Name / שם
Aaron Miller
Aaron Miller
Abraham Finkelstein
Aharon Goodman
Aharon Goodman as a shaliach for my mother Miriam Scwager
Aharon Goodman for my daughter Batya Goodman
Akiva Miller
Albert Hochhauser
Allen Pfeiffer
Ari Koesterich
Aryeh Laib Koblin
Ben Antosofsky
bentzion schlachter
Bernie and Ayelet Becker
Binyamin Goldman
Chaim Sholom Weissman
Chaim Sholom Weissman
Crouse
Daniel Citron
David Benacher
David Benscherd
david lapian
David Lerer
David Shapiro
David Steinberg
David Steinberg
Donald and Marilyn Becker
Dovid Benscher
Dovid Green
Dovid Green

Edward Rosenthal
Eitan Kahane
Elaine Koblin
Elana Miller
Etan Katz
fred newman
Geoffrey Rochwarger
Geoffrey Rochwarger
GOLDEN AGE HEALTHCARE AND INMAN HEALTHCARE
Jeff and Karen Tibber
Jeffrey & Elyssa Aftel
(Joe Hyams (on behalf of Family Hyams
Jonathan Zahtz
Lawrence Myers
Lorraine Kahane
Marc and Tamar Glickman
Marianne Katz
Marion Reiss
MARK GOLDWATER
Mark Goldwater
Mark Watson
Max and Rachel Rapaport
Max Bernstein
Melvin and Malka Granatstein
Melvin Granatstein on behalf of Esther Posner
Meyer Denn
MICHAEL GREENWALD
Moishe Halibard
Mordy and Michal Rosby
Nachi Felsenthal
Ralph and Sandra Rothschild

Ralph and Sandra Rothschild
Rami Strosberg
Richard Mosak
Sanders
Shaul & Debbie Sladowsky
Shimon Lebowitz
Shimon Lebowitz on behalf of Grandma Rose Sinclair
Shira Halberstadt
Shmuel Gnatt
Steven Felsenthal
Steven Felsenthal
Yaron Lebovitz
Yehuda Aaronson
Yona Benscher
Zecharia and Ayelet Hirsch
Ziporah Winkler
Ziporah Winkler
אבי גרינברג
(אביה גולדמן )ע'י דב קרולוויץ
אבינעם פרנקל
אביתר ואיילת כץ
אברהם סוסלוביץ
אברהם צוקרברוט
אהרן שוורץ
אילן פרגר
אילת כהנא
אליקים וילדמן
אלן הליברד
אלן מורהיים
אלן שטראוס
ארי גינצברג

ביס אהבת ישראל בנים יסודי
בית מדרש תורני לאומי )סטוארט שריידר ,יו"ר ועד שליח ציבור(
ברוך גוטמן
ברון גפרי

מעפילי אגוז  8בית שמש

בריאן מרמלשטיין
גואל ג'ספר
דב ומיכל קרולוויץ
דבורה ווליצקי
דוד גרין
דוד ואביגיל רוטנר
דוד פלאמהולץ
דוד צוקרברוט
דוד רוזנבוים
דוד רוזנבוים
דליה ויהונתן גרוס
דניאל ורוית מארנץ
דניאל לפל
הלל ומרים שיינפעלד
הלל שיינפעלד שמנוי שליח של אמא אסתר שיינפעלד
הלן גרוס
זיתון אשר דניאל אשתו ובני ביתו
חביבה אסקוט
חגי רביב
חוי רוטנר
חנוך סנדמן
טובה מישקובסקי
יאיר ויהודית שוורץ
ידידיה לוין
יהודה ניידר
יהושע הרשברג
יהושע הרשברג
יהושע רודאף

יונתן וג'ינה קירש וילדים בבית )יוסף ,נעם ראובן ,אהרן יהודה(
יונתן רוזנבלום
יוסף רביב
יחיאל ואביגיל שיינפעלד
יצהק זיגמן
ישראל צבי ורחל ברכה יוסקוביץ
לוין אהרן
לוין דבורה ע"י לוין אהרן
לסלי ליפשיץ
מאיר פרי
מארקסון /שאול
מאשא וולפיש
מוטי גולדשטיין
מטה רשות הספריות
מייקל גולדברג
מיכאל בן-ארי
מינדי גינצברג
מיקל ליפקין
מירי פרנקל
מלכה גלסר
מנחם מרקסון
מרדכי קראוס
משה גולדברג
משה הנדל
נחום פרי
נעם גינצברג
נעמי שוורץ
נתן גינצברג
נתנאל ג'בסקי
נתנאל גולדמן )ע'י דב קרולוויץ(
סטוארט שריידר
עוזר כץ

עקיבא אפטעל
פיני
פיני רוטשטיין
פרץ וברברה סילברמן
צבי אסקוט
צבי אסקוט
צבי ווליצקי
צבי כהנא
צבי רביב
ציפורה קורנגוט
רוני הליברד
רחל )רוזלין( יפה
שושנה ובת-שבע שלדובסקי
שלומית גולדמן )ע'י דב קרולוויץ(
שמואל ארלנגר
שמואל רוזנבלום
שמחה ישראל הכהן שטרצר
שמעון קרדיטור
שמעון שנקר
שפיצר דניאל
שפרינצה גורדון
שרה קרולוויץ )ע'י דב קרולוויץ(

J Roslyn Joffe

