דוא"ל

נייד

amitabiri@gmail.com

050-9629628
052-8789757

chene@betalfa.org.il

052-3794488
052-3994029

עבודה

בית

שם

א
אבירי עמית
אבירי (שובל) ניצן
אגוזי חן
3767

3532

אגוזי טל

moregozi@gmail.com

052-2353281

3863

אגוזי מור

shaiegozi@gmail.com

052-3794463

3062

אגוזי שי

hazanmor@gmail.com

052-3496773

galiagam2@walla.com

052-2373086

3598

052-4480100

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

aviede@gmail.com
saried10@gmail.com

052-2361956

3877

052-4287545

3824

rachelah2@gmail.com

052-8890908

3682

moranabu@jafi.org

052-3847426

אוחנה מורן

054-5422250

אוחנה ניר
אטינגר ערן

eranetinger@hotmail.com

052-6009274

odelia.etinger@gmail.com

054-6600220

אטינגר אודליה

050-2066638

אור (אייל) אורן
אילת רותי
איתן תמר

3891

ruti@betalfa.org.il

052-4287564

tamari@betalfa.org.il

052-3794422

3610

hashmal@betalfa.org.il

052-2848254

3007

gioraa@betalfa.org.il

3619
3927

וורוצלבסקי שלמה

052-9593154

אלוני רחל

054-6766101

אלוני גיורא

052-8890906

אלוני יואב
רצאבי ליהי/אלוני
רצאבי אסף
אליהו אילן
אליוט זאב
אליוט שולה

054-7206634
054-4607004
052-5012450

zeliot0@gmail.com

052-8307873
052-2944564
1 עמוד

3799

2019 ספט טלפונים

שם

בית

אלמוג אריק

3888

עבודה

נייד

דוא"ל

052-5012420

arik.almog.ba@gmail.com
מייל משפחתי .לעסק ראה חשמל אלמוג

אלמוג ענת

052-4550001

אלמוג דויטשר אופק

ofekdeutscher@gmail.com 058-5032002

e.almog.e@gmail.com

אלקוני איריס

052-3994065

irisalkoni@outlook.com

אלקוני משה

052-2363784

malkoni@betalfa.org.il

אלקוני עינב

052-3794499

אלקוני אור

052-5088000

אלקוני עדי

052-8740295

אלקלעי זוהר

3539

סלע שירלי
ארבל מאירה

052-3784409
3609

3777

ארבל דוד

3836

ארבל עמיחי
ארטצ'ה חוליו

3860

ארטצ'ה ליסי

alkelai5@gmail.com

052-3867746
052-6009268

meira.arbel@gmail.com

052-2696145

sustrck@walla.com

052-3794484

originalblueprint@gmail.com

052-3994070
3035

אטרצ'ה דין

052-2896344

lisypeque@gmail.com

052-7991702

אש דבורקה

3810

052-6009258

אש יסמין

3963

yasminesh53@gmail.com 052-3794406

ash@betalfa.org.il

ב
בהט אלה

3870

בהט עידן
בהט עפרה

3779

052-5220290

eal.bahat@gmail.com

052-3605035

idan.bahat@gmail.com

052-5257823

ofrab@betalfa.org.il

בן דוד (פיבניק) שני

052-4287549

shanipivnik@gmail.com

בן דוד עמרי

052-8728991

בן-חמו אוריה

052-3851557

בן חמו יובל

052-5012444

בן-חמו נטע
ספט טלפונים 2019

3026

8255

052-2274672
עמוד 2

שם

בית

עבודה

נייד

בן-חמו קוקי

052-2351745

בן-חמו אימרי

052-2464144

בן-צבי ענת

3917

3017

בן-צבי גילי
בן-רעי אלי

gilibz@outlook.com

052-5220292
052-2353460

3781

בן-רעי נטע
בר סימה

052-3794425

דוא"ל

Elibenr@gmail.com

052-6009247
3715

3823

052-7712651

simabar5@walla.co.il

בר דני

052-2605147

ברנמן מורן

moranber201@gmail.com 052-3744336

ברנמן רונן

3077

052-5257826

ronenberneman@gmail.com

ברנע איריס

3871

052-2850268

irissbar17@gmail.com

זסלבסקי שמי
ברנע אליושה

052-2848258
052-2751628

3771

ברנע ערגה

barnea36@gmail.com

052-2685080

ג
גבאי גלי

3899

052-2353284

גבאי נילי

3734

052-2841447

nili10118@gmail.com

גבאי עילי

052-3994069

ilay101189@gmail.com

גבאי אמרי

052-6009273

גבאי נירית

052-3043798

nirititzhak@gmail.com

גדות אילת

3073

052-2206612

eilatgadot@gmail.com

גדיש אייל

3912

050-6305144

גדיש מירי

052-8890911

גדיש דורון

8147

052-8890907

גדיש ורד

3698

052-8307871

גדיש הדר

veredgadish@gmail.com

hadarganish123@gmail.com 052-5257807

גדיש מעיין

052-3794440

גדיש סקלוט עינב

054-8056802

ספט טלפונים 2019

miri0002@walla.com

עמוד 3

einav_gadish@walla.com

דוא"ל
yoav.sklut@gmail.com

נייד
052-4516838

maorgadish@gmail.com

052-8890910

גדיש מאור

053-2218037

גדיש איילת

tamirgadish@gmail.com

052-3239685

גדיש תמיר

brosha2@walla.com

053-2228010

גדיש ליהי

caggan.ruth@gmail.com

050-2263535

גוטמן כגן רות

tzuk226@gmail.com

052-3994043

גוטמן צוק

romikili@gmail.com

054-5553658

גוטמן רום

rachelgutt72@gmail.com

054-4834005

גוטמן רחלי

052-3794409

עבודה

בית

שם

סקלוט יואב

8209

3925

גוטמן רינה

3864

גולדברג איילת

seo.sitemanager@gmail.com

052-3794477

g_danny@netvision.net.il

052-6079660

giora3804@gmail.com

052-3867745

eatigolani16@gmail.com

052-3794455

udagolani@walla.com

052-3794408

גולני יהודה

mayagolany@gmail.com

054-8347888

גולני מאיה

idogurari@gmail.com
oragalili2017@gmail.com

052-9405163

()גרושברג

גור אריה עידו

052-3794481

3939

גלילי אורה

ruthygi@gmail.com

058-6533732

3732

גביש רותי-גלעד

yoavgenez2@walla.com

052-4209401

3916

גנז חגית

גולדברג דני
3613

3804

גולדנברג גיורא

3798

גולני אסתי

052-2285189

גנז יואב

yochaigenez@gmail.com

052-5012437

גנז יוחאי

yaelgefen@yahoo.com
oryfein@gmail.com

054-6754171

גפן פיין יעל

052-6511814

פיין אורי
ד

giladd209@gmail.com

052-6009262

דביר מאיה ויהודה

052-2605949

דגן צפי

054-4768222
4 עמוד

דהן גלעד
2019 ספט טלפונים

שם
דהן גלעד ענבר

דותן אביטל (מנו)

בית עבודה
נייד
052-6506840
3747

052-8890916

דותן ברק
דסיאטסקי אולה

3762

דסיאטסקי לוניה

3512

052-4422965

barak@efal.com

052-4209402

des.olga10@gmail.com

052-2353344

leondes@walla.com

דסיאטסקי אבי

053-3345105

דרור אבנר

052-5257825

דרור אורי

3037

052-5012415

דרור רננה
דרור אסתי

דוא"ל
ginbar94@gmail.com

oridrorr@gmail.com

053-3380143
052-2853221

3008

דרור מרדכי

052-2410537

דרור איתמר

058-5960637

דרור עדנה

058-7953595

דרור רביב

058-7678565

stdror@gmail.com

dror.raviv09@gmail.com

ה
הדס דודה

3693

052-2379108

הולדהים אריק

3022

052-6009261

dudahadas464@gmail.co
m

הולדהיים דלית

052-3994059

dalit_ho@walla.co.i

הורוביץ ליאור

052-2894413

horowitz.lior@gmail.com

הורוביץ אלונה

053-5200333

הכהן רמה ודניאל

3005

052-2410311

rama98455@gmail.com

הכהן עמית

3009

054-4892537

amit@liorsharf.co.il

הכהן רינת

054-4878296

הכהן עפרה
הכהן אילנה
הלפרין יעליק
הנדלר גל

052-8307870

הנדלר טל

052-2704443

ספט טלפונים 2019

3029

3456

054-2401430

ofraha71@gmail.com

052-2064065
052-3393433

עמוד 5

yaelhalperin@yahoo.com
Talhandler@gmail.com

שם

בית

עבודה

הנדלר איימי

נייד
054-7366221

דוא"ל
maxamy2@walla.co.il

הראל דייב

054-6597166

הראל מורן

054-6597165

moran406@gmail.com

052-5257802

amatziaherbst@gmail.com

הרבסט צופית

052-2977787

tsufithe@gmail.com

הרבסט אופיר

052-5012458

ofirherbst@gmail.com

הרפז יעל

3788

052-3994039

harpaz3788@gmail.com

הרפז נוגה

3905

052-3794475

nogaharp@yahoo.com

הרבסט אמציה

3084

בוריס קנוך
הרפז תמי
הרפז שי
הרפז שרי

050-4039101
3998

052-3994045

3850

052-3794443

harpaz3850@gmail.com

050-5579359

ו
וורוצלבסקי שלמה

3927

איתן תמר

3007

052-2848254

קריאות חירום 8007

3610

052-3794422

yaya@betalfa.org.il

וורצלבסקי ירון

052-5012441

ולדן רע

052-8890901

ולדן מיכה

3733

ולדן מיכל
ורד רחל ויפעת

3805

ז
זהבי (פנחסי) הדס
3838
וסהר

052-6091127

micha.walden@gmail.com

052-3994042

michal.walden@gmail.com

052-3794458

veredbeitalfa@gmail.com

052-5257820

זיידנברג יהודית

3785

052-2353324

zydush@gmail.com

זלצר איטל

3681

052-3692395

ital.zeltz@gmail.com

זלצר שרון
זלצר גילה
זלצר גיא
ספט טלפונים 2019

052-3575810
3929

052-2605922
052-6664820
עמוד 6

guyzeltzer@gmail.com

שם

בית

זלצר דניאל

3508

עבודה

נייד

דוא"ל

052-6009263

זלצר ליפה שלי

054-7438900

lipa.shelly@gmail.com

זלצר מנור

052-4209406

manor.z84@gmail.com

זסלבסקי עופרי

052-6009276

ofrizaslavski@gmail.com

זסלבסקי שמי

052-2848258

ח
חבצלת יובל

3844

050-2558895

חנון אורה

3718

052-2271765

חנון עמרי

3046

052-3994071

חסון (אייל) תומר

3696

052-5220296

o.o.hanoon2@gmail.com

ט
0529593151

טויל ג'רמין גגו
טוכמן איקי

3735

gagou54@hotmail.com

052-2350238

טוכמן אסתר

052-3239681

estertuch@gmail.com

טוכמן לאה

3744

052-2353337

leatu@walla.com

טוריאל אורן

3003

052-3794429

orentoriel@gmail.com

טוריאל נילי

3932

052-6009255

טוריאל שחר

052-5220289

טלמון נורית

3716

052-2267333

shachartoriel@gmail.com
nurittalmon@gmail.com

טמיר אביק

3780

052-2720674

avik3780@gmail.com

טמיר אסתר

052-2831076

ester.tamir44@gmail.com

טרגן יער

053-3353209

טרגן נדלר שחף

053-3353206

טרגן רונית

3959

טרגן ניסים
טרייבר מתיה
טרייבר ראובן

052-3994033
.

3801

052-9593174
050-5782801
050-5599764

י
ספט טלפונים 2019

r_tmir@walla.co.il

עמוד 7

tryber4143@gmail.com

דוא"ל
oronyahalom@gmail.com

נייד
052-2605917

morantv1604@gmail.com

050-7460618

עבודה

בית

שם

3074

יהלום אורון
מורן טויזר

052-3994076

3760

יהלום שחר

gidi_ya@betalfa.org.il

052-4209396

3813

יהלום גידי

timnaya@betalfa.org.il

052-3794413

יהלום תמנע

gadishshiri@gmail.com

054-7614441

יניב גדיש שירי

adiyan1390@gmail.com

052-4463448

יניב עדי

shachar.nehorai1@gmail.com

052-3794468

3572

052-6009249

oded_yaron@walla.co.il

3957

יערי שחר ועומר

3740

ירון רבקה
ירון עודד

054-7728901

כ
yaelizik@gmail.com

052-2848257

3739

כהן יעל
כהן יצחק

052-5012456

elisha_c1@walla.com

052-2703759

3484

cinbalo50@gmail.com

052-3994066

3922

3738

כהן אלישע
כהן ענבל
כהן אלירן

eliran_cohen@hotmail.com 050-9527747

כהן ליטל

clitaliam@gmail.com

050-7384244

ruty.kahana@gmail.com

052-2353316

3602

כהנא רותי

giorakw@clalit.org.il

050-6263252

3853

כהן וימן גיורא

052-5012414
052-2831147

שיזף טל

3972
3058

כנפי עירית

rcanfi@gmail.com

052-2681804

כנפי ראובן

einatcanfi@gmaul.com

052-6009264

כנפי דנוס עינת
דנוס אסף

fedekatz@gmail.com
hdsnevo@yahoo.com

054-2645424

)כץ פדריקו (פדה

054-6723600

כץ נויה

052-7950376
8 עמוד

כתבי נבו הדס
2019 ספט טלפונים

דוא"ל
haimkatabi@yahoo.com

נייד

עבודה

בית

שם

כתבי חיים

052-3862681

ל
לב מיכל ורני

rlev@betalfa.org.il

050-5388518

palhav@mdtdental.com

054-659-7100

levy2000@gmail.com

052-3692376

3958

לוי רעיה

052-2353346

3787

לוין דיתי

3808

להב פיני

לוין עדנה

052-5220282

לויסון נועם

052-6362290
ayelet.levison@gmail.com 050-7911560
benyliron5@gmail.com

052-2848583

hagit.lir@gmail.com

052-2363628

l.eynat@gmail.com

052-2687479

לויסון גילת אילת
3720

לירון חגית

052-2414984

8009

mlanesgad@gmail.com

052-3239679

3078

shiyl200@gmail.com

052-3872083

zur@enlightenergy.co.il

050-6977005

kadarit@gmail.com

meir.malachi@gmail.com

לירון בני

3051

לנס עינת

3775

לנס גדי
לנס מיכל

3680

לנס שירלי

3960

לנס צור
מ
מאור סדקו

052-7991725

3083

מושקוביץ אירנה

052-5012438

3966

מושקוביץ ויטלי

3894

מושקוביץ אירנה אמא

3784

מלאכי מאיר

052-3692384

מיכאל (מלאכי) רז

052-5282315
brachmelamed@gmail.com

052-3794404

3783

מלמד ברכה

nightmann61@yahoo.com

052-8890903

3021

מן לי
מן תום
מן רון
מן ליאורה

052-9593172

alcatraz@zahav.net.il

052-4188801
052-3843594
9 עמוד

3913

2019 ספט טלפונים

דוא"ל
etaimano@gmail.com

נייד
052-3994032

3751

מנו איתי ושרה

nitzamano11@gmail.com

052-2364136

3711

מנו ניצה

עבודה

בית

מנו אלי

052-2376043

gilltall7@gmail.com

052-6009256

שם

3759

מקניל ברוס

052-5220284

מקניל טל

054-5640845

מרום מושקו

054-4555690

מרום לב יעל
נ

loloneo1012@gmail.com

052-2831345

3941

נהוראי ערן

052-2848582
052-3692394

נהוראי לאה

3608

נהוראי סוניה

yuvalneo@me.com

052-9593176

נהוראי יובל

omer3313@gmail.com

052-4287553

נהוראי עומר

ovedneo@gmail.com

052-6009254

נהוראי עובד

052-5370055

נהוראי סיון

rozieneuman@gmail.com

052-3994037

3990

נהוראי נדב
נהוראי לירון
נוימן רוזי

d_nahum@betalfa.org.il

052-3994067

3859

נחום דוד

zoenahum@yahoo.com

052-2353325

3706

נחום זואי

millymedicci@gmail.com

052-4209394

נחום מילי

talnahum@vmail.co.il

052-3692379

נחום טל

nadavneorai@gmail.com

050-9300330

3872

052-8198453

052-5258868

kerenmona@gmail.com

3903

נחום קרן

052-8559595

uvnet@betalfa.org.il

052-5254278

yuvaln@biobee.com

054-6745365
10 עמוד

נחום שחר

3722

נייגר בתיה

3032

נצר דקלה
נצר יובל
2019 ספט טלפונים

שם

בית

עבודה

נייד

דוא"ל

ס
סולאז' סמדר

052-2212669

3802

סוננט(גולדנברג) טלי

054-4828611

taligol33@gmail.com

סוננט חן

050-9755028

sonant21@hotmail.com

סוננט נבו

054-4828622

nevo42668@gmail.com

סיון (הנדלר) עידית

3955

052-3794414

סיון יוסי

3782

052-2977887

סיון עזה

3851

052-9593180

סיון מעיין

052-2830596

סיון שיר

054-4411599

סלע ארנון

3944

8225

סלע לאה
סלע אילנה ואהוד

052-2480027

leasela@gmail.com

052-3994062
3743

3531

052-2751629

סלע נועה

052-2850198

נפתלי לוי

052-8085122

סלע אסא

smithlarry03@gmail.com

noasela1@gmail.com

052-3692383

asa.sela@gmail.com

סלע מיטל (לזר)

054-5658193

סלע ליאת

052-4287550

maytal.lazar@gmail.com
liats@betalfa.org.il

סלע אמיר

3839

054-9899699

amirsela1@gmail.com

סער רוחה

3796

052-2353347

rachels@betalfa.org.il

סער דן

3772

052-2415053

3818

סער ורד

052-6009234

סמדג'ה יוחאי

054-4442318

סמדג'ה עדי

052-8890904

veredansaar@gmail.com

ע
עופר יהודית

052-2353335

3776

עופר מייקל
עופר חן
ספט טלפונים 2019

3803

3443

052-6009267

mjoffer@outlook.com

052-2415040

cheno@outlook.com

עמוד 11

דוא"ל

נייד

sonia.betalfa@gmail.com

052-3994075

d_ori@zahav.net.il

054-6547743
052-5277711

עבודה

בית

שם

עופר סוניה
3996

עורי דן
עורי תמר

3922

054-2699224

עורי קרני

royaori1610@gmail.com

052-9593163

עורי רויה

zivaori100@gmail.com

052-4209393

zoharori70@gmail.com

052-3963971

niroribass@gmail.com

052-3692399

dadaeinav@gmail.com

052-2415077

3977

3816

עורי זיוה

3949

עורי נשר זהר
עורי ניר

3721

עינב עינת

3764

ronanaeinav@gmail.com

052-2894200

orlygalya@gmail.com

052-5940912

עינב דוד

3063

עינב רונה
ענבר אורלי
פ

orit_peer1@walla.co.il

052-2353315

3946

פאר אורית

ayeletp3@gmail.com

058-6533868

3868

פאר איילת

boobale11@walla.com

052-2353334

3551

פאר מאיה

mpeer@betalfa.org.il

052-7991710

3807

פאר מיכאל

tamapaz40@gmail.com

052-7991722

3778

פז תמר

peyura2@gmail.com

054-8068333

3875

פטרוב יורי

hen259@gmail.com

050-9034308

bituah@betalfa.org.il

052-2414800

yonatya@gmail.com

052-3692390

פטרוב חן
3481

3717

פיבניק ניר

3956

יהלום יונת/פישבין
פישבין אלון

054-2310519
3947

פלאי ניר

052-2605924

3806

פלד יונתן

052-2848255

3712

פלד רחל

Negiot.blev@gmail.com

052-3867747

yonatanpeled1@email.com

peled19@walla.com

3546

פלד שחר

peledshachar@gmail.com 050-9222803
052-2353336
12 עמוד

3728

פנחסי הטי
2019 ספט טלפונים

דוא"ל
yesh_p@betalfa.org.il

052-3794421

michalpi64@gmail.com

052-3994046

3502

052-2831239

3938

פנחסי ישעיהו
פנחסי שאבי
מיכל ושי
פנחסי נטלי

052-2271762

3603

פנחסי ענבל

052-3994048

3965

פסח ישראל

israepe@gmail.com

pessah_ruty@walla.co.il

נייד

עבודה

בית

שם

052-2850184

פסח שאול

052-7405660

פסח אשרת

052-2580628

3811

פסח רותי

052-2420103

3983

פרנס נעמי
צ

petzek@gmail.com

052-3994056

3923

צ'יזיק דליה

yairzimand@gmail.com

050-8172677

3856

צימנד יאיר

052-2987688

3477

צימנד ריבה

052-8890919

3006

צימנד שרקה

ishai@betalfa.org.il

052-2267331

3095

צלניקר ישי

shosh@betalfa.org.il

052-6009260

nadav2000t@gmail.com

052-9593164

צלניקר נדב

adva.tzelniker@gmail.com 052-9593168

צלניקר אדוה

nadavadvastav@gmail.com

052-5411995

limor.zfoni@gmail.com

052-3794446

rhael1241@gmail.com

052-2695503

צלניקר שושן

3559

צלניקר סתיו
3033

3088

צפוני לימור

3988

צפוני רחל ועזרא
ק

lalivguttman@gmail.com

054-2386700

קארו לליב

liorcaro@gmail.com

054-6735623

קארו ליאור

shachar.kadmon@gmail.com

052-8748202

מציל-קדמון שחר

oren_keidar@hotmail.com 052-9409257
13 עמוד

3960

קולטון מילה

3993

קידר אורן
2019 ספט טלפונים

דוא"ל
liorkeydar@gmail.com

נייד

עבודה

בית

שם

052-8760062

קידר יעל

052-3575809

קידר ליאור

050-9266842

קידר הדר
קידר זהבה

zk12343@gmail.com

052-2353312

kedr@betalfa.org.il

052-2848586

j2014832@gmail.com

052-2831101

inbarkle@gmail.com

052-5220299

קליין ענבר

052-2410306

קליין צור

054-2270373

קליין רינת ועופר

rinatroth@gmail.com

3937

קידר איתמר
3736

harela.kamber@gmail.com 052-2353314
Yair_ka@betalfa.org.il

052-2353282

amram3737@gmail.com
hoadkaplan@yahoo.com

052-5257808

3713

קמבר הראלה
קמבר יאיר

8013

3737

קמבר עמי
קפלן אוהד

052-3794433
052-3794492
054-5221205

קליין יעקב

3750

3791

קפלן רחל

3895

קסוס טלילה

elikassus@gmail.com

054-5221206

קסוס אלי

giorakrool@walla.com

052-2480013

קרול גיורא

054-4978293

ראודנסקיס רון

aronas26@gmail.com

052-4730737

ראודנסקיס דקלה

anatregev9@gmail.com

052-2356269

shmil.regev@gmail.com

052-2411603

רגב שמוליק

lilach978@gmail.com

050-6532642

רגב (קדם) לילך

regevran@gmail.com

052-3891316

רגב רן

052-2850289

3709

3731

רגב ענת

רון מיכה
רון נעמה

namaron@gmail.com

052-6009270

ilana9763@gmail.com

052-3794428

3794

רובין לביא אילנה

054-5610763

3093

רוזנברג בוריס

054-7847907
14 עמוד

רוזנברג וולה
2019 ספט טלפונים

דוא"ל
chanoch_r@yahoo.com

נייד

עבודה

054-6634379

בית
3822

Yaronrotem10@gmail.com 052-9469832
052-3794401

eldy46@yahoo.com

052-3692391

רוזנברג חנוך
רוזנברג תרין

054-6634377

Oritam65@gmail.com
iaradoce@yahoo.com

שם

3915

רותם ירון
אורית עמית רותם

052-2605764

3953

רז איירה
רז אלדר

052-2975513

3726

רז רעיה

elrar@gmail.com

052-5257806

רז אלי

magiyrata@gmail.com

050-2549176

רטה מגנניה

elirata@gmail.com

055-6608701

רטה אלי

050-4020902

3980

רינג יזהר

yaelring@gmail.com

052-3794426

רינג יעל

yasmin.ring@gmail.com

052-2616018

רינג יסמין

052-4487441

3878

רפופורט מלכה

lihia@emekyizrael.org.il

054-4607004

רצאבי (אלוני) ליהי

asaf4479@gmail.com

054-4607004

רצאבי אסף
ש

shvadronh@gmail.com

052-2760331

3793

שבדרון חני

tech_sec@betalfa.org.il

052-2410428

3832

שבדרון רבקה

tiphtiphy@gmail.com

052-3794478

3034

שביט עפרית

052-2415092

3786

שביט ציונה

3729

שבת שולה

3752

שבת יוני

052-8890913

yoni1969@gmail.com

3612

052-2848585

שבת נעמה

052-6009272

gallillea@gmail.com

052-2353323

3869

שגב גלי

dganitsade@gmail.com

052-3554426

3833

שדה דגנית

dansade@gmail.com

052-2854963

adva158@gmail.com

054-9747575
15 עמוד

3552

שדה דני
שדה אדוה
2019 ספט טלפונים

דוא"ל
bensade@gmail.com

נייד
052-8890905

שדה בן

sheeerba@gmail.com

052-3794412

שובל שרה

עבודה

052-2353345

rikashuval@gmail.com

052-8890912

keren@abtoyota.co.il

050-7849997

בית

3616

שובל אבי
שובל ריקה

3843

שטרית קרן
שטרית יוסי

050-7514733

hagar.sezaf@gmail.com

שם

052-5012416

3809

שיזף הגי

052-6662273

3969

שיזף אודי
שיזף שימרית

shimritshe@gmail.com

052-6662274

talshezaf@yahoo.com

052-5012414

giorakw@clalit.org.il

050-6263252

שיזף טל
כהן וימן גיורא

rotemalkony@gmail.com

050-6713551

שיפמן (אלקוני) רותם

haranshifman@gmail.com

052-4638803

שיפמן הרן

timninana@gmail.com

052-3994051

sivanshohams@gmail.com

050-7555444

שפירא סיון

rahavsh@gmail.com

052-7908238

שפירא רהב

zohar@xi-men.com

052-8337931

ranti@betalfa.org.il

052-2292045

nirshribman@gmail.com

3853

3901

3072

שמר תמנע

3920

שרבף זוהר ושמעון

3797

שרייבמן רן

052-3994074

שרייבמן רחל

050-2424429

שרייבמן ניר

052-8663829

שרייבמן הדס
ת

052-8307874

alizatalmi@gmail.com

052-3794430

16 עמוד

3405

3708

תלמי אבשלום
תלמי עליזה
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