזיל, 
עיריית של  משפטי  כיועץ  נתקבל  ב-1965  ואתיופיה.  איראן   ניקרגואה, 

תל–אביב-יפו וכיהן בתפקיד זה עד 1977.
לאחר מלחמת יום הכיפורים בעת המחאה הגדולה עקב המלחמה היה ממארגני 
תנועת “שינוי” המקורית שהוסיפה להתקיים עד 1976, כשהתאחדה עם התנועה 
שהקים פרופ’ י’ ידין והייתה ל”התנועה הדמוקרטית לשינוי” וב-1977 נבחר מטעמה 
לכנסת, שבה כיהן כח”כ ארבע קדנציות כנציג “שינוי” וכנציג “רץ” עד 1992. 
בארבע שנים האחרונות כיהן כסגן יו”ר הכנסת. ב-1983, במקביל לכנסת, נבחר 

למועצת עיריית תל–אביב ושימש בתפקיד זה 25 שנים עד 2008.
מ-1993 היה חבר בהנהלת העירייה, כן עמד בראש מנהלת התרבות והאמנות 
ובעשור השנים האחרון שימש, בין השאר, כראש רשות הנכים. בעבר שימש כיו”ר 
קרן התרבות אמריקה ישראל, המכון הישראלי למוסיקה ועודנו מכהן בהנהלה 
ובראש ארגון הגג של ארגוני הנכים, האוניברסיטה העממית ופעיל בארגון יוצאי 

מרכז אירופה.
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חזנה יעקב

ולדה ב-1936 בבגדאד שבעיראק. עלתה ארצה בשנת 1951 והייתה פעילה נ
בתנועת “הנוער העובד” ומגיל 15 עבדה בענפים שונים בחקלאות ובמערכת 

החינוך. לאחר נישואיה עברה ב-1959 עם בעלה להתגורר בשכונת התקוה. 
ב-1982 השתלמה בבית דני בקורס מנהיגות שנמשך שמונה חודשים, ובה בעת 

למדה לימודים תיכוניים.
פעילותה הקהילתית נמשכה 25 שנים והתאפיינה ברוח ההתנדבות ובשאיפה 
לקדם את שכונת מגוריה במגוון רובדי החיים. על אלה נבחרה ומונתה כסגנית 
יו”ר ועד שכונת התקוה ועמדה בראש ועדת הרווחה שדאגה לכל שכבות 
האוכלוסיה ובעיותיה: רווחת הקשיש, הפניה לדיור מוגן, הילדים, נוער במצוקה 

ושיקום גמילתי מסמים.
כן השתתפה בוועדות שונות:

ועדת חינוך וקהילה: בניית גני ילדים, הסבת בית-ספר “ירדן” למוסד קהילתי, 
מלגות לסטודנטים, הקמת בתי ספר ייחודיים באומנות הפיסול והמשחק.

ועדת היגוי, וועדת בינוי ששקדה על הרחבת מתנ”ס בית דני והקמת האודיטוריום 
שלו, והדאגה לתקציבים, תשתיות, כבישים, ושיפוצים.

ועדת מיגור הפשע שפעלה עם המשטרה וכללה שיקום נרקומנים אגב התנדבות 
במשמר האזרחי.

במסגרת פעילויותיה אלה זומנה למפגשים עם ועדות הכנסת. השתתפה בייסוד 
עיתון “התקווה” ושימשה בו כתבת ומראיינת ואפילו מפיצה בקרב השכונה.

כמו כן, נטלה חלק בפעילות החוג לדרמה שהתקיים בבית דני והשתתפה כשחקנית 
בשלוש הצגות שהועלו בו. 

גם כיום חשוב לה להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה היומיומית בשכונת התקוה 
והיא עדיין מוכנה לתת כתף בכל עת, להתייצב ולעזור.
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זיוה להט

ולדה ב-1931 בתל–אביב שהייתה טבולה בחולות שהצמיחו עצי שקמה נ
ותאנה. למדה בבית-הספר “הכרמל” )היום: גבריאלי( הסמוך לביתה וסיימה 
בגימנסיה “הרצליה”. חברה לתנועת “צופי הגימנסיה” שקירבה אותה לאימוני 
חג”ם ול”הגנה” שבה פעלה, עוד בנערותה, בהדבקת כרוזים נגד שלטון המנדט 
הבריטי ובפרוץ מלחמת העצמאות  - בבניית ביצורים ותפקדה כקשרית בחזית 

שבגבול תל–אביב-יפו.
עם סיום מלחמת העצמאות יצאה עם חבריה לתנועה להקמת קיבוץ תל-קציר 
ממזרח לכנרת ולאחר שנה )1950-1951( התגייסה לצה”ל, שירתה כסמלת במטה 

פיקוד ההדרכה.
עם סיום השירות פנתה ללמוד באוניברסיטה בירושלים, שם נקשרה ברומן סוער 
עם שלמה להט )צ’יץ’(, שהיה אז סא”ל מבטיח בצה”ל. עם השלמת התואר הראשון 
במדעי המדינה ולימודי המזרח התיכון היו לזוג נשוי. היא שבה ללימודי המשך 

באוניברסיטה  - בנושאי ספרנות ומידע.
עם סיום לימודיה )1961( חזרה לתל–אביב ופנתה לאוניברסיטה שלה, שאך זה 
הוקמה, ונמנתה עם הצוות שהקים את ספריותיה והתמנתה להקים ולנהל את הספריה 
למדעי החברה ולניהול ובמשך 35 שנים שימשה כמנהלת הספריה והייתה אחראית 
למחשוב הספריה ולהכנסת טכנולוגיות ממוחשבות בתחום המידע והייתה למובילת 

מיזם ההקמה של המיבנה החדש לספריה, לרבות גיוס התרומות שנדרשו לכך.
עם בחירתו של צ’יץ’ לראשות העירייה )1973 עד 1993( המשיכה בעבודתה 
כמנהלת הספריה ועם זאת נחשפה לארגונים ולמוסדות חברתיים או תרבותיים 
בעיר ונענתה לרבים שביקשו את השתתפותה או עזרתה, ובהם: אגודת ידידי 
אוניברסיטת ת”א והוועד המנהל שלה, תיאטרון הילדים, להקת בת-שבע, תחרות 

רובינשטיין, האופרה, בית התפוצות, ותיאטרון “גשר” מהקמתו. 
שיתפה פעולה עם גופים, בהם: אקי”ם, אנוש, בית השנטי, המרכז לנשים מוכות 
)של נעמ”ת( ואחרים. נסעה בשליחות ויצ”ו לקנדה. נלוותה לצ’יץ’ בביקוריו ובמעקב 

אחרי מיזמים שנבנו בעיר.
אירחה בביתה אלפי אנשים במשך 20 שנות כהונתו כראש העיר ובהם התורמים 
לעיר באמצעות קרן תל–אביב לפיתוח. כל אותן שנים הייתה פעילה במוזיאון ת”א 

לאמנות, בוועד המנהל ובאגודת הידידים וקיבלה על כך הוקרה מיוחדת. 
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ולד ב-1938 בפתח תקווה, שבה למד בתלמוד תורה “שארית ישראל” עד נ
לגמר ביה”ס היסודי ועבר לישיבת “פורת יוסף” בירושלים. כן למד בישיבות 
“באר יעקב” שבבאר יעקב, “קול תורה” בירושלים, ו”פוניבז’” בבני ברק והוסמך 

לרבנות על ידי גדולי הדור.
משנת 1963 הוא מכהן כרבה של שכונת יד אליהו ומרביץ תורה ברחבי תל–אביב. 

לשיעוריו נוהרים המונים בשל אישיותו המיוחדת ועמקותו.
הרב מאיה מכהן גם כראש הכוללים “זכרון משה” ו”עטרת שלמה” בתל–אביב ומשמש 

מנהיג מדריך לרבבות אברכים וכן חבר בהנהלת החברה-קדישא בעיר.
בתקופת כהונתו של הרב עובדיה יוסף שליט”א כרבה של תל–אביב-יפו שימש הרב 
מאיה כיד ימינו. הוא היה ממקימי תנועת ש”ס. מבלי שישאף לכך נבחר לכנסת, 
בקבלו את דין התנועה, וכיהן בכנסת ארבע שנים ותפקד כסגן שר החינוך ואחראי 

על החינוך החרדי בתקופת כהונתה של שולמית אלוני כשרת החינוך.
 הוא נושא תפקיד יו”ר רשת החינוך “מעיין החינוך התורני” וחבר במועצת

חכמי התורה.
הרב מאיה והרבנית התברכו בתשעה ילדים.

הרב משה מאיה
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עו”ד מרים )מיקי( מזר

ולדה בתל–אביב בתשרי תרצ”ו )1935( להורים אנשי העלייה הרביעית. למדה נ
בגימנסיה הרצליה מהיסודי עד גמר הבגרות. בצה”ל שירתה במפקדת קצין 
חימוש ראשי, שם תרגמה מאנגלית את הקטלוגים של כלי הנשק והטנקים החדשים 

שהוכנסו לצה”ל ונהוגים עד היום.
במקביל תפקדה בבסיס כסמלת סעד ותרבות ודאגה למשפחות המצוקה שבניהם 

שירתו בבסיס.
תוך כדי השירות הצבאי למדה משפטים ועם סיום התמחותה היא מצטרפת 
כעורכת-דין למשרדו של בעלה )עו”ד י’ מזר(, הם עובדים ומגדלים שלוש בנות.

ב-1983 נבחרה מטעם המפלגה הליברלית למועצת עיריית ת”א-יפו בראשות ש’ להט 
וכיהנה בה 20 שנים בתפקידים רבים כראש אגף התנועה, ראש השירות המשפטי, 
יו”ר ועדת תכנון ובנייה ויו”ר איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה. הייתה חברה 
בוועדות עירוניות: הנהלה, כספים, שמות והנצחה, תאגידים עירוניים, בניין ערים 
ועוד. כן הייתה דירקטורית בחברות עירוניות רבות; ומעל לכל - הייתה הראשונה 

להיבחר ליו”ר מועצת העירייה - תפקיד שמילאה במשך עשור שנים.
בתקופה זו נטלה חלק פעיל בפיתוח טיילת חוף הים )טיילת צ’יץ’(, בפיתוח קריה 
לתעשיית מדע, במאבק להקמת קניון רמת-אביב, בהקמת מרכז השלום )“מרכז 

עזריאלי”( ובהוצאת ספר הרחובות של ת”א-יפו. 
הישג גדול היא רשמה במאבק לייצוג נשים בגוף הבוחר את הרב הראשי לעירנו, 
שהוכתר בהצלחה. כשנבחרה ליו”ר הדירקטוריון של חברת “בזק” הייתה זו הפעם 

הראשונה בישראל למינוי אשה לראש החברה הממשלתית הגדולה ביותר.
לאחר שנים רבות של עשייה למען העיר האהובה ולמען החברה בישראל היא קובעת 
כי מפעלה הגדול ביותר, שהובילה לצידו של רון חולדאי, הינו הקמת “גן הבנים” 
על חורשות העצים המסמלות את מלחמות ישראל ובליבן עמודי השיש, שעליהם 

חקוקים לנצח שמותיהם של 4300 בני העיר שנפלו בכל מערכות ישראל.



��

ולדה ב-1928 בירושלים להורים חברי “גדוד העבודה”.נ
בוגרת “הגימנסיה העברית” ברחביה )1946(. חניכת תנועת הצופים ומנעוריה 
חברת ה”הגנה” שהצטרפה ב-1946 במסגרת הכשרה מגוייסת לפלמ”ח )הכשרת 
עין-גב( ובמלחמת העצמאות פעלה בגליל העליון )הר כנען, צפת( וכקצינת 
סעד במטה הפלמ”ח. עם השחרור מצה”ל הייתה ממקימי קיבוץ פלמחים ויצאה 
בשליחות כמדריכה בתנועת הצופים בחיפה. שם שהתה כעובדת סוציאלית 
קהילתית בטירת הכרמל ומפקחת על עבודה סוציאלית ביישובי חוף הכרמל, 
מנהלת המחלקה לעבודה קהילתית בעיריית חיפה וסגנית-מנהל ומנהלת מחוז 

חיפה והצפון במשרד הרווחה.
ב-1985 עברה לתל–אביב וכיהנה כמנכ”ל עמותת מט”ב לשירותי סיעוד ורווחה 
)36 סניפים מגולן עד אילת(. בפעילותה הציבורית החלה עוד בחיפה כנציגת 
“שינוי” בעירייה ובמועצת הפועלים ובגופים חברתיים שונים והמשיכה בתל–אביב-
יפו כנציגת “שינוי” במועצת העירייה והייתה פעילה בגופים ארציים: בהנהלת 
האגודה למלחמה באלכוהול, במוסדות איגוד העובדים הסוציאליים ובהנהלת 

“המגזר השלישי”.
ב-2005 פרשה לגימלאות והיא מכהנת כיו”ר ארצית של גימלאי איגוד העובדים 
הסוציאליים, כנציגת “מרץ” בהסתדרות הגימלאים הארצית; בהנהלת “שלומית” 
)הפעלת מתנדבים לשירות לאומי(; כיו”ר עמותת “תלם” )תעסוקה בשכר 
למבוגרים(; בהנהלת “אחא” )אגודת החרשים בישראל(, בהנהלת עמותת “מרכז 
גוונים בקהילה” לטיפול בעולי אתיופיה, בוכארה וקווקז; נציגת ציבור בוועדת 
ההיגוי של “מרכז רייך” בתל–אביב; חברה במועצת עמותת “דור הפלמ”ח” 

ובוועדת הביקורת שלה.
ב-1991 העניק לה איגוד העובדים הסוציאליים את הפרס היוקרתי ע”ש ד”ר מרים 
הופרט וב-1992 העניק לה נשיא המדינה חיים הרצוג את “אות הניהול האיכותי” 

של פורום המנהלים “על הנהיגה תהליך מתמשך של שיפור הניהול”.

עליזה עופר
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דבורה קידר )הלטר(

גיל שבע מתגוררת בתל–אביב. כאן למדה בבתי הספר “תל נורדוי” ו”במרכז” מ
והמשיכה ב”תיכון חדש”. מנעוריה חברה בתנועת “המחנות העולים”. 

התקבלה לסטודיו לדרמה של “הבימה” ובה למדה שלוש שנים בהנהלתו של צבי 
פרידלנד. לאחר מכן פנתה להופיע על בימות. תפקידה הראשון היה בתיאטרון 
הסאטירי “המטאטא”, שהיה לה תיאטרון-בית במשך חמש שנים והקנה לה ניסיון 
רב במגוון רחב של תפקידים, לרבות תפקידי ילדים ונערות ובהם: ציפקה מ”חיות 

הנגב באות העירה” והנער הדרוזי הנה ב”רפי בן הגליל” ועוד. 
ב-1953 הצטרפה לתיאטרון הקאמרי בניהולו של יוסף מילוא ובו שיחקה שנים 
רבות וגילמה כ-40 תפקידים ובהם: הרוזנת ב”כובע הקש האיטלקי”, דונה לואיזלה 
ב”רוזנים ואביונים”, מדאם אליזבט ב”מלאך האבן”, אמא אובו ב”המלך אובו”, 

האומנת ב”חתונת הדמים”.
כן הופיעה בכל יתר התיאטרונים בארץ. אם  ב”הבימה” - ב”מעגל הגיר הקווקזי”, 

“חגיגת חורף” ועוד.
אם בתיאטרון חיפה - “המתאבד”, “המטמורפוזה” בבימויו של סטיבן ברקוף, 
“המשוגעת משאיו” בבימויו של סם ביסיקוב, “קריזה” ועוד. אם ב”בימות” - 
הגברת עם הקמליות” בבימויו של אלדו טריומפו, אם ב”חאן” - ב”לילה במאי”, 
אם ב”תיאטרון העממי” )של פשנל( - המשרתת הטובה ב”פרנסואה ראש גזר”, אם 

בתיאטרון העונות - “אל תגעו בנוימן”, “רביזור” ועוד. 
אם בתיאטרון באר שבע - “הביצה” ו”הבורגנים”. אם בבית ליסין - טוניה ב”נומה 
עמק”, ברכה ב”חמץ” ועוד. בשנים האחרונות היא משחקת ב”הבימה” ותפקידיה 
האחרונים: האמא ב”משפחה”, דוריס ב”מועדון האלמנות העליזות” והחותנת 

ב”החותנת”. כן השתתפה בהצגות שהעלה התיאטרון לילדים ולנוער.
השתתפה בתסכיתי - רדיו רבים ובסרטי טלוויזיה ובהם “קשר משפחתי” ועוד. 
והופיעה בסרטים, לרבות הופעתה בסדרה של “אסקימו לימון”, שבה גילמה את 

האמא של בנצי.
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ולד ב-1929 בתל–אביב ובה גדל ולמד בביה”ס תל נורדוי ובגימנסיה “שלוה” נ
ולאחר מכן פנה לאוניברסיטת תל–אביב וקיבל תואר ראשון בהיסטוריה של 

המזרח התיכון ואפריקה.
מנעוריו חבר בתנועת “השומר הצעיר” )קן צפון בת”א( ומצעירי ארגון ה”הגנה”. 
במלחמת העצמאות הצטרף עם חבריו לפלמ”ח ושירת בחטיבת “הנגב”. לאחר 
השחרור פנו להקים את קיבוץ “הראל” משם ניסה זמן מה את כוחו כשחקן 

בתיאטרון הקאמרי.
ב-1952 התקבל “לקול ישראל” ושימש רוב השנים כקריין, עורך ומנהל חטיבה, 
לרבות הגשת “תיבת נוח” - תוכנית הבידור הפומבית הראשונה של קול ישראל. 
ב”מבצע קדש” היה כתב צבאי והחל מתקדם במעלות התפקיד - החל בכתב 
מן השורה לעורך יומנים וכלה בניהול חטיבת החדשות של קול ישראל, ותיזכר 
אחת התכניות המשפיעות ביותר שערך עם חבריו חיים יבין ויעקב בן-הרצל “יום 

ביישוב” לרבות התכנית שבה נחשפה “הילדה הרעבה מבית שאן”.
ב-1971 נשלח מטעם מחלקת העלייה בסוכנות היהודית לארצות-הברית כשליח 
עלייה מרכזי בוושינגטון ובמדינות אחרות בארה”ב. בשובו ארצה ב-1974 הצטרף 
לחטיבת החדשות של הטלוויזיה ושימש כעורך “מבט”, כתב מדיני וכתב בכנסת 
שנים רבות. ב-1982 נשלח לוושינגטון ובה שימש עד 1986 ככתב הטלוויזיה 
בארצות הברית, ועם שובו נבחר למנהל חטיבת החדשות של ערוץ 1. כן נשלח 

לארה”ב לסיקור אירועי תהליכי הסכם אוסלו והסכם השלום עם ירדן.
לאחר פרישתו לגמלאות )1994( המשיך בשידורים ישירים מהכנסת בערוץ 33 
עד 1996 עת הצטרף למשרד “פוליסי” העוסק ביחסי ממשל ובלובינג וכסגן נשיא 

המשרד האחראי על הפעילות בכנסת. 
נשוי ואב לשני בנים  - הפרופ’ צבי רם, מנהל המחלקה הנוירוכירורגית בביה”ח 

איכילוב וד”ר חגי רם, מרצה באוניברסיטת באר שבע.

אלימלך רם
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אברהם )בייגה( שוחט

ולד ב-1936 בתל–אביב לפניה וצבי שוחט יקיר תל–אביב. עד יציאתו נ
לצבא, גדל בתל–אביב במעונות עובדים ח’ ולמד בבית הספר היסודי 
 “לדוגמא” ובבית חינוך תיכון )לימים עירוני ד’(. בנערותו, היה חבר בקן הימי של

התנועה המאוחדת.
 שירת בנח”ל ולאחר מכן היה חבר קיבוץ נחל עוז שעל גבול רצועת עזה.

ב-1957 פנה ללמוד הנדסה בטכניון בחיפה. ב-1959 נישא לתמה לבית לוי אשכול 
וב-1961 הצטרפו השניים לצוות ההקמה של ערד, שבו שימש כמהנדס. לאחר מכן 

ניהל את סניף סולל בונה בערד ובאזור ים המלח.
ב-1967, עם כינון המועצה הנבחרת הראשונה בערד נבחר לעמוד בראשה, והתמיד 
בכך 22 שנים. במקביל לכך כיהן כסגן יו”ר השלטון המקומי, וכיו”ר ארגון ערי 
הפיתוח.בפעילותו במפלגת העבודה, חבר לידידו יצחק רבין, והיה ראש מטה 

הבחירות שלו, בבחירתו ליושב ראש המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה.
נכנס לכנסת ב-1988 ונבחר ליו”ר ועדת הכלכלה ולאחר מכן ליו”ר ועדת הכספים. 
במשך שלוש שנים פעל רבות בתחום הכלכלי והחברתי, והפך לדמות הכלכלית 

המרכזית של מפלגת העבודה.
ב-1992, עם הקמת ממשלת רבין, מונה לשר האוצר וכיהן 6 שנים בממשלותיהם 
של רבין, פרס וברק. בשנות כהונתו שונו סדרי העדיפויות במדינה, הושקעו סכומי 
עתק בחינוך, בהשכלה הגבוהה, בתשתיות ובקליטת מיליון עולים. ישראל הייתה 

למשק צומח, אטרקטיבי להשקעות ומעורה בכלכלה העולמית.
כשר אוצר פעל רבות למען העיר תל–אביב-יפו - יחד עם ראשי הערים שלמה 

להט, רוני מילוא ורון חולדאי. 
פעילותו הציבורית זכתה להוקרה רבה, קיבל את פרס אביר איכות השלטון על 
דרך עבודתו האמיצה והישרה. זכה בפרס יגאל אלון למעשה מופת חלוצי. עוטר 

בתואר ד”ר לשם כבוד מאוניברסיטת באר שבע ומהטכניון.
ב-2006 פרש מהכנסת ומהחיים הפוליטיים והוא ממשיך בפעילות כלכלית 

וציבורית ענפה.
 אב לשלושה ילדים וסב לשבעה נכדים.
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ולד ב - 1924 בעיר שבלי שבליטא, שבה למד בגימנסיה העברית “תרבות”. נ
חניך תנועת בית”ר. בתקופת הכיבוש הסובייטי בליטא פעל במחתרת הציונית 
ונתפס בפעולת הצלה של הספריה העברית. פלישת הגרמנים מנעה את הגלייתו 
לסיביר. בעת הכיבוש הגרמני היה בגטו והצטרף לפעילות המחתרת נגד הגרמנים. 
כתוצאה מפעילות זו נתפס ונכלא במחנות דכאו, גם שם היה פעיל במחתרת. 
ב-1.5.1945, לאחר שהובל עשר יממות ב”צעדת המוות” של דכאו, שוחרר על-ידי 
הצבא האמריקאי. עם השחרור חידש את פעילותו הציונית ופעל להברחת ניצולים 
מגרמניה לאיטליה לעלייה בלתי לגאלית לארץ ישראל, כן חידש את פעילותו 
בבית”ר ובאצ”ל. תחילה פעל בדרום איטליה ולאחר מכן כמפקד האצ”ל ברומא. 
לאחר פיצוץ השגרירות הבריטית ברומא נאלץ לברוח מאיטליה והתמנה למפקד 

האצ”ל בגרמניה. היה חבר מפקדת האונייה “אלטלנה”, על סיפונה עלה לארץ.
התגייס מיידית לצה”ל ולחם כקצין קרבי בגליל. השתתף במצעד הראשון של 
צה”ל בתל–אביב בשורות חטיבה 7. במסגרת שירות מילואים לחם בכל מערכות 
ישראל, שירת במילואים בעודו חבר-כנסת והפסיק רק כשנבחר ליו”ר הכנסת. 

פעיל ב”תנועת החרות” וב”ליכוד” מאז היווסדם. עד לבחירתו לכנסת בשנת 1977 
היה חבר במוסדות המרכזיים של לשכת עורכי הדין.

 בכנסת היה פעיל בוועדות רבות ובהן בוועדת חוקה, חוק ומשפט. כיהן
במשך 11 שנים בוועדה לבחירת שופטים. בכנסת העשירית כיהן כיו”ר ועדת 
 הפנים ואיכות הסביבה. בכנסת האחת-עשרה כיהן כסגן שר לראשי הממשלה
 מנחם בגין ויצחק שמיר. בכנסת השתים-עשרה כיהן כיו”ר הכנסת, ובכנסת

השלוש-עשרה כסגן יו”ר הכנסת. באחד השלבים הוענק לו על-ידי ועדה ציבורית 
התואר “יקיר הכנסת”.

לאורך השנים פרסם מאמרים בעיתונות והיה בעל טור קבוע במספר בטאונים. 
ספריו: “בכלא העברי - מיומנו של אסיר פוליטי”, “מוזלמן” - רומן על תקופת 
השואה )תורגם לאנגלית ולרוסית(, “לקט דברים בכנסת השתים-עשרה”, “121 

מונולוגים ברדיו”, ו”חשיכה לאור היום”. 
 היה נשוי לרחל ז”ל, חברתו עוד מגן הילדים, שעברה איתו את כל הדרך.

אב לשמואל ולשפיר. בנו בכורו יוסי, נפל בצה”ל בשלהי מלחמת ההתשה, שלאחר 
יום-כיפור.

דב שילנסקי
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תשל”ו-���9
 * ברוך אגדתי * ברוך בן-יהודה * פאולה ברט * נחום גוטמן
* יהודית הררי * יעקב וינשל * אברהם זברסקי * בן-ציון חומסקי 
* מרדכי פנחס חסון * כתריאל פישל טכורש * צבי לבון * שאול 
 לוין * מיכאל לנדאו * מנשה מני * אליעזר פרי * אורי קיסרי

* אברהם שמואל רקנטי

תשל״ט-�9�9
ברנשטיין-כהן מרים   * בן-דוד  ראובן   * אלפרט  אורי   * 
 * אפרים דקל * מאיר הרטמן * מרדכי ויניצקי * מקס זליגמן
סנהדראי-גולדרייך טובה   * נחום  לוי  משה   * כהן  נסים   * 
רוזנברג משה   * קנת  )מקס(  מרדכי   * פלאי  ברכה   * 

* חיקל רמות

תשל״ח-���9
ברוידס אברהם   * אפרתי  בנימין   * ממודז׳יץ  האדמו״ר   * 
וולקר * פנחס טובין * אריה לובין  יוסף   * גולדשטיין  *משה 
יהושע מאירי * שרגא נצר * יעקב פבזנר * אירמה פולאק   *
 * נפתלי פיינגולד * שלום קדמון* שלמה רביץ * צבי שוחט

* זאב שנקר

תשל״ז-���9
* משה אונגרפלד * משה ארם * יעקב בן-סירה * יצחק בן-רובי 
* ברוך גילאון * חיים גלובינסקי * ברוך וינשטין * יוסף זריצקי 
 * טוב חבשוש * יעקב לסלוי * יוסף מאירפלד * שמואל מירקין
* יהודה נדיבי * שמעון סאמט * יהויכין סטוצ׳בסקי * מרדכי שלום 
 יוסף פרידמן * שלמה פרלשטיין * אולה קזנצ׳י * לוין קיפניס

* רפאל קלצ׳קין * חיים רזילי * ציונה תגר

תשמ״ג-���9
* בנימין אונגר * מיכאל אסף * יהודה גבאי * יצחק כץ * בתיה 
לישנסקי * אליעזר סרוקה * ג׳ורג׳ עזאר  * יעקב פרנק * שמשון 
קפלן * הרב יעקב רוזנטל * ד״ר דוד רוזן-צבי )רוזנצוויג( * אנשל 

רייס * אריה שרון * יוסף רצון שרעבי

תשמ״א-���9
 * ד״ר אפרים אילן * יצחק אפל * אהרון אשמן * שמואל ברקאי
 * חיים דניאלי * יוסף חלד * גבריאל טלפיר * יוסף יקותיאלי
 * יהושע לוי * ד״ר אפרים סיני * אנדה עמיר * ד״ר מאיר קהאן

* זכריה רצאבי * יחזקאל שטרייכמן * זלמן שחור

תש״ם-�9�0
* חיים בדיחי יהודה ארליך   * יוסף אפרת   *  * אריה אלחנני 
 * אלוף )מיל( מיכאל בן-גל * יצחק רחמים בן-יורם * אהרון בקר
* חמדה גלעדי * דב דונר * הלל כהן * פריץ לוינזון * אליעזר 
 מטלון * יוליוס סלפטר * יחיא זכריה עמרני * צבי קלמנטינובסקי

* פרופ׳ ארוין רבאו * שושנה רסקין 

תשמ״ב-�9�2
 * מרים בן-פורת * משה גרשונוביץ * מרסל ינקו * ישראל כהן
פרוידנטל ארנסט  פרופ׳   * פישלר  יצחק   * נאמן  מיכאל   * 
רודנסקי שמואל   * רובינשטיין  אהרון   * ציפר  משה   * 

* אברהם-חיים שומלה * זאב ו׳ שליצר

יקירי תל–אביב-יפו:
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תשמ״ד-���9
 * הרב י.מ. אברמוביץ * השופט יצחק אורן * עו״ד י.א. אלראי
* יהודא לייב בייטל * עזריאל ברושי * משה חורגל * חיים ינקלביץ 
* נחום יעקבי )קולקר( * סעדיה כובשי * צבי לוין * פרופ׳ היינריך 
רות ד״ר   * סגל  ירושלים   * מרכוס-אלתרמן  רחל   *  מנדלסון 

רופין-פלד

תשמ״ה-���9
 * מיה ארבטובה * ד״ר אריה ארזי  * רבקה בורשטיין-ארבר
 * חיים בר-אבא * אהרון )אהרונצ׳יק( בר-אל * לאה גיחון-מרגלית

* ישראל דננברג * פרופ׳ אריה הראל * יעקב זליבנסקי * אריה פילץ 
* סעדיה-יפת שרעבי * אריה תורג׳מן

תשמ״ז-���9
* אלכסנדר )סשה( ארגוב * חיים אשר * שמעון גרידי * ישעיהו 
ירושלמי זלמן   * טפליץ  אורי   * חגואל  חיים   * דן   )שייקה( 
קור יצחק   * פרידמן  אברהם   * פינס  * שמעון  עדיני  לאה   * 

* אסתר רוזלר * מרדכי שפייזמן * הדסה שרמן-פריאל
וחסידי אומות העולם תושבי תל–אביב-יפו: * רובין דימיטרוב 
 * הלנה כורזים * יוספה לוסביצקי * רות לינדר * מריה רולירד

* ידביגה שיינבאום

תשמ״ו-���9
* אליעזר אזולאי * ד״ר יעקב באר * מאיר ברוך * אברהם צבי 
ברנוביץ * צבי ברנשטיין * זאב ויינר * משה וילנסקי * אלברט ורסנו 
* ליפשה זמסון-סגל * נתנאל מטלון * דבורה נצר * יצחק שבטיאל 

* אברהם שניר * דב שפירא

תשמ״ט-�9�9
 * פרופ׳ שמואל אביצור * אליהו אברהם אוחנה * פרץ אוניקובסקי
 * גרדה אוקס * יעקב גולדין * דוד יוטן * יהודה )ז׳ק( יעקובי
 * אידוב כהן * משולם לוינשטיין * לילי מנחם * צילה עמידרור
 * יוסף עצטה * שרגא קנטור * צבי רנר * פינחס שינמן *  שלמה יעקב שלוש

* שולמית תילאיוף
וחסידי אומות העולם תושבי תל–אביב-יפו:

* מודסטה ברנק * ורני צבגרמן-מונש * סטפן רצ׳ינסקי

תש״ן-�990
אלמוג דוד   * אליאש  יחיאל   * איילון  צבי  )מיל(  אלוף   * 
 * ד״ר ישראל חיים בילצקי * לולה בר-אבנר * ג׳ניה ברגר * שלמה גיטליץ
* דוד גלעדי * אהרן חייכמן * דן טנאי * רבקה נתנאל * אינג׳ דוד 

שטרן * יוסף דוד שרעבי

תשנ״א-��99
זהבי צבי  יקותיאל  ד״ר   * אלדובי  צבי   * אזרחי  יריב   * 
 * יצחק טרובוביץ * יוסף יודסין * ציטה לינקר * ישראל למדן
* רפאל מושיוב * יצחק קדמן * חינה רוזובסקה-קמינר * פרופ׳ 

יהודה רצהבי * משה שטיין

תשמ״ח-���9
* דוד טהורי יעקב הגלר   * גוטהלף  יהודה   * יהודה אונגר   * 
 * אלכסנדר יהלומי * בן-ציון כהן * הרב ד״ר שמואל זנוויל כהנא

* צבי סגל * אריה סריג * יוסף פפיירניקוב * ד״ר יהושע רוטנשטרייך 
* שרה לוי-תנאי

וחסידי אומות העולם תושבי תל–אביב-יפו:
* ספירו דנקוב * מרים )מריה( טננבאום * מיכאל מיכאלוב
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תשנ״ב-�992
 * אהרון אנקורי * אלוף )מיל( אפרים בן-ארצי * משה ברנשטיין
 * רעיה יגלום * אבות ישורון * יהושע כצמן * ד״ר משה לנדא
* יוסף עודד * דוד עזרא * שרה עזרוני * גבריאל צפרוני * ד״ר 

יעקב אליעזר )אלי( תבין

תשנ״ג-��99
* זאב פ. אסטרייכר * בצלאל בליי * ד״ר חיים מנחם בסוק * קריאל 
 גרדוש )דוש( * אריה )לוניה( דבורין * שרה דורון * יהודה יהודאי
* ד״ר כרמי יוגב * אלוף )מיל( משה כרמל * חנן מאירי * עמנואל 

עמירן-פוגצ׳וב * הדסה קלצ׳קין * אסתר רובין * עמיהוד תבור
וחסידי אומות העולם תושבי תל–אביב-יפו: * מלדן איבנוב

תשנ״ד-��99
* יצחק אפלבוים * ישראל ארליך * ישעיהו )שייקה( ארמוני * יצחק 
 ארצי * משה בן-זאב * יוסף גבעול * שושנה דמארי * ד״ר משה הוך
 * יעקב ונה * פרופ׳ בן-ציון ורבין * מנחם ידיד * עו״ד מאיר לם

* ישראל סחרוב * שלמה סלע * גאולה רבינוביץ 

תשנ״ה-��99
* יצחק אבינועם )יגנס( * אברהם אפל * יהודה אפשטיין * נחמיה ברוש 
* פרופ׳ אנדרה דה-פריס * שמשון חלפי * יוסף מ׳ נס * צבי נתנזון * 

אברהם סגל * הרב יוסף צובירי * יהושע רוזין * סוניה שץ
וחסידי אומות העולם תושבי תל–אביב-יפו: * ולדס דרופס

תשנ”ז-��99
* רפאל אלידין * נחום בוכמן * משה )ג’רי( בית הלוי * שלמה )זיגי( 
גרוס * שושנה דואר * שמחה בונים זינגר * דוד ירושלמי * ד”ר שלמה 
 לב-עמי * השופט )בדימוס( דב לוין * ישראל ליבאי * קלרה מעיין

* אשר רוזנבוים * שלום יפת שרעבי

תשנ”ח-��99
* הרב יהודה אנסבכר * צבי ארצי * מישא אשרוב * שמואל בונים 
* דב בן-מאיר * פרופ’ דניאל ברונר * פרופ’ הלל ברזל * רצון הלוי 
 * עמנואל הלל * לוקה וקס * חנה זמר * ג’ולי טורנברג * עדה טל
 * שלמה טנאי * בן-ציון יהודאי* חיים כהן * לולה לוקסמבורג
 * אייבי נתן * גד סולמי * אוה סורביץ’* שמואל )סמו( פדרמן

* רבקה רבינוביץ’ * דוד רימון * ד”ר יוכבד ריעאני

תשנ”ט-�999
* תמר אריאל * אשר בן-נתן * ישראל בקר * יגאל גריפל * יוסף 
דחוח-הלוי * ברוך וינר * ברנרד )דב( חוסט * יפה ירקוני *  הרב 
גבריאל מורגנשטרן * אריה נייברג * שאול סוסליק * אברהם פרסלר 

* אריה צוקר *  אהרון רבינוביץ’ * פרופ’ יעקב רותם

תשנ”ו-��99
* השופט )בדימוס( ד”ר משה בייסקי * אל”מ יצחק גרציאני * אסתר 
 הרליץ * עו”ד משה לויט * אליהו ספקטור * תא”ל )מיל.( יצחק פונדק
* ידידיה פילובסקי * ד”ר מרדכי צ’צ’יק * יחיאל קדישאי * רו”ח 

אבשלום רצאבי * שמואל רקנטי * משה שניצר * יוסף תמיר
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תשס”ו-�200
גפני * שרגא  גורביץ’  * עמיקם  * שולה ברקן   * פנחס אדלר 
 * שרה )שריקה( הרמלין * מרים זהר גלבלום * ורדה זקהיים
 * הרב יצחק יעקב טוויל * דב לאוטמן * לוי יצחק הירושלמי * נעמי סגל

* מאיר קמחי * שמואל שי * אליהו שפייזר

תשס”ב-2002
ברנר צפורה   * בר-שביט  שלמה   * בן-שם  )מדי(  מרים   * 
 * הרב אפרים גוטמן * חיים טסה * אורה טרי * השופט בדימוס בנימין כהן
פנאי יצחק   * פז  ישראל   * מורחיים  אברהם   * לאור  חנה   * 

* נעמי שדמי * מיכה שמבן * בני שמר

תשס”ג-�200
* יהודה בילו * יצחק בן-בשט * פרופ’ יחזקאל בראון * הרבנית צפיה 
גורן * אלוף )מיל’( ד”ר מרדכי )מוטי( הוד * חנה )ניוטה( הלפרין* 
יהודית הנדל * ד”ר אלכסנדר ויסלפיש * ברוך יפת-שרעבי * עבד 
אלקאדר כבוב * נתן כוגן * ידידה להב * נחמה לויתן * אליעזר 

צור * פרופ’ ברכה רמות

תשס”ד-�200
 * פרופ’ צבי אבני * יעקב אהרוני * בלה ברעם-לוטן * תהילה גילוץ
* פרופ’ ישראל הימן * ד”ר אשר הלפרין * ברוך טרקטין * נחמה 
 ליפשיץ * מיכל מודעי * קלמן מינץ * דוד צבי * שמואל צמח

* יצחק שניאור

תשס”ה-�200
בר-משה דוד   * אלפסי  יצחק  הרב  ד”ר   * אלדובי  דב  ד”ר   * 
 * יפה הרצפלד * שבתי טבת * רחל טליתמן-סנובסקי * גד יעקבי * ברכה לביא

* חיים צ.ליפקין * שולמית לפיד * עמוס מנור * שמואל עצמון-וירצר 
* שמואל פירסטנברג )פיסקה( * גרשון צפור

וחסידת אומות העולם תושבת תל–אביב-יפו: * זופיה אבני

תש”ס-2000
* שמעון אביזמר * דבורה אליאב * עמישלום גילוץ * אליעזר ויצמן 
* פנינה זלצמן * משה זנבר * יעקוב-ג’ורג’ חנניה * אלכסנדר מנדל 
* רמה סמסונוב * נפתלי פדר * יהודה פוקס * פרופ’ חיים הלל פריד 

* אליעזר קלונסקי * יצחק קצור * שרה שפירא

תשס”א-�200
* שלמה אבוטבול * משה אישון * יוסף ברזלי * רות דיין * אברהם 
 דשא )פשנל( * פרופ’ צבי יעבץ * יוסף לוטנברג * אפרים ליפשיץ
* עו”ד אהרן מלצר * מרים עקביא * רחל רעני * פרופ’ מכס 
שטרייפלר * שרה שטרן * דוד שיף * אירנה דרגיצ’ביץ’ חסידת 

אומות העולם 

תשס”ז-�200
* יהודה אפרוני * מרדכי אשד * חנה )גוטמן( בן דוד * יהושע 
 )"שייע"( גלזר * עוזיאלה )בוכמן( היימן * חיים חפר * הרב יצחק כהן
* צביה כהן * שולה ליגום * ברונו לנדסברג * שלמה מדמון * פרופ' 

אמנון רובינשטיין * נחום רז * ד''ר עדינה תמיר

תשס”ח-�200
 * ד"ר ורה אדלר-שי * מוריץ )פי-סי( אושרוביץ * צבי אל-פלג
דוריאל יוסף   * ברניקר  דינה   * )בריל(  בר-כוכבא  נחמה   * 
נקדימון שלמה   * לוי  אורי   * טלמור  אהובה   * זהבי  מאיר   * 

* יורם קניוק * ישראל שטראוס * אדית תאומים
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