
1___________ משפחת  ט"משלוח מנות תשע  מול שם המשפחהX סמן בד"בס

50שמחה ומאשהבישג1 רן ויעלבורמדא

51סטפן ואורלי'גדז2יוסי ודליהאביגדורי

52אלי וחסיהגדיאל3אילן ומירהאבנעים

53אברהם וזהבהגוטמן4 חנהאדלר

54יעקב ואתיגוטמן5בני וטובהאדלר

55משה וציפיגוטמן6נדב וחניאוזן

56שמואל ושפיגוטמן7דוד וויקיאוחיון

57רמי ורותגולדברגר8עודד ודוריהאורנשטיין

58נמרוד ושולמיתגז9נחמן ורבקהאינהורן

59רוני ויהודיתגילאור10אופיר ודנהאינהורן

60אמיר ואיילתגל11אהוד וליאתאלפרט

61דביר ואורהגלאי12פנחס ורחלאלפרט

62תומר ושירהגלייכר13אליהו וטליאמיתי

63גלעד וחניגלסברג14אריאל ושלומיתאנגל

64מנחם ושפרהגרובר15דוד ושולמיתאנגל

65עמיאל ואסתיגרינברג16יעקב ורחלאנגל

66יעקב ומריםגרינוולד17ניתאי וורדאנגל

67שלמה ושריתגרינוולד18שמואל ויהודיתאנגל

68יאיר ודגניתוידיד19אלירן והילהאסולין

69שבי ואושרהדויטש20ארז ואפרתאסקל

70גבריאל ורויהדורי21עמי ואורליארז

71יעלדורי22פנחס ורחלאריאל

72מיכאל ומריםדורי23שמואל וריסיארן

73שלמה ולינוידורי24אורי ונגהאשל

74יצחק וליאורהדרומר25יצחק ויהודיתאשל

75אלעד ולימורדרורי26אפי וורדהלולב

76גולן ומיכלדרשביץ27גיא ולאהבובליל

77עזרי ומורדשן 28אופיר ועידיתוכניקב

78חיים ורבקהופמןה29אלעד ותהילהבוקרה

79גיא ושלומיתהלוי30יובל ועדןבידני

80יחיאל ושושיהנדלר31אפי ונטליביסטריצר

81גדעון ורחלהריסון32לוי ויהודיתביסטריצר

82אודי וציפיהקר33שלמה ורויתבן אבי

83יוסי ומיריולפישו34טוביה בן חיים

84נחשון ויפיתוולפסון35ניצן וכנרתבן חץ

85דוביוידר36אלי וסמדרבן יאיר

86צבי וידר37אופיר וטלבן צבי

87אליצור ויעלויזנר38לאה ושלמהבקירלי

88דנהוייל 39אבי ומירבבקר

89שמואל ובתיהוייס40אברהם ורבקהברגר

90שרהוינברג41איציק ושירהברגר

91גרשון ופנינהוינר42שלומי וליאתברגר

92ישראל ודבורהוינשטוק43דורוןברגר

93ניר ותמרוינשטוק44צבי . שברגר

94אבישי ואורליוישינגרד45חנהברוקנטל

95משה וקרןוקנין46אריאל ועליסהבריח

96מוטי וכוכבהיכרמןז47בניברקאי

97רבקהזיכרמן48עופר וחיהברקאי

98דב וציפיזליג49יהודה ואילנהברקן



2_________ משפחת  ט"משלוח מנות תשע  מול שם המשפחהX סמן ב ד"בס

148שמואל ושושנהמילר99אלון ומיכלובבח

149הרצל וברוריהמימון100יוסיחובב 

150אודליהפישר- מימון101איתמר ותהלחורי 

151שמואל ועיריתמירוני102פנחס ואוריהחושן

152אופיר ושרונהמלול 103אביבהחן 

153שאולמלכא104שירי ומוטיויטוט

154מאיר ורחלמנדלוביץ105אליעזר ומרהטולדנו
155משה ואילניתמנדלוביץ106אביב ושליהושועי

156רונן ורחינהמנדלוביץ107אסף וטליולס

157אוסי וקרןמנובלה108ישראל ואתיולסי

158אשר ורעיהמנשאוף109צקי ועליזהיולס

159אורי וחנהמנשה110דודי ואתייוסף

160דני ושרהמס111ליאור וניצהיוסף

161דוד ודבורהמסינגר112מוטי ודליהיוסף

162שמעון ושרהמסינגר113יניב וניצהיוספי

163טל ושרוןמסינגר114בני ויפהיוסקוביץ

164הרי וסומסלו115פנחס ושרהיעקובי 

165מרטין וזיוהמסקוביץ116שלמה ודבורהיפרח

166גל ועליתמעוז117בני ועדנהישר

167חנה ורוןמקול118ירחמיאל ואסתרישראלי

168שמואל ולאהמרטין119דרור ושריתישראלי 

169ינון ועליזהמשה120פלג ויעליששכר

170אייל ולילךמשולם121איילון ואביטלהןכ

171רון וענתאווינ122חננאל ומלכהכהן

172יוסי ואורלינגלר123מוטי ויפהכהן

173יוני ויעלנדלר124משה והניכהן

174אלעד והודיהנהרי125יונתן ואסנתכהן

175בנצי ורחלנווה126אליה ואורהכהנא

176דביר ועופרהנווה127דידי ושוליכהנא

177אייל ודברתנוימן128מתן וליסהכהנא

178שריינוני129מור ומריםכספי

179מאיר ואילנהניזרי130יונתן ואילנההמןל

180מוטי ודבורינמדר131משה והלןלוגר

181אלון ויפעתנפתלי132דורון ומיכללוז

182מירינקר133דורון וורדיתלוי

183גדי ואיילתנקש134משה ורחללוי

184איתי ונחמהאפרס135רועי ולימורלוי

185דוד ותמרסאפר136יהודה ותמילוין

186דורון ושירהסאפר137חנניה ומינהלוינגר

187מאיר ואיילתסבג138שמואל ואורלילנקרי

188שלום ועליזהסואן 139מוטי ונאוהלפיד 

189מני ולורןסויסה140אודי ועיריתלפידות

190הרב אליהו ורבקהסלומון141אלי ויפעתאורמ

191טוב-ליפי יוםסרדהלי142אילן ותמרמוטאי

192כוכבהסיקרסקי143עדי ונטעמוסקוביץ

193ישראל ושרוןזריהע144רויטל(מור)מיארה

194שמעון ורעותעמר145אילן וטלמייזליס

195עמוס ועדיסדרפ146גלעד וברכהמייזליק

196ליאור ורחלורמןפ147זאב ומדימייזליק



3__________ ,משפחת  ט"משלוח מנות תשע  מול שם המשפחהX נא לסמן ד"בס

235יוסי ושנירוזנברג197יהודה ואסנתפינטו

236שמואל  וברוריהרוזנפלד198איתן ויעלפינקרט

237אסף ורויטלרז199מאיר ורחלפישר

238ברק ודוריןרחמים200מתן וטלפלדמן

239אמיתי ושניאגש201אבי ועדינהר 'פלצ

240אהרון ודבוריבוש202יוסי ויעלפנחסוב

241מאיר ואילנהשבת203בנימין ולאהפנסקי

242אלעד וחנהשגב204מוטי וזהבהפניני

243עמנואל שוהם205רפי ונטעפקטר

244דבורהשווימר206נתן ונעהפרוכטר

245 חנהשווימר207מריםפרטוש

246דוד וגילהשוורץ208משה ותרצהפרי

247אלון ואוריתשולטו209שוקי ורבקהפרלה

248מוטי ורבקהשטאובר210יוסף וחנהפרלמוטר 

249שמואל ופנינהשטאובר211אשר ושימריתפרנקל 

250צביקה וענתשטאובר212מאיר ודליהפרנקל 

251מוטי ואלישבעגולדשטיין/  שטאל213משהפרנקל 

252דניאל ומימישטריקר214צבי ולאהפרנקל 

253שלומי וחמדהשטריקר215איתן ואלינורפרץ

254חנוך ויעלשינדלר216יצחק וטובהפרץ

255איילתשינדלר217מנחם ואתיפרץ

256יוסישינדלר218משה ומיכלפרץ

257עמרם ועדישינדלר219דב ורינהפרקוביץ

258אורי וסוזןשלו220אסף ודקלהורצ

259צקי ופמלהשלו221אסף וליאתצחור

260איתמר ונופרשלזינגר222מאיר ויוכיצחור

261זאב ולבנתשלזינגר223רועי ונעמינדלק

262צביקה ורחלשמיר224נעמהסלרק

263עוזי וליאתשמש225ברוך ושושנהקרייז

264אהרון ואוריתשמשי226ויקטור וקרוליןקרייף

265אוהד ומיכלשני227ספי ופזיתקרייף

266פלורטשעשוע228נפתלי ומיכלקרני

267אייל ועיריתשפונדלר229יואב ולילךקרפלס
268יוכבדשרעבי230סטיב ורחלרס'וגר

269עדיאל והילהששון231דב ולסלירוזינסקי

232270מאיר ונופיהרוזינסקי

233271פיליפ ושולמיתרוזינסקי

234272אלי ורינהרוזנברג

!!!חשוב !!! בבקשה 
למלא גם את הסיכומים ואת הסכומים

זה עוזר, בתחתית העמוד האחרון

 לנו לעלות על טעויות ומונע תקלות

ח"ש________ כ "סה
לא/ביטוח פדיחה כן

(מחק את המיותר) משפחות____ כ "סה


