כנס הוקרה למתנדבים/ות – 2007
מקבלי תעודות הוקרה:
עו"ד מתנדבים/ות -מחוז תל -אביב
אדריאן דניאלס
אהרון יפה
אוריאל זעירא
אהוד שליש
איל שידלובר
אסף אוסלקה
ארי פרז
אשרת חורי
ברק טל
דורון זאור
דנה אלמלח
זאב קליינהוס
חן רון
טל חבקין
יגאל בורוכובסקי
יואב בלייכר
יובל ברגיל
יעקב אגרסט
ליאת לב קליין
לירון מילר
מיכל מויל
נועה אפיק
ניר רוזנר
עידן עזרתי
פיטר שוגרמן
רון טראוב
רותה לובן
רן אפק
רני כהן
שושי הרץ
שי מיטרני
שירי שחם
שלומית קוריצה

אוהד מימון
איילה בירגר
אבינועם מנדה
אמיר עסלי
אסף שחם
אריה ליטמן
בועז פייל
גילה אורנשטיין-אברמוביץ
דייויד אייזן
ורד סולמי
זיו וסרצוג
חניטל בילינסון
יאיר בנימיני
יגאל גולדשטיין
יואב פוגל
יעל אהרוני
ישי איצקוביץ
לימור גל
מאיה אשכנזי
מירה וולברג
נטע הדר
עידו חיטמן
ענר חפץ
קובי פרידמן
רועי אייז
רחל גדרון
רן נדיר
רפי אטינגר
שי דרור
שי רייכר
שלומי נרקיס
שמעון פרץ

עו"ד מתנדבים/ות -מחוז חיפה
אלון אלדר
יאיר דויטש
יעל שפר
נחום פישהנדלר
שמואל לביא

אמנון שילה
יואב אניספלד
יפעת לוי וינקור
ציפי פריד למפיטר
שרון זייגר

עו"ד מתנדבים /ות -מחוז דרום
אבי וינברגר
אושרית מוסקוביץ
טל היני
ירון הוד
נילי שץ
עמירם קראוס
ציון שלו

אורנה כלב
אילן בר-יוסף
יובל אליהו
כהן עמית
סאמי אבו-עייש
צביקה מועלם

עו"ד מתנדבים/ות -מחוז צפון
אומיימה חאמד
ברוך פריימן
ויסאם דעאס
מחמוד שדאפנה
נידאא עתאמלה
עומר מזאריב
פנינה ולרי

איילת רוזינר -דהאן
המאם חליחל
יוסף דראושה
מירית עלוש
עבד הרייש
עינב מלכא
קלאודיה שלאבנה

עו"ד מתנדבים/ות -מחוז ירושלים
אלונה פרידמן
האשם סאעידה
יגאל ויינשטיין
מאיה אב-גנים

חן אבישר
יורם ניצן
רחלי שור
שחר אלון

על שיתוף הפעולה בהפעלת מרכזי זכויות "שכר מצווה"  ,מוענקת
תעודת הוקרה  ,לאנשי הקשר :
גב' רות סופר -עיריית ת"א
גב' בילהה קורן -לשכת לב העיר למשפחה ,ת"א
מר מיקי מזריץ -מרכז קהילתי שכונת שפירא ,ת"א
גב' זיוה דסה -מוקד קליטה העירוני ליוצאי אתיופיה בראשל"צ
גב' שירן זרו -מוקד קליטה העירוני ליוצאי אתיופיה בראשל"צ
מר אורי גולדמן -מרכז קהילתי "ויצו מיאמי ביץ"
גב' נרימן דלק -לשכת שער העיר ,יפו
גב' ורדה חורש -לשכת אחווה ,ת"א
מר והבי שאני -מרכז "ידיד" ,נצרת
גב' כרימאן אבו טאהא -עמותת "ידיד" ,נצרת
גב' יערית ינאי – מרכז "ידיד" ,צפת
גב' רותי טובי – מגדל העמק
מר שמואל אטיאס -עיריית שדרות
גב' חיה וענונו  -לשכת רווחה מערב ,ירושלים
גב' חדווה ונדרברוק -לשכת רווחה צפון ,ירושלים
גב' שולה ערב  +גב' מירי אליהו (תעודה אחת)  -לשכת רווחה ,בית שמש
גב' גילה פריזיאן -לשכת רווחה פסגת זאב
גב' רינה בוחבוט – לשכת רווחה נווה -יעקוב
עו"ד טלי עירן -מועצה מקומית ,מבשרת ציון
גב' רולה עותמאן -לשכת רווחה ,מז' ירושלים
מר שלמה קומפר -מתנ"ס נווה דוד ,חיפה
גב' מרינה זמסקי -מרכז "ידיד" ,חיפה
מר רודי ויינשטיין -מרכז שי"ל  ,יוקנעם

על שיתוף הפעולה עם הקריה האקדמית -אונו ,בהפעלת סטודנטים
למשפטים לסיוע משפטי במסגרת התכנית  ,מוענקת תעודת הוקרה ל: -
עו"ד אחינועם מרגלית

