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שלכם,
רון חולדאי

ראש עיריית תל–אביב-יפו

יקיריי,

הנכס החשוב ביותר לכל מדינה הוא המשאב האנושי. בזכות משאב יקר 
וייחודי זה הגיעה מדינת ישראל, בשישים ושלוש שנותיה, להישגים חסרי 
תקדים, ובזכות בני אדם כמוכם הגיעה תל–אביב-יפו למעמד בכורה 

בתרבות, בכלכלה, בחינוך, במשפט ובבריאות. 

אין זה סוד, שהחברה הישראלית בימינו מעדיפה תועלתנות אישית על 
עשייה ציבורית. לצערנו, מילים כמו ״התנדבות״, ״עזרה לזולת״ ו״טובת 
הכלל״ נעלמות אט אט מן הלקסיקון, אם כי באפלה הכללית יש עוד כמה 

אורות שיש בכוחם להאיר את הדרך בעבור אלה שקצת איבדו אותה. 

אתם, יקירי העיר, משמשים הוכחה שאפשר לשלב בין הגשמה אישית לבין תרומה לקהילה. 
רוח העשייה המפעמת בכם היא דוגמה ומופת לדור הצעיר. התרומה של כל אחד ואחת מכם, 
כל איש בתחומו, היא בעלת חשיבות וערך לעיר תל–אביב-יפו ולתושביה, מאחר שלא מדובר 
בתרומה נקודתית וחד-פעמית, אלא תרומה, שהשפעתה ניכרת לאורך שנים ארוכות משום 

שהיא מוחשית ומהדהדת. 

בתחומים רבים צועדת תל–אביב-יפו בראש והרוח התל–אביבית - הפלורליזם, הדמוקרטיה 
והסובלנות לכל אדם ולכל תרבות - הם שהופכים את עירנו למה שהיא. אני גא בעיר המשמשת 
דוגמה ומופת גם בתחומי ההתנדבות, המעורבות והתרומה לקהילה. העשייה הציבורית השופעת 

בעירנו אוצלת מרוחה על הארץ כולה.

בשם תושבי תל–אביב-יפו אני מודה לכם, יקירי העיר החדשים, וגם לוותיקים, על העשייה, 
הרצון הטוב והפעילות המבורכת. 

אני מאחל לכולכם בריאות ואריכות ימים, וכמובן יום עצמאות שמח.



רון חולדאי                ראש עיריית תל-אביב-יפו

נתן וולוך                   יו”ר ועדת יקירי תל-אביב-יפו
פאר ויסנר          חבר הוועדה
אסף זמיר          חבר הוועדה

שולה אגמי        חברת הוועדה
ארנון גלעדי               חבר הוועדה
שמואל גפן          חבר הוועדה
שלמה זעפראני           חבר הוועדה

אהרון מדואל             חבר הוועדה                 
אחמד משהראוי        חבר הוועדה

שלמה בר שביט          חבר הוועדה   
עמיקם גורביץ            חבר הוועדה 

אורי לוי                    חבר הוועדה                 
                       ליאורה מינקה            חברת הוועדה            

פרופ’ גליה צבר            חברת הוועדה

ועדת יקירי תל–אביב-יפו
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נולדה ב- 1930 בחיפה, בה גדלה ולמדה והייתה חברה ומדריכה בתנועת הצופים. את שעותיה הפנויות 
הקדישה למתן שיעורים פרטיים. כמו כן השקיעה מנסיונה לפיקוד קדם צבאי במסגרת החג״ם )מעין גדנ״ע( 

לתלמידי בית הספר הריאלי בחיפה.

ב- 1948 התנדבה לפלמ״ח ושירתה בחטיבת ״יפתח״ וחוויות תקופה זו מצאו את ביטויין לרוב בכתיבתה 
העיתונאית והספרותית. לעולם העיתונות נכנסה במקרה ונשארה בו למעלה מ- 50 שנה, כשהיא נודדת 
מעיתון לעיתון, מ״לאשה״ אל ״ידיעות אחרונות״, ״דבר״ ומאז 1961 ב״מעריב״. עם טומי לפיד ז״ל הקימה את 

המוסף ״את״ ועם משה לרר ז״ל את המוסף ״סגנון״.

היא הצטיינה בכתיבה הקלילה שמצאה את ביטויה ב- 42 ספריה )עוד שניים בדפוס( שבמרביתם עוסקת ביחסים בין שני המינים. 
אחד מספריה, שנקרא “היו גם פספוסים” הקדישה לעבודתה שלה. עלה בידה להחדיר לעיתונות את ערכי השוויון שהחלו בהדרגה 

לצבור תאוצה והנושא החל להיות מורגש בעיתון. 

ב- 1990 הושאלה למשך שלוש שנים למשרד החוץ ונשלחה לארצות הברית שם שימשה כנספחת לענייני נשים ועסקה רבות 
בהסברה בתחום זה. 

הרבתה במסעות בעולם כשהיא מסקרת את תחומי הבידור, התאטרון ומופעים אחרים. לדעתה - אין בעולם כולו עיר כתל–אביב, 
שרק ניו-יורק מתחרה בה. עוד מאמץ קטן ותל–אביב אמנם תזכה במקום הראשון.

היא עודנה ממשיכה בכתיבתה ובעבודתה העיתונאית.

תמר אבידר
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את סיים  שם  לטבריה,  משפחתו  עברה  שמונה  כבן  ענבים.  קריית  בקיבוץ  וגדל  ב-1922   נולד 
בית-הספר העממי ורכש את השפה הערבית והפולקלור המזרחי. 

את לימודי התיכון החל בגבעת השלושה ופנה ללמוד בבית-הספר החקלאי ״כדורי״ ליד התבור, 
ועם סיימו היה מראשוני המתנדבים לפלמ״ח עם ייסודו והיה בוגר קורס המ״מ ב- 1944 שבו הוענקה 
בראשונה סיכת המ״מ המעטרת את כל סמלי צה״ל מאז. לימים היה מפקד ״המחלקה הערבית״ של 

הפלמ״ח שאספה מודיעין בארץ ובשכנותיה.

ב- 1946 עבר קורס ימי והצטרף לפל-ים ומטעמו פיקד על ספינת המעפילים ״המעפיל האלמוני״ ועל ספינת 
הנשק ״מיסטרלה״ וליווה את עולי ״אקסודוס״ בהתנגדם לגירושם מהארץ לגרמניה. 

במלחמת העצמאות חזר ארצה והיה למפקד סיירת חטיבת הנגב ונבחר לפעולת חינוך בצה״ל- תחילה כקצין 
חינוך של גיסות השריון ולאחר מכן כראש ענף הווי ובידור של צה״ל  במטה הכללי בדרגת סגן-אלוף, הוא ייסד 
את להקת גיסות השריון ונתן תנופה ליתר הלהקות הצה״ליות שהביאו לאוזני הציבור בארץ את מיטב הפזמונים 

שהושרו בפי הכל  וזיכוהו בכינוי החיבה ״אבי הלהקות הצבאיות״.

היה מכוכבי תכנית הרדיו הסאטירית ״שלושה בסירה אחת״ ששודרה בקול ישראל בשנות ה- 50, כתב כמה 
פזמונים )״אוכל, קדימה אוכל!״(, הלחין את ״הוא פשוט שריונר״ )המילים: יורם טהרלב(. כשהשתחרר היה למנהל 
מחלקת האירועים של מרכז ההסברה, כתב את המחזה ״דבר מצחיק קרה לי בדרך לסואץ״, את ספר הפולקלור 

״עלילות אבו ליש״ ורבים מסיפוריו נכללו בספר ״ילקוט הכזבים״. 

מידיו יצא לאור ב- 1995 ״ממחשך לאור יום״, סיפור ״ההגנה״ בגוש דן. כפזמונאי, מחזאי, בימאי ומפיק זכה 
בפרס ״מפעל חיים״ בפסטיבל ״ימי זמר״ בשנת 2008.

שאול ביבר



נולדה ב- 1937 בתל–אביב להורים מוותיקי היישוב. מצד אמה הרי היא דור שמיני בארץ ואביה בן העלייה 
השנייה ובוגר ישיבת הרב קוק בנווה שלום.

למדה בבית הספר היסודי בלפור ובתיכון עירוני א׳ ופנתה ללמוד הוראה בסמינר לוינסקי והוסמכה 
כמורה. לאחר מכן השתלמה בארץ ובחו״ל ביחסים בין–לאומיים במינהל עסקים ובדיני מקרקעין. בשירותה 
 בצה״ל )1959-1957( שימשה כמורה ביישובי העולים וכיהנה כראש לשכת קצין חינוך ראשי הראשון אהרון 

זאב ז״ל.

חונכה על נתינה ועזרה לזולת ואך טבעי היה שבשנת 1965 הצטרפה לתנועת ויצ״ו כחברת הנהלתה בישראל ושימשה כיו״ר 
המחלקה להכשרת האשה והרחיבה את פעולותיה בערים רבות ברחבי הארץ וכן במגזר המיעוטים.

ב- 1977 נבחרה להנהלת ויצ״ו העולמית ועמדה בראש מחלקת בינוי שהייתה אחראית על כל נכסי ויצ״ו ושימשה גם כגזברית ויצ״ו 
העולמית וסייעה להשגת תרומות להקמת 10 מעונות יום בכל רחבי תל–אביב-יפו, שבה מופעלים 21 מעונות ומעל הכל - הקמת 
המעון ע״ש מינה ואוורד גודמן )בקרן הרחובות רמז וארלוזורוב( באמצעות הקרן לפיתוח תל–אביב ביובלה ה-100. באחרונה 
חתמה על הסכם עם אוניברסיטת תל–אביב להקמת מעון אוניברסיטאי שישמש את ילדי הסטודנטים וילווה ע״י המגמה לחינוך 
של האוניברסיטה. פעילותה של ויצ״ו בעירנו היא ענפה מאוד ותומכת באלפים רבים - למן הגיל הרך ועד בני הגיל השלישי. 
ב- 2004 נבחרה לנשיאות הוועד הפועל הציוני ולאחרונה להנהלה המצומצמת של ההסתדרות הציונית העולמית. אם לשלושה 

וסבתא לשישה נכדים .

טובה בן-דב
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נולדה ב-1931 בשכונת נווה צדק בתל–אביב ועם סיום לימודיה בבית הספר העממי ובבית הספר 
התיכון ״אחד העם״ החלה לעבוד במשרד הביטחון. 

לאחר מכן התגייסה לצה״ל ושירתה כסמלת ח״ן בבית הספר לטיסה של חיל האויר. במהלך השירות 
הצבאי עברה בהצלחה קורסים שונים ועם שחרורה מצה״ל שבה לעבוד במשרד הביטחון. 

לאחר מכן עבדה שנים רבות בתנועת ״החרות״ )לימים: ״הליכוד״( ועבדה לצידו של מנחם בגין. 
היא משמשת כחברת הנהלה בארגון נשי ״חרות״ ישראל, המעגנת בתוכה את כל מעונות היום של 
נשי “חירות” בישראל. במקביל היא גם חברת ההנהלה של נעמ״ת ויושבת הראש שלה בתל–אביב מטעם סיעת 
הליכוד. כמו כן, היא גם חברה פעילה במועצת נשים שליד ראש עיריית תל–אביב-יפו ובעבר חברה בדירקטוריון 

גחל״ת.

מרכזת במשך שנים את מפגשי נשות ״הליכוד״ במסגרת מפגשי בוקר.

כשני עשורים היא חברה בוועד המפקח הארצי של שירותי בריאות כללית ובשנים האחרונות הצטרפה גם לוועד 
המפקח המחוזי בתל–אביב.

במסגרת הוועד המפקח הארצי פעלה בוועדה לזכויות חברים, הוועדה לקבילות ותלונות הציבור והוועדה 
לענייני הביטוח המושלם. על פעילויות אלה זכתה בתואר ״יקירת קופת חולים כללית״.

מזה 15 שנים היא מנהלת את מועדון הגמלאים של ההסתדרות ברחוב דיזנגוף 213 בתל–אביב ועליה נאמר 
המושג “אליטה משרתת” - שרות מתוך כבוד ואהבה לאדם.

את כל פעילותה עושה היא בהתנדבות.

יהודית בנד 
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נולד ב- 1928 בפולין. ב- 1939 גורש עם כל בני עיירתו לליטא ובפרוץ המלחמה שם )22.6.1941( נדד עם 
משפחתו לרוסיה שם גוייס אביו לצבא הסובייטי והוא, כילד קטן, היה צריך לדאוג לפרנסת המשפחה - אם 

וחמישה ילדים.

בתום המלחמה )1945( חזר לפולניה שם הצטרף לחבורת קיבוץ ״הפועל המזרחי״ ואתם נדד דרך צ׳כיה 
אוסטריה, איטליה וקפריסין עד שבפברואר 1948 הגיעו ארצה והצטרף לקיבוץ סעד שבו התגייס לצה״ל 
ולחם במלחמת העצמאות ולאחר מכן במבצע ״קדש״, במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים בחיל 

השריון. מאז 1955 הוא גר עם משפחתו בתל–אביב, ביד אליהו.

בשנים 1973-1958 עבד כאזרח עובד צה״ל, בבנק אוצר השלטון המקומי ובחברה לייצור מכונות נגרות, וכמנהל משרד שהקים 
לניהול חשבונות וסוכן ביטוח. ב-1973 הקים עם אביו את חברת ״גד לייצור ושיווק מכונות לעיבוד עץ״ שבה הוא פעיל.

במשך כל השנים התנדב לעזרה לזולת לנזקקים ולעולים חדשים. בעשור השנים )2000-1990( התמסר לקליטת העולים מרוסיה 
בשכונת יד אליהו - אירגן שיעורים לעולים החדשים ביהדות ובמסורת ישראל, טיפל בעריכת בריתות למבוגרים, לנוער ולילדים, 
ארגן שבתות בר-מצווה בבית הכנסת לרבות כיבוד למשפחה ולאורחים, ארגן סדרי פסח במשך שנים לכ-200 עולים עם ארוחה 
מלאה ולניהול הסדר על ידי רב שכונת יד אליהו, הרב משה בר. כן עזר לנערים להשתלב בבית-ספר, בישיבות הסדר ובאוניברסיטת 

בר-אילן, וערך עבורם מסיבות חנוכה, פורים, יום העצמאות, חלוקת מצות ומצרכים לחג הפסח.

פעיל בעזרה לנזקקים, דאג לבניית מעלית לנכים בבית הכנסת ולשיפוץ בית הכנסת הגדול משכן שמואל ביד אליהו והרחבת 
עזרת הנשים וארגון שיעורים, תפילות ומסיבות חנוכה, יום העצמאות, חלוקת קמחא דפסחא ועוד.

אברהם זאב גרינברג
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נולד ב- 1939 בתל–אביב שבה למד בבית החינוך לילדי העובדים ובתיכון חדש.
מנעוריו חבר בתנועה המאוחדת. עם חבריו שירת בצה״ל בנח״ל וכן בנח״ל המוצנח.

בתום שירותו יצא ללונדון ללמוד ארכיטקטורה ושם התחתן עם חברת נעוריו והקים משפחה.
ב-1966 סיים את הלימודים והיה שותף לעבודת גמר על ״תכנון אילת-עקבה כעיר אחת״.

כאדריכל עבד בתחילה אצל דן טנאי - מי שהוביל בישראל את שימור האתרים ההיסטוריים מצדה, 
קיסריה, כוכב הרוחות, כורזין ועוד רבים, והיה לעצמאי ותכנן מבנים באילת ובתל–אביב.

היום הוא מתרכז בתכנון וייזום, חיזוק והרחבת מבנים על פי תמ״א 38.

ממייסדי המרכז הבין–לאומי לחקר מדיניות קרקע )ICLPS( ליד הארוורד ופעל עשור שנים בריכוז ופרסום מחקרים 
של כאלף חוקרים ברחבי העולם ובארגון שלושה קונגרסים בין–לאומיים בנושא, והיה אחראי על קבוצת המומחים 

הבין–לאומית שעבדה עם המכון האמריקאי ע״ש לינקולן - החשוב בעולם למחקרי קרקע.

בפעילותו הפוליטית נבחר ליו״ר הנהלת ״ניו אאוטלוק״ )שנוסד ב- 1957 לאחר הטבח בכפר קאסם( ופרסם 
מאמרים באנגלית מאת יהודים וערבים על הסכסוך הישראלי-פלשתיני. ב- 1989 יזם וארגן כנס באוניברסיטת 
קולומביה שבו השתתפו 600 ישראלים, פלשתינאים ואמריקאים, בהם חברי כנסת ופעילי שלום שישבו ודנו 

בשלום עם נציגי אש״ף, חרף האיסור שחל אז על מגעים אלה.

ב- 1973 היה ממייסדי ״מוקד״ לכנסת וממקימיה בתל–אביב וב-1989 נבחר למועצת עיריית תל–אביב-יפו, 
בתחילה עמד בראש האופוזיציה וב- 1993 ברשימה על מפלגתית עם רוני מילוא שזכתה בבחירות לראשות 
העירייה הוא נבחר לסגן וממלא מקום ראש העיר וכן לראש מינהלי ההנדסה, הבינוי והתשתיות, יו״ר הוועדה 

המקומית לתכנון ולבנייה ולתפקידים רבים אחרים.

דן דרין

11
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נולד ב- 1939 בתל–אביב שבה גדל ולמד עד גמר בית הספר היסודי. לאחר מכן פנה להיות נער עוזר ליד 
המצילים הוותיקים בחוף הים של תל–אביב, ובגיל 17 היה למציל מן המניין עד שנת 1994. בתקופה זו - 

כארבעים שנה, ניצלו על ידיו למעלה מאלף מתרחצים שטבעו בים, בהם נשים, ילדים וגברים.

בשנת 1956 הגיע לארץ ד״ר דוריאן פסקוביץ שהביא איתו גלשן וביקש ללמד את מצילי עירנו להציל טובעים 
בעזרת הגלשן כנהוג בהוואי. הוא קבע שבמקום שייראה לו גולש מוכשר ומתאים - שם הוא ישאיר את הגלשן 
ומשם תצמח ותתפתח הגלישה בארץ. והדבר אמנם אירע בחוף פרישמן, שבו שימש שאול זינר כמציל עם 

שמאי קונציפולסקי )״טופסי״( והוא שנבחר להיות הגולש הראשון.

לזכותו נרשמה גם הפעלת ההחיאה מפה לפה הראשונה לישראל בראשית שנות ה- 60.

גם היום הוא מרבה לבלות בים והוא מפליג בסירה העוגנת במרינה בתל–אביב.

שאול זינר
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נולד בפולין ב- 1936 וכבן שנתיים עלה עם שני אחיו ארצה לקרוביהם בתל–אביב.

כאן למד בבית הספר ביאליק ובגימנסיה ״השכלה״.

מנעוריו חבר בתנועת הצופים שבהתגייסם לצה״ל פנו לנח״ל ושהו בגליל בכפר בלום.

נשלח לקורס מ״כ, השלים קורס מ״מ, השתתף עם חבריו להכשרה בהקמת קיבוץ גונן והיה מפקד 
היאחזות דרדרה שבעמק החולה.

עם שחרורו עבר לתל–אביב ושימש כמורה לספורט וגדנ״ע בבית ספר תיכון עירוני ה׳.

ב- 1957 יצא ללמוד באוניברסיטת ניו-יורק שזיכתה אותו בדוקטורט ולימד בה ובאוניברסיטת רוד-איילנד. 
ב- 1967 חזר ארצה עם אשתו ובתו ונתקבל באוניברסיטת תל–אביב כמרצה וחוקר במינהל ובכלכלה, ומילא 
תפקידים מנהליים כראש החוג למדע המדינה, ראש התכנית למעורבות חברתית פר״ח, ראש התכנית לסטודנטים 

זרים וכן אומבודסמן של אוניברסיטת תל–אביב.

זכה בפרס הוקרה מאוניברסיטאות טנסי, רוד-איילנד וניו-יורק בארה״ב.

ב- 1983 נבחר ברשימת מפלגת העבודה למועצת עיריית תל–אביב-יפו וכיהן בה עד שנת 1994, ומ- 1987 
כיהן שנתיים כסגן ראש העירייה שבתפקידו זה הרחיב את המחלקה לאיכות הסביבה והקים את מערך לימודי 
הסביבה בבתי הספר, כן הנהיג דיווח כספי מודרני בחברות העירוניות והיה חבר בוועדות ובמועצות מנהלים 
עירוניות רבות, בוועדות לאומיות בנושאים עירוניים כגון: ראש הוועדה לענייני אכיפה ומשטרה עירונית וכן 

הוועדה לסל שירותים לשלטון המקומי.

כאיש מחקר הוציא לאור שלושה ספרים ובהם האחד על מדיניות התכנון בישראל שבו חלק המוקדש לעיר 
תל–אביב-יפו. כמו כן, פרסם עשרות מאמרים בנושאי מחקריו היום. כגמלאי הוא עוסק במחקר על קבוצות 

אינטרס בכלכלה הישראלית ומגלה עניין בתכנון משווה.

פרופ׳ אפרים טורגובניק
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נולד בתרצ״ט )1939( בעיר ראדע שבתימן וב- 1949 עלה עם הוריו, ארבעת אחיו ואחותו ארצה ב״מרבד 
הקסמים״ והועברו למעברת אוהלים במחנה ראש-העין. משם הועבר למשפחה במושב אלישיב שליד חדרה 

ולמד בכפר הרואה שבסמוך.

ב- 1950 עברו הוריו למושב זבדיאל, ליד קיבוץ גת שבו עבדו בסלילת כבישים - עבודה קשה במיוחד 
ובפרט לאביו שהיה צורף כסף. המשפחה עברה לבית-דגן. גם הוא נדד ממקום למקום - בעיקר בישיבות 
מקור חיים בירושלים, ״תומכי תמימים״ בלוד, ״בית יוסף״ בתל–אביב ובית מדרש גבוה לתורה ״עטרת יוסף״ 

בתל–אביב.

 בשנים תשל״ג-תשמ״ה הוא למד באוניברסיטת בר-אילן והשתלב בקורסים ובמקצועות בהוראה העל-תיכונית והוסמך 
להוראה ולרבנות.

היה ממייסדי ישיבה תיכונית מקצועית ״תורת משה״ )היום: ״אור משה״(. הישיבה הנ״ל נמצאת בנווה שרת ותלמידיה באים מן המגזר 
החרדי - דבר יוצא דופן, שכן, התלמידים באים ללימודי תיכון ויתרה מזו - לאחריו הם מתגייסים לצה״ל ועוסקים במקצועות 
שרכשו בתיכון. דבר זה הושג לא בקלות אלא תודות לשיתוף הפעולה בין צה״ל ומשרד החינוך שהרכיב תכנית לימודים שמפירותיה 

נהנים הצבא, המכינה והלומדים כאחד. בישיבה זו שימש כמורה ומחנך כללי במשך 27 מחזורים.

נמנה עם המייסדים הראשונים של ארגון יוצאי תימן שממטרותיו - הקמת מעונות ומרכז יום לקשישים תושבי השכונות.

ממקימיה של תנועת ש״ס בתל–אביב-יפו וסיעתה במועצת העירייה. נבחר לראש הסיעה ובשנים 1989 - 1998 כיהן כסגן ראש 
העירייה והקים מדרשה ״טוב טעם ודעת” למבוגרים שיצאו לגמלאות. כן תרם להקמת מכון לחזנות ספרדית ונבחר לרב השכונות 

נווה צדק, שבזי והכרם. 

השתתף בשלוש מלחמות - ששת הימים, יום כיפור ושלום הגליל. במילואים עבר קורס קצונה וסיים בדרגת סגן. 

הרב מרדכי יצהרי
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נולד ב- 1933 בעיר בוטושני ברומניה למשפחת קספו שנקלעה לתקופה קשה ביותר במלחמת 
העולם השנייה. שם עוד למד בתיכון ובבית ספר טכני עד אפריל 1951 - כשעלתה משפחתו ארצה 

והופנתה למעברת נתניה למגורים באוהל ובצריף.

ב- 1952 התגייס לצה״ל ושירת במשטרה הצבאית והשתחרר כנכה צה״ל. החל לעבוד בבית-החולים 
״הדסה״ ברחוב בלפור בתל–אביב והיה פקיד קבלת חולים. משנת 1960 נמנה עם חוליית הפתיחה 
של בית-החולים איכילוב שנפתח בראשית 1961 ונתמנה למנהל הכספים שלו. ב- 1967 הועברו 
שלושת בתי-החולים של תל–אביב לממשלה והוא היה לנציג האוצר בשלושה בתי החולים: איכילוב, 
הדסה והקריה, וכיהן כמנהל אדמיניסטרטיבי עד שמשרד הבריאות המליץ לעיריית תל–אביב-יפו למנותו כמנכ״ל 

המרכז הרפואי כולו.

ב- 1975 פנה לבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל–אביב ולמד בתכנית ת.ל.ם להדרכת מנהלים. במלאות 
75 שנה לבריאות בתל–אביב הוענק לו פרס ״מפעל חיים״ מידי פרופ׳ ברבש, מנכ״ל המרכז הרפואי בעירנו. בסיום 

שנת 2001 מונה כמנהל מרכז וייצמן והוא ממשיך לפעול כמתנדב בבית-החולים לפי הצורך.

פעיל בהתנדבות בארגון נכי צה״ל וחבר ועדת הכספים שלו. מטעם ארגון נכי צה״ל היה בוועדת הבינוי של בית 
הלוחם בבאר-שבע ובאשדוד. יושב ראש ועדת המכרזים של משרד הבריאות לרכישת ציוד רפואי והוועדה 
לרכישת ציוד משקי, וכן בוועדות המכרזים לבתי-החולים תל-השומר, איכילוב והמרכז הרפואי תל–אביב. הוא 
נכלל בהנהלת העמותה המנהלת את בית-החולים ״ביקור חולים״ בירושלים וחבר ועדת המכרזים של עיריית 

תל–אביב-יפו לעובדי המרכז הרפואי.

בזמנו הפנוי משחק שח-מט, טניס שולחן ומתעמל.

אברהם כספי
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נולד ב- 1939 ביפו למשפחה נוצרית-אורתודוקסית, שם למד בבית-הספר הצרפתי והחל לעבוד בבנק 
דיסקונט והתמיד בכך עד צאתו לגמלאות.

ב- 1966 החל את פעילותו הציבורית כשהקים בבית משפחתו בחדר קטן את שבט הצופים האורתודוקסים 
ביפו, שהלך וגדל עד שהתמקם במועדון משלו כמסגרת חברתית וחינוכית שמטרותיה היו אהבה, אחווה 

וקירוב לבבות בין העמים שהיו ל״מפעל חייו״.

במסגרת שבט הצופים פעל גם לגיוס תרומות למשפחות נזקקות, לעזרה לזולת ולסיוע לתלמידים מעוטי 
יכולת. פעולותיו כולן נעשו בהתנדבות וכך נהגו גם חברי ההנהלה בשבט שלו שדבקו בהנחת היסוד שאופן התנהלות היחסים בין 

התושבים היהודים והערבים של העיר תל–אביב-יפו הינם בעלי חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה.

כיום הוא חבר בארגון הצופים הוותיקים העולמי שמתכנס מדי שנה וחלק נכבד מחניכיו בשבט הצופים השתתפו כמוהו במשלחות 
בין–לאומיות וייצגו את המדינה ברחבי העולם.

באמצעות ״מפעל חייו״ החלה האוכלוסייה ביפו להפנים את המודעות לדו-קיום בין יהודים לערבים. נוסף על הפעילויות הרחבות 
למען הקהילה והנזקקים, החל דוד מנצור לפעול בתחום הספורט והקים ב- 1970 קבוצת כדורגל ולאחריה גם קבוצת כדורסל 
הכוללת שחקנים ממגוון המגדרים. מטרותיו העיקריות היו העצמת ילדים ובני נוער יהודים וערבים גם באמצעות הספורט ודרך 

״הכדור הוא עגול״.

באופיו ודרך חייו הצליח ליזום מבצעים ייחודיים המשלבים יחדיו בעירנו ילדים ונערים נוצרים, יהודים ומוסלמים.

דוד מנצור
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נולד ב- 1937 בתל–אביב בה גדל ולמד בבית-הספר בלפור ובתיכון גאולה.

מבכירי רופאי הנשים בישראל ומורם של רבים מהגינקולוגים בארץ. שימש 20 שנה כמנהל האגף 
למיילדות וגינקולוגיה בבית-החולים ״שיבא״ והיה ראש החוג לתחומים אלה כפרופסור מן המניין 

וחבר הסנאט באוניברסיטת תל–אביב והופקד על הקתדרה לחקר מומים מולדים.

נחשב לאבי הפריות המבחנה בישראל וייסד עם שותפו פרופסור צור את היחידה הראשונה בארץ 
להפריה חוץ גופית, שבה הושג ב- 1982 הריון המבחנה הראשון בישראל והחמישי בעולם כולו. 
היה חלוץ בפיתוח ויישום שיטות מהפכניות למיילדות וגינקולוגיה וייסד את היחידה להפריה חוץ גופית בבית-

החולים ״אסותא״. כיום משמש כמנהל היחידה הנחשבת הגדולה מסוגה בארץ.

נוסף על אלה, פרסם מאות מאמרים וזכה עם צוותו במספר רב של פרסים בין–לאומיים. עיקר גאוותו היא על 
עשרות אלפי הילדים שנולדו תודות לטיפולו בזוגות עקרים במשך 35 שנה. נשוי לעלית משיח, מי שהיתה אחראית 
חדר הלידה בבית-החולים ״שיבא״ )תל-השומר( ויילדה כ- 30,000 ילדים. אב לשני בנים, האחד עורך-דין והשני 

גינקולוג בכיר בבית החולים ״שיבא״. 

שירת שנים רבות כנשיא האיגוד הישראלי למיילדות ולגינקולוגיה. חינך דורות של סטודנטים ורופאים שהתמחו 
במחלקתו ובהם רבים ממנהלי מחלקות ורופאים בכירים בישראל. 

ממייסדי הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל–אביב ומראשני מוריה.

פרופ׳ שלמה משיח
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נולדה באודסה ב- 1924, כעבור שנה עלתה משפחתה ארצה והשתקעה בתל–אביב, כאן למדה בגן ביאליק. 
ב- 1929 עברה המשפחה לרמת השרון שבה הקים אביה בית-ספר ובו למדה שלוש שנים עד שובם לתל–אביב 

- לבית הספר תל-נורדאו, בלפור ולגימנסיה הרצליה עד סיומה. מ- 1393 חברה בארגון ה”הגנה”. 

בה בעת למדה וסיימה את לימודיה בקונסרבטוריון למוסיקה ״שולמית״ ונתקבלה ככנרת לתזמורת ״האופרה 
הישראלית העממית״, במקביל למדה והשלימה לימודיה בסמינר לוינסקי למורות ולגננות ופנתה להוראה. עשר 

שנים לימדה במכינות של גימנסיה ״הרצליה״ ושימשה כאסיסטנטית של הדסה שרמן המורה למוסיקה.

לאחר נישואיה עברה לגור בתל-ברוך ושם לימדה בבית-הספר העממי ״אל חריזי״ והיתה מורה מחנכת ומנחת מורות למתמטיקה 
במשך 25 שנים. על כך זכתה בתעודת הצטיינות למורה הטובה ביותר מידי ד”ר שמשון שושני. בשנות ה- 70 נתמנתה ע”י שר 

החינוך יגאל אלון לוועדת החינוך של הכנסת. 

ב- 1978 קיבלה תעודת עובדת הוראה מצטיינת מידי ראש עיריית תל–אביב-יפו, שלמה להט. יחד עם שושנה צחורי הקימו תא 
למורים של בית-ספר היסודי ונבחרה כנציגת הסתדרות המורים בוועדת החינוך של הכנסת. ב- 1978 היא נחלצה לעבוד שנתיים 
בהתנדבות כמדריכת מורות למתמטיקה בבית-הספר לטעוני טיפוח “גבעת התמרים״ ביפו, וכן הרצתה בהשתלמויות מורים על 

שיטות שונות בהוראת הקריאה. 

שלוש קדנציות שירתה בדירקטוריון של סמינר לוינסקי והקימה מרכז להוראת המתמטיקה לגיל הרך עם פרופסור זמיר בבל 
- מדען בלימודי המחשב, ייסדה קרן מלגות ופרסים לתלמידים מצטיינים.

מועדון את  ומפעילה  חברתית  פעילות  בו  ויזמה  ״משען״  בהנהלת  אביב  ברמת  מוגן  לדיור  פרשה   2000  בשנת 
״צוותא במקום״.

מרים נוביק–בבל



1�

נולד בפולין ב- 1919 ועלה עם משפחתו ב- 1925 לחיפה. שם למד בבית-ספר התיכון המקצועי 
שליד הטכניון. בנעוריו חבר ומדריך בתנועת ״המחנות העולים״ וחבר ההכשרה שהשלימה את 
קיבוץ בית השיטה בעמק יזרעאל. שם הצטרף לקבוצת הצופים ויצא עמה להקמת הקיבוץ מעגן 

מיכאל למרגלות הכרמל.

ב- 1951 הגיע עם משפחתו לתל–אביב ופנה ללמוד הוראה בסמינר לוינסקי, השתלב והוצב כמורה 
בבית-ספר ״ביאליק״ בדרום העיר ולאחר שנתיים התמנה כסגן המנהל. לאחר עשור שנים התבקש 
לצאת לאור-יהודה )אז-סאקייה( ולהקים בה בית-ספר עממי. לאחר חמש שנים התבקש על ידי 
עיריית תל–אביב-יפו לחזור ולהשתלב במערכת החינוך העירונית ובזה אחר זה הוטל עליו לנהל שישה בתי- 

ספר הגדולים והקשים ביותר. 

ב- 1962 יצא בשליחות לברזיל כנציג המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית ולאחר עשר שנים 
נתבקש למלא שליחות נוספת בת שלוש שנים במקסיקו. עם שובו ארצה שובץ כמנהל בבית-ספר ״גבריאלי״ 
)“הכרמל”( וב- 1985 פרש לגמלאות והוא עומד בראש ארגון המורים הגמלאים המונה למעלה מ- 30,000 
חברים. עם ההסתדרות הכללית הקימו את המכללה לגמלאים ״השחר״. משמש עד היום כסגן המזכיר הכללי של 
הסתדרות המורים ודואג לרווחת עובדי ההוראה הגמלאים שמהם הקים מעין ״חיל מתנדבים״ הפרושים ברחבי 

המדינה כפעילים בקליטת עלייה, בדאגה לנוער במצוקה, בבתי-החולים ובכל צורכי הקהילה.

ברוך ניסקה
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נולדה ב- 1930 בגרמניה, וכבת שלוש עלתה עם הוריה ארצה והתיישבו בירושלים. שם למדה עד גמר התיכון 
ב- 1948. )אביה ד״ר חיים פריימן היה מרצה למשפט עברי באוניברסיטה העברית ונרצח בשיירה להר 
הצופים(. ב- 1949 החלה לעבוד במשרד המשפטים וב- 1950 פנתה ללמוד משפטים במקביל לעבודתה עד 
1961, שאז יצאה עם בעלה העיתונאי אליהו סלפטר בשליחות עיתון ״הארץ״ לארה״ב ושהו בה ארבע שנים. 
לשליחות נוספת מטעם העיתון יצאו ב- 1976 לשנתיים עם שלושת ילדיהם והפעם לבריסל כנציג העיתון 

במערב אירופה. 

ב- 1965 עברה לתל–אביב והצטרפה לשירות המשפטי של עיריית תל–אביב-יפו כיועצת המשפטית למנהל השירותים החברתיים.

ההתנדבות והעשייה החברתית ליוו אותה לאורך כל שעות עבודתה לרבות פתרון מצבים חברתיים מורכבים כגון אפוטרופסות 
על קטינים, בעלי מוגבלויות וקשישים.

במשך שנים רבות הכשירה עובדים סוציאליים כ״פקידי סעד״. מכהנת כיועצת משפטית למקרי האלימות של זקנים ונכים וכיועצת 
משפטית לעמותה העירונית לשיקום האסיר בתל–אביב-יפו.

בשנת 2004 זכתה באות המתנדבים של ראש העירייה וב- 2010 זכתה בפרס הנשיא על עבודה התנדבותית על ידי האגודה 
למלחמה בסרטן.

עו״ד רות סלפטר
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תשל”ו-���1
 * 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-���1
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-���1
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-���1
* 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״א-1��1
 * 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-1��0
יהודה ארליך * חיים בדיחי  * 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 

יקירי תל–אביב-יפו:



22

תשמ״ד-1��4
 * הרב י.מ. אברמוביץ * השופט יצחק אורן * עו״ד י.א. אלראי
חיים   * * משה חורגל  * עזריאל ברושי  בייטל  לייב  יהודא   *
ינקלביץ * נחום יעקבי )קולקר( * סעדיה כובשי * צבי לוין * פרופ׳ 
 היינריך מנדלסון * רחל מרכוס-אלתרמן * ירושלים סגל * ד״ר רות

רופין-פלד

תשמ״ה-1��5
 * 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-���1
* 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-���1
* 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״ח-���1
יעקב הגלר * דוד טהורי  * 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

תשמ״ג-1��3
* 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״ב-1��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
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תשמ״ט-���1
 * 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-1��0
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-1��1
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

תשנ״ב-1��2
 * 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-1��3
* 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-1��4
* 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-1��5
* 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”ו-���1
* 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”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-2003
* 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-2004
 * 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

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-2001
* 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 

תשנ”ח-���1
* 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-���1
* 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”ז-���1
* 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
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תשס”ו-�200
גורביץ’ * שרגא גפני  * פנחס אדלר * שולה ברקן * עמיקם 
 * 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”ה-2005
דוד בר-משה  * יצחק אלפסי  הרב  ד”ר   * ד”ר דב אלדובי   * 
 * 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

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

תשס”ט-�200
)יאני( אפשטיין * דליה בדש-שץ  * נוזהה אבולעפיה * יעקב 
גרינברג שרית   * ברויאר  פנחס   * בן-ישראל  רות  פרופ’   *
* ראובן ויטלה * עו”ד מרדכי וירשובסקי * חזנה יעקב * זיוה להט
* הרב משה מאיר * מרים )מיקי( מזר * עליזה עופר * דבורה 
קידר )הלטר( * אלימלך רם * אברהם )בייגה( שוחט * דב שילנסקי

תש”ע-2010
* דוד אדמון * יצחק אלרון * יוסף בר נתן * פרופ’ נורית גוברין
* יוסי גרבר * משה דולגין * לוטפי בוטרוס זריק * שלי חשן
* שולמית לסקוב * חנה מלמד * שמואל סמואל * אסתר עילם

* דן פתיר * שלמה שבא )שורץ( * שלמה שחיבר
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