שם

בית עבודה נייד

א
אגוזי חן

052-3794488

אגוזי טל

3767 3532

052-3994029

אגוזי מור

3863

052-2353281

אגוזי שי
אגוזי )חזן( מור
אגם גלי
אגם ניר
אדר אבי
אדר שרי
אהרוני רחל ואריה

3062

hazanmor@gmail.com 052-3496773

3598

052-2373086
052-4480100

3877

052-2361956
aviede@gmail.com
saried10@gmail.com 052-4287545
rachelah@betalfa.org.il 052-8890908

3824
3682

אוחנה מורן
אוחנה ניר
אטינגר יאיר
אטינגר שושקה
אטינגר ערן

054-5422250

אור )אייל( אורן
אילת רותי
איתן תמר
וורוצלבסקי שלמה
אלוני גיורא
אלוני יואב
אלוני/רצבי ליהי
רצבי אסף
אליוט זאב
אליוט שולה
אלמוג אריק
אלמוג ענת
אליעז אסף
ספר טלפונים 2017/8

moregozi@gmail.com

egozishai@gmail.com 052-3794463

052-3847426

אטינגר אודליה

דוא"ל
לחיפוש באלפון Ctrl-f -
chene@betalfa.org.il

3773

052-9593165
3557

052-3692388

setinger@betalfa.org.il

eranetinger@hotmail.com 052-6009274

3891

odelia.etinger@gmail.com 054-6600220
050-2066638
052-4287564

ruti@betalfa.org.il

3610

052-3794422

tamari@betalfa.org.il

3007

hashmal@betalfa.org.il 052-2848254

3619
3927
3741

054-6766101
052-8890906
054-7206634
054-4607004

3799

3888

052-8307873
052-2944564

zeliot0@gmail.com

arik.almog.ba@gmail.com 052-5012420
052-4550001

עמוד 1

שם

אלקוני איריס
אלקוני משה

בית עבודה נייד
052-3994065

3730

malkoni@betalfa.org.il 052-2363784

אלקוני עינב

052-3794499

אלקוני אור

052-5088000

אלקוני עדי

052-8740295

אלקלעי זוהר
סלע שירלי
ארבל מאירה
ארבל דוד

3539

3777

052-3784409
3609

ארטצ'ה ליסי

052-3867746

alkelai5@gmail.com

meira.arbel@gmail.com 052-6009268
3836

ארבל עמיחי
ארטצ'ה חוליו

דוא"ל
alkoni@betalfa.org.il

052-2696145

sustrck@walla.com

originalblueprint@gmail.com 052-3794484

3860

052-3994070
052-2896344

lisypeque@gmail.com

אש דבורקה

3810

052-6009258

ash@betalfa.org.il

אש יסמין

3963

052-3794406

yasmin@betalfa.org.il

ב
בהט אלה

3870

3017

3026

052-5220290

בהט עידן
בהט עפרה ועוזי

3779

052-5257823

בינימוב תמר

3615

052-3794454

בן דוד )פיבניק( שני

eal.bahat@gmail.com
ofrab@betalfa.org.il

shanipivnik@gmai.com 052-4287549

בן דוד עמרי
בן-חמו נטע

8255

052-2274672

בן-חמו קוקי

052-2351745

בן-חמו אוריה

052-3851557

בן-חמו אימרי

052-2464144

בן-צבי ענת
בן-צבי גילי
בן-צבי זיו
ספר טלפונים 2017/8

3917

3017

052-3794425
052-5220292
052-5012418
עמוד 2

batg@betalfa.org.il

שם

בן-רעי אלי
בן-רעי נטע
בר סימה
בר דני
ברנמן יהודית

בית עבודה נייד
052-2353460

3781

3715

052-6009247
3823

ברנע איריס
זסלבסקי שמי
ברנע אליושה
ברנע ערגה

Elibenr@gmail.com
simabar5@walla.co.il

052-2605147

3685

ברנמן מורן
ברנמן רונן

052-7712651

דוא"ל

052-3744336
052-5257826

3077

052-2850268

3871

irissbar17@gmail.com

052-2848258
052-2751628

3771

052-2685080

barnea@betalfa.org.il

ג
גבאי גלי
גבאי נילי
גבאי עילי

052-2353284

3899

nili_gabay@betalfa.org.il 052-2841447

3734

052-3994069

גבאי אמרי

052-6009273

גבאי נירית

nirititzhak@gmail.com 052-3043798

גדות אילת
גדיש אייל
גדיש מירי
גדיש דורון
גדיש ורד

052-2206612

3073

050-6305144

3912

3930

052-8890911

miri0002@walla.com

8147

052-8890907

3698

veredgadish@gmail.com 052-8307871

גדיש ליאור

052-5012424

גדיש מעיין

052-3794440

גדיש עינב

einav_gadish@walla.com 054-8056802

גדיש מאור

052-8890910

גדיש איילת

053-2218037

גדיש תמיר

shemesh87@walla.com 052-3239685

ספר טלפונים 2017/8

עמוד 3

maorg@betalfa.org.il

שם

בית עבודה נייד

דוא"ל
romikili@gmail.com

גוטמן רום

054-5553658

גוטמן צוק

tzuk226@gmail.com 052-3994043

גוטמן רינה
גולדברג איילת
גולדברג דני
גולדנברג גיורא
גולדנברג רבקה
גולני אסתי
גולני יהודה

8209 3925

seo.sitemanager@gmail.com 052-3794477

3864

g_danny@netvision.net.il 052-6079660

3804

3798

052-3794409

3613

גולני מאיה

052-3867745

giora@betalfa.org.il

052-5257810

rivkag@betalfa.org.il

052-3794455

estig@betalfa.org.il

052-3794408

udagolani@walla.com

054-8347888

גלילי אורה

3939

052-3794481

ora@betalfa.org.il

גלעד-גביש רותי

3732

058-6533732

ruthygi@gmail.com

גנז חגית
גנז יואב

052-4209401

3916

052-2285189

גנז יוחאי

052-5012437

ד
דגן צפי

052-2605949

דותן אביטל )מנו(

3747

052-8890916

דותן ברק

052-4422965

דסיאטסקי ענת

052-6009265

דסיאטסקי אולה
דסיאטסקי לוניה

3762

yoavgenez2@walla.com

3512

barak@efal.com

052-4209402

olga@betalfa.org.il

052-2353344

leondes@walla.com

דסיאטסקי אבי

053-3345105

דרור אבנר

052-5257825

drorim@betalfa.org.il

052-5012415

oridrorr@gmail.com

דרור אורי
דרור רננה
ספר טלפונים 2017/8

3037

053-3380143

עמוד 4

שם

דרור אסתי
דרור מרדכי

בית עבודה נייד
052-2853221

3008

דוא"ל
drorim@betalfa.org.il

052-2410537

דרור עדנה

058-7953595

דרור רביב

058-7678565

דרור איתי

058-5133050

ה
הדס דודה

052-2379108

duda@betalfa.org.il

052-6009261

arikh@betalfa.org.il

הולדהים אריק
הולדהיים דלית
הורוביץ מוטי
הורוביץ ניצה

3693
3022

3790

052-3994059
3766

052-2820504

nitza@betalfa.org.il

3530

הורוביץ ליאור

052-2894413

הורוביץ אלונה

053-5200333

הכהן עמית
הכהן רינת

3009

054-4892537
054-4878296

הכהן רמה ודניאל

3005

052-2410311

הכהן עפרה
הכהן אילנה
הלפרין יעליק
הנדלר טל

3456 3029

054-2401430

הנדלר איימי

052-3393433
3705

052-2704443
054-7366221

הנדלר גל
הרבסט אמיר
הרבסט אמציה
הרבסט צופית
הרבסט תומר

052-5012411
3084

הרפז יעל וצבי

3788

ספר טלפונים 2017/8

drh@betalfa.org.il

052-2064065

052-8307870

הרפז נוגה

amit@liorsharf.co.il

maxamy2@walla.co.il

amatziaherbst@gmail.com 052-5257802
052-2977787

tsufithe@gmail.com

052-5012430

3905

harpaz@betalfa.org.il
nogaharp@yahoo.com 052-3794475
עמוד 5

שם

בוריס קנוך

בית עבודה נייד

3905

דוא"ל

050-4039101

הרפז תמי
הרפז שי
3850
הרפז שרי
ו
3007
וורוצלבסקי שלמה

052-2848254

קריאות חירום 8007

3610

052-3794422

yaya@betalfa.org.il

3998

איתן תמר

3927

052-3994045

harpaz3850@gmail.com 052-3794443
050-5579359

וורוצלבסקי יאיר

052-3794457

וורצלבסקי ירון

052-5012441

ולדן רע

052-8890901

ולדן מיכה
ולדן מיכל

3733

ורד רחל ויפעת

3805

ז
זיידנברג יהודית

3785

זלצר איטל
זלצר שרון
זלצר גילה
זלצר גיא
זלצר דניאל

micha.walden@gmail.com 052-6091127

3681

michal.walden@gmail.com 052-3994042

veredbeitalfa@gmail.com 052-3794458

052-2353324

szeltzer@betalfa.org.il 052-3692395
3559

זלצר חיים

052-3575810
052-2605922

3929

052-6664820
052-6009263

3508

זלצר מאיה
זלצר דליה

052-6009262
052-3239686

3814

052-7991715

זלצר מנור

052-4209406

זסלבסקי עופרי

052-6009276

זסלבסקי שמי

052-2848258

ח
חבצלת יובל

050-2558895

חנון אורה
ספר טלפונים 2017/8

3844
3718

zydush@gmail.com

3767

052-2271765
עמוד 6

zeltzer@betalfa.org.il

שם

חנון עמרי

בית עבודה נייד

3718

3046

052-3994071

חסון עמית

054-5593518

חסון עידו

054-9260269

חסון )אייל( תומר
ט
טוכמן איקי
טוכמן אסתר

3696

3735

דוא"ל

052-5220296

tuchman@betalfa.org.il 052-2350238
052-3239681

estertuch@gmail.com

טוכמן לאה

3744

052-2353337

leatu@walla.com

טוריאל אורן

3003

052-3794429

טוריאל נילי

3932

052-6009255

טלמון נורית

3716

052-2267333

nurittal@betalfa.org.il

052-2720674

avishai@betalfa.org.il

טמיר אביק
טמיר אסתר
טרגן רונית
טרגן ניסים
טרייבר מתיה
טרייבר ראובן

3780

3959

3801

052-2831076
052-3994033

r_tmir@walla.co.il

052-9593174
050-5782801

tryber@betalfa.org.il

050-5599764

טקלה לאה

052-6130097

י
יהלום אורון

oronyahalom@gmail.com 052-2605917

מורן טויזר
יהלום שחר
יהלום גידי
יהלום תמנע
יערי שחר ועומר
ירון רבקה
ירון עודד
ספר טלפונים 2017/8

3074
3760
3813
3957
3740

050-7460618
052-3994076
052-4209396

gidi_ya@betalfa.org.il

timnaya@betalfa.org.il 052-3794413
shachar.nehorai1@gmail
052-3794468
.com
052-6009249
054-7728901
עמוד 7

oded_yaron@walla.co.il

שם

כ
כהן יעל
כהן יצחק

בית עבודה נייד
052-2848257

3739

052-5012456

כהן סער
כהן אלישע
כהן ענבל
כהן וימן גיורא
שיזף טל
כהנא רותי
כנפי עירית
כנפי ראובן

דוא"ל
yaelizik@gmail.com
yaelizik@betalfa.org.il

052-7991726
3738

3853

elisha_c1@walla.com

3484

052-2703759

3922

cinbalo50@gmail.com 052-3994066

giorakw@clalit.org.il 050-6263252
3972

052-5012414

ruty.kahana@gmail.com 052-2353316

3602

052-2831147

3058

052-2681804

rcanfi@gmail.com

כנפי עינת

052-6009264

ל
לב מיכל ורני

3808

050-5388518

rlev@betalfa.org.il

לוי רעיה

3958

052-3692376

levy2000@gmail.com

לוין דיתי

3787

052-2353346

לוין עדנה
לירון בני
לירון חגית

052-5220282
3720

052-2848583

beny@betalfa.org.il

052-2363628

hagit.lir@gmail.com

לירון מתן

052-5257829

לירון תום

052-5220283

לנס עינת
לנס גדי
לנס מיכל
לנס שירלי
לנס צור
לנס רותי
ספר טלפונים 2017/8

3051
3775

3680
3699

052-2687479
8009

052-2414984

3078

052-3239679

mlanes@betalfa.org.il

052-3872083

zur@enlightenergy.co.il 050-6977005
052-8890915

עמוד 8

שם

בית עבודה נייד

מ
מאור סדקו

3830

מושקוביץ אירנה

3083

052-7991725

מושקוביץ ויטלי

3966

052-5012438

דוא"ל

kadarit@gmail.com

מושקוביץ אירנה אמא 3894

מלאכי מאיר

3784

מיכאל )מלאכי( רז
מלמד ברכה
מן לי
מן דניאל
מן רון
מן ליאורה
מנו איתי ושרה

052-5282315
3783

melamed@betalfa.org.il 052-3794404

3021

nightmann61@yahoo.com 052-8890903
052-5012433
052-3867603
052-3843594

3751

מנו רע
מנו ניצה
מנו אלי
מקניל ברוס

meir.malachi@gmail.com 052-3692384

052-3994032
052-3994064

3711
3759

nitzamano11@gmail.com 052-2364136
052-2376043
052-6009256

מקניל טל

052-5220284

נ
נהוראי לאה

052-2831345

נהוראי ערן
נהוראי אהוב וסוניה

3941
3608

052-3692394

נהוראי יובל
נהוראי עומר

052-4287553

נהוראי עובד

052-6009254

נהוראי סיון

052-5370055

נהוראי נדב
נהוראי לירון
ספר טלפונים 2017/8

Lolo1012@walla.com

052-2848582

052-9593176

3872

gilltall7@gmail.com

nadavneorai@gmail.com 050-9300330
052-8198453
עמוד 9

שם

נוימן רוזי
נוימן הלל

בית עבודה נייד

דוא"ל

052-3994037

3990

052-5012427

roshil@betalfa.org.il

נחום דוד

3859

d_nahum@betalfa.org.il 052-3994067

נחום זואי

3706

zoenahum@yahoo.com 052-2353325

נחום טל
נחום שחר
נחום קרן
נייגר בתיה
נצר דקלה
נצר יובל
ס
סולאז' סמדר

052-3692379
052-5258868

3903

kerenmona@gmail.com 052-8559595

3722

uvnet@betalfa.org.il 052-5254278

3032

054-6745365

3802

סוננט)גולדנברג( טלי

סוננט חן

050-9755028

סיון יוסי
סיון עזה

3955
3782

052-3794414

smithlarry03@gmail.com 052-2977887
3851

סיון מעיין

3979

סלומנציקי אלזה

3992

סלע ארנון

8225 3944

סלע לאה
סלע אילנה ואהוד

eco2@sde.org.il

052-2212669
054-4828611

סיון )הנדלר( עידית

talnahum@vmail.co.il

052-9593180
052-2830596

 052-2480027בבית leasela@gmail.com

3667

052-3994062

3531 3743

052-2751629

britut@betalfa.org.il

סלע נועה

052-2850198

נפתלי לוי

052-8085122

סלע ליאת

052-4287550

liats@betalfa.org.il

052-3692383

asa.sela@gmail.com

סלע אסא
סלע מיטל )לזר(
סלע אמיר
סלע נטלי
ספר טלפונים 2017/8

3818

3839

noasela1@gmail.com

maytal.lazar@gmail.com 054-5658193
054-9899699
050-6939129
עמוד 10

דוא"ל
בית עבודה נייד
semyzhonov@gmail.com 054-7500966
052-2353347

3796

052-2415053

saar@betalfa.org.il

3772

052-6009234
054-4442318

סער ורד
סמדג'ה עדי

052-2353335

ע
עופר יהודית

052-2415040

3776
3443

054-6547743
052-5277711

davidori@betalfa.org.il 052-4209393

3922

3803

3996

3977 3816

zoharori70@gmail.com 052-3963971

3949

052-3692399

einav@betalfa.org.il

סער דן

052-8890904

sonia.betalfa@gmail.com 052-3994075

d_ori@zahav.net.il

סער רוחה

סמדג'ה יוחאי

3533

mikoffer@betalfa.org.il 052-6009267

cheno@outlook.com

סמיז'ונוב סשה
סער אורי

052-2578299

rachels@betalfa.org.il

שם

052-2415077
3764

3721

עופר מייקל
עופר חן
עופר סוניה
עורי דן
עורי תמר
עורי זיוה
עורי נשר זהר
עורי ניר
עינב דוד
עינב עינת

3063

עינב רונה

orit_peer1@walla.co.il 052-2353315

3946

פ
פאר אורית

ayeletp3@gmail.com

058-6533868

3868

פאר איילת

boobale11@walla.com 052-2353334

3551

פאר מאיה

rpeer@betalfa.org.il

054-4986687

mpeer@betalfa.org.il

052-7991710

yairpaz@betalfa.org.il

052-3994044

3800

052-9593157

3052

11 עמוד

3807

3475

פאר רחל
פאר מיכאל
פז ברטל יאיר
פז ברטל טלי
2017/8 ספר טלפונים

שם

פז יהודה
פז תמר
פטרוב יורי
פטרוב חן

בית עבודה נייד

דוא"ל

052-4287546

3778

tamarpaz@betalfa.org.il 052-7991722
054-8068333

3875

050-9034308

hen259@gmail.com

פיבניק ניר

3481 3717

nir_pivnik3@walla.com 052-2414800

פיין )גפן( יעל
פיין אורי

3038

yaelgefen@yahoo.com 054-6754171

פירסטנברג עמליה

3690

פישבין/יהלום יונת
פישבין אלון
פלאי ניר
פלד חגית
פלד יונתן

052-6511814
052-2257329
052-3692390

3956
3546 3947
3806

052-3867747

nirp@betalfa.org.il

052-2375587

peledhi@betalfa.org.il

052-2605924

פלד רחל

3840 3712

פלד שחר

3026

050-9222803

פנחסי ישעיהו

yonatya@gmail.com

054-2310519

052-2848255

פנחסי הטי

oryfein@gmail.com

3728

052-2353336
3491

052-3794421

yesh_p@betalfa.org.il

פנחסי הדס וסהר
פנחסי שאבי
מיכל ושי
פנחסי נטלי

3838

052-5257820

3750 3502

052-3994046

3938

052-2831239

פנחסי ענבל

3603

052-2271762

פסח ישראל

3892 3965

052-3994048

פסח רותי

3811

pessah_ruty@walla.co.il 052-2580628

פסח שאול
פסח אשרת
פרנס נעמי
ספר טלפונים 2017/8

3976
3983

052-2850184
052-7405660
052-2420103

עמוד 12

pessah@betalfa.org.il

שם

בית עבודה נייד

דוא"ל

צ
צ'יזיק דליה

3923

צימנד יאיר

3856

צימנד ריבה
צימנד קרן ואילן
צימנד שרקה

3477

052-2987688

3835

karentot@gmail.com 052-6510808

3006

צלניקר שמחה

3951

052-3994056

petzek@betalfa.org.il

052-2480024

simha@betalfa.org.il

052-2267331

ishai@betalfa.org.il

3559

052-6009260

shosh@betalfa.org.il

צפוני לימור

3067 3088

052-3794446

צפוני רחל ועזרא

3988

052-2695503

צלניקר ישי
צלניקר שושן

3095

zfoni@betalfa.org.il

ק
קארו לליב

054-2386700

lalivguttman@gmail.com

קארו ליאור

054-6735623

liorcaro@gmail.com

קדם לילך

050-6532642

קדם דרור

054-6050952

קדמון שחר-מציל

052-8748202

קולטון מילה
קידר אורן
קידר יעל

3890
3993

קידר ליאור
קידר זהבה
קידר איתמר

oren_keidar@hotmail.com 052-9409257
052-8760062

liorkeydar@gmail.com 052-3575809
3937

קלדרון תמרה

3792

קליין יעקב

3736

zk12343@gmail.com 052-2353312
052-2848586

kedr@betalfa.org.il

kalderon@betalfa.org.il 052-2353363
052-2831101

kleinfa@betalfa.org.il

קליין ענבר

052-5220299

inbarkle@gmail.com

קליין צור

052-2410306

קליין רינת ועופר

054-2270373

ספר טלפונים 2017/8

עמוד 13

rinatroth@gmail.com

שם

קמבר הראלה
קמבר יאיר

בית עבודה נייד
052-2353314

3713

Yair_ka@betalfa.org.il 052-2353282

קמבר מור
קמבר עמי

052-2410210
8013 3737

קפלן אוהד
קפלן רחל

a_kamber@betalfa.org.il 052-5257808
052-3794433
052-3794492

3791

קפלן מאיה

052-3953338

קפלן ג'ואן

050-6040426

קפלן ארז

053-2486931

קסוס טלילה
קסוס אלי

דוא"ל

3895

3750

054-5221205
054-5221206

elikassus@gmail.com

קרול גיורא

giorakrool@walla.com 052-2480013

ר
רגב ענת

anatregev9@gmail.com 052-2356269

רגב שמוליק
רגב רן וטלי
רון מיכה
רון נעמה
רובין לביא אילנה
רוזנברג בוריס
רוזנברג וולה
רוזנברג חנוך
רוזנברג תרין
רותם ירון
אורית עמית

3709
3087
3731
3794
3093

3822

3915

shmil.regev@gmail.com 052-2411603
052-3891316

regevran@gmail.com

052-2850289
052-6009270

namaron@gmail.com

ilana9763@gmail.com 052-3794428
054-5610763
054-7847907
054-6634379
054-6634377
052-9469832

yrotem@betalfa.org.il

052-3794401

רז איירה

3953

052-2605764

iaradoce@yahoo.com

רז אלדר

3010

052-3692391

eldy46@yahoo.com

רז רעיה אלי

3726

052-5257806

eliraya46@walla.com

ספר טלפונים 2017/8

עמוד 14

שם

רטה מגנניה

דוא"ל
בית עבודה נייד
magiyrata@gmail.com 050-2549176

רטה אלי
רינג יזהר
רינג יעל

055-6608701

elirata@gmail.com

050-4020902

3980

052-3794426

רינג יסמין

3527

052-2616018

רפופורט מלכה

3878

052-4487441

רצבי ליהי ואסף

054-4607004

ש
שאואר שפרה

3896

שבדרון חני

3793

052-2760331

hani@betalfa.org.il

שבדרון רבקה
שביט עפרית

3034

052-3794478

ofrit@betalfa.org.il

שביט ציונה ומשה

3786

052-2415092

ziona@betalfa.org.il

שבת שולה

3612 3729

052-8890913

שבת יוני
שבת נעמה
שגב גלי ושי

052-2848585

3752

052-6009272

3869

052-2353323

שדה בן
שדה דגנית
שדה דני
שובל שרה
שובל אבי
שובל ריקה
שחם קטינה ונתן
שטרית קרן
שטרית יוסי

ספר טלפונים 2017/8

052-8890905
3833
3714
3616
3606
3843

yoni1969@gmail.com

bensade@gmail.com

dganitsade@gmail.com 052-3554426
3552

052-2854963

ds@betalfa.org.il

052-3794412

sheeerba@gmail.com

052-2353345
052-8890912

nshaham@betalfa.org.il 052-3692389
050-7849997
050-7514733

עמוד 15

שם

שיזף הגי
שיזף אודי
שיזף שימרית
שיזף טל
כהן וימן גיורא

בית עבודה נייד
3809
3969

052-5012416

דוא"ל
hagars@betalfa.org.il

052-6662273

udis@betalfa.org.il

052-6662274

talshezaf@yahoo.com 052-5012414

3853

giorakw@clalit.org.il 050-6263252

שיפמן )אלקוני( רותם

rotemalkony@gmail.com 050-6713551

שמר רעיה

3094 3694

שמר תמנע

3901

052-3994051

שרבף זוהר ושמעון

3920

052-8337931

שרייבמן רן
שרייבמן רחל

3797

3072

shemer@betalfa.org.il

052-2292045

ranti@betalfa.org.il

052-3994074

שרייבמן ניר

nirshribman@gmail.com 050-2424429

שרייבמן הדס

052-8663829

ת
תלמי אבשלום

3405

052-8307874

3459

052-3794430

תלמי עליזה
תלמי עופר

ספר טלפונים 2017/8

3708

052-8307865

עמוד 16

aliza@betalfa.org.il

מוסד/ענף:

נייד

משרד

פקס/מייל/קיצור

א
אופנת "איריס" -

רעיה שמר

3094

איירה סנטר  -חנות בגדים

3568

iaradoce@yahoo.com 052-2605764

אלפא אלקטריק  -משה אלקוני

malkoni@betalfa.org.il 052-2363784

"אלפא אירוח"
מנהל – ניר פלאי

052-3867747

bb_nirp@betalfa.org.il

משרד ראשי  /כוננות

3026

bb_ba@betalfa.org.il

משרד

3546

3882

אחזקה  -שלמה
חדר אוכל אירוח
ארכיון הקיבוץ

052-2410253
3055
3078

archives@betalfa.org.il

ארכיון גלבוע

meira.arbel@gmail.com 052-6009268

ב
ביטוח  -ניר פיבניק

052-2414800

3481

nir_pivnik3@walla.com

ביטחון
רב"ש  -אלקוני אור

8222

ביתן שמירה

3702

שומר לילה

3702

052-5257811

פתיחת השער

3444

04-6533444

3836

052-2696145

בטיחות  -דוד ארבל

052-5088000

בית-אלפא טכנולוגיות )נגררים(
3060/70
משרד ראשי
מנכ"ל  -רונן זהבי
סמנכ"ל

תפעול-צביקה בר

הנדסה  -סעיד
מ .כספים  -מיכל גרינשפן
מח' שרות  -אלי רז
ספר טלפונים 2017/8

3504

ronen@bat.co.il

3457

054-4907772

3431

052-2280376

2930

3480

054-7982969

2916

3430

052-6377271

michalg@bat.co.il

3436

052-5257806
עמוד 19

elir@bat.co.il

מוסד/ענף:

פקס/מייל/קיצור

משרד

נייד

שיווק ומכירות-צביקה ק.

3065

052-8307866

רכש  -אנה

3439

שרטטים  -איגור ,ויטל

3429

א .איכות  -אורן

3435

052-3794429

3438

054-6923100

חשמליה  -פיני

3506

052-3343683

2932

מחסן -אברהם

3437

050-9443960

2908

שרשרת

אספקה-משה בן סבו

בית העם

3085

בניין פרויקטים +
בית -קברות  -מוטי הורוביץ

3766

בריכת שחיה

3036

052-2820504

2927

2910

3676

בריאות וסיעוד
ר.בריאות  -לאה סלע

מרפאה

3667

052-3994062

3900

מזכירה רפואית

3962

נהג/ת בריאות  -שרה

8020

052-3794412

מרפאת שיניים  -ויולט

3950

052-5745765

3960

3503

בית סיעודי "רב-גיל"
מנהלת  -מיטל רובינו

3570

050-6417188

אחות אחראית -מיכל

3521

052-5257818

אחות  -מאיה

052-3794409

3823

ר .קשישים  -אורה גלילי
עובד סוציאלי
ספר טלפונים 2017/8

shen@betalfa.org.il

ravgilba@walla.co.il

050-8116670

פריפריה  -רינה גוטמן
שיקום ורווחה  -סימה בר

8226
3537
briut@betalfa.org.il
3503

8209

revaha@betalfa.org.il 052-7712651
052-3794481

3867
עמוד 20

מוסד/ענף:

נייד

משרד

פקס/מייל/קיצור

שר"פ  -הזמנת רופא וייעוץ 073-2341234

כללית מושלם
זימון תורים "העמק"

6495000

בי"ח העמק

6494000

קופ"ח כללית  -בית שאן

073-2284325 6489300

מרפאת "עומר" עפולה

6525611

קופ"ח  -מכבי בית שאן

6481189

מוקד מכבי ללא הפסקה

*5006

זימון תורים מכבי

*3555

מרפאת חפצי-בה

6534100

ג
גידולים חקלאיים
משרד גד"ש

3072

8111

*2700

8000

22-4100

פקס 3507

יוני שבת

052-2848585

רנתי שרייבמן

052-2292045

בני לירון  -פרדס/תאנים

052-2848583

בית אריזה לתאנים

3652

ניר פיבניק  -מים  /וביטוח

3481

ד
דואר
דוידקה – מוזיאון/גלריה

3764
3968

052-2414800

gadash@betalfa.org.il

3406

3050
052-3994067

ה
האירוסים  -חגית לירון

052-2363628

הנהלת חשבונות
גזבר -רון ילין
תמחירן  -יאיר פז
ספר טלפונים 2017/8

hagit.lir@gmail.com
3611
ksafim@betalfa.org.il

3849

052-5017832

3800

yairpaz@betalfa.org.il 052-3994044
עמוד 21

מוסד/ענף:
חשב  -לי און
שירלי סלע

פקס/מייל/קיצור

משרד

נייד

3800

054-2601222

3609

shirlya@betalfa.org.il 052-3867746
adil@betalfa.org.il

עדי לוטם

3622

אסתי גולני

3613

estig@betalfa.org.il

ליאת לוי  -ח .שכר

3855

liatl@betalfa.org.il

עזה סיון

052-8118004

azas@betalfa.org.il

3851

ליאת סלע
ח .שכר וביטוח לאומי -
תמר איתן
ורד גדיש
ק .בית/רישום עבודה-שולה

3610

tamari@betalfa.org.il

3698
3612

veredg@betalfa.org.il
shulash@betalfa.org.il

השכרת דירות -רחלה פלד

3840

rachelp@betalfa.org.il 052-2848255

liats@betalfa.org.il

ו
וידאו )מקלט(
ז

3082

ח
חדר אוכל  -מיכל

050-7879686

חינוך
רכזת חינוך  -אגנש פרנק
בית תינוקות תות  -טל

3867

054-5959727

3014

054-7860232

פעוטון זית  -שרית

3015

גנון גפן  -רותם

3035

054-5929907
052-5238936

גן חצב  -ענת

3017

052-3794425

בית כלנית )א'-ו'( הדס

3033

052-5257820

מועדון נעורים -

3028

חינוך מיוחד – זיוה עורי

3977

ספריית ילדים

3614

ספר טלפונים 2017/8

edu@betalfa.org.il

moadon.ba@gmail.com

052-4209393

עמוד 22

davidori@betalfa.org.il

מוסד/ענף:
מקלט התעמלות

נייד

משרד
3091

בי"ס "רימון"

6066286

בי"ס "גאון-הירדן"

6063540/1

בי"ס "עין חרוד"

6531617

חשמליה

פקס/מייל/קיצור

6585992

3004

3007

hashmal@betalfa.org.il

שלמה וורוצלבסקי

052-2848254

ראובן
ט

052-4287558

8007

י
יד שניה  -בוטיק המציאות
כ
כל-בו -
מנהלת  -קרן צימנד

3746
3754

3750
052-6510808

ל
לול  /בית אימון
לול בית  -שי הרפז
לול בזלת
בית אימון -

3053

052-3794443

3486
3057

3487
3057
pargiot@betalfa.org.il

"ללוס"  -גן ארועים -ג'וני
מ

3701

052-4687211

מדגה  -משרד

3052

052-9593157

ספר טלפונים 2017/8

3571

fishba@betalfa.org.il 050-5900283

יו"ר  -אורי מיטל
מנהל  -יאיר קמבר
איתמר קידר

3555

3547

052-2353282
052-2848586
עמוד 23

yairk@betalfa.org.il

מוסד/ענף:

נייד

משרד

ניב נתן
מוסך  -משרד/אולם

פקס/מייל/קיצור

052-3575817
3515/3046

3997
musach@betalfa.org.il

ארנון סלע
עמרי חנון
מועדון לחבר

3019

מזכירות
יו"ר ועד הנהלה-איטל זלצר

3600

052-3692395

מנהלת עסקים  -שרי הרפז

3433

050-5579359

052-2480027
052-3994071

3623

yor@betalfa.org.il

יו"ר עסקים  -דני עורי

054-6547743

מנהלת קהילה -שחר יערי

3572

052-3794468

משאבי אנוש  -רננה שאול

3862

052-7710112

מזכירת הנהלה – רבקה

3545

052-2410428

תקציבים  -שושקה אטינגר

3557

052-3692388

מחסן בגדים

3767

rmeshek@betalfa.org.il

d_ori@zahav.net.il
8012
3626
kehila@betalfa.org.il
3626
masaba@betalfa.org.il
3626
tech_sec@betalfa.org.il

מחצבה
משרד ראשי
משרד הזמנות

3456

הנהלת חשבונות לקוחות
הנהלת חשבונות ספקים

3456

אביק טמיר-בקרת איכות
ספר טלפונים 2017/8

iwant@ba-q.com

3442
3442

רני לב  -יו"ר
חן עופר משרד  -מנכ"ל

פקס 3544

office@ba-q.com

052-2353464

ksafim@ba-q.com

3460

050-5388518

ranil@betalfa.org.il

3443

052-2415040

chen@ba-q.com

052-2720674
עמוד 24

מוסד/ענף:

מנהל אחזקה  -ליאור
עמדת משקל

050-9300330

nadav@ba-q.com

052-2830596
052-3994038

mayan@ba-q.com

052-3575809

lior@ba-q.com

משרד

נדב נהוראי  -תפעול
מעיין סיון  -שיווק
זועבי פוואז

נייד

פקס/מייל/קיצור

3526

3441

q.sahne@betalfa.org.il 052-6009232
052-2975513

מעבדה  -רעיה רז
מטפלים אלטרנטיבים:
מנו ניצה  -פלדנקרייז

052-2364136

רינג יזהר  -רפלקסולוגיה

052-3994058

ניר אגם-רפואה משלימה

3598

052-4480100

חנוך רוזנברג  -שיאצ'ו

3822

054-6634379

מיחשוב  -מעבדה
שרון זלצר
שושן צלניקר

info@betalfa.org.il

3559
052-3575810 8146

syso@betalfa.org.il

052-6009260 8099

shosh@betalfa.org.il

מכבסה

3067

מסגריה  -אור אלקוני

3514

052-5088000

מספרה  -גלי שגב

052-2353323

מרכז קליטה  -בית אלפא

6070007/67

מרכז קליטה  -גלבוע
סוכנות -

6537391/389

סוכנות – מזכירה
מזכירת היזם – מרב

6537339
3584

יהודה גולני  -חצרן
מרכזיה/תקשורת-ישעיהו
משחקיה " -ענבל ותמר"
ספר טלפונים 2017/8

052-3794408
3491

yesh_p@betalfa.org.il 052-3794421

3922

052-3994066
עמוד 25

מוסד/ענף:
תמר עורי

פקס/מייל/קיצור

משרד

נייד

3922

052-5277711

inbaltamaro@walla.com

משרד תכנון  -טלפקס

3064

3064

פסח ישראל  -פרויקטים

3892

binyanp@betalfa.org.il 052-3994048

מתפרה  -רותי גלעד

058-6533732

נ
נוי  -משרד טלפקס
ערן אטינגר

3042
052-6009274

noy@betalfa.org.il

ס
סבנוע  -גדי לנס
סידור רכב  -טל אגוזי
סידור-רכב )טלפון בחוץ(

3768

ספריה

3614

3928

052-2414984

8009

052-3994029

8006

car@betalfa.org.il

ע
עיצובים – עירית כנפי

3848

052-2831147

3512

8005

canfiirit@walla.com

פ
פזגז  -הזמנת בלוני גז
חסן זועבי
צ
צילום עיתונות וארועים -
דוד עינב

053-4395352

052-2415077

8016

einav@betalfa.org.il

ק
קונדיטוריה  -עוגות פאר

3531

קוסמטיקה  -ניצה

3530

קור-טק  -לוניה  -טלפקס
ספר טלפונים 2017/8

3512

052-2353344
עמוד 26

leondes@walla.com

מוסד/ענף:

משרד

פקס/מייל/קיצור

נייד

ר
info@ba-furniture.co.il

רהיטי בית-אלפא -נגריה
מרכזיה
מנכ"ל  -עוז אלניר
מזכירה/הנה"ח  -צופית
שיווק/תמחור -

3462

3401
3402

052-3662962

3403

052-3794497

3407

zofith@baf.co.il
3468

משרד טכני-אבשלום תלמי

3405

מנהל מחסן  -עמיחי

3408

מנהל יצור  -אריה

3409

ריכוז קניות  -עמי קמבר

3566

052-5257808

רפת  -משרד
תומר משגב

3043

3554

8013
a_kamber@betalfa.org.il

050-2027411

דורון גרסיאני

diary@betalfa.org.il

052-8796455

ש
שבלולה -כושר באושר לאה נהוראי
שזיפים -מרכז פנאי ויצירה
טל שיזף
שרברביה  -גז
דורון גדיש

3972

lolo1012@walla.com 052-2831345
052-5012414

3049
8147

052-8890907

ת
תיקונצ'יק -אריק הולדהיים

3725

תיקוני חשמל ביתיים -אריק אלמוג
תפירה  -אירנה מושקוביץ

3083

תרבות  -משרד

3769

ספר טלפונים 2017/8

052-6009261

8105

052-5012420

e.almog.e@gmail.com

052-7991725

tarbut_ba@betalfa.org.il
עמוד 27

מוסד/ענף:

משרד

טל שיזף
תברואה  -נטע בן חמו
תשתיות ובניין -
יוחאי סמדג'ה

ספר טלפונים 2017/8

נייד

פקס/מייל/קיצור

052-5012414
8255

052-2274672
3535

3533
054-4442318

עמוד 28

tashtiot@betalfa.org.il

טלפונים חשובים בארץ ובאיזור
אגד  -מודיעין ארצי
אגד  -ארצי
אולם ה"קימרון"
אינטרנט תמיכה  -טלראן
בית גבריאל
בית-הכנסת בחפצי-בה
בנק המזרחי בית שאן
בנק הפועלים
גיל-עוז
גן השלושה )סחנה(
דואר בית שאן
דורות בגלבוע
הוט  -שירות לקיבוצים ועסקים
ישרכארט-ביטול כרטיס
לשכת הגיוס טבריה
כפריה  -מסעדת אל סלאח
מ.א .תיקונים לבית
מ.אזורית עמק המעיינות
מ.ד.א בית-שאן
מודיעין נתב"ג
מודיעין צבאי
מודיעין רכבת
מועצה אזורית גלבוע -לשכה
מוקד חירום במועצה 109
מכבי-אש בית-שאן
מכבי-אש עפולה 102
מרפאת "עומר" בעפולה
משטרת בית-שאן/קוד מקוצר
משטרת עפולה
נציב קבילות חיילים
"סלקום" שירות לקוחות
גז  -תן גז
קו-פתוח לחיילות
קופת-חולים בית-שאן
קצין העיר טבריה
תחנת "העמקים"

*2800
03-6948888
6586190
03-6002247
6751175
6532004
6064202/6
*2407
6587270
6586219
6480810
6421050
1800-106-161
03-6364400
6729840
6532389
1700-704-741
6065850
9-101
03-9723333
03-5691114
03-5774000
6533200
04-6071122
6588222
6522222
6525611
8100
6524444
03-6977433
*123
053-4395352
03-5697110
6489300
6533333

30

קודי קיצור למכשירי סלולר מטלפונים נייחים בקיבוץ
8020
אמבולנס )נייד של שרה(
8222
ביטחון  -אסא סלע
8000
בית חולים ה"עמק"
8147
גז  -דורון גדיש
8010
גזבר  -ספי בארי
8007
חשמל ובטחון – שלמה
8225
מוסך  -ארנון סלע
8011
יו"ר ועד ההנהלה  -איטל זלצר
8099
מחשוב  -שושן צלניקר
8146
מחשוב  -שרון זלצר
8012
מנהל קהילה  -שאול דובשני
3900
מרפאה -
8009
סבנוע  -גדי לנס
8006
סידור רכב  -טל אגוזי
8005
קור טק – לוניה
8209
רב גיל  -מיטל רבינו
8015
רכז משק  -שרי הרפז
8013
רכז קניות  -עמי קמבר
8226
רכזת בריאות  -לאה סלע
רכזת רווחה  -סימה בר
8004
שרברבות  -אבי שובל
8255
תברואה/תרבות  -נטע בן חמו
3303
שער כניסה לקיבוץ
מד"א
משטרה
משטרת בית שאן
מכבי אש
שר"פ )רופא(
מוקד מועצת גלבוע

9101
8100
04-6067444
9102
8111
8109

32

052-7712651

04-60711000
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