בס"ד
לכבוד ראש העיר ירושלים מר משה ליאון ,שלום רב.
כתושבי העיר ירושלים אנו רואים לעצמנו חובה למחות על תליית דגלי התועבה ועל עצם קיום מצעד
התועבה והעברת התקציב בסך כחצי מיליון דולר לקהילה הלהטבי"ת הפוגעת בערכי היסוד של
היהדות ומתגאה בעשיית עבירות מהחמורות שבתורה ,עליהן נאמר "אל תטמאו בכל אלה ...ולא
תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם" וקל וחומר שבירושלים עיר
הקדש עלינו להרחיק תועבה זו מכל וכל ולא לפגוע בקדושתה.
אנו תומכים ומחזקים את רבה של ירושלים הרב אריה שטרן ודורשים בעקבותיו מכבודו למלא את
בקשתו ולהסיר את דגלי התועבה מחוצות העיר.
בברכה,
משה לבנון
אב"י ברונר
אבי קלמו
אביבית שיטבון
אביגדור מעוז
אביגיל דיין
אביגיל ירחי
אבידן גלר
אביה הלוי
אביה כרבלו
אביה לוין
אביה פרידמן
אביה רוזנברג
אביחי יצחקי
אביטל בן זכריה
אביטל כהן
אביטל סרור
אביעד טי
אביצדק רגב
אבירם מאור

אבישג כרמי
אבישי לנגזם
אביתר וינברג
אבנר דדש
אברהם אביחיל סוקניק
אברהם אנקוה
אברהם בריד
אברהם ברלין
אברהם גולדפישר
אברהם יצחק נוביק
אברהם מוכתר
אברהם שמרלינגי
אהוד אזולאי
אהרון אנקרי
אהרון אריה לביא
אהרון וילף
אהרון ויצמן
אהרון כהן
אהרון כהן
אהרון נקאש
אהרון סיגל
אודיה אלבז
אודיה לילינטל
אוהד בכר
אופיר ורד
אור חיים טבצ"ניק
אור ציון חד
אור ציון חדד

אוראל ידלר
אורה אלבז
אורה אלוש
אורה אסולין
אורה אסולין
אורטל גרינברג
אורי שחר
אורי שמשוני
אוריאל לביא
אוריאן אלבז
אוריה ה
אוריה חלקיה
אוריה כהן
אוריה מורלי
אושרת נחמה מרמור
אחיה אלקסלסי
אחיה קרוטהמר
אחיה שלמה אילני
אחינעם לוין
אייל מתוקי
אילה כוכב
אילה מגנהיים
אילה קאופמן
אילה שטראוס
אילת יפרח
אילת שטרינברג
איתי פרנקל
איתי פרץ

איתיאל כהן
איתיאלדלבריאן
איתמר אליאסיאן
איתמר בוחבוט
איתמר בן חמו
איתמר ירחי
איתמר ליכטר
איתמר מזרחי
איתמר פאס
איתמר רוזנברג
איתן אביני
איתן בן ארצי
איתן דוד שפרן
איתן וילף
איתן וינברג
איתן כהן
איתן מאיר
איתן מעוז
איתן סוקניק
איתן צור
איתן קליגר
אלדר קרס
אלון כהן
אלחי כוכב
אלחי כוכב
אלחנן אליהו
אלי אטל
אליאב בן יעקב

אלידע כוכב
אליה חייט
אליה יהוד
אליה כהן
אליה פרץ
אליה שומרון
אליה שלום כוכב
אליהו אלבז
אליהו חנן עזיזה
אליהו כוכב
אליהו עטייה
אליהו שיטבון
אליחי כהן
אליסף בן זכריה
אליקים פרידמן
אלישבע דוידוביץ
אלישבע דוידוביץ
אלישבע דעדוש
אלישבע רוזנטל
אלישיב שטרברג
אלישמע לביא
אלישע יפרח
אלישע מאיר
אלישע שלוסברג
אלנתן גרוס
אלנתן דביר מאיר
אלעד גנבר
אלעד זלצמן

אלעד יפת
אלעזר מזרחי
אלעזר עידן
אלראי מזרחי
אמונה אלקובי
אמונה דעדוש
אמונה נאמן
אמונה פיירמן
אמוץ קורצט
אמיתי ידלר
אמיתי קמינצקי
אני עזיזה
אסף סידס
אסף שטראוס
אסף שר
אסתר ברונר
אסתר בריד
אסתר חיות
אסתר עזיזה
אסתר שין
אפרת אביני
אפרת בר קשת
אפרת גאולמן
אפרת חובב
אפרת חורי
אפרת לביא
אפרת קרוהטמר
אריאל יוסף נוביק

אריאל כהן
אריאל לסלר
אריאל מזרחי
אריאל סאמין
אריה אלבז
אריה ויזל
אשר אבילב
אשר בן שחר
בועז צלניק
בועז ראובן
בינה אלפסי
בינימין אסרף
בלאל לוי
בניה כהן
בנימין בן שטרית
בנימין דעדוש
בנימין כוכב
בנימין נוביק
בצלאל אריאל
בצלאל מינקוב
בצלאל סיטבון
בצלאל שיטבון
ברוך אזולאי
ברוך נח ידלר
ברוך שילה חייקין
ברוך שלמה וולפסון
ברכה ריין
ברק וייס

בת חן מזרחי
בת עמי הורדן
בת שבע סנדלר
בתיה מזרחי
בתיה נאמני
בתיה סוקניק
בתציון דורון
בתשבע אייזנר
ג'ואנה רבקה נאמן
גבעון אלקובי
גבריאל לויאן
גדעון שמעון
גילעד ניר
גל לשץ
גלית מעוז
גלעד דוויק
גלעד פריגר
גפן אורי הורדן
דבורה זון
דביר אלקלעי
דביר ויף
דביר פרנקל
דוד אלפסי
דוד אלפסי
דוד ברונר
דוד גילמור
דוד דרץ
דוד זיכר

דוד ירחי
דוד ישראל ליבליין
דוד כוכב
דוד לוי נוימנד
דוד ליפשיץ
דוד מנגד
דוד פריגר
דוד פרנקל
דוד שיטבון
דוד שלמה רחמני
דודאית סרוסי
דורית יפת
דליה חדד
דליה חדד
דליה מרדכי
דלפין אנקוה
דן כוכב
דנה ראובן
דניאל דון יחייא
דניאל זהבי
דניאל זנדני
דניאל פופוביץ
דניאל רובין
דניאל שחר טוב
דרוד דוידוביץ
דרור דוידוביץ
דרור כלפה
הדס חכמון

הדס עזיזה
הדס פרנקל
הדס קליגר
הדסה ברוך
הדסה סולימני
הדר אטינגר
הודיה ידגרי
הודיה קרייטר
הודיה רבקה הלפרין
הודיה רוזנברג
הודיה שטרן
הודיה שלומית דעדודש
הושע קלוש
היכל אריאל
הילה אנסבכר
הילה יפת
הילל פרחי
הלל דלבריאן
הלל חזן
הלל ישראל ספרלינג
הלל מינקוב
הלל משען
הלל נאמן
הראל יונגשטיין
הראל יעקב בן חמו
הראל כרמון
הרב ישראל חדד
ורד פרינדלר

ורדה שמעון
ורדית לוי נוימנד
ורדית לוי נוימנד
זאב פרינדלר
זהבית כ"ץ
זיו וילף
זכות יוסיפסקו
חבר כהן
חגי רצבי
חגית פרץ
חדווה הרצמן
חווה אלבז
חיה זיכר
חיים זיבלד
חיים חייקין
חיים מנחם עזיזה
חיים נוביק
חיים קסל
חמיטל נוביק
חן אנגלמן
חן ליבנה
חנה אלבז
חנה בורו
חנה היימן
חנה חדד
חנה טובולסקי
חנה ידלר
חנה יפת

חנה ממן
חנה נוביק
חנה רני הורדן
חנהגורארי
חנן טובולוסקי
חננאל מגנהיים
חסדאי בראור
חרות צור
טובה הרשקופ
טוביה דורון
טוביה קורצטג
טובית שר
טל באואר
טל גלזר
טל חיה טאו
טל כהן אור
טל נאמן
טל סיטבון
טל שלו
טלי יודיצקי
טליה סרוסי
טליה שמשי
יאיר אפריים עזיזה
יאיר וינברג
יאיר חובב
יאיר לוי
יאיר לילינטל
יאיר לשם

יאיר מורדוף
יאיר מרמרוש
יאיר נוימן
יגאל יוסיפסקו
יגאל מזרחי
ידיד נחשוני
ידידיה כהן
ידידיה שיטבון
ידידיה שמעון
יהודה אדרי
יהודה אריאל
יהודה הכסטר
יהודה ויגדור
יהודה ויזל
יהודה חדד
יהודה יאיר
יהודה יצחק מרמור
יהודה כוכב
יהודה לוין
יהודה מאיר
יהודית וינברג
יהודית נוביק
יהודית פרקש
יהונתן מדינה
יהונתן פריגר
יהונתן פרץ
יהונתן שחר
יהונתן שפנר

יואל אלבז
יובל אנגלמן
יובל ידלר
יובל כהן
יובל כרמי
יוגב בוחבוט
יוחנן ציפורי
יוחנן בנטולילה
יוילה גומברג
יונדב הורוביץ
יוני אנקוה
יונתן גאולמן
יונתן וידר
יונתן ויסמן
יונתן חדד
יונתן מונדשיין
יונתן מזרחי
יונתן מיכאלי
יונתן קלזן
יוסף וייסבורד
יוסף זהבי
יוסף חייקין
יוסף יצחק עזיזה
יוסף כלפה
יוסף משריקי
יוסף סיני
יוסף תאנה
יחיאל בן גיגי

ימימה כוכב
ינון אריאל
ינון מינקוב
יניב כהן
יסכה גולדנברג
יסכה עדיה יצחקי
יסכה קרס
יעל אלבז
יעל אריאל
יעל ויגדור
יעל חייקין
יעל מרמרוש
יעל מרציאנו
יעל פרץ
יעלה אביצדק
יעקב איגרא
יעקב אסרף
יעקב ברונר
יעקב דודי
יעקב דעדוש
יעקב זהבי
יעקב יפת
יעקב סבתו
יעקב פיטוסי
יערה שפנר
יפה בן רחמים
יפעת נחשוני
יצחק אבילב

יצחק אלוש
יצחק ג'רבי
יצחק כוכב
יצחק ניגרי
יצחק סיזל
יצחק ראובן
יצחק רוזנטל
יצחק רוזנטל
ישי ברחן
ישי גנוט
ישככר רקובר
ישעיהו גמינדר
ישראל אאויזרט
ישראל ברונר
ישראל זוננבליק
ישראל כהן
ישראל כוכב
ישראל כוכב
ישראל מאיר נוביק
ישראל מדז'ינסקי
ישראל מעוז
ישראל קמינצקי
ישראל רוזנטל
כנרת כהן
כנרת משריקי
לאה וילף
לאה וישניוצקי
לאה חיון

לאה רות כהן
לאה שיטבון
לביה וילף
לבנת חדד
ליאור אילני
ליאור זהבי
ליאת מרדכי
ליטל לסלר
לימור אטל
לירן לבנה
מאיר כהנא
מאיר כץ
מאיר קדושים
מאיר שמשי
מאירי שטרית
מארדכי אלעזרה
מבשר גאולמן
מבשרת יונגשטיין
מבשרת קלמן
מוטי ברחן
מור אטל
מור כהן
מוראיה באואר
מוריה בן יעקב
מוריה ברונר
מוריה הורוביץ
מוריה מיכאלי
מוריה מנגד

מוריה פופוביץ
מוריה צור
מוריה רחל שיטבון
מוריה שלו
מורשה שטראוס
מיטל ימיני
מיכאל אלוש
מיכאל טבצ"ניק
מיכאל יצחק לוצקי
מיכאל ירחי
מיכאל כוכב
מיכאל פרץ
מיכל אנקרי
מיכל טייכמן
מיכל כהן
מיכל לוין
מיכל לנדאו
מיכל סידס
מיכל פריגר
מירב יפת
מירב מזרחי
מירב נקאש
מירה זר אביב
מלאכי היימן
מלכות לוין
מלכיאל כהן
מנוחה ידלר
מנור קדושים

מנחם בריד
מנחם גלקופ
מנחם וולף
מנחם וולף
מנחם שינדלר
מעוז קדוש
מעיין בן חמו
מעין שמשוני
מרב כהן
מרדכי ידלר
מרדכי מרדכי
מרדכי פרץ
מרים דודי
מרים ויזל
מרים זהבי
מרים חדד
מרים כהן
מרים לסגולד
מרים נאמני
מרים סבתו
מרים ראובן
מרים שומרון
מרים שמשי
מרסל לנקרי
משה אזולאי
משה אריאל
משה ביאליסטוקי
משה בן שחר

משה גלזר
משה חי חזן
משה יהודה קופלד
משה כהן
משה לביא
משה נאמני
משה סרוסי
משה עזיזה
משה צרויה
משה קטן
משה שומרון
משה שטיינברג
משה שטרן
משה שמשי
משה שמשי
מתניה מורדוף
נגה שטיינברג
נדב סמואלס
נדב פרנקל
נהוראי מאיר בביוב
נהוראי מאיר חיון
נהרתיה רוזנברג
נופר וייס
נחום אריאל
נחלה זון
נחלה ידלר
נחלה כהן
נחלה מלכה מושקוביץ

נחלה קמינצקי
נחלה שמשוני
נחמה יפה
נחשון לוי
נטע רוט
ניסים אטיאס
ניסים ירחי
ניר גרינברג
ניר שמשוני
נעה בן יעקב
נעה כץ
נעם אדלשטיין
נעם אלימלך
נעם אנקוה
נעם בורו
נעם ונגורבר
נעם כהן
נעם לנדאו
נעמה ארוון
נעמה לוצקי
נעמה מרמרוש
נפתלי כ"ץ
נריה בריגה
נריה ויזל
נריה כהן
נריה להב
נריה מיכאלי
נריה ריין

נתאי אזולאי
נתי קרייטר
נתנאל ידגרי
נתנאל פרנקל
נתנאל שנדורפי
סתיו כלה
עדה יפרח
עדי ישובייב
עדיאל ימיני
עדיה פטרזל
עדן אנקרי
עדן שין
עודי חדד
עוז אנסבכר
עופר גלינה
עטרה אטל
עטרה גולדפישר
עטרת דנציגר
עטרת סוקניק
עידו חכמון
עידו פלסר
עידו צור
עידו רוזנטל
עידון טייכמן
עידית בוחבוט
עידן דיין
עיינה קרסנר
עירא כהן

עמיאל כהן
עמיאל רוזנברג
עמיחי אמויאל
עמיחי הורדן
עמיחי ויזל
עמיחי מסיקלר
עמיחי משילקר
עמיחי רוזנברג
עמירם פינק
עמית אנקונה
עמנואל גורארי
עמנואל חביב
עפרה הררי
עקיבא ג'יאמי
עקיבא דעדוש
עקיבא כוכב
פדות מעוז
פנחס בר קשת
פריטה שטהיינוז
צבי יהודה בן יצחק
צבי יהודה חסון
צבי יהודה רוזנטל
צבי נחשוני
צביה אריה אוריאל
צביה יהודה יצחקי
צביה סעייד
צהלה אזולאי
צופיה בוחבוט

צופיה כהן
צופיה לוי
צופיה נאמן
צופיה עשוש
צופיה שינדר
צורי דעדוש
צוריאל זון
ציון לנגזם
ציונה אוריאל
ציפורה אסתר סיני
ציפורה ויצמן
ציפורה רחל שינדלר
ציפיה מדז'ינסקי
צליל בריגה
קארין הורדן
קרן אלדר
קשת כלה
ר בקה כוכב
ראובן אדוריאן
ראובן רוט
רבקה חביב
רבקה כוכב
רבקה כוכב
רבקה להב
רבקה לוי
רוויה כלפה
רוחמה דעדוש
רוחמה רוזנטל

רויטל בן חומה
רויטל גומברג
רוני יפת
רוני קרסנר
רונן כ"ץ
רועי זר אביב
רות ירחי
רות כהן
רות כוכב
רות עטרה דרף
רות שאז
רות תהילה קלינשפיז
רותי כלה
רותי סמואליס
רחל בוחבוט
רחל ברונר
רחל גלקופ
רחל וייסבורט
רחל וינברג
רחל יוליוס
רחל כוכב
רחל נוביק
רחל עידן
רחל פיטוסי
רחל שרים
רחל שרים
ריבה זוננבליק
רינה לבנון

רינה קמינצקי
רינת אידלסברג
רינת לאה רענן
רינתיה סרוסי
רם מרציאנו
רם סרור
רננה אלוש
רננה הלוי
רננה רוזנברג
רננה רקובר
רעות אביטן
רעות וינברג
רעות טננבוים
רעות מאיר
רעי בן מובחר
רעיה יפרח
רעיה קמינצקי
רפאל אויירבך
רפאל ארוון
שאול ברזילי
שגב משה
שגיא ידלר
שוהם הלוי
שולמית מינקוב
שולמית שמשי
שושנה אבילב
שושנה ברוס
שושנה צלניק

שי ברון
שי לוי
שילה גבאי
שילת תרשיש
שיראל אבוקסיס
שיראל יוסף
שיראל כהן
שיראל מדינה
שירה
שירה ביאליסטוקי
שירה בן יצחק
שירה ברזילי
שירה דנה
שירה ונגורבר
שירה כ"ץ
שירה לביא
שירה ליפשיץ
שירה סוקניק
שירה עזיזה
שירה פריגר
שירה פרידמן
שירה שבלב
שירה שמעון
שלום אייזנר
שלום ביאליסטוקי
שלום מרגי
שלום שמואל עזיזה
שלומית גמינדר

שלומית חלקיה
שלומית לנגזם
שליו ראובן
שלמה באואר
שלמה בן רחמים
שלמה וילף
שלמה נוביק
שלמה סוקניק
שלמה רוזנטל
שלמה שרים
שמואל אביטן
שמואל הלוי
שמואל הרשקופ
שמואל מאיר
שמואל מינקוב
שמואל מרמרוש
שמואל נאמן
שמואל פיטוסי
שמחה פיטוסי
שמחה שאז
שמעון הרצמן
שמעון יפרח
שני וולף
שני קסל
שפרה אריאל
שרגא גולדנברג
שרה אפלבוים
שרה זנדני

שרה כוכב
שרה כוכב
שרה כרבלו
שרה סרור
שרה ציפורי
שרה רוזנטל
שרה רוזנטל
שרה רוזנטל
שרי רקובב
שרית לבנון
שרית משה
שרית פרנקל
תהילה אללעי
תהילה בן יעקב
תהילה בן שחר
תהילה גילמור
תהילה גלר
תהילה יצחקי
תהילה כהנא
תהילה כוכב
תהילה לבנון
תהילה לויאן
תהילה לויאן
תהילה מסיקלר
תהילה משילקר
תהילה נוימן
תחיה זוננבליק
תמה חנה בכר

תמה קרסנר
תמה קרסנר
תמר גנבר
תמר הודיה בן יעקב
תמר חן חטב
תמר כלפה
תמר ניגרי
תמר ניר
תמר ציון סבתו
תמר קטן
תמר קטן
תפארת חיראק
תפארת לוי
תפארת סבתו
תפארת רוזנטל
תפילה אזולאי
תרצה בן מובחר
תרצה קרסנר

