
25465 לילך המל 32949612 avi_lilah@walla.co המפרש 7 כפר ויתקין 40200   522340108
25466 גלעד בלס 32181786 gilbil@gmail.com הכלנית 17 כפר סבא     547534353 5.5E+08
25467 גלעד בלס 32181786 gilbil@gmail.com הכלנית 17 כפר סבא     547534353 5.5E+08
25468 עירית שטיין 58817693 stain@zahav.net.i ארבל 9 ראשון לציון 75474   527207206 5.05E+08
25469 עירית שטיין 58817693 stain@zahav.net.i ארבל 9 ראשון לציון 75474   527207206 5.05E+08
25470 דורון יהוד 35685171 dorony78@013ne ביצרון תל אביב 67894   523202379 5.23E+08
אמציסלבסק25471 יבגני 3.17E+08 ayevgeni1@gmail. משה קול 2 אשקלון 78696   544559027
25472 מיכל גליקמן 17714098 michalgl@gmail.co בן יהודה 20 באר שבע     522326128
25473 שלומית ליפשיץ לוי 27922632 sh.levy@gmail.com הליבנה 54 גבעת עדה 37808   526994298 5.78E+08 7.78E+08
25474 שלומית ליפשיץ לוי 27922632 sh.levy@gmail.com הליבנה 54 גבעת עדה 37808   526994298 5.78E+08 7.78E+08
25475 הילה קוסטמן 29372828 hilakostman@gma תל חי 29 ראשון לציון     052‐7537402 077‐33011
25476 אלכסנדר מירופולסקי 3.12E+08  miropolskia@wal מבצע עובדה באר שבע 84576   525020859
25477 מרק לרנר 3.19E+08 marler22@013.ne ההסתדרות 7 נתניה 42541   052‐3605290
25478 אפי יצחק 24855041 efi36@bezeqint.ne המלך שלמה 6 אשדוד 77496   08‐8646627 5.78E+08
25479 אפי יצחק 24855041 efi36@bezeqint.ne המלך שלמה 6 אשדוד 77496   08‐8646627 5.78E+08
25480 גיל וחגית מלכא 25004847 adidi901@gmail.co שני 5 מודיעין     5744240966
25481 גיל וחגית מלכא 25004847 adidi901@gmail.co שני 5 מודיעין     5744240966
25482 איקה רודיטי 54580592 ikarod@walla.comgil 79 hrrzliya 46291   544324297 99555945
25483 איקה רודיטי 54580592 ikarod@walla.comgil 79 hrrzliya 46291   544324297 99555945
25484 נדב חסיד 39694914 nadavhassid@gma הנרקיס 59 תל מונד 40600   525708276
25485 נדב חסיד 39694914 nadavhassid@gma הנרקיס 59 תל מונד 40600   525708276
25486 אופיר ניזרי 25116393 offirn@nioi.gov.il צרנחובסקי 5 א ירושלים     0506217586/0506285072
25487 סקליארבסקבוריס 3.08E+08 boris_skliarevsky@ הרב קוק ראשון לציון 75306   528544597
25488 סקליארבסקבוריס 3.08E+08 boris_skliarevsky@ הרב קוק ראשון לציון 75306   528544597
25489 אהוד כליף 58728189 udikalif@013.net מגדל הלבנון 9 מודיעין 71709   505747710 89753465 26253502
25490 מריוס בראון 11231933 m_braun_md@ya קפלנסקי 3/31 נתניה     0508335185/0508337261
25491 אבנר עידן 55080311 idan40@bezeqint.14 עמק השושנים נס ציונה     545465033
25492 אבנר עידן 55080311 idan40@bezeqint.14 עמק השושנים נס ציונה     545465033
25493 אליה פסוק 3.07E+08 ilyasok@mail.ru איביקור 466 צפת     506012466 7.22E+08 7.22E+08
25494 סני גורדון בר 64895501 gorbar@012.net.ilארזים 8 )בית אב רמת גן )רמ     054‐5440030‐03‐9023288
25495 אהוד כליף 58728189 udikalif@013.net מגדל הלבנון 9 מודיעין     050‐5747710‐08‐9753465
25496 טלי סנה 27930502 tali00770@walla.c שלמה 8 פתח תקוה     050‐8443688‐050‐7764112
25497 יהודה בשן 9265414 bashan_1@netviso לוטם 186 גן נר 186     0528965071/046400264
25498 רחל מדוויל 54911219   ליד בית שממושב אשתאול     0509908889/029913687
25499 חניתה כגן 54115001 hanitakagan@gma27 טשרניחובסקי הרצליה     544667793
25500 חניתה כגן 54115001 hanitakagan@gma27 טשרניחובסקי הרצליה     544667793
25501 שי שפיצר 27729631 shaisp@yahoo.com משק 7 כפר הרי"ף 79830   528395304
25502 דן בר‐יעקוב 33992132 danbaryak@gmail אפשטיין 9 תל אביב     544917807
25503 לב לוין 3.09E+08 levarlev@gmail.co אתרוג 15 מעלות 25591   2872115 054
25504 לב לוין 3.09E+08 levarlev@gmail.co אתרוג 15 מעלות 25591   2872115 054
25505 תמר ניר 52732310 tamarl@walla.co.i ההדרים 10 כפר מעש     052‐2522865‐052‐3611657
25506 דן בר יעקב 33992132 danbaryak@gmail אפשטיין 9/3 תל אביב     0544917807/0507285878
25507 שולה הרפז 9403189 natirotem@mh.orקיבוץ משמר העמ משמר העמ 19236   505669154 5.23E+08
25508 שי עופר 64889082 shaiofer@gmail.co אוהל משה 7 ירושלים 94315   546211213 26236994
25509 שי עופר 64889082 shaiofer@gmail.co אוהל משה 7 ירושלים 94315   546211213 26236994
25510 ניר צנטנר 24431322 nirtali@012.net.il הסוללים הסוללים 17905   578185574
25511 ניר סנצו 66384793 nirsancho@gmail. הפלמח 19 ירושלים     578119020 5.26E+08
25512 אמיל ברשדסקי 17514613 emil72@bezeqint. סופר שלום גדרה 70700   057‐8191270 7.79E+08
25513 evgeny chernous 3.32E+08 go‐nen@mail.ru kibuz gonen kibuz gone 12130   46955171 5.5E+08
25514 evgeny chernous 3.32E+08 go‐nen@mail.ru kibuz gonen kibuz gone 12130   46955171 5.5E+08
25515 עודד בן דב 36842524 bendovo@gmail.c הרב מימוןצ 9 א נוש חיפה     5.45E+08 5.29E+08
25516 reuven meidan 3218682 meidanra@bezeqi zalman shneior ramat hash 47239   35409501 5.43E+08
25517 reuven meidan 3218682 meidanra@bezeqi zalman shneior ramat hash 47239   35409501 5.43E+08
25518 אבנר כרמון 51614568 avnercar@netvisio מעינות 12 שמשית 17906   050*‐5342418
25519 כהן עופר לו קטיה 24614299 ofer.kevi@neff.co9/13 משה מזרחי רחובות     0522338593/0526064788 5.07E+08
25520 נטליה דובקין 3.17E+08 natalya_bukrinski@ אביטל 45 יוקנעם עילי     547405628
25521 נטליה דובקין 3.17E+08 natalya_bukrinski@ אביטל 45 יוקנעם עילי     547405628
25522 אשר כהן 52091857 acohen110@013.n70 אלכסנדר זייד קריית חיים     0544‐844528
25523 ורד פורבס 38205241 forbes@actcom.coתרנ"א 49 )כניסה חדרה     054‐2121419‐050‐8260050
25524 שושנה ינאי 64877558 psyanai6@012.net ירושלים רממשה קול 47     26798073 5.25E+08
25525 רובי זליאט 33200502 rzaliat@gmail.com מושב מגדיםמשק 16א     507489568 48582212
25526 אבי בן שימחון 22333728 avibns@gmail.com הידידות 10 הוד השרון     052‐8580079‐09‐7417916
25527 שפירא אייל 29388394 eyalshatira@hotm אבן גבירול 102 תל אביב     526011101 5.27E+08
25528 Yura Yudizky 11099504 yrban57@gmail.coMalahay Israel Qiriat Gat 82030   86885552 5.48E+08
25529 מיה מור 25610478 mayamor@bezeqi ה באייר 74/12 ראש העין     524402822 5.24E+08
25530 רויטל גוטלון 58794470 gutlohnr@bezeqin ההסתדרות 8א רעננה 43455   052‐3853737 09‐746318
25531 רויטל גוטלון 58794470 gutlohnr@bezeqin ההסתדרות 8א רעננה 43455   052‐3853737 09‐746318
25532 מרדכי פיירשטיין 38086328 5804303@gmail.c נחמיה 18 ירושלים     25322715 5.28E+08
אדן בע"מ ח25533     ilan@edentis.comשלמה שידרוביצק פתח תקוה     054‐6639363
25534 הורוביץ )מאאיילה 64943855   מודליאני 9 תל אביב     527225548 5.05E+08
25535 שרה ודני פיטוסי 76312461   התאנה 7/2 קריית חיים     522558033 5.46E+08
25536 מוטי דהן 59044255 moti024@bezeqin נחליאל באר שבע     578129919
25537 אבי דביר 51491298 dvir@gevaram.org דרומית לאשקיבוץ גבר עם     547701708 5.48E+08
25538 מיכאל קדם 14422638 mirimicha@012.ne הציונות 44 אשדוד 77456   775500600 5.24E+08
25539 אבי דביר 51491298 dvir@gevaram.orgד .נ .חוף אשקלון קיבוץ גברע 79130   547701708 5.48E+08
25540 גיל רובין 24199309 gili_index@walla.c מח"ל 70 תל אביב 67291   542220588
25541 רעיה קיקוזאשוילי 14422612 mirimicha@012.ne4 ועידת הלסינקי נתניה     077‐55500700‐052‐4230617
25542 צחי עבדת 27913086 zahi.ovdat@gmail 98 קיבוץ שדה  12145   528904200 5.23E+08
25543 צחי עבדת 27913086 zahi.ovdat@gmail 98 קיבוץ שדה  12145   528904200 5.23E+08
25544                
25545 אילנה אביב 8755910 ilana‐av@013.net הדקלים 183 פרדס חנה     052‐4743374
25546 מיכאל מטליצקי 3.19E+08 olmet89@gmail.co קורנית 2 נצרת עילית 17096   528882939 5.42E+08



25547 מאיר מימון 4113023 mmaimon@barak רות 7 תל א5ביב     99551970 5.27E+08 99580399
25548 מאיר מימון 4113023 mmaimon@barak רות 7 תל א5ביב     99551970 5.27E+08 99580399
25549 מאיר מימון 4113023 mmaimon@barak רות 7 תל אביב     99551970 5.27E+08 99580399
25550 ניר הלמות 29483534 nhalmut@avaya.c עגור 10 קיסריה 30889   547778002 5.48E+08
25551 ניר הלמות 29483534 nhalmut@avaya.c עגור 10 קיסריה 30889   547778002 5.48E+08
25552 הרי שיה 45232535 shaya6@015.net.i  מושב יערה מושב יערה 22840   49806046 5.48E+08
25553 הרי שיה 45232535 shaya6@015.net.i  מושב יערה מושב יערה 22840   49806046 5.48E+08
25554 אלכסנדר אלקין 3.07E+08 alexandrelkin@ya דרך הציונות 47 אריאל 40700   544906839
25555 אלכסנדר אלקין 3.07E+08 alexandrelkin@ya דרך הציונות 47 אריאל 40700   544906839
25556 ראובן מידן 3218682 meidanra@bezeqi זלמן שניאור 30 רמת השרון     543364833 35409501
25557 רמי חנדלי 55681175 rami357@012.net הנרקיס 15 קרית עקרון     547580315 7.79E+08 7.79E+08
25558 סטס ליכטשטיין 3.07E+08 stas@matrix.co.il תפוח 7 ערד     054‐6683941
25559 גילה רובינזון 57931602 ROBINSON.AVI@G שאול 4 חיפה 32692   04‐8229383 5.02E+08
25560 גילה רובינזון 57931602 ROBINSON.AVI@G שאול חיפה 32692   04‐8229383 5.02E+08
25561 דוד אורן 16694309 david.oren@colmo 30 ראשון לציון     543377154
25562 דוד אורן 16694309 david.oren@colmo 30 ראשון לציון     543377154
25563 דניאלה לוי ארז 17855255 levydaniella@gma הזית 2 קריית אונו     523573547
25564 אלכסנדר קצפ 3.06E+08 kast1@017.net.il גומה 13א קרית טבעון     507823405 48720145
25565 אלכסנדר קצפ 3.06E+08 kast1@017.net.il גומה 13א קרית טבעון     507823405 48720145
25566 יהודה בנדקובסקי 27827757 bendi@sela.co.il הבנאי 17 ב ירושלים 96264   4938314054 4.94E+09
25567 ויטלי פינקל 3.12E+08 aerodyssey@hotm ירושלים 39 בת ים 59382   544404467
25568 ויטלי פינקל 3.12E+08 aerodyssey@hotm ירושלים 39 בת ים 59382   544404467
25569 דורון שפונדר 55059588 golo46@012.net.i דרך יצחק בן ארי רחובות 76667   548182150 7.77E+08
25570 דורון שפונדר 55059588 golo46@012.net.i דרך יצחק בן ארי רחובות 76667   548182150 7.77E+08
25571 מיכל חודורוב 57300758 michal057@walla. יעבץ 6 רמת גן 52267   35742875 5.23E+08
25572 אלון בן דוד 38387759 alonbendavid@01 יוסף 3 נתניה     523506050
25573 אלון בן דוד 38387759 alonbendavid@01 יוסף 3 נתניה     523506050
25574 אבי גנגיאן 57677668 gad.rosen@gmail. חן 18 כניסה ב פתח תקוה     506994405
25575 בוריס בזנר 3.09E+08 inap@012.net.il דרור 13 זכרון יעקב     542490472 7.22E+08
25576 רוני בננסון 34900241 roni.benenson@gm החלוץ 27 הרצליה     542555470
25577 אדיק קפצן 3.08E+08 edikap@gmail.com אהרוני 5 ירושלים     545885907 7.75E+08
25578 ewactli ewactli 6393 docwcl@dkzhyj.coLAXHAXVnFYKM  93210   71213092169 9.74E+10 6.8E+10
25579 gmwbdsaqgmwbdsaqt 76308 ttlflo@hqpryo.comclffbVVedguj   65537   82673495729 9.53E+10 1.95E+10
25580 גייסון כץ 3.29E+08 jeissonkatz@gmai הנמל 37 חיפה 33031   547960645
25581 ילנה ריינוס 3.07E+08 shehmester@gma10 יואב בן צרויה אשדוד     88648534
25582 ילנה ריינוס 3.07E+08 shehmester@gma10 יואב בן צרויה אשדוד     88648534
25583 אפרת בוקר 27171586 ef123@013.net דר 'יהודה פרח נתניה     524227707
25584 אסף גרומן 28464980 asaf713@gmail.co אבנר בן נר 16 נס ציונה     505556289
25585 אליהו עמוס 63238042 eamos50@hotmai אביחיל ראשון לציון 75716   39525018 5.05E+08
25586 אליהו עמוס 63238042 eamos50@hotmai אביחיל ראשון לציון 75716   39525018 5.05E+08
25587 ולרי דיאצ'נקו 3.12E+08 dvikaaa@walla.co חיים תורן 5 ירושלים     572461987 02‐6512398
25588 ולרי דיאצ'נקו 3.12E+08 dvikaaa@walla.co חיים תורן 5 ירושלים     572461987 02‐6512398
25589 איתן כהן 52627908 eitan201@bezeqin משה קול 21 ירושלים 93715   506200339
25590 אביבה מסיקה 58107020 aviva1@beer‐tuviaמושב שדה עוזיה מושב שדה 79260   506399987 5.04E+08
25591 אביבה מסיקה 58107020 aviva1@beer‐tuviaמושב שדה עוזיה מושב שדה 79260   506399987 5.04E+08
25592 נינה גלינסקי 3.24E+08 inna1105@walla.c החצב 19 נשר 36832   546497811 5.5E+08
25593 שרון יקותיאל 25719212 helena25@012.ne נופי ממרא 247 קרית ארבע 90100   506718982 5.78E+08
25594 ניסים אמר 33471673 kapri0@walla.com יוהנה זבוטינסקי באר שבע 84258   86432769 5.47E+08 86284806
25595 ניסים אמר 33471673 kapri0@walla.com יוהנה זבוטינסקי באר שבע 84258   86432769 5.47E+08 86284806
25596 חנה יונה 59609065 hana_yona@walla גלגל אופקים 87589   077‐5123365 050‐66102
25597 חנה יונה 59609065 hana_yona@walla גלגל אופקים 87589   077‐5123365 050‐66102
25598 סמירה איסקוב 3.13E+08 ishakov@bezeqint גולדה מאיר 5 קרית ים 29057   528886258
25599 אבי ששון 57449480 avi‐d‐m@zahav.ne ויסוקר 12 פתח תקווה 49280   523434430
25600 יעקב זהבי 8117426 cobiz@netvision.nמזאה 5 הרצליה הרצליה 46408   09‐9504272 5.47E+08 99562710
25601 zurab sapir 3.11E+08 suphirzu@gmail.co שיטרית 67 באר‐שבע 84357   576363450 7.75E+08
25602 zurab sapir 3.11E+08 suphirzu@gmail.co שיטרית 67 באר‐שבע 84357   576363450 7.75E+08
25603 נצחיה שחר 51023331 shacharshiran@gm  גבע 3 גבעת זאב 90917   544555072 26254575 26231118
25604 נצחיה שחר 51023331 shirandeep@gmai גבע גבעת זאב 90917   544555072 26254575 26231118
25605 נצחיה שחר 51023331 shirandeep@gmai גבע גבעת זאב 90917   544555072 26254575 26231118
25606 אורי יהוד 37347804 oyauod@walla.co. אהרון בוקסר נס ציונה     525015632 5.25E+08
25607 אורי יהוד 37347804 oyauod@walla.co. אהרון בוקסר נס ציונה     525015632 5.25E+08
25608 אורי יהוד 37347804 oyauod@walla.co. אהרון בוקסר נס ציונה     525015632 5.25E+08
25609 אילן רחמי 3E+08 lanirahma@gmail. דבורה נביאה באר שבע     505355191
25610 איל רחמי 3E+08 lanirahma@gmail. דבורה נביאה באר שבע     505355192
25611 amos fried 11986007 aafriedlaw@yahoo194 nokdim nokdim 90916   0544‐931359 02‐996008 1532‐6222510
25612 amos fried 11986007 aafriedlaw@yahoo194 nokdim nokdim 90916   0544‐931359 02‐996008 1532‐6222510
25613 יפעת סהר 27807825 sahar‐sy@zahav.n האילנות 14 גת רימון     03‐9336141
25614 יפעת סהר 27807825 sahar‐sy@zahav.n האילנות 14 גת רימון     03‐9336141
25615 אלקו גנאשוילי 16347296 tkeu@zahav.net.il אלכסנדר פן 2 אשדוד 77622   88552994 88558359
25616 ניר בקאי 25164807 einat@carousela.c16 בניי הנביאים רמת גן     050‐4644364‐050‐4493428
25617 נחום קויפמן 3.05E+08 nkoifman@013.ne מונטיפיורי 17 חולון     050‐8111038‐054‐4938013
25618 הרשקוביץ נתן 55913123 gnatanh@gmail.co קלאוזנר 1 קריית אתא     054‐3165111‐04‐8446777
25619 יפים בלמן 3.1E+08   הרטום 13 )הר ה ירושלים     054‐7654450
25620 מאיה קיטרו 27489418 yuvalkitaroo@gmaאחים יעקב וצבי א מזכרת בתי 76804   502081507 89492468
25621 מאיה קיטרו 27489418 yuvalkitaroo@gmaאחים יעקב וצבי א מזכרת בתי 76804   502081507 89492468
25622 טל ארליכמן 33230392 talerlic@hotmail.c נהר הירדן 16 קריית אונו     526587095
25623 טל ארליכמן 33230392 talerlic@hotmail.c נהר הירדן 16 קריית אונו     526587095
25624 אריק ברגר 24165680 gh136@zahav.co.i סן מרטין 2 לוד     050‐8531992‐08‐9203792
25625 מוטי בן דוד 55550115 mobd@walla.com האגדה רמת גן 52377   03‐5744620 0524‐7404
25626 מוטי בן דוד 55550115 mobd@walla.com האגדה רמת גן 52377   03‐5744620 0524‐7404
25627 מאור בקר 61015475 rina94@gmail.com דוהני 31 יבנה     0544‐908211‐054‐6527526
25628 טל מאיר 66128687 taimeir82@hotma121 המשחררים באר שבע     575751752 5.46E+08



25629 טל מאיר 66128687 taimeir82@hotma121 המשחררים באר שבע     575751752 5.46E+08
25630 דימטרי גולדן 3.21E+08 dmitgoldin@gmail דוד פינסקי 55 חיפה     054‐6464819‐04‐8339594
25631 אייל אשכנזי 42258368 eyala50@walla.co חנקין 98 חולון     527799640
25632 אייל אשכנזי 42258368 eyala50@walla.co חנקין 98 חולון     527799640
25633 לאון בנדר 3.04E+08 mailbe@gmail.com לכיש 111 שוהם     545425243
25634 לאון בנדר 3.04E+08 mailbe@gmail.com לכיש 111 שוהם     545425243
25635 אופיר גורטלר 38563490 ofir_1413@hotma הראל 11 חיפה 34555   48262235 5.08E+08
25636 edmond hamo 73785164 edmondhamo@nenili 11 ranana 43206   97420850 5.29E+08 97429850
25637 edmond hamo 73785164 edmondhamo@nenili 11 ranana 43206   97420850 5.29E+08 97429850
25638 edmond hamo 73785164 edmondhamo@nenili 11 ranana 43206   97420850 5.29E+08 97429850
25639 ירון אגי 49811151 yaron.agi@gmail.c האילנות 94 צור יגאל     054‐6543016
25640 מרגריטה ביאלסקי 3.04E+08 ritab54@gmail.com בית לחם 10 ראשון לציון 75323   054‐4602827 03‐955026
25641 מרגריטה ביאלסקי 3.04E+08 ritab54@gmail.com בית לחם 10 ראשון לציון 75323   054‐4602827 03‐955026
25642 צפריר כהן 59308007 tzafrirco@eshed‐m הסייפן 35 רמת השרון     523433065 03‐540641
25643 צפריר כהן 59308007 tzafrirco@eshed‐m הסייפן 35 רמת השרון     523433065 03‐540641
25644 ענת גירון 59746396 anatg@tase.co.il שער אפריםאלמוג     546638011
25645 ענת גירון 59746396 anatg@tase.co.il שער אפריםאלמוג     546638011
25646 שימי פרץ 39097902 shimi_a1@walla.c אריה שנקר 29 חולון     054‐3019127 054‐73703
25647 שימי פרץ 39097902 shimi_a1@walla.c אריה שנקר 29 חולון     054‐3019127 054‐73703
25648 salma abu assa 66596321 abuassas@bgu.ac. תל שבע תל שבע     543033464
25649 גיא אנגל 39493341 engel.guy@gmail.c עמינדב 22 תל אביב 67066   054‐8059642 7.47E+08
25650 רועי אלוש 46231973 perla_liri@walla.c סתוונית דימונה 86000   528894842 5.29E+08
25651 טל שמואלי 32053381 tal56@zahav.net.i המייסדים 36 רמת השרון 47245   524633322
25652 טל שמואלי 32053381 tal56@zahav.net.i המייסדים 36 רמת השרון 47245   524633322
25653 נאשף נאשף 33548397 haninbiedasnashe טייבה 22 טייבה המש 40400   574834113
25654 נאשף נאשף 33548397 haninbiedasnashe טייבה 22 טייבה המש 40400   574834113
25655 משה ברנד 58842212 mosheb@ariel.ac. עמק אילון 18א שהם 60850   03‐9732477 054‐77402
25656 משה ברנד 58842212 mosheb@ariel.ac. עמק אילון 18א שהם 60850   03‐9732477 054‐77402
25657 גבריאל שחימוב 36576981 gavriel84@gmail.c הקשת 2 תל אביב 66765   777100129 5.46E+08
25658 שי גואטה 25764705 shaygueta@yahoo עונות השנה נס ציונה     526040864 88698652
25659 טל הרמון 22630172 tal_harmon@yaho קטלב 25 גדרה 70700   524740219
25660 טל הרמון 22630172 tal_harmon@yaho קטלב 25 גדרה 70700   524740219
25661 רוית שלם 29409984 ganravit@zahav.n השניים 4 כרכור 37000   46276766 5.23E+08
25662 רוית שלם 29409984 ganravit@zahav.n השניים 4 כרכור 37000   46276766 5.23E+08
25663 Katy Goncharov 3.1E+08 katygn@gmail.com יששכר 1 אשדוד     544471103
25664 Katy Goncharov 3.1E+08 katygn@gmail.com יששכר 1 אשדוד     544471103
25665 איציק פוסטי 23097363 maorpo3@walla.c הקקטוס 9 אבן יהודה     528334449
25666 איציק פוסטי 23097363 maorpo3@walla.c הקקטוס 9 אבן יהודה     528334449
25667 אלכסנדר קצפ 3.06E+08 kaft1@017.net.il גומה 13 קריית טבעו     507823405
25668 דינה מיטס 38624557 dmeytes@gmail.co תל אביב ‐יפמאנה 21     544565213
25669 אדמונד חמו 73785164 edmondhamo@ne נילי 11 רעננה     0528700907/097420850
25670 אריה הרשקו 55527246 arie.hershko1@gm עינב 1 רחובות     522455842 89358877
25671 עמוס פריד 11986007 aafriedlaw@yahoo 194 נוקדים     0544931359/029960081
25672 יצחק ריכטר 3E+08 siso_batiho@walla מאיר הרמן 4 נס ציונה     547490229
25673 יצחק ריכטר 3E+08 siso_batiho@walla מאיר הרמן 4 נס ציונה     547490229
25674 אייל בן משה 37579356 seoekd         7.74E+08
25675 משה ברנשטיין 58476375 mosheber5@gmai י.ל פרץ 3/6 נתניה     0506869770/0506862770
25676 אייל ניסן 28765279 arie.hershko1@gm זכרון יעקב 13 פתח תקווה     542424013 5.24E+08
25677 אייל בן משה 37579356 seoekd@gmail.com נס ציונה נס ציונה     22222222 7.74E+08
25678 יהודית גדרון 29093440 gidronj@netvision ת.ד 130 עין יעקב 25135   0522‐816785
25679 מיכאל גדרון 56462385   מושב עין יעקב מושב עין יע     0522816785/052368001
25680 אדה הדר 36488864 ADAHA@EDUCATI אידלסון 6 ירושלים 97665   777572572 5.28E+08 25603506
25681 יצחק הדר 36238160 ADAHA@EDUCATI אידלסון 6 ירושלים 97665   527614179
25682 יצחק שדה 30676605   העוגבים 110 קריית עקרו     0528888449/
25683 שרון זמר 39326616 Zsharon@gmail.co40 מרדכי אנילביץ עכו     04‐9817683‐050‐9817683‐05
25684 הנרי פונר 12730115 eshop@hfoner.12 הלילך 6יא ירושלים 96626   26413738 5.45E+08
25685 בני מרגלית 25676156 benny@dts‐4u.com רמת צבי רמת צבי     526208249
25686 אדוארד שמיס 3.14E+08 eddddy@gmail.co רוקח 29 רמת גן     054‐7376097
25687 בנימין ספנסר 12015681 bspenser@netvisio משק 53 בת שלמה 30992   528333990
25688 בנימין ספנסר 12015681 bspenser@netvisio משק 53 בת שלמה 30992   528333990
25689 הילה כהן 3.01E+08   הבציר 52 )שכ 'גב כרמיאל     052‐4280243‐052‐6944370
25690 דב גפן 50337062 dubi_g@maanit.o קיבוץ מעניתאין רחוב 37855   054‐4921263 04‐637538
25691 דב גפן 50337062 dubi_g@maanit.o קיבוץ מעניתאין רחוב 37855   054‐4921263 04‐637538
25692 יעקב ברכה 3067840 kalinkab@gmail.co חביבה רייק בת‐ים 59504   36599711 5.07E+08 36599711
25693 יעקב ברכה 3067840 kalinkab@gmail.co חביבה רייק בת‐ים 59504   36599711 5.07E+08 36599711
25694 אסנת וזאנה 25647348 VAZANAOS@WAL נוה הרים חצור הגליל 10300   050‐2266338
25695 אלכסנדר קבושנסקי 3.1E+08 alex.kavushansky@ ז'ורס 10 א חיפה     544881376
25696 אלכסנדר קבושנסקי 3.1E+08 alex.kavushansky@ ז'ורס 10 א חיפה     544881376
25697 יהודה קובליו 53950853 yeoudak@gmail.co אבן שושן ראשון לציון 75212   052‐6600003
25698 ארז שמש 33581133 mr.shemesh@gmaרבי משה בן נחמ ראשון לציון     509165373
25699 אליהו שטרנברג 35794692 rstrnberg@walla.c רבי עקיבא 20 מודיעין עילי 71919   89791046 5.48E+08
25700 אליהו שטרנברג 35794692 rstrnberg@walla.c רבי עקיבא 20 מודיעין עילי 71919   89791046 5.48E+08
25701 מלטר ‐בן גדליאת 43143064 liat.malter@gmail הירקון 7 ירושלים     775640106 054‐21824
25702 נתן יגיל 51963841 uagil@zahav.net.il המעיין 9 ראשל"צ 75210   03‐9640492 054‐52208
25703 יורי שימונוב 3.06E+08 yura_shim@walla. טבצ'ניק 15 פתח תקווה     524616429
25704 איגור רויטמן 3.21E+08 2rigor@gmail.com הסוללים 5 תל אביב     523994467 5.43E+08
25705 גיא אלהי 59520627 srul12000@walla. עין גדי מזקרת בתי     572384861 7.95E+08
25706 מיכל שמש ענב 11305356 mr.shemesh@gma נחלת יצחק 10 תל אביב     5.23E+08
25707 ברק מאיר 38790671 nahirb@gmail.comשמואל ברוך 9 )ה ירושלים     526600377 7.76E+08
25708 שלמה לביא 22343297 shlomolavi@walla שרגא רפאלי 18 פתח תקוה 49064   057‐8150187 03‐923463
25709 ולדה גינבורג 3.17E+08 vlgn10@gmail.com 77אליהו מרידור פסגת זאב     544568664
25710 ולדה גינבורג 3.17E+08 vlgn10@gmail.com 77אליהו מרידור פסגת זאב     544568664



25711 זא'ן שימשה 41645441 dror@foxmind.com רוקח 43 רמת גן     0522‐9475
25712 איציק אפרגן 53994851 shal1@bezeqint.n גוטלבין 9 )רמות  חיפה     052‐6002515‐04‐8652515
25713 נעמה עמיר 52968641 naama182@014.n זיסו 1 הרצליה     054‐3455876‐09‐9517197
25714 גלית מונאוי 37597242 galit.monavi@gma ירושלים נחלמיוחס 7     507905144 25631467
25715 צחי כספי 35897743 tzahi.caspi@gmail אילת 12 גבעתיים     522779126
25716 ארז שרעבי 52700309 erez.sharabi@gma כלנית 6 ראש העין     528549676
25717 מכל פרל 57230930 guzzipearl@gmail. בני יהודה בני יהודה 12944   548357870 46763662
25718 יואב אורון 40138331 yoavoron4@gmail בן גוריון 68 הרצליה     0544553095/0507815582
25719 רותם שפיים 32174773 rotems2002@hotm גזית 14 כפר יונה     054‐5232664
25720 seambi ltd      seambiltd@seamb המסגר 1 רעננה     09‐7481344
25721 משה אמסל יודפת נחום 6.31E+08   הרב מזאה 10 ב נתניה     0545333911/0545448454
25722 הרשקו‐יבורחיים 29371622 haim.hershko‐yavo זליג בס 20 פ"ת     39246852 5.46E+08
25723 גינת רמי 55453476 malki.talmor@gmיוקנעם מושבה )ל יוקנעם מוש     052‐5011107‐052‐8179991
25724 אור שביט 66243502 orlolo@walla.com הדר 29 הרצליה     528484949
25725 אור שביט 66243502 orlolo@walla.com הדר 29 הרצליה     528484949
25726 יואב יעקובי 51048031 yyaacoby@netvisi תמרי 1 קרית מוצקי 26231   04‐8741337
25727 יואב יעקובי 51048031 yyaacoby@netvisi תמרי 1 קרית מוצקי 26231   04‐8741337
25728 רן ברק 28486470 ranbarak@gmail.c למדן 8/8 תל אביב     0547807579/0523445442
25729 ורדה טל 50027309 varda_tal@yahoo. שימקין 32 חיפה 34750   04‐8342920 5.24E+08
25730 ולרי מזיג 40297640 valerie.mazig@ma המלכים 3 ,ב רחובות     507673804
25731 ולרי מזיג 40297640 valerie.mazig@ma המלכים 3 ,ב רחובות     507673804
25732 מיה בן אהרון 37639374 maya.avi@bezeqin רמב"ם 2 ראשון לציון 75310   052‐5609922 052‐37288
25733 הודיה גבאי 38222535 hodayasa@gmail.c ברים 7 ירושלים     25713970 5.28E+08
25734 הודיה גבאי 38222535 hodayasa@gmail.c ברים 7 ירושלים     25713970 5.28E+08
25735 יניב טרוס 39605142 ytross@gmail.com לכיש 3 תל אביב 64164   546475007
25736 משה ברוקס 24950826 m_br@zahav.net.i מנחם בגין 84 בית דגן 50200   03‐9603829 050‐57326
25737 משה ברוקס 24950826 m_br@zahav.net.i מנחם בגין 84 בית דגן 50200   03‐9603829 050‐57326
25738 גבי פרייגר 31119423 gabipragier@gmaiהרב ברלין 25 כנ ירושלים     0544‐659921‐077‐5360785
25739 בני שמעי 54075015 beni@englander.c אפרסמון חדרה     544315663
25740 בני מרגלית 25676156 benny@dts‐4u.com מושב רמת צבי       052‐6208249‐0544‐939938
25741 אליהו בינר 13537360 ilan.diner@gmail.c11/4 יהודה הלוי תל אביב     050919889
25742 תומר אברהמי 34443796 tommer.avr@gma הר הצופים 9ג' רחובות     054‐4589556 077‐93021
25743 תומר אברהמי 34443796 tommer.avr@gma הר הצופים 9ג' רחובות     054‐4589556 077‐93021
25744 סמדר גלבר 24084113 ortas76@bezeqint ארבל 195 אלפי מנשה     09‐7947171‐050‐7733586
25745 נעמי טביב 51826675 neomitabib@walla חגי פתח תקווה 49325   39086885 5.43E+08
25746 נורית אהרוני 23872310   הלר 21/2 ירושלים     026785823/0549432501
25747 Gadi Battat 56604374 gadi.battat@gmai kipodan 10 Modiin 71705   545949170
25748 Gadi Battat 56604374 gadi.battat@gmai kipodan 10 Modiin 71705   545949170
25749 דנה מרדכי 2611598 morddikl@walla.c המסיק 4 א עפולה     506352237 46522571
25750 אביבה מסיקה 58107020 aviva1@beer‐tuviaמושב שדה עוזיה מושב שדה     506399987 5.04E+08
25751 רחל רחום 25331244   שבטי ישראל 1 קריית ביאל     048768141/0528915670
25752 יונתן שטרסברג 36032266   על הכביש לשומריה 85336   0506561149/0504170144 7.75E+08
25753 אפי יצחק 24855041 efi36@bezeqint.ne המלך שלמה 6 אשדוד 77496   08‐8646627 5.78E+08
25754 כרמל שקולניק 37482338 carmelmel@gmail דיזינגוף 318 תל אביב     052‐3364119
25755 ארז מלול 60778040 elnaor@gmail.com גלוסקין 34/16 ראשון לציון     0525520639/0526541678
25756 דניאל שמש 40109704 danny_sh104@waמנדלה מוכר ספר תל אביב     523723499
25757 רן אברון 27966530 revivon@walla.co. תל חי 34 אשדוד     722320007 052563472
25758 תומר עובדיה 37375201 tomr_o24@walla. הרב משה כלפון  ירושלים     052‐6060632 077‐75333 02‐5312044
25759 תומר עובדיה 37375201 tomr_o24@walla. הרב משה כלפון  ירושלים     052‐6060632 077‐75333 02‐5312044
25760 שמואל הירשוביץ 59182246 shmuel3001@gma56 מעלות חברון קרית ארבע 90100   523115841
25761 שמואל הירשוביץ 59182246 shmuel3001@gma56 מעלות חברון קרית ארבע 90100   523115841
25762 רמי ניסן 57302804 ramin@inter.bet.i הלימון 12 תל מונד     052‐3338185
25763 רמי ניסן 57302804 ramin@inter.bet.i הלימון 12 תל מונד     052‐3338185
25764 חביבה שגב 50280452 orit950@walla.co.70' קדיש לוז מס קרית מוצקי 26408   04‐8769437 052‐44681
25765 חביבה שגב 50280452 orit950@walla.co.70' קדיש לוז מס קרית מוצקי 26408   04‐8769437 052‐44681
25766 בן חיים יעקב 57289910   אשטרום 146 חצור הגליל     0542555125/0774005089
25767 שמואל הרשוביץ 59182246 efrat4000@gmail. מעלות חברון קריית 4     0523115841/02960505
25768 דורון קמיקנצקי 24813758 dmkamin@gmail.c יהודה 73 מודיעין     0548093680/0545921077
25769 בני אוחנה 56209034 dbo123@walla.co מושב בית חמושב בית חנן     545656644 39561773
25770 גיורא שוהם 52347341 giorashoham@gm יובלים 116 יובלים 20142   528991543 49990296
25771 איציק מור 29739265   אחד העם 14 אשדוד     503878404 5.05E+08
עמותת אלי"25772   5.8E+08 ganpetachtikva@e לבון 3 פתח תקווה     039336840 2 שלוחה 050461444
25773 הרייאט ואלנסי 51515765 oriet@cpm.co.il הפלמ"ח 10 חולון     054‐5241516‐03‐5686524
25774 גיורא שוהם 52347341 giorashoham@gm מוש רמת רזיאל       522356352 5.29E+08
25775 ענבל נונה 3.03E+08 inbar.nuna@gmai37 הבעל שם טוב קריית אתא     052‐6802312
25776 יאיר חלמיש 7357346 yhalamis@gmail.c3/55 גולדה מאיר ראשון לציון     039667161/0505777702
25777 דמיטרו מינוצקי 3.27E+08 kabanchikmeister@ יאיר שטרן 11 חיפה 35475   548100516 5.48E+08
25778 נימרוד סדי 32259715 nimisadi@hotmail בית עובד בית עובד     542651975
25779 נימרוד סדי 32259715 nimisadi@hotmail בית עובד בית עובד     542651975
25780 דודי בניטה 40474827 my.help.with.hw@ ההגנה 36 קרית מוצקי     549987987
25781 בנצי אלכסנדר 27703834 benzi.alexander@ משק 55 ירחיב 45860   505703813 5.03E+08 39389738
25782 טט'אנה פסז' 3.1E+08 tatianaelia@barak סנונ'ת 12 ערד 89072   543303061 7.75E+08
25783 חן שרון 26665752 hensharon@walla הרצל 100 נהריה     528241654
25784 ליאור רוקח 29650777 lior.rokach@gmail סוקולוב 51 חולון     547284776
25785 רוני חיטרון 54499371 rony.hitron@gmai יצחק רבין 4 קרית טבעון 36551   549996514
25786 רוני חיטרון 54499371 rony.hitron@gmai יצחק רבין 4 קרית טבעון 36551   549996514
25787 דרור רפאלי 41709486 dror_refaeli@hotm קיבוץ בית אקיבוץ בית אורן     523795350
25788 רן שלום 22299838 ping3002@gmail.c אשכנזי 31 ת"א     545429589
25789 מוריס טצ'ר 69598885 tatcher@zahav.ne מנדל זינגר 14 חיפה 34984   48258504
25790 מוריס טצ'ר 69598885 tatcher@zahav.ne מנדל זינגר 14 חיפה 34984   48258504
25791 עמוס גורן 9805722 safe@INTER.NET.I המרי 60/17 גבעתיים     0549033265/035750558
25792 גיא כהן 25546409 vgc26@gmail.com ירושלים )צמיפו 97/9     0543171845/0543171858



25793 גיא כהן 25546409 vgc260@gmail.com ירושלים )צמיפו 97/9     0543171845/0543171858
25794 זכי זכריא 25855057 zackaria_zacky@h יזרעאל 30 נצרת עילית 17000   508571272 46081776 46961128
25795 זכי זכריא 25855057 zackaria_zacky@h יזרעאל 30 נצרת עילית 17000   508571272 46081776 46961128
25796 דודי אלישע 14326839 dudy.elisha@ecite דן באר יעקב 70300   524006209
25797 קרן מהצרי 33459116 keren707@gmail.c דב ברייר 8 אשקלון     050‐7585331
25798 קרן מהצרי 33459116   דב ברייר 8/4 אשקלון     507585331 5.29E+08
25799 תומר דרור 33393026 tomer.dror@gmai שוהם 15 כפר יונה     0507696336/0507107000
25800 מרים הופמן 200048 mmekave@walla.cקוטלר 7 כניסה ב ירושלים 95434   02‐6512484 052‐76334
25801 הדס גולגורן 57381774   פלמ"ח36/4 חיפה     0508672332/0544602257
25802 שרה בן זאב 51220770   כל ישראל חברים חיפה )רמת     0544214914/0508918343
25803 אורי אור 10180818 ana@laoreng.com קרית ביאליקהיוצר 1     49833566 5.27E+08
25804 לינה קורף 16410417 linakorf@gmail.co מלצט 16 קרית אונו     525250710 39354382
25805 חני רוזן 38611158 hani012@012.net ההסתדרות לוד 71389   052‐6071643 052‐60716
25806 איציק רוזן 22293856 hani012@012.net ההסתדרות לוד 71389   052‐6071643 052‐60716
25807 איציק רוזן 22293856 hani012@012.net ההסתדרות לוד 71389   052‐6071643 052‐60716
25808 טל חסין 56808967 talhassin@gmail.c ירושלים הגבמבוא דקר 1     528595351 99515017
25809 שרי גואל 11705621 joshandsari@neto ירושלים נווההכפר העברי 19     26560640 5.48E+08
25810 אנגליקה גיטמן 3.21E+08 gitmananjelika@y הרצל 295   86070   543055164
25811 משה לידר 53459376 leader_m@inter.n השרון 34 הרצליה     99588904 050629962
25812 אורי ירושלמי 51727303 yerushu@gmail.co קהילת סלוניקי תל אביב‐יפ 69513   5444252052 5.44E+09
25813 פריאל בולוס 59536458 boulos_p@walla.c28/5 נצרת עיליתשכ 'הכרמים 17500   46562598 5.04E+08 7.72E+08
25814 פריאל בולוס 59536458 boulos_p@walla.c28/5 נצרת עיליתשכ 'הכרמים 17500   46562598 5.04E+08 7.72E+08
25815 מתי ברוך 10743722 mati_b@bezeqint הגולן 102 בית דגן 50200   03‐9601329 03‐9600135
25816 רני גולן 32029373 ranirgolan@gmail. חיל החימוש ראשל"צ 75702   052‐3010723 054‐54130
25817 רני גולן 32029373 ranirgolan@gmail. חיל החימוש ראשל"צ 75702   052‐3010723 054‐54130
25818 שושנה פלדמן 16723108 shoshefel@017.ne שד לכיש 67 קרית גת     528085385
25819 שושנה פלדמן 16723108 shoshefel@017.ne שד לכיש 67 קרית גת     528085385
25820 rfwqefr fwdsefw 32448144 ierw@yahoo.com דעכדע עכגע     49995488
25821 rfwqefr fwdsefw 32448144 ierw@yahoo.com דעכדע עכגע     49995488
25822 נינט שלנגר 54765169 micha.shlonger@g גלבוע 3 הוד השרון 45300   528907367
25823 אליעזר שחם 50894203 shachame@bezeq609.מורג 16 ,ת.ד מיתר 85025   542321245 86519456 7.73E+08
25824 אליעזר שחם 50894203 shachame@bezeq609.מורג 16 ,ת.ד מיתר 85025   542321245 86519456 7.73E+08
25825 אלכס בורלק 3.09E+08 alex_burlak@yaho קדיש לוז 3 חיפה     508114388
25826 רינה גולדברג 11474822 rjavasky@hotmail דוד אלרואי 5 ג' ירושלים     524203968 5.26E+08
25827 עמית סמיקט 32139560 amit.smikt@gmail שדות 4 נס ציונה     523699393
25828 רועי מלכיור 38625018 malkyman33@gm הרא"ה 94 רמת גן 52401   524065444 36193193
25829 רועי מלכיור 38625018 malkyman33@gm הרא"ה 94 רמת גן 52401   524065444 36193193
25830 בלה בר עוז 33138702 bellabaroz1@walla המאבק 11 גבעתיים     542332663
25831 בלה בר עוז 33138702 bellabaroz1@walla המאבק 11 גבעתיים     542332663
25832 חדוה רדובניץ 69955920 hedvar@bezeqint.18 שד 'עין צורים ירושלים     0525‐345944
25833 חדוה רדובניץ 69955920 hedvar@bezeqint.18 שד 'עין צורים ירושלים     0525‐345944
25834 עמית סמקיט 32139560 amitsm@cellcom. שדות 4 נס ציונה     523699393
25835 גורג בלוט 12847802 mallybalot@gmail בן שלום 8 רמת השרון     547845190 35406298
25836 דן ביזר 3103702 dan.beiser@gmail השומר 3 רעננה 43408   97425671 5.46E+08
25837 רינה גולדברג 11474822 rjavasky@hotmailדוד אלרואי 5 כניס ירושלים     524203968 5.26E+08
25838 אורן אטיאס 31945066 oatias@elta.co.il אוסישקין 11 א אשדוד     524238797 5.26E+08
25839 אליהו דן 3.03E+08 edsh12345@gmai עץ הדר 6 ירושלים     544274131 5.48E+08
25840 צליל בן אבו 38147393 tzlil‐xo@hotmail.c יהודה הלוי 44 תל אביב     544687802 5.45E+08
25841 meir gabay 5412427‐6mikegabay@yahoorotem 65 netanya 42490   077‐750‐1423 054‐234‐31077‐750‐1423
25842 סטניסלאב דמיטרנקו 3.22E+08 stas1235@gmail.c אורן 20 חיפה     545991053 054599105
25843 צבי צייגר 29366382 tzipi050@gmail.co שורק 17/2 בית שמש     503801801 5.07E+08
25844 צבי צייגר 29366382 tzipi050@gmail.co שורק 17/2 בית שמש     503801801 5.07E+08
25845 יהונתן סנדרס 40374894 yoni.sanders@gm אנילביץ 34 ראשון לציון     545920244 39620244
25846 אלכס בורלק 3.09E+08 alex_burlak@yaho קדיש לוז 3 חיפה     508114388 5.46E+08
25847 אילנה גבאי 22709851 shir10g@walla.comrotem נתניה 42490   777501423 5.42E+08
25848 מיכל מוניץ 33011735 michal.gordon@gm בארי 29 ד הרצליה     545440023 99554530
25849 יהונתן בראל 21374350 electroshop.co.il@ ברדיצ'בסקי 24 גבעתיים     054‐4778514
25850 קלאודיה אוסטרובסק 15337058 dcostro@gmail.co גולן 136 כרכום תד124   46802524 5.24E+08
25851 בן זינדרמן 35701291 bezunder@gmail.c תושיה 8 תל אביב     544861884 7.73E+08
25852 ליזה כהן 3.04E+08 philippe.liza@gma יהושע בן נון 29 ירושלים     25610366 5.27E+08
25853 גדי פרלין 16491813 gadiprlin@walla.co יסמין 28 כרמיאל     546322948
25854 חגי פלזן 40805665 chaggay@mof.gov העצמאות 41 פתח תקווה 49379   506208069
25855 חגי פלזן 40805665 chaggay@mof.gov העצמאות 41 פתח תקווה 49379   506208069
25856 דוד בן ישי 22471890 david080666@013 שבט יהודה 45 אשדוד 77675   507694461 88555434
25857 דוד בן ישי 22471890 david080666@013 שבט יהודה אשדוד 77675   507694461 88555434
25858 ג'וואנה סאסין 25861238 lorinhabra@gmail יפו תל אביבהמגיד מדובנא 6     502040836
25859 שמעון שטרית 22181531 navon052@012.ne זאב חקלאי ירושלים 96462   523354422
25860 שמעון שטרית 22181531 navon052@012.ne זאב חקלאי ירושלים 96462   523354422
25861 נורית יפרח 22024467 nuritif@013net.ne המכבים 73 שהם     39732689
25862 ענת מאור 58016239 maoranat@walla.c נוף הכרמל קרית אתא 28074   507757090
25863 תהילה קורלנסקי 2.01E+08 Tehila.Korlanski@g שד אשכול 26א ירושלים     548425384
25864 תהילה קורלנסקי 2.01E+08 Tehila.Korlanski@g שד אשכול 26א ירושלים     548425384
25865 מירב וינשטיין 37418050 w.meirav@gmail.c פרויד 44 חיפה 34753   545344000
25866 איתן אברג'ל 34457911 w.meirav@gmail.c פרויד 44 חיפה 34753   545463690
25867 שרון אסף 29615945 stellaoctangula@g113 עולי הגרדום ירושלים     547643859 26737393 26738873
25868 יהודה גרנס 37645587 y.granas@gmail.co הארזים 19 גבעת עדה     542467363
25869 זלמן פלמור 1618347 palmor@technionגרינבויים 7 ) מול חיפה     503254908 48292086
25870 דרור בן יעקב 52085818 dror8727@gmail.c ששת הימים קריית חיים 26250   04‐8727635 050‐87276 04‐8727635
25871 דרור בן יעקב 52085818 dror8727@gmail.c ששת הימים קריית חיים 26250   04‐8727635 050‐87276 04‐8727635
25872 harel muskatel 34474478 muskatel@phys.hu בן ציון ירושלים     524567155
25873 harel muskatel 34474478 muskatel@phys.hu בן ציון ירושלים     524567155
25874 שמעון אוצרי 3.01E+08 shimioz@hotmail. ניסנבוים 4 חיפה     48320115 5.29E+08



25875 פינחס רוקח 65042509 mosheyael@walla כינרת 13 א' רמלה 72290   89235463 5.03E+08

ID FirstName LastName IDNumber Email Address1 City Zip State Phone Phone2 Fax
25876 פינחס רוקח 65042509 mosheyael@walla כינרת 13 א' רמלה 72290   89235463 5.03E+08
25877 מירן נאווה צלח 48815443 tsalahmo@netvisiביאליק 9 א כניסה ראשון לציון     507363015 5.29E+08
25878 ויקטוריה שחורדין 3.13E+08 vikasheh@gmail.c37 ירושלים שכהאחות יהודית     777660485 5.22E+08
25879 דוד כהן 51975423 davidcoh@rafael.c האורן 9 נשר     523793154 5.42E+08
25880 סיון אילן 31708480 sivanilancat@yaho זלמן שניאור 49 חיפה     545254564
25881 נורית יפרח 22024467 nuritif@013net.ne המכבים 73 שוהם     544626847 39732689
25882 בוריס בז'נוב 3.1E+08 lowdez@gmail.com32 מיכל לייב כץ פתח תקווה 49374   545292511
25883 refael sharabi 23883887 sharabi.refael@il.z יוסף נקר 39 פתח תקוה     527773467
25884 refael sharabi 23883887 sharabi.refael@il.z יוסף נקר 39 פתח תקוה     527773467
25885 שי גוזלי 33788324 shaygaz@gmail.co אחד העם 16 חדרה     523940794 5.28E+08
25886 רפאל שרעבי 23883887 sharabi.refael@il.z יוסף נקר 39 פתח תקווה     527773467 5.46E+08
25887 אורטל גורן 36790483 shai.gopc@gmail.c הרצל 15 שדרות     525611140 5.09E+08
25888 יאיר יפרח 25032921 yyifrach@gmail.co שאול 6 חיפה     549981130
25889 יאיר יפרח 25032921 yyifrach@gmail.co שאול 6 חיפה     549981130
25890 רומן רוזנבאום 69570976 ros60@zahav.net. תאנה 5 מתן 45858   054‐7529997
25891 רומן רוזנבאום 69570976 ros60@zahav.net. תאנה 5 מתן 45858   054‐7529997
25892 דנה דעבול 34523084 4dana4@walla.com רוטשילד 29 כפר סבא     549183808
25893 דנה דעבול 34523084 4dana4@walla.com רוטשילד 29 כפר סבא     549183808
25894 ישראל גל 58812330 israelg4@netvision ביאליק 11 קריית אונו 55203   509349343 5.08E+08 7.37E+08
25895 ישראל גל 58812330 israelg4@netvision ביאליק 11 קריית אונו 55203   509349343 5.08E+08 7.37E+08
25896 גיל בורשטיין 42340489 imgilb@gmail.com החי"ל 27 רעננה     528748155 7.22E+08
25897 זוהיר מטאנס 56876923 zohairm@bezeqin סולטאן אבו סנאן 24905   49965445 5.44E+08 49561413
25898 זוהיר מטאנס 56876923 zohairm@bezeqin סולטאן אבו סנאן 24905   49965445 5.44E+08 49561413
25899 תאיר אבו רקיק 3.05E+08 taer_323@hotmai4 לוחמי הגטאות רמלה     525589728
25900 תאיר אבו רקיק 3.05E+08 taer_323@hotmai4 לוחמי הגטאות רמלה     525589728
25901 צפריר ערן 58880329   רוטשילד 29/4 כפר סבא     0549183808/
25902 ניסים יום טוב 57052920 ayalay@013.net שמורק ירושלים 96546   052‐8813088 052‐82084
25903 ניסים יום טוב 57052920 ayalay@013.net שמורק ירושלים 96546   052‐8813088 052‐82084
25904 ליאור רגב 34503789 liorr@shamir.co.il קיבוץ מלכיהקיבוץ מלכיה     0507777212/0507988853
25905 ברכה שפירא 25263682   התאנה 12/1 אחרי ראש האלעד   0507954131/0528586874
25906 דניאל שושן 67919811 daniel33335@wal ריב"ל 6 ראשון לציון     052‐6506345‐052‐6991875
25907 אלעד יאיר 37782083 eladyair@mail.com חצב 2 דימונה 86089   86559343 5.29E+08
25908 אלעד יאיר 37782083 eladyair@mail.com חצב 2 דימונה 86089   86559343 5.29E+08
25909 יפעת לוי 37674462 y1d2@nana10.co. מודיעין 42 ראש העין     542125685 39025685
25910 אלון עודד 39390315 oded345alon@gm בית הרדוף יד בנימין     08‐8692402 054‐56842
25911 סטון יצחק 56811375 itziks3@walla.co.il החשמונאים 3 בת ים     052‐7467038‐052‐8819694
25912 יובל כץ 36558922 fns2000@hotmail. תל אביב  ‐יפחלוצים 15     508572464
25913 רחל בן שוע 1522234 rnooch@gmail.com עגור 16 רמת השרון     544213243 35401203
25914 קלים גורליק 11091857   אחי מאיר 3 נתניה     549904406 98349158
25915 מאיר גבאי 54124276 gabayso@walla.coרותם 65 )שכ 'גב נתניה     077‐7501423‐054‐2343148‐0
25916 שמעון נזרי 54737945 nizris@walla.com יסמין 20 כרמיאל 21940   546355701 49981591
25917 אנגליקה גיטמן 3.21E+08 gitmananjelika@y הרצל 295 דימונה 86070   543055164
25918 תומר שוורץ 34416677 t0410@bezeqint.n מוריה 24 אריאל 40700   528877034
25919 רעות פיקובסבקי 3E+08   סוקולוב 20 תל אביב     0545‐384268
25920 צבי ושרית גלר 40677635 fgeller2@walla.co/16 פנחס בן יאיר אלעד     039096847/0506705399
25921 נעמי שולקר 22850325 shulker_s@bezeqi החי"ם חולון 58234   523871368 5.29E+08 37976722
25922 נעמי שולקר 22850325 shulker_s@bezeqi החי"ם חולון 58234   523871368 5.29E+08 37976722
25923 טלי כהן 38676540 talic78@gmail.com נהר הירדן 6 מודיעין     506520227
25924 טלי כהן 38676540 talic78@gmail.com נהר הירדן 6 מודיעין     506520227
25925 אלחנן יעקובוביץ 25106022 fregnisht@gmail.c רש"י 6 בני ברק 51463   504133689
25926 אלחנן יעקובוביץ 25106022 fregnisht@gmail.c רש"י 6 בני ברק 51463   504133689
25927 תמר בירן 1281419 tamarbiran@gmai גרונר 11 תל אביב     504663602 03‐642844
25928 תמר בירן 1281419 tamarbiran@gmai גרונר 11 תל אביב     504663602 03‐642844
25929 משה סער 25533415   משה שרת 9 א קריית חיים     5.24E+08
25930 זהבה בן אהרון 61074449   קיבוץ גלויות 3 עכו     054‐5384268
25931 דוד פרץ 10955060 dapz999@gmail.co הנוריות 23 יקנעם 20692   524404865 49892820
25932 אלי אלבז 57440273 simi656@gmail.co שלמה המלך 19 קריית אונו     052‐8990848‐052‐3153156
25933 טל מיכאל 60406782 talmichael125@gm צה"ל 11 קרית אונו 56238   544362447 5.44E+08
25934 יניב שריג   yaniv36@hotmail. תלפיות רמת גן     054‐8320063
25935 ronna hafner 18 ronna@technion.aחסידי אומות העו חיפה 32985   546938700
25936 ronna hafner 18 ronna@technion.aחסידי אומות העו חיפה 32985   546938700
25937 אמיליה גוטליב 3.07E+08 egotliv@shamir.or קיבוץ שמיר ד.נ גליל עלי     504441091
25938 ירון קליימן 40735516 yaronzik@walla.co בן יהודה 14 הרצליה 46804   523954109 5.24E+08
25939 דקל ברזילי 40207268 dekelbarzilay@gm קראוונים נורדיה 42954   502562457 5.06E+08
25940 דקל ברזילי 40207268 dekelbarzilay@gm קראוונים נורדיה 42954   502562457 5.06E+08
25941 הדס רענן 55109672 rhadass@gmail.co קיבוץ הזורעהזורע 36581   04‐9899528 0523‐9903
25942 הדס רענן 55109672 rhadass@gmail.co קיבוץ הזורעהזורע 36581   04‐9899528 0523‐9903
25943 רונן מועלם 24568401 meravmu24@nan האופק 1/4 נס ציונה     0506216670/0504418474
25944 דמיטרי זיננקו 3.17E+08 zinenko@yahoo.co סירני 19 תל אביב     052‐3786402
25945 shady Heib 3.02E+08 man.of.sunna@gmtuba Tuba zangr 12310   524865713
25946 חזי בן ארצי 52108024 heziba@gmail.com גולומב 28 רעננה 43302   523209975
25947 מנחם גולדברג 38529921 goldberg7@gmail. מגדל העמקחבד 23038   545923901
25948 עדנה נחום 32866584 ednan3@walla.co יקותיאל אדם 5 אור יהודה     36341269 5.46E+08
25949 מוריה דיין 37669645 moriya@yadlaisha מעלה מכמשמצפה דני 90634   526517330
25950 מוריה דיין 37669645 moriya@yadlaisha מעלה מכמשמצפה דני 90634   526517330
25951 בן שי 65753345 benshay@walla.co הירמוך 21 ירושלים 94514   542230603
25952 בן שי 65753345 benshay@walla.co הירמוך 21 ירושלים 94514   542230603
25953 לירון זוהר 33360025 lironz@gmail.com אנדרה סחרוב 9 חיפה     546757178 5.26E+08
25954 שלמה באסל 24607087   מושב שקף קריית גת     0507701964/0505705493



הראל אשרת25955 הראל רמי 37150448   ישראל ישעיה 11 פתח תקוה     0546580174/0543060111
25956 חיים רבינוביץ 47326731 yoavi@yoavicpa.co עמינדב 23 תל אביב     35615353 5.46E+08 5611556
25957 חיים רבינוביץ 47326731 yoavi@yoavicpa.co עמינדב 23 תל אביב     35615353 5.46E+08 5611556
25958 זנה ויינדרוף 3.21E+08 jannav80@gmail הס 28 חיפה     546499945
25959 ניסים שלום 61274031   זבין 8/7 ירושלים     /05041490970542449552 025858866
25960 שי רגב 27403104 shairegev@gmail.c אייר 12 נתניה     508836286
25961 שחר לביא 24193849 lanna@bezeqint.n עמק יזרעאל חדרה     052‐2402732
25962 ליליה שטורפר 3.04E+08 lilyasht@gmail.com שמואל הנביא קרית גת 82000   547243312
25963 יניב חיים 35933696 yanivh001@walla. הקנאים ראשל"צ 75534   527307121
25964 יניב חיים 35933696 yanivh001@walla. הקנאים ראשל"צ 75534   527307121
25965 שלמה ישראל 22174809 kesem76@gmail.c הארבעה 15 ירושלים 97537   02‐6569091 052‐23888 077‐9630073
25966 ישעיהו תמיר 5318076 shayatamir@gmai פסטרנק 6 תל אביב‐יפ 69205   547670445 36415334
25967 benzion halevy 6133243 benny.halevy@gm נצרת עיליתהאלונים 5 17510   46554815 5.78E+08
25968 benzion halevy 6133243 benny.halevy@gm נצרת עיליתהאלונים 5 17510   46554815 5.78E+08
25969 אילן שטרית 22886071 harmony@netvisio אסתר רבין חיפה     508444566
25970 דודי בכור 54489661 nofke7@walla.co. הדקל 1 סביון     נופר‐0504435611 052857952
25971 אייל פחרי 26358531 eyal1@hotmail.co א 1004 גוליס 24980   528614705
25972 אייל פחרי 26358531 eyal1@hotmail.co א 1004 גוליס 24980   528614705
25973 שחר נמרי 35909472 shacharnameri@g הורדים 173 אלישמע     545431920
25974 אלקסנדרה דרוגלצב 3.21E+08 kliment96@list.ruסמטת הציפורנים בת ים     507843442 5.45E+08
25975 מרגלית נבון 51811578 navonfam@zahav מוצקין 33 רעננה 43313   97742243 5.48E+08
25976 מרגלית נבון 51811578 navonfam@zahav מוצקין 33 רעננה 43313   97742243 5.48E+08
25977 ערן דגן 35701721 eran_dagan@hotm22/22 יצחק רבין קרית אונו     054‐9993838
25978 עדי מסיקה 28854867 mesika.adi+fridge@ החרצית 45 בנימינה 30500   542292654
25979 אינה לויצקי 3.17E+08 innalevi@bgu.ac.il מבצע נחשון 72 באר שבע     052‐2482294
25980 אינה לויצקי 3.17E+08 innalevi@bgu.ac.il מבצע נחשון 72 באר שבע     052‐2482294
25981 רותי עורב 59732149 rutiorev@gmail.co מבשרת ציוןהשלום 113 90805   503440473 25340911 25340911
25982 רותי עורב 59732149 rutiorev@gmail.co מבשרת ציוןהשלום 113 90805   503440473 25340911 25340911
25983 רון ששון 2E+08 ronsasson@012.ne0 שדרות ירושלים רמת גן     547270282
25984 אורה בביוף 196378 rashir1@walla.com כפר רימונים רימונים 90636   02‐9942325 050‐99423 29942325
25985 אורה בביוף 196378 rashir1@walla.com כפר רימונים רימונים 90636   02‐9942325 050‐99423 29942325
25986 ישי מלכה 25138652 ishay@extralarge. המסילה 29 הרצליה 46580   522,261,211 99542151
25987 hussam ateyah 81007098 hussam_ateyah@yahmad shouke shufat 97300   548065156 5.05E+08
25988 hussam ateyah 81007098 hussam_ateyah@yahmad shouke shufat 97300   548065156 5.05E+08
25989 אושרי אליה 24108524 oshri.alia@gmail.c ברקת 84 כפר יונה 40300   054‐6644855 054‐66448 03‐7608255
25990 טטיאנה ארביטמן 3.1E+08 tali2002@bk.ru שפרינצק חולון     547216594 5.46E+08
25991 בוריס ברנשטיין 3.1E+08 boris.bere@gmail.75 חטיבת גבעתי כרמיאל     547513197
25992 בוריס ברנשטיין 3.1E+08 boris.bere@gmail.75 חטיבת גבעתי כרמיאל     547513197
25993 שי רגב 27403104 shairegev@gmail.c אייר 12 נתניה     050‐8836286 052‐25916
25994 תומר אביזרד 28691277   איזור יב שבט לוי אשדוד     0578170718/0777059755
25995 ריטה גוטמן 86557   יפה נוף 8/8 חיפה     48337473
25996 שלום לוי 68567288 mosheisdown@gm הלל 2 חיפה     054‐8127123
25997 שרונה מרקוביץ 37830452   כצנלסון 82 ב בת ים     0506929629/035080901
25998 דוד יחזקאל 74876236   יישוב עקרון )ליד       057‐2384861
25999 אחמד עיסא 23471568 issahb333@walla. ירושלים ירושלים 97777   577639953 5.78E+08
26000 יוסי נואה 52182029 yo_yo1@zahav.ne הדקל 27 תל מונד 40600   09‐7961684 03‐617572 03‐6146721
26001 יוסי נואה 52182029 yo_yo1@zahav.ne הדקל 27 תל מונד 40600   09‐7961684 03‐617572 03‐6146721
26002 אמיר מודעי 23888514 amirmoda@netvis כפר שמריהקרן היסוד 22     052‐8542330 052‐83046
26003 שולה זקן 54588520 shulazaken@walla האייל ירושלים 96955   02‐6799099 בית 050‐52691 02‐6799201
26004 דליה דגני   51050938   הנשיא 1 זיכרון יעקב     0542283571/0777020204
26005 ניצן בנק 32437097 nitsan10@gmail.co יזרעאל 16 נצרת עילית     054‐6807167
26006 ניצן בנק 32437097 nitsan10@gmail.co יזרעאל 16 נצרת עילית     054‐6807167
26007 רמי סולומון 58128083 rami_solomon@ho ביצרון 14 ת"א 67894   544533699
26008 רמי סולומון 58128083 rami_solomon@ho ביצרון 14 ת"א 67894   544533699
26009 רחמים ניסנוב 16591885 stela104@walla.co נוה יעקב ירושלים 97350   054‐6560293 5.47E+08
26010 רחמים ניסנוב 16591885 stela104@walla.co נוה יעקב ירושלים 97350   054‐6560293 5.47E+08
26011 שימי אבשלום 32079204 a_shimi@yahoo.co מבשרת ציוןהחושן 10 90805   524570752
26012 לאון קורצקי 3.11E+08 leonk77@gmail.co בית הכרם 17 כרמיאל 21980   5226729514
26013 יניב ברבר 32816670 byaniv@hotmail.c טבנקין 17 חיפה 32801   054‐6936813
26014 יניב ברבר 32816670 byaniv@hotmail.c טבנקין 17 חיפה 32801   054‐6936813
26015 יפה גרובר 64342066 ariellapo@gmail.c זלמן שזר 19 קרית ים     48751002 5.23E+08
26016 שמואל רביד 53407847 sravid@inter.net.i גוש עציון 4 טבריה     052‐4332093‐052‐3345299
26017 מור ארגס 3.05E+08 er_mor@walla.co. שונית 12 מיכמורת 40297   547738130
26018 מור ארגס 3.05E+08 er_mor@walla.co. שונית 12 מיכמורת 40297   547738130
26019 מיכאל פרחובניק 3.05E+08 pm26@walla.com רמב"ן 19 חיפה     050‐4466522‐04‐8370397
26020 צימלמן לריסה 3.14E+08   הפורצים 9/9 חולון     0526847405/036516913 5.23E+08
26021 חנה הלל 1467091 hannah@aminolab ספיר 1 נס ציונה     89303316 5.44E+08
26022 תומר עינב 36012003 ginea@walla.com האמהות 11 נס ציונה     506444045 5.43E+08
26023 גיא ברבר 34131870 barber.guy.420@g מבצע דני 9 אריאל 40700   052‐4377156 052‐43771
26024 niv jokop 14251573 jokop2@yahoo.co איינשטיין 121א חיפה 34601   503004469
26025 בלה סטולבצקי 3.08E+08 shlompys@yahoo. מרמורק 7 תל אביב     544725180 03‐525875
26026 בלה סטולבצקי 3.08E+08 shlompys@yahoo. מרמורק 7 תל אביב     544725180 03‐525875
26027 ברנדושה גרשנזון 3.1E+08 frumg@zahav.net בן ציון ישראל 3 בת ים     0525‐375442 03‐552931
26028 ברנדושה גרשנזון 3.1E+08 frumg@zahav.net בן ציון ישראל 3 בת ים     0525‐375442 03‐552931
26029 מודי אבני 51966018 modi.avni@audioc דן 90 כוכב יאיר     09‐7492365 5.08E+08
26030 איתי ורכזון 40116725 itaiver@gmail.com דוד גויטן 9 ירושלים 5091   509195040 5.09E+08
26031 אפרים ווגל 14685143 voge@walla.co.il רשי 7 בית שמש 99523   29917454 5.05E+08 29917454
26032 עינב ורסולקר 2E+08 einav536@gmail.c שלווה 1159 דימונה     545517601 5.46E+08
26033 עינב ורסולקר 2E+08 einav536@gmail.c שלווה 1159 דימונה     545517601 5.46E+08
26034 עדי סמליאן 34547950 adi.smulian@gma חביבה רייך 20 חיפה     054‐2336957
26035 נלי קליין 15236128 kleinnelly@gmail.c אלכסנדריון 12 ירושלים 93268   544819677 26783774
26036 נלי קליין 15236128 kleinnelly@gmail.c אלכסנדריון 12 ירושלים 93268   544819677 26783774



26037 זהר סימון 71140842 simonz@bezeqint אודם אלפי מנשה 44851   507876543 97925066
26038 זהר סימון 71140842 simonz@bezeqint אודם אלפי מנשה 44851   507876543 97925066
26039 רונן רז 54330931 ronenraz56@gma כיכר היל 3/7 תל אביב     547729577 5.48E+08
26040 ויקטור לביא 61950341 victor.lavi.1949@gהיסמין 8/1 גבעת קריית אתא     0775480439/
26041 מודי אבני 51966018   דן 90 כוכב יאיר כוכב יאיר     0508328882/0507579648
26042 נלי קליין 15236128 kleinnelly@gmail.cאלכסנדריון 12 )ש ירושלים     544819677 26783774
26043 ענת קריחלי 3.05E+08 anatkar@inter.net מושב בית חיוחנן הגדי 27 ב'     08‐9201335 0544‐7470
26044 שחר שטרנרייך 36812790 revi1111@gmail.c השקד 23 אריאל     050‐5900125 050‐57349
26045 נועה ריין 3.19E+08   גני אביב ארבע ע לוד     0526448408/089250578
26046 מעיין בורוכוב 3.03E+08   משה דיין 11/7 פסגת זאב )     774452207 5.5E+08 7.72E+08
26047 יעקב בליצר 7504921 law@balicer.co.il חשמונאים 80 תל אביב     03‐7127573‐050‐4066051 057‐81256
26048 אתי רוזן 69072288 ziseti@bezeqint.ne גלעד 9 רמת גן 52515   03‐7514960 050‐67745
26049 אתי רוזן 69072288 ziseti@bezeqint.ne גלעד 9 רמת גן 52515   03‐7514960 050‐67745
ריימונד ראוב26050 כץ 41807827 kcoach@walla.com בועז 3א חיפה     48373880 5.03E+08
ריימונד ראוב26051 כץ 41807827 kcoach@walla.com בועז 3א חיפה     48373880 5.03E+08
26052 יאיר גרוס 65176117 gross@maaganm.7805 מעגן מיכאל מעגן מיכאל 37805   04‐6394429 054‐88989
26053 יאיר גרוס 65176117 gross@maaganm.7805 מעגן מיכאל מעגן מיכאל 37805   04‐6394429 054‐88989
26054 הראל שי 13388475 harel.shai@gmail. פסטרנק 5 תל אביב     054‐6976979 03‐672798
26055 הראל שי 13388475 harel.shai@gmail. פסטרנק 5 תל אביב     054‐6976979 03‐672798
26056 מיכאל קינן 25214206 michak73@gmail.c עמק דותן כפר סבא     526148912 5.27E+08
26057 eti tur 9077124 etheltur@post.tau14 bnei moshe tel aviv     547845652
26058 מיכאל קינן 25214206 michak73@gmail.c עמק דותן 4 ב כפר סבא     0526148912/0526572474
26059 אוגו לוצאטי 11893047 luzzati@gmail.com החדש מצפה חרש 24954   077‐2345045 052‐56133
26060 אלנה שיחמן 3.04E+08 lenash.k@gmail.co 21 עין חמד )לידמבוא קטורת     050‐6200341 0544‐7138
26061 רונן )אטל( טור 9077124   גלעד 3 נתניה     0547845652/0544661198 050684067
26062 אמיר נאמי 31406069 amirn@pr‐zur.co.i סוקולוב 34 רמת גן     052‐3040666
26063 אמיר נאמי 31406069 amirn@pr‐zur.co.i סוקולוב 34 רמת גן     052‐3040666
26064 צור יעוץ אס     amirn@pr‐zur.co.i סוקולוב 34 רמת גן     03‐7756333 052‐30406
26065 דנה עופר 32192544 dana290775@gma אריה בראון 20 פתח תקווה     050‐4008907 050‐40089 153‐50‐4008907
26066 דורון שרגאי 25555079 dshragay@gmail.c9 מורדי הגטאות רחובות     054‐7749072‐054‐7749071
26067 דויד קודנציק 41571316   דפנה 19/3 קריית ביאל     0549995126/ 5.5E+08
26068 אריה מילס 57932691 ariem@boi.gov.il הגומא 7 מעלה אדומ     050‐6200313 02‐590075
26069 אבישי דנינו 29518289 avishy@barak.net מדבר סיני 20 ירושלים     050‐9902247‐050‐4071414
26070 איתי כהן 38010666 tawtaw6@walla.co האדומים אילת     548103153
26071 איתי כהן 38010666 tawtaw6@walla.co האדומים אילת     548103153
26072 איתי כהן 38010666 tawtaw6@walla.co קרקל 9 אילת     548103153 86368923
26073 רינה בקה 66206962 rinabeka@walla.co הראשונים רמת גן 52502   777005211 5.45E+08 7.77E+08
26074 רינה בקה 66206962 rinabeka@walla.co הראשונים רמת גן 52502   777005211 5.45E+08 7.77E+08
26075 kobi moshe 33476524 kobi.moshe@gma המצוק 6 מעלה אדומ     054‐6776197
26076 רינה בקה 66206962 rinagabbay@walla הראשונים רמת גן     544888689 7.77E+08 7.77E+08
26077 קובי בקה 37308582 kobibeka@walla.c הראשונים רמת גן     544888689 7.77E+08 7.77E+08
26078 Mark Berson 3.06E+08 markbe@cellcom. Stern 5 Bat Yam 59619   524677236
26079 Mark Berson 3.06E+08 markbe@cellcom. Stern 5 Bat Yam 59619   524677236
26080 טל בייצר 39061007 baicher_tal@walla יפה נוף 25 עתלית     523489477
26081 טל בייצר 39061007 baicher_tal@walla יפה נוף 25 עתלית     523489477
26082 שמעון וגין 5288287 vshimon@013.net נילי 5 חולון     0546389838/035035491
26083 דליה פרץ 13466255   הברוש 3 ליד אשקלון     0546391177/0545877566
26084 פנינה מלכה 34524025 pnina_mk@yahoo ארבע ארצות 14 תל אביב     054‐4954769
26085 מרק ברסון 3.06E+08 markbe@cellcom. דב עוז 10/3 בני ברק     0524677236/036191240
26086 רחל אלחיאני 63783252 rachel953@012.ne זלמן שזר 24 קרית ים     48758258 5.45E+08
26087 קובי משה 33476524 kobi.moshe@gma המצוק 6/5 מעלה אדומ     0546776197/0775496039
26088 שלמה בן עמי 59210211   מקור חיים 20 ירושלים     0577707527/0502205174
26089 יוסף חיים עמרוסי 21966353 yamrusi@gmail.co נוף הרודיון תקוע     509006166
26090 משה קרמר 5957253 kremerm@elta.co 21 משמר אילון 99782   526040807
26091 אדם אבן חביב 34748723   גן העצמאות 1 קריית מוצק     052‐4775908‐050‐2080731
26092 תמי נבון 56203946 tamin@flying.co.il לויתן חולון     543203783 5156571
26093 תמי נבון 56203946 tamin@flying.co.il לויתן חולון     543203783 5156571
26094 מאיר צבי טורקוב 34488163 matanen.gudaica@71/46 איינשטיין תל אביב     036436643/0546477072
26095 לירן אמסלם 36386316 liranams@walla.co זבוטינסקי כפר סבא    
26096 לירן אמסלם 36386316 liranams@walla.co זבוטינסקי כפר סבא    
26097 חגית ללום 31672975 lalumh@gmail.com הר ההר פסגות 90624   052‐7203667 02‐997865
26098 אלברט אבקסיס 60887437 albert48@bezeqin חטיבת כרמלי 5 שדרות 80100   86897518 5.08E+08
26099 אלברט אבקסיס 60887437 albert48@bezeqin חטיבת כרמלי 5 שדרות 80100   86897518 5.08E+08
26100 אב הע 0 ithj@wall.com 44 ירושלים     050‐5916667
26101 עמיחי שורץ 34167809 ams2345@hotmai חניתה 39א חיפה     544849042
26102 ראני זנד 2E+08 zanood@gmail.co יערות 28 חיפה 34788   543179778 5.26E+08
26103 רמי זלוף 59589499 michal@qctech.bi ההגנה 14 כפר יונה 40300   525698301 98987672 98944786
26104 רמי זלוף 59589499 michal@qctech.bi ההגנה 14 כפר יונה 40300   525698301 98987672 98944786
26105 פז ארז 22748024 pazerez@gmail.co17 יפתח הגילעדי באר שבע 84230   050‐5578273
26106 פז ארז 22748024 pazerez@gmail.co17 יפתח הגילעדי באר שבע 84230   050‐5578273
26107 yuv sch 38446852 yuval.emv@hotmazer tel aviv     541234567
26108 יפעת אסולין 22127872 ifat@hamate.co.il החרצית 352 מושב קידרו     054‐4284462‐0544‐313994
26109 מיטל קרעי 33282567 tinoket2@walla.coילין מור נתן 17 )ש באר שבע     050‐9912344 050‐59197
26110 מאיר מנחם 61959136 10n32@netvision. הנחלים 20 צפת     057‐7214422‐04‐6999549
26111 Alexander Sin 3.07E+08 alexander.sin@gm המכבים פ"ת     546881160
26112 נעמת ווביך 34667691 didis4@walla.co.il מחנה יוכבד26 88000   523752237 86359542 86359542
26113 נעמת ווביך 34667691 didis4@walla.co.il מחנה יוכבד26 88000   523752237 86359542 86359542
26114 שלומי ביתן 32350464 shlomicko@gmail.105 שלמה המלך לוד     507701053 5.25E+08
26115 אריה סגל 68982826 asegal.a@gmail.co דגנית 9 קרית ים     522615225
26116 אריה סגל 68982826 asegal.a@gmail.co דגנית 9 קרית ים     522615225
26117 מרום רוזנפלד 25731977 maromrozenfeld@ מקס שיין 15 רחובות     057‐8162782 057‐81529
26118 מרום רוזנפלד 25731977 maromrozenfeld@ מקס שיין 15 רחובות     057‐8162782 057‐81529



26119 עדי כהן 31725484 adinoal@gmail.co החלוץ ירושלים 96222   546735228 5.47E+08
26120 אשר ניצן 8326860 black_pod@yahoo שער הגולן 1 ראשון לציון 75283   077‐4326365 054‐52544
26121 כרמי יצהרי 27793736 carmi@hotmail.co הרכבת 12 ראש העין     054‐6222554 054‐62225 03‐6500645
26122 כרמי יצהרי 27793736 carmi@hotmail.co הרכבת 12 ראש העין     054‐6222554 054‐62225 03‐6500645
26123 כרמל סו 24541468 hsu@haogen.org.i העוגן העוגן 42880   527276993
26124 כרמל סו 24541468 hsu@haogen.org.i העוגן העוגן 42880   527276993
26125 קונסטנטין סבין 3.14E+08 skvru.il@gmail.com יפה נוף 26 נשר 36852   48203505 5.28E+08
26126 חיה רפאל 59284398 el1234111@bezeq ברקת 220 ירושלים     508188161
26127 חיה רפאל 59284398 el1234111@bezeq ברקת 220 ירושלים     508188161
26128 קרן גת 32188500 KGAT@ZKGSLAW. בית השואבה 40 רמת השרון     054‐7788727
26129 lior katsir 22383277 entrpris@zahav.ne אוסישקין4 הרצליה 46406   054‐4539448 050‐69804 077‐5539448
26130 יניב לוינגר 35834431 yanivl_8@walla.co חניתה 2 נהריה 22407   528089775
26131 יוסי רוזנגרטן 23619091 yossi7r@walla.com יצחק גץ קרית שמוא     544809735 5.45E+08
26132 אושרי רוזנגרטן 24337701 amir71r@walla.co יצחק גץ קרית שמוא     544848779 5.45E+08
26133 אושרי רוזנגרטן 24337701 amir71r@walla.co יצחק גץ קרית שמוא     544848779 5.45E+08
26134 עומר בן יוסף 59808220 omer.ben‐yoseph@גבעת בית הכרם ירושלים 96268   547366055 26426053
26135 עומר בן יוסף 59808220 omer.ben‐yoseph@גבעת בית הכרם ירושלים 96268   547366055 26426053
26136 סוזי בנגו 57761629 suzy688@gmail.co יהושפט קרית גת     544789490
26137 אבי אלמקייס 22255095 avia1966@walla.c סמילנסקי 3 חדרה     578191197 46211862
26138 אפרת חרמון 3.01E+08 effie1987@gmail.c53 חביברה רייך חיפה     525503464 7.75E+08
26139 סיון אסרף 49168511 sivkosh@walla.com ז'ילבר נתניה 42221   052‐2501221 052‐27883
26140 סיון אסרף 49168511 sivkosh@walla.com ז'ילבר נתניה 42221   052‐2501221 052‐27883
26141 מריה ר. 3.21E+08 rozmir22@walla.c השונית 4 אשקלון     524396622
26142 מריה ר. 3.21E+08 rozmir22@walla.c השונית 4 אשקלון     524396622
26143 אורן קמינר 38645776 okaminer@gmail.c הרקפת עתלית     549997945 5.44E+08
26144 אורן קמינר 38645776 okaminer@gmail.c הרקפת עתלית     549997945 5.44E+08
26145 מריאן קרייזר 11362324 kim101@walla.co. רותם קרית אתא     506235178
26146 מריאן קרייזר 11362324 kim101@walla.co. רותם קרית אתא     506235178
26147 בן ציון גירץ 24875171 kabbalahinfo@gm דויד תבצניק 15 פתח תקווה     0546850709/0545606812
26148 בדיקה בדיקה 8.89E+08 seo@sekdesign.co בדיקה בדיקה     2222222222 7.74E+08
26149 סבטלנה סברינסקי 3.17E+08 sveta.severinsky@ שבט בנימין 24 גבעת זאב 90917   054‐5657310
26150 מירי ורד 0 thevereds@gmail. תל‐חי רמת גן     077‐5253500
26151 יעל מוזס 40551764 yael.mozes@conv חבצלת 9 קרית ים     052‐6225941‐054‐9987987
26152 אביטל ופסי 55907109 avitalv@yahoo.com הרמז 28 קריית טבעו     052349694
26153 אסתר דגמל 5815998 estidg@walla.com השושנים 38 נשר )רמות     052‐8600600 04‐821882
26154 גיא מליח 21562913 gai.meliach@gmai ריינס פתח תקווה     578170576
26155 נרקיס סימן טוב 54613328   הרצל 36 טירת כרמל     0547232185/0545793193
26156 טיפריס סמיון 3.12E+08 ninti@rambler.ru שיזף 20 ערד     0544953928/0546353928
26157 ליאורה מרק 29342078 lioramarek@yahoo צילה 7 ירושלים     504105826 7.75E+08
26158 גליה לוי 854398   דביר 8 גני תקוה )ל     035352155/0507733440
26159 עדינה אנדן 13071113 adina.enden@gma יהודה הלוי 64 רעננה     544375581 5.44E+08
26160 אלכס פרייסלר 13228192 alpreisler@gmail.c1 שביל המערות חיפה     052‐3742598 04‐838811
26161 דוד גולדשטיין 14949853 godavidg@gmail.c 80 רקפת 20175   549995440
26162 רומן קרקוב 16379000 ramik7@gmail.com דגניות 39 קריית טבעו     0507655616/049530827
26163 אבשלום בן ברק 54535844 avshalombb@wall חזון איש ראשון לציון     050‐6758401 050‐67584 03‐9585161
26164 אבשלום בן ברק 54535844 avshalombb@wall חזון איש ראשון לציון     050‐6758401 050‐67584 03‐9585161
26165 רחל עייש 51517142 sivalon@netvision קבוץ ראש האין רחוב 22825   04‐9857267 052‐47617
26166 רחל עייש 51517142 sivalon@netvision קבוץ ראש האין רחוב 22825   04‐9857267 052‐47617
26167 מרב כרמלי   meravcarmeli@wa31 מגדל המנורה מודיעין     054‐7008050
26168 עדן קולפ 3.05E+08 e100483@walla.co הכלנית 19 גני יוחנן     578119511
26169 עדן קולפ 3.05E+08 e100483@walla.co הכלנית 19 גני יוחנן     578119511
26170 ורד טראוב 29568425 giz33@ariel.ac.il שטמפפר יהושע פתח תקווה 49621   547776479
26171 ורד טראוב 29568425 giz33@ariel.ac.il שטמפפר יהושע פתח תקווה 49621   547776479
26172 סטיטק ח.פ ערן עדני 23079072 eran@statitech.co שדולבסקי 1 יבנה     0544338034/0544328028
26173 אלינה רויטמן 3.1E+08 elka97@hotmail.cמשמר הגבול 8 ד חיפה 34551   526198088 5.26E+08
סימנים ישיר26174 ציון צבי 37583184   הערד 7 רמת הח תל אביב     036205881/0546911906 7.22E+08
26175 טל גיגי 39596184 gigital@bezeqint.n ורדיה 57 חיפה     545813123
26176 טל גיגי 39596184 gigital@bezeqint.n ורדיה 57 חיפה     545813123
26177 יוסי רוזגטן 23619091   קריית שמואיצחק גץ 3     0544809735/0544848779
26178 מיכאל אלגרוד 13706064 michaelelgrod@beהאדמור 7 )קריית רחובות     054‐4929959 08‐941678
26179 טל גיגי 39596184 gigital@bezeqint.n גת 6 חיפה     054‐5813123 050‐58876
26180 אביה אליהו 34815829 aviya5280@gmail. נווה עופרה 382 אלון מורה 44833   528119727
26181 גדי ענר 51768570 gadi@acrosec.com הלבנה 18 פרטי     054‐2295644 נוסף אין
26182 ענת מאור 58016239 maoranat@walla.c32/6 נוף הכרמל קריית אתא     0507757090/048452547
26183 שולה מפר 1179274 mapper@013.net דרך בנימינה 10 ירושלים     524688430
26184 שולה מפר 1179274 mapper@013.net דרך בנימינה 10 ירושלים     524688430
26185 יעל וגנר טובי 56467558 yael_vt@netvision רמז 22א קרית טבעון     546652072
26186 ברוך ליברמן 68725324 leibermanb@icl‐ip סלעית להבים 85338   524708225 5.4E+09 86297562
26187 יונתן תדהר 24533101 yonatan.tidhar@g יצחק שלו 6 ירושלים 96413   547887064 26427129
26188 יעל וגנר טובי 56467558 yael_vt@netvisionרמז 22 א )כניסה טבעון     054665207/049531358
26189 דנה אלכסנדר 38420246 bilbod1@walla.co מגרש ירחיב     503323367
26190 ניר שרקני 24972267   משה פרלוק 13 תל אביב     0522488333/
26191 אוטריאנסקי גרגורי 3.07E+08 broni@mof.gov.il/26 יהודה המכבי בית שמש     29918875 5.06E+08
26192 ענבר סיגל 24246977 dudu_in@walla.co משה דיין 30 יהוד     050‐2970004 050‐71044
26193 מירב תמיר   33740010   ההגנ"ה 4 קריית אונו     0578171468/0547778000
26194 Yuri Livshitz 3.06E+08 yuriliv@gmail.com70 אירוס הארגמן נתניה     054‐3000806
26195 גיל דמתי 38754446 gili04@netvision.n 72 מושב אחיה 20145   507738109
26196 דוד בכר 57494023 yaelb@orange.net חיים ברלב 28 מודיעין     543986523 5.26E+08
26197 דוד בכר 57494023 yaelb@orange.net חיים ברלב 28 מודיעין     543986523
26198 שלום דדי 26871608 dadi13@bezeqint. שושן צחור דימונה 86057   08‐6553218 052‐27760
26199 מישל אלוש 4.44E+08 michel@gigi.cok gffg 8.89E+41     8.89E+14
26200 עידו פרישמן 31411283 ido1978@gmail.co ריינס 21 הרצליה     543544137



26201 נדב פרזנצבסקי 61282786 leenamromin@gm27/9 פרופ 'שור תל אביב     526600845 5.25E+08
26202 אריאל הכהן 39381041 za‐ariel@hotmail.c23 אלכסנדר ינאי באר שבע 84543   524545351
26203 מירי פטל 32916637   הרב נריה 9ג שכו ראשון לציון     0505771212/0722119898
26204 נגה קליין 22898035 noga1967@walla. הדקל 1 עדי     523780670 49500375
26205 מתן ציון גלאם 2E+08 Sp0rk07@msn.com5 כיכר ז'בוטינסקי טבריה     526969941
26206 מאירה גבל 3747342   קריית יובל קליימ ירושלים     26413027 5.45E+08
26207 צימר אביב ח.פ‐751320  avivamo@court.goמושב בן עממושב בן עמי )ליד     050‐6255109 052‐95144
26208 חיים סלמי 27152446 altsela@walla.com מזכרת בתיה 1 פתח תקווה     052‐2748680
26209 חיים סלמי 27152446 altsela@walla.com מזכרת בתיה 1 פתח תקווה     052‐2748680
26210  יסמין טל 26487645   רחבת יותם 11/7 באר שבע     0525399511/0528276555
26211 פוקס‐מעריברוני 52259777 rfuchs@maariv.co קרליבך תל אביב 67132   03‐5632376 052‐31133 03‐5632406
26212 פוקס‐מעריברוני 52259777 rfuchs@maariv.co קרליבך תל אביב 67132   03‐5632376 052‐31133 03‐5632406
26213 לידיה סוקולינסקי 17291857 lydia35@013.net רזיאל 2 בת ים     052‐8580100 03‐551229
26214 דוד זילברמן 22523518 zdaviddav@gmail. הגפן 139 מושב אליכי     052‐3981536 04‐630626
26215 שמואל בראונשטיין 37551827 niv11223333@wa קרן היסוד 25 בת ים     35526460 5.09E+08
26216 שמואל בראונשטיין 37551827 niv11223333@wa קרן היסוד 25 בת ים     35526460 5.09E+08
26217 שמואל בראונשטיין 37551827 niv11223333@wa קרן היסוד 25 בת ים     35526460 5.09E+08
26218 קרולין בראונשטיין 37545217 niv11223333@wa קרן היסוד 25 בת ים     35526460 5.09E+08
26219 יורי ליפשיץ 3.06E+08 yuriliv@gmail.com70 אירוס הארגמן נתניה     054‐3000806 054‐25011
26220 רונית תורזמן 35565644 ran19999@walla.c חשמונאים 4 שדרות     546240446
26221 רונית תורזמן 35565644 ran19999@walla.c חשמונאים 4 שדרות     546240446
26222 יפית זכאי 25377706 yaf01@walla.com צאלים חולון     577738073
26223 יוסי שוקרון 33515503   שכונת ויצמן צרנח חדרה     0544323832/046334438
26224 רודי אלתר 65313405 rudinka@walla.co שמעון רייך 8/2 נהריה     49921735
26225 פייזל לוין 17486788   הרב לוי 6 בת ים     03551017/
26226 ארז מוקה 22590798   ורדיה 35 חיפה     0523200199/0773373261
26227 אילן לופו 27471986 ilan@aviv‐pcb.com76 דרך לב השרון צורן     052‐5500441
26228 ענת דינר 56703382 anwiener@walla.c ויתקין 20 חיפה     052‐4892852 04‐834620
26229 דוד ולאה בוקריס 66567959 dp17856@elbit.co רבי עקביא 12 חיפה     0544‐820429 054‐99827
26230 אהרון ברמן 1377886 ahberman@zahav יפה 23 רמת גן 52622   03‐6356846 0952‐2569 03‐5345423
26231 אהרון ברמן 1377886 ahberman@zahav יפה 23 רמת גן 52622   03‐6356846 0952‐2569 03‐5345423
26232 דליה מימרן 54522743 daliamim@012.ne נשר כפר סבא 44266   09‐7423947
26233 לנה בולט 3.18E+08 lb246563@gmail.c טוח לוד     549761337
26234 לנה בולט 3.18E+08 lb246563@gmail.c טוח לוד     549761337
26235 אליהו קוסטו 57837718 e.pinhas@bezeqin הרב דוד בוזגלו אשדוד 77643   052‐7602204
26236 אליהו קוסטו 57837718 e.pinhas@bezeqin הרב דוד בוזגלו אשדוד 77643   052‐7602204
26237 לודמילה שלייסר 3.09E+08   משה סנה25 ירושלים     0527967182 מיכאל 25832272
26238 לודמילה שלייסר 3.09E+08   משה סנה25 ירושלים     0527967182 מיכאל 25832272
26239 מנשה שמעוני 50616002   הכובשים 76 זיכרון יעקב     0503083064/046397255
26240 greg mendeleev 3.04E+08 greg_mendeleev@shnaim 7 binyamina 30500   544471120
26241 greg mendeleev 3.04E+08 greg_mendeleev@shnaim 7 binyamina 30500   544471120
26242 חנן חן 24087249 hanan124@zahav קטלב גדרה 70700   08‐8680640 057‐81554
26243 ליאן בר 3.01E+08 liani19@walla.com כצנלסון בת ים     546733103 5.47E+08
26244 יורם קרמר 25669466 yori.kremer@gma בורר יהודה הרצליה 46731   99507328 5.43E+08
26245 יורם קרמר 25669466 yori.kremer@gma בורר יהודה הרצליה 46731   99507328 5.43E+08
26246 שמעון אלפונד 3.07E+08 shimonalf@gmail. סילבר 111 חיפה     526975954
26247 שמעון אלפונד 3.07E+08 shimonalf@gmail. סילבר 111 חיפה     526975954
ברשי אביאל26248 עבודיאן 40626756 barsi13@walla.com בר כוכבא 24 פתח תקווה 49261   528139650 7.79E+08
ברשי אביאל26249 עבודיאן 40626756 barsi13@walla.com בר כוכבא 24 פתח תקווה 49261   528139650 7.79E+08
26250 אורן לוי 29359809 oren@hp.com האשל 5 כפר‐סבא     523318335
26251 אורן לוי 29359809 oren@hp.com האשל 5 כפר‐סבא     523318335
26252 קרסנופולסקודים 3.09E+08 rame037@gmail.c בעל שם טוב 14 חולון     547122737
26253 גלי גוטליב‐שלי 32811473 gali2828@bezeqin 58 מלאה     052‐7702025
26254 גלי גוטליב‐שלי 32811473 gali2828@bezeqin 58 מלאה     052‐7702025
26255 דני דנוש 57367906 edanosh@gmail.co דרך הים 26 פרדס חנה 38000   052‐3701036 052‐33240
26256 דני דנוש 57367906 edanosh@gmail.co דרך הים 26 פרדס חנה 38000   052‐3701036 052‐33240
26257 שרון כהן 27883560 sharonco@towersהארז 48 על 2 קר קרית אתא 28231   528747121 5.29E+08
26258 shirly buzaglo 17137241 shirly.buzaglo@gm הנרקיס ראשון לציון     4531090054 4.53E+09
26259 גיל בוגנים 38656112 bbouga@gmail.co41 דרך הרימונים רינתיה     505634958 5.06E+08
26260 ידין אילון 59827386 yadin.eilon@gmai האורן 34 הר אדר 90836   503122333
26261 ידין אילון 59827386 yadin.eilon@gmai האורן 34 הר אדר 90836   503122333
26262 סמי חזן 75984955   מלון מצפה הימים בין ראש פינ     577214422 46994555
26263 ששון חכם 59040469 sasi_yaad@yahoo יעד 56 יעד 20155   49902148 5.44E+08
26264 ויטלי ווביונובוי 3.08E+08   ביכורים 7 כרמיאל     049889225/0545414316
26265 ברוך ישראלוב 3.09E+08 ibmb96@walla.coיוסף אחרון 3 )קר תל אביב     052‐6949975‐052‐6949976
26266 בטי דויד 52321253   התורן 34 ג )עין ה חיפה     0526870902/0547444163
26267 נדב זילברמן 39604590 nadavzilberman@ ליד המרפאה נצר סרני     546372677
26268 נתנאל פריזנט 39435326 prizant2@walla.co60 לוחמי גליפולי תל אביב 67068   546972768
26269 נתנאל פריזנט 39435326 prizant2@walla.co60 לוחמי גליפולי תל אביב 67068   546972768
26270 רוברט תמיר 17129719 robert.tamir@gma רפידים תל אביב‐יפ 69982   545209441 5.45E+08
26271 אלכס אסתרקין 3.04E+08 sashaest@gmail.co הנשיא 70 מעלות 0   543060051 5.08E+08
26272 אבי מור 25318692 avi_mo@netvision ז'בוטינסקי 72 גבעתיים     523583888
26273 אבי מור 25318692 avi_mo@netvision ז'בוטינסקי 72 גבעתיים     523583888
26274 תמר לובין 50428457 tami_lubin@hotmאין כתובת‐להתק הררית     46785794 5.43E+08
26275 גנדי גונטר רוזה 14483952   י.ל גורדון 4 א תל אביב     /0504517742 036046081
26276 אלון גולדברג 28632255 goldbergim@gmaiגורדון 30 )נווה ש חיפה     054‐5490087 נוס טלפון אין
26277 דורון וענת כהן 56622186 cdoronc@gmail.co להיכנס בכבמצפה גילון     052‐3790386 04‐988987
26278 זאב גרסון 64617244 zeev_buf@hotmai אלמוגן 12א קרית אתא 28239   04‐8480524 5.25E+08 48480524
26279 זאב גרסון 64617244 zeev_buf@hotmai אלמוגן 12א קרית אתא 28239   04‐8480524 5.25E+08 48480524
26280 יפה אפרתי 42917286 hariri100@walla.cשימחה הולצברג פסגת זאב     026568115
26281 אריה שוורץ 32937419 aryesch@gmail.co אטד 69 באר שבע     0572444048/0503488869
26282 שיזף גפני 60600632 shezafgafni@gmai שלונסקי 54 תל אביב     0544832442/0545246256 46265239



26283 אירה פישביין 3.07E+08 itcik_f@hotmail.co האשל 22 מעלה אדומ     547835572
26284 אירה פישביין 3.07E+08 itcik_f@hotmail.co האשל 22 מעלה אדומ     547835572
26285 שמעון אלפונד 3.07E+08 shimonalf@gmail.אבא הילל סילבר חיפה     0526975954/048322827
26286 ארן ורשבסקי 31918469 aran@pixiesoft.co החרוב 21 רחובות 76588   89496234 5.06E+08
26287 Nimrod Nissim 23829492 nimrod.nissim@ds יקינטון 45 חיפה 34792   545225335
26288 איציק פישביין 3.07E+08 itcik_f@yahoo.com האשל 22 מעלה אדומ     054‐7835572‐054‐7835571
26289 אסף בן אשר 66200767 assaf.b@cyhawk.c המסגר תל אביב 67214   054‐5918113 03‐624711 03‐6247116
26290 טליה ארביב 54730833 TALYA_A@MOD.G הרב קוק 31 א הרצליה 46342   506299961 36977390
26291 טליה ארביב 54730833 TALYA_A@MOD.G הרב קוק 31 א הרצליה 46342   506299961 36977390
26292 איילה הר ציון 2225882 gunter@012.net.il דרומית לבאישוב צוקים     0506536859/0775627101
26293 יפעת מרון 40246985 fifi_moshe@yahoo8 אליהו בית צורי רמת אביב     0523292668/037447718
26294 טובה יהושוע 58632902 tova_hu@walla.co קיטרוני 35 פתח תקוה     052822674
26295 oren kilker 29265857 oren.kilker@verint אבנר חזקיהו רמלה 72302   547782690
26296 אתי וייסלברג 5923776   האלונים 5 זיכרון יעקב     0525539771/ 5.45E+08
26297 דוד גרומן 25264136 dudigrom@yahoo רבדים 14 ירושלים     052‐5782525
26298 רוזין פארס 40164618 frozeen@walla.co ‐ חורפיש 25155   49575096 5.49E+08 ‐
26299 רוזין פארס 40164618 frozeen@walla.co ‐ חורפיש 25155   49575096 5.49E+08 ‐
26300 יואב ברנר פרידה 12723995 yoavskey@gmail.c ארלוזרוב 18 כפר סבא     0507276300/0545857060
26301 אמיר קנדל 43502780 amirkandrl@gmai ליד ירושליםמושב עמינדב     0542111125/4
26302 שלומית קרליש 617894 abikarlish@hotma פרוג 13 תל אביב 63417   545880580 5.46E+08
26303 לוסי בלייזר 14757322 lusyaust@gmail.co יורדי הסירה 29 ירושלים     547561811 25610954
26304 מיכאל טיין 3905387 tmtmt@netvision. אלי כהן 1 תל אביב     050‐5257288 03‐631275
26305 רותם בנדק‐הלוי 31689060 rotem.benedek‐haלינקולן 11 ב ')שכ ירושלים     054‐7884417 052‐53944
26306 מוניקה בריל 64777816 brsheila@hotmail. גולומב 26 חיפה     048385414
26307 לבנה ורצר 4741955 viderd@gmail.com ההסתדרות 32 לוד     089227616/0544227616
26308 אמנון ביבי 56095672 shellyco@barak.ne ארז 9 מזכרת בתי     052‐2781719‐08‐9349751 052‐48158
26309 הדס הרשקוביץ 36696615 hadas.eruim@gma נתיב האבות אלעזר     543050531
26310 שי וחגית תמרי 57186215 tamary‐f@012.net שמעיה 10 יפו     0542226301/03682247
26311 אהרון ארבוב 3.11E+08 ar0131980@gmail גוטמן נחום 1 נתניה     546902979
26312                
26313 יוסף סויסה 68947811 7656671@vmail.co מצדה 5 כפר סבא 44432   09‐7656671 5.48E+08
26314 אורית שימקו 28855823 thomas.endo@gm השומר 27 טבריה     0775501425 לאה 0528053261400 אחרי
26315 עופר מנחם 38660437 ofermn@gmail.co ירושלים 3 תל אביב     502009418 37965216
26316 מיטל ודקל ברזלאי 40207268     מושב נורדיה     505784272 5.03E+08
26317 יעקב ששון 54172416   התזמורת 4 ראשון לציון     052‐3667556 052‐36679 03‐5773596
26318 יפה פינטו 57915464   מגדל העמקרמת יזרעאל 6     046547046/0545808064
26319 גיא קלדס 34399162 guy@ibda.co.il מאיר שפיה 4 פתח תקוה     052‐5661676 052‐33483
26320 אסתר שלי 69562478   רחבת הארי פטיו אופקים     077‐4921758 052‐39068
26321 אמיר ליוס 33327750 amnasiam@yahooכפר מעיליאכפר מעיליא ליד מ תד 236   502030933 49978836
26322 אבנר הוכפלד 27802925 avner‐ella@013.ne יהודה הלוי 8 תל אביב     נוסף‐6906174‐054 טלפון נוסאין טלפון אין
26323 גולן מועלם 23956337 golanmu@walla.co טרומפלדור 11 קריית שמונ     052‐6032633 073‐72887
26324 רחל טימור 57490625 zhbd@zhbd.co.il העצמאות 22 ראש העין     778866684 5.23E+08
26325 תומר רובינשטיין 39625280 zofifit@gmail.com מאפו 23 תל אביב     052329699
26326 שלמה בן עמי 59210211   מקור חיים 20 ירושלים     0577707527/0547364884
26327 חגית שלי 25219312 hagit_shelly@wall סרן דב 5 באר שבע     522993222
26328 חגית שלי 25219312 hagit_shelly@wall סרן דב 5 באר שבע     522993222
26329 אמיר לחמי 34774356 terry21@walla.co. בית אל אשקלון     522888842
26330 רחלי רוזי דנטס 12150843 rosydantess@wall30 עימנואל ארוני תל אביב     0528883083/ 5.07E+08
26331 אמיר לחמי 34774356 terry21@walla.co. משה שרת 30 אשקלון     0522888842/0509279818
26332 בנימין עשת 3.02E+08 eshetben@gmail.c בן אליעזר 39 רמת גן     542190892
26333 טלי נווה 59211300 uririnat@gmail.co משכן שילה ירושלים 93719   508897774
26334 גיא ברלינר 29642246 berlin‐19@013.ne קרן היסוד 25 בת ים     507249979
26335 גיא ברלינר 29642246 berlin‐19@013.ne קרן היסוד 25 בת ים     507249979
26336 משה טל 14395529 romntika@walla.c טירת הכרממעלה נוף 12 30200   04‐8574843 5.23E+08
26337 לנוירה טל 14483275   מעלה נוף 12/5 טירת כרמל     502065914 48574843
26338 גבריאלה מצלאוי 3.04E+08 eualma@gmail.co כצנלסון 45 ב גבעתיים     544718262 5.44E+08
26339 נינה זילברמן 3.09E+08 mashuta1@gmail. אשל 11 כרמיאל     544721570 5.46E+08
26340 ארתור זסלבסקי 3.09E+08 dinamo,dinamo.di יקנעם עליתחרמון 13 20692   577626543 49593072 48184754
26341 ארתור זסלבסקי 3.09E+08 dinamo,dinamo.di יקנעם עליתחרמון 13 20692   577626543 49593072 48184754
26342 אתי בן חיים 29315686 etii60@walla.com אלעד )ליד רהזמיר 2     0507827497/039098175 5.06E+08
26343 יואב טולדנו 51387157   שי עגנון 30 תל אביב     05445520639315233
26344 יונתן כספי 3.09E+08   הדס 1 נשר     0547496669/0544494824
26345 חנוך קליינרמן 3.09E+08 sharkle@netvision שבטי ישראל 1 בית שמש 99522   544339153 5.44E+08
26346 אורן פוקס 25659301 etz_oren@walla.c ד.נ .גליל עליון קיבוץ שניר 12250   528399188
26347 אורן פוקס 25659301 etz_oren@walla.c ד.נ .גליל עליון קיבוץ שניר 12250   528399188
26348 אברהם בוסטני 59657635 aviva1112@walla. יעקב דורי 22 מודיעין 71700   772003766 5.23E+08
26349 אברהם בוסטני 59657635 aviva1112@walla. יעקב דורי 22 מודיעין 71700   772003766 5.23E+08
26350 amir shohat 40098014 amir.shohat@gma משמר השברוזמבלום 37     505782982
26351 שרון בוקור 29443728 shoonz@netvision וייצמן כפר יונה 40300   052‐3862518
26352 שרון בוקור 29443728 shoonz@netvision וייצמן כפר יונה 40300   052‐3862518
26353 מיכאל קוגן 11038460 mkogan12@inter. הרדוף 5 כפר סבא 44532   077‐9610977 054‐92225
26354 מיכאל קוגן 11038460 mkogan12@inter. הרדוף 5 כפר סבא 44532   077‐9610977 054‐92225
26355 קשת בר ידין 3.05E+08 keshet.baryadin@ אשר רעננה     525117008
26356 a g 3.09E+08 anyag1960@gmai שד המלך דוד or aqiva 30600   544968523
26357 a g 3.09E+08 anyag1960@gmai שד המלך דוד or aqiva 30600   544968523
26358 אלכסנדר ירמולייב 3.18E+08 xanderlaw@gmail החים 22 חולון 58234   547668901
26359 רן חיים 36679942 ran_inc@hotmail.c אבא אחימאיר תל אביב 69126   544806767 5.45E+08
26360 יעל גרינגאוז 65455362 daliainbar@gmail. רשפים קיבוץ רשפי 10905   46065284 5.48E+08
26361 יעל גרינגאוז 65455362 daliainbar@gmail. רשפים קיבוץ רשפי 10905   46065284 5.48E+08
26362 עדי הירש 25608324 adi.hirsh@ge.com קדרון 8 חיפה     04‐8343504 052‐69894
26363 עדי הירש 25608324 adi.hirsh@ge.com קדרון 8 חיפה     04‐8343504 052‐69894
26364 אלי ולנר 52048436 eliv@surfree.net.i הארז 9 רעננה 43232   054‐6514933



26365 מוטי פרליס 52917911 mordehipe@shaam הדרור 21 עין ורד     577635386 97963097
26366 אפריים אנקווה 59702225   קיבוץ גלויות 19 בני ברק     050‐4194741‐050‐8382816 03‐574581 072‐2362651
26367 רוני גילרט 40955635 ronitzur@hotmail. שדה נחום 7 ראשון לציון     052650289
26368 שירה הלר הרשקו 43361153 hellershira@gmail אינשטיין 119 חיפה 34601   522496782
26369 ויקי כהן 67114868 nimniorel@gmail.c24 עמק בית שאן מודיעין     052‐4505271 052‐64156
26370 ליאור בן סימון 3.01E+08 lior.bssl@gmail.co יהודה 44 ערד     0544873085/0544873686
26371 נחום פלקסר 25547605   העליה 9 רחובות     522518077
26372 חיים סגל 50740679   נגרה 36 רחובות     522518077 5.45E+08
26373 אסתר אספיר 58238189 aspiravi@gmail.co הרצוג 19ב' גבעתיים 53601   03‐5719897 050‐33006
26374 דוד שאקי 33084757 shakid@bgu.ac.il הצבי 61 באר שבע 84747   502151758 86109823
26375 איציק פולאד 37238599 ipolad@gmail.comדרך יצחק בנארי רחובות 76667   543303711
26376 אורית אשכנזי 22374888 orit2406@walla.co מאירוביץ ראשון לציון 75318   523426818 7.78E+08 39622919
26377 אלעד אברהם 40325714 eladab@gmail.com פיארברג 6 חולון 58294   054‐6175171
26378 פריידין בוריס 3.04E+08   קדש 39 אשקלון 78501   86781097 5.46E+08
26379 אמיר שוחט 40098014 amir.shohat@gma מושב משמררוזנבלום 37     050‐5782982 נוס טלפון אין
26380 נגה מלכין 37069499 malkin.noga@gma הירקון 26 ירושלים     545577074
26381 הרייאט ולנסי 51515765 oriet@cpm.co.il הפלמ"ח 10 חולון     545241516 35686524
26382 שירה אלבק 12197620 shira.albeck@weiz הדקל 34 מושב גמזו 73130   507945564 89285014 89346312
26383 אמנון ומיכל גרבי 34217802 amnong@calauto. בן גוריון 55 בני ברק     0508880523/0505318865
26384 נבות ערפלי 58481565 navota@hotmail.c הגביש 5 כפר סבא     548886895 5.46E+08
26385 יוסי אהרון 35958503 yoss4949@walla.c סוקולוב 10 קריית אתא     050‐4466536 050‐44665
26386 יעקב ציטרון 9663303   רבי מאיר 6 בני ברק     0507509476/035705447
26387 שמואל אייזנברג 25171414 semm@zahav.net50 נוטמן אברהם רחובות     050‐6532000 08‐935035
26388 שלומי בודנר 6.51E+08 sbhappy123@gma הרב שך 38 בני ברק     057‐3109450 054‐63926
26389 מיכאל לרמן 3.07E+08 mylerman@gmail. הקרן 15 מעלה אדומ 98350   546306581 5.47E+08 25888286
26390 מורן שבתאי 31924848 morshab@gmail.c הישועה 14/1 גן יבנה     505800866
26391 שגית טמיר 27260314 sagitspirit@gmail. לוי אשכול תל אביב 69361   504122134
26392 שגית טמיר 27260314 sagitspirit@gmail. לוי אשכול תל אביב 69361   504122134
26393 עופרה בכר 51576999 gotoshay@hotmai בן גוריון 43 אזור     052‐4894339 03‐550724
סרגי שבליא26394   3.09E+08 sergey@cmt.co.il רבי עקיבא 5 חיפה     048663659/ 48665011
26395 רחל גולקרוב 3.09E+08   ארבר 14 תל אביב     052‐6757335 050‐56659
26396 אלי שוסטרמן 11387909 elishusterman@ho קרית ביאליקחיים 3     542494379
26397 אלי שוסטרמן 11387909 elishusterman@ho קרית ביאליקחיים 3     542494379
26398 יורי ברוזגול 3.1E+08 ysbyuriy@hotmail19 נהלל 3א דירה חדרה     544455864 5.04E+08
26399 יורי ברוזגול 3.1E+08 ysbyuriy@hotmail נהלל 3א חדרה     544455864 5.04E+08
26400 אליזבטה ברגאוז 3.09E+08 leavidan@gmail.co החשמונאים 5 מעלות     49971030 5.46E+08
ח.פ648603סולי נסיעות26401 57469108   דב )רודבסקי( 28 מזכרת בתי     0508221705/089451412
26402 חברה חיבוק וחיוך 5.13E+08 shua@dyada.co.il דוד המלך תל אביב 64953   054‐6968061 03‐690020 03‐6900220
26403 חברה חיבוק וחיוך 5.13E+08 shua@dyada.co.il דוד המלך תל אביב 64953   054‐6968061 03‐690020 03‐6900220
26404 חגי ידידיה 29462267 hag_yed@yahoo.c מוריה 38 רמת השרון 47228   544730736
26405 מיכאל גליק 33659848 micky1@g.co.il שדרת האלונים 4 באר יעקב 70300   543007555
מיכאל ופזית26406 גליק 40962581 micky1@g.co.il שד האלונים 4 באר יעקב     0543007555/0747036055
26407 מיכאל כהן 11815123 lmcohen@bezeqin21 גיורא יוספטל ירושלים 97872   02‐6561005 5.28E+08
26408 מיכאל כהן 11815123 lmcohen@bezeqin21 גיורא יוספטל ירושלים 97872   02‐6561005 5.28E+08
26409 יעקב פיינברג 3.06E+08 kostik85@walla.co מגדל העמקנחל צבי 68     547470514
26410 יעקב פיינברג 3.06E+08 kostik85@walla.co מגדל העמקנחל צבי 68     547470514
26411 ג'ני גולדמן 3.04E+08 gloteron@gmail.co סמטת קורנית רמת ישי 30095   524616139 5.04E+08
26412 michelle jofen 3.1E+08 mjofen73@gmail.c קצנלבוגן 2 ירושלים 93871   02‐6514‐253 5.04E+08
26413 michelle jofen 3.1E+08 mjofen73@gmail.c קצנלבוגן 2 ירושלים 93871   02‐6514‐253 5.04E+08
26414 שלמה קרספין 68584036 krlo@walla.co.il דוד המלך קרית ארבע     546512588
26415 שלמה קרספין 68584036 krlo@walla.co.il דוד המלך קרית ארבע     546512588
26416 מנשה ברק 50481357 mebarak@netvisio נעמי 21 חיפה 34405   04‐8376077 050‐69854
26417 אופיר מגל 50356898 magal@012.net.il ראובן הכט באר שבע     050‐6232086
26418 אופיר מגל 50356898 magal@012.net.il ראובן הכט באר שבע     050‐6232086
26419 נתן פרי 51230175 moran_pe@zahav קרית ביאליקסתוונית 2     48764440 5.22E+08 48764440
26420 נתן פרי 51230175 moran_pe@zahav קרית ביאליקסתוונית 2     48764440 5.22E+08 48764440
26421 יהודה גלעד 65084295 dinigil@gmail.com אין קיבוץ לביא 15267   524314175 5.03E+08
26422 יהודה גלעד 65084295 dinigil@gmail.com אין קיבוץ לביא 15267   524314175 5.03E+08
26423 מרים סהר 12378295 robertos14@walla זכרון יעקב שהשופטים 15 א     507899786 46392048
26424 אבי שמואל 33058124 avi.shmuel@ge.co טירת הכרממוצקין 45 א '     054‐5294811 נוס טלפון אין
26425 דורית יורדן 57213407   רמב"ן 5 א חיפה     544821980 48667776
26426 שירלי אשד בוזגלו 17137241 shirly.buzaglo@gm הנרקיס 10 ראשון לציון 75424   544531090
26427 רבקה צינמן 57652265 zinman@inter.net' רביבים 67 )שכ  ראש העין     050‐2898007 03‐901455
26428 דוד גרשטיין 1302165 david@davidgerst הרכבים 13 ירושלים 93462   02‐6781899
26429 דוד גרשטיין 1302165 david@davidgerst הרכבים 13 ירושלים 93462   02‐6781899
26430 יעל אלמוג 58396177 al_yeal@walla.com נחל חבר 6 מעלה אדומ     524037773 25354597
26431 לאה סעד 3.09E+08 leavidan@gmail.co לבונטין 28 נתניה     0546445969/8 98340027
26432 אלון נבון 24553810 alon.navon@hp.co עופרית 7 אבן יהודה     0544500151/ 5.45E+08
26433 אירנה ליבשיץ 3.09E+08 irenal@menora.co חיל החימוש 16 ראשון לציון 75702   544799413
26434 מיכל גבע 3.01E+08 mgevali@012.net. ביאליק 57 באר שבע     544379529 5.26E+08
26435 אורי שמחון 58411869 usimhon@walla.co חלבלוב בת חפר 42842   526026652
26436 אורי שמחון 58411869 usimhon@walla.co חלבלוב בת חפר 42842   526026652
26437 קורן צבי 1974138   מנורה 13 גבעתיים     0525954030/0523341131
26438 יניב גרינברג 1.24E+08 yanivgrn@yahoo.c ביכורים 60 חיפה 34577   546171740
26439 הוד אלוני 24871865   ליד קרני יוסמוב בקוע     527410011 5.03E+08
26440 לחלחלח צמצמצמצמ 1.11E+08 nbnbn@bnnn.co.i פינקל 7 ערבל     03‐1111111
26441 לחלחלח צמצמצמצמ 1.11E+08 nbnbn@bnnn.co.i פינקל 7 ערבל     03‐1111111
26442 ישי מולד 33744566 ishay@gordon‐tou כורש 14 תל אביב     523401074
26443 ישי מולד 33744566 ishay@gordon‐tou כורש 14 תל אביב     523401074
26444 jacky pinto 68077981 jacky50@walla.co lapid lapid 73133   546524481
26445 ישי מולד 33744566 ishay@gordon‐tou כורש 14 תל אביב     052‐3401074
26446 יוסי הדר 52136405 yosefha@bezeqint דב שדן 10 פיסגת זאב     025858736/0506300715



26447 אליעד פרידמן 25145913 friedmanmickey@ ד"ר כהן 10 רמת‐גן     054‐5927876
26448 מל ומישל ב     5293232@gmail.c בן יהודה 155 תל אביב    
26449 מיכאלה הרבסט 65841165 mherbst1@bezeqiשוודיה 115 )דניה חיפה     054‐9996408
26450 בצלאל בן‐חיים 23500663 bezalel@bzl.co.il בר‐אילן 13 תל‐אביב     544566612 7.76E+08
26451 יואב ברנדט 23527153 yoav.brandt@gma דוכיפת חיפה 32991   524590970
26452 יואב ברנדט 23527153 yoav.brandt@gma דוכיפת חיפה 32991   524590970
26453 אבי בן יונה 59854653 aviby68@gmail.co נופי הסלע מעלה אדומ     506233903
26454 אבי בן יונה 59854653 aviby68@gmail.co נופי הסלע מעלה אדומ     506233903
26455 נעמי טביב 51826675 neomitabib@walla חגי 7 פתח תקווה 49235   39086885 5.43E+08
26456 aliza nadav 3.21E+08 nadav13@neto.neHar Sinai Raanana, Is 43307   09‐7724035 050‐41024
26457 aliza nadav 3.21E+08 nadav13@neto.neHar Sinai Raanana, Is 43307   09‐7724035 050‐41024
26458 בן ציון תייר 54768122 d.chochma@gmai י"א 78 צפת     523740896 46920674
26459 בן ציון תייר 54768122 d.chochma@gmai י"א 78 צפת     04‐6922855 052‐37408
26460 ליאור אלזם 32010761 liorelzam@hotma גולדה מאיר 35 נתניה     052‐6423832 050‐91005
26461 חני גלזר 2E+08 mitzvahdance@ya דוד ילין 26 ירושלים     02‐5371573 052‐60117
26462 צור רוזנברג 27815372 tzur‐maytal@evro אין עברון 22808   522361107 49857058 49855333
26463 נויפלד בלהה 51009397 gera@tx.technion שוהם 23 חיפה     050‐6593348 050‐73927
26464 רונית כאתב 25227513 rk2006@bezeqint. בית הילל 27 תל אביב     054‐8183505 050‐86156
26465 רונית כאתב 25227513 rk2006@bezeqint. בית הילל 27 תל אביב     054‐8183505 050‐86156
26466 shai zilber 23921728 shai.z@hotmil.comomer 35 karmiel 21637   49588080 5.48E+08
26467 shai zilber 23921728 shai.z@hotmil.comomer 35 karmiel 21637   49588080 5.48E+08
26468 ליאור פריטי 58678665 liorprety@gmail.co בנימינה גבעהשיבולת     549000111
26469 ליאור פריטי 58678665 liorprety@gmail.co בנימינה גבעהשיבולת     549000111
26470 רחנית סולימני 35928027 rechanitdino@wal זרחיה זרחיה     523858666
26471 רחנית סולימני 35928027 rechanitdino@wal זרחיה זרחיה     523858666
26472 פרץ ליבנה 73405334 hplivne@b‐emek.o קג 'בית העמבית העמק 25115   523794900 49960588 49960588
26473 פרץ ליבנה 73405334 hplivne@b‐emek.o קג 'בית העמבית העמק 25115   523794900 49960588 49960588
26474 סימון שמאי‐צורי 29684735 sshamay@psy.haif השומר זכרון יעקוב 30900   48100350 5.24E+08
26475 סימון שמאי‐צורי 29684735 sshamay@psy.haif השומר זכרון יעקוב 30900   48100350 5.24E+08
26476 מיכל בכר 28422566 michalmb@yahoo דרך הים גני תקווה     050‐7564820
26477 מיכל בכר 28422566 michalmb@yahoo דרך הים גני תקווה     050‐7564820
26478 אבי זוהר 59755116 zoharim@gmail.co התכלת הוד השרון     544753608
26479 יהודה לוי 40169229 ayeletlv@zahav.ne הבדולח 13 מעלה אדומ     778866954 5.07E+08
26480 יהודה לוי 40169229 ayeletlv@zahav.ne הבדולח 13 מעלה אדומ     778866954 5.07E+08
26481 יהודה לוי 40169229 ayeletlv@zahav.ne הבדולח 13 מעלה אדומ     778866954 5.07E+08
26482 יהודה לוי 40169229 ayeletlv@zahav.ne הבדולח 13 מעלה אדומ     778866954 5.07E+08
26483 ערן פנצר 25219973 epanzer@bezeqin שז"ר פתח תקוה     39217578 5.09E+08
26484 אלכסי שמושקין 3.21E+08 novel_989@hotm העבודה 16 חולון 58501   542559117
26485 אלכסי שמושקין 3.21E+08 novel_989@hotm העבודה 16 חולון 58501   542559117
26486 אורלי פרץ 22263644 peretz.orly@gmai שכונה א' לבון 20118   054‐4922940 04‐988487
26487 טל ישראלי 13201587 israeli.tali@gmail.c 90 חוקוק 12923   525888360 46799873
26488 יהודה שמי 29321171 dfd789@gmail.com נחלת צבי פתח תקוה     502120822 5.06E+08
26489 יהודה שמי 29321171 dfd789@gmail.com נחלת צבי פתח תקוה     502120822 5.06E+08
26490 אסף הלפרין 17394842 aaih@zahav.net.il אשחר 207 אשחר 20196   546830340
26491 אסף הלפרין 17394842 aaih@zahav.net.il אשחר 207 אשחר 20196   546830340
26492 אריה מלר 10228336 amaller@012.net. פנינה ומשה כהן ראשון לציון     777946448 5.77E+08
26493 אריה מלר 10228336 amaller@012.net. פנינה ומשה כהן ראשון לציון     777946448 5.77E+08
26494 אבנר רונן 3520673 av1442@walla.com כפר ורבורג כפר ורבורג 70998   779500592 5.48E+08
26495 אבנר רונן 3520673 av1442@walla.com כפר ורבורג כפר ורבורג 70998   779500592 5.48E+08
26496 יוסי מ 22144530 yossime@bezeq.co חחי יעאט     545254582
26497 יוסי מ 22144530 yossime@bezeq.co חחי יעאט     545254582
26498 יוסי מ 22144530 yossime@bezeq.co חחי יעאט     545254582
26499 יוסי מ 22144530 yossime@bezeq.co חחי יעאט     545254582
26500 יוסי מ 22144530 yossime@bezeq.co חחי יעאט     545254582
26501 יוסי מ 22144530 florme@walla.co.i חחי יעאט     545254582
26502 יוסי מ 22144530 florme@walla.co.i חחי יעאט     545254582
26503 יוסי מ 22144530 florme@walla.com חחי יעאט     050‐6774353
26504 יוסי מ 22144530 florme@walla.com חחי יעאט     050‐6774353
26505 טובה דקל 9374745 ofri_dekel@walla. תד 84 גשר הזיו 22815   577361488 5.77E+08
26506 טובה דקל 9374745 ofri_dekel@walla. תד 84 גשר הזיו 22815   577361488 5.77E+08
26507 בוריס אוירינג 1.17E+08 boris.a@iec.co.il שבט נפתלי אשדוד     577625501
26508 ליאור לוי 38249595 liorlevy@hotmail.cחצר בית החולים עפולה     04‐6527802 050‐40880
26509 ליאור לוי 38249595 liorlevy@hotmail.cחצר בית החולים עפולה     04‐6527802 050‐40880
26510 נטלי סמושקין 3.21E+08 natalyas@mer.co. העבודה 16 חולון     0542559117/8 36513262
26511 דודי שפיר 58103086 shafird@gmail.com ז'בוטינסקי כפר סבא     522493556
26512 דודי שפיר 58103086 shafird@gmail.com ז'בוטינסקי כפר סבא     522493556
26513 רינה ספולטר 3.32E+08 renaspolter@gma שלו 32 א יד בנימין     054‐8103369 077‐50113
26514 יוסי אוחיון 38826889 yossio@gmail.com דעואל 23 תל אביב     578107730
26515 יוסי אוחיון 38826889 yossio@gmail.com דעואל 23 תל אביב     578107730
26516 אושרי דנון 33155243 OSHRI.DANON@G המעגל 32 רמת גן     052‐8825385
ללניה ע.מ‐265179     lenny99@walla.co קצנלסון 49 גבעתיים     050‐5693916 04‐872766
26518 רות טורי 6572044   איילת חן 5 הרצליה     050‐7343725 09‐954294
26519 גבריאלה פורמן 15771900 gabidf@post.tau.a הציונות 40 רחובות     542562761 89412196
26520 דימה מינישין 3.13E+08 dimasik75@gmail. מורן 3 כפר ורדים     054‐4767243 04‐874135
26521 גבריאלה פורמן 15771900 gabriela.dorfman‐f הציונות 40 רחובות     0542562761/0542143339
26522 רן סספורטס 36265601 rans@ornetpower59 עולה הגרדום כפר יונה     052‐6662844 052‐35302
26523 מיכאל בן שמואל 16465957 bcm10@nana10.c רייכמן 14 ירושלים 95189   527565400 23344444
26524 מיכאל בן שמואל 16465957 bcm10@nana10.c רייכמן 14 ירושלים 95189   527565400 23344444
26525 דור לב‐רן 29444668 dorl@azrieli.com מושב בית חירות ליד נתניה     0545608116/0775330886
26526 קובי ברכה 23770050 kobibrh@zahav.ne הבעש"ט 9 חולון     509445538
26527 קובי ברכה 23770050 kobibrh@zahav.ne הבעש"ט 9 חולון     509445538
26528 איגור דחיס 3.07E+08 8823344@gmail.c הבנים 18 הרצליה     528823344



26529 איגור דחיס 3.07E+08 8823344@gmail.c הבנים 18 הרצליה     528823344
26530 יואב אילוז 24626764 ilozshir@zahav.ne אהרון מסקין 69 באר שבע 84647   578153190
26531 שרון עוזרי 31976749 ozeris@netvision.n אביחייל 10 כפר ידידיה 42945   549996440 5.5E+08
26532 שרון עוזרי 31976749 ozeris@netvision.n אביחייל 10 כפר ידידיה 42945   549996440 5.5E+08
26533 shimi cohen 34499608 shimi@jec.co.il בית נקופה 51 בית נקופה 90830   546221194 26553247
26534 shimi cohen 34499608 shimi@jec.co.il בית נקופה 51 בית נקופה 90830   546221194 26553247
26535 דניאל בר 817213 outcyber@zahav.n מרדכי זר ירושלים 97862   26560199 5.23E+08
26536 Jonathan Kovler 17158965 jonathan.kovler@ דרך קנדה 33 גן יבנה 70800   547886172 5.48E+08
26537 Jonathan Kovler 17158965 jonathan.kovler@ דרך קנדה 33 גן יבנה 70800   547886172 5.48E+08
26538 מני נובק 37337029 menynovak@yaho בני בנימין 13 נתניה 42463   09‐8653560 054‐55141
26539 מני נובק 37337029 menynovak@yaho בני בנימין 13 נתניה 42463   09‐8653560 054‐55141
26540 בצלאל צצאשווילי 16600496 dilen@dilen.co.il זאב פלק ירושלים     050‐5207947
26541 אייל גברא 43237106   מאיר גנאו 38 ירושלים     0523768840/
26542 מיכאל קומרובסקי 3.13E+08 amikekom@mail.r דליה 5 נצרת עילית 17531   052‐6634376
26543 ophir cohen 31539711 ophircc@gmail.co משמר אילוןמשמר אילון 13 99782   523010042
26544 ophir cohen 31539711 ophircc@gmail.co משמר אילוןמשמר אילון 13 99782   523010042
26545 יהונתן גרדי 29632270 jonathan.gardi@g הוברמן תל אביב 90805   524042404
26546 יהונתן גרדי 29632270 jonathan.gardi@g הוברמן תל אביב 90805   524042404
26547 חיה פרידמן 3.05E+08   יוסף טל 16 צפת     050‐6279722 050‐25560
26548 סמיון בס 3.07E+08 semionbs@orange הגיבור דניס 3 באר שבע     054‐3200351 08‐995084
26549 מוטי              
26550 בלנש גבאי 43293257 dgabbay@gmail.co לאן 5 רמת גן     052‐2551693 03‐673172
26551 יוחנן לוגן 2575611 ilanlogan@gmail.c ההיסתדרות 3 אשקלון     086735105/0523678691
26552 מישל צ 3.02E+08 mishel.tsal@gmail גורדון 21 רחובות     549252677
26553 איתי גולד 40296980 golditay@yahoo.cהפודים 30 כניסה רמת גן 52574   543110110
26554 יואב אילוז 24626764 ilozshir@zahav.ne אהרון מסקין 69 באר שבע 84647   578153190
26555 מישל צל 3.02E+08 mishel.tsal@gmail גורדון 21 רחובות     0549252677/0547774636
26556 אלכסנדר איפראימוב 3.14E+08   תירוש 23 )כניסה נצרת עילית     050‐4551808 04‐656205
26557 גרשון וינשטוק 65425530 gezy@012.net.il יקינטון נתניה 42207   054‐3456766
26558 גרשון וינשטוק 65425530 gezy@012.net.il יקינטון נתניה 42207   054‐3456766
26559 טוני כהן 37250552   להגשמה 1 מושב עין צו     054‐5236769
26560 ענת גיל פוגל 54337670 2252210@gmail.c חיסין 15 תל אביב     0542252210/035251250
26561 בוריס אליהו 3.06E+08 barnum@walla.co דרייפוס 3 חיפה     545409343 48311353
26562 עידן איסקוב 3.01E+08 idan.isakov88@gm השיריונאי 5 ירושלים     502640225 5.05E+08
26563 רינה גולדברג 11474822 ringoldberg@gma דויד אלרואי 5 ירושלים     0524203968/0526404840
26564 משה בכר 28015576 bm36@walla.com הארונוביץ חולון     503936362
26565 פוטרל יואל 43362771 yoel.potral@gmai פשוש 30 כרמיאל     577662009 052457794
26566 מירי ביטון 33489154 yossi_b@cbyond.cמושב שדה יעקב מושב שדה     050‐3300703 050‐62092
26567 דינה קינן 13148952 kaynan5@yahoo.c קיבוץ הגושרקיבוץ הגושרים     546693369 5.47E+08
26568 אלכסנדר אסתרקין 3.04E+08   שד הנשיא 70 חיפה     0543060051/0507922265
26569 דוד גלעדי 28012052 doodi111@netvisi סוקולוב 85 חולון     547721771 5.46E+08
26570 Eduard Dubnitsky 3.04E+08 edmarkfl@gmail.c Shaar Ha Golan Rishon le T     544952438 39524380
26571 vitaly kupitman 3.09E+08 zorro2007@walla.asvaldo arania 1beer sheva     522736800
26572 עילם שליו 24000903 Eilamsh@netvision בן גפן 26 גדרה     522788000
26573 יונה אגם 3454402 yona.agam@gmai הורדים 10 בית יצחק 42920   09‐8611941 5.45E+08 09‐8842533
26574 יונה אגם 3454402 yona.agam@gmai הורדים 10 בית יצחק 42920   09‐8611941 5.45E+08 09‐8842533
26575 יונה אגם 3454402 yona.agam@gmai הורדים 10 בית יצחק 42920   09‐8611941 5.45E+08 09‐8842533
26576 יורם דרור 56770183 ydror@maaganm. מעגן מיכאל מעגן מיכאל 37805   526165941 46243588
26577 אורי מנור 57107963 urim03@netvision האילנות 66 גבע כרמל 30855   04‐9542040 054‐30351
26578 אורי מנור 57107963 urim03@netvision האילנות 66 גבע כרמל 30855   04‐9542040 054‐30351
26579 אבנר דור 58898149 doravner@gmail.c השפלה 6 כוכב יאיר 44864   523572003
26580 ענת עזרתי 56549223 ofirazoulay27@ya משה שרת 14 קרית חיים     525695328 5.08E+08
26581 מיכאל טלר 42659417 michaelt@post.tau ברק 7 תל‐אביב     052‐6666141‐03‐6473876
26582 ניר פורת 52701653 poratnir2003@yah הקוקיה 9 ראשון לציון 75548   523566639 03‐958274
26583 דרור רוקנשטיין 33878703 dr5555@smile.net המלכוש 1 גן יבנה     052‐8818881
26584 יעקב זייד 10962975   ברכה חבס 10 חיפה     48375221 5.23E+08
26585 גלית דוד 29680519 oshrida@gmail.co רש"י 18 אלעד     052‐6803812 050‐74807
26586 סוזן ארליך 68586734 arieer@walla.co.il הפרדס 33 קריית אונו     054‐46678336 0522‐3461
26587 עופרה אסייג 59772616 ofraa@iba.org.il מאיר יושע 8 פיסגת זאב     0524577171/0525177077
26588 שלמה אבן‐צור 29535192 shlomi123101@w אגס4 אשדוד     775601398 5.24E+08
26589 שלמה אבן‐צור 29535192 shlomi123101@w אגס4 אשדוד     775601398 5.24E+08
26590 levi sarphatie 3.02E+08 levis13@walla.co. hakfar 13 rishpon     544746715
26591 levi sarphatie 3.02E+08 levis13@walla.co. hakfar 13 rishpon     544746715
26592 דרור אשכנזי 34410126 achkenazydror@h שדה נחום 10 ראשון לציון 75284   546225507
26593 דרור אשכנזי 34410126 achkenazydror@h שדה נחום 10 ראשון לציון 75284   546225507
26594 גל לוי 34957233 GALEVI7@WALLA. מוטה גור 19 רחובות     544455054
26595 גל לוי 34957233 GALEVI7@WALLA. מוטה גור 19 רחובות     544455054
26596 רונן סטרול 28419463 ronens@sonol.co. יקנעם עיליתהצופים 8 20692   526099031 5.26E+08
26597 מיכאל מילגרם 31914864 memic@012.net.il חנה אברך רחובות     523203975 5.5E+08
26598 מיכאל מילגרם 31914864 memic@012.net.il חנה אברך רחובות     523203975 5.5E+08
26599 רעות שריקי 37564648 zreut@013net.net יקנעם עיליתאפק 23 20692   523133831
26600 רעות שריקי 37564648 zreut@013net.net יקנעם עיליתאפק 23 20692   523133831
26601 ליברטובסקיאנה 3.07E+08 annalamed@gmai ירמוך3 לוד 71476   89216298 5.43E+08
26602 ליברטובסקיאנה 3.07E+08 annalamed@gmai ירמוך3 לוד 71476   89216298 5.43E+08
26603 הרצלא אהרוני 51059277 ahroni11@walla.c דויד ילין 20       5.03E+08
26604 הרצלא אהרוני 51059277 ahroni11@walla.c דויד ילין 20 נתניה 42471   503341325 5.03E+08
26605 הרצל אהרוני 51059277 ahroni11@walla.c דויד ילין 20 נתניה 42471   503341325 5.03E+08
26606 דיקלה צימרמן 24599821 avivz@012.net.il דיה בת חפר 42842   526499080
26607 דיקלה צימרמן 24599821 avivz@012.net.il דיה בת חפר 42842   526499080
26608 דיקלה צימרמן 24599821 avivz@012.net.il דיה בת חפר 42842   526499080
26609 Lina Jackont 14281489 ljackont@gmail.co58 Harechasim  Ramat Gan 52368   97236771098 9.72E+10
26610 אלכס זולוטרוב 3.14E+08 alex_z@malam.co12 נתיב המזלות ירושלים     0544857144/025854928



26611 אידה מינץ 14281471 ljackont@gmail.co רבקה גובר 3 כפר סבא     0522428301/ 36771098
26612 דיקלה בן עזרא 35995059 diklaub@walla.comקיבוץ כפר מקיבוץ כפר מסריק     052‐3617711 052‐83463
26613 רוני זהביאן 57700494 zehavian@netvisio5 ד"ר יהודה פרח נתניה     052‐3944347‐050‐5573222
26614 רועי מזרחי 31547664 roy.mizrachi@gma מושב עופר 1 מושב עופר 30835   522962192
26615 ליאור לינגורד 27113448 lior@pic‐plast.com להבות הבשלהבות הבשן 12125   46952394 5.26E+08
26616 ליברטובסקיאנה 3.07E+08 annalmaed@gmai ירמוך 3 לוד     054‐3265435 08‐921629
26617 בתיה יהב 59961979 bityay@jafi.org בן ציון 35 ירושלים ;9542   26536758 5.24E+08
26618 הילי שושן 24875700 hili.shoshan@gma סוקולוב 17 קרית אונו     507260400
26619 מאיה בר שלום 38420006 mayb@netvision.n בן גוריון הוד השרון     522230490 5.22E+08
26620 מאיה בר שלום 38420006 mayb@netvision.n בן גוריון הוד השרון     522230490 5.22E+08
26621 אילנית מנ 22415456 ilanitme@walla.co ע ע 555   36264353
26622 רעות חיו 40212649 reuthauo@gmail.c מעפילי אגוז 1 תל אביב     526882781
26623 רעות חיו 40212649 reuthauo@gmail.c מעפילי אגוז 1 תל אביב     526882781
26624 אוהד קורן 31392533 ohadkoren@gmai המתמיד 30 רמת גן     050‐5503134
26625 אוהד קורן 31392533 ohadkoren@gmai המתמיד 30 רמת גן     050‐5503134
26626 עדי ניר 25182593 adihadarnir@gma סביון 2 שריד     050‐4039286
26627 עדי ניר 25182593 adihadarnir@gma סביון 2 קיבוץ שריד     050587794
26628 RINA ARBESFELD 22214480 arbesfeld@ftml.ne זלמן שניאור 7 הרצליה 46364   545434410
26629 יוסי חן 29410024 yossi294@smile.n חבר 14 רמת גן     036772718/0504650866
26630 לאוניד וושין 3.06E+08 leonid403@gmail. אוסישקין 58 תל אביב     546556402
26631 לאוניד וושין 3.06E+08 leonid403@gmail. אוסישקין 58 תל אביב     546556402
26632 הילה כהן 39894688 evyatar.cohen201 הבושם 1 ירושלים 93903   544994856 5.44E+08
26633 הילה כהן 39894688 evyatar.cohen201 הבושם 1 ירושלים 93903   544994856 5.44E+08
26634 רונן רטמנסקי 3.11E+08 Clal99@hotmail.co9 רח 'חביבה רייך חיפה     523227056
26635 אריה ובר 57908972 arie_veber@walla הרצל 75 רמת גן 52443   03‐6727318 052‐55244
26636 פזית ובר 22839112 veber1@012.net.i הרצל 75 רמת גן 52443   03‐6727318 054‐81728
26637 אברהם קליימן 52105392 avikliman@gmail.cשכ ניסן רח ניצנה חדרה     8202021052 8.2E+09
26638 איציק פריד 58643743 itzikf@mominis.co דוד המלך 23 תל אביב 64954   36965640 5.26E+08
26639 וויליאם בן חמו 96904171 wb17@surfree.co. הגליל 86 גני תקווה 55900   574229966
26640 רוני אליעזר 23740574 roni_el@nana.co.i ש"י עגנון 52 נהריה 22443   547930143
26641 רוני אליעזר 23740574 roni_el@nana.co.i ש"י עגנון 52 נהריה 22443   547930143
26642 יוסי זמיר 21565163 yossi11111@walla אדם הכהן 11ג' חיפה     545916389
26643 יוסי זמיר 21565163 yossi11111@walla אדם הכהן 11ג' חיפה     545916389
26644 לאוניד לב 3.09E+08 levleonid@gmail.c הרשינזון 39 רחובות     89390188
26645 דורון שהם 56360852 doron_shoham@y גורדון 43 א רחובות 76287   054‐4488941
26646 דורון שהם 56360852 doron_shoham@y גורדון 43 א רחובות 76287   054‐4488941
26647 טליה מאיר 49816523 taliam25@gmail.c לסקוב 12 תל אביב     547550589
26648 טל לביב 40432080  tallaviv@post.tau המסילה 23 הרצליה     504699630 5.02E+08
26649 טל לביב 40432080  tallaviv@post.tau המסילה 23 הרצליה     504699630 5.02E+08
26650 יפעת גולן 38403036 ifat.golan@gmail.c הבנים 15 רמת גן     052‐6219839
26651 יפעת גולן 38403036 ifat.golan@gmail.c הבנים 15 רמת גן     052‐6219839
26652 nava uvarov 3.17E+08 joly04@mail.ru  הר 'גולן 11 אשדוד 77716   547434114
26653 תמיר מכלוף 49169196 tamir27m@gmail. טיומקין נתניה     523522290
26654 שי קרס 52960630 shay_k22@walla.c השופטים טבריה     505949809
26655 גלעד צייקוב 55701338 hesscafe@gmail.co בן יאיר אלעזר ירושלים     544353835
26656 גלעד צייקוב 55701338 hesscafe@gmail.co בן יאיר אלעזר ירושלים     544353835
26657 ישראל זיידרמן 65386351 ziderman@smile.n רחוב ברודי 20 ירושלים 92502   544866537 25636247
26658 מיכאל חרמוני 38248647 michael.hermony@ התור 3/1 חיפה 34484   052‐4721602
26659 עינת שחר 34526640 einat221@gmail.c חיפה )שכ 'דדניה 30     052‐4404066 0544‐6592
26660 פטריק בן סימון 13442983 patricbs@bezeqin התנאים 2 הרצליה     0505614635/0504227294
סנסקריט מע26661   5.13E+08 zeev@papirus400מוריה 58 ‐ מעל ק חיפה     48110441 052381772
26662 ציון חסון 37336385 zionhasson1@wal קרן קיימת 28 ראשון לציון     050‐5619886 050‐91656
26663 יבגני ליסוגרסקי 3.09E+08 evgenylis@gmail.c הפרחים 27 א רעננה     05447888940/097728044
26664 גיל לנדאו 22595185 advgil@netvision.n)הולנד 58 )דניה חיפה     054‐4333365 054‐30656
26665 עופר הראובני 55320287 hareuveni@013.ne הראשונים חיפה 26302   547885058
26666 מרים בלום 49089139 hareuveni@013.ne ברק 64 קריית מוצק     048709542/ 5.23E+08
26667 אסף דולב 65470903 sid@ivivo.tv 24 תל אביב 69350   546655114
26668 מירב רושדי 33908849 merav27@bezeqin יקנעם עיליתהשקמה 9 20692   528991008
26669 מירב רושדי 33908849 merav27@bezeqin יקנעם עיליתהשקמה 9 20692   528991008
26670 רון דלל 22852875 rond5@walla.co.il מורדי הגטאות 5 רחובות 76464   050‐2790099 072‐2611014
26671 רון דלל 22852875 rond5@walla.co.il מורדי הגטאות 5 רחובות 76464   050‐2790099 072‐2611014
26672 יפית ביתן 23716814 bitan44@hotmail. תרצה 30 רמת‐גן 52364   505598080
26673 טומי רוזנברג 37523800 tomriv@017.net.il2 אוסקר שינדלר באר שבע     077‐6206262 050‐21788 077‐620626
26674 טומי רוזנברג 37523800 tomriv@017.net.il2 אוסקר שינדלר באר שבע     077‐6206262 050‐21788 077‐620626
26675 lior cohen 25647025 llll55@walla.co.il זלמן שזר 232 צפת     523996466 46971529
26676 רחלי חורי 39610522 pika1984@walla.c עמל 11 חולון     03‐5050304 052‐80644
26677 רחלי חורי 39610522 pika1984@walla.c עמל 11 חולון     03‐5050304 052‐80644
26678 גילה לובלינר 24894784 hezigila@012.net. בן צבי 10 קרית מוצקי     545611541 054636602
26679 אדוארד שך 3.11E+08 eddie.shakh@gma לוי אשכול 6 רחובות 76516   052‐8391515 08‐949104
26680 אדוארד שך 3.11E+08 eddie.shakh@gma לוי אשכול 6 רחובות 76516   052‐8391515 08‐949104
26681 אדוארד שך 3.11E+08 eddie.shakh@gma לוי אשכול 6 רחובות 76516   052‐8391515 08‐949104
26682 Peter Nedelin 3.14E+08 gazoz313@gmail.c שבט ראובן 3 אשדוד     546308904
26683 עמיקם זאבי 56526510 amikamz@walla.c מבוא חרוב 2 צור הדסה     0502006020/025704054
26684 אורן לוי 31766215 orenlevi5555@gm מבשרת ציוןש"ד החושן 46     504057000 26481250
26685 אורן לוי 31766215 orenlevi5555@gm מבשרת ציוןש"ד החושן 46     504057000 26481250
26686 רעות לוי 60621174 reuted@gmail.com מבשרת ציוןש"ד החושן 46     504057001 26481250
26687 רעות לוי 60621174 reuted@gmail.com מבשרת ציוןש"ד החושן 46     504057001 26481250
26688 טיטאנה קופטון 3.13E+08 ben54.74@mail.ru חיפה )נווה שניסימבויים 2     050‐8138830
26689 סימה שניידר 43048693 sima_gk@walla.co הותיקים 9 קרית אתא     505707700 5.07E+08
26690 גיא שניידר 33198649 sima_gk@walla.co הותיקים 9 קריית אתא     050‐5707700 050‐72243
26691 רונן שניר 28916526 ronensn@gmail.co מבשרת ציוןארבל 9     054‐9988993 050‐62171
26692 מירב רושדי 33908849   יקנעם עילתהשיקמה 9     0528991008/0528991009



26693 ערן פנצר 25219973 epanzer@bezeqin שז פתח תקוה Mar‐92   39217578 5.09E+08
26694 יגאל דהן 37287117 igaldahan@hotma סיני 14 באר שבע     546709465
26695 אלי ויזר 67319350 aweiser@inter.net פנחס רוזן 86 ת"א 69512   542223898
26696 אלי ויזר 67319350 aweiser@inter.net פנחס רוזן 86 ת"א 69512   542223898
26697 זכריה כהן‐נחמיה 12727889 zcohen10@gmail.c הבעש"ט 3 רחובות 76210   545966639 89491875
26698 זכריה כהן‐נחמיה 12727889 zcohen10@gmail.c הבעש"ט 3 רחובות 76210   545966639 89491875
26699 קובי מור 57364002 koby7mor@gmail.המשוררת זלדה ירושלים     523803347
26700 גור              
26701 גור בליי 25668211 gurgurb@gmail.co פייר קניג 10 ירושלים 93469   050‐6230039
26702 זכריה כהן נחמיה 12727889   הבעל שם טוב 3 רחובות     0545966639/0544577803
26703 רמי ברק 54243845 rami@azimuth‐fin השושנים 47 נשר     0523573722/0523402282
26704 לודמילה ליברמן 3.04E+08   ליד ירושליםגבעון החדשה 95     0545223051/025362950
26705 יונתן טובול 31212509 YONI80@GMAIL.C 0 נעמה     507917944
26706 עפרה נבון 70300967 ofra1006@walla.c קרית רבין בית שאן 10900   050‐8328418 04‐658846
26707 יובל פפיש 32439929 syuval1@yahoo.co העלייה 62 תל אביב     052‐3812841
26708 עפרה נבון 70300967 ofra1006@walla.c קרית רבין בית שאן 10900   050‐8328418 04‐658846
26709 מיכאל איסקוב 3.17E+08   אלי כהן 4 א' בת ים     052‐3280747 03‐650506
26710 גולדשמיד אלן 3.25E+08 ositopauli@hotma מוריה 36 באר שבע     פאולה‐0528986068 050‐89198
26711 אלכסנדרו הירש 15668221 stelahirsch@yahoo שבט שמעון 13 אשדוד     525140606 88540685
26712 מאור ברכה 3.11E+08 maorisioy@walla.c עודד 18 תל אביב     504083907
26713 יוסף חורב 30142905 yoisi_horev@hotm המעפילים 20 ירושלים 93588   775630952 5.43E+08 7.76E+08
26714 Evgeny Kagan 3.07E+08 carpfish@gmail.coGilad 20 יקנעם     548012208
26715 elena Kagan 3.17E+08 elyona.ka@gmail.cGilad 20 Yoqneam     548012208
26716 לאה שילה 55865893 leashilo@walla.co קפלינסקי ראשל"צ 75241   39655697 5.29E+08
26717 לאה שילה 55865893 leashilo@walla.co קפלינסקי ראשל"צ 75241   39655697 5.29E+08
26718 נתי לוי 2.04E+08 nati52@g.co.il רחוב הדרור 25 ד יבנה     528546015 5.29E+08
26719 דורית איזנברג 51548071 shydor@netvision הגליל בית דגן 50200   775577530 5.44E+08 39605147
26720 רן סימן‐טוב 32961849 ranst@clal‐fin.co.i לוי אשכול 102 תל אביב     0523‐878791
26721 רן סימן‐טוב 32961849 ranst@clal‐fin.co.i לוי אשכול 102 תל אביב     0523‐878791
26722 כרמלה קארה 50181130 carmelak@moch.gפרוייקט הולילנד  ירושלים     050‐6247647‐02‐5847333 050‐62473
26723 תומר קשיוב 40690729 tomerkvs@gmail.c יהודה הלוי 27 פתח תקווה     052566456
26724 יוסי דניאל 27880293 yossi70ed@gmail. נתיב חן 19 א' חיפה     054‐4446168
26725 גנית כהן 34948406 ganitbozna@gmai כרכום 2 מודיעין     543000516 5.45E+08
26726 גנית כהן 34948406 ganitbozna@gmai כרכום 2 מודיעין     543000516 5.45E+08
26727 שראל דוידוביץ 52008000 sarel@pr‐sarel.co. פלמ"ח 1 נתניה     0523926828/0522228616
26728 ויקטור כהן 38199535 viktor1985@walla השושנים 2 עכו     528767797
26729 דוד אביטל 56004849 dav.avital@gmail.c פרדס‐חנה כמכבים 37044   523328877
26730 דוד אביטל 56004849 dav.avital@gmail.c פרדס‐חנה כמכבים 37044   523328877
26731 רונן גבאי 24060170 RONNGY@GMAIL. משה סנה תל אביב     523393695
26732 רונן גבאי 24060170 RONNGY@GMAIL. משה סנה תל אביב     523393695
26733 הירש אלכסנדרו 15668221 stelahirsch@yahoo13 שבט שימעון אשדוד     88540685 5.25E+08
26734 הירש אלכסנדרו 15668221 stelahirsch@yahoo13 שבט שימעון אשדוד     88540685 5.25E+08
26735 אפריים ברזילי 24015570 bar_efi@netvision בלפור 5 אשקלון     523405413
26736 אפריים ברזילי 24015570 bar_efi@netvision בלפור 5 אשקלון     523405413
26737 אהרון בנילוז 24397143 ronziv555@walla.c40 גידעון בן יואש אשקלון     526095353 5.26E+08
26738 שי רשף 53560108 adi.kadrinal@uope בירנבוים תל אביב     35469115 5.07E+08
26739 חנה שבתאי 34527176   האחו 1 חדרה     523715700 5.49E+08
26740 אהוד לוין 33045949 udi.lavin@installfr אזולאי 6 רעננה 43328   542525015
26741 פאני אלביליה 25216862 ztfananya@gmail. עיר גנים 2א' רמת גן     544515364
26742 פאני אלביליה 25216862 ztfananya@gmail. עיר גנים 2א' רמת גן     544515364
26743 שלמה טפיארו 58146168 tapi2@yiron.org.i 0 קיבוץ יראון 13855   523494086
26744 שלמה טפיארו 58146168 tapi2@yiron.org.i 0 קיבוץ יראון 13855   523494086
26745 מיכאל פרידלנד 3.12E+08 michail.goodman6 כ"ט בנובמבר 1 פתח תקוה 49621   527429988 5.72E+08
26746 שמעון פרמן 55052955 shimonf8@walla.c עולי הגרדום 57 ראשון לציון     549932505
26747 גיל רייבי 27159961 r_gil@netvision.ne הרצל 27א כפר סבא     052‐2308790
26748 Aliza Lev‐Tzion 3.13E+08 halevpe@gmail.coKochav HashachKochav Has 90641   02‐5874095 5.27E+08
26749 Aliza Lev‐Tzion 3.13E+08 halevpe@gmail.coKochav HashachKochav Has 90641   02‐5874095 5.27E+08
26750 ראובן כהן 54251202 ca‐120@zahav.netיד המעביר 5 )שכ תל אביב     050‐7634887 077‐55150
26751 יגאל רשקובסקי 3.02E+08 igalmarina@walla הדדי 14 בת ים     054‐5523380‐054‐5523660 077‐55270
26752 מיכה דרור 3453727 michad@bezeqint אליהו מירון נס ציונה 74019   052‐5866551 08‐940938 050‐6811981
26753 מיכה דרור 3453727 michad@bezeqint אליהו מירון נס ציונה 74019   052‐5866551 08‐940938 050‐6811981
26754 ירון דהן 54609284 yaron_8@yahoo.c ברזילי 3 א' קרית ים 29015   48710661 5.5E+08
26755 רמי ירושלמי 22590731 JERU@ZHAV.NET.I אבא קובנר 5 תל אביב 69737   522905816
26756 מיה דודסון 25746900 maya876@netvisio הרדוף חיפה 34747   054‐7239736
26757 מיה דודסון 25746900 maya876@netvisio הרדוף חיפה 34747   054‐7239736
26758 תימור רופמן 66125550 timor900@gmail.c32 מילטון פרידמן ראשון לציון     507438431
26759 תימור רופמן 66125550 timor900@gmail.c32 מילטון פרידמן ראשון לציון     507438431
26760 ליזה פרץ 58288960 lizap63@walla.com סחלב 21 מעלות     507207073
26761 ליזה פרץ 58288960 lizap63@walla.com סחלב 21 מעלות     507207073
26762 אורלי אסדיקוב 3.11E+08 asadikov@walla.co בלפור 137 בת ים     528086081
26763 אורלי אסדיקוב 3.11E+08 asadikov@walla.co בלפור 137 בת ים     528086081
26764 מנשה שבי 24383945 drshevy@012.net. הרד"ק פתח תקוה     39224255 5.06E+08
26765 אייל יפה 57788150 eyaly062@bezeqin בוליביה 1 ירושלים 96746   546743052
26766 אייל יפה 57788150 eyaly062@bezeqin בוליביה 1 ירושלים 96746   546743052
26767 אוראל אברהמי 17423773 puma069@gmail.c9 אריה ורשבסקי ירושלים 93125   506272432
26768 רמי ירושלמי 22590731 jeru@zahav.net.il אבא קובנר תל אביב 69373   522905816
26769 דורון יהוד 35685171 dorony78@013ne משה דיין 16 יהוד     523202379 5.23E+08
26770 מיכל ישראלי 40794323 okolon@gmail.com התיכון 64 חיפה     052‐5521372
26771 דודי בלה 25205931 dudu19730@walla מבצע נחשון 14 ראשון לציון     506273040
26772 אולגה בלכר 3.04E+08 menino@bgu.ac.il אוגדה 16 עין הבשור     506449123 5.25E+08
26773 לביא קליין 51984094 lamedmem@zaha דוד מרכוס 16 חיפה     522696985 5.06E+08
26774 מאיר פנחס 1.23E+08 meirp23@walla.co 1 ירושלים     02‐123456



26775 מאור דואק 33439894 maor@menif.co.il קק"ל גבעתיים     522540586
26776 מאור דואק 33439894 maor@menif.co.il קק"ל גבעתיים     522540586
26777 רמי ירושלמי 22590731 jeru@zahav.net.il אבא קורנה 5 תל אביב     052290581
26778 עמוס אורן 34673723 boorgool@gmail.c הטייסים 27 ב' ירושלים     0544‐337273 052‐48245
26779 מתן לוי 39708862   מעלה הבנים 311 מעלות     0509572256/ 49978378
26780 מליאן ברדנשוילי 16883555 malian‐m@layam.1 שדרות ירושלים קרית ים     050‐8525619 0777‐8659
26781 יצחק אלבז 28110500 yitzak_e@chemad 99 שוקדה 99 85155   052‐4269871
26782 מוריה קרסגי 39526744 moriah1202@wall רחוב אדם ירושלים     050‐8670051
26783 אמירם גולדין 51756336 omgol@zahav.net מצפה אבי"ב132 20187   525344929
26784 אמירם גולדין 51756336 omgol@zahav.net מצפה אבי"ב132 20187   525344929
26785 טילדה גולדין 51179711 goldintilda@gmail מצפה אבי"ב132 20187   506209364
26786 טילדה גולדין 51179711 goldintilda@gmail מצפה אבי"ב132 20187   506209364
26787 טילדה גולדין 51179711 goldintilda@gmail מצפה אבי"ב132 20187   506209364
26788 רון ליפמן 39831235 ronlipman@gmail מושב בית המושב בית הלל תד 206   547681179 5.26E+08
26789 ליליה פיקוס 3.07E+08 lil_pikus@walla.co מגדל העמקנחל צבי 74 23049   054‐5346652 04‐644347 04‐9535403
26790 David Levitan 54677976 davlevitan@gmail דרך השיטה זכרון יעקב 30900   528906322
26791 David Levitan 54677976 davlevitan@gmail דרך השיטה זכרון יעקב 30900   528906322
26792 מיכל דהן 39897657 MIMIKA34@GMA הרימון בר גיורא     52519499
26793 מיכל דהן 39897657 MIMIKA34@GMA הרימון בר גיורא     52519499
26794 צביקה דדון 32322322 DIM555@WALLA.C יצחק מודעי בארשבע     507807085
26795 שרון מימון 28406494 maimonsh1@gma הרב קוק הרצליה     543339345
26796 שרון מימון 28406494 maimonsh1@gma הרב קוק הרצליה     543339345
26797 רונן צ'רדמן 3.07E+08 ronen.ch9@gmail. דותן אשקלון 78687   577271103
26798                
26799 נמרוד כהן 32417966 nimrod.co@gmail. ה באייר 77 ראש העין     0549222451/0507213979
26800 הייציק ניר 7904212 nirmichali@gmail.הילדס היימר 33א תל אביב     36059321 5.09E+08
26801 עופר גולדנברג 28591113 ofer_gold7@walla יהלום 64 מודיעין 71700   508845808 7.22E+08
26802 אסף שחור 53647806 asafsh@police.go.זאב שרף 31 )פס ירושלים     050‐6272486 02‐583421
26803 רותם קליין 40543175 klein.rotem@gma יצחר רבין 26 קרית אונו 55510   523685729
26804 רותם קליין 40543175 klein.rotem@gma יצחר רבין 26 קרית אונו 55510   523685729
26805 גולי שפיקי 3.05E+08 julie.shafiki@gmai האודם 1 הוד השרון     0544991970/097430090
26806 חלימה עודה 55768600 w_audeh@hotma אלגאזאלי כפר מנדא 17907   49864380 5.23E+08
26807 אברהם דודאי 107631 a_dudaie@netvisi משה קול 31א ירושלים 93715   775262729 5.22E+08
26808 אברהם דודאי 107631 a_dudaie@netvisi משה קול 31א ירושלים 93715   775262729 5.22E+08
26809 שור חיים 53495719 haimshor1@gmail הפזית 17 ראשון לציון     0528‐484815 39622885
ח.פ 291642סייבר ארק ב26810   shlmlo@cyber‐arkדרך אם המושבות פתח תקוה     03‐9180000 FAX‐03‐924
26811 דוד נחשון אסיף 37635406 david@homewise הנדיב 8 גבעתיים     054‐3184189 077‐33000
26812 אליעזר ליכט 4311940 lichtr@gmail.com שיר השירים אלקנה 44814   507344188
26813 אליעזר ליכט 4311940 lichtr@gmail.com שיר השירים אלקנה 44814   507344188
26814 ליאור ניר 40973307 lior4n@gmail.com הרצל 6 קרית אונו 55216   528454440
26815 נתי סיניק 32023913 sinik7@walla.com תל אביב 8 נס ציונה 74085   052‐8367679 052‐36887
26816 רקפת פחימה 40674277 RT27@WALLA.CO. יובל 261 יובל     548417900 5.07E+08
26817 רקפת פחימה 40674277 RT27@WALLA.CO. יובל 261 יובל     548417900 5.07E+08
26818 חנה מרויץ 9744228 hannamar@gmail. שד "יצחק 10 חיפה     048360880/0505360990
26819 לאוניד קזידאן 3.07E+08 leonid.kazhdan@i אורט 7 אשקלון     054‐7886671 08‐678870
מתבילי יוסף26820 איתי 2519527   קיבוץ 17 בית אל       0504800666/0524800666
26821 תחיה גורדפונג 6466452 tehiyag@bezeqint צמרות 6 הרצליה     052‐2590028 09‐956725
26822 חיים אילתה 3974722 elata@bgu.ac.il שמריהו לוין 78 ירושלים 96664   26416855 5.29E+08 26416293
26823 חיים אילתה 3974722 elata@bgu.ac.il שמריהו לוין 78 ירושלים 96664   26416855 5.29E+08 26416293
26824 ליאור משה 3E+08 moshe477@walla הרשש אליכין 38908   052‐3‐517‐653 5.08E+08
26825 רוית שגיב 14227326 ravits@ackerstein הציונות 135 אשדוד     050‐7552680 050‐78938
26826 מרינה אלברט 3.14E+08 marina.albert@il.e בר אילן 32 רעננה     052‐5523369 054‐74423
26827 אברהם סידי 12228094 sidi_48@yahoo.co בנטוב 9 רעננה     508450810
26828 אברהם סידי 12228094 sidi_48@yahoo.co בנטוב 9 רעננה     508450810
26829 Alexander Liberman 16478273 beg.natasha.alex@ מגדל דוד 39 ראש העין     577627668
26830 Alexander Liberman 16478273 beg.natasha.alex@ מגדל דוד 39 ראש העין     577627668
26831 אלי אוליאל 28979508 eouliel@iai.co.il תמנע 37 באר שבע 84817   08‐6101551 052‐60400
26832 אלי אוליאל 28979508 eouliel@iai.co.il תמנע 37 באר שבע 84817   08‐6101551 052‐60400
26833 בוריס שולמן 3.17E+08 yankash@walla.co משה סתוי 3 באר שבע     545881025
26834 ענת קדם 23939085 anatke@educationהארז ) אין מספר צורית     506282914 7.77E+08
26835 שלמה אסט 55571954 shlost@walla.com קרית ביאליקיקינטון 14 ב     523821818 5.23E+08
26836 עמיר גולדשטיין 36207637 amirgo8@walla.coקיבוץ משמר הש       050‐7530598 052‐35504
26837 איתי קירשנר 37028925 itaysk@gmail.com החשמונאים 41 קרית מוצקי 26337   547879159
26838 איתי קירשנר 37028925 itaysk@gmail.com החשמונאים 41 קרית מוצקי 26337   547879159
26839 אודי מרדכי 23852676 udi.amconlgp@gmיצהר 26 )שכ 'קנד ירושלים     054‐6660634 050‐66639
26840 פיליפ מוסבשר 3.14E+08 pmosbacher@hot12 ברנשטיין כהן תל אביב     054‐4325362 03‐620344
26841 גרגורי אופצ'ר 3.21E+08 gregory.ouptcher@ משה שרת 50 חולון 58553   508958763
26842 גרגורי אופצ'ר 3.21E+08 gregory.ouptcher@ משה שרת 50 חולון 58553   508958763
26843 אבי גנאן 57677668 gad.rosen@gmail. חן 18 פתח תקוה     050‐6994405
26844 שלי בצלת 63171037 bachelepsh@beze הדקל 12 רעננה     052‐4739991 09‐743333
26845 דרור כליפא 40147902 dror_kalifa@walla מורדי הגיטאות רמת גן 54522   506932544 5.07E+08
26846 רון בנימי 55093777 benyami‐ry@beze יגאל אלון קרית טבעון     49534104 5.25E+08
26847 רון בנימי 55093777 benyami‐ry@beze יגאל אלון קרית טבעון     49534104 5.25E+08
26848 אבים יריב 29387735 yariv.aviyam@gma סשה ארגוב 29 תל אביב     545293911
26849 אבים יריב 29387735 yariv.aviyam@gma סשה ארגוב 29 תל אביב     545293911
26850 יפה ברנהולץ 51232346 yaffa8@walla.com טופז עדי 17940   49868826 5.25E+08
26851 יפה ברנהולץ 51232346 yaffa8@walla.com טופז עדי 17940   49868826 5.25E+08
26852 אביעם יריב 29387735 yariv.aviyam@gma סשה ארגוב 29 תל אביב     0545293911/0546720659
26853 ניר ברק 57368169 dr.n.barak@gmail הגולן 130 תל אביב     36482871 5.45E+08
26854 ניר ברק 57368169 dr.n.barak@gmail הגולן 130 תל אביב     36482871 5.45E+08
26855 אורנה סמלסון 40147449 ahimsa001@gmai הפועל הרצליה     508530281
26856 אורנה סמלסון 40147449 ahimsa001@gmai הפועל הרצליה     508530281



26857 יאסר עליאן 59506402 yaser20@netvision טנטור ירושלים )בי     052‐2601634 02‐679625
26858 רעות צורי 66422817 reut69@hotmail.cאשדות יעקבמעונות הסטודנט 15150   545353667 5.45E+08
26859 אילנית גולדנברג 32253742 ilanitgoldenberg@ יהלום מודיעין     508845868
26860 אילנית גולדנברג 32253742 ilanitgoldenberg@ יהלום מודיעין     508845868
26861 adam raz 53056123 adamraz@walla.co 0 קיבוץ יקום 60972   545208621
26862 תומר רונן 28687853   הבנים 12 כפר סבא     0544460306/
26863 לאוניד גופרמן 3.07E+08 lfg600@gmail.com29 הרברט סמואל חדרה     050‐8677444
26864 חיים סולומון 52105277 solomon192@wal צבעוני 11\ב חיפה     04‐8263940 052‐26636
26865 חיים סולומון 52105277 solomon192@wal צבעוני 11\ב חיפה     04‐8263940 052‐26636
26866 אבי צולמן 56413636 zollman@netvision קהילת קישנב תל אביב     052‐7703770
26867 אבי צולמן 56413636 zollman@netvision קהילת קישנב תל אביב     052‐7703770
26868 אבי סולומון 56413636 zollman@017.net.4 קהילת קשנייב תל אביב     0527703770/
26869 עמרם בןיאיר 63426613 benyair2@netvisio אורט 4/4 אשקלון 78360   08‐6734439 5.23E+08 08‐6737429
26870 עמרם בןיאיר 63426613 benyair2@netvisio אורט 4/4 אשקלון 78360   08‐6734439 5.23E+08 08‐6737429
26871 חיים סולומון 52105277   צבעוני 11 ב חיפה     0528616194/022663606
26872 נדב חנין 32756298 nadav.hanin@hot מעגל השלום 17 ראשון לציון     547077687
26873 נדב חנין 32756298 nadav.hanin@hot מעגל השלום 17 ראשון לציון     547077687
26874 בוריס ריבניק 14262141 anbon@017.net.il המגנים 23 גן יבנה 70800   054‐2122807
26875 בוריס ריבניק 14262141 anbon@017.net.il המגנים 23 גן יבנה 70800   054‐2122807
26876 תומר הוגן 27380310 tomer@hogen.co. תאנה בני דרור 45815   542450205 7.76E+08
26877 אלירם בקל 34521518 elbakal@walla.co. מגדל ים 23 מודיעין     054‐7476331 054‐44585
26878 אלירם בקל 34521518 elbakal@walla.co. מגדל ים 23 מודיעין     054‐7476331 054‐44585
26879 רוזה גנדשי 68021450 gad.rosen@gmail. אפוטושו יוסף 8 תל אביב )ק     0546833271/8
26880 ברוך ישראלוב 3.09E+08 ibmb96@walla.co יוסף אחרון 3 תל אביב     0526949975/76
26881 דימה שלמן 3.05E+08 shalman1@gmail.c העצמאות 26 אשדוד     525797112 12281974
26882 בועז פרנקל 33891045 boaztlalit@bezeqi עמק דותן 19 רמת גן 52621   37322063 5.43E+08
26883 יוסי מאירי 38734810 ymeiri@kramerel. קשת 176 קדר 90612   542400806
26884 יוסי מאירי 38734810 ymeiri@kramerel. קשת 176 קדר 90612   542400806
26885 חיה בר‐סלע 57378671 eytan.barsela@gm הזוהר 11 שוהם 60850   39791855 5.22E+08
26886 חיה בר‐סלע 57378671 eytan.barsela@gm הזוהר 11 שוהם 60850   39791855 5.22E+08
26887 נועם פרידמן 39165451 noamfrie@gmail.cמנדלי מוכר ספרי תל אביב 63563   054‐2613751
26888 מיכה כלפון 23836414 ilba13@walla.co.il תלפיות 18 רמת גן     052‐6466899
26889 lusi lutzker 3.07E+08 luzker@012.net.il hamiyasdim 36 kiraya ata 28000   577217859 1.53E+10
26890 אלי תמיר 52101961 eli.tamir@gmail.co 45 רעות 71799   547778000
26891 אלי תמיר 52101961 eli.tamir@gmail.co 45 רעות 71799   547778000
26892 זהר שמיר 27998285 shamir@ima.co.il קיבוץ עין המ0 25210   523965814
26893 תמי ישראלי 32084940 tammyis@interne האמהות 26/4 נס ציונה 74025   050‐8350800
26894 עופר מלץ 23024631 maltzof@netvision חלמית 15 רמת ישי 30095   49531321 5.24E+08
26895 שי נתן 33825498 golom657@walla. אורט 27 אשקלון     6782781 5.78E+08
26896 אורי סבג 23894892 keren4164@walla התזמורת 36 ראשון לציון     528811886
26897 חנה דוד 67403725 addavid@iai.co.il גולדה מאיר נתניה     052‐5‐571905 09‐8859701
26898 דוד אסנידזה 3.21E+08 d141265@walla.co דנין 10 בת‐ים 59485   547475577 5.47E+08
26899 דניאל צוקרמן 17422502 daniel.e.zukerman יוסף בורג 16 א' גדרה 70700   88597717 5.22E+08
26900 מור מרדכי 39471149 mormor202@gma מרטין בובר 12 חיפה     545770635 5.07E+08
26901 רותי קטן 54129184 katan86@012.net האלון 19 נשר 36811   545485420
26902 רותי קטן 54129184 katan86@012.net האלון 19 נשר 36811   545485420
26903 marina daich 3.06E+08 marinadch@gmail ירושליים 6 פתח תקוה 49387   549000471
26904 אליהו שליט 50659622 eli@magos.co.il פנקס הרצליה 46285   077‐9132392 052‐25110 09‐9515754
26905 אליהו שליט 50659622   פנקס 17 הרצליה     0779132392/0522511012
26906 שרון מימון 28406494 maimonsh1@gma הרב קוק 5 הרצליה     0526710304/0779234007
26907 מרינה שלו 14388813 marinti@walla.com הגליל 800 אשקלון     052‐5257252 077‐55270
26908 אתי שחל 55324032 etis@royalcargo.c הרב קניאל 1 חיפה     054‐2360932 04‐862366
26909 רמי נזרי 28604957 rami_n@hotmail.c טיבר 39 גבעתיים     545353031
26910 איציק זר 17643370 nurich@walla.com11 אחייה השילוני בני ברק     547904848 5.48E+08
26911 איציק זר 17643370 nurich5@walla.co כורזים 1 גבעתיים     547904848 5.48E+08
26912 שמואל וינר 77268340 svinner@bezeqint רימלט 8 רמת גן     0544‐777957
26913 גלינה איידלשטיין 3.23E+08 olegvais@gmail.co חבצלת 10 נשר     052‐7772107 04‐820037
26914 כרמית זגורי 25575200 S_HSMAL@WALLA חט 'הראל 143 כרמיאל 20100   052‐2827413
26915 כרמית זגורי 25575200 S_HSMAL@WALLA חט 'הראל 143 כרמיאל 20100   052‐2827413
26916 רבקה אליה 70284088 rikieliya@knesset. מושב מסילתהר יעלה 162     506233872 29922479
26917 דודו כהן 27354877 mayazc@walla.com17 עולי הגרדום רמת גן     544387474
26918 אלן פלדמן 12264875 rheallan@netvisio קיבוץ גשר הקיבוץ גשר הזיו     049958590/0502414717 46939484
26919 סמיון קובריק 3.11E+08 samionku.ih@gma לאון בלום 16 חיפה     054‐7204988 04‐810326
26920 דוד צארום 2869014 gurnir@gmail.com אליעזר בלבן 4 ראשון לציון     054‐3456693
26921 עופר תורגמן 27842202 ofert8@gmail.com האלון 50 נשר     0546227975/0775044144
26922 קרין ארצי אהרונ 17358458 guy@evolven.com היסמין 65 תל מונד     506670325 5.22E+08
26923 ליזי בן אריה 27723949 lizi@gsher‐law.com קיבוץ גלויות 3 ירושלים     523049600 5.43E+08
26924 רועי לב 40901126 levroei@walla.com פרישמן קרית אתא     528286467
26925 רועי לב 40901126 levroei@walla.com פרישמן קרית אתא     528286467
26926 עדי שריד 66549791 adisarid@gmail.co שדה בוקר 12 גבעתיים 53000   057‐8122848 050‐84554
26927 רם יעקב 33759812 ram1811@walla.c קטלב 21 גדרה 70700   057‐8153587
26928 מוטי אלפסי 40187023 l151055@hotmail זבוטינסקי 12 אשדוד 77225   506891304 5.28E+08
26929 רונן חלבי 25193020 ronen.halabi@dial חצב יבנה     549709076
26930 אולג וויסבנד 3.03E+08 olegvais@gmail.co נתיב חן 61 חיפה     052‐7772107
26931 יעקב קירזנר 3.1E+08 yacovkir@gmail.co הרצליה פיתאבא אבן 8     0528314433/099614005
26932 ליאור טירן 39507843 shay088@walla.co מושב מגדים       052‐8889534
26933 שרה ראובני 51973212 sararu@haifa.uni.iבת חן 42 )רמת ח חיפה     057‐7548301
26934 ניר חריף 31524036 nirharif@gmail.co8 יהושוע בן גמלא הוד השרון 45322   054‐8044486 054‐80444
26935 מריה שאוס 3.02E+08 mashkash@gmail. כצנלסון 71 גבעתים     543322173
26936 צביקה מידן 27888882 zvika777@nana.co פתח תקוה 4 הרצליה     052‐8698691
26937 אלברט אמסלם 63555619 rs2007@gmail.com משהב א 1060 נתיבות     089941326/0542529490
26938 מריה שאוס 3.02E+08 mashkash@gmail. כצנסון 71 גבעתיים     0543322173/0547454307



26939 אורנה רימון 57673295 rimono@gmail.com התפוח 22 זכרון יעקב     054‐4955988 054‐59550
26940 יוסי טיירי 38685012 yossitay@gmail.co הפלמ"ח 23 כרמיאל     054‐7798930 054‐26660
26941 נתן פינקלשטיין 67462945 nathan24@orange עירית 9 בית אריה 71947   08‐9297058 5.48E+08
26942 נתן פינקלשטיין 67462945 nathan24@orange עירית 9 בית אריה 71947   08‐9297058 5.48E+08
26943 סטלה לנגר 42996629 nathan24@orange מושב נוה ירהרימון 136     039388103/0547679704
26944 אבי פאינרו 45205440 afainaru@gmail.coשדרות דוד המלך תל אביב     054‐4808709
26945 דן הד 42376509 danhed@017.net. פינסקר 26 הרצליה 46490   050‐4227692 09‐950798
26946 Anna Rozenfeld 3.17E+08 blockada@hotmai rama st.27 tel aviv     527563399
26947 Anna Rozenfeld 3.17E+08 blockada@hotmai rama st.27 tel aviv     527563399
26948 נחמן רובינוביץ 51869246 chemy2222@walla סוקולוב 104 חולון 58340   508490343
26949 נחמן רובינוביץ 51869246 chemy2222@walla סוקולוב 104 חולון 58340   508490343
26950 משה דרעי 28140614 drmoshe@bezeqin מקור חיים 2ב ירושלים     577769993 7.75E+08
26951 שחר גזיאל 36541993 sgaziel@gmail.com הרב לוין 6 רמת גן     578128439
26952 שחר גזיאל 36541993 sgaziel@gmail.com הרב לוין 6 רמת גן     578128439
26953 מעין צפריר 29527025 maayan.zafrir@gm ויצמן 39 תל אביב     505329309
26954 יבגני פנור 3.09E+08 pevgeny@gmail.co יואב בן צרויה 8 אשדוד     054200170
26955 זאב כהן 24684318 zeev@attorney.co תדהר זכרון יעקב 30900   524471297
26956 מיכאל אולשנסקי 3.09E+08 skyfox1@gmail.co הירקון 208 תל אביב     054‐2416098
26957 שלומית מלכה 33848342 GIRONASHPR@GM ענבר 14 אשקלון     057‐8908857 5.26E+08 08‐6710053
26958 שלומית מלכה 33848342 GIRONASHPR@GM ענבר 14 אשקלון     057‐8908857 5.26E+08 08‐6710053
26959 רנטה בן דוד 16511917 renata.binacom@g הזית עדי 17940   544860398 49860398 49860401
26960 משה יוסף 57383341 yosef_moshe@yah אמת המים 11 עתילת 30300   547531101
26961 משה יוסף 57383341 yosef_moshe@yah אמת המים 11 עתילת 30300   547531101
26962 רנטה בן דויד 16511917 renata.bendavid@ הזית 238 מצפה עדי     0544860398/049860398
26963 גיא כהן 67161844 guy.cohenb@gma יעד ד.נ .מש45 20155   054‐4853438
26964 גיא כהן 67161844 guy.cohenb@gma יעד ד.נ .מש45 20155   054‐4853438
26965 קרסנוסטווסאורי 3.07E+08 kras@orange.net.i8 פנחס רוטנברג רמת גן     0504006994/0542150372
26966 שלומית מלכה 33848342 GIRONASHPR@GM ענבר 14 אשקלון     057‐8908857 5.26E+08 08‐6710053
26967 שי שלום 28808053 shayslevy@gmail.c זמיר נס ציונה     050‐6916212
26968 יוגין הורוביץ 3.2E+08 eugen_hhh@yaho האשל 5 כפר סבא     0545989828/097654981
26969 יאיר בזמן 23958879 ybezman@gmail.c יששכר 58 גדרה 70700   054‐5778505
26970 יאיר בזמן 23958879 ybezman@gmail.c יששכר 58 גדרה 70700   054‐5778505
26971 קופיבקר מיכל 55315436 mickyk99@nana10 נילי 10 ג ירושלים     025630576/0544563052
26972 צבי גוריון 9226788 ccjoeg@gmail.com השונית 77 בית חרות 40291   054‐3114141
26973 צבי גוריון 9226788 ccjoeg@gmail.com השונית 77 בית חרות 40291   054‐3114141
26974 חן זוהר 65676504 ofritlove@hotmail אחימאיר 0 נתניה     549411733
26975 חן זוהר 65676504 ofritlove@hotmail אחימאיר 0 נתניה     549411733
26976 צבי גוריון 9226788 jgurion@gmail.com השונית 77 בית חרות 40291   054‐3114141
26977 צבי גוריון 9226788 jgurion@gmail.com השונית 77 בית חרות 40291   054‐3114141
26978 חיה כרמיאל 64909351 chayac@bezeqint. תאשור 8 חיפה     052‐3686631
26979 רועי צורגיל 54110382 yaro1@netvision.n אלונים 87 כפר תבור     549788445 054492150
26980 מירי יהושע 29585809   כיכר מודיעין 17 ראשון לציון     0546728920/039459542
26981 אמיר הלפרין 40818106 amirhalpe@yahoo קיבוץ המעפהמעפיל 38857   04‐6367831 054‐79087
26982 אנאל סבאח 3.12E+08 yossefhayim@gma בית וגן 33 ירושלים 96425   26433684 5.28E+08
26983 אידית צדיקפור 11130366 idit_100@walla.co תאשור חיפה     773434001
26984 אידית צדיקפור 11130366 idit_100@walla.co תאשור חיפה     773434001
26985 דנסביטס דנסביטס 31975071 tal.eilon@densbits מת"מ חיפה 31015   547707812
26986 דורית כץ 50605260 doritko@gmail.com תוספתא 6 תל אביב     0507774174/036054892
26987 עופר פוקס 52081668 oferfox@gmail.com8 שארית הפליטה חיפה 34987   505213232 8246228
26988 עופר פוקס 52081668 oferfox@gmail.com8 שארית הפליטה חיפה 34987   505213232 8246228
26989 אלוירה פורמן 3.09E+08 galia83@walla.com המחתרת 10 קרית ים     04‐8769518 5.24E+08
26990 אלוירה פורמן 3.09E+08 galia83@walla.com המחתרת 10 קרית ים     04‐8769518 5.24E+08
26991 אלוירה פורמן 3.09E+08   המחטרת 10 קרית ים     0523758025/048769518
26992 שרה חאיק 44798338 sigi505@walla.com כץ 39 פ"ת     506795663 39328416 39373142
26993 רונן מועלם 24091746 ronenmoa@gmail ה‐93 נתניה 42387   522809667
26994 מיכאל אברמסון 3.17E+08 mic5427@gmail.co עלמות 11 מעלות     0544580526/7
26995 מיכאל אברמסון 3.17E+08 mic5427@gmail.co אלמות 11 מעלות     0544580526/7
26996 פיני סטולרו פנח 27202274 pini_st@hotmail.c קרית ביאליקהתל 17     052‐3279298 04‐602022
26997 אסתר אורגז 12400834 orgazgoren@gmaiקיבוץ גבעת חיים       050‐8486797 04‐636843
26998 איציק לוי יצחק 55739957 dp19011@elbit.co סטפן וייס 5 חיפה     054‐9995508
26999 אלכס שוורץ 3.2E+08   המלך יהויכין 3 אשדוד     0547535210/0544728004
27000 תמר חקון ואקיל 58413840 t_and_d@barak.n חזון ציון 14 ירושלים     522876742
27001 נטליה זלץ 3.18E+08 nzelef@013netvis קלאוזנר 7 פתח תקווה     507636705
27002 רונן מועלם 24091746 ronenmoa@gmail ה‐6 93 נתניה     0522809667/098330652
27003 אודי לשצינסקי 53459939 udil@nana.co.il הנשר 15 רמת השרון 47226   054‐4500915
27004 אודי לשצינסקי 53459939 udil@nana.co.il הנשר 15 רמת השרון 47226   054‐4500915
27005 תמיר דיין 25306606 tdayan@gmail.com שאול אביגור Tel Aviv 69379   9.73E+11 9.73E+11
27006 הווארד פינק 11432358 howard.fink1@gm24 האחות זלמה ירושלים 96401   773409080 5.44E+08
27007 מרים נמולארו 15782428 ficellestring@yaho אלנבי 123 חיפה 35513   48557726
27008 משה שבילי 24827008 moshe_sh2@beze הדרור נתניה 42751   509876665 5.07E+08 9.89E+08
27009 משה שבילי 24827008 moshe_sh2@beze הדרור נתניה 42751   509876665 5.07E+08 9.89E+08
27010 ניסים שאשא 56361298   קיבוץ שדה בוקר קיבוץ שדה      0507579400/086560462 86560117
27011 חלד חבשושליאת 23921513   קיבוץ שדה בוקר קיבוץ שדה      0507579176/086560176 86560118
27012 עדנה איסרליש 2657534 ednai@univ.haifa. גולדה מאיר 31 חיפה     052‐3776560 04‐824028
27013 ארז לביא 28486058   גבעת טל קרסלבדור דאלי 7     5.29E+08
27014 דרור טויטו 31205545 drortwito@hotma הבנים 14 כפר סבא     0527213973/0546334948
27015 ח.פ 109056מכללת הגל     ת.ד 208 נהלל 10600   אשרו046428888 אורלי
27016 תמר רימון אמתי 31398175 tamarry@gmail.co דליה גבעתיים     544355122
27017 לב ברגנסון 3.05E+08 ponizovsky.yael@g דאנטה 8 תל אביב     054‐7984200 0545‐7477
27018 שלמה שורץ 58831512 tzah97@bezeqint. שביל כסלו 48 כרמיאל     049889081/0522660349
27019 שחר דניאל 34538124 shahard@gmail.co חפץ חיים 21 רעננה     052‐3645298
27020 שחר דניאל 34538124 shahard@gmail.co חפץ חיים 21 רעננה     0523645298/097711074



27021 משה דרעי 28140614 drmoshe@bezeqinירושלים )הרהרב מן ההר 9 )א     0577769993/0575587855
27022 רחל זילברמן 44420537 rachelzil@013.net ויצמן 35 נהריה     49921952 5.45E+08
27023 יעקב זילברמן 30738074 rachelzil@013.net ויצמן 35 נהריה     49921952 5.45E+08
27024 אתי ברזילי 22197040 ettyb@mvs.co.il דרך הים 108 חיפה     054‐3144447 050‐53321
27025 עמוס רוקח 23750144 amos8881@walla.מושב מטע )ליד י       052‐6364586
27026 עידן קדמי 66729518 lordosoth@yahoo הרב מיימון חיפה 32588   547844302 7.74E+08
27027 שבתאי נחמה 69203719 choby1@walla.com תא דאר 198 אילון 22845   49806673 49806673 49806673
27028 שבתאי נחמה 69203719 choby1@walla.com תא דאר 198 אילון 22845   49806673 49806673 49806673
27029 נופר לוי 2.02E+08 nofar@bankatarim עין הקורא 7 ראשון לציון     054‐2512095 03‐966162
27030 לנה שץ 3.17E+08 lenashatze@yahoo נחל שורק 10 יקנעם     523393821
27031 לנה שץ 3.17E+08 lenashatze@yahoo נחל שורק 10 יוקנעם עילי     052‐3393821 050‐62798
27032 קובי פינקלשטיין 3.09E+08 koby@fpc‐tech.co החשמונאים 12 קרית מוצקי 26401   48732218 5.06E+08
27033 קובי פינקלשטיין 3.09E+08 koby@fpc‐tech.co החשמונאים 12 קרית מוצקי     48732218 5.06E+08
27034 ערבה צין 22000673 zina.ar@gmail.com הזית נשר     077‐4004834 054‐81840
27035 אבי מימרן 38887709 yifatmimran@gma9 אריה ורשבסקי ירושלים     052‐3848886‐02‐6763626 052‐38038
27036 מאיר עמר 24548745 meirnava1@walla חוחית 32 באר שבע     578174900
27037 קרין אלזם 3.22E+08 k_elzam@yahoo.c רבקה גובר 12 רעננה 43728   528242734 5.24E+08
27038 יוסף שאמיה 3.14E+08 yeshamieh@hotm הרצל 31 לוד 71336   544879806
27039 יוסף שאמיה 3.14E+08 yeshamieh@hotm הרצל 31 לוד 71336   544879806
27040 ראאד מצארווה 61297834 raeidraeid@hotma באקה אל גרביר בורין 30100   52541385 04‐6310743
27041 ראאד מצארווה 61297834 raeidraeid@hotma באקה אל גרביר בורין 30100   52541385 04‐6310743
27042 אלון גלוסקא 56612518 alon_gl@walla.co. הגומא 453 עדי 17940   04‐9868210 054‐78850 153‐54‐7777813
27043 אלון גלוסקא 56612518 alon_gl@walla.co. הגומא 453 עדי 17940   04‐9868210 054‐78850 153‐54‐7777813
27044 רותם משולם 66093774 raman.join@gmai הגפן פרדסייה 42815   508118183
27045 יוסף קרנר 13034988 ykerner@bezeqint יקינתון 39 חיפה 34792   04 8261103 5.22E+08
27046 יוסף קרנר 13034988 ykerner@bezeqint יקינתון 39 חיפה 34792   04 8261103 5.22E+08
27047 אריאלה דור 69491645 ariellador@mscisr העבודה 3 כפר סבא     525228333
27048 אריאלה דור 69491645 ariellador@mscisr העבודה 3 כפר סבא     525228333
27049 לילי לוזון 25305889 lililu1@walla.co.il הרימון גבגת זאב 90917   508552325 25369074
27050 לילי לוזון 25305889 lililu1@walla.co.il הרימון גבגת זאב 90917   508552325 25369074
27051 מיכאל סיניאבסקי 3.12E+08 michels75@gmail. דפנה 3 כפר ורדים 25147   779610436 5.27E+08
27052 מיכאל סיניאבסקי 3.12E+08 michels75@gmail. דפנה 3 כפר ורדים 25147   779610436 5.27E+08
27053 תומר כהן 35701259 tomer@ynet.co.il יהודה הנשיא רמת גן     526177776
27054 תומר כהן 35701259 tomer@ynet.co.il יהודה הנשיא רמת גן     526177776
27055 יוסי סגל 56202252 segalgo@nana.co.מושב תלמי מנשה באר יעקב 70300   505442590 89210921
27056 יוסי סגל 56202252 segalgo@nana.co.מושב תלמי מנשה באר יעקב 70300   505442590 89210921
27057 כהו שרון 29259579 sharonco‐lev@hot55 טשרניחובסקי חיפה 35704   546252242 5.45E+08
27058 כהו שרון 29259579 sharonco‐lev@hot55 טשרניחובסקי חיפה 35704   546252242 5.45E+08
27059 רחלי גולדשטיין 50585660 info@dodo4u.net דליות רמות 12948   546358515
27060 רחלי גולדשטיין 50585660 info@dodo4u.net דליות רמות 12948   546358515
27061 אביעד גרסטח 31757123 aviad@massadoz.c שכניה 125 שכניה 20183   04‐9999515 052‐32397
27062 אביעד גרסטח 31757123 aviad@massadoz.c שכניה 125 שכניה 20183   04‐9999515 052‐32397
27063 משה בן חיים 56620057 mo623@013.net הרותם 5 חיפה     523997534
27064 משה בן חיים 56620057 mo623@013.net הרותם 5 חיפה     523997534
27065 יוסף יוספי 59726869 yoseph.yosephy@ בשמת 2 צור הדסה 99875   054‐3339974 050‐38830
27066 יפה רוזנשיין 53290938 a44yfrz@walla.co. הרצוג 117 אזור 58001   509752612 35501333 39752608
27067 סילבי אוחנה 22726129 silvi001@netvision מסקין 5/2 פתח תקוה     050‐6991226
27068 סילבי אוחנה 22726129 silvi001@netvision מסקין 5/2 פתח תקוה     050‐6991226
27069 יניב משעל 66124124 yanivmashaal@gm מושב נווה ירהברוש 49945   548118181 5.48E+08
27070 בארי שרייבר 39848916 beeris@gmail.com גוט לוין 12 חיפה 32922   054‐2640250 054‐52628
27071 אולגה  ז'ורבליוב 3.09E+08 olga_liza@bezeqin בורלא,6 עכו     49919375 5.28E+08
27072 סלומון טולדנו 62458435 salomont@mcc.or מגדל העמקהקיצנית 23507   052‐3838775 04‐654104
27073 סלומון טולדנו 62458435 salomont@mcc.or מגדל העמקהקיצנית 23507   052‐3838775 04‐654104
27074 אייל טילינגר 27241736 eyaltil@gmail.com גבעת שמואהמכבים 8 54013   525449311 5.8E+08
27075 יוסי מנטש 51214179 yome@bezeqint.n קרן היסוד 9 בת‐ים     35511248
27076 יוסי מנטש 51214179 yome@bezeqint.n קרן היסוד 9 בת‐ים     35511248
27077 מיכאל פלאש 32760894 diklaflash@gmail.c הרצל 104 ב נהריה 22445   523790933
27078 שמי רשטיק 32247009 reshtik@yahoo.co אהרון גולדשטיין גבעתיים 53234   36730296 5.28E+08
27079 איתמר אבידן 3.03E+08 itamar2590@gma קיפודן 5 מודיעין     525497518
27080 טניה צרקז 3.22E+08 penthesilya@gmaהרצל 26 כניסה ב רמת גן     523306918 5.27E+08
27081 גלעד אדרי 31379027 daniel3004@013.n טופח דימונה 86000   775505052 5.03E+08
27082 גלעד אדרי 31379027 daniel3004@013.n טופח דימונה 86000   775505052 5.03E+08
27083 יוסי שילדר 24050072 shilder.t.y@gmail. הגומא קדימה 60920   545773399 5.46E+08
27084 אוראל לוי 3.03E+08 orel5@zahav.net.i הנוטר 16א קרית חיים 26307   545407989 48722451
27085 גינין ורה 3.06E+08   זילברג 10 באר שבע     0544942631/31 86286888
27086 יהודית בר און 42921569 dbaron@deloitte.cמגדלי אלישע חד חיפה     דני‐0545444001 5.45E+08
27087 מאיה ינאי 3.11E+08 mayarafi84@gmai ויצמן 16 נתניה 42251   528907912 ‐ 1.54E+11
27088 מאיה ינאי 3.11E+08 mayarafi84@gmai ויצמן 16 נתניה 42251   528907912 ‐ 1.54E+11
27089 ויויאן לוי 9714569   הנרי קנדל 12 באר שבע     0505875875/0507579357
27090 מאיר לוי 59819482 mirolevy@gmail.c קיבוץ שדה בוקר קיבוץ שדה      0507579357/0507579794
27091 שלמה ספיר 1220359   טובים 9 כניסה דר תל אביב     36485790 5.27E+08 36485938
27092 שמואל מלכי 3.01E+08   הירדן 633 חצור הגליל     578118149 5.03E+08
27093 רמי יערי 38793345 ramiyaari@gmail.cמרים החשמונאית תל אביב     052‐3228924
27094 ישראל יהלום 64519812 iy@013.net.il אפיקי מים 7 חדרה     077‐5401625 054‐42994
27095 ניר דנוס 25652462   לשם 3 ב זיכרון יעקב     050372495
27096 מיכל עוזרד 38653861 uzradm@gmail.co עמינדב 3 תל אביב     546640121 36232702
27097 מיכל עוזרד 38653861 uzradm@gmail.co עמינדב 3 תל אביב     546640121 36232702
27098 יוסי יוספוב 3.1E+08   טרומפלדור 9 שדרות     054741361
27099 לודמילה ולסנקו 3.25E+08 dukmela@yahoo.cאלנבי 131 כניסה חיפה     48507776 5.07E+08
27100 סבטלנה חנן 3.11E+08   הלל הזקן 2 שדרות     054‐5247693
27101 סלבה ידוב 3.04E+08 korova4@gmail.co חביבה 14 חיפה     0544‐626708 0544‐8267
27102 אליאב אביעד 32543415 eliavav@gmail.com נופי ממרא קרית ארבע 90100   528891573 29605898



27103 אליאב אביעד 32543415 eliavav@gmail.com נופי ממרא קרית ארבע 90100   528891573 29605898
27104 שנית קסורלה 24295826 shanit@mathov.co הר תורען 713 מכבים     0543036030/0547825401 89155442
27105 אליאב אביעד 32543415 eliavav@gmail.com250 נופי ממרה קרית ארבע     052‐8891573 052‐69656
27106 נחושי מיטל 34990382   קרית חיים חאלכסנדר זייד 45     526655397 5.78E+08
27107 אלכס שפינר 3.09E+08 shpalex@hotmail. הרב מימון 20 חיפה     546776050
27108 יובל מילוא 59281568 yuval@horesh.co. מושב קדרון מוש קידרון 70795   522445906 88692752
27109 אופיר ששון 37386810   בודנהיימר 15 תל אביב     0543134545/0524547027
27110 אולגה אבקוב 3.24E+08 olga.lang@gmail.c קרית ביאליקדרך עכו 174     0528089356/7
27111 מאירה סגל 56202252 segalgo@walla.coמושב תלמי מנשה באר יעקב 70300   050‐5442590
27112 ענת יעקב 57175481 anatyak@walla.coישוב תל תאומים ד.נ בית שא 10918   505440574
27113 יוסף בן יוסף 57902157 yosiben122@walla אזר 122 כפר סבא     0577‐628967
27114 מארק פרגן 67952556 marc1952@walla.14 מנחם בן סרוק הרצליה 46490   522573089 99557765 7.79E+08
27115 מארק פרגן 67952556 marc1952@walla.14 מנחם בן סרוק הרצליה 46490   522573089 99557765 7.79E+08
27116 מנשה גל 43305176 galmenashe@gma יגאל ידין 19 רעננה     544787899 5.45E+08 7729570
27117 טל רוזנברג 38449468 tatki76@gmail.com ריינס 19 הרצליה     99,547,067 ########
27118 טל רוזנברג 38449468 tatki76@gmail.com ריינס 19 הרצליה     99,547,067 ########
27119 יאיר פרבר 39369293 yairferber@gmail. Maoz 5 Givatayim 53327   547506569
27120 חנן מאהכנום 43506112 hm198111@gmail העצמאות אשדוד     526711522 5.27E+08
27121 חיה אחראי 53414140   הישוב גבעתהגליל 74     0544387327/046515796
27122 Rahel Ternovski 3.13E+08 rahel_ternovski@yShlonsky,38 Natanya 42491   09‐8357635 054‐43541
27123 רחל פירנובסקי 3.13E+08    שלונסקי 38 נתניה     098357635/0544354175
27124 שבתאי פיינר 29740974 naft1@walla.co.il הרב מפוניבז מודיעין עילי     052‐7120622 08‐928773
27125 סיגלית כהן 34854356 elcabir@bgu.ac.il פרומקין 3 באר שבע 84504   054‐6880557 054‐68805
27126 סיגלית כהן 34854356 elcabir@bgu.ac.il פרומקין 3 באר שבע 84504   054‐6880557 054‐68805
27127 הילה חן 25649831 perach777@wallaבית אשל 4/1 קט ירושלים 93227   050‐4095639
27128 הילה חן 25649831 perach777@wallaבית אשל 4/1 קט ירושלים 93227   050‐4095639
27129 סיגלית זהב אלקביר 68950971 elcabir@bgu.ac.il פרומקין 3 באר שבע     0546880557/6
27130 tkhe וושילו 3.1E+08 avo30@zahav.net47 אברהם שטרן ירושלים     546510559 5.44E+08
27131 מאשה גבעון 3.04E+08 mashache@gmail. כיסופים 36 תל אביב 69355   545661513
27132 מאשה גבעון 3.04E+08 mashache@gmail. כיסופים 36 תל אביב 69355   545661513
27133 ערן ארז 58347915 erez_e1@walla.co יוסף נקר 9 פתח תקוה     052‐8797912 054‐77725
27134 אתי גרשונוביץ 65566317 dangr1@zahav.ne הצייר יוסי 8 )שכ ירושלים     050‐6427127 02‐644758
27135 גבריאל צ'ביק 15369887 gazap@ciudad.com קבוץ דביר קבוץ דביר 85330   08‐9111220 052‐81055
27136 גבריאל צ'ביק 15369887 gazap@ciudad.com קבוץ דביר קבוץ דביר 85330   08‐9111220 052‐81055
27137 עופר גולדנברג 28591113 ofer_gold7@walla יהלום 64 מודיעין     050884580
27138 אתי דויד 40322489 ets2980@gmail.co5 יהושוע רבינוביץ חולון     0544379044/0523255599
27139 שרייפל טטיאנה 3.12E+08 alexandra_shraifel סיגליות 20 מעלות     542030452 5.42E+08
27140 שרייפל טטיאנה 3.12E+08 alexandra_shraifel סיגליות 20 מעלות     542030452 5.42E+08
27141 זיוון ממן 31953565 zivan1975@walla. רוברט סולד 38 קרית ים     052‐3631108
27142 גבריאל צביק 15369887 gabriel@dvir.org.iקיבוץ דביר ) דואר       052‐8105597 052‐81052
27143 שרה שרוני ברש 56598782 sharahsharoni@be ענתות 41 תל אביב     36475673 5.45E+08
27144 מרכז יופי 09שוקי זיקרי ח.פ 51436   בן יהודה 179 תל אביב     5.23E+08 35238202
27145 אילן חלמיש 59155275 ah05@netvision.n השחף 74 יד בנימין 76812   542378688
27146 לביא נפתלי   3.06E+08 naftalilavi@yahooנתן שפריצר 16 ב קרית אתא     052‐3212610
27147 רמי שקור 25981846   התישבי 51 חיפה     052‐8723640
27148 יורם הבר 45615234 haber_yoram@ya לנ"י 12 חיפה 34987   04‐8257967 052‐51584
27149 יורם הבר 45615234 haber_yoram@ya לנ"י 12 חיפה 34987   04‐8257967 052‐51584
27150 שמחה גוטגולד 7626997 simcha.gutgold@g ששת הימים 24 רעננה 43223   545414323
27151 צהלי ליפשיץ 34026401 zhalieli@walla.co. מבצע נחשון 68 באר שבע 84451   546614633
27152 ציון חבשוש 7235575   קיבוץ שדה בוקר קיבוץ שדה      086560317/0523979147
27153 אבי מלר 55433346 avimeler1@walla. כרכום 7 נצרת עילית     523239047 5.23E+08 46000696
27154 ריקה בורג 10771624 shlomyoav@gmail הרב עוזיאל 18 קרית מוצקי     052‐4851111 054‐69292
27155 חנה פלר 6481188   צהל 2 קרית אליע חיפה     0772008546/0526020432
27156 שאול מיארה 55672877 shaol1230@walla. אליהו 526 בית שאן 10900   502092213 7.78E+08 7.78E+08
27157 שאול מיארה 55672877 shaol1230@walla. אליהו 526 בית שאן 10900   502092213 7.78E+08 7.78E+08
27158 משה סידי 51853604 moshe@ee.techni הנחשול 30 ראשון לציון     525760611 5.23E+08
פנינה ושמע27159 לוי 64570955 pninal100@gmail. עין שחק 12 להבים     054‐4887874 052‐47081
27160 אורי הראל 52221678 urirl@netvision.ne20 שרגא רפאלי פתח תקווה     526017777 39243969
27161 אזולאי רוזי 54616206   הלוחמים 103 עתלית     052‐4289061 04‐837615
27162 יובל לימון 53379400 yuval@lametayel.c מוהליבר 8 רמת השרון 47258   03‐5495874 5.24E+08
27163 שפרה רבינוביץ 3.03E+08 2009aabbcc@gma סורוצקין ירושלים 94465   548447747
27164 אלכס חודירקר 3.07E+08 aleck@zahav.net.i הכלנית 5 צפת     505805391 46973768
27165 איה מונק 36942787 aya.monk@gmail. זריצקי 5 תל אביב 69360   37411202 5.27E+08
27166 אור היוגה ויצמן 57668550   דיזגוף 280 א תל אביב     035255052/036041943 5.05E+08
27167 ג'יל צרפתי 12497103 jill@zed‐mail.com כפר שמריהראשונים 1 46910   546213602
27168 ג'יל צרפתי 12497103 jill@zed‐mail.com כפר שמריהראשונים 1 46910   546213602
27169 נתנאל שלזינגר 38838322 netanelshles@gma הזית 43 צופים 44865   506370512 5.06E+08
27170 אייל ורד 32876831 eyalvere@walla.co נחל שורק 15 יקנעם     502201464
27171 אייל ורד 32876831 eyalvere@walla.co נחל שורק 15 יקנעם     502201464
27172 שמואל בלום 3.24E+08 shmuelbloom@gm נהר הירדן 122 רמת בית ש 99081   29926520 5.48E+08
27173 תמי ליאון 53411096 upih@netvision.ne אלמוג 15 נוה מונסון     0544219497/036276200
27174 חיים ודורית אילוז 32302895 dorit75@zahav.ne רפאל איתן 4 פתח תקוה     0578150205/0549932047 36463390
27175 מוטי קלו 33352063   העצמאות 11 נס ציונה     0544755917/089396061
27176 דפנה דון 37352861 dafna_isaac@wall הפלמ"ח ירוחם 80500   543386089 5.43E+08
27177 דפנה דון 37352861 dafna_isaac@wall הפלמ"ח ירוחם 80500   543386089 5.43E+08
27178 ערן וולפר 59672139   אורי צבי גריברג 9 חולון     0524555919/035526989
27179 חיים כץ 50671445 amihai51@gmail.c חזנוב 24 גדרה     544992327 5.44E+08
27180 גלית ברנע 28681443 galit_b@cabiran.c רח הסביון 3 נווה זיו )ליד     052‐8011810 052‐32619
27181 אילנה אהרון 14626840 ilanraginsky@gma פלמח 12 חיפה     052‐8010103 052‐83061
27182 רוני בן סעדון 55041289 nisuin.ro@gmail.c אורנים 9 רכסים     052‐7624176
27183 רונן פורת 28597995   יותם 15 חיפה     054‐4505150
27184 אלירן אבר 3.09E+08 elirran@gmail.com מעגל ראשון     525760208



27185 ניר קרן 37607165 mnlak@orange.ne פרדס חנה‐כנטע 14     546765752 054323333
27186 חן הלפרט 2.03E+08 renp8cec1234@w  כ''ט בנובמבר 6 פ''ת 49621   524589369
27187 אבייה  אשרם 32334583 aviana@netvision. מכבים 8 פרדס חנה     050‐6300379 050‐76234
27188 מתנן גלפז 8627705 galpaz01@gonen.oקיבוץ גונן )דואר נ       050‐5713983 04‐695518
27189 ניר לרון 32193385 nlaron@gmail.com הפורצים כפר סבא 44284   542400530 5.42E+08
27190 סרגיי רייקין 3.23E+08 serdjior@gmail.co דפנה 1 מעלות 21052   547956116 5.26E+08
27191 סרגיי רייקין 3.23E+08 serdjior@gmail.co דפנה 1 מעלות 21052   547956116 5.26E+08
27192 שרון בלומנפלד 34158428 arielny@gmail.com אבן גבירול 9 תל אביב     544824812
27193 Vladimir amoylovich 3.09E+08 vlsam@013.net.il David Ha‐MelecKfar‐Saba 44430   09‐7654120 052‐35259
27194 חנה סגל 55884233 asab@zahav.net.il חת"ם סופר 6 הרצליה     547453369
27195 טובי הלר 4320784 tubiheller@hotma בארות יצחקבארות יצחק 60905   507251994
27196 amir shoham 53464285 amirss@012.net.il החלוצים 10 הוד השרון     09‐7442289 057‐67011 09‐7405212
27197 amir shoham 53464285 amirss@012.net.il החלוצים 10 הוד השרון     09‐7442289 057‐67011 09‐7405212
27198 רמי גלעד 56464753 rami_g@pqzlub.co השקמה 36 נשר     050‐5366711
27199 רמי גלעד 56464753 rami_g@pqzlub.co השקמה 36 נשר     050‐5366711
27200 עדית פרידברג 37367265   שונמית 7 חיפה     077200458
27201 רמי עוזרי 53499190 matana013@013.פינשטיין יונה צבי ראשון לציון     528567775 54684000
27202 שרון בלומנפלד 34158428 arielny@gmail.comאבן גבירול 9 )בית תל אביב     0544‐824812 076‐54020
27203 חורחה רוזנפלד 15104821   שיטרית 67 באר שבע     0524269588/086423631
27204 שלומי שושן 32097198 info@boolamatara חולון חולון     54444444
27205 לילך מזרחי 27765627 lilach@tapac.org.i הציונות 35 חולון     506588562 5.07E+08
27206 חיים שור 14597900 kshore@migdal.co הדביר חדרה     503068042 39168800
27207 חיים שור 14597900 kshore@migdal.co הדביר חדרה     503068042 39168800
27208 סופיה לפסקי 3.07E+08 sofial@moia.gov.il אהרונסון 40 באר שבע 84515   506214797 7.75E+08 86261227
27209 סופיה לפסקי 3.07E+08 sofial@moia.gov.il אהרונסון 40 באר שבע 84515   506214797 7.75E+08 86261227
27210 יעל דניאלי 22912752 yada5@walla.co.il היקינטון אורנית 44813   052‐2525187
27211 טלמון טאומר 5562088 tami.bau@gmail.c עצמון גוש שגב     0544922021/049999603 104 שלוחה
27212 ענת ואייל שפיצר 27882984 sukphi2@gmail.co הנקבה 12 גבעתיים     0544973162/037144988 5.29E+08
27213 מעיין זלוטניק 3.08E+08 mzlotn01@gmail.c50 דרך יד לבנים חיפה 32164   507871966
אביבה ועזר27214 שקורי 55404628   גיורא 221 טירת כרמל     0542510999/0523155999
27215 אלכסי גורליצקי 3.21E+08 alexey68@gmail.c בית וגן 8 בת ים     506876661 5.07E+08
27216 ליאור הדר 53067383 lior20@netvision.n46 מנשה קפרא רחובות 76552   544452248
27217 עידו יוחנן 33317918 idoyohanan@gma קיבוץ גבת קיבוץ גבת     0549981484/0522613293
27218 יגאל לויטה 37990462 jiggyboo@gmail.co חרות 26 רמת גן     544311227
27219 יגאל לויטה 37990462 jiggyboo@gmail.co חרות 26 רמת גן     544311227
27220 משה בנימי 6121339 moshebn@rafael.c התשבי 24 חיפה     528890406 5.46E+08
27221 מזלי אלמליח   MAZALI130@'שך        
27222 רמי גלעד 56464753 rami_g@pazlub.co השקמה נשר     04‐8213974 050‐53667
27223 ינון לחיאני 39986989 inonlahiany@gma אריה בן אליעזר ירושלים 93826   545383338
27224 ינון לחיאני 39986989 inonlahiany@gma אריה בן אליעזר ירושלים 93826   545383338
27225 אבי לוי 57416349 avilevy9@gmail.co1 אריה בן אליעזר רמת גן 52290   054‐5326959 03‐574566
27226 אבי לוי 57416349 avilevy9@gmail.co1 אריה בן אליעזר רמת גן 52290   054‐5326959 03‐574566
27227 אלעד איוניר 36948206 eladiw@gmail.com חדרה 15 פתח תקוה     526055201
27228 אסמעיליזדהארמן 3.19E+08 RMANES26@gmaiהחשמונאים 39 ב בת ים     578120224 35084103
27229 אסמעיליזדהארמין 3.19E+08 ghiyamat26@gma החשמונאים 39 בת ים     578120224
27230 אסמעיליזדהארמין 3.19E+08 AURIEL4@walla.co החשמונאים 39 בת ים     578120224
27231 אסמעיליזדהארמין 3.19E+08 AURIEL4@walla.co החשמונאים 39 בת ים     578120224
27232 אלונה אדרי 3.29E+08 123n321@nana10 אורלוב 1 פתח תקווה     524659688
27233 uri halima 53936480 nib57@yahoo.comgolda meir 13 rishon le zi     542073236
27234 uri halima 53936480 nib57@yahoo.comgolda meir 13 rishon le zi     542073236
27235 אורי אלגים 24215667 eorubin@walla.co חנקין 94 חולון     0544603375/0545774504
27236 דני קרסין 2.01E+08 DANIAGOLS0@WA גדעון בן יואש אשקלון 78618   526527883
27237 דני קרסין 2.01E+08 DANIAGOLS0@WA גדעון בן יואש אשקלון 78618   526527883
27238 דוד ברששת 2.04E+08 davidbar2008@na עוזיאל 83 ירושלים 96423   548467888
27239 דוד ברששת 2.04E+08 davidbar2008@na עוזיאל 83 ירושלים 96423   548467888
27240 nir malka 49032550 gnir.malka@gmailכל ישראל חברים חיפה     528757768
27241 אלירן אזולאי            
27242 יפה כהן 67829952 pinkic@walla.com החלמונית 32 ראשל"צ     052577360
27243 ענת פוקס 34265371 fuxanat@gmail.co הזית 15 קיסריה 30889   054‐2477002
27244 מידן אלון 40636516 meidan.alon@gma35 שד 'וושינגטון תל אביב 66806   549737075
27245 בעז ויסברג 32110181 blw@012.net.il הילל 315 נירית     523743339
27246 לימור סרצ'וק 65978413 limor84@gmail.co עמוס 18 נשר     547343005
27247 יוסף זלישנסקי 14073720 josephz@bezeqint הגלים 3 נס ציונה 74208   08‐0300317
27248 יוסף זלישנסקי 14073720 josephz@bezeqint הגלים 3 נס ציונה 74208   08‐0300317
27249 קובי רוזנברג 35725753 kobyrozn@gmail.c יד מרדכי יד מרדכי     524237924
27250 ברק רייך 3E+08 kooda404@gmail. רבאון 4 גני תקוה 55900   524424080
27251 שלום אזרזר 26783654 shalomyacht77@g משעול סולית אילת 88000   86332481 5.08E+10 86336721
27252 שלום אזרזר 26783654 shalomyacht77@g משעול סולית אילת 88000   86332481 5.08E+10 86336721
27253 אבנר ברק 28423945 barak2103@walla הירקון 40 באר יעקב 70300   546798744 5.78E+08
27254 ילנה נלקין 3.08E+08 lena.nelkin@gmai חבצלת השרון כפר סבא 44280   054‐4906785
27255 יונתן עמית 31971252 amityony@gmail.c צבר 7ג עומר 84965   054‐8008888 08‐690044
27256 עוז שטרית 60749991 ozshitrit@yahoo.c הבוסתן 63 חצור הגליל     507767308
27257 עוז שטרית 60749991 ozshitrit@yahoo.c הבוסתן 63 חצור הגליל     507767308
27258 יוסף אברונין 51205698 avrunin1@walla.co לוי אשכול 60 תל אביב 69361   545353261
27259 אברהם נחמני 56081268 gilavin@gmail.com חווה באר שבע 84512   507845481 5.08E+08
27260 אברהם נחמני 56081268 gilavin@gmail.com חווה באר שבע 84512   507845481 5.08E+08
27261 סימה ביטון 58062043 sima1449@walla.c מעלה אדומהשקמה     506777906 5.07E+08
27262 סימה ביטון 58062043 sima1449@walla.c מעלה אדומהשקמה     506777906 5.07E+08
27263 אבי סבח 25058090 ilay‐s@netvision.n ציפורי 2 אשקלון     528827722
27264 אבי סבח 25058090 ilay‐s@netvision.n ציפורי 2 אשקלון     528827722
27265 שי גרוס 29254331 shay_gross@walla ת.ד 191 מגדים 30875   547885048
27266 אביעד הבר 38388740 aviad.haber@gma עין חרוד תל אביב     050‐7660049



27267 אביעד הבר 38388740 aviad.haber@gma עין חרוד תל אביב     050‐7660049
27268 אלכסנדר צ'רנוב 3.13E+08 irena58@bezeqint נצרת עיליתאלמה 6 17092   04‐6000248 054‐69002
27269 אלכסנדר צ'רנוב 3.13E+08 irena58@bezeqint נצרת עיליתאלמה 6 17092   04‐6000248 054‐69002
27270 דליה קלופפר 5.54E+08 alexsis@walla.co.i האורן 134 קרית אתא 28238   546447167 5.46E+08
27271 עודד לנדאו 21562145 odedlan8@gmail.c להבות חביבלהבות חביבה 38835   46368692 5.24E+08
27272 עודד לנדאו 21562145 odedlan8@gmail.c להבות חביבלהבות חביבה 38835   46368692 5.24E+08
27273 יעקב לוי 6346789 levi@walla.com קרית ביאליקדפנה     48782996
27274 עופר הלל 56547904   דרך השלום ת"א 67196  
27275 יעקב קוטב 40808610 jkotev@gmail.com בן יהודה תל אביב‐יפ     524677364
27276 טל פסס 40641243 talpesses@hotma יהלום אבן ספיר     523224763
27277 טל פסס 40641243 talpesses@hotma יהלום אבן ספיר     523224763
27278 haim baruch 55504492 haim.baruch@ver hapisga gany tikva 55900   35350628 5.48E+08
27279 yoel ben‐haim 29340130 joelinoariel@wallaהרב שלמה מימו תל אביב 46858   773380031 5.27E+08
27280 רבקה דר 6862809 dandar6@gmail.co קיבוץ מעין צמעין צבי 30805   050‐5803305 04‐639511 46395113
27281 רבקה דר 6862809 dandar6@gmail.co קיבוץ מעין צמעין צבי 30805   050‐5803305 04‐639511 46395113
27282 פליקס גרשטיין 3.04E+08 felix.gershtein@gm חבצלת השרון כפר סבא 44280   054‐6316100
27283 מנחם מרוז 55720122 rnd@metalub.com מארק שגל 15 תל אביב     03‐6990258 03‐6996979
27284 מנחם מרוז 55720122 rnd@metalub.com מארק שגל 15 תל אביב     03‐6990258 03‐6996979
27285 ניק ספרה 3.17E+08 nsafra@gmail.com שאול אביגור ,5 תל‐אביב 69379   050‐8230030
27286 אלעד צנטנר 40686677 zentnerelad@oran ספיר 40 רמת גן 52622   052‐6883132 054‐47685
27287 אבינתן ברנדייס 51709863 avi_bara1@bezeq חלמונית 14 ראשון לציון     39619726 5.47E+08
27288 רבקה רוזמן 3.01E+08 rivkaroz2@gmail.c לשם 5 נוף איילון 99785   523114190
27289 שלמה שמעונוביץ 54635550 shimonov@inter.n ישראל זרחי ירושלים 97280   546355506 25862303
27290 שלמה שמעונוביץ 54635550 shimonov@inter.n ישראל זרחי ירושלים 97280   546355506 25862303
27291 שלום נורמן 65409294 shalom.norman@g פייס דוד 11 ראשון לציון 75260   054‐5373590‐054‐5620090 39693337
27292 shimi cohen 34499608 shimi@jec.co.il בית נקופה 51 בית נקופה 90830   546221194 55700388
27293 שי גרוס 29254331 shay_gross@walla מושב מגדיםמושב מגדים     547885048 5.26E+08
27294 חנה קיימוביץ 3.1E+08 hana.kaimovitz@g הדקל 29 לפיד     544797288 054425532
27295 עמית פוגל 24674343   מושב חדיד בית 5 ליד שוהם     0502323398/0503787707 35500112
27296 יובל אקוקה 12036794 info@italplast.co.iמושב גבעתמושב גבעת כח מ     508215214 39732884
27297 יצחק מרגי 26799635 jack053@012.net. גפן 8 רכסים     04‐9846636 052‐35856
27298 za rush 57766694 zaafurrush@yahooa.s dd 19 tel aviv 93714   222 1002222
27299 עידו יהב 33364645 idoyahav@walla.c 84 מסלול 85112   547717274
27300 עידו יהב 33364645 idoyahav@walla.c 84 מסלול 85112   547717274
27301 רחל רחום 23025240   הגיבורים 13 בנימינה     0522452393/0528915670
27302 נורית פלדלר 6639991 yfeldler1@gmail.c בן גוריון 57 קריית ביאל     04‐8710647 050‐53208
27303 יצחק ששון 52130812 sayithak@jerusale45 ארמון הנציבמרדכי אלקסי     057763938
27304 שלמה כרמלי 9307844 carmelys@zahav.n2 מנחם אוסשקין עפולה     050‐5210330 04‐652873
27305 חיים אלנקוה 66038340   הרצוג 1450 אופקים     0506959144/0542368070 5.26E+08
27306 שגית רודוי 31762123 rsagit@netvision.n7 ישראל עמיקם חיפה )כבבי     050‐9923033
27307 אליאב אסרף 43243963 Eliavassaraf@gma הראה 112 רמת גן     502150894
27308 לידיה צרניאק 3.06E+08 mcherngak2007@ ניר עם 376 שדרות     507106106 86890667
27309 אהרון ברקוביץ 3.03E+08 slog7@walla.com האלמוג 103 מעלה אדומ     050‐6273102
27310 ברק ברדה 38551602 barak.barda@gma גנות הדר )להסיגליות 29     0522‐816272
27311 אבי0חנה( אזולאי 25436999 a_azuolay@walla. שלום עש 22 תל אביב     0523331726/0544760829
27312 שגיא אילן 30568661 ilarina@netvision. הרב קוק 33 הרצליה     099558339/0546368281
27313 רבקה יעקב 33793779 israeli07@bezeqin העצמאות 36 יבנה     050‐7131107 050‐87177
27314 משה מרקוס 45602539 morelmarcus@gm ויתקין 36 חיפה     48251358 5.48E+08
27315 נפתלי חנוכה 37965480 shote22@zahav.ne פטיש פטיש 85115   578198182 5.06E+08
27316 יובל אסטרייכר 31754385 yuval‐os@013.net קיבוץ שריד     050‐8594586
27317 עידן ביטון 3.01E+08 bd684554@inter.n מגדל העמקחטיבת גולני     578115410
27318 עידן ביטון 3.01E+08 bd684554@inter.n מגדל העמקחטיבת גולני     578115410
27319 אסף עטיה 35741560 asi24@netvision.n12 נחל אלכסנדר צור יצחק 45808   524789606 5.27E+08
27320 נטלי צברי 39356159 nitsan.shenhav@g הגפן82 צלפון 99750   542289444
27321 נטלי צברי 39356159 nitsan.shenhav@g הגפן82 צלפון 99750   542289444
27322 טובה קראוס 6517650 hagoelsh@netvisio שדה בוקר 40 קריית חיים     507700474 048706126
27323 הללי אפרת 23703705 lilovaturi@012.netשד הערים התאו באר שבע     0509800060/50
27324 עומרי סלנר 26520395 omriselner@gmail מושב מעונההזית 129 24920   547200585 5.47E+08
27325 חנן פרבר 15787930 allanfarber@gmai הר נבוא 7 יישוב חשמו     054‐7718621 08‐976173
27326 מייקי קרמר 34156293 miki.kremer@gma כצנלסון 132 גבעתיים     542471371
27327 אורי רביב 34564864 nu@shoyn.com בן סרוק תל אביב 62969   522217457 1.54E+11
27328 אנה פלייב 3.04E+08 ana19ana@gmail.0 הרב שמואל נתן ירושלים     0523823378/0779311190
27329 מרינה פבינסקי 3.09E+08 damarf1@gmail.coירושלים שככפר עציון 1 מלון     523012221 26728794
27330 יגאל וייס 50058973 yw10@walla.com יוסף חכמי ירושלים     26433629
27331 יגאל וייס 50058973 yw10@walla.com יוסף חכמי ירושלים     26433629
27332 אפרת נוריאל 24087504 efrat@gsystems.coגרנית 13 אזור ת קיסריה     542400487 46274666
27333 ירדן ביסקר 3.15E+08 xyardenx@nana.co שריד שריד     508594368
27334 יובל אסטרייכר 31754385 yuvalo@cgwheels קיבוץ שריד ליד מגדל ה     0508594586/368
27335 צבי מלוטניק 55422299 malotnik@gmail.c הבאניס 14 יוקנעם עילי     050‐2172670 04‐993799
27336 שימי כהן 34499608 shimi@jec.co.il הפלמ"ח 1 א' ירושלים     050‐7295148 054‐62211
27337 PCB 51188     pirchiyab@pcb.co מגדל העמקמגדל העמק ‐אזו     054‐9050605 04‐654430
27338 קובי עוז 12666715   דפנה 20 קריית ביאל     0549900124/0524656788
27339 איילה דויטש 2910867 jdd@zahav.net.il צייטלין 33 תל אביב     0544‐582344
27340 אילנה עשת 35800382   הנשיא 23 נתניה     0507927001/0777927001 5.45E+08
27341 qnqivklt xcihsvja   sample@email.tst 3137LagunaStreSanFrancis 94102   555‐666‐0606 555‐666‐06317‐317‐3137
27342 fujekstv qdejwswv   sample@email.tst 3137LagunaStreSanFrancis 94102   555‐666‐0606 555‐666‐06317‐317‐3137
27343 mhumpfgtqokbwppd   sample@email.tst 3137LagunaStreSanFrancis 94102   555‐666‐0606 555‐666‐06317‐317‐3137
27344 tcfbieob tfjaxenj   sample@email.tst 3137LagunaStreSanFrancis 94102   555‐666‐0606 555‐666‐06317‐317‐3137
27345 icaiwwlh cekpserd   sample@email.tst 3137LagunaStreSanFrancis 94102   555‐666‐0606 555‐666‐06317‐317‐3137
27346 ציונה בלס 61751855   לסין 4 חולון     0526699828/0509109980
27347 שמעון ארמן 45545134 noarman@netvisio הסנונית 16 באר יעקב 70300   522508290 89281804
27348 שמעון ארמן 45545134 noarman@netvisio הסנונית 16 באר יעקב 70300   522508290 89281804



27349 יהודה קרן 65458879 keyehuda@013.ne גושן 90 קרית מוצקי     052‐4709799 052‐82282
27350 igor lapkis 3.17E+08 ilapkis@gmail.commendelblat9 herzliya 46445   544288620
27351 igor lapkis 3.17E+08 ilapkis@gmail.commendelblat9 herzliya 46445   544288620
27352 כרמלה דניאלי 44965275 carmeladanieli@g הסיגלית 3 ראשון לציון 75426   03‐9614426 052‐36933
27353 לאה ולדמן 53311254 leah1955@gmail.c נעמי 1 חיפה     050‐2232343
27354 לאה ולדמן 53311254 leah1955@gmail.c נעמי 1 חיפה     050‐2232343
27355 כרמלה דניאלי 44965275   הסיגלית 3 ראשון לציון     0523693316/035571313
27356 אורן עזרא 32064503 24carat@walla.co הלילך ירושלים 96626   507,874,946 26417453
27357 ולרי מלול 3.2E+08 yhmaillogin@yaho13 ארבע ארצות תל אביב 62486   523077050
27358 ולרי מלול 3.2E+08 yhmaillogin@yaho13 ארבע ארצות תל אביב 62486   523077050
27359 ראול שמשון 14207799 raul_shimshon@a האורן 16 ראשון לציון     0544‐486137 03‐946808
27360 רועי מזרחי 36443539 advainb@walla.co כבירים 12 חיפה     054‐8080820 052‐81953
27361 מורן אליעד 40280877 moraneliad@gmai הדר מתן     523551661 7.74E+08
27362 ישראל שפייזר 11558730   קריית ארבעיהושע בן נון 35     052713261
27363 שלומי גינדי 58614710 375050@gmail.coהמרגנית 28 כניס רמת גן     052‐8375050
27364 הרצל כהן 56347032 edna@isi‐ins.co.il אורי בראון 35 )פ ירושלים     052‐3986287
27365 מודי בן אבי 22332019 iris_soto@012.net עתלית החדנחל ברקן 20     050545549
27366 לירן קורן 33348681 koren.liran@gmai הירקון 276 תל אביב     05447383436054875
27367 יצחק גפן 3158441 isgefen@gmail.com שער הגיא 1 חיפה 34554   04‐8348027 054‐43480
27368 יצחק לנדא 66667924 lando34@gmail.co שמגר 16 ירושלים     25022275 5.46E+08
27369 דביר זילברשטיין 16452989 dvirsil@gmail.com הכנסת 5 גבעתיים 53362   508457018
27370 דביר זילברשטיין 16452989 dvirsil@gmail.com הכנסת 5 גבעתיים 53362   508457018
27371 דרור חודדה 49805773 dhodeda@gmail.c אנילביץ 8 בת ים     544723356
27372 אבי ליבר 55449045 avi@ludansy.co.il קצין רעננה     522248584
27373 אבי ליבר 55449045 avi@ludansy.co.il קצין רעננה     522248584
27374 סחייק רחל 40264863 rach_s1@walla.coקונגרס ציוני 24א עפולה     547278622
27375 סחייק רחל 40264863 rach_s1@walla.coקונגרס ציוני 24א עפולה     547278622
27376 גיא אלנבוגן 61995650 guyellen@gmail.co הבנים 52 נס ציונה 74027   544370997 5.44E+08
27377 תומר שנהר 40578759 tsh_trvl@hotmail. שדרות ח"ן תל אביב     546866372 7.74E+08
27378 שגב לב 33997404 segevle@hotmail. יצחק בן צבי 8 הוד השרון 45373   522400335
27379 גן מלמוד 3.03E+08 ganmel@gmail.co  הים 11 בית ינאי     528722408
27380 ירון כהן 36151710 papaya8@walla.co כפר חיטים כפר חיטים     525241204
27381 אלי אלג'ם 50292804 alagem@tx.techni בת חן 46 חיפה     524740793
27382 אלי אלג'ם 50292804 alagem@tx.techni בת חן 46 חיפה     524740793
27383 שימחה שפירא 3.25E+08   תל ציון )ישובאהבת אמת 12     0527626864/029971826
27384 רוני רוזנבלום 52744455 roniroz@walla.com הנרקיס 21 פרדסיה 42815   523579251
27385 אלכס חייט 3.08E+08 shurikh@gmail.coאבן עזרא 5 )אזור אשדוד     054‐6998513
27386 ירון גרינברג 28451680 yarong.71@gmail. התמר 3 קריית אונו     0544225518/0546320073
27387 שימי כהן 34499698 shimi@jec.co.il שדרות משה שר ירושלים     050‐7598558 054‐62211
27388 אייל סולומון 59082883 solomon.eyal@gm הגליל 5 אריאל 40700   526601887
27389 קלמן בראונשטיין 50578228 kalmanbr@bezeqi סמטת דליה 14 נס ציונה     052‐3227185 08‐940196
27390 מיכל ברק 28072593 bark_a@netvision הירקון 40 באר יעקב 70300   578126809 89207630
27391 אנדי דוידוביץ 69693059 ANDY@IMC0‐IND. 62 חיפה     528594335
27392 אנדי דוידוביץ 69693059 ANDY@IMC0‐IND. 62 חיפה     528594335
27393 מיכל ברק 28072593 brak_a@netvision הירקון 40 באר יעקב     057812680
27394 אילנה ונה 5.05E+08 vana_i@macam.ac תנעמי גדרה 70700   0507909965 052 08‐859624 08‐8588062
27395 אילנה ונה 5.05E+08 vana_i@macam.ac תנעמי גדרה 70700   0507909965 052 08‐859624 08‐8588062
27396 פיודור מרטיננקו 3.21E+08 fiuzer@mail.ru דוידזון5 ראשון לציון 75357   39588061 5.47E+08 39588061
27397 פיודור מרטיננקו 3.21E+08 fiuzer@mail.ru דוידזון5 ראשון לציון 75357   39588061 5.47E+08 39588061
27398 זנגור אילנה גוריוף 54492111   בת ים )רמתליבורנו 14א     0507237793/036560725
27399 אריאל ברקי 36538171 arielelad@hotmai מכבים רעותכרמל 8     052‐2547975
27400 אריאל ברקי 36538171 arielelad@hotmai מכבים רעותכרמל 8     052‐2547975
27401 יהודה סחייק 54563010 yshaik@netvision. המאירי 8 רמת גן 52651   508221133
27402 יהודה סחייק 54563010 yshaik@netvision. המאירי 8 רמת גן 52651   508221133
27403 נאוה חיון 58247537 navamsi@zahav.n דלתון גן יבנה 70800   88570114 5.48E+08
27404 dudi zimerman 22788236 dudi@netvision.ne עצמון 52 רעות 71799   528904004
27405 dudi zimerman 22788236 dudi@netvision.ne עצמון 52 רעות 71799   528904004
27406 מאיר טופז 23816697 meir.topaz@intel.46 אלברט שוייצר חיפה 34995   054‐5259563
27407 מאיר טופז 23816697 meir.topaz@intel.46 אלברט שוייצר חיפה 34995   054‐5259563
27408 דמיטרי מיזין 3.22E+08 mizind@bezeqint. נופך 242 ירושלים 93846   504586388
27409 דמיטרי מיזין 3.22E+08 mizind@bezeqint. נופך 242 ירושלים 93846   504586388
27410 אלי ברנד 51237691 eli.j.brand@gmail. הנוטר 45 אבן יהודה 40500   523663123
27411 אלי ברנד 51237691 eli.j.brand@gmail. הנוטר 45 אבן יהודה 40500   523663123
27412 סיידמן‐בבליג'קלין 16860520 jaclinesb@gmail.c 0 קיבוץ מגן 85465   054‐7915724
27413 דוד פרידמן 66649351 dudifri@walla.com מיכה 5 בני ברק 51366   546430460 5.23E+08
27414 דוד פרידמן 66649351 dudifri@walla.com מיכה 5 בני ברק 51366   546430460 5.23E+08
27415 דוד פרידמן 66649351 dudifri@walla.com מיכה 5 בני ברק 51366   546430460 5.23E+08
27416 טל ברגל 3.21E+08 tbergel@walla.com ליבסקינד נתניה     528757775
27417 מאור פינקלשטיין 21663562 FINKEL_2008@WA מעלות תרשאלומות 5     524494258
27418 רם לנדס 54373790 raml@netvision.ne האתרוג 8 רשפון     777000001 5.45E+08 99511856
27419 טל סלע 40908899 namnoops@gmail גאולי תימן 5 חיפה 34991   508803055
27420 רפי קמחי 22884712 rafikom@gmail.co אמיל זולה 20 חיפה     548011483 5.43E+08
27421 טלי סיסו 39244991 talisiboni@hotmai הדולב 2 קרית ים     052‐4677512 052‐55991
27422 זיו רוטבליט 25164724 zrotblit@gmail.com קיבוץ גזית קיבוץ גזית     050‐7909910
27423 פיודור מרקנינקו 3.21E+08   דוידזון 5 ראשון לציון     0546700160/0503382828 39588061
27424 תמי קראוס 33859638 tamik12@gmail.co טבצניק 8 פתח תקוה     0522‐778404 0523‐3743
27425 ברק ריינמן 26584797 barakos9@gmail.c יגאל אלון 3 רמת השרון     0546666202/0578150023
אמיתי אפרת27426 שפיגל 39828991   מושב כפר הרועה ליד חדרה     0525808087/0777008136
27427 עליזה פרנקל 8030520 aliza‐f@bezeqint.n אפקה )מחלהרכש 11     0528019740/0574206833
27428 דודו סוטלרו 60475480 shiran@starling‐co פנחס ספיר 20 קריית מוצק     052‐4568853 0545‐7977
27429 אלי אלגים 50292804   בת חן 46 חיפה     0779251107/0524740793
27430 מוטי דוד 22329908 motiassf04@gmaiמשאול הרימונית מעלות     04‐9978744 050‐56043



27431 גולן כהן 29405073 golanco@gmail.co האודם 1 אבן יהודה 40500   054‐3080121
27432 גולן כהן 29405073 golanco@gmail.co האודם 1 אבן יהודה 40500   054‐3080121
27433 גולן כהן 29405073 golanco@gmail.co האודם 1 אבן יהודה 40500   054‐3080121
27434 גולן כהן 29405073 golanco@gmail.co האודם 1 אבן יהודה 40500   054‐3080121
27435 אודי רומנבסקי 34951657 udi@rwski.com אבא חלקיה 15 ירושלים     052‐2601870 050‐69260
27436 גיא אלבוגן 61995650 guyellen@gmail.co הבנים 52 נס ציונה     0544370997/0506262654
27437 בק בציר 33425141 erez@beckbazir.co הבארות 65 משמרת 40695   052‐6007851 054‐57508
27438 אבי מילר 30391882 avimill@gmail.com פומרוק 8 תל אביב     054‐4426672 03‐647167
27439 אמיר משה 62855945 amir_oboe@hotm אנדרסון 17 פתח תקוה     0544‐922558 0544‐9225
27440 שרון רובין 39825336 manager0070@wa התקופה 6 ירושלים     523101096
27441 ענת ירון 58406778 anat@tapac.org.il אמסטרדם 14 תל אביב     035292343/0524579966
27442 רוברטו טולמן 16998684 tunanr@gmail.com קליל החורש 7 אור יהודה     0548074204/0544452292
27443 יוסי עדי 50724798 yossia@voltaire.co יסמין 5 כפר סבא 44335   054‐2400534
27444 יוסי עדי 50724798 yossia@voltaire.co יסמין 5 כפר סבא 44335   054‐2400534
27445 אריאלה נבו 53539201 arielanv13@walla יהודה הלוי פתח תקווה     544265534
27446 אריאלה נבו 53539201 arielanv13@walla יהודה הלוי פתח תקווה     544265534
27447 הראל גיל 3.01E+08 harelgil@012.net. מורד הגיא 99 כרמיאל 21851   49880916 5.43E+08
27448 שי גל 41252677 shaygal77@gmail. הנרקיס 4 קרית עקרון     548348303
27449 מאור פינקלשטיין 21663562 FINKEL_2008@WA אלומות 5 מעלות     524494258
27450 יפתח עופר 29696838 yiftah_o@hotmail יהודה גור 3 תל אביב     503004513 5.23E+08
27451 לאוניד רובין 3.14E+08 slava271@bezeqin ארז 30 עפולה 18774   506479084
27452 שוש תורג'מן 59781989 shosh1967@gmail הארז 6 עמינדב 90885   02‐6428636 052‐60244
27453 זאב לברון 65430423 zeevlevron@walla משה דיין 4 יהוד     0577‐905122 03‐632163
27454 לודה נפטין 3.07E+08 luda.neftun@gma קיבוץ כפר בהרכבה     054‐6522062 04‐681731
27455 לודה נפטין 3.07E+08 luda.neftun@gma קיבוץ כפר בהרכבה     054‐6522062 04‐681731
27456 ישראל חי חוטה 3E+08 israellh@walla.co. איריס 23 מעלות     0546588044/0546588675
27457 ישראל חי חוטה 3E+08 israellh@walla.co. איריס מעלות     546588044
27458 יעל לשם 22574842 leshemyael@yaho115 מושב בנייה       054‐4848780 052‐62322
27459 גיא ליבנה 5877883 livne.guy@gmail.c מבשרת ציוןגלבוע 45     077‐3322622
27460 אייל גרון 43017185 eyal.geron@il.pwcאסירי ציון 19 )יוח תל אביב     0544‐499691 054‐80042
27461 elena koromnikh 3.21E+08 nselena@gmail.cocalaniot 2 ariel 47000   03‐9368760 5.45E+08
27462 elena koromnikh 3.21E+08 nselena@gmail.cocalaniot 2 ariel 47000   03‐9368760 5.45E+08
27463 אבי למדן 58065392 AVI.LAMDAN@gm גבע 9 גבעתיים 53315   545772774
27464 אבי למדן 58065392 AVI.LAMDAN@gm גבע 9 גבעתיים 53315   545772774
27465 מרים מנשה 41498098 3136000@gmail.c כלניות 6 רמת ישי 30095   054‐3136000
27466 יואב שביט 22183818 bizzuna@hotmail. נתיב העשרה נתיב העשר 79755   052‐3997533
27467 צבי פלמן 14486575 pelman20@walla. תמנע 20 מיתר 85025   86517020 5.24E+08
27468 צבי פלמן 14486575 pelman20@walla. תמנע 20 מיתר 85025   86517020 5.24E+08
27469 מיכאל גרשוביץ 32054561 gersmich@netany שיפר 1ב' כפר סבא 44323   543223517 97602733
27470 מיכאל גרשוביץ 32054561 gersmich@netany שיפר 1ב' כפר סבא 44323   543223517 97602733
27471 איתי לוטן 38721999 lotan.itay1@gmail הפעמונים 10 רעננה     97717723 5.24E+08
27472 איתי לוטן 38721999 lotan.itay1@gmail הפעמונים 10 רעננה     97717723 5.24E+08
27473 דניאל אורנשטיין 3.02E+08 danielorenshtein@ הרב לוי יצחק 6 תל אביב     547820068
27474 טובה בן נון 57239535 tovabin@nana.co. יהודה הלוי 21 פתח תקוה   546346385 5.24E+08 03‐9304261
27475 טובה בן נון 57239535 tovabin@nana.co. יהודה הלוי 21 פתח תקוה   546346385 5.24E+08 03‐9304261
27476 צפריר אדלשטיין 55575906 zafrirz_edelshtein@ השיירה 5 חיפה 26264   052‐3793008 077‐20777
27477 צפריר אדלשטיין 55575906 zafrirz_edelshtein@ השיירה 5 חיפה 26264   052‐3793008 077‐20777
27478 גדש גדש 94065432 ddd2@gmail.com צגדש 77 גדש 56666   98777650
27479 איתי קאופמן 39569629 itak84@gmail.com חיים לבנון 22 נתניה 42631   546665288
27480 טלי לביא 33406265 talila219@gmail.co מחנה יוסף 13 תל אביב 65315   523530510
27481 טלי לביא 33406265 talila219@gmail.co מחנה יוסף 13 תל אביב 65315   523530510
27482 רענן דגן 24649444 raanand@marvell קנאים כרכור 37066   46271091
27483 רענן דגן 24649444 raanand@marvell קנאים כרכור 37066   46271091
27484 אילן פלטו 54268610 flato@bezeqint.ne החבל שוהם     523573713
27485 אילן פלטו 54268610 flato@bezeqint.ne החבל שוהם     523573713
27486 רועי פלג 39483904 pelegroy@gmail.c חבצלת ,8 מתן 45858   509012399 5.25E+08
27487 דוד שומרון 31845423 davidshomron@w רופין ראשלצ 75256   39692520 5.28E+08
27488 דוד שומרון 31845423 davidshomron@w רופין ראשלצ 75256   39692520 5.28E+08
27489 יהונתן אמיר 66347907 yoni.amir@gmail.c הדר 49 עומר     528643285
27490 עמי שמואל 25073164 ami.shmuel@gma מושב הודיהמושב הודיה 79854   08‐6726728 052‐77477
27491 נדיר צורן 65780819 kamaflour@gmail.* קיבוץ שער ה 36588   04‐9839421
27492 נדיר צורן 65780819 kamaflour@gmail.* קיבוץ שער ה 36588   04‐9839421
27493 ROSALIA DEKEL 13655949 dekls@netvision.nHADEKEL 16 MAALE AD 98530   02‐5354333
27494 אדוה אברהמי 31385933 advina@walla.com שמחה 6 רמת גן     545215094 5.25E+08
27495 טל כהן 3.01E+08 taltola_0@walla.c הדקל מעלה אדומ     502748209 5.08E+08
27496 אור טמיר 36240570 epony@hotmail.co אשכול 17א הוד השרון 45343   544456739
27497 אור טמיר 36240570 epony@hotmail.co אשכול 17א הוד השרון 45343   544456739
27498 אלי קרעי 24545667 AVIADK@BEZEQIN דוידוביץ 18 באר שבע 84833   054‐5709697
27499 אלי קרעי 24545667 AVIADK@BEZEQIN דוידוביץ 18 באר שבע 84833   054‐5709697
27500 אורן פרקש 17335589 orenfarkas3@gma יהודית 73 אלעזר 90942   544531757
27501 boaz Simhony 54276142 boaz_sim@orange השומר 15 הוד השרון     508454614
27502 פאול חזן 11513074 mp.hazan@gmail. קורן 12 הרצליה 46315   523373530 5.24E+08 7.75E+08
27503 איל רפנר 24608390 eyal07@walla.com תורמוס 8 כפר יונה 40300   547720401
27504 אהרון מסלטון 50607860 aharonmas@013.n רבינוביץ 29 חולון 58671   542225230
27505 אהרון מסלטון 50607860 aharonmas@013.n רבינוביץ 29 חולון 58671   542225230
27506 יוסף גולדשטיין 38825915 yossig777@gmail.האדמו"ר מליובא רמת שלמה     525409770
27507 יקטרינה ניקיטנקוב 3.23E+08 utya@live.com ירדן 6 נצרת עילית 17000   525783328 5.02E+08
27508 שלומי ס 32192098 saadiil@yahoo.com צה"ל 103 קרית אונו     052‐2599170
27509 שלומי ס 32192098 saadiil@yahoo.com צה"ל 103 קרית אונו     052‐2599170
27510 אושרית בן‐ארי 32145815 oshritbenari@gmaנתן רוטנשטרייך באר שבע 84717   544567195
27511 אושרית בן‐ארי 32145815 oshritbenari@gmaנתן רוטנשטרייך באר שבע 84717   544567195
27512 שלומי סעדי 32192098 saadiil@yahoo.com צהל 103 קריית אונו     052259917



27513 אושרית בן ארי 32145815 oshritbenari@gma אביתר הכהן 18 באר שבע     0505246210/0544567195
27514 אדוארד רחמינוב 3.12E+08   דוגית 9 רמלה     0542214899/0548007185
27515 חיים שבח 61439832 shhha@walla.com תמרי 11 קרית מוצקי 26231   507747275
27516 חיים שבח 61439832 shhha@walla.com תמרי 11 קרית מוצקי 26231   507747275
27517 אופיר כהן 31539711 ophircc@gmail.coמושב משמר אייל       0523010042/0528799944
27518 שוורץ נדב 28687622 nadav791@netvisשביל כסלו 10‐גב כרמיאל     חיה‐0523773488 5.27E+08
27519 שוורץ נדב 28687622 nadav791@netvisשביל כסלו 10‐גב כרמיאל     חיה‐0523773488 5.27E+08
27520 גבי דהן 27948926 GABI@TZAMAL‐M26 רח 'ראש פינה פתח תקווה     544446934
27521 גבי דהן 27948926 GABI@TZAMAL‐M26 רח 'ראש פינה פתח תקווה     544446934
27522 שגיא בראל 54464433 sagi@olsale.com נתיבות 3 הרצליה     09‐9722000
27523 ניר גיל 53517959 ng001982@gmail. השומרים 2 קרית טבעון     544454469 5.44E+08
27524 לודה אלירן ניסקין 3.05E+08 luda.neftin@gmai קיבוץ כפר בלום       0546522062/046817318
27525 צבי אברהם 56189178 zvi80@walla.com יעל 16 נצרת עילית     050‐9592359
27526 רוני מורד 31975519 ronmorad@gmail. רודן 6 קרית אתא     0544‐558071 04‐848010
27527 חאלד נאטור 56327554 kkhaled29@walla. קלנסווה ת.ד5 40640   98784123 5.45E+08
27528 גיליה לביא 22899611 shhha@walla.com נחמיה תמרי 18 קריית מוצק     0544876475/0523204484
27529 אדוארד ברש 14999064 edibar1@walla.co חניתה 6 נהריה 22385   054‐6638507
27530 אדוארד ברש 14999064 edibar1@walla.co חניתה 6 נהריה 22385   054‐6638507
27531                
27532 נריה לוי 3.01E+08 neriya007@gmail.1 אברהם שפירא אשדוד     546911097 5.27E+08
27533 מאזן ברכאת 23347719 barecat‐m@tahal. בית הדפוס ירושלים 97300   02‐6524454 5.48E+08 02‐6513782
27534 אבידור גדליהו 54961123 pazdor@walla.co.i דוד המלך 23 טבריה     774422277 5.29E+08
27535 אבידור גדליהו 54961123 pazdor@walla.co.i דוד המלך 23 טבריה     774422277 5.29E+08
27536 evgenia orshansky 3.04E+08 jenn9@012.net.il בירליק 99 בית שמש 99023   02‐9925282 050‐81661
27537 אורי פרי 3.02E+08 oriperri@gmail.co14 אלכסנדר זייד פתח תקווה     528906969
27538 anastasya kavkovsky 3.27E+08 kavkazzzz@yahoo Mordei haGetaoRehovot 76464   0547‐590415 0545‐3487
27539 אמתי שפירא 27130038 shamor100@gmai הדרור 231 חספין 12920   526070084
27540 עדיאל כץ 54115480 ADIELKA@CELLCO ער אציל 3 חדרה     528388403
27541 לירן שער 3.01E+08 liranshaarr0@wall השומר 3 עפולה     46590177 5.48E+08
27542 לירן שער 3.01E+08 liranshaarr0@wall השומר 3 עפולה     46590177 5.48E+08
27543 רוני לוצי 52196730 ronilush@bezeqin ההיסתדרות 1 הוד השרון     0548118631/0525698877
27544 גאולה כספי 71634622   קרן היסוד 37 רמת השרון     522562037 35490738
27545 Neriya Levi 3.01E+08 Neriya007@gmail.1 אברהם שפירא אשדוד 77556   546911097
27546 מורן לביא 51282812 lsara52@gmail.com אמה טאובר 9 הרצליה     522541309
27547 מורן לביא 51282812 lsara52@gmail.com אמה טאובר 9 הרצליה     522541309
27548 עמית/דורון גנסין 54906243 amitgnessin@gma הגליל 13 לפיד     054549155
27549 גיל רפאל 5473301 gilr@yiron.org.il קיבוץ יראון קיבוץ יראון     0547768406/046868406
27550 אלכס שוורץ 3.2E+08   המלך יהויכין 3 אשדוד     0547535210/0544728004
27551 ריבי שי 22592497 rivishay@netvision התשבי חיפה     04‐8101941
27552 ריבי שי 22592497 rivishay@netvision התשבי חיפה     04‐8101941
27553 איל קדרון 22419261 kidrone@zahav.ne הארז צורית 20104   49583988 5.78E+08
27554 יוגב שרון 26613331 yogevsharon@gm ז'בוטינסקי 4 א' חיפה     526222322
27555 יוגב שרון 26613331 yogevsharon@gm ז'בוטינסקי 4 א' חיפה     526222322
27556 אודי ביטון 66569005 udi177@walla.co.i היסמין 37 מעלות     052‐7305730
27557 רונן בוכהולץ 24103137 ronenbu123@gmaגבעת חיים אגבעת חיים איחוד 38935   2554045052
27558 ירון פוקץ 51315067 yaronp@nice.com החרצית 12 כפר יונה     545442262 98986364
27559 אסף אוליאל 31698517 asaf26u@gmail.co קלישר 4 ראשון לציון     052‐5955366
27560 סימה אוסטרליץ 43839539   הכרמל 16 קריית טבעו     052‐8654460 04‐983133
27561 אבידור גדליהו 54961123 pazdor1@walla.co דויד המלך 23 טבריה     0774422277/0528507711/12
27562 תומר מרום 25608761 tvyk@012.net.il ה 'באייר 68 ראש העין     052‐3769938
27563 רן דורי 32185563 rani@gvanim.com ליבר 10 נתניה     546706011
27564 דוד ש. 28403533 david_sadeh@hot זכרון יעקב 21 פתח תקוה     054‐6673080
27565 דוד ש. 28403533 david_sadeh@hot זכרון יעקב 21 פתח תקוה     054‐6673080
27566 דוד אלברט 36403186 dalmtcbb@kubins הראה 45 רמת גן 52605   523384191 36736951
27567 דודי אלברט 36403186 dalbert4@walla.co הראה 45 רמת גן 52605   523384191 36736951
27568 יעל קמחי 12016531 cathyael@hotmail יהודה הימית תל אביב     542124440
27569 יעל קמחי 12016531 cathyael@hotmail יהודה הימית תל אביב     542124440
27570 שלומית ארבל 32282105 ESHLOMIT@ZAHA מקור חיים 50 ב' ירושלים     547860090
27571 נועם אסיף 3.06E+08 noam.asif@hogla‐ מודיעין 280 פרדס חנה 37046   523605951
27572 אשר פולנקר 3.07E+08 asherpol@gmail.co רבי בנימין 1 ירושלים     543132054 5.44E+08
27573 אשר פולנקר 3.07E+08 a0543132054@gm קרדי בנימין 1 ירושלים     0543132054/0544280476
27574 עזרא פנחס 26739763 vaadb2@walla.com ברטוונוב 14 פתח תקוה 49552   549932443
27575 עזרא פנחס 26739763 vaadb2@walla.com ברטוונוב 14 פתח תקוה 49552   549932443
27576 חוה פוגלמן 3.11E+08 havaira@hotmail.c שאול אביגור 1 ירושלים     528321203 26450605
27577 יהודית שילת 67150359 fsheilat@neto.net5 הרב צבי יהודה ירושלים     25351378 5.42E+08
27578 יהודית שילת 67150359 fsheilat@neto.net5 הרב צבי יהודה ירושלים     25351378 5.42E+08
27579 צפריר אדלשטיין 55575906 zafrir_edelshtein@ השיירה 5 קריית חיים     523793008 7.72E+08
27580 מרטה הרשטיין 16783524 martha@barkan_w רחש 6 חדרה     0506968467/089447777
27581 משה מכנס 7663164 moshelaw13@gm מנחם בגין 14 רמת גן 52700   03‐5250546 050‐53271 03‐56290379
27582 משה מכנס 7663164 moshelaw13@gm מנחם בגין 14 רמת גן 52700   03‐5250546 050‐53271 03‐56290379
27583 תמר גלעדי 5168174 tam.giladi@gmail. יפה נוף 116 חיפה     04‐8344678
המוסד לביט27584       שדרות וייצמן 13 ירושלים     052‐6284020 סרי עופר
27585 עדי אטיה 54306113 ador1234@walla.c רענן 34 חיפה     050‐6230735 050‐98070
27586 ברוריה פלדמן 24658817 galitt2000@walla. הרב קוק 30 בני ברק 51409   507941440 35781106
27587 ברוריה פלדמן 24658817 galitt2000@walla. הרב קוק 30 בני ברק 51409   507941440 35781106
27588 אהוד הגר 52324316 udihager@walla.co ארלורוב 56 בת‐ים     054‐2480720
27589 אהוד הגר 52324316 udihager@walla.co ארלורוב 56 בת‐ים     054‐2480720
27590 ויקטוריה ברונוב 3.09E+08 vikab5@walla.co.i10 אברהם מאפו באר שבע 84263   528353318
27591 ויקטוריה ברונוב 3.09E+08 vikab5@walla.co.i10 אברהם מאפו באר שבע 84263   528353318
27592 חנה בורקיס 2.02E+08 come2770@gmail25 גבעת שושנה צפת     050‐4142933‐050‐4133554 052‐35189
27593 דנית לוריא 27496090 danit_a@malam.c זיכרון יעקובהדרור 7 30900   526039488
27594 דנית לוריא 27496090 danit_a@malam.c זיכרון יעקובהדרור 7 30900   526039488



27595 יונתן הס 11782836 yonatan1234@win יפה נוף חיפה     547299595
27596 נחי ייגר 25222381 NEHIYE@cellcom.c רביבים 77 ראש העין     524043809 5.04E+08
27597 אייל גבאי 56562507 gabeyal@netvision דקר 5 אשדוד     0577951204/088667698
27598 ויטלי ז'ופרנר 3.17E+08 vitaliyz77@gmail.cברל כצנלסון 14 כ פתח תקווה 49201   547472484
27599 ויטלי ז'ופרנר 3.17E+08 vitaliyz77@gmail.cברל כצנלסון 14 כ פתח תקווה 49201   547472484
27600 אמנון היינריך 68276328   קורנית 19 נצרת עילית     544992119
27601 ישעיהו גראור 9441999   ויצמן 53 נהריה     049920611 5.48E+08
27602 יהושוע סייהו 64589674 farags5@gmail.co אנה פרנק 26 בת ים     054‐4425420 077‐55012
27603 ישי ראובן 2E+08 yishai_reo@walla. בר כוכבא 70 ירושלים     507711821
27604                
27605 ערן יהב 25567132 yahave@gmail.com7 שארית הפליטה חיפה 34987   48289446 5.24E+08
גלובוס אינט27606     samione@walla.co צה"ל 4 אשקלון     575443445
27607 יעל רוזנטל 1250067 yaelmanch@wallaבארות 24 גבעת ירושלים     2.54E+17
27608 שמעון פרג'ון 13338421 mazuoz@bezqint. אשל נתיבות 80200   08‐9939600 054‐22500 08‐9944976
27609 שמעון פרג'ון 13338421 mazuoz@bezqint. אשל נתיבות 80200   08‐9939600 054‐22500 08‐9944976
27610 דינה קטרי 10974103 katry1@netvision.מושב צור מפלורנטין פינת הש     098945445
27611 אלי סימה איילה דנינו 08al58047   מדבר סיני 49 ירושלים     0547892954/0504071414
27612 אוהד נבו 60623261 nevohad@gmail.c הקונגרס 51 קרית חיים     548199301
27613 ברוך קליין 23612245 shimibk@gmail.co משה קול 76 ירושלים 93715   26541793 5.46E+08
27614 דוד אברמוב 3.14E+08 amark55@walla.co הורד 372 שדרות     054‐4489321 050‐43661
27615 מריה בלנק 3.04E+08 maya.mblank@gm הראשונים 8 א כפר סבא     0544716985/0506200398
27616 רון ניסן 33499740 roninissan@gmail. ניצנים 837 בית אריה     526000686
27617 יונה כלפה 68123686 yona531@gmail.co השיטה426/10 שדרות 87053   86899567
27618 יונה כלפה 68123686 yona531@gmail.co השיטה426/10 שדרות 87053   86899567
27619 יעקב ראשית 50758911 yail1@bezeqint.ne7 דבורה הנביאה קריית טבעו     052‐3997144 04‐983250
27620 טובה כהן 69048254 dr_tuvia@bezeqin שיבת ציון 2 ראשון לציון     039666721/0544522366
27621 רומי פיילו 3.14E+08 Pollansky@walla.c נחל עוז 27 יפו 68150   542623717 35610455
27622 מומי ארביב 31221546 morre76@gmail.c כל השאלותלמה     52345678
27623 קרן ברק 36259448 kerenbrk@gmail.c שיבת ציון 11 כפר סבא     052‐3395757
27624 אדוארד אורינשטיין 3.08E+08 e_orinshtein@cnc חטיבת הראל 3 כרמיאל 21993   524571115 5.48E+08
27625 יוסי פרי 6378921 yperri@gmail.com14 אלכסנדר זייד פתח תקוה 49214   528906969
27626 אלכס בלנקי 3.08E+08 sancho86@live.co נחל פרת 8 חדרה     0527960511/046336495
27627 תרזה שמואלי 23650732 tzvi_m@yiron.orgקיבוץ ירעון )דואר       054‐7768394
27628 אמציה גלר 9484098 agall@zahav.net.il א 1 קבוץ דליה     04‐9897390 054‐67473
27629 אמציה גלר 9484098 agall@zahav.net.il א 1 קבוץ דליה     04‐9897390 054‐67473
27630 פרץ חג'בי 58901703 hagbi4@zahav.netמושב יכיני )לי שד       052‐8088611 052‐80885
27631 יהודה צדוק 34192880 yehudaza@gmail.c שער הגיא 2 חולון     542220117
27632 יהודה צדוק 34192880 yehudaza@gmail.c שער הגיא 2 חולון     542220117
27633 עומר ורשבסקי 36442606 omerw@electra.co שטרוק 17 תל אביב     506000340
27634 אלי אביב 29515434 eliav648@gmail.co אנוסי משהד ירושלים     522603795
27635 אלי אביב 29515434 eliav648@gmail.co אנוסי משהד ירושלים     522603795
27636 יוסף עזיז 70307632 sivanaziz@walla.co מושב זכריה       02‐9917379 050‐73808
27637 אירינה בוכמן 3.14E+08 irusik2@walla.co.i הרב בר שאול6 בת ים     577223563
27638 אירינה בוכמן 3.14E+08 irusik2@walla.co.i הרב בר שאול6 בת ים     577223563
27639 אלי אביב 29515434 carmitav@colmobאנוסי משהד 3 )ש ירושלים     0522‐603795 02‐672594
27640 גיל טרוטינו 58618349 gil.trotino@amdoc רבין 24 קריית אונו     052659249
27641 אור בנימין 17424318 or@benjamin.co.il התור 12 רעננה     0523776899/097729601
27642 יצחקי רחמים 1144120   אבני החושן 2 מעלה אדומ     02‐5352578 052‐82622
27643 דפנה אגוז 34795872 dafifront@hotmai חרות 11 רמת גן     545450961
27644 אוריאל למברגר 53911004 uriel.lemberger@i מצפה אביב 57 מצפה אביב     04‐9945010 054‐78851
27645 מזל עמר 56551427 maziammar@yahoקהילת לודג 'הדר ת"א     542176448
27646 תאבות סוה   28249514   לוחמי הגטאות 0 חיפה     0545708873/0505885111
27647 עופר נווה ב ח.פ 28518207   רמות רמת המוש רמות     0546979002/0544820099
27648 tali talital 24738767 talital@gmail.comhagoshen 12 gishon hab     87669595
27649 אורית סלסקי 3E+08 oritslasky@gmail.c ד.נ .מודיעין חלמיש     542584087
27650 אורית סלסקי 3E+08 oritslasky@gmail.c ד.נ .מודיעין חלמיש     542584087
27651 יניב גיל 32360927 yanivgil25@hotma החבצלת 57 אשקלון 78437   86731652 5.26E+08
27652 יניב גיל 32360927 yanivgil25@hotma החבצלת 57 אשקלון 78437   86731652 5.26E+08
27653 איציק לוי 3.02E+08 levimadman@gma דרור 14א' ראשון לציון     03‐9676219 5.25E+08 03‐9676219
27654 אורית ולר אסתי 57458218 stcarmi@walla.com התיכון 4 נו"ש חיפה     0504626221/0
27655 ולדימיר מדינסקי 3.08E+08 webstore555@yah בלפור 5 בת ים     545292412 7.73E+08
27656 ציון קצאל 70897236 zion.kazael@gmai בינימין 54 מודעין 71700   526299094 89719321
27657 גל אלרואי 23959596 galroy@seenet.co ‐‐‐ קיבוץ כפר ה     46558659 5.23E+08
27658 יעקב יצחקי 5125315   הרצל 43 טירת כרמל     524283351 48577548
27659 יניר לאובשטיין 33947474 yanirtal@gmail.co נחל בשור כפר יונה 40300   505791846 7.92E+08
27660 גבי וינרב 3814977 gabiw4@gmail.com19 חזקיהו המלך הרצליה 46680   050‐8151180
27661 מאיה מילר 27325596 miller74@netvisio נח 4 תל אביב     526755942
27662 שולמית גדנקן 7141872 sgedanken@gmail ניצנה 29 גבעתיים 53465   03‐7313036 052‐27321 03‐5718594
27663 שולמית גדנקן 7141872 sgedanken@gmail ניצנה 29 גבעתיים 53465   03‐7313036 052‐27321 03‐5718594
27664 דורון טל 32300105 tal.dori@gmail.com מנורה 19 תל אביב     0545‐989‐222
27665 דורון טל 32300105 tal.dori@gmail.com מנורה 19 תל אביב     0545‐989‐222
27666 מיכאל גולדשטיין 12663753 michaelgold@beze קטלב 11 גדרה 70700   578126575
27667 מיכאל גולדשטיין 12663753 michaelgold@beze קטלב 11 גדרה 70700   578126575
27668 חמוטל הולצברג 1866409 hamutalh@walla.c אורן 18 חיפה 34731   528578536 7.74E+08 7.74E+08
27669 חמוטל הולצברג 1866409 hamutalh@walla.c אורן 18 חיפה 34731   528578536 7.74E+08 7.74E+08
27670 segali haim 6641310 doland1@gmail.coabigail 12 jhaifa 34674   522460308
27671 צפריר כץ 58451485 TOOMKATS@GMA השופטים 5 הרצליה 46447   507419941
27672 שמואל זוסמנוביץ 59582239 zusmanovitch@gm ערמונים 81 קרית ים 29078   526122404
27673 בוריס ניימן 3.07E+08 naimanb@gmail.c יואב בן צרויה 5 אשדוד     545888469
27674 yaki setty 32085946 yaki.setty@gmail.c בורוכוב 17 נתניה     528990678
27675 גיא גורליק 3.1E+08 zhenek@hotmail.c חובבי ציון 39 חדרה 38428   523596683
27676 ינאי בצלאל 35732486 yabetz@hotmail.c משעול יודפת 2 באר שבע 84359   503273099



27677 ניר רוגר 38658761 nirroger@walla.co7 ד"ר גרשון ציפר חיפה     503676431
27678 ניר רוגר 38658761 nirroger@walla.co7 ד"ר גרשון ציפר חיפה     503676431
27679 igor raish 3.06E+08 egal‐99@014.net.ipinhas lavon 17q‐iam 29057   545931955
27680 igor raish 3.06E+08 egal‐99@014.net.ipinhas lavon 17q‐iam 29057   545931955
27681 מיטל רוגר 31480643 nirroger@gmail.co7 ד"ר גרשון ציפר חיפה     528760080
27682 מיטל רוגר 31480643 nirroger@gmail.co7 ד"ר גרשון ציפר חיפה     528760080
27683 יצחק כץ 41788712 ariel.katz.gen@gm נרקיס 7 להבים 85338   86518301 5.08E+08
27684 מאור מועלםישראל 22534200 israpp1@walla.com רפאלי שרגא 1 פתח תקוה 49064   544953873
27685 אבי סיון 56047582 avis6476@gmail.c תירוש11 תל אביב     523645850
27686 אבי סיון 56047582 avis6476@gmail.c תירוש11 תל אביב     523645850
27687 מלכי וויגנר 36526408 w2malki@gmail.co שזר 13 קרית ים     527222773
27688 איריס האן 36137164 ishan@bezeqint.n הרב דמארי 4 ראשון לציון     548085690
27689 איריס האן 36137164 ishan@bezeqint.n הרב דמארי 4 ראשון לציון     548085690
27690 לירון מזגאוקר 21605456 elinormaz@hotma אנטיגנוס 27 ירושלים 93303   504912186
27691 לירון מזגאוקר 21605456 elinormaz@hotma אנטיגנוס 27 ירושלים 93303   504912186
27692 אברהם קביזון 52827102 kabizon_c@walla. שיבת ציון 14 נס ציונה     89403704 5.24E+08
27693 משה שגיא 50335330 MSAGI@OXAR.CO דפנה 15 גבעת אלה 36570   526602413 46515323 46069602
27694 משה שגיא 50335330 MSAGI@OXAR.CO דפנה 15 גבעת אלה 36570   526602413 46515323 46069602
27695 שלומי דגן 55582357 shlomidgn@walla. הבנים 109 נס ציונה 74037   052‐5773009
27696 מירב אהרונוב 36072122 aharonovm@gma המייסדים 9 גאולי תימן 38890   057‐7727773 04‐630828
27697 dalia portnoy 3.24E+08 daliaportnoy@yahyehuda modiin 71700   89718659 89718659
27698 dalia portnoy 3.24E+08 daliaportnoy@yahyehuda modiin 71700   89718659 89718659
27699 dalia portnoy 3.24E+08 daliaportnoy@yahyehuda modiin 71700   89718659 89718659
27700 רוטמן דוליגואלה 3.06E+08 ellarutman@gmai בנימיני 20 תל אביב     544390623
27701 רמי דוליגו 40873440 basamshaka@gma בנימיני 20 תל אביב     543339054
27702 רות ורטהיים 24485823 ruti11169@012.ne שד 'הילד 22 ר"ג 52444   548164000
27703 רות ורטהיים 24485823 ruti11169@012.ne שד 'הילד 22 ר"ג 52444   548164000
27704 רינה פריש 69268704 frish@betternet.coארתור רובינשטיי ראשון לציון 75421   507848415 39692297
27705 אדם סלייטר 12714424 afi@barak.net.il ויינגרטן 22 ירושלים 93132   050‐2207598
27706 אדם סלייטר 12714424 afi@barak.net.il ויינגרטן 22 ירושלים 93132   050‐2207598
27707 ענאן עונאללה 32744021 anan.1978@hotm15 הרברט סמואל חדרה 36362   527599185 46343501
27708 ענאן עונאללה 32744021 anan.1978@hotm15 הרברט סמואל חדרה 36362   527599185 46343501
27709 דוד מגן 28736213 davidmagen@013 רימון 31 נווה מונוסון 60190   35338735
27710 מוטי אמסלם 56415086 cammmh@walla.c הביקורים 20 חיפה     052‐4209790 052‐59400
27711 טלי גרד 24216749 info@pinkasim.co קתרוס 22 ראש העין     039013999/0522932328
27712 דליה פורנוי 3.24E+08 daliaportnoy@yah יהודה 130 מודיעין     0547880602/089718659
27713 יורי ברוזגול 3.1E+08 ysbyuriy@hotmail חטיבת הנחל 1 חדרה     054‐4455864 050‐42134
27714 שמואל שמאי 51575439 shamai@telhai.ac. זויתן 3 קצרין     054‐7655123 04‐696167
27715 אמיר זנדני 42491449 zzr2001@walla.co מושב אלמגור מושב אלמג     046935975/0547340303
27716 דב גפר 9980731 dgoffer@gmail .co חזקיהו 33 קרית גת     0544939666/086883040
27717 אליהו דהבני 57174658 eli.d@elbitsystem דפנה 5 קריית אתא     054‐9991216 04‐848136
27718 קרן קארין אלון 25417809 zivc77@walla.comכלנית 10 )שכ 'נוו באר שבע     050‐6465060‐052‐3547115
27719 סמיון ספיבק 3.04E+08 semspivak@gmail ש .אבידן 10 ראשל"צ 75339   052‐6093371
27720 סמיון ספיבק 3.04E+08 semspivak@gmail ש .אבידן 10 ראשל"צ 75339   052‐6093371
27721 ארנון מילצן 9183641 hadas.klein3@gma מושב בית ינמצפה ים 12     050‐8293238 0523‐2703
27722 קורן צבי 1974138   מנורה 13 גבעתיים     037320362/0523341131 35216827
27723 משה צאן 50026822   בר סימן טוב 12 יהוד     0526132321/03530029
27724 ליאור שטרית 36444834 liors1979@012.ne אבא הלל סילבר חיפה     542510667 5.47E+08
27725 בן ציון יוזנט 593822 oferab@netvision עצמון 32 רמת השרון 47287   522331019 03 5474248
27726 בן ציון יוזנט 593822 oferab@netvision עצמון 32 רמת השרון 47287   522331019 03 5474248
27727 רומן שטפנוב 3.22E+08 shnatasha1977@g406 מעלה הבנים מעלות 21029   49570525 5.48E+08
27728 נטליה גלסברג 15772528 nataliae1@walla.c קרית ביאליקקרן היסוד 80     544871982
27729 יאיר אדר 38021754 yairadar1@gmail.cהנוטרים 14 כניס ירושלים     506998454 5.07E+08
27730 רותם קורן 24023418 rotem.koren@gma דייה 5 כוכב יאיר     0543215144/0543339242
27731 אופיר הרשברג 31547615 ofirhershberg@ho קהילת ציון 19 הרצליה     507605217
27732 אופיר הרשדרד 31547615 ofirherfhberg@ho קהילת ציון 19 הרצליה     0507605217/0523333609
27733 מרים לובינסקי 50974542 yoshca@walla.co.i פיינברג 44 חדרה 38248   04‐6337997 0506‐8907
27734 אחינועם אילן 36094464 ahinoam.hr@gma גולומב 40 גבעתיים     0549004086/0522978284
27735 שמואל חסין 54893193 shassin@imi‐israe הר אדיר כפר סבא     97679884
27736 שמואל חסין 54893193 shassin@imi‐israe הר אדיר כפר סבא     97679884
27737 אלזה דוודוב 3.12E+08 elza123@walla.co קדש 3 אשדוד 77287   548035450 5.48E+08
27738 vitali vinter 3.14E+08 rt562@walla.com הוגו מולר 20 ק.אתא 28011   48450918 5.45E+08
27739 נוח שחם 54673744 noah_1@walla.coקיבוץ געש )מיקוד       052‐3751123 052‐29202
27740 מיכל גמליאלי 36160638 michalgamlieli@ya מורן 253 ישוב ברקן )     054‐2131402 03‐936662
27741 marina saminsky 3.06E+08 marinasaminsky@menachem beg petach tikv 49732   547929473
27742 אלי בן גד 24440018 elibengad@walla.c בן צבי 57 קריית אתא     507961444
27743 נועם עמנואל 55997621 noame1@bezeqinהנמר 5 )שכ 'מלכ ירושלים     054‐7533057 02‐648378
27744 נטע מלמד 25554676 netamelmad@gm מזא"ה 52 א' תל אביב     050‐3331835
27745 אוולין אטווד 13175831 evelynes@isa.gov. אלקלעי 6 ירושלים 94222   775253720 5.06E+08
27746 ויטאלי וינטר 3.14E+08 rt562@walla.com הוגו מולר 20 קריית אתא     0544‐580186 04‐845091
27747 רביד יהושע 24564148 r_josh50@hotmai קצרין 73 ראשון לציון     506977583
27748 לימור שטרית 33669615 limorshir@gmail.c ים המלח גני תקווה     052‐8897409
27749 יעקב אורשיצר 50048065 orshizer@il.ibm.co אהרון בקר 5 תל אביב     052‐2554613 052‐36788
27750 אהובה צדוק 8786196 yehudaza@gmail.c שער הגיא 2 חולון     054‐2220117
27751 דניאל אבו 58136920 d8661123@bezek בן יהןדה 17 חיפה 33064   48661123 5.03E+08 48661123
27752 דניאל אבו 58136920 d8661123@bezek בן יהןדה 17 חיפה 33064   48661123 5.03E+08 48661123
27753 ירדן שמולביץ 37038163 yarden215@gmail גן שלמה גן שלמה 76802   506510783 5.09E+08
27754 שיר כורם 32552416 shirko1986@gmai גן שלמה גן שלמה 76802   506510783
27755 יונתן גרוסוסר 23874985 osebba@gmail.com התמר 10 תל אביב 64231   077‐9630316 054‐44204
27756 אשר פרץ 76364710 asher885@walla.c שמעון רייך 14 נהריה     548131902 7.78E+08
27757 בנצי יוזנט 593822  oferab@netvision רח עצמון 32 רמת השרון 47287   522331019 03 5474248
27758 בנצי יוזנט 593822  oferab@netvision רח עצמון 32 רמת השרון 47287   522331019 03 5474248



27759 משה ביאלר 5326533 mbialer1@012.net כצנלסון 118 גבעתיים 53279   03‐7318268 052‐57944 03‐5732571
27760 mark apadensky 3.08E+08 marknap@012.netlehi 5 rehovot     526771916 89495505 89495505
27761 mark apadensky 3.08E+08 marknap@012.netlehi 5 rehovot     526771916 89495505 89495505
27762 גילי פרץ 33772229 gilip4@walla.co.il 579 בית שקמה     526700462 5.27E+08
27763 עמרם קדוש 67588384 adidi05@zahav.ne עין המפרץ 1 ראשון לציון     0507551584/039626540
27764 בנצי יוזנט 593822 rakaz_p@ramat‐h עצמון 32 רמת השרון     052233019/035405025
27765 סמדר לביא 56417140 smadarlavie@gmaהארז  ‐בית אחד צורית  ‐ליד     054‐4520506 49083098
27766 יפים ארליך 16350555 efimer03@mail.ru שליט 5 ראשון לציון     528328306 5.27E+08
27767 שימקוטק ב     peggyb@symcotecנגב נחלת ברקת לוד     073‐2466202 052‐83444
27768 ערן הרקוביץ 16474231 sergey_he@walla. אבנר בן נר 16 נס ציונה     057773805
27769 שינורה מרדכי 3.17E+08 msinora@gmail.coהחרצית 16 )אזור אשדוד     054‐6233526
27770 רמי קאטר 54878129 rami_kat@bezeqinבעל מלאכת שלמ ראש העין     528312500 39317676
27771 רמי קאטר 54878129 rami_kat@bezeqinבעל מלאכת שלמ ראש העין     528312500 39317676
27772 גפנה גלוסקין 38802419 dafnag@walla.co.i וייצמן 33 ת"א     502231919
27773 חופית בן‐עטר 61214169 hofitb10@zahav.n ההלכה 6 רמת גן 1   507202894 5.07E+08
27774 ואצ'סלב אברוטין 3.18E+08 lena.vav@gmail.co39 עזריה המלך אשדוד 77949   578121324 5.29E+08
27775 זהר אלוביץ 67230193 zohar.elovitch@ko רוטנברג 6 נתניה 42348   054‐9904239 09‐835161
27776 זהר אלוביץ 67230193 zohar.elovitch@ko רוטנברג 6 נתניה 42348   054‐9904239 09‐835161
27777 שלומי שוקרון 40635336 shlomi1255@walla קרית ארבע קרית ארבע 90100   524496908
27778 שלומי שוקרון 40635336 shlomi1255@walla קרית ארבע קרית ארבע 90100   524496908
27779 נעה ברק 43355130 nowabee@gmail.c יונה הנביא 46 תל אביב     544567082
27780 גיורא עקביא 68265214 gioraakavia@yaho ברוך רם 11 נתניה 42276   98335970 5.44E+08
27781 אולגה אוסטייב 3.14E+08 khitrik.mail@gmai הנרקיס 139 בית שמש 99503   545599807 5.46E+08
27782 אולגה אוסטייב 3.14E+08 khitrik.mail@gmai הנרקיס 139 בית שמש 99503   545599807 5.46E+08
27783 יצחק עדות 56401136 itzikedut@gmail.co הרקפת רעננה     8511129052 8.51E+09
27784 שי אביטן 27953025 shay_no@walla.co שבט לוי 13 אשדוד     505505877 8.89E+08
27785 שי אביטן 27953025 shay_no@walla.co שבט לוי 13 אשדוד     505505877 8.89E+08
27786 אלה רוטמן 3.06E+08 ellarutman@gmai בנימיני 20 תל אביב     054439060623/0543339054
27787   רייס            
27788 ענבר פארן 59574616 inbar38@gmail.co בילו 33 רעננה     050‐5989995 09‐774048
27789 אולין אטווד 13175831   אלקלעי 6 ירושלים     0506215289/0775253720
27790 פאדי פרחאת 66540758 farhat.fadi@gmail אלעריש 9 חיפה     54338434
27791 ערן ביידה 65658460 eran650r@walla.c יונתן 18 רחובות     0544‐937327
27792 זוהר פורמן 11300382 zoharfurman@gm סמטת הלוטם 7 רמת ישי     052‐6005610
27793 פירחה משעלי 61753562 camshaft@walla.c הס 49 חיפה     04‐8377466 0545‐3228
27794 רבקה מס 54065388 massr0@walla.com שכטמן ירושלים 91231   528322367 25863688
27795 רבקה מס 54065388 massr0@walla.com שכטמן ירושלים 91231   528322367 25863688
27796 עפר קנדל 25209388 kendelo@gmail.co הגליל 77 חיפה     546090198 5.28E+08
27797 sara efrati 50498120 efratisa@hotmail. בית ספר לסיעוד רמת גן 52621   526666932
27798 תומר אבוסאדה 3E+08 tomer_a_s@hotm כפר עוספיה       054‐9149190
27799 יוסף צור 59711341 tjcpa@zahav.net.i שחר 7 ירושלים     0544‐910989
27800 יוסף צור 59711341 tjcpa@zahav.net.i שחר 7 ירושלים     0544‐910989
27801 שרגא לוי 51767176 shraga.levi@gmail רח מה זה חיפה 22222   48444444 84444444 48777881
27802 שרגא לוי 51767176 shraga.levi@gmail רח מה זה חיפה 22222   48444444 84444444 48777881
27803 אילנה רידמן 3.21E+08 alenari@rambler.r ביאליק 58 א' רמת גן     052‐4758977
27804 דיאנה סוקולובסקי 3.21E+08 dianag@rambler.r23 כובשי החרמון רחובות     052‐8607923 052‐62526
27805 lusi lutzker 3.07E+08 artprint1@gmail.c jj ata     9728438088 9.73E+09
27806 אבי הראל 57217580 avihrel1961@gmaכל ישראל חברים חיפה     054‐4446888
27807 זוהר בר סיני 46147278 zoharbar81@gmaiקיבוץ דביר דואר       052‐8105002
27808 עיסא מונייר 54384284 essa3@bezeqint.n'אילון 18 כניסה ג לוד     050‐3900185 08‐928213
27809 מינה כהן 54236708 nus9@walla.co.il ק מגן מגן 85465   547916144 89983246
27810 מינה כהן 54236708 nus9@walla.co.il ק מגן מגן 85465   547916144 89983246
27811 שי סבטאלו 28540946 shaisa@email.com יהלום 18 מודיעין 71725   08‐9719675 052‐42306
27812 שי סבטאלו 28540946 shaisa@email.com יהלום 18 מודיעין 71725   08‐9719675 052‐42306
27813 בועז כהן 59834820 boazco1@walla.co דוידסון 14 ירושלים 93706   050‐5673827
27814 משה מילנר 65478083 milner@elta.co.il המיפרש 6 אשדוד     525250918 5.48E+08
27815 דורון נהוראי 25343054 god29@walla.co.il האלון 64 אורנית     054‐5724567
27816 דורון נהוראי 25343054 god29@walla.co.il האלון 64 אורנית     054‐5724567
27817 מיכאל רוזמן 3.11E+08 moipapamama@h57 שטרן אברהם ירושלים 96750   546776107 7.77E+08 7.77E+08
27818 מיכל הלל 33145889 michal_hi@012.ne י.ל .גורדון 86 תל אביב     546242441
27819 מיכל הלל 33145889 michal_hi@012.ne י.ל .גורדון 86 תל אביב     546242441
27820 דפנה גפרית 22643787 daphnegofrit@yah החלוץ 7 ירושלים 96261   050‐6262039 5.27E+08
27821 דוד דהאן 64726763 s1bic001@walla.co מודיעין 10 טבריה 14368   46791267 5.05E+08 46791634
27822 דוד דהאן 64726763 s1bic001@walla.co מודיעין 10 טבריה 14368   46791267 5.05E+08 46791634
27823 יעקב חודרה 25159468 jackhod@bezeqint בית עזרא 29 בית עזרא 79285   052‐3483717 1.54E+10
27824 אמיר פינטו 31942378 amir_1974@walla הלל יפה שדרות 87132   86610550 5.45E+08
27825 זיו אורדמן 2.01E+08 IDO181@NETVISIO בניה 66 מושב בניה 79205   506212193 5.25E+08 7.72E+08
27826 רועי גולומביק 40183717 woja111@yahoo.c דרך החורש יהוד 56470   054‐3002084
27827 ירון שמעוני 52602216 yshimoni@012.ne התזמורת 2 ראשון לציון     505218000 39619282
27828 דרור רוימי 24441123 roimi@017.net.il רשי קרית מוצקי     48715529
27829 דרור רוימי 24441123 roimi@017.net.il רשי קרית מוצקי     48715529
27830 אריה בלומנפלד 67939363 arieblu@gmail.com משה שרת 61 קרית חיים     04‐8797048 5.29E+08 04‐8795821
27831 אריה בלומנפלד 67939363 arieblu@gmail.com משה שרת 61 קרית חיים     04‐8797048 5.29E+08 04‐8795821
27832 לילך בן הרוש 29674454 lilach@matteashe יפה נוף 47 נהריה 22208   524602792 5.09E+08
27833 טוני חנא 59334540 tonyhanna1000@ כפר ראמה כפר ראמה 30055   547882241 5.47E+08
27834 טוני חנא 59334540 tonyhanna1000@ כפר ראמה כפר ראמה 30055   547882241 5.47E+08
27835 דפנה גופרית 22643787 dathnegofrit@yahמלכי ישראל 6 )כ תל אביב     506262039 5.27E+08
27836 דן בירון 25608118   בועז 2 חיפה     0522361580/0524606858
27837 דניאלה בנדיטו 29032067   מושב ניר גלהפיקוס 14     0506526432/0777973009
27838 יורם שמעון 55700439 yoram444@zahav דוד גוייטן 13 ירושלים     26561773 5.28E+08
27839 יורם שמעון 55700439 yoram444@zahav דוד גוייטן 13 ירושלים     26561773 5.28E+08
27840 vitaliy karasik 3.24E+08 betsivital@gmail.c יהודה לוי 3 ראשל"צ 75299   546277909



27841 דן בויטל 36482123 splesh4@yahoo.co  דרך פיקא 21 פרדס חנה     054‐5413546 04‐623118
27842 עמית זלייט 3.05E+08 amit111z@walla.c גבעון החדשהאגוז 2 90901   25362324 5.26E+08
27843 אביעד רוזנפלד 37280740 aviadr@gmail.com שניאור 7 תל אביב יפ 63326   526272111 1.54E+11
27844 ויקטוריה גרשקוביץ 3.09E+08  eva7adam@gmai כלנית3/ב אשדוד 77574   88556298 5.23E+08 88556298
27845 פבל גבריליוק 3.14E+08 gavriluk@walla.co בן גוריון 5 אבן יהודה 40500   547636962 5.48E+08
27846 בני אמור 24512519 amorbenny@hotm הגפן צור משה     547608069
27847 בני אמור 24512519 amorbenny@hotm הגפן צור משה     547608069
27848 משה בן עזרא 38028544 moshe208@hotm השוטרים מזכרת בתי     526150407 89340343
27849 משה בן עזרא 38028544 moshe208@hotm השוטרים מזכרת בתי     526150407 89340343
27850 קונסטנטינובמיכאל 3.14E+08 mkstudio@walla.c נחל רפאים 11 בית שמ 99640   02‐9994726 5.26E+08
27851 קונסטנטינובמיכאל 3.14E+08 mkstudio@walla.c נחל רפאים 11 בית שמ 99640   02‐9994726 5.26E+08
27852 קונסטנטינובמיכאל 3.14E+08 mkstudio@walla.c נחל רפאים 11 בית שמ 99640   02‐9994726 5.26E+08
27853 קונסטנטינובמיכאל 3.14E+08 mihael01@hotma נחל רפאים 11 בית שמ 99640   02‐9994726 5.26E+08
27854 יאיר נסימוב 62892682 Jazz5982@gmail.c נפתלי הלל 7 ראשון לציון 75253   052‐6969272
27855 גיא ארנסט 22274856 guy.ernest@gmail אמיר גלבוע 15 תל אביב     544926954
27856 יעקב פלשטיין 51427673          
27857 יעקב פלשטיין     הרצל 4       04‐8699332 052‐88719
27858 יבגני ר 3.07E+08 sinman5@walla.co מונטיפיורי 17 קרית אונו 55226   523336073 5.45E+08
27859 בינימין זקס 42934703   טיילת נווה 15 קצרין )רמת     050‐6788556 050‐67885
27860 ווי שניר 24485419 vavi2@walla.co.il מבצע דני ראש העין     526216464
27861 ווי שניר 24485419 vavi2@walla.co.il מבצע דני ראש העין     526216464
27862 דוד צצק 70397559 realmotionvfx@gm תושיה 8 תל אביב     0544‐299204
27863 ויטלי רומן 3.04E+08 roman1947@gma דרך עכו 103 קרית מוצקי     052‐2251616 04‐871557
27864 גיל שגן 31692718 gilshagan@gmail.c7 שדרות סמאטס תל אביב     054‐7506188 054‐75611
27865 אבנר כהן 43283738   לאון 40 חיפה     050‐7579277
27866 שי מדר 22657415 rami035@walla.co מושב עמקהמושב עמקה     505222442 49969588
27867 תהילה דוקנוביץ 28014637 tehila@droyalty.co נחמיה 65 ראשון לציון 75526   525595952
27868 תהילה דוקנוביץ 28014637 tehila@droyalty.co נחמיה 65 ראשון לציון 75526   525595952
27869 yoel lavi 50172584 yoelgal@netvision הקשת 6 כרכור 37079   509027035
27870 yoel lavi 50172584 yoelgal@netvision הקשת 6 כרכור 37079   509027035
27871 נחמה נבון 52784410 214114@tzafoney השבעה 203 צפת     054‐5654392 054‐56543
27872 שירלי כהן 23821606   חומה ומגדל 32 קריית חיים     050‐2005114
27873 רונן כרמון 36469849 ronenyol@walla.c שערי תקווהאביבים 10 )בית      052‐3934601 052‐39618
27874 שי סבטאלו 28540946 oreshai@zahav.ne יהלום 18 מודיעין     08‐9719675 052‐42306
27875 שי סבטאלו 28540946 oreshai@zahav.ne יהלום 18 מודיעין     08‐9719675 052‐42306
27876 ישראל אלישע 55660039 alalisrael@hotmai הדקל 7 אור יהודה 60407   549006022 35337828
27877 אלישע ישראל 55660039 alalisrael@hotmai הדקל 7 אור יהודה     054‐9006022 077‐34343
27878 אלכס צרניחוב 3.06E+08 chernihov@gmail.30 דרך משה דיין תל אביב 67893   546361040
27879 ראובן זיסמן 68354828 reuven_z1@bezeq דרור 25ב ראשון לציון 75660   508569210
27880 ראובן זיסמן 68354828 reuven_z1@bezeq דרור 25ב ראשון לציון 75660   508569210
27881 שי אוסרן 2E+08 shaioseran@gmail קרן היסוד 17ג' ירושלים     544820228
27882 שי אוסרן 2E+08 shaioseran@gmail קרן היסוד 17ג' ירושלים     544820228
27883 מועלם יהודית 30636831   פרסיסקו דה גויה קריית אתא     0524781031/048480020
27884 מיטל מדי 39344221 meital.hadad3@o הפסגה 7 אריאל     054‐42374659 054‐69980
27885 אורנה אלדובי 22918510 or20101@gmail.co הפרדס 8 קרית אונו 55525   527515558
27886 שמואל עמרן 64426653   קריית שמואהרב ניסים 2     050‐9322259 077‐79373
27887 עופר לוי 58691999 ofer5151@walla.c המגן 5 עפולה     0527300908/046527613
27888 רח ברלר 8334393 berler_r@yahoo.c היובל 10 רעננה 43401   052‐3385195
27889 רח ברלר 8334393 berler_r@yahoo.c היובל 10 רעננה 43401   052‐3385195
27890 קרן קרין אלון 25417809 zivc77@walla.com כלנית באר שבע     506465060
27891 יובל שמואל 59661892   מושב נס הרד.נ האלה     0507331039/025803270 25803270
27892 ברוך‐חי טל 12345678 tahalov@gmail.co סוקולוב חולון     526093420
27893 ברוך‐חי טל 12345678 tahalov@gmail.co סוקולוב חולון     526093420
27894 גבריאל עליזה 51829505 rafi.gav@gmail.co הנדיב 5 הרצליה 46485   99560090 5.28E+08
27895 גבריאל עליזה 51829505 rafi.gav@gmail.co הנדיב 5 הרצליה 46485   99560090 5.28E+08
27896 גיא טל 28973857 guytal@012.net.il משעול יפתח מיתר     773409726 5.09E+08
27897 גיא טל 28973857 guytal@012.net.il משעול יפתח מיתר     773409726 5.09E+08
27898 גיא טל 28973857 guytal@012.net.il משעול יפתח מיתר     773409726 5.09E+08
27899 אסף בן ששון 39871033 hayki03@gmail.co אנטיגונוס 5 תל אביב 62664   542020627
27900 ליטל דבש 26505313 lital.dvash@gmail. מוטה גור 17 חולון     544940667
27901 ליטל דבש 26505313 lital.dvash@gmail. מוטה גור 17 חולון     544940667
27902 דותן הלוי 32100935 dotan.dotpro@gm הרותם 10 רשפון 46915   544440301
27903 ריקי רחמני 35873249 riki1979@aol.com יצחק יעקובי 2 רחובות 76661   524835262
27904 תמר רוזנברג 40673295 gad.rosen@gmail. המגן 20 הוד השרון     054‐7723062
27905 יגאל ויינשטיין 1690556 aawlaw@gmail.co שלמון 7 צור הדסה     052‐2403644 050‐62564
27906 ערן פלד 54264163 epeled@terasync. הגבעה 22 סביון 56915   545779777 37361375 35260020
27907 ערן פלד 54264163 epeled@terasync. הגבעה 22 סביון 56915   545779777 37361375 35260020
27908 nissim lambaz 56816846 nissim.lambaz@gm צור מתן 45858   549709102
27909 nissim lambaz 56816846 nissim.lambaz@gm צור מתן 45858   549709102
27910 דודי בן חיים 28418077 razm6@hotmail.co יפה נוף חיפה     548123801 5.48E+08
27911 גיא הוד 3.05E+08 hodvahod@netvis בעל שם טוב 5 חיפה 33724   523690292
27912 יצחק ציון 9412834 almogz3@walla.co69 העליה השניה חיפה 35471   48536424 5.07E+08 48536424
27913 טליה נחום 24483042 tal39@hotmail.co ורדון 47 ורדון     523919080
27914 טליה נחום 24483042 tal39@hotmail.co ורדון 47 ורדון     523919080
27915 חן אריאל  ‐קצ' 27287390 carielkatchko@gm בארי 24 תל אביב 64232   522323953 5.49E+08 5221044
27916 יעקב פטאל 51751733 oferfatal88@gmai המעיין 9 ירושלים     525539915 26430737
27917 יעקב פטאל 51751733 oferfatal88@gmai המעיין 9 ירושלים     525539915 26430737
27918 אביב כדורי 3.02E+08 avivk_47@walla.co נתן אלבז 1 ת"א     5022282808
27919 אביב כדורי 3.02E+08 aviv696@walla.co נתן אלבז 3 ת"א     502228208
27920 אביב כדורי 3.02E+08 aviv696@walla.co נתן אלבז 3 ת"א     502228208
27921 אלי זילכה 29630118 leoraz@neto.net.i גבעת שמואאהרון 14 54063   506292193
27922 liat adir 27240589 krembo4@hotmai מטולה 16 תל אביב     523291157 7.74E+08



27923 מליסה רן 32824542 melissam@013net אוסישקין 1 רמת השרון 47210   544944988 5.45E+08
27924 יהונתן פנקס 39860192 yonipink@gmail.co קורדוברו 22 א תל אביב     0545535063/0545873352
27925 tomer lapid 39067756 potzkin@gmail.co הרימון בן שמן מעש 49925   542288907
27926 אייל ראובני 53955118 eyalr69@zahav.ne דיצה 4 תל אביב     052‐3614386 03‐518427
27927 גיא טל 28973857 guytal@012.net.il משעול יפתח 13 מיתר     052‐6130251 050‐89125
27928 ניקיטה סיקירינוב 3.13E+08 nikita.sik@gmail.il חטיבה 21 7 ראשון לציון     0548100922/0528086002
27929 יצחק לוי 67135608 levis42@gmail.com הלילך 256 בית עזרא 79285   522304958
27930 יצחק לוי 67135608 levis42@gmail.com הלילך 256 בית עזרא 79285   522304958
27931 גדעון קיסרי 54324157 gideon111@bezeq יהודה הלוי 21 רחובות     545619606 7.78E+08
27932 טורנדו סיטי 55748315 27403518 MEIRtornado@gm קניון הסיטי אשדוד     052‐2453741 08‐866363
27933 ענאל דנה 39190939 odyomblisamim@ קבוצת שילרקבוצת שילר     545812841
27934 ענאל דנה 39190939 odyomblisamim@ קבוצת שילרקבוצת שילר     545812841
27935 דודו סטולרו 60475480 davidstolero@gma קרית ביאליקהברושים 21     052‐4568853 054‐57977
27936 אסתר לחמן 12337796 cookie.lachman@g נטף נטף 90804   02‐5345093 050‐42241 02‐5333643
27937 דניאל אלטלט 3E+08 daniel‐altalat@hot צמח השדה 34 מעלה אדומ     542498089 25905268
27938 אורית לויטר 58141904 oloyter@gmail.com הנרקיסים 14 קרית טבעון 36073   774234272 5.42E+08
27939 אורן חצור 24076127 hazoro@012.net.i נחל פרת 6 חדרה     523553794
27940 אורן חצור 24076127 hazoro@012.net.i נחל פרת 6 חדרה     523553794
27941 אורי קרייזמן 56623531 urkrzmn@013.net גרינבויים חיפה     050‐6701427
27942 אורי קרייזמן 56623531 urkrzmn@013.net גרינבויים חיפה     050‐6701427
27943 גיל גונן 23012792 gil.gonen@gmail.c הגדוד העברי 5 ירושלים     545664941
27944 ערן שניר 28768943 snir.eran@gmail.c המר זבולון גדרה 70700   547886995
27945 ערן שניר 28768943 snir.eran@gmail.c המר זבולון גדרה 70700   547886995
27946 מנשה חמו 57518771 menashe.h1@gma הדקל 31 ישוב לפיד     0507294927/0777660796
27947 מוטי שחר 54896782 moti57s@zahav.ne גלוסקין 29 ראשון לציון 75261   077‐7008044 054‐77802
27948 מוטי שחר 54896782 moti57s@zahav.ne גלוסקין 29 ראשון לציון 75261   077‐7008044 054‐77802
27949 טל רוזנברג 43392224 tal.bliz@gmail.com שי עגנון 12 רעננה     544707510
27950 גדי ליברמן 49820087 gadilibrman@gma שד אברהם רמת גן     545803023
27951 סולי זאוי 68443076 so‐za@hotmail.co אלה 392  טבריה     548056075
27952 סולי זאוי 68443076 so‐za@hotmail.co אלה 392  טבריה     548056075
27953 אלי זקרי 69827855 lastdon1@netvisio הברוש 5 עתלית 30300   547299711
27954 אלי זקרי 69827855 lastdon1@netvisio הברוש 5 עתלית 30300   547299711
27955 דני כהן 22807127 dannyco1967@wa יקנעם עליתנופר 18 20692   49937647 5.78E+08
27956 דני כהן 22807127 dannyco1967@wa יקנעם עליתנופר 18 20692   49937647 5.78E+08
27957 ולרי טורבל 3.21E+08 ALEX‐TURBAL@HO הרצוג 24 עכו 24409   777081113 5.48E+08
27958 ariel arroyo 11897030 arroyitos2000@ya הזריחה קידר 90610   25353558 5.07E+08
27959 ariel arroyo 11897030 arroyitos2000@ya הזריחה קידר 90610   25353558 5.07E+08
27960 ארז בצון 2.04E+08 erezbazon@gmail sdafsdf dfsdf     528888888
27961 יונתן ליפ 27126002 yonisara@zahav.n האירוסים 70 גבעת אבני 15227   077‐4490318 054‐74003 04‐8490318
27962 ישראל גרשמן 14827984 gersfam@gmail.co פרחי הבר יהוד 56478   36321256 5.28E+08
27963 אורלי אלבו 54238712 alborly@gmail.com מושב צור מדוד פלורנטין 42810   054‐4422472 09‐894911
27964 אורלי אלבו 54238712 alborly@gmail.com מושב צור מדוד פלורנטין 42810   054‐4422472 09‐894911
27965 מאיר ליוברסקי 17504150 luba221@gmail.co עמוס 21 חולון 58844   544559160
27966 מאיר ליוברסקי 17504150 luba221@gmail.co עמוס 21 חולון 58844   544559160
27967 geries barhoom 59008060 g‐barhom@bezeq abbas 104 haifa     04‐9870054 0544‐5484
27968 אבירם כלב 33908005 aviramk@gmail.co כ"ג 50 גבעתיים     526098908
27969 אבירם כלב 33908005 aviramk@gmail.co כ"ג 50 גבעתיים     526098908
27970 צביה בן לולו 13511126 zviaben@walla.co קפלינסקי 31 ראשון לציון     39622887 5.25E+08
27971 צביה בן לולו 13511126 zviaben@walla.co קפלינסקי 31 ראשון לציון     39622887 5.25E+08
27972 גלי סלומון 38654521 galimalka@gmail.c גניגר קיבוץ גניגר 36580   528932243
27973 גלי סלומון 38654521 galimalka@gmail.c גניגר קיבוץ גניגר 36580   528932243
27974 שלמה שיריזלי 946418 sh1010@012.net.i שמעון בן צבי 9 גבעתיים     526134143
27975 נירה גונצ'רובסקי 497248 goncn@netvisio.n אופקים תל אביב     054‐4574927/036422601 5.23E+08
27976 נירה גונצ'רובסקי 497248 goncn@netvisio.n אופקים תל אביב     054‐4574927
27977 ינקל עייש 24180705 yankel.ayash@alca גינוסר 25 רשל"צ     054‐4273424
27978 הדס קורן 34924456 hadas‐d@hotmail.3 שרה אהרונסון אשדוד 77730   89561675 5.29E+08 89561675
27979 הדס קורן 34924456 hadas‐d@hotmail.3 שרה אהרונסון אשדוד 77730   89561675 5.29E+08 89561675
27980 אפי קנטי 14014765 nice10@walla.co.i השיקמה 2\18 כפר סבא 44500   777057061 5.25E+08
27981 ציון קינן 40875437 zion862@gmail.co דרך מצדה 53 באר שבע     507357302
27982 אודי מזרחי 28094829 udi_m@scd.co.il שד 'בן גוריון 31 זכרון יעקוב 30900   545336813
27983 אודי מזרחי 28094829 udi_m@scd.co.il שד 'בן גוריון 31 זכרון יעקוב 30900   545336813
27984 אלון כאוי 33866500 alon.kawi@gmail.c גדוד מכמש 23 ירושלים 97532   054‐7004238 077‐66334 077‐5582348
27985 אלון כאוי 33866500 alon.kawi@gmail.c גדוד מכמש 23 ירושלים 97532   054‐7004238 077‐66334 077‐5582348
27986 מיכל אשכנזי 40848335 michkob@gmail.co מסריק 10 בת ים 59372   523423692 36571098
27987 מיכל אשכנזי 40848335 michkob@gmail.co מסריק 10 בת ים 59372   523423692 36571098
27988 שבתאי ליינר 27844109 shabtay917@beze נחל קנה 17 כפר סבא     052‐4473181
27989 שבתאי ליינר 27844109 shabtay917@beze נחל קנה 17 כפר סבא     052‐4473181
27990 נירה גונצ'רובסקי 497248 goncn@netvision. אופקים 27 תל אביב 69697   544574927 36422601
27991 נירה גונצ'רובסקי 497248 goncn@netvision. אופקים 27 תל אביב 69697   544574927 36422601
27992 אהרון דיגילוב 3.18E+08 aharon.digilov@gm העצמאות 12 אשדוד 77452   547849022 5.48E+08
27993 ערן מן 27971647 eranmann@gmail יקנעם עיליתהבניאס 16א 20692   527359494
27994 יהודה בריל 30158141   ביקורים 32 חיפה     052‐3705157 052‐23729
27995 אסף רייצפלד 40661969 asaf0809@gmail.c האורן 6 קריית אונו     050‐3669085 054‐31011
27996 ג'רייס ברהום 59008060 g‐barhom@bezeqעבאס 102 )הגיש חיפה     0544‐548433
27997 נתן קלרמן 11544053 natank@netmedia בורלא 23 ירושלים     02‐6798029 052‐86168
27998 איתן רונאל 51268001 eronel@netvision. הארזים 9 ירושלים 96181   544354657 02‐561156
27999 איתן רונאל 51268001 eronel@netvision. הארזים 9 ירושלים 96181   544354657 02‐561156
28000 עופר ביטון 22670681 yanivb2000@yaho העצמאות 23 אשדוד     08‐8647577 054‐88844
28001 עופר ביטון 22670681 yanivb2000@yaho העצמאות 23 אשדוד     08‐8647577 054‐88844
28002 לוטן רוזנבלום 66461286 lotan624@yahoo.c אוסוולדו ארניה באר שבע     546614624
28003 נתנאל נוה 51738060 nati@ddc.co.il פתחיה 14 תל אביב     522998580
28004 נתנאל נוה 51738060 nati@ddc.co.il פתחיה 14 תל אביב     522998580



28005 שי מיניס 21372263 shay_minis@hotm עליית הנוער 42 ירושלים רמ     548114392 5.05E+08
28006 שי גפן 3.04E+08 nyc1143113@gma ת.ד .9131 אבן יהודה 40500   546645950
28007 יונה ירקוני 55524177 yona778@gmail.co גורדון 21 חולון     525960926 052325295
28008 אלישע פלג 5880224 pelegel@013.net הגפן 30 עשרת 76858   077‐9616963 052‐42388 077‐4667842
28009 אלישע פלג 5880224 pelegel@013.net הגפן 30 עשרת 76858   077‐9616963 052‐42388 077‐4667842
28010 יצחק שבתאי 3450810   מעלה אבשלום 0 קריית טבעו     544448358 7.73E+08
28011 חזי גאעש 50886795 ga20088@gmail.co דונולו הרופא 4 תל אביב יפ     503824287
28012 דניאל גרויא 25286774 danielgruia@hotm חרמון 20 יוקנעם     578111249
28013 יונתן אדס 58827395 jaddess@zahav.ne ההדס צורן 42823   09‐8989712 052‐43992
28014 מריה ז'רקביץ' 3.22E+08 mariazhark@gmaiטכניון מזרח חדש חיפה 32000   542294940
28015 מעיין כספי 3.02E+08 maayanc6@gmail. מנחם בגין 2 קרית מוצקי 26231   04‐8746323
28016 מעיין כספי 3.02E+08 maayanc6@gmail. מנחם בגין 2 קרית מוצקי 26231   04‐8746323
28017 יונתן אדס 58827395 jaddess@zahav.ne ההדס 53 צורן     098989712/0524399265
28018 יונתן אדס 58827395 jaddess@zahav.ne ההדס 53 צורן     052‐4399265 09‐898971
28019 דורית ורסנו‐ניסן 23773617 dorit_ni@bezeqint 163 מושב אורה 90880   050‐2207742
28020 דורית ורסנו 23773617 dorit_ni@bezeqint163 מושב אורה מושב אורה     0502207742/026432186
28021 דנה ליפשיץ 43181916 dfame15@yahoo.c12 ישוב צור יצחנחל אלכסנדר     050‐9966768 054‐65428
28022 אראל ידידיה 27421502 erelyedidya@g,ail דולב 7 קיבוץ בחן     052‐5561044 09‐876363
28023 דוד שוורץ שוורץ   david@hatzvi.co.il לוינסקי 92 תל אביב     050‐5570555 03‐687323
28024 יואל אברהםס 68560192 abyoel@maanit.orקיבוץ מענית )ליד       054‐4921033 054‐49210
28025 שמעון מלכה 53428785 malka4955@gmai קרית ביאליקהגנים 7     578167283
28026 עדנה פנקס 53622114 pinkas_e@017.net רחמילביץ 6 י‐ם 97824   507402736
28027 יצחק מזרחי 52815529 itziks80@walla.co רקפת 8 גבעת זאב 90917   29979550 5.24E+08
28028 יצחק מזרחי 52815529 itziks80@walla.co רקפת 8 גבעת זאב 90917   29979550 5.24E+08
28029 יפה הויטש 9874405 hoitash@orange.n בירם 11 חיפה 34986   48340006 5.27E+08
28030 יפה הויטש 9874405 hoitash@orange.n בירם 11 חיפה 34986   48340006 5.27E+08
28031 טניה גולדברג 3.19E+08 vlad.levishev@gm טביב 35 ראשל"צ     52755733
28032 טניה גולדברג 3.19E+08 vlad.levishev@gm טביב 35 ראשל"צ     52755733
28033 הילה כהן 39915343 hilatam@walla.co העוגן 1 נס ציונה     052‐5321111 052‐38700 03‐5422724
28034 אורית קורזרץ 3.01E+08 liorit5@gmail.com קיבוץ עין השפנימית רעות     525809879
28035 אורן רוזן 38234613 orosen2001@yaho דולצ'ין 7 חיפה 32882   057‐8195793
28036 אורן רוזן 38234613 orosen2001@yaho דולצ'ין 7 חיפה 32882   057‐8195793
28037 אבי מילנר 40532244 avi1980@smile.neדרך אם המושבות פתח תקוה 49527   544631033 5.45E+08
28038 אבי מילנר 40532244 milner@marvell.coדרך אם המושבות פתח תקוה 49527   544631033 5.45E+08
28039 tbrsukq tbrsukq UcFCIAesUjfcael@izvxzm.comiwXFtAAf ilrPefUP rfQEH   WRqjVlAssbdPttf rXeAnvAEPEpRMRagRwj
28040 נטלי בייגל 3.17E+08 natalyak82@gmai יהלום 19 מודיעין 71725   542448573 5.42E+08
28041 נטלי בייגל 3.17E+08 natalyak82@gmai יהלום 19 מודיעין 71725   542448573 5.42E+08
28042 ודים בייגל 3.07E+08 rigik2901@gmail.c יהלום 19 מודיעין 71725   542377037 5.42E+08
28043 ודים בייגל 3.07E+08 rigik2901@gmail.c יהלום 19 מודיעין 71725   542377037 5.42E+08
28044 שומר לב 3.08E+08 levshomer@gmail ירושלים 61 עפולה     04‐6490596 0545‐7906
28045 יעקב שמעון 55040786 yaacov58@gmail.c רמים 33 כרמיאל     054‐9991369
28046 דודו סופר 43369503 david2449@nana. ירשליים 7 חירושליים 7 33132   526754445
28047 איתן דניאל 24688954 eitandaniel7@walאמיל זולה 2 )תנו רמלה     050‐5698024 08‐923087
28048 מעיין דוידוב 21796362 ilnaor@gmail.com גלוסקין 34 ראשון לציון     0506997064/039503675
28049 אורנה מור 27002567 ornalace@zahav.n קלויזנר 9 חולון     0508883073/0355801070
28050 יצחק אלבז 28110500 yitzak_e@chenadaמושב שוקדה )ליד       052‐4269871 052‐55217
28051 יצחק אלבז 28110500 yitzak_e@chenadaמושב שוקדה )ליד       052‐4269871 052‐55217
28052 אלכסנדר וישניבצקי 3.13E+08 igor621@netvision רש"י 5 חיפה     054‐6324966 04‐810303
28053 משה גוטסמן 54577978 ofer‐got@zahav.n7 שדרות עומרים רעות     050‐2155906 08‐926305
28054 משה דהן 65245276 dntomer@015.net ויצמן נהריה 22402   49000447
28055 משה דהן 65245276 dntomer@015.net ויצמן נהריה 22402   49000447
28056 סמי כהן 37220480 sammycohen@gm רימלט 4/46 רמת‐גן 52281   054‐2233514
28057 אברהם סביר 42203984 is@bezeqint.net יותם 12 הרצליה 46701   99500054 5.08E+08 99584989
28058 שלומי אדרי 3.01E+08 wertttt@walla.com גיבשטיין 13 ראשון לציון 75313   547177499
28059 יעקב שמעון 55040786 yaacov58@gmail.c רמים 33 כרמיאל 21861   549991369 49980492
28060 עינב חן 29710852 einav@oferbrothe זבוטינסקי 39 גבעתיים     524048989
28061 עינב חן 29710852 einav@oferbrothe זבוטינסקי 39 גבעתיים     524048989
28062 צבי אקרמן 17320581   שקולניק 9 רחובות     0525250211/0526601141
28063 שמיר יגר 40472391 yeger450@gmail.c קורדובה 8 תל אביב     052379896
28064 מיכל ויטה 24356636 nim789@walla.co 1 קיבוץ מצר 38820   052‐4324090 04‐638774
28065 מיכל ויטה 24356636 nim789@walla.co 1 קיבוץ מצר 38820   052‐4324090 04‐638774
28066 תומר יערי 27875038 toyaari@013.net חיפה )כרמלאלכסנדר ינאי 6     050‐3417651
28067 אייל יתח 36358463   יאנוש קורצ'ק 2 חיפה     052‐8338339 48666514
28068 איילה שווישה 23874787 ayala2580@gmail. יוסף טל 3 בת ים     054‐8044503 054‐80445
28069 פליקס שוב 3.06E+08 felix.shuv@gmail.c השחף 11 ב בנימינה     0578113190/0508481832 73599 פקס
28070 גיא סלומון 38408787 gsalomon@013.ne רש"י 8 רמת השרון 47207   054‐2024833
28071 גיא סלומון 38408787 gsalomon@013.ne רש"י 8 רמת השרון 47207   054‐2024833
28072 קובי רפאלי 53006441 kobires@gmail.co תלתן 150 אורה 90880   057‐8119655
28073 מארק זיצר 3.14E+08 bardocksj@gmail.c יזרעאל 30 נצרת עילית     548013654 7.22E+08
28074 ענבר טייטלבוים 3.01E+08 inbarty@gmail.com איסלנד 44 ירושלים     503598514 5.08E+08
28075 יפה הויטש 9874405 hoitash@orange.n בירם 11 חיפה     0526550213/048340006
ח.פ189258גלעד שר וש28076 51781987 lizi@gsher‐law.com הרצוג 21 ירושלים     0523049600/0747137000
28077 טובה טבו 56634942 tova5572gmail.comקיבוץ מעלהקיבוץ מעלה החמ     0522287661/025347341
28078 רונן פוליאק 32805509 ronenpo@gmail.co סירקין 20 גבעתיים     506851035
28079 רונן פוליאק 32805509 ronenpo@gmail.co סירקין 20 גבעתיים     506851035
28080 רפי דנין 53623526 orar@netvision.ne תלתן 150 מושב אורה     0522‐871351 02‐642327
28081 ציפי קלרמן 51321370 lekell99@gmail.co שד ניצה 8 ג נתניה     0526224462/098347079
28082 רונן פוליאק 32805509 ronenpo@gmail.co סירקין 20 גבעתיים     050‐6851035 054‐55010
28083 עדי אלגזי 66075771 adi_algazi@walla.c מרדכי מאיר 2 תל אביב     577741778 5.03E+08
28084 עדי אלגזי 66075771 adi_algazi@walla.c מרדכי מאיר 2 תל אביב     577741778 5.03E+08
28085 עומר פישמן 29986460 omerfish@gmail.c בלפוריה בלפוריה     502114216
28086 תובל ברנר 34295675 tuval.berler@zora שכטר 8 חיפה     0544653219/048323021



28087 ארז בר נוי 22355457 erezb10@gmail.co בילטמור 3 תל אביב     054‐4479936
28088 מלבינה גולדשמיט 16503757   חניתה 56 כניסה חיפה     04‐8224668
28089 פישמן עומר 29986460 omerfish@gmail.cמושב בלפורליד הצרכניה  ‐אי     502114216 5.23E+08
28090 אוהד בארי 3E+08 ohad.berry@gmai40 קהילת אודסה באר שבע 69511   508835033 36498554
28091 אלי סילמן 42674903 elik_1@bezeqint.n קרית ביאליקקרן קיימת 22א 27093   48738307 5.45E+08
28092 דודי ברגמן 51239861 dudibreg@colman הנרקיס 7 זכרון יעקב 30900   04‐6291827 052‐26645
28093 דודי ברגמן 51239861 dudibreg@colman הנרקיס 7 זכרון יעקב 30900   04‐6291827 052‐26645
28094 רחל פורט נוי 26034181 rachel@intercall.cיאיר כץ 12 )מגדל חיפה     04‐8309145
28095 שרית טל 58768011 sarit.t64@bezeqin אלתרמן רעננה 43231   523638344
28096 שרית טל 58768011 sarit.t64@bezeqin אלתרמן רעננה 43231   523638344
28097 שרית טל 58768011 sarit.t64@gmail.co אלתרמן רעננה 43231   523638344
28098 שרית טל 58768011 sarit.t64@gmail.co אלתרמן רעננה 43231   523638344
28099 אולג ויחור 3.19E+08 oleg_v@012.net.il עין הקורא 7 ראשון לציון 75289   544862202
28100 שושנה אטיאס   od4@netvision.ne         052‐22574
28101 גולן אביב 1.11E+08 gaviv@hotmail.co קיבוץ מפלס17 79160   506912023
28102 אייל גולדהבר 29719044 eyal.goldhabr@gm קיסריה 37 אשקלון     0522‐703403
28103 ישי רפפורט 40306151 yhrapp@gmail.com פרנק 11 חדרה     077‐5301537
28104 ישי רפפורט 40306151 yhrapp@gmail.com פרנק 11 חדרה     077‐5301537
28105 אמירה ספרינגר 22803654 amira.spr@gmail.c הכרמל 18 גני תקוה 55900   050‐5723024 03‐535067
28106 אמירה ספרינגר 22803654 amira.spr@gmail.c הכרמל 18 גני תקוה 55900   050‐5723024 03‐535067
28107 אהוד ססר 28147767 udiwudi@yahoo.c השריג 5 בנימינה 30500   054‐4945247 04‐638929
28108 אהוד ססר 28147767 udiwudi@yahoo.c השריג 5 בנימינה 30500   054‐4945247 04‐638929
28109 לואיס רוטפל 3.24E+08 ludaro88@hotmai מגדל העמקהורד 6     546681335
28110 אנסטסיה איזגור 3.25E+08 nafanya@walla.co שח"ל 55 ירושלים 93721   054‐6716211
28111 אנסטסיה איזגור 3.25E+08 nafanya@walla.co שח"ל 55 ירושלים 93721   054‐6716211
28112 אנסטסיה איזגור 3.25E+08 nnafanya@walla.c שחל 48 ירושלים 93721   546716211
28113 חי אלקובי 26537625 HAY213@WALLA.C דרך השלום 1 נשר     506620234 5.07E+08
28114 חי אלקובי 26537625 HAY213@WALLA.C דרך השלום 1 נשר     506620234 5.07E+08
28115 זאב רוסק 34954990 demianz@gmail.co וייצמן 26א גבעתיים 53390   774114104 5.42E+08
28116 ליאור שושן 54988142 liorbco@gmail.com חרות 27 רמת גן     508561010
28117 ליאור שושן 54988142 liorbco@gmail.com חרות 27 רמת גן     508561010
28118 שירן פאר 3.01E+08 shpe6@walla.com הבבלי 6 א הוד השרון     542129484 97404001
28119 שירן פאר 3.01E+08 shpe6@walla.com הבבלי הוד השרון     542129484
28120 אוהד פארן 31115538 ohadparan@gmai המעפילים 3 רעננה 43339   523733738
28121 מיכאל פישברג 14592638 mfishi@walla.co.il נעמי 3 אשדוד 77741   88557368 5.77E+08
28122 מיכאל פישברג 14592638 mfishi@walla.co.il נעמי 3 אשדוד 77741   88557368 5.77E+08
28123 nir pillar 66067075 nirpillar@hotmail. משה שרת 46 תל אביב     544290882
28124 עידן דוד 38402293 not.your.bussiness בקעות 41 בת חפר     054‐3333983 09‐878208
28125 שרון רביד 22884878 ravidsos@bezeqin התנאים 1 הרצליה 46447   054‐6698980 09‐955942 09‐7757505
28126 שרון רביד 22884878 ravidsos@bezeqin התנאים 1 הרצליה 46447   054‐6698980 09‐955942 09‐7757505
28127 מאשה הלוי 11823713 halevimasha@hot לכיש 86 שוהם 60850   528433535 5.28E+08 2.67E+08
28128 אלעד ברקן 37594280 elad.barkan@gma גורדון 43ב רחובות 76287   545204123
28129 אלה סדק 25218298 ella_sadek@walla מושב יכיני יכיני 79170   502767010 5.23E+08
28130 אלה סדק 25218298 ella_sadek@walla מושב יכיני יכיני 79170   502767010 5.23E+08
28131 אולג שקולניק 3.13E+08 olegshk@gmail.co4 רחבת הרב קוק באר שבע     546252247
28132 יאיר ספיר 21748645 yaya.sapir@gmail. גבעת שמואבן גוריון 7 54018   052‐8693469
28133 מאשה הלוי 11823713 halevimasha@gma לכיש 86 שוהם     0528433535/0 37368404
28134 חיים אפלבוים 11803913 iren@programa.co ראש פינה 24 פתח תקוה     0527909356/0524310915
28135 שמחה מרקס 30629471 marxc@ynet.co.il ברנדס 5 תל אביב     0546754263/036041750
28136 עופר נדב 56077506 ofernadav@walla. בן ציון ליאון ירושלים 97583   25857888 5.06E+08
28137 עופר נדב 56077506 ofernadav@walla. בן ציון ליאון ירושלים 97583   25857888 5.06E+08
28138 ליאת מירון 67833509 liat2005@gmail.co החבצלת 13 תל אביב     0524262637/0544648682
28139 סייבר ארק   5.12E+08 navitm@cyber‐arkדרך אם המושבות      
28140 בת שבע לורינץ 36894582 bat7l@neto.net.il כתב סופר 18 ירושלים 95481   26511240
28141 יהודה אלישייב 11617743 yehudael@gmail.cדויד ניב )פסגת זא ירושלים     054‐4454804 02‐584725
28142 יסמין שמחוני 33914953   לחובר 5 תל אביב     0542646533/0523307508 80603 פקס
28143 אסף סנה 39193057 assafiles@gmail.coמושב פטיש )דוא       054‐6784545
28144 דניאל קסל 15211212 danielkessel79@g בעלי המלאכה תל אביב     524517360
28145 גנדי רויטנברג 3.04E+08 rgenadi@gmail.coתחנת הכוח חדר חדרה     057‐7951160
28146 זקלין וקנין 65890758   בן עמי 19 קרית אתא     050‐2577752
28147 אלכסנדר אורבוך 11039997 Averbuch@Ashdo נהלל 9 אשדוד 77641   08‐8554898 054‐74719
28148 אלכסנדר אורבוך 11039997 Averbuch@Ashdo נהלל 9 אשדוד 77641   08‐8554898 054‐74719
28149 אלכסנדר עקיבא 3.11E+08 akivaev5@gmail.c אנדה עמיר 31 באר שבע 84648   547964448
28150 יעקב חנניה 35902261 hayakov@gmail.co בן קיסמא 15 אלעד     508894682
28151 מאור כהן 2.01E+08 laelzana@gmail.co51 אלכנסדר זייד קרית חיים     528770196
28152 נחום וייס 3.01E+08 eiss.nh@gmail.com119 מעלות דפנה ירושלים 97762   527131428 5.27E+08 1.54E+11
28153 נחום וייס 3.01E+08 eiss.nh@gmail.com119 מעלות דפנה ירושלים 97762   527131428 5.27E+08 1.54E+11
28154 דניאל אסיאג 3.11E+08 danielas14@gmail הגבעה סביון 56500   544736450
28155 איריס ניצן 57779738 junior90@walla.co סטרומה 5 א ראשון לציון     544606856
28156 דור ריגלר 61262804 harryrigler@gmail טשרניחובסקי נתניה 42309   054‐2645771 09‐884482
28157 לינדה אשכנזי 57496788 lindaa@ankura.co מבוא ברוש יהוד     544667509
28158 ניב אשכנזי 2.02E+08 niv_a@netcom.co מבוא ברוש יהוד     545489422
28159 ניב אשכנזי 2.02E+08 niv_a@netcom.co מבוא ברוש יהוד     545489422
28160 עזרא אהרון 5013533   סימטת קדש 1 גני תקווה     0524266049/035342571
28161 מיכל הררי 58144015 michallll_h@walla נחל זוהר מודיעין 71700   522821393 5.06E+08
28162 רם גרנות 42749218 ramgra@gmail.com תירוש 5 רמת השרון 47215   03‐5408982 050‐76526
28163 רם גרנות 42749218 ramgra@gmail.com תירוש 5 רמת השרון 47215   03‐5408982 050‐76526
28164 אבי נבו 25142605 avivon1@hotmail. מוהליבר יהוד     543388382
28165 ענת ארנטל 54200969 erental2@netvisioחרמון 15 )גבעת ראש העין     054‐4508940
28166 אריה אופק 53637351 ofeka@akccom.neנחל ים 68 )נווה ד ראשון לציון     039517605
28167 רונן קצלי 57896102 ronen.katzelnick@ קומוי 30 נו"ש חיפה     0547885331/048651482
28168 ludmila vlasenko 3.25E+08 dukmila@yahoo.c אלנבי 131 חיפה 35513   04‐8507776 04‐8507776



28169 ישראל סולודוכה 22195945 israel403@walla.cאחד העם 19 )כנ קרית אתא     050‐7392881 04‐843686
28170 אבי כהן 28931509 avi@rhcpa.co.il תל חי 29 תל אביב     052‐3588199
28171 דמיטרי טטרצוק 3.14E+08 dtatarch@gmail.co לכיש 63 קרית גת 82030   523891895
28172 דמיטרי טטרצוק 3.14E+08 dtatarch@gmail.co לכיש 63 קרית גת 82030   523891895
28173 מרים אהרון 9568007 bra017@gmail.com כרמל 41 ערד     054‐7801125
28174 גל כוכבי 22528269 parran@zahav.net משה סנה 12 פתח תקווה 49223   054‐4740078 03‐6052671
28175 גל כוכבי 22528269 parran@zahav.net משה סנה 12 פתח תקווה 49223   054‐4740078 03‐6052671
28176 מאיר שני 50580505 meirshn@gmail.co רמת אביב גדרזנר 45 69497   544718050 36414499 36430745
28177 מאיר שני 50580505 meirshn@gmail.coדרזנר 45 ברמת תל אביב     054‐4718050 03‐641449
28178 אייל ברטל 34694737 eyal@rostec.co.ilיוסף ברג 1 כניסה פתח תקווה     0504802333/0547226492
28179 ירון שרביט 24229650   מעלה נוף 18 טירת כרמל     050445588/0504404412
28180 שניר חסין 53056180 snir@saymediagro בן יהודה 32 תל אביב 63805   506349717
28181 אנדרי ניקל 3.07E+08 andrey.nicklel@gm אמסטרדם 22 תל אביב     526713913
28182 דוד פרץ 55857148 peer_1@zahav.ne דרך יתיר מיתר 85025   572251412 7.73E+08
28183 דוד פרץ 55857148 peer_1@zahav.ne דרך יתיר מיתר 85025   572251412 7.73E+08
28184 נינת פוקס 3.1E+08 nannettefox@gma רב אשי ירושלים 93309   26782448 5.28E+08
28185 מיכאל שקולניק 3.13E+08 olegshk@gmail.co יואנה זבוטינסקי באר שבע     054‐6252247 054‐52659
28186 אריאל קורן 51058626 tomert10@walla.cהתאנים 2 בשכונ חדרה     050‐5309068 054‐22755
28187 Ophir Horowitz 66647504 ophir.horowitz@g זטורי 4 תל אביב 62158   506888688
28188 http://aqkakadirdiofa. 93880 vswfyk@quawhf.c http://aqkadirdNew York 89742   22309427249 8.64E+10 9.18E+10
28189 http://aqizznmpqfjsq. 6600 hdbvsk@jcrbhk.cohttp://aqiznmp New York 15164   56670649037 9.92E+10 2.58E+10
28190 יאיר נחמיאס 37777315 etwal803@walla.c טיילת הספורט דימונה 83175   507999011 1.54E+11
28191 יוסף בהריר 54215892 yab99@walla.co.il הרקפת 72 בית שמש     544811099 29916721
28192 ד מאי 1122787 txeng‐ilbb@usa.ne גיבשטיין 34 ראשון לציון     39494244
28193 גוהאר קזריאן 3.29E+08 goharik@inbox.co יהודה הלוי 2      
28194 נחמיה שיף 985762 shiffn@bezeqint.n ברנר 34 קרית אונו 55201   054‐2444822 03‐535308 03‐5353079
28195 ירון רסקי 22000475 raskiy@zahav.net. הנרקיס 29 ראש פינה 12000   04‐6938198 052‐32131
28196 נתן בשבקין 36067148 natanbash@hotm ארנון 20 תל אביב     503311213
28197 נתן בשבקין 36067148 natanbash@hotm ארנון 20 תל אביב     503311213
28198 tali sluki 33021304 taliroee@gmail.co הפרחים 11 רמת השרון     544442343
28199 tali sluki 33021304 taliroee@gmail.co הפרחים 11 רמת השרון     544442343
28200 מיכאל ברטפלד 11548237 michaelbe6@walla שיבת ציון 7 ראשון לציון 75321   523912414 5.29E+08
28201 אילנה מינקין 9748773 ilanami@bezeqintמינץ 1 )הדר יוסף תל אביב     036477920
28202 ברק שוויקה 2.03E+08 barakshveka@gma מאיר גינאו 24 ירושלים     508558281
28203 ברק שוויקה 2.03E+08 barakshveka@gma מאיר גינאו 24 ירושלים     508558281
28204 אלי הורן 23525538 eli.horn@givenima ברק 13 קרית מוצקי     0523142156/048713492
28205 מאיר ביקריס 56170921 toti406@gmail.com דרך ארבע 46 עכו     052‐3015674 072‐26120
28206 ישיעהו אידלהיט 7304249 shyaed@gmail.com י.ל .גורדון 63 תל אביב     054‐5288652 03‐523957
28207 לידיה חכם 45923257 zoharph@gmail.coהרכסים 24 דירה רמת גן 52355   525555924
28208 לידיה חכם 45923257 zoharph@gmail.coהרכסים 24 דירה רמת גן 52355   525555924
28209 מיכל אבריאל 38253068 michal.avriel@gm היוגב היוגב 19232   054‐7990498
28210 מיכל אבריאל 38253068 michal.avriel@gm היוגב היוגב 19232   054‐7990498
28211 נדב מרום 38744629 mr.nadi@gmail.co אחד העם 71 תל אביב 65207   547709348
28212 נדב מרום 38744629 mr.nadi@gmail.co אחד העם 71 תל אביב 65207   547709348
28213 קרן בר 38353256 e4c@walla.com הבנים רמת גן     507383984
28214 קרן בר 38353256 e4c@walla.com הבנים רמת גן     507383984
28215 קיבוץ שדה בפאב   ח.פ 570011700   קיבוץ שדה      050757940
28216 ודים סקליארסקי 3.2E+08 vadik81@gmail.co אופקים 31 נשר     04‐8200384 054‐46619
28217 ילנה עובד 3.17E+08 yoavov2007@gma הערבה 14 יוקנעם     0522‐612789
28218 אמיר פלג 34189811 mix747@bezeqint הקציר 23 נס ציונה 74054   08‐9380156 052‐24305 08‐9380156
28219 אמיר פלג 34189811 mix747@bezeqint הקציר 23 נס ציונה 74054   08‐9380156 052‐24305 08‐9380156
28220 ענבר פלג 40318271 inbarcohen@hotm הקציר 23 נס ציונה 74054   523511798 89383705
28221 ענבר פלג 40318271 inbarcohen@hotm הקציר 23 נס ציונה 74054   523511798 89383705
28222 גדי וייסברגר 36458008 gadiweisberger@gכצנלסון 116 כניס גבעתיים     052‐3231458
28223 גדי וייסברגר 36458008 gadiweisberger@gכצנלסון 116 כניס גבעתיים     052‐3231458
28224 דב גלץ 65403602 dovglz@gmail.com קרית ביאליקהשומר 16 27200   54499008
28225 דרור דויד 4760088 daviddror@hotma חורב 62 חיפה     050‐5224058‐052‐8564432 052‐87244
28226 שביט כהן 28457950 shavitco@gmail.co קיבוץ פלמחפלמחים 76890   523692121 36440077 36493911
28227 שחר צחי 61220042 shahar.tz@gmail.c2 חנה ומיכאל לוין ראשון לציון     054‐8002149
28228 שחר צחי 61220042 shahar.tz@gmail.c2 חנה ומיכאל לוין ראשון לציון     054‐8002149
28229 דיאנה יודיצקי 3.09E+08 alexeiyo@gmail.co מיכאל חזני 16 חדרה     544208109 5.44E+08
28230 vladimir litvinov 3.24E+08 alvo.il@list.ru shapira 42 ashkelon 78210   542124575
28231 רויטל אבוחצירה 40911547 mtafnit@gmail.co בר יהודה 52 נשר 36680   04‐8711363 054‐54624 153‐048711363
28232 george gabisov 3.11E+08 5381049@gmail.c הרצל 156\3 מעלות 21036   546395983 5.46E+08
28233 שי גלבוע 3.03E+08 shizel@gmail.com יפתח 6 ירושלים     524377872
28234 שי גלבוע 3.03E+08 shizel@gmail.com יפתח 6 ירושלים     524377872
28235 אתי פישר 9620303 etifisher@gmail.co מח"ל 60 תל אביב     054‐6667842 03‐739043
28236 מאיר סויסה 24122277 swisscam@bezeqiהחרוב 3 )שכ 'נוף הרצליה     0522‐778718 052‐65518
28237 עמירם רבר 22769137 amiram12345@hoהמלאכה 32 איזו נתניה     054‐2252528
28238 משה אגמי 27199173 mosheag@clal‐fin הדרור 260 מושב חגור     052‐6098912 077‐70602
28239 משה אגמי 27199173 mosheag@clal‐fin הדרור 260 מושב חגור     052‐6098912 077‐70602
28240 אולגה גלאוברמן 3.14E+08 olga.bel@gmail.co שקד 12 נהריה     054‐4664469 054‐46497
28241 אסתר כהן 77114189   חנה סנש 5 קרית מוצקי     0522‐699103 0487‐0038
28242 אודי רחמיאן 37399003 udir69@hotmail.c בוקי בן יגלי 1 ת"א 63296   528708442
28243 אודי רחמיאן 37399003 udir69@hotmail.c בוקי בן יגלי 1 ת"א 63296   528708442
28244 עמית אונגר 34897066 Ungeramit@gmai. אלומות 3 גבעתיים 53206   525172266
28245 יוסף ניני 50417211   מגן דוד 27 )שכ 'נ הרצליה     052‐8615743 09‐504343
28246 קונסטנטין גנשין 3.07E+08 costa37@gmail.co תל‐חי 26 כפר סבא     544247989
28247 שי שלום 43017805 shooshx@gmail.co מזכרת בתיה 9 פתח תקוה 49729   39248949 5.44E+08
28248 שמואל לביוב 14224505 hanna@012.net.il ברויאר 12 בני ברק     052‐6306010 054‐34515
28249 רעות לוי 43419787 reuti.levi@gmail.c שושנת יעקב 14 ראשון לציון 75718   525933878
28250 רעות לוי 43419787 reuti.levi@gmail.c שושנת יעקב 14 ראשון לציון 75718   525933878



28251 רעות לוי 43419787 reut_levi@hotmai שושנת יעקב 14 ראשון לציון 75718   525933878
28252 רעות לוי 43419787 reut_levi@hotmai שושנת יעקב 14 ראשון לציון 75718   525933878
28253 ירון קירזון 31784283 ykirzon@gmail.com7 מזכרת בתיה פתח תקווה     523331404
28254 ליאור שטרית 2E+08 agvxvent@gmail.c זלמן שז"ר חיפה     773412080
28255 מרינה מיכאלי 3.06E+08 marina.michaeli@ תרשיש 18 מודיעין     054‐9200634
28256 אפרת מנדלסון 3.03E+08 efrat_mn@walla.c יסמין 1 בית דגן בית דגן 50200   508478057 5.08E+08
28257 סימון בנאים 58304577 simo.benaim@gm הכורמים 5 ראשל"צ     547716736
28258 סימון בנאים 58304577 simo.benaim@gm הכורמים 5 ראשל"צ     547716736
28259 זקרי אלי 69827855 lastdon1@netvisio הברוש 5 עתלית     054729971
28260 הרצל נחמה 69203719   לוחמי הגטאות 12 פרטי     049914390/0507412065
28261 חיים רחמים 54328422   העצמאות 95 אשדוד     0528502721/088543853
28262 אליעד בן דיין 33500695 eliao1@bezeqint.n הר מוריה 35 רחובות     545211610
28263 אליעד בן דיין 33500695 eliao1@bezeqint.n הר מוריה 35 רחובות     545211610
28264 איתי רפאלי 22278568 itayrefaeli@gmail. הרחבה ד הרדוף 17930   49059283 5.23E+08
28265 איתי רפאלי 22278568 itayrefaeli@gmail. הרחבה ד הרדוף 17930   49059283 5.23E+08
28266 ירון איבגי 25039785 YARON.E@013NET שבט ראובן 3 אשדוד     546718514
28267 אדוארד פולונסקי 3.08E+08  754307@gmail.co הדוגית 70 ראשון לציון 75437   052‐8898606 7.22E+08
28268 אדוארד פולונסקי 3.08E+08  754307@gmail.co הדוגית 70 ראשון לציון 75437   052‐8898606 7.22E+08
28269 daniel vaiselberg 59163709 vaiselberg@bezeq עולש מצוי 16 נתניה     09‐8356945
28270 מרדכי רןזנפלד 64820087 rosenfeld.moti@g אוסטשינסקי 15 ראשון לציון 75258   577705370
28271 sorin stirbu 13136783 sorinst@yahoo.co1 שדרות האלונים באר יעקב 75257   523122704 5.23E+08
28272 נבו ברנגולה 38172805 nevo‐bar@hotmai ליבנים 47 כוכב יאיר 44862   507368855
28273 אלעד ממן 35850247 mamanel26@gma קרית ביאליקיקינטון 1ג 27250   502703778
28274 ליאור קפשוד 33997800 kapshud@walla.co וילסון תל אביב     544962324
28275 ליאור קפשוד 33997800 kapshud@walla.co וילסון תל אביב     544962324
28276 חגית ח 1E+09 hagith3@gmail.co וילסון תל אביב     549999999
28277 סימון בוגופולסקי 3.04E+08 helenb01@mscc.h התומר 4 ירושלים 96189   506247507
28278 ליאור ק 1E+09 lior.kapshud@unit וילסון ת"א     544999999
28279 ליאור ק 1E+09 lior.kapshud@unit וילסון ת"א     544999999
28280 חיים אליהו 53971289 56haim56@walla. קקל 2 נהריה 22306   49510595 5.47E+08
28281 אריה מור 2535391 ariemor9@walla.c כספי בת גלים חיפה 35015   48527662 48507171
28282 חיים כץ 50671445 amihai51@gmail.c חושן 30 גדרה 70700   544992327 7.75E+08
28283 Pavel Labunsky 3.15E+08 Pavelvul@zahav.n Hathia 21 Parde‐Han 37083   544266814
28284 Pavel Labunsky 3.15E+08 Pavelvul@zahav.n Hathia 21 Parde‐Han 37083   544266814
28285 תומר וולר 66373475 tomer.weller@gm יעב"ץ 5 ירושלים 94232   545826329
28286 אלישע יצחק 36284750   שכ 'שיכון ג '2025 בית שאן     054‐9009843 03‐5337828
28287 איתי יוספולסקי 66639592 itai84@gmail.com גלוסקין 42 רחובות 76470   545690796
28288 יהודית קנטור 54602719 hasson‐d@zahav.n קויפמן 4 תל אביב     054‐4606585 03‐510685
28289 יניב שחר 37602661   קדיש לוז 13 חיפה     0525306684/048314066
28290 eyal fredberg 55585491 e1y9a5l8@gmail.cAfner 4 Givatyim 53292   776640104 5.26E+08
28291 eyal fredberg 55585491 e1y9a5l8@gmail.cAfner 4 Givatyim 53292   776640104 5.26E+08
28292 קובי דנינו 29672425   ירדן 12 מעלות     0505260517/049970431
28293 איילת הראל 22935720 harel_ayelet@yah61 גבעת הכלניות מושב רמות     054‐8089042
28294 יניב רחמילביץ 2.01E+08   הירדן 38 רמת גן     057818868
ניסים פיטוס28295   25446402     טירת כרמל     5.46E+08
28296 אליעזר אלקובי 67722959 shiranalk@gmail.c פנחס ספיר 20 קריית מוצק     052‐8761402 052‐45688
28297 נדב סנטור 14970859 nadav@biu.ac.il אונברסיטת בר א רמת גן     054‐3303523 050‐92455
28298 אבישי דהן 39290010 avishaydahan@ho אורן 30 נשר 36760   544332663
28299 LEV KVEIT 17246802 kveitlev@gmail.covolfson str.45 rishonlezio 75203   39654801 5.45E+08
28300 שני אבניאלי 52714284 avnielis@bgu.ac.il המלאכה 11 רמת גן     528498122 5.46E+08
28301 שני אבניאלי 52714284 avnielis@bgu.ac.il המלאכה 11 רמת גן     528498122 5.46E+08
28302 דודי כהן 38950150 duduco@cellcom. פנחס לבון 8 נתניה     522499235
28303 דודי כהן 38950150 duduco@cellcom. פנחס לבון 8 נתניה     522499235
28304 אמיר קומפורטי 22335251 kons3@bezeqint.n אנקור 59 כרמיאל 21723   508561665
28305 אמסטרדמרתמר הילה 57229437 amsterdam@beze כץ מיכל לייב 73 פתח תקווה 49374   052‐3294309
28306 אמסטרדמרתמר הילה 57229437 amsterdam@beze כץ מיכל לייב 73 פתח תקווה 49374   052‐3294309
28307 עמית טסלר 23520091 tesamit@gmail.co הרחבה חדשה כפר מרדכי 76854   08‐8598591 054‐59995
28308 עמית טסלר 23520091 tesamit@gmail.co הרחבה חדשה כפר מרדכי 76854   08‐8598591 054‐59995
28309 אופיר אזולאי 39078852 ofir@electroshop. גרצליה 1 חיפה     544444444
28311 דודי כהן 38950150   פנחס לבון 8 נתניה     0522499235/0546321487
28312 שלמה אידן 64410426 idan‐dev@012.net הכלניות רחובות 76608   08‐941‐4076 054‐743‐41072‐2300122
28313 שלמה אידן 64410426 idan‐dev@012.net הכלניות רחובות 76608   08‐941‐4076 054‐743‐41072‐2300122
28314 אלון חורב 2.01E+08   סמדר 1 א רמת גן     052451762
28315 אבנר מהדקר 13344288   האלה 5 טירת כרמל     054428661
28316 יהודה אלחדיף 7138688 rachel@offset.co.i שוקן 27 תל אביב     03‐6822056 052‐58882
28317 סאלין יבור     השרון 25 חיפה )בת ג     נוסף‐8526006‐04 טלפון אין
28318 אלכס גן 52377512   החרוב 15 תימרת     046545999/0522617999
28319 זיו מירי 3035391   הדס 10 זכרון יעקב     04‐6390646 054‐43906
28320 יעקב שלוש 65226136 emailyou@bezeqi הוברמן 14 תל אביב     0522‐597538
28321 יובל אליהו 25367947 elyuval@gmail.com זנגביל 20 תל אביב     050‐6386898 052‐36989
28322 מרטין רוגובין 3.13E+08 mgmort@yahoo.c סמדר 32 הרצלייה 46433   525559996
28323 אריה רביד 50770528 ariera@netvision.n קרית ביאליקשד 'ויצמן 9     04‐8711028
28324 אריה רביד 50770528 ariera@netvision.n קרית ביאליקשד 'ויצמן 9     04‐8711028
28325 עמית דמרי 3.03E+08 d.amit156@gmail. ירושלים צפת     502696666
28326 עוז איגרמן 36423648 ozeigerman@gma משמר הירדן 11 נס ציונה     526592416
28327 תומר גרובר 39512322 utomail@gmail.co עודה נדה חיפה 34385   48102922 5.28E+08
28328 יפתח צפוני 54057823 iftachtz@ganshmu אין גן‐שמואל 38810   054‐4348726
28329 יוסי בלו 33961178 yossi.bello@gmail כנפי נשרים 68 ירושלים 95464   524584750
28330 טל אמסילי 39823224 talamsili@walla.co הנופר 22 ראשל"צ     525299004 5.25E+08
28331 אולג לקורנוב 3.15E+08   עומר 29 כרמיאל     0508952057/0508952056
מיכאל גוליה28332 סננס 3.29E+08   הר חומה הרב חש ירושלים     0545624923/0545624912
28333 אלי יתח 6815351   הצבעוני 12 )שכ ' חיפה     052‐8338339



28334 מזרחי גאולה 42074997   גבעת זאב קריית ירושלים     0543534233/026769661 5.05E+08
28335 אלה חיקזמן 3.1E+08   שרת 14 פתח תקווה     0508240773/0779110264
28336 אבי נריה חן 37409752 avnetc@gmail.com10 מעלה הדקלים מצפה רמון 80600   86595124
28337 אבי נריה חן 37409752 avnetc@gmail.com10 מעלה הדקלים מצפה רמון 80600   86595124
28338 אלנה ברקוביץ 3.06E+08 eitanoren@013ne גלעד נצרת עילית 17000   04‐6462408 050‐37760 04‐9830315
28339 אמיר בניטה 25592536 amirb@icl‐group.c4 שמואל גוטהלף נס ציונה     08‐9409697 052‐86922
28340 יונה סנש 67871236 yonasenesh@gma מושב עצמוןהסנונית 22     054‐4659990 052‐52472
28341 אביב ברקן 28409266 barkan.aviv@gma ערבה 6 בת חפר     054‐6735974
28342 יניב שקל 38567558 yaniv@slw.co.il ניצנה 33 א' גבעתיים     050‐7361050 050‐77564
28343 צדוק חיים 57108060   רמב"ם 6 טירת כרמל     048574956/0522412782
28344 גבי יפרח 76974294   משה שרת 76 קריית חים     050‐8538910 04‐842052
28345 יוסי מטלוב 53368627 yosi_mat@postil.c בן זכאי 15 ירושלים 93302   02‐6786832 5.43E+08 26290425
28346 יוסי מטלוב 53368627 yosi_mat@postil.c בן זכאי 15 ירושלים 93302   02‐6786832 5.43E+08 26290425
28347 שרון שורק 33439746 mayam@sgy.co.il אליעזר פרידמן 3 פתח תקווה     525958303
28348 שרון שורק 33439746 mayam@sgy.co.il אליעזר פרידמן 3 פתח תקווה     525958303
28349 זיו מסלתי 31837792  mayams0@walla.3 אליעזר פרידמן פתח תקווה     525958303
28350 זיו מסלתי 31837792  mayams0@walla.3 אליעזר פרידמן פתח תקווה     525958303
28351 עליזה אברמובסקי 54207030 aliza_ya@yahoo.c הרצליה פיתסימטת חירם 4 46688   054‐2536789
28352 עליזה אברמובסקי 54207030 aliza_ya@yahoo.c הרצליה פיתסימטת חירם 4 46688   054‐2536789
28353 אייל אורגד 53888368 eyalor8@gmail.co145 שכ 'האלונים כפר תבור 15241   46765637 052‐35957 46520358
28354 אייל אורגד 53888368 eyalor8@gmail.co145 שכ 'האלונים כפר תבור 15241   46765637 052‐35957 46520358
28355 מיכל לוי 25023094 avimic20@013.net מאירוביץ 37 ראשון לציון     052377201
28356 אייל אורגד 53888368 eyalor8@gmail.co יהושוע חנקין 47 עפולה     052‐3595767 04‐652035
28357 מאיהוזיו מסלטי 31837792 mayam@sgy.co.il אליעזר פרידמן 3 פתח תקווה     0525958303/0525793940
28358 גילת ניסן 36347334 moran@hacktics.cהרצליה פיתמשקית 27 ,בית ק     09‐9565840 050‐86586
28359 יוסי מכלוב 53368627   בן זקאי 15 קטמו ירושלים     0542888461/026786832
28360 אורה עזרא 53610275   הנחלים 160 ירושלים     0508296235/237
28361 ענת אנקורי 31523871 anat.ankori@gmaiהציונות 38 )אזור אשדוד     054‐7719866 054‐69401
28362 משה שגב 23859416 moshesegev90@g התלתן 14 מעלה אדומ     527748059
28363 איציק בוגנים 32442840 mandala.adv@gm מושב עמיקם מושב עמיק     050‐8113383 077‐43706
28364 דימטרי גוץ 3.22E+08 gdshaim@yahoo.c ארלוזרוב 2 בת ים     054‐7525364 077‐20050
28365 ויקטור קפלקי 3.04E+08   הפרחים 28 רעננה     0544544248/0722356637
28366 ודים גלינר 3.12E+08 vadim.gliner@gma לאון בלום 8 חיפה     050‐6848905 054‐63434
28367 אני שמלה 3.29E+08   אהרונוביץ 3 כפר סבא     0544970686/0774400551
28368 יהודית קנטור 54602719 yac1234@gmail.co הראשונים 17 רמת‐גן     054‐4606585 03‐510685
28369 רועי עמוס 52789476 roeyamos@gmail.המתמיד 38 כניס רמת גן     0526868767/0543373501
28370 יצחק יקואל 3.07E+08 ijakoel@netvision. התאנה 7 כרמיאל     04‐9585126 052‐80815 04‐9886126
28371 יצחק יקואל 3.07E+08 ijakoel@netvision. התאנה 7 כרמיאל     04‐9585126 052‐80815 04‐9886126
28372 שטיין אקרמליאת 27212414 shamir‐st@bezeqi ההרדוף גבעת עדה     502594530
28373 שטיין אקרמליאת 27212414 shamir‐st@bezeqi ההרדוף גבעת עדה     502594530
28374 רומינה יצחקי 3.17E+08 rumina@netvision מרים הנביאה 3 דימונה     526572184 86572184
28375 אדי מוסקוביץ 48115539 eddiemosc@gmaiהגדוד העברי 29א חיפה 26304   48723184 5.22E+08
28376 אדי מוסקוביץ 48115539 eddiemosc@gmaiהגדוד העברי 29א חיפה 26304   48723184 5.22E+08
28377 עוז איגרמן 36423648 oze@amdocs.com משמר הירדן 11 נס ציונה 70400   526592416 7.8E+08
28378 דוד כהן 36987541 davidc123321@gm ביאליק נס ציונה 74092   89409933
28379 עמית ענבר 27295328 amit.inbar1974@g ביאליק 80 חולון 58381   050‐6661505 07‐250424
28380 עמית ענבר 27295328 amit.inbar1974@g ביאליק 80 חולון 58381   050‐6661505 07‐250424
28381 אסי הינדי 40137440 assiax@gmail.com בנימיני 4 תל אביב 67459   522905211
28382 אל נחש 5.58E+08 galashop@ynet.co מושב הודיה הודיה     054‐4600601
28383 אל נחש 5.58E+08 galashop@ynet.co מושב הודיה הודיה     054‐4600601
28384 אריה שרת 54275110 arie@amiram.co.il יבניאלי 42 גבעתיים 53603   03‐5718250 054‐42557 03‐5713331
28385 אריה שרת 54275110 arie@amiram.co.il יבניאלי 42 גבעתיים 53603   03‐5718250 054‐42557 03‐5713331
28386 יניב קורולנקו 32007890 yakoro@gmail.comקיבוץ עין השקיבוץ עין השלוש     052‐8581318 052‐82151
ח.פ410432גי פי גלובאל28387 54977855   וייצמן 2 תל אביב     054444301/037588830
אורלי ועמית28388 ענבר 37638954   ביאליק 80 חולון     0506661505/0572504246
28389 תיקי בן צור 53191094 tal‐hadas@bezeqi מנוחין 24 רחובות 76655   89414202 5.26E+08
28390 תיקי בן צור 53191094 tal‐hadas@bezeqi מנוחין 24 רחובות 76655   89414202 5.26E+08
28391 מנשה יעקב 51653020   רש"י 2 קריית אונו     077301198
28392 חזי רזניקוב 70401849 hezi99@gmail.com חביבה רייק 30 רעננה 43324   544349039 97716690 7.72E+08
28393 עדנה אגסי 1640044 guyedna@gmail.co המחתרות 12 רעננה 43551   054‐4988662
28394 עדנה אגסי 1640044 guyedna@gmail.co המחתרות 12 רעננה 43551   054‐4988662
28395 אושרית איגרמן 31203383 eiger3@netvision. משמר הירדן 11 נס ציונה 70400   526592416 5.27E+08
28396 דניאל קרן 21952890 thesils@gmail.com ארלוזרוב 84 תל אביב     542285009
28397 רועי לוי 39601695 roylevy84@gmail. צפת 2 תל אביב     502447446
28398 אסף ברשי 25309683 assi000@hotmail.c0 מושב אבן סשוהם 50 )משק     052‐8580028‐052‐7080770 02‐643719
28399 שמעון מיכאלי 44751337 michaeliamir@gm44 מורדי הגטאות הרצליה     050‐5728054
28400 שמעון מיכאלי 44751337 michaeliamir@gm44 מורדי הגטאות הרצליה     050‐5728054
28401 מוטי וג 25712514 WEGH@NETO.NET האחים יפה פתח תקווה 49403   050‐9219250
28402 לוי סילוק 63386577 levi.siluk@gmail.co מושב בית חאלמוג 6     050‐9029630 050‐78184
28403 איריס אבוטבול 29733508 iris10104@walla.c נתיב חן 41 חיפה 32688   052‐8647908
28404 איריס אבוטבול 29733508 iris10104@walla.c נתיב חן 41 חיפה 32688   052‐8647908
28405 אלכס גורליק 16932576 avglik@gmail.com10 מבוא השקמה גבעת זאב     02‐5367000 052‐35793
28406 ברוך אלגר 7.87E+08 ebaruch2@walla.casdad fasdfadfad     542049880
28407 ברוך אלגר 7.87E+08 ebaruch2@walla.casdad fasdfadfad     542049880
28408 ערן מטרני 21626544 eranmit@gmail.co בורלא 8 תל אביב 69364   547201221
28409 שמואל מניב 3389632 manivosh@bezeqi ויצו 8 חיפה 34400   052‐8506159 050‐85061
28410 שמואל מניב 3389632 manivosh@bezeqi ויצו 8 חיפה 34400   052‐8506159 050‐85061
28411 אפלואג אשכאיתי 39066824 ieshkar@gmail.com אורי לסר 6 תל אביב     578165150
28412 אפלואג אשכאיתי 39066824 ieshkar@gmail.com אורי לסר 6 תל אביב     578165150
28413 לאה בהט 3.1E+08 ll.bahat@gmail.co ד נ שקמים רבדים 79820   527282930 88588968
28414 ויטלי סירוטה 3.12E+08 vitsir@walla.com דוד רמז 14 אשקלון 78533   508952989
28415 עידן ספילטר 33821406 sivanys@gmail.com קיבוץ אור ה1 79190   050‐4560066 054‐52647



28416 לירן טובי 32870990 lt22@walla.co.il ישורון 17 הוד השרון     523574853
28417 דני אורבוך 51984862 danny50@netvisio הסביון 12 ירושלים     054‐5798961
28418 דני אורבוך 51984862 danny50@netvisio הסביון 12 ירושלים     054‐5798961
28419 רונן כהן 27857135 ronen1970@orang יוסף נתניה     547757775
28420 רונן כהן 27857135 ronen1970@orang יוסף נתניה     547757775
28421 תמיר סגל 23055452 tamir_se@bezeqin דבורנית 1ב נס ציונה     507559675
28422 תמיר סגל 23055452 tamir_se@bezeqin דבורנית 1ב נס ציונה     507559675
28423 זהר צפון 24477630 mitsizl@013.net.il חיילם 34 ביצרון 60946   777574914 050 77368
28424 אליאב ברונסקי 40168742 eliavtaz@gmail.co חיים מרינוב 29 ירושלים     576690166 26769651
28425 אליאב ברונסקי 40168742 eliavtaz@gmail.co חיים מרינוב 29 ירושלים     576690166 26769651
28426 נסים לאוזון 65043366 nissim_43@walla. מבצע הראל 16 ראשל 75443   505302890 39613636
28427 נסים לאוזון 65043366 lauzonnissim@012 מבצע הראל 16 ראשל"צ 75443   505302890 39613636
28428 וסבולוד שדלוסבסקי 3.04E+08 SEVAS@ELISHAHO נוריות 21 )נשר( נשר חיפה     050‐6437826 04‐821822
28429 תמיר אחיטוב 3.01E+08 tamirahituv@gma דובנוב 5 חיפה     050‐7355403 050‐55134
28430 הגר לוי 3.23E+08 studio@ekdesign.c החרש נס ציונה     506377200
28431 עמוס גולדמן 6739775 golamos@gmail.co קפלן 20 נהריה     054‐8001999 077‐40441
28432 שרון חזי 3.05E+08 sharon.hezy@gma46 ועידת קטוביץ תל אביב     054‐9982055 054‐99820
28433 מארק רוזנברג 3.2E+08 ku4m@hotmail.co הכרמל 12 א חשמונאים     0526647887/089761946
28434 חיים מילבאור 50772409 haim_mil@hotma הזית 11 זכרון יעקב 30900   46398950 5.45E+08
28435 נועם מילבאור 2.04E+08 noam_milbauer@ הזית 11 זכרון יעקב 30900   46398950
28436 נועם מילבאור 2.04E+08 noam_milbauer@ הזית 11 זכרון יעקב 30900   46398950
28437 ברוריה פטימר 50729219 bruryap@walla.co דיזנגוף 50 תל אביב     050‐5546290 050‐53802
28438 אסתר כץ 64460157 katzim1@netvisio קהילת סלוניקי 4 ת"א 69513   03‐6493743 5.44E+08
28439 אסתר כץ 64460157 katzim1@netvisio קהילת סלוניקי 4 ת"א 69513   03‐6493743 5.44E+08
28440 אריה מור 2535391 ariemor9@walla.c כספי 2 בת גלים     048527662/0522256132
28441 אסתר כץ 64460157 katzim1@netvisio קהילת סלוניקי 4 תל אביב     0544365004/036493743
28442 דפנה רוסו 40573073 dafna.shachar@gm קיבוץ כפר עקיבוץ כפר עזה 85142   547916053 5.48E+08
28443 דניאל וולטר 65131187 walterdaniel@walידע עם12 רמת ג רמת גן 52526   545727196
28444 דניאל וולטר 65131187 walterdaniel@walידע עם12 רמת ג רמת גן 52526   545727196
28445 דניאל וולטר 65131187 walterdaniel@walידע עם12 רמת ג רמת גן 52526   545727196
28446 Yoram Werner 56830789 wernery@bezeqin מנורה 12 גבעתיים 53490   054‐4928855
28447 Yoram Werner 56830789 wernery@bezeqin מנורה 12 גבעתיים 53490   054‐4928855
28448 שי אייל 38295069 shaieyalis@gmail.c יקינטון 95 כפר יונה     525816633
28449 שי אייל 38295069 shaieyalis@gmail.c יקינטון 95 כפר יונה     525816633
28450 יובל רום 37293321 romm.yuval@gma יריחו 7 תל אביב 62035   508846984 35440687
28451 פבל פורמן 3.09E+08 pfp1989@gmail.co המחתרת 10 קרית ים     48769518 5.26E+08
28452 אריה מור 2535391   כספי בת גלים חיפה     48527662 5.22E+08
28453 אריה מור 2535391   כספי בת גלים חיפה     48527662 5.22E+08
28454 אריה מור 2535391   כספי בת גלים חיפה     48527662 5.22E+08
28455 אריה מור 2535391   כספי בת גלים חיפה     48527662 5.22E+08
28456 אריה מור 2535391 ariemor9@walla.c כספי בת גלים חיפה 35015   48527662 5.22E+08
28457 Joe Lesser 12655189 lesser.joe@gmail.cשדרות מיכאל נא תל אביב 69581   36993118 5.23E+08 36993118
מועצה מקומ28458     ilana044@walla.co1 שדרות בן גוריון מצפה רמון     050‐2012042 08‐659621
28459 ניסיון ניסיון 40097666 eyal@test.com העצמאות חיפה 33034   776203040 077‐41400 077‐6203041
28460 ניסיון ניסיון 40097666 eyal@test.com העצמאות חיפה 33034   776203040 077‐41400 077‐6203041
28461 לילך כהן 25014523 cli@il.ibm.com השחף 6 קדימה     052‐8395296
28462 שפירא פבל 3.14E+08 shapirapavel@gm דולב 2 קריית חיים     0544227464/0546203671 7.77E+08
28463 גלעד אופיר 54242730 giladop@gmail.co המייסדים 39 רמת השרון     0577571110/035477074
28464 עידית יונש 35856400 ida22@walla.co.il יורדי הסירה תל אביב     052‐5929988
28465 עידית יונש 35856400 ida22@walla.co.il יורדי הסירה תל אביב     052‐5929988
28466 הדס שתי 66483462 shatihadas@gmail אלי כהן ראשון לציון 75454   054‐7232329 5710822 5710822
28467 משה כהן 52277118   שלום לחמי 11 ב נס ציונה     0502185326/0507563101 7.72E+08 7.72E+08
28468 ניצן פלג 56768922 nitzan@sagiv.com משאבי שדה128 85510   507547378
28469 ניצן פלג 56768922 nitzan@sagiv.com משאבי שדה128 85510   507547378
28470 מזל חסקי 54124540   קיבוץ מעגן מיכאל קיבוץ מעגן      0543028956/0524700550
28471 גואל ישראלי 25054149 goel.onenoshi@gm קרית רבין בית שאן 10900   506519306 04‐6060301
28472 גואל ישראלי 25054149 goel.onenoshi@gm קרית רבין בית שאן 10900   506519306 04‐6060301
28473 ברק טובי 36444073 barak.tovi@gmail. עלומים 28 רמת גן     0504960004/0546626432
28474 שגיא לבנהרט 3.01E+08 sagilo@gmail.com הרב קוק 8 קרית מוצקי     054‐3009080
28475 קרנית משולם 25090572 krntms@netvision הדגנים גבעתיים     502801133
28476 דמיטרי אסטרין 3.06E+08 thedima@walla.co ק"קל 13ב ראשלצ     542116565
28477 אבי פרידמן 32931610 avman@walla.co.i רש"י 36 תל אביב     054‐7921299 054‐43812
28478 מיכה פוליסון 14767909 mowlison@hotma הרצליה פיתוינגייט 42 46752   545934204 7.65E+08
28479 מיכה פוליסון 14767909 mowlison@hotma הרצליה פיתוינגייט 42 46752   545934204 7.65E+08
28480 נאוה שוורץ 36356731 nava_sch@yahoo. מוזיר יעקב 3א' תל אביב     523229840
28481 אלי ניסן 37217635 elinissan@gmail.co סנהדרין 7 תל אביב 5040   504043222
28482 רועי ליבר 29733193 roee        
28483 רועי ליבר 29733193 roee        
28484 רועי ליבר 29733193 roee        
28485 רועי ליבר 29733193 roee@hna.co.il שלומסקי 49 תל אביב     050‐7357208
28486 פנחס אלגריסי 61467213 ebaruch2@walla.c משק 12 מושב שדה     054‐2049880 054‐67221
28487 דועה עביסאט 3.01E+08 doaa.aw@gmail.co נח 6 תל אביב     054‐3154226 054‐24359
28488 fhsjkdfhg vsdhfwguif 40303938 a@aaaaaa.co.il sfgbsdfgb fgbsfgbhsfg    54555666
28489 fhsjkdfhg vsdhfwguif 40303938 a@aaaaaa.co.il sfgbsdfgb fgbsfgbhsfg    54555666
28490 איציק משולם 28605152   הדגנים 1 גבעתיים     0502801133/0502901133
28491 נטליה דובקין 3.17E+08 natalya_bukrinski@ אביטל 45 יוקנעם עילי     547405628 5.44E+08
28492 אלה גל 16925273 ellag@OREX‐CR.CO שלון 19 חיפה     547454810
28493 אלה גל 16925273 ellag@OREX‐CR.CO שלון 19 חיפה     547454810
28494 רפאל נתן 10643021 rafael.nathan@liveישוב לוטם )ליד מ ישוב לוטם     054‐4510691 04‐677812
28495 זוהר פחימה 57375669 zohar@pahima.co קצרין 4 ראשון לציון     052‐2795305 052‐44799
28496 beta muges 3.14E+08 bmuges@nds.com הנחלים 24 מעלה אדומ     054‐5664948 054‐21526
28497 ניצן פלג 56768922 nitzan@sagiv.comבאר שבע )עטול סנטר הבדיל     050754737



28498 יהושע גורביץ 50213495 gurevitchs@gmailסולם יעקב 4 )שכ ירושלים     054‐8432205
28499 דימיטרי גוץ 3.22E+08 gdshaim@yahoo.c חגב ג 75 באר שבע     0546550318/0546550317
28500 ארנסט אלחזוב 3.11E+08 erik16il@yahoo.co משעול דקר קרית‐גת     545322819
28501 ארנסט אלחזוב 3.11E+08 erik16il@yahoo.co משעול דקר קרית‐גת     545322819
28502 טרבאיב אנה 3.14E+08 akimanna@walla.c נווה גנים 17 חיפה     528750444 7.22E+08
28503 גוש פרישפלס 15467731 saiph16@yahoo.co13 יהודה הנשיא תל אביב     507989615 5.48E+08
28504 אמיל קורקוס 63703144 ekorkus@yahoo.co29 רחוב הרימון רינתיה 73165   522337669 7.73E+08
28505 אמיל קורקוס 63703144 ekorkus@yahoo.co29 רחוב הרימון רינתיה 73165   522337669 7.73E+08
28506 marwan qafisheh 86041274 marwan_q@windoesawiya jerusalem 97200   548381373 5.47E+08
28507 ששון מורה 14274799 sasson_m@rad.co חנה רובינא 34 ראשון לציון     050‐3833891 052‐32555
28508 חיים מילבאור 5077240 haim_mil@hotma הזית 11 זכרון יעקב     0545246765/046398950
28509 bb bb 12345674 b@b.net bb 23 bb     98765432
28510 שטיין אקרמשמיר 31885692 shamir@fibrolan.c הרדוף 13 גבעת אדה     0502594530/0525993003
28511 יורם גדעוני 57246993 yoram.gideony@m שחם 26 שוהם 60850   39730355 5.45E+08
28512 יורם גדעוני 57246993 yoram.gideony@m שחם 26 שוהם 60850   39730355 5.45E+08
28513 קובי גבריאלי 56042443 kobig313@walla.c החרוב 313 עדי     523738080 5.28E+08
28514 עמית ביר 38716254 rachelibp@gmail.c זטוצקי 2ב תא דואר 30מזכרת בית   077‐7500038 052‐86565
28515 דוד וסימה כהנא 6643456 kahanad1@walla.cשחם 7 )שכ 'חלומ חיפה     052‐2694854 052‐37782
28516 fgsdf sdfbsdfvb 40303938 a@aaaaaa.co.il dfghdfghdf ghsfg     54555666
28517 שמוליק גרייצר 34912170 gritzer4d@gmail.c  חיים הזז רעננה 43308   544268008 5.44E+08
28518 אורן אלרם 58649252 elramo@inter.net פנחס רוטנברג 9 רמת גן 52296   03‐6764053 052‐38329
28519 אורן אלרם 58649252 elramo@inter.net פנחס רוטנברג 9 רמת גן 52296   03‐6764053 052‐38329
28520 צחי שקרצי 37339363 stzachi@gmail.com רוטשילד 115 פ"ת     054‐8884469
28521 צחי שקרצי 37339363 stzachi@gmail.com רוטשילד 115 פ"ת     054‐8884469
28522 nessi ashkenazi 24484271 anessi@bezrqint.n11 אלישע הנביא מודיעין 71722   08‐9716351 052‐53355
28523 nessi ashkenazi 24484271 anessi@bezeqint.n11 אלישע הנביא מודיעין 71722   08‐9716351 052‐53355
28524 nessi ashkenazi 24484271 anessi@bezeqint.n11 אלישע הנביא מודיעין 71722   08‐9716351 052‐53355
28525 nessi ashkenazi 24484271 anessi@bezeqint.n11 אלישע הנביא מודיעין 71722   08‐9716351 052‐53355
28526 לאוניד קורילן 3.11E+08 leonid.kurilan@gm אשל 24 כפר יונה 40300   98989892 5.47E+08 97498154
28527 לאוניד קורילן 3.11E+08 leonid.kurilan@gm אשל 24 כפר יונה 40300   98989892 5.47E+08 97498154
28528 ליאור אשל 29490950 ormi98@walla.com יהודה הלוי ראשון לציון     507777250 7.77E+08
28529 שרה מרחבי 23651516 saramer3@walla.c אנילביץ 21 רחובות 76403   523654120 7.73E+08 7.73E+08
28530 שרה מרחבי 23651516 saramer3@walla.c אנילביץ 21 רחובות 76403   523654120 7.73E+08 7.73E+08
28531 ח.פ 891797אמונים שיר 54099528   דרך עפרון 7)מפע אריאל     039060708/0544872665
28532 מיכאל טריגר 3.03E+08 mtriger@gmail.co אצל 15 רמת גן     054‐9760011 054‐58574
28533 חגי אסרף 25506577 h‐asraf@zahav.ne זמיר 6 הוד השרון     97456731
מיחשוב 28534000     izak1975@vmail.cנחלים 6 )אזור תע שדרות     052‐3915414 08‐661251
28535 אולגה וילסקר 3.21E+08 olga@vilsker.com( 3 אברהם גרנות ירושלים     054‐7718333 077‐50183
28536 גלעד כהן 40586422 tal@cigol.co.il התמר 3 , בניין כו יקנעם     050‐7663102 052‐33577
28537 אבשלום מנשרי 36702272 avshush22@gmail  צן(אתר כרבילות)     0545‐236998
28538 אבנר שגיא 38274908 avner@gmail.com ת.ד 340 טל שחר 76805   523312134 5.47E+08 7.73E+08
28539 אבנר שגיא 38274908 avner@gmail.com ת.ד 340 טל שחר 76805   523312134 5.47E+08 7.73E+08
28540 פליקס פודושבה 3.13E+08 felix777p@gmail.c סמטת השרון 4 בת ים 59615   054‐4202613
28541 פליקס פודושבה 3.13E+08 felix777p@gmail.c סמטת השרון 4 בת ים 59615   054‐4202613
28542 einat nagar 39389531 einatn24@gmail.c החלוצים 28 בית שמש 99015   528265271
28543 ויקטוריה גרשקוביץ 3.09E+08 eva7adam@gmail הכלנית 3 ב אשדוד 77574   528664712 5.23E+08 88556298
28544 ויקטוריה גרשקוביץ 3.09E+08 eva7adam@gmail הכלנית3ב אשדוד 77574   88556298 5.23E+08 88556298
28545 צחי אבוטבול 24443194   נתיב חן 41 חיפה     0522330023/0528647908
28546 יורם דהאן 52754785 dyor2@zahav.net. ויצמן 67 תל אביב     36058643 5.44E+08 36058643
28547 יורם דהאן 52754785 dyor2@zahav.net. ויצמן 67 תל אביב     36058643 5.44E+08 36058643
28548 הדס זנו 40312829 tinkel20@yahoo.c בת עין בת עין 90931   02‐9309316
28549 הדס זנו 40312829 tinkel20@yahoo.c בת עין בת עין 90931   02‐9309316
28550 Tania Zeldin 3.04E+08 taniaz888@gmail. Yaara 23, Beer‐SBeer‐Sheva 84849   503094885 5.07E+08
28551 אורן מאיר   orencopy@netvisi מנחם בגין 35 קרית מוצקי     528000309
28552 עופר סויסה 28108959 OFERSW1@walla.c השעורה גן יבנה 70800   507448337 7.73E+08
28553 עידן מטרי 41699992 idandafna@gmail. הגיחון 13 תל אביב     508870180
28554 פבל גיברץ 3.15E+08 pavel.giverts@gm משה דיין 70 ירושלים 97570   544602091
28555 פבל גיברץ 3.15E+08 pavel.giverts@gm משה דיין 70 ירושלים 97570   544602091
28556 יהודה אדרי 58849647 hv499964@walla.c עציון 12 קרית ים     522696639
28557 יהודה אדרי 58849647 hv499964@walla.c עציון 12 קרית ים     522696639
28558 יוסי בן הרוש 56185085 yosibh1@gmail.co19 אהרון כצנלסון פתח תקוה     528207997 5.47E+08
28559 פבלו סידלסקי 3.08E+08 pablocd@walla.co הניקרה 5 מעלה אדומ 98559   527334677 5.29E+08 7.78E+08
28560 פבלו סידלסקי 3.08E+08 pablocd@walla.co הניקרה 5 מעלה אדומ 98559   527334677 5.29E+08 7.78E+08
28561 Ron Peled 54196134 ronip57@bezeqint26 Hashayatim Rishon Lez 75437   522236662 03‐7749002
28562 Ron Peled 54196134 ronip57@bezeqint26 Hashayatim Rishon Lez 75437   522236662 03‐7749002
28563 אברהם בן נון 53888392 avibenun@gmail.c 'ב 14 כפר סבא 44372   97653520 5.48E+08
28564 אברהם בן נון 53888392 avibenun@gmail.c 'ב 14 כפר סבא 44372   97653520 5.48E+08
28565 מיכאל קוגן 11038460 mkogan12@inter. הרדוף 5 כפר סבא 44532   054‐9222585 077‐96109
28566 יאיר שניאור 55537658 shneory@bgu.ac.i סייפן 26 להבים 85338   506231985 5.24E+08
28567 איתי דרדיקמן 36424448 dardikman@hotm סנונית 17 עין שריד     545421110 5.24E+08
28568 יבגני שנידדר 3.04E+08 yevgenis@mellano יצחק הן צבי 14 קרית מוצקי 26230   546381911
28569 ולדימיר קולטון 3.07E+08 vladimir@jordanva אלי כהן 19 קרית ים     052‐5696663
28570 ולדימיר קולטון 3.07E+08 vladimir@jordanva אלי כהן 19 קרית ים     052‐5696663
28571 אופיר שטלצר 23044720 stelzero@netvisio הארזים29 מוצא עלית 90820   052‐6065588 26222649
28572 נתן כרמון 51976702 natan.kar@gmail.c בית 135 יובלים 20142   504039550
28573 נתן כרמון 51976702 natan.kar@gmail.c בית 135 יובלים 20142   504039550
28574 זהר זפרני 40447369 zzafrani@walla.co י.ל גורדון תל אביב     524474481 5.24E+08
28575 אלין וקנין 3.03E+08 alin.vaknin@gmail הרב עוזיאל 74 שלומי 22832   773355153 5.43E+08
28576 אלין וקנין 3.03E+08 alin.vaknin@gmail הרב עוזיאל 74 שלומי 22832   773355153 5.43E+08
28577 אבי ברכה 22633713 avib10@zahav.net אהרון מסקין באר שבע     052‐3819287 077‐94001
28578 אסף שובינסקי 34976910 shubinsky@gmail. תש"י רמת גן 52503   054‐4950654
28579 אסף חיים 33560830 asi.h42@gmail.com העליה השניה הרצליה     545593911



28580 אסף חיים 33560830 asi.h42@gmail.com העליה השניה הרצליה     545593911
28581 איליה בר חיים 3.07E+08 ilyabar@gmail.com קלונימוס 15 תל אביב 62644   054‐4326713 054‐54242
28582 amnon moshkovitz 5.83E+08 jafa477@gmail.co lvinepshten 37 rehovot 76461   528701860
28583 נטליה דובקין 3.17E+08 natalya_bukrinski@ יקנעם עיליתאביטל 45     054‐7405628 054‐42481
28584 מאיר צור 14464952   שער הגיא 23 חיפה     0506395733/048252853
28585 הרצל הלה 53204020 herzlhela@gmail.c גבעתי 48 רמת גן     054‐4574926
28586 ריצארד דרוקר 12357067   גלעד 2 רמלה     089211307/0507711274
28587 ניר פאלאס 29666773 nirp321@gmail.coקיבוץ סער )ליד נ קיבוץ סער דואר נע גלי   052‐4246856 04‐985667
28588 אריה שרמן 64546120 shermanarie@wal דקר 24 קרית מוצקי     050‐5299221 04‐876303
28589 אופיר אלקלעי 43964610 ofiralk@gmail.com הצללים 2 צור הדסה     052‐5706674 02‐535761
28590 בנימין טננבאום 65478208 benyt@netvision.n סורוקה 39 חיפה 34759   528890420
28591 תמיר אשבל 32439184 eshbal.mt@gmail. מושב מרחבמושב מרחביה     052‐3706676 04‐652611
28592 איציק ישראל 28604809   שדרות הציונות 4 קרית אתא     050‐8212405 050‐82124
28593 ליאת תהילה 32779035 liat_tehila@hotma ריינס 21 גבעתיים     0523821389/0546404154
28594 Vitali Mirkin 3.21E+08 inga_z@inter.net. Ofek 4 Arad     525852104
28595 נתן גלברט 66709288 matget@gmail.com מבצע אסף 19 כרמיאל     0504565546/046785278
28596 גיא סטריק 59271890 gstarik@gmail.com הליבנה גבעת עדה     526691111 5.27E+08 1.53E+10
28597 מרגריטה שרפוב 3.23E+08 orenkorbush@wa גורדון 3 ראשון לציון     545599058 5.47E+08 7.79E+08
28598 הדס קוזוקרו 40035214 hadaskaru@gmail לביא 6 גבעתיים     054‐9955909
28599 הדס קוזוקרו 40035214 hadaskaru@gmail לביא 6 גבעתיים     054‐9955909
28600 ניר קרוננברג 31711898 nirkro@gmail.com דרך השלום ת"א     523510212 4684742
28601 תומר וולף 34554584 wtomerw@gmail.c הלוטוס 13 רעננה     054‐9487554 050‐73494
28602 אורי פז 21806195 oripaz83@gmail.co איטליה 39 חיפה     543040866
28603 אורי פז 21806195 oripaz83@gmail.co איטליה 39 חיפה     543040866
28604 יאיר חי 37305182 hoz222000@gmai ניקנור 218 ירושלים     0507874201/0528618288
28605 אסף יפה 21526611   המעפילים 24 באר שבע     0524233514/0524747868
28606 נינה קרמונה 24569105 nina_k@meuhede שפינוזה 4 אזור     35589182 35237642
28607 נינה קרמונה 24569105 nina_k@meuhede שפינוזה 4 אזור     35589182 35237642
28608 יהודה פורת 50190313 yhporat@bezeqint מרטין בובר 17 חיפה     0544574524/048256288
28609 סיגל גולן 39886532 sigalgolan972@gm הגפן חיפה     523456789
28610 סיגל גולן 39886532 sigalgolan972@gm הגפן חיפה     523456789
28611 יוסי נחמן   uk873@iec.co.il        
28612 נתן זיקאס   nat.zik@gmail.com       
28613 בועז שבתאי 36187235 boaz_sh4@walla.c קיבוץ בית אקיבוץ בית אורן 30044   052‐4397651 050‐79394
28614 yossi bixen 61002424 yossi.bixen@wind הקשת 6 נס ציונה     524594970
28615 קובי שרב 53591673 Kosharav@gmail.c גן יאשיה ,עמגן יאשיה 76 38850   054‐5536116
28616 ציפי בן זאב 51229391 arikbz@mcc.org.ilיקינטון 49 )כניסה חיפה     052‐2633575 04‐825890
28617 מיכאל יוקלזון 3.17E+08 myoukelzon@gma עפרוני 7 שלומי     546896842 7.75E+08
28618 משה וידס 24534141 vi.moshe@gmail.c חבצלת בת חפר 42842   523683842
28619  לי‐אור גרבר 34986596 li_or1912@walla.c קיבוץ עין כראין 30860   052‐2350166
28620  לי‐אור גרבר 34986596 li_or1912@walla.c קיבוץ עין כראין 30860   052‐2350166
28621 סופי קומיסר 56813058 sophiely1@gmail.c אזר 177 כפר סבא     0547608080/097656053
28622 יוסי קפלן 53642443 yossik@cellint.com האוניה 44 ראשון לציון     052‐8339977 03‐962377
28623 ערן בן דוד 31757248 eranbd@rafael.co חוחית 9 זכרון יעקב     544795735 054541904
28624 אהוד אלוף 52133592 ealouf@gmail.com שטריקר 25 תל אביב     507340018
28625 שירי שפיצר 39852918 shirishp@walla.co הא באייר תל אביב     505840004
28626 שירי שפיצר 39852918 shirishp@walla.co הא באייר תל אביב     505840004
28627 אסף קראוס 25116781 assaf.krauss@gma בורלא 24 ירושלים 93714   547776775 5.48E+08
28628 אלי שטרן 34436303 elishteren@walla. הקבלן ירושלים     549108488 5.49E+08
28629 יאיר וקנין 63084834 yair2527@nana10 זמיר פ"ח‐כרכור 37000   46376716 5.07E+08
28630 יאיר וקנין 63084834 yair2527@nana10 זמיר פ"ח‐כרכור 37000   46376716
28631 זאב פוירשטיין 38378303 kerenf.home@gm הר סיני 10 קרית גת 82000   505568833 5.47E+08
28632 רוני בלום 3.24E+08 ronyblum@gmail.c קרית נטפיםקרית נטפים     547784587
28633 סברינה פ .אזולאי 3.09E+08 sabrinaf79@gmail נתניה ,קריתשבטי ישראל 11     507772073
28634 סברינה פ .אזולאי 3.09E+08 sabrinaf79@gmail נתניה ,קריתשבטי ישראל 11     507772073
28635 רשל מנשהאוף 11768074 rashel190@walla.c חיים לבנון 86 תל אביב     052‐8936260 03‐642342
28636 ניר קרוננברג 31711898   דרך השלום 115 תל אביב     0523510212/0524684742
28637 ברוריה מור 2.01E+08 bru1811@gmail.co ילג 20 קרית אתא 28068   507584307
28638 ברוריה מור 2.01E+08 bru1811@gmail.co ילג 20 קרית אתא 28068   507584307
28639 עוז אליעזר 38454708 oz@secure4u.co.il אילנות 23 הרצליה     054‐3110919 077‐20088
28640 אנגודאי בזונך 3.17E+08 anjib@walla.comפנימיית מקווה יש בכניסה לחו     054‐9212906
28641 רון ענטנברג 39890793 ron.su12@gmail.c בלינסון 12 קרית חים     052‐6660471 054‐65340
28642 דויד דרכי 57823486 darkid313@hotmaקיבוץ רמות מנשה קיבוץ רמות     0523793598/049895990
משק גלילי ע28643         מושב תל עד     054‐7871455 04‐642128
28644 לינדה ימה 12779351 linyama2@yahoo. ויצו 10 )בית דירו חיפה     052‐4722256 04‐837504
28645 יעקב וינגרוד 51509982   הפלוגות 36 קריית חיים    
28646 זיו רביזנוביץ 3.05E+08 zorikr@gmail.com גוט לוין 19 חיפה 32922   547872862
28647 זיו רביזנוביץ 3.05E+08 zorikr@gmail.com גוט לוין 19 חיפה 32922   547872862
28648 שוורץ משה 23528706 sc_moshe@walla. הנופר 14 נהריה     0545655109/0577626709
28649 מזל אורדוב 38794392   נוה יעקב ויקטור ו ירושלים     0506272089/0545608542
28650 אליה כהן 22334973 eac770@gmail.com הנשיא 10 צפת     054634770
28651 איריס חיימוביץ 54188354 iris.haymociciy@m הצנחנים 4 ראשון לציון 75712   525200722 39608995
28652 איריס חיימוביץ 54188354 iris.haymociciy@m הצנחנים 4 ראשון לציון 75712   525200722 39608995
28653 איריס חיימוביץ 54188354 iris.haymociciy@m צנחנים 4 ראשון לציון     525200722 39549204
28654 רונית הבר 57493363 ronit@feelternet.c הרימון 5 רמת השרון     0508833334/0524031440
28655 יחיאל לאמאש 26532200 ychiel@gmail.com הציונות 9 קרית אתא     549996260
28656 יחיאל לאמאש 26532200 ychiel@gmail.com הציונות 9 קרית אתא     549996260
28657 רועי מיכאלי 3E+08 mayanc7@gmail.c רוטנברג 5 נתניה     578144983 5.48E+08
28658 רועי מיכאלי 3E+08 roy018@walla.com רוטנברג 5 נתניה     578144983 5.48E+08
28659 רועי מיכאלי 3E+08 roy018@walla.com רוטנברג 5 נתניה     578144983 5.48E+08
28660 מריה מיירסון 3.27E+08 homchik@yandex קקייל 15א בת‐ים 59436   548056801 5.27E+08
28661 ממן שלמה 62469267   חצב 18 כפר ורדים     049573921/0524766352



28662 רן אהרון 24828279   קריית מלאכהחרושת 32     0547801125/0507600606
28663 אברהם איגל 39964481 avi.igel@gmail.com סוקולוב 58/6 קרית אתא 28211   774008172 5.08E+08
28664 אברהם איגל 39964481 avi.igel@gmail.com סוקולוב 58 קרית אתא 28211   774008172 5.08E+08
28665 שחר אדלשטיין 37546942 shachar.edl@gma פנחס בן יאיר 3 אלעד     054‐8046806 03‐932138
28666 צביקה נווה 52866050 zvika@zvi‐naveh.c קרית ביאליקיקינטון 2     052‐2259328 04‐872500
28667 Izchak Zobel 51337046 Izobel@lumenis.co חטיבת הראל רעננה     548058895
28668 Victor Fabrits 3.23E+08 fabrits@bezeqint.6 בן אליעזר אריה ירושלים 93826   02‐6448933 052‐35533
28669 סאמי מוסא 20098596 sami.mousa@gma כפר ראמה כפר ראמה     054‐4807553 04‐998876
28670 דימיטרי דוידוב   dmdavidov@gmai האודם 1 גן יבנה     544302607 5.22E+08
28671 מיכאל פורה 9386459 poreh@tx.technio אינשטיין 28 חיפה 34604   48251011 5.29E+08 48254277
28672 מיכאל פורה 9386459 poreh@tx.technio אינשטיין 28 חיפה 34604   48251011 5.29E+08 48254277
28673 נתן שטרנהרץ 39759576 kochavlev1@wallaמדבר סיני 24 )גב ירושלים     052‐6903015 052‐76730
28674 guy alon 36210623 alonguy1@gmail.c22 טשרניחובסקי חיפה 35703   054‐6565909
28675 שירי שפיצר 39852918 shirishp@walla.co הא באייר תל אביב     505840004
28676 יהודה סטולוב 57071177 yehuda@interfaith משכן שילה 8א ירושלים 96227   26437234 26437234 26437234
28677 גיא בן אפרים 22823686 guybe@012.net.il פינסקר 16 הרצליה     054‐4576163
28678 משה בנאיש 39092630 benaishm@hotma15 שער האריות חולון     526959993
28679 אלעד מימון 40891848 eladmm@hotmail קידה 8 להבים     522456474 5.22E+08
28680 יהודית הללה   statechart@gmail. הציפורן 45 ירושלים    
28681 אלעד טמם 38071486 eladtamam@hotm האלה 5 לוד 71531   89236765 5.04E+08
28682 יובל זיו 56585425 zivholdings@gmai טרומפלדור קרית אונו     0523‐564040
חברת צ'מפ28683     drorn@champ.co.הלח"י 9 )חברת צ בני ברק     054‐3223507 03‐577909
28684 bcg ח.פ504448   Friedman.Dina@bמגדל עזריאלי המ תל אביב     052672811
מ.טקילה בע28685       דרך עכו 61 קרית מוצקי     052‐3794141 מוטי
28686 שלום כהן 23950421 shalomch12@wall ארלוזורוב רחובות     89349877 5.77E+08
28687 שלום כהן 23950421 shalomch12@wall ארלוזורוב רחובות     89349877 5.77E+08
28688 ינון ושדי 40794414 yenonv@walla.com וילנא ת"א     525511800
28689 ינון ושדי 40794414 yenonv@walla.com וילנא ת"א     525511800
28690 מיכל עמיצור 6928519 mamitsur@gmail.c אוסטרובסקי רעננה 43371   054‐8004741/097719755
28691 מיכל עמיצור 6928519 mamitsur@gmail.c אוסטרובסקי רעננה 43371   054‐8004741
28692 ינון ושדי 40794414 yenonv@walla.com וילנה 1 תל אביב     052‐5511800
28693 רפאל סימונסון 58103185 coffeeman1@wall הירמוך 103 כפר יונה 40300   528334905 98942814
28694 רפאל סימונסון 58103185 coffeeman1@wall הירמוך 103 כפר יונה 40300   528334905 98942814
28695 מיטל בן‐דוד 64986102 mbd11@walla.co. פרץ פסקל פתח תקווה     052‐8463465
28696 אלינה פוזיילוב 3.04E+08 laume_a@yahoo.c אגס אשדוד     548184816
28697 אסף ויסנברג 37597689 assi38581@gmail. שבט 15 מודיעין 71723   502282973 7.78E+08 7.78E+08
28698 אסף ויסנברג 37597689 assi38581@gmail. שבט 15 מודיעין 71723   502282973 7.78E+08 7.78E+08
28699 kiril prodan 3.19E+08 kirill25@015.net.il הדודאים 13 יקנעם     49597362 5.03E+08
28700 דיאנה בניסטי 3.04E+08 dianabul4@gmail. ברודצקי 43 נתניה 42408   528549994
28701 דיאנה בניסטי 3.04E+08 dianabul4@gmail. ברודצקי 43 נתניה 42408   528549994
28702 אורן שבתאי 23681091 orenshabtay@wal מבצע דקל 7 מודיעין 71720   89713511 5.78E+08
28703 אלי רון 34454934 eliezer_ron@hotm אנטוקולסקי 15 תל אביב     547802132
28704 ניצה שוורץ 6664205 sschwarz.stphen@ הרא"ה 70 רמת גן     052‐8884606 052‐86759
28705 שלומי חי 38584306 shlomi.chai@gmai צ'רניכובסקי 9 הרצליה     054‐6678286 054‐56873
28706 הלל גולנד 30282032 hilgol@013.net.il המעורר 21 גבעתיים     052‐2726894 03‐670025
28707 עובדיה שי 68598044 ovashai@gmail.co ליבנה 27 לוד 71400   528457170 5.28E+08
28708 אורי אברהמי 3E+08 oriavr@gmail.comשדרות ז'בוטינסק יבנה 81547   525202263
28709 גלית אטיאס 32070351   ירושלים )שכהממציא 8     050‐8930082 050‐58499
28710 ספיר חיים 30358337 hasapir1@walla.co6 שדרות הנשיא חיפה     054‐7405040 04‐833608
28711 לזר חיימוביץ' 3.09E+08 Lazar_msn@walla בבל 9 עכו 24706   523963375 49819180
28712 לזר חיימוביץ' 3.09E+08 Lazar_msn@walla בבל 9 עכו 24706   523963375 49819180
28713 איציק דהן 37556560 itzikda@iaa.gov.il יוסף נקר 29 פתח תקווה     39228727
28714 יבגניה בנדיק 3.17E+08 mashaifima@beze נירים 4 לוד     506411648
28715 בוריס זלצמן 3.07E+08 boris@bgu.ac.il מדרשת בן גלגו 84990   4351964054 4.35E+09
28716 בוריס זלצמן 3.07E+08 boris@bgu.ac.il מדרשת בן גלגו 84990   4351964054 4.35E+09
28717 מיכאל הרץ 55694939 hertzmich@netvis קרית ביאליקלחי 6 27235   04‐8741207 054‐60992 04‐8647527
28718 מיכאל הרץ 55694939 hertzmich@netvis קרית ביאליקלחי 6 27235   04‐8741207 054‐60992 04‐8647527
28719 יהודית לודני 4210639 yehuditly@bezeqiאבא הילל 108 ב רמת גן 52623   03‐5288548 054‐99093
28720 יהודית לודני 4210639 yehuditly@bezeqiאבא הילל 108 ב רמת גן 52623   03‐5288548 054‐99093
28721 אריה טטר 3.07E+08 arie.teter@gmail.c דיזנגוף 81 תל אביב     054‐4938040
28722 יגאל פודברזסקי 3.21E+08 igalpodber@gmail נחל שניר 21 אשדוד 77717   88658776 5.47E+08
28723 יגאל פודברזסקי 3.21E+08 igalpodber@gmail נחל שניר 21 אשדוד 77717   88658776 5.47E+08
28724 אייל דרור 27717198 eyalanna@012.ne שד בן גוריון 9 חולון     506656575
28725 אייל דרור 27717198 eyalanna@012.ne שד בן גוריון 9 חולון     506656575
28726 ענת דוידי 36831568 thefoxad@gmail.c שבטי ישראל 7 נתניה 42524   507830009
28727 לאוניד סיבק 3.17E+08 leeon14@nana10. הגליל 9א חיפה 32241   48236448 5.48E+08
28728 לאוניד סיבק 3.17E+08 leeon14@nana10. הגליל 9א חיפה 32241   48236448 5.48E+08
28729 ישראל שכטר 68694546 israel@tx.technion פינלנד 26 חיפה 34989   04‐8251473 5.08E+08
28730 דוד קסטוריאני 67236646 rdk1@bezeqint.ne הנשיא טרומן פתח תקווה     39324184 5.48E+08
28731 דוד קסטוריאני 67236646 rdk1@bezeqint.ne הנשיא טרומן פתח תקווה     39324184 5.48E+08
28732 שוכת מחאמיד 35268143 m_memosh@hotm בס"מה מועאוייה 30023   522834810
28733 שוכת מחאמיד 35268143 m_memosh@hotm בס"מה מועאוייה 30023   522834810
28734 אבי צרויה 59836791 avisroya@012.NET הרקפת בית ‐שמש 99019   503806051 7.78E+08 7.78E+08
28735 אבי צרויה 59836791 avisroya@012.NET הרקפת בית ‐שמש 99019   503806051 7.78E+08 7.78E+08
28736 חנה אזריהן 59595694 MAKֹ0_AZRIAN@W אדורים קרית גת 83076   86889047 5.22E+08
28737 שרון אליעזרוב 46247904 sharon1509@wall קרית ביאליקעצמאות     548312133
28738 שרון אליעזרוב 46247904 sharon1509@wall קרית ביאליקעצמאות     548312133
28739 חנה אזריהן 59595694 MAKֹ0_AZRIAN@W אדורים קרית גת 83076   86889047 5.22E+08
28740 חנה אזריהן 59595694 MAKֹ0_AZRIAN@W אדורים קרית גת 83076   86889047 5.22E+08
28741 ביבי אילון 67954784 bibiel47@yahoo.c גאולי תימן חיפה 34991   077‐8342377 052‐37860
28742 אורל רשיטוב 3.11E+08 ubby@netvision.n7מנהם ברש רועי ירושלים 93134   050‐3958388
28743 אורל רשיטוב 3.11E+08 ubby@netvision.n7מנהם ברש רועי ירושלים 93134   050‐3958388



28744 גני יצחקי 11028693 guyjenny@017.ne יעל רום 14 פתח תקווה     528853826 5.46E+08 37466701
28745 גני יצחקי 11028693 guyjenny@017.ne יעל רום 14 פתח תקווה     528853826 5.46E+08 37466701
28746 אופיר בן דוד 33052846 ofrahaza123@hot רמב"ם קריית שמונ 10200   549761744 5.07E+08 46959048
28747 אופיר בן דוד 33052846 ofrahaza123@hot רמב"ם קריית שמונ 10200   549761744 5.07E+08 46959048
28748 ירון שמיר 58875469 DULIRON@BEZEQ ההדרים 19 כפר יונה     09‐8944594 5.07E+08 98944594
28749 ליז רבינקוב 3.12E+08 veryboredme@wa דוד רזיאל 20 אשקלון     86750484
28750 שירי שפיצר 39852918 shiriadv@gmail.co הא באייר ת"א     505840004
28751 רם דישון 9171596 ramdishon12@hot מימון 3 חיפה     04‐8324948 054‐43249
28752 עודד טל 32450504 tal.oded@gmail.co ת.ד .135 המעפיל 38857   546530186 46367998
28753 יצחק אבנד 55525646 yabend@yahoo.co הרצל 7 נס‐ציונה     050‐8800009
28754 יצחק אבנד 55525646 yabend@yahoo.co הרצל 7 נס‐ציונה     050‐8800009
ח.פ 874074בנוגע לגוף ח28755 28714657 cheali@benogk‐lag הגדוד 10 פרדס חנה     0526101161/60 46274722
28756 שלומי מור   shlomi.mor@gmai ויתקין 12 הרצליה    
28757 גיא לוינסון 36239655 guylsn@hotmail.co הרב צירלסון 2 תל אביב     03‐6020070
28758 אייל דרור 27717198 eyalanna@012.neאלכסנדר 1, שכונ לוד     050‐6656575 072‐23707
28759 אילן משמוש 40913402   החצוצרה 19 מעל מעלה אדומ     0523515213/0506618250
28760 אלי חלילי 53186250   שאול אביגור 1 ה ירושלים     0528850519/026765520
28761 רותם יקיר 66134941 ry@msp‐gs.com מאיר אריאל 14 כפר סבא     054‐7545695
28762 יחיאל רצאבי 58344904 yechiel@newswayהגביש 4 פארק ת נתניה     052‐2487667 073‐26003
28763 פנינה ניצן 7332323 philonina@hotma אליהו חכים תל אביב 69120   523981234
28764 פנינה ניצן 7332323 philonina@hotma אליהו חכים תל אביב 69120   523981234
28765 מנחם חדד 62176755 hadad36@014.net דרך השלום 12 כרמיאל     05242905448711770
28766 דר.בני פרלמן 12242988 benyperelman@gmקיבוץ בית קקיבוץ בית קמה 85325   549755905 5.06E+08 89915102
28767 דר.בני פרלמן 12242988 benyperelman@gmקיבוץ בית קקיבוץ בית קמה 85325   549755905 5.06E+08 89915102
28768 אוהד עיני 59812081 ohad1967@netvis בית צור 258 אלעזר 90942   572705002 29933102
28769 אוהד עיני 59812081 ohad1967@netvis בית צור 258 אלעזר 90942   572705002 29933102
28770 מוניקה עינבר 13353891 mginbar@bezeqin קרית ביאליקהתאנים 19 27064   48743854 5.45E+08 48743854
28771 שמעון סבאג 54848932 shemomm@gmail נחל ערוגות 7 ביתשמש 99097   502135418 29994536
28772 יפה בובליל 57116519 YAFA802@WALLA ורדימון 33 נתיבות 80200   08‐9942972 050‐91101
28773 יפה בובליל 57116519 YAFA802@WALLA ורדימון 33 נתיבות 80200   08‐9942972 050‐91101
28774 אורי יהלומי   uriyahalomi@gma גבעת שמואעוזיאל 6    
28775 ילנה חריססטיוק 3.2E+08 elena@avitanz.com39 שדרת שז"ר נהריה 22344   524731855 5.25E+08
28776 הילה לנדאו 38769147 hilala19@gmail.co חרל"פ 6 בני ברק     054‐2222707 03‐618639
28777 הילה לנדאו 38769147 hilala19@gmail.co חרל"פ 6 בני ברק     054‐2222707 03‐618639
28778 מרק אפלמן 3.11E+08 misha931@walla.c תירוש 23 נצרת עילית     046453383/0544536894
28779 משה אטדגי 69986297 Moshe.Etedgi@su הארז 29 קרית‐גת 82010   544927463 7.77E+08
28780 ליאור צובל 3E+08 Izobel@lumenis.co חטיבת הראל רעננה 43588   548058895
28781 אלי בן ישי 66762972 elli‐b@zahav.net.i נבות תמר 6 צור הדסה     025353531/0526526528
28782 ארז ויטנברג 28855120 erezvitr@gmail.coמושב קשת )דואר       052‐6665140 04‐696060
28783 משה קלמרסקי 28067858 mzk@bezeqint.neלב שמחה 10 )במ בית שמש     02‐9923351 052‐71715
28784 שאול חנונא 24673618 uli@nekudadm.co רשי 11 תל אביב     050257752
28785 גניה אורטס 7492911 ortas76@bezeqint(' מאיר אבנר 1 ב ראשון לציון     052‐3943352
28786 עומרי אהרון 33764564 a_omri@zahav.ne קיציס 10 תל אביב     522720475
28787 עומרי אהרון 33764564 a_omri@zahav.ne קיציס 10 תל אביב     522720475
28788 מירב שגב 36353852 meravulielsegev@ חלמיש חיפה     523888052
28789 מירב שגב 36353852 meravulielsegev@ חלמיש חיפה     523888052
28790 נריה שאג 50056225 neria.shaag@gma ד.נ .מזרח בכוכב השחר 103 90641   523003200 29941623
28791 נריה שאג 50056225 neria.shaag@gma ד.נ .מזרח בכוכב השחר 103 90641   523003200 29941623
28792 נאור רזניקוב 3.08E+08 naorez@clalit.org. חידקל 5 לוד     054‐4818664
28793 רן לוי 9.26E+08 ranlibi@gmail.com עפרוני 18 צור יגאל )כו     054‐2125335 054‐21253
28794 דורית פינקל 69770154 doritf@elisra.comבית חולים תל הש רמת גן     050‐7929309
28795 שלמה בר יוסף 29287778 batsheva225@waשפריצק 26 כניסה אזור     /035560378
28796 אפרים מאיר 67944413 noaefi@bezeqin.c פלפלון 11 א עומר     86467660 5.25E+08
28797 אפרים מאיר 67944413 noaefi@bezeqin.c פלפלון 11 א עומר     86467660 5.25E+08
28798 אפרים מאיר 67944413 noaefi@bezeqin.c פלפלון 11 א עומר     86467660 5.25E+08
28799 שי בלס 37151560 shayko_d@yahoo. הגפן בית עזרא     523459190
28800 אביב רום 3.07E+08 aviv.romm@gmail ברנר 6 חיפה 32546   773290029 5.03E+08
28801 אביב רום 3.07E+08 aviv.romm@gmail ברנר 6 חיפה 32546   773290029 5.03E+08
28802 עידו גל‐טורצ'ן 31976327 ido_turcan@hotm נדב 3 חיפה 35700   504039081 5.46E+08
28803 עידו גל‐טורצ'ן 31976327 ido_turcan@hotm נדב 3 חיפה 35700   504039081 5.46E+08
28804 הילדה שליטדורין 1718125 shaul@cal‐kar.co.i קיבוץ עין כרקיבוץ עין כרמל 30860   0522360789/049844326
28805 דני מלמד 27898048 mmd@bezeqint.n גיבורי ישראל 11 ראש העין     057‐7520300 057‐75203
28806 שמעון סבג 54848932   נחל הערוגות 7 בית שמש     0502135418/7
28807 אביב תורגמן 36570414 avivi_t@hotmail.c ארלוזרוב 100       050‐5734784
28808 אלעד בנדיקט 60872538 elad.r.benedict@g שד הרצל 42 ירושלים     0544284340/0508262410
28809 יעקב ולדמן 5039011 jakob.wa@elbitsys בוסל רחובות 76404   549993303
28810 יעקב ולדמן 5039011 jakob.wa@elbitsys בוסל רחובות 76404   549993303
28811 אורי לוי   ori.levi@yahoo.co ההגנה 9 בנימינה    
28812 אסתר מסה 13062021 davidtay@walla.coחפץ חיים 17 )כני רעננה     052‐6596444 052‐32288
28813 gabriela soriano 3.14E+08 gabysoriano@oran מנדלבלט 5 הרצליה 46445   99566344 5.45E+08
28814 דוד אטל 3.21E+08 attal_pi@yahoo.fr217 שמחת עולם כוכב יעקב     544685024 29978542
28815 גל נחום 32115248 galnahum3@nana חבצלת 11 קרית ים 29500   549981712
28816 רון סטולרו 60162484 ronstolero@gmail הלסינקי 11 תל אביב     543343901
28817 עמית גבורה 27463066 amitgv69@gmail.c אשר 11 נתניה     054‐2898910
28818 עדנה מילס 59102079 milles0@walla.com הרכבי 9 תל אביב‐יפ     52568400
28819 אייל אלבז 23876808 elbaz9@gmail.com מזל אריה 14/3 ירושלים 97831   503144144
28820 מרדכי ולדמן 54568118 v54568118@beze הרימון זכרון יעקב 30900   523997330
28821 מרדכי ולדמן 54568118 v54568118@beze הרימון זכרון יעקב 30900   523997330
28822 חגית שלי 25219312 hagit_shelly@wall סרן דוב 5 באר שבע     0775515264/0522993222
28823 רוסלן שוורצבורד   sh‐r78@mail.ru   שדרות    
28824 סגל עופר 55359632   ביאליק 6       0504444624/656
28825 מרווה ירדן 57106858 marva@yarden.na מעלה השלום 2 קרית טבעון 36094   054‐4825063 050‐75587



28826 יעלה ברלוביץ 3.01E+08 yeelaberlo@gmailקיבוץ שלוחות )ע       054‐6746249 054‐67461
28827 רפי רוזנס 57387607 rafiroz@gmail.com66 מרדכי אנילביץ ירושלים     02‐6429583 050‐7201898
28828 נטלי אייזנר 3.17E+08 natalie@calanit.co העצמאות 101 אשדוד     545868920
28829 נטלי אייזנר 3.17E+08 natalie@calanit.co העצמאות 101 אשדוד     545868920
28830 אבי ברכה 24900151   שרת 15 טירת כרמל     0506688576/048572280
28831 אמיר פרידמן 59702696 fabs@walla.com הרכס כפא האורני 73134   526600111
28832 אמיר פרידמן 59702696 fabs@walla.com הרכס כפא האורני 73134   526600111
28833 יעקב בן‐שמש 17483041 ybenshemesh@gm שדרות חן תל אביב     054‐2334988
28834 יהודה בן ארוש 52633336 ilan@broshdental. הרוגי מלכות 7 תל אביב 69714   36966473 5.45E+08 36966476
28835 שלמה מושליאן 29060969   הרועה 118 ב רמת גן     0528468993/
28836 בוריס אליהו 3.06E+08 barnum@walla.co עץ אפרסק 11 יהוד     03‐5360180‐054‐5409343 03‐536032
28837 הנצי פרידמן 40920837 khf@bezeqint.net כנסת מרדכי 7 ביתר עלית     052‐6409074 052‐71121
28838 יעקב אהרון 16752958 yaharon70@gmail בורוכוב 12 נתניה 42266   054‐7248286
28839 ענת אריעז 58867649 rudyalma@gmail.c רבינוביץ 3 ירושלים 96549   052‐5507974 02‐6426306
28840 ענת אריעז 58867649 rudyalma@gmail.c רבינוביץ 3 ירושלים 96549   052‐5507974 02‐6426306
28841 אורלי ברמק 38254942 orly.barmak@mai רבקה 22, כניסה ת.ד .8 8653ירושלים   542593904
28842 משה כהן 37696150 comos14@hotmai המגינים עתלית 30300   04‐9842123 50744729 30300
28843 נורית שטינמן‐אלו 8981755 nuritstal@gmail.co שטריקר 25 תל אביב     050‐7890571
28844 נורית שטינמן‐אלו 8981755 nuritstal@gmail.co שטריקר 25 תל אביב     050‐7890571
28845 אורי אלוש 4153714 ualloche@yahoo.c עדעד 12 עומר 84965   08 6469323 054 21651
28846 אורי אלוש 4153714 ualloche@yahoo.c עדעד 12 עומר 84965   08 6469323 054 21651
28847 אורי אלוש 4153714 ualloche@yahoo.c עדעד 12 עומר 84965   08 6469323 054 21651
28848 מאיה חורי 21964721 maya_huri@walla הירדן 46 רמת גן 52333   509369149
28849 מאיה חורי 21964721 maya_huri@walla הירדן 46 רמת גן 52333   509369149
28850 שאול כהן 12676524 kr8.biz@gmail.com קרית שמונההוורדים     46959730 5.23E+08
28851 אורי אלוש 4153714 ualloche@yahoo.c עדעד 12 עומר 84965   86469323 5.42E+08
28852 אורנה ולדמן 56143472 valdmanm@iec.co הרימון 14 זכרון יעקב 30900   46398678 5.24E+08
28853 אורנה ולדמן 56143472 valdmanm@iec.co הרימון 14 זכרון יעקב 30900   46398678 5.24E+08
28854 שי אורן 33464207 yonatanor@walla. יחיאל דרזנר 8 ירושלים 93814   523489869
28855 שי אורן 33464207 yonatanor@walla. יחיאל דרזנר 8 ירושלים 93814   523489869
28856 eran groumi 27704238 egroumi@gmail.co כצנלסון 77 הרצליה     99583056 5.26E+08
28857 דני קצב 6915813 kdany@012.net.il הליבנה 21 תמרת 23840   46545568 5.24E+08 7.77E+08
28858 אבי דרויס 24409294 avidr99@walla.co דפנה modiin     572204968 5.72E+08
28859 טליה טליצמן 50622646   האילנות 5 רמת השרון     0544511810/035401824
28860 קובי יעקב כהן 59169771 yacovco@zahav.ne תלפיות רמת גן 52533   35754614 5.47E+08
28861 גרבי הרצל 50444140   מושב חצב משק       0526095311/088592237
28862 גולייט יזדי 71548614 yacovco@zahav.ne תלפיות 11 רמת גן     054‐7255125 03‐575461
28863 שגיא כץ     שער הגיא 33 כרמיאל     507336402
28864 שלמה רוטשילד 5872353 imun@017.net.il זמיר 15 כרמיאל 21720   052‐6557731 04‐988284 072‐2822680
28865 סטניסלב ארנפרייס 3.25E+08 amerkushin@gma9 שלומה בן יוסף ירושלים 93805   542281271
28866 אלדד בן תורה 27977149 doreenr@plimus.c רחוב משכית 2 הרצליה 46141   99527100 5.02E+08 99527128
28867 שבתאי פישר 5956867 shabifischer1@wa דרך הציונות 27 ראש העין 48551   506685952 5.07E+08
28868 אחמד פיטוסי 12345678 edcf@gmail.vom גכדגכ מרראררר     052‐9999999
28869 אחמד פיטוסי 12345678 edcf@gmail.vom גכדגכ מרראררר     052‐9999999
28870 שי שורק 55468664 sorek100@gmail.c הרכס 30 כפר האורני     050‐9768282
28871 דב קרייזל 51468130 dov45k@gmail.co זלמן שזר 8 חיפה     052‐2561272 04‐826397
קריית חינוך28872       הגדוד העיברי 48 קריית חיים     04‐8463916
28873 סיגלית ירוצבסקי 22709034 bennymel@012.ne הודיה 3 גן יבנה     544233676 5.23E+08
28874 רונית אפסון 57674848 ajmkcvsx@trashm ת.ד .12 הר חלוץ 20121   04‐9803165 054‐52187
28875 רונית אפסון 57674848 ajmkcvsx@trashm ת.ד .12 הר חלוץ 20121   04‐9803165 054‐52187
28876 אלן וייל 14077523 weila@barak.net.i גני הדר 380 גני הדר 76830   547912620
28877 דוד וירצר 3.1E+08 poison77@gmail.c שיבת ציון 8 ראשון לציון 75321   544472571 5.44E+08
28878 ענת גונן 66127309 cosmetics@anat‐g הנדיב 71 הרצליה 46485   97720829 5.42E+08 97728029
28879 יוסף שורקי 1964279 rshorki@gmail.com האלמוג 7 מעלה אדומ     26761316 5.27E+08
28880 יוסף שורקי 1964279 rshorki@gmail.com האלמוג 7 מעלה אדומ     26761316 5.27E+08
28881 אבי גאון   avigaon1010@waהמייסדים מול מש מושב חצב ד.נ שיקמים   0526315800/0578682888 73737397
28882 בלה קסיאן 3.17E+08   הרצליה 8 חיפה     0544408257/048523106
28883 יוליה גולדשטיין 67542001 juliago@012.net.il גבעת שמואמנחם בגין 23     054‐4880993 054‐48809
28884 יוליה גולדשטיין 67542001 juliago@012.net.il גבעת שמואמנחם בגין 23     054‐4880993 054‐48809
28885 יששכר קנון 22972475 debtlv@netvision. אנילביץ 3 בני ברק     052398100
28886 ישראל אסולין 41245226 asoulin@012.net.i חצור 3 בת ים 59614   35511699
28887 אלכסנדר סודיט 3.17E+08 a_sudit@yahoo.co ליבורנו 22 בת ים     523420416
28888 אלכסנדר סודיט 3.17E+08 a_sudit@yahoo.co ליבורנו 22 בת ים     523420416
28889 דוד ניקנזר 69456648 1abc3@walla.com שבט13 אשדוד 77754   505688909 88543480
28890 אודליה פנסו 38446423 odelia@windowsli הפרחים 2 רמת השרון     544707090
28891 אודליה פנסו 38446423 odelia@windowsli הפרחים 2 רמת השרון     544707090
28892 רני זונשיין 23831183 rannyz@gmail.com קרית ביאליקקרן היסוד 27123   522815803
28893 slava shraybman 3.11E+08 slava71sh@gmail. שפרינצק 22 פתח תקווה     8193777057 39098343
28894 דליה ליכמן 56166689 dalia_li@walla.com הקשת קדימה 60920   98995010 5.45E+08
28895 חני רוזנבלום 62866041 hanirozenblum@g18 שד 'וושינגטון תל אביב     545723205 5.04E+08
28896 נורית דגני 23066723 nuritdag2@gmail.c סחלב 33 חיפה 34790   04‐8265342 054812074 8491323
28897 ofer halabi 25494030 ofer.halabi@gmail רבי בן מאיר 5 נתניה 42361   778833888 5.47E+08
28898 ולדי שאולוב 3.13E+08 vladi_chaulov@wa הברוש 486 אור עקיבא 30600   547501419
28899 ולדי שאולוב 3.13E+08 vladi_chaulov@wa הברוש 486 אור עקיבא 30600   547501419
28900 מטל דויטשר 58336991 matal15@walla.co אשל קרית ים 26000   04‐8758178 5.23E+08
28901 מטל דויטשר 58336991 matal15@walla.co אשל קרית ים 26000   04‐8758178 5.23E+08
28902 דן מנור 23987694 ilant@gmail.com הראשונים תל אביב יפ     54889765
28903 אושר פרי 40583940 osherperry@hotm מוטה גור 10 תל אביב 69694   509987889
28904 אושר פרי 40583940 osherperry@hotm מוטה גור 10 תל אביב 69694   509987889
28905 נירית בן עמרה 25356072 nirit@hisunit.com מנחם בגין 82 פתח תקווה     39092340 5.07E+08 36958822
28906 נירית בן עמרה 25356072 nirit@hisunit.com מנחם בגין 82 פתח תקווה     39092340 5.07E+08 36958822
28907 דמיטרי קירילוב 3.21E+08 dnellan@gmail.co קפלנסקי 30 ראשון לציון 75241   525357418



28908 דמיטרי קירילוב 3.21E+08 dnellan@gmail.co קפלנסקי 30 ראשון לציון 75241   525357418
28909 סידי גלנץ 16481236 glantz1@012.net.i12 אברהם פררה ירושלים     578131271 5.78E+08
28910 יצחק פסקוביץ 54616495 aviv_pas@bezeqin האלה 34 קרית אתא 28231   546090684 7.79E+08
28911 יצחק פסקוביץ 54616495 aviv_pas@bezeqin האלה 34 קרית אתא 28231   546090684 7.79E+08
28912 שמואל ווייס 3.03E+08 shemolam@gmail הר סיני 12 בני ברק 51346   36760818 35701967
28913 גורי גינצבורג 6361463 guri_g@netvision. דגניות 38 קריית טבעו     050‐7370463 04‐983490
28914 גלנצ פידי 16481236   אברהם פררה 12 ירושלים     026506545/0509509776
28915 דוד גיליס 3.13E+08 abuavi@yahoo.co שטריקר 8 תל אביב 62006   36968457 5.24E+08
28916 דוד גיליס 3.13E+08 abuavi@yahoo.co שטריקר 8 תל אביב 62006   36968457 5.24E+08
28917 טל יכין 38358016 a‐y@netvision.net    מושבבית ל     049533142
28918 רומן קוטוב 3.07E+08 roman‐k@orbotec שד 'בן גוריון 5 אשקלון     054‐2088380 08‐673850
28919 שמואל זילברמן 65089039   הלולב 62 נצרת עילית     544787332 46555653
28920 יגאל שפר 6970065 yigalshefer@gmai מבשרת ציוןהכלנית 75     025345910/0544797808
28921 בן‐ציון בר‐צבי 54299185 benzi@ch2news.tv גן השקמים נווה אילן 90850   25909050 5.44E+08
28922 עומרי לוי 3.03E+08 lomri@icqmail.com השושנים 5 חדרה     526605303
28923 יונתן בר אור 53991857 office@jbdesign.co224 דרך השדה       04‐6378014
28924 יוסף קלטר 3.25E+08 arshreka@hotmai השמחה 2 כפר סבא 44289   546318063
28925 יוסף קלטר 3.25E+08 arshreka@hotmai השמחה 2 כפר סבא 44289   546318063
28926 גרגורי גרמן 3.08E+08 german.grinat@gm שביל טבת 18 כרמיאל 20100   04‐9888370 054‐49530
28927 סיגלית אלימלך 33834326 sigalit11@bezeqin רמב"ם טירת כרמל     524258710
28928 יגאל סער 55964555 osnatsaar@walla.cהפסנתר 7 ראשו ראשון לציון     508820956
28929 יגאל סער 55964555 osnatsaar@walla.cהפסנתר 7 ראשו ראשון לציון     508820956
28930 קרן‐אור רימון 33772575 tal_rimon@windo אף על פי כן זכרון‐יעקב 30900   508727278
28931 קרן‐אור רימון 33772575 tal_rimon@windo אף על פי כן זכרון‐יעקב 30900   508727278
28932 שרון קריסטל 59139394 sharon.kristal@gm הכפר 24 רשפון 46915   544682544
28933 שרון קריסטל 59139394 sharon.kristal@gm הכפר 24 רשפון 46915   544682544
28934 arnon rubinstein 54753157 amtai@012.net.il היסמין שוהם     052‐4236681
28935 anna lesin 3.12E+08 anna.lesin@gmail. אשכולית קרית גת     547886345 5.08E+08
28936 danny ravins 69501286 ravins@inter.net.i הארזים מוצא עלית 90820   25345613 5.09E+08 25795929
28937 שרון כהן 27290113 7203314@gmail.c אלון מורה אלון מורה 44833   052‐7203313
28938 דימטרי קרילוב 3.21E+08 enllan@gmail.com קפלינסקי 30 ראשון לציון     0525357418/19
28939 חנן הסינס 207217 hananh@rafael.coסלבדור דלי 4 )גב קרית אתא     050‐8631838 04‐848085
28940 אסף ברלינר 37591138 azberliner@gmail. יובל 26 נתיבות     054‐3270341 054‐23484
28941 לידיה בדארנה 40471054 b_lidika@yahoo.co הצלבנים 33 חיפה 34373   48334663
28942 ילנה קפלן 3.07E+08 kaplan@maaganmקיבוץ מעגן מיכאל קיבוץ מעגן  37805   0524700554/046394684
28943 יואל תורגמן 510667 alneman2@gmail. שטראוס 4 ירושלים     054‐8464084 050‐41195
28944 http://wauuunnaxfnft. 406727 fyflzl@knsgmk.comhttp://wauunnaNew York 78867   57135727339 4.27E+10 9.62E+10
28945 תומר ארזי 25436647 tomera@taditel.co מושב נחם נחם 99801   544953015
28946 יעקב טורגובצקי 3.06E+08 yashatorg@gmail. ציזלנג 5 באר‐שבע 84486   86432065 5.44E+08
28947 מוטי מוסמן 3983418 moti@ganir.co.il 1 גלאון 79555   86872637 5.23E+08
28948 לירון אדרי 36730166 lironedry@gmail.c עליית הנוער 12 תל אביב     545808832 5.46E+08
28949 איציק סיני   itsinai@gmail.com ראש פינה 37 רמת גן 52273   054‐7901864
28950 איציק סיני 59782177 itsinai@gmail.com ראש פינה 37 רמת גן 52273   054‐7901864
28951 מיכה גבאי 6908404   שכונת החרוב 66 עדי     526697556
28952 חיים זוארץ 22937601 zuarats@boi.gov.i כפר אדומיםנופי פרת 51     0503810078/0509059029 25902303
28953 יובל קליין 38153300 yuval@tennis‐tela שדרות רוקח 67 תל אביב     054‐4530593 03‐603337
28954 ג'ני ענבי 3.14E+08 nushnushnush@w‐ קיבוץ מיצר     525177719 46981762
28955 ג'ני ענבי 3.14E+08 nushnushnush@w‐ קיבוץ מיצר     525177719 46981762
28956 איתן נכסים ח.פ 64883309   צירליזון 19 בני ברק     050314338
28957 יותם פב 2.04E+08 yotampuv7@gmai האורן 37 סוללים     050‐2185200 050‐85107
28958 גינאדי סרף 3.12E+08 academysp@gmai הנוריות 24 נשר     0547893553/0547893183
28959 אושרית הררי 31952674   דרך בן גוריון 318 דימונה     054‐6284386
28960 נדב לנדאו 32504144 nlandau11@gmail גולומב 64 חולון     545718599
28961 אביגיל יונה 625350 avigaily11@walla. דרך חברון 133 ירושלים     052‐6200799 02‐672444
28962 חברת עמינ ח.פ 402324  merav@aminach.c        054‐2220665
28963 שמעון טולץ 3.09E+08 shimon.tolts@gma ברדיצבסקי 28 תל אביב     0549716071/0506286936
28964 כרמל אורן 67136929 carmeloren@gma היען 33 ירושלים 96956   547242412 26759579 26759543
28965 נטלי נפומניאשצי 3.09E+08 nataliens@gmail.c שחר 12 רחובות 76450   544235156
28966 יעקב מטושביץ 51172377 matush32@walla. רופין 16 פתח תקווה 49412   03‐9233931
28967 יעקב מטושביץ 51172377 matush32@walla. רופין 16 פתח תקווה 49412   03‐9233931
28968 לב סודקוב 3.06E+08 levari@gmail.com ישראל שחר 12 רחובות 76450   548111868
28969 דורון ספיר 55721047 dsapir@013.net קהילת סלוניקי 6 תל אביב 69513   050‐7666556
28970 יוסי עמר 24886582 yossi.amar99@gm קלגארי 3 מזכרת בתי 76804   052‐5321156
28971 יוסי עמר 24886582 yossi.amar99@gm קלגארי 3 מזכרת בתי 76804   052‐5321156
28972 נועם מנסובסקי 33498007 mynoam@hotmai התשבי 51א חיפה 34525   544808758
28973 דן ארגון 53340394 dan‐a@zahav.net. אחירותם 1 רמת ישי 30095, 995  050‐5483305
28974 אלכסנר גולדבורד 3.23E+08 alexsander_gold@ סמדר 1 כרמיאל     054‐7984554
28975 אליס מקולי 23859721   ביאליק 23 קריית אתא     052614421
28976 יעקב צוראני 70127345 j‐t‐s@bezeqint.net המבדיל 10 רמת גן     050‐7754415 03‐575566
28977 רועי שיטרית 3E+08 royi_shitrit@walla40 ירושלים )קראברהם שטרן     054‐5239403
28978                
28979 ורדית נתנזון 37053766 vardit@activelabs החשמונאים 91 תל אביב     054‐5963220 052‐50000
28980 דוד שני 22081871 fanydoudy@gmail מגידו 5 אשקלון אשקלון     546091076
28981 דוד שני 22081871 fanydoudy@gmail מגידו 5 אשקלון אשקלון     546091076
28982 ציון בן שמחון 12288676 zion@mail.biu.ac.i אלעזר פרידמן 7 פתח תקוה     /0546603381035318728
28983 ינון מייזלס 31978364 yNONMA8@GMAהמסיק 8 )רח 'קיב זכרון יעקב     04‐6396062 050‐81151
28984 ראובן קוזקוביץ 29054434 reuveko@hotmail החלוצים נשר 36852   04‐8103437 054‐33829 04‐8103437
28985 ראובן קוזקוביץ 29054434 reuveko@hotmail החלוצים נשר 36852   04‐8103437 054‐33829 04‐8103437
28986 מלי אוהב ציון 5678956 mali@shvadent.co התחיה 3 נס ציונה     0504066350/0526692054
28987 עידו יהוד 34689869 ido1985@netvisio הרצל 13 ראש העין     03‐9387067 054‐55923
28988 ידידיה בירנצויג 5737713 farok054@gmail.c קרית ביאליקדן 16     775009109 5.45E+08 77509109
28989 ידידיה בירנצויג 5737713 farok054@gmail.c קרית ביאליקדן 16     775009109 5.45E+08 77509109



28990 חנן מוריס 3.07E+08 chanan@powerpa הקטורת 30 אפרת 90435   02‐9934399 054‐48481
28991 חנן מוריס 3.07E+08 chanan@powerpa הקטורת 30 אפרת 90435   02‐9934399 054‐48481
28992 חנן מוריס 3.07E+08 chananmorris@gm הקטורת 30 אפרת 90435   02‐9934399 054‐48481
28993 שושי מוריס 28526879 10shoshie@walla. הקטורת 30 אפרתה 90435   02‐9934399 054‐48481
28994 ענת מלכה 40600702 anatmalka80@gm התבור 8 צפת 13200   525990599 5.08E+08
28995 ענת מלכה 40600702 anatmalka80@gm התבור 8 צפת 13200   525990599 5.08E+08
28996 ענת מלכה 40600702 anatmalka80@gm התבור 8 צפת 13200   525990599 5.08E+08
28997 עדי משיח 34173633 adimash@gmail.co בלפור 42 תל אביב     549545101
28998 אילן משיח 31797806 4ilanm@gmail.com2 רחמילביץ משה ירושלים     543339241
28999 אירינה ירוחימוביץ' 3.08E+08 ira2002@walla.co היובל 14 רעננה 49401   503329979 5.05E+08
29000 אירינה ירוחימוביץ' 3.08E+08 ira2002@walla.co היובל 14 רעננה 49401   503329979 5.05E+08
29001 מנחם בן דויד 8839987 mbenga@zahav.ne הגמל 25 באר שבע     054672727
29002 יורם ברוך 54918982 idanb41@gmail.co הגיבורים 116 חדרה     054‐6767883 052‐25809
29003 נחום רחל 9062225   הרצל 47 טירת כרמל     048571625/0545897774
29004 מתיתיהו דיקשטיין 51507770 ab91@bezeqint.ne קרית ביאליקרקפות 2     050‐7507689 052‐47627
29005 מירית סיליס 1834795 yosimalk@bezeqin מנחם בגין 37 קרית מוצקי     054‐6090078 04‐818609
29006 ראובן קוזקוביץ 29054434 reuveko@hotmail6 החלוצים כניסה נשר חיפה     054‐3382992 054‐94889
29007 max aronov 3.18E+08 makaka123@mail 19 נתניה     528696774
29008 max aronov 3.18E+08 makaka123@mail 19 נתניה     528696774
29009 הדסה אדן 5384201 doveden4@gmail. קידה 22 להבים 85338   506242703 86518056 86263484
29010 הדסה אדן 5384201 doveden4@gmail. קידה 22 להבים 85338   506242703 86518056 86263484
29011 רונית אפסון 57674848 ronepson@gmail.c הגנים הר חלוץ 20121   04‐9803165 054‐81168
29012 גיורא בן איסטי 52268471 bravo@k‐h.org.il כפר החורשהחתול סקוטי 16960   546769258 5.29E+08
29013 גיורא בן איסטי 52268471 bravo@k‐h.org.il כפר החורשהחתול סקוטי 16960   546769258 5.29E+08
29014 אלון צ'צ'יק 28491082 alchek@wala.com דר /שפירא 20 קדימה 60920   542551122
29015 רונית אפסון 57674848 jxwwnska@trashm גנים 12 הר חלוץ 20121   04‐9803165 054‐81168
29016 אלנה דיקופולצב 3.04E+08 elenabogachek@w פייזר 4 חיפה     526926118
29017 דניאל מיקנר 15198864 dmicner@gmail.co השר שטרית 4 קרית חיים 26309   04‐8729379 5.46E+08
29018 אלעד חבר 23817083 heverfamily@gma משכית 33 הרצליה     547784711
29019 יהודית מורני 30636831 alia58@netvision. פרנסיסקו דגוייה קרית אתא ,     04‐8480020 052‐47810
שי ברל דב שדב נכסים ופ29020 5.14E+08 info@dov1.com שד 'הגעתון נהריה 22402   077‐5015821 052‐88872 077‐5012851
29021 דורון טל 53343349 dorontal@inter.ne רותם 4 נס ציונה     052‐2575891 08‐940835
29022 אפשטיין גבאתמי 29345170 tammy.eg@gmail. הנורית 2 מושב רשפו     050‐5646444 050‐53871
29023 איזבל זדן 3.04E+08 mia28@mail.ru תבור 10 נצרת‐עלית 17000   542150778
29024 עדה בר כוכבא 25099540 adab1973@yahoo פולג 17 אלפי מנשה     09‐7925775
29025 עדה בר כוכבא 25099540 adab1973@yahoo פולג 17 אלפי מנשה     09‐7925775
29026 בנימין אלטשול 3.03E+08 altshul.b@gmail.co הרואה 20 ירושלים     546455231
29027 max evstahov 3.18E+08 makaka123@mail 19 natanya     528696774
29028 דרורה אפרת 846162 ronit.ephrat@gma טאגור 44 תל אביב 69341   546888530 36421961
29029 ראובן זילברברג 52590031 mirizil@hotmail.co המלך אחז 1 אילת     509511222
29030 ראובן זילברברג 52590031 mirizil@hotmail.co המלך אחז 1 אילת     509511222
29031 ארז א 3.02E+08 bya026@gmail.co המוביל הארצי ראש העין     504014389
29032 ואדים פורטנוי 3.05E+08 pvadim@netvision דולב 4 קרית ים     578157808
29033 ואדים פורטנוי 3.05E+08 pvadim@netvision דולב 4 קרית ים     578157808
29034 גיל נהוראי חתוקה 23731771 MICHALGILN@GM הדר 28 חולון 58210   503210006 5.06E+08
29035 גיל נהוראי חתוקה 23731771 MICHALGILN@GM הדר 28 חולון 58210   503210006 5.06E+08
29036 ערן ליפקין 40011504 eranlip@gmail.com המלך כורש 6 תל אביב     528414117
29037 דורון קליין 27801141 s‐mira@zahav.net סירקין גבעתיים     523715288 5.25E+08
29038 דורון קליין 27801141 s‐mira@zahav.net סירקין גבעתיים     523715288 5.25E+08
29039 יניב הלל 40373086 YanivHilel@Gmail. בר אילן 21 כפר סבא 44378   052‐2310719
29040 יצחק סגיס 33094855 IDSAGIS@GMAIL.C שאול 43 חיפה     548486600 7.78E+08
29041 אליהו פניש 44823359 nirfan3@gmail.com 11 דגניה ב'     506779484 46793243
29042 אליהו פניש 44823359 nirfan3@gmail.com 11 דגניה ב'     506779484 46793243
29043 אורון ליבנה 21663109 oron@rotmm.net קרית ביאליקקרן היסוד 26     542244341
29044 אורון ליבנה 21663109 oron@rotmm.net קרית ביאליקקרן היסוד 26     542244341
29045 מקסים יבסטחוב 3.18E+08 mazay2009@gmai פנחס לבון 19 נתניה     052‐8696774
29046 שושנה בדיחי 41967902 shosh45@netvisio ציפורי 19 ירושלים     052‐4567173 02‐625381
29047 מנשה מטלון 51946101 mmatalon@sjm.co3 ברק בן אבינועם קריית טבעו     0549989413/048137054
29048 רומן אנדיראנוב 3.22E+08 romana@cellebrit נחלת צבי 18 פתח תקוה     054‐3554898 054‐24053
29049 יאיר שפיז 38401345 shpizyair@gmail.c הר מירון 3 נתניה     077‐4336873 054‐53810
29050 גיא וולק 24445355 doctor133@walla. אורן 46 חיפה     052‐2302633
29051 יורי שילין 3.07E+08 yshilin@gmail.com שד 'תל‐חי 26 אשדוד     522726801
29052 יורי שילין 3.07E+08 yshilin@gmail.com שד 'תל‐חי 26 אשדוד     522726801
29053 לילי גרינפלד 51087864 lgreenfeld@idc.ac אשר ברש 38 הרצליה     0547689861/099506663
29054 רון מזרחי 53536868 yifat@ormic.co.il הברזל 2א תל אביב     03‐7657379 054‐24709
29055 ד.י.ש בע"מ       הרצל 33 זכרון יעקב     050‐8528991 04‐629960 04‐6291818
29056 יבגניה קטשנסקי 3.07E+08   שבט 4 כניסה 1 מודיעין     0545425780/ 5.04E+08
29057 קירשנר רועי רוני 51009090 ronisizar@gmail.co סוקולוב 53 רמת השרון     0523333558/
29058 רוי סדן   roysadan1@gmail מרקוס 12 הרצליה    
29059 יורם קזז 59022319 yoramkazaz@wall אפעל 30 חולון 58510   505270743 5.02E+08 35038211
29060 יורם קזז 59022319 yoramkazaz@wall אפעל 30 חולון 58510   505270743 5.02E+08 35038211
29061 איריס קזז 59022319 ireskazaz@walla.c אפעל 30 חולון 58510   505270743 5.02E+08 35038211
29062 איריס קזז 59022319 ireskazaz@walla.c אפעל 30 חולון 58510   505270743 5.02E+08 35038211
29063 פלורין קרמר 15651748 florios84@hotmai משה יצחק 22 באר שבע     0523877354/002168621
29064 צחי עובד 27216233 tzahio@gmail.com מבוא התיכון 8 רמת גן 52345   054‐4255928 054‐60948
29065 יוסי בשה 3E+08 yossiba@gmail.co שנקין 18 גבעתיים     0527502255/0545222405
29066 שקורי עזרא 3255331   האלה 23 טירת כרמל     054579319
29067 ארז אביב 27987312 ereza@adlaw.co.il שמעון בן צבי 38 גבעתיים 53633   03‐5731517 5.44E+08
29068 ארז אביב 27987312 ereza@adlaw.co.il שמעון בן צבי 38 גבעתיים 53633   03‐5731517 5.44E+08
29069 יורם קדמן 8082521 yoram@eco‐eng.c הרצליה )שכיאיר שטרן 3     052‐3235438 09‐957108
29070 אירינה וורונין 3.13E+08 g_nata@walla.co.iSanadrin 50 Beer Sheva    523459341
29071 yahel kidron   yahel888@walla.c כלנית 82 חגור 45870   507555171



29072 yahel kidron 31169311 yahel888@walla.c כלנית 82 חגור 45870   507555171
29073 עוז זהראל 3.03E+08 ozcp@walla.com סוקולוב 9 הוד השרון     544934276
29074 עוז זהראל 3.03E+08 ozcp@walla.com סוקולוב 9 הוד השרון     544934276
29075 נרסס קגרמניין 3.07E+08 brxx25252525@w חטיבת גולני 7 חדרה     524099730 46334826
29076 Michael Golian 3.18E+08 tel.0547891111@g החרוב 16 עץ אפריים 44816   547891111 5.48E+08 39080118
29077 חיים לזרוביץ 30713077 dlazar@il.frutarom שדרות בורוכוב קרית אתא 28001   48441372 5.46E+08 48462467
29078 חיים לזרוביץ 30713077 dlazar@il.frutarom שדרות בורוכוב קרית אתא 28001   48441372 5.46E+08 48462467
29079 איתיי רז 32191066   עמק איילון 85 שוהם     054644448
29080 אביעד בראון 43113240 aviosis@gmail.com226 שיר השירים אלקנה ת.ד 44814  
29081 אייל דקל 40619975 eyal.dekel@gmail. קיבוץ מעיין צבי קיבוץ מעיין 30805   547880350 46395102
29082 tomer rauch 25421644 tomer_rauch@wa einstien 63A haifa     547282202
29083 שי דויד 32320244   מחשב 1 )אלביט( נתניה     0546303626/0544328254
29084 טל רודניצקי   talik2k@gmail.com ישוב קורניתישוב קורנית 20181   054‐2377915 077‐79564
29085 שלמה פישמן 31393044 ssmash@nana10.c הרב פינצ'י 10 פתח תקוה     052‐5244497 03‐933575
29086 אבישי אבוחצירא 21391651 gigimorgigi1@yah הלילך 8 ירושלים     0507670960/026783375
29087 Zehava Gruber 59039594 zehavagruber@gm ד.נ .הרי יהודה Kibbutz Tzu 90870   545637877 2‐5347096 02‐5347955
29088 TT DDD 35757096 isracard@gmail.coFF LL     546598798
29089 TT DDD 35757096 isracard@gmail.coFF LL     546598798
29090 Zehava Gruber 59039594 zehavagruber@gm ד.נ .הרי יהודה Kibbutz Tzu 90870   545637877 2‐5347096 02‐5347955
29091 Zehava Gruber 59039594 zehavagruber@gm ד.נ .הרי יהודה Kibbutz Tzu 90870   545637877 2‐5347096 02‐5347955
29092 מיכאל ארנון 55351324 michaelarnon@ho הרכסים 30 רמת גן     052‐3263377 03‐574239
29093 מלכה אירית 22184121 eritmalka@yahoo. ברוש 47 מושב שדה 85340   050‐7818040
29094 olga Katz 3.23E+08 olga.katzzz@gmai מוהליבר 54 יהוד 56209   526609953
29095 נחום ברק 51815470 nachumbarak@gm מדרשת בן גנווה צין 84990   86532159 5.02E+08
29096 נחום ברק 51815470 nachumbarak@gm מדרשת בן גנווה צין 84990   86532159 5.02E+08
29097 חני רומנו 24236416 hannyrom@bezeq התאנה הרצליה     09‐9584307
29098 חני רומנו 24236416 hannyrom@bezeq התאנה הרצליה     09‐9584307
29099 מנחם פישקוביץ 3185089 menfis@zahav.net8 שרה אהרונסון רמת גן     054‐7616618 09‐961040
29100 מישאל אשרוב 16685737   דן פגיס 11 ירושלים     054‐3056437 072‐23415
29101 יהל קדרון 31169311 yahel888@walla.c כלנית 8 מושב חגור     0507555171/0547607547
29102 משה וולף 28518397 lidorwolf@012.net המייסדים כרכור 37000   544814573 5.44E+08
29103 בועז קולדנר 25118274 boazcolodner@gmאסא 3 )קלינקת נ ירושלים     050‐6409697 02‐566415
29104 לריסה אבזגאוז 3.21E+08 larisaab@gmail.co חטיבת גבעתי 2 כרמיאל 21997   04‐9081747
29105 לריסה אבזגאוז 3.21E+08 larisaab@gmail.co חטיבת גבעתי 2 כרמיאל 21997   04‐9081747
29106 אסף שלכטר 3E+08 assaf12223@gmai יגאל ידין 16 חולון     504321477 5.42E+08
29107 אסף שלכטר 3E+08 assaf12223@gmai יגאל ידין 16 חולון     504321477 5.42E+08
תוסף קומפא29108     tosafcom@tosaf.cאזור תעשיה מוש       054‐5669930‐09‐8984684‐09
29109 יצחק גושן 43720341 itche@sharon2000 סימטת יט 11 צפת     0774440805/0506765011 46827448
29110 Elad Hever   elad.hever@verint  Herzelia 46733  
29111 ערן אהל 37518164 eran.ohel@gmail.c ת מדרך עוז     549911229 5.5E+08
29112 אלי פיקר 56119001 elipicker@gmail.co15 ששת הימים זכרון יעקב 30900   46292116
29113 שלי זרזר 24032401 shallyzr@walla.co כסלו 29 מודיעין 71723   548886856
29114 שלי זרזר 24032401 shallyzr@walla.co כסלו 29 מודיעין 71723   548886856
29115 Michael Golian   ibm.co.il@gmail.co  Etz Efraim 44816  
29116 עדנה כהן 13487822 edna1348@gmail. אבישי 2 באר שבע 84660   077‐4101315 5.08E+08
29117 רן הרטשטיין 42346940 ran@ranh.co.il גאולה 42 תל אביב 63304   544881130
29118 בר אברהם 3.03E+08 barboron@walla.c יקנעם עיליתרותם 21 20692   524777319
29119 בר אברהם 3.03E+08 barboron@walla.c יקנעם עיליתרותם 21 20692   524777319
29120 test testset 0 test@test.com wfsdfs 3 wef 23223   054‐4564564
29121 test testset 0 test@test.com wfsdfs 3 wef 23223   054‐4564564
29122 נדזדה לוין גופמן 3.09E+08 valerg@walla.com בני עיש )לידהחצב 1     054‐5933856 03‐654005
29123 אלכסנדר קליינמן 3.07E+08 sashaklein@yahoo דרך חברון 11 ירושלים     02‐5654332 050‐91107
29124 אודליה ברוש 32993024 odelia.brosh@gma הסיבים 30 פתח תקווה     054928750
29125 גרשון צולנג 15104060 gershonc‐@bezeq עבדת 3 ישוב מיתר     052‐2291584 08‐651714
29126 rfewr werwer 0 test@test.com sdf 3 dfws     544564564
29127 halapid eli 22243521 halapid@barak.ne מנאי חדרה     575897701
29128 סולומון קליין 12421228 sollyklein@walla.c23 שד זלמן שזר קרית ים 29082   48759231 5.23E+08
29129 סולומון קליין 12421228 sollyklein@walla.c23 שד זלמן שזר קרית ים 29082   48759231 5.23E+08
29130 סיגלית הרשקופ 24927832   עין שמש 17 גני תקווה     0506774641/0546603421
29131 joseph yuda 67628396 jojo.yuda@gmail.cHazait st 16 kiriat bialik 27023   48731165 5.44E+08
29132 יונס ספואת 28250256 safwat_ssy@yaho שכ אלדהראת כפר ערה     0506212427/
29133 בני פרטוק 22509624 beni@btc.co.il הפלמח 65 ראשל"צ     508220401
29134 יערה לבב 33453663 yaaralevav@gmail שדרות חן 61 רחובות     050‐7660777 050‐75909
29135 עופר יניב 23040017 ofer.yaniv@comve6 דבורה הנביאה תל אביב     545425780
29136 יורם אחדוט 25309923 baltnsr@netvision יורם רונן 6 ירושלים     052‐32813993‐050‐6242466
29137 עופר מונין 40075954 ojmonin@gmail.co מינץ 15 פתח תקווה     054‐5698909
29138 אתי בן דוד 28823755 cisusbjni@gmail.co עמוס 32 ירושלים     02‐5023228 052‐76003
29139 יחיאל רצאבי 58344904 yechiel@newswayהגביש 4 פארק ת נתניה     052‐2487667 073‐26003
29140 מטי אלפרסון 50541432 matialp@gmail.co יערה כרמיאל 21691   509883779
29141 מטי אלפרסון 50541432 yaronalp@gmail.c יערה כרמיאל 21691   050‐9883779
29142 אורלי שרר 57152779 orlyyosy@hotmail הגפן נהורה     08‐6849826 052‐61569 7.32E+08
29143 איגור קרסני 3.13E+08 igor44442004@gm קרית שמונהחצב 13 11632   46903155 5.07E+08
29144 איגור קרסני 3.13E+08 igor44442004@gm קרית שמונהחצב 13 11632   46903155 5.07E+08
29145 אייל שלמה 39888714 eyalshlomo@gma לילינבלום חולון     502950500
29146 שרון איצקוביץ 59266395 sharon.alona@gm האלון 124 אחיעזר 71905   08‐9208295 054‐32003
29147 שרון איצקוביץ 59266395 sharon.alona@gm האלון 124 אחיעזר 71905   08‐9208295 054‐32003
29148 איגור קרסניק 3.13E+08 igor44442004@gm קרית שמונהחצב 13     04‐6903155 050‐73220
29149 מלון רוזנבלט 5.1E+08 joel2512@walla.co ויצמן נהריה 22100   49920069 49923469 49928121
29150 מלון רוזנבלט 5.1E+08 joel2512@walla.co ויצמן נהריה 22100   49920069 49923469 49928121
29151 מיר'לה ציאר 14993745 alextz5@gmail.com זבולון המר 2 קרית מוצקי     050‐8679550 050‐83598
29152 ויקטוריה טטרוק 3.04E+08 vikit@migdal.co.il יוסף נדבה 25 פיסגת זאב     0545771679/0545202535 26292120
29153 אייל גולדמן 38583662 goldmaneyal@hotמושב כפר הריף ב  מושב כפר      050‐9288888 08‐945301



29154 יאיר גרויסמרק 3.14E+08 leagrosmark@gma הורדים 6 רכסים     054‐8424700 054‐84247
29155 גבי דותן 26800136 cdotan@012.net.i אוסישקין 1 רמת השרון 47210   03‐5403372
29156 גבי דותן 26800136 cdotan@012.net.i אוסישקין 1 רמת השרון 47210   03‐5403372
29157 גבריאה דותן 26800136 cdotan@012.net.i אוסישקין 1 רמת השרון 47210   050‐8802788 03‐540337
29158 נתן זיקאס 39812805 nat.zik@gmail.com בת חן 54 חיפה     050‐2223316 04‐822012
29159 מרים פנחסי 41389719 miriam18@zahav. שונית 2 חיפה     048107811
29160 סול בן צבי 3E+08 solb1987@hotmai המצדים 95 מעלה אדומ     547984908
29161 אורי שפיר 37600434 orish75@gmail.co אבן שפרוט 11 הרצליה     054‐2428186 054‐22246
29162 אבי כהן 22203277 avi.choen@ecitele המרי 56 גבעתיים     545666280
29163 אסנת בן זיקרי 29469632 benzikri2@walla.c ברגמן ראשל"צ     39414507 5.23E+08
29164 אסנת בן זיקרי 29469632 benzikri2@walla.c ברגמן ראשל"צ     39414507 5.23E+08
29165 יגאל דהן 24850554 anatd10@walla.co נורדאו 74 ראשון לציון 75259   507538330 5.42E+08
29166 יגאל דהן 24850554 anatd10@walla.co נורדאו 74 ראשון לציון 75259   507538330 5.42E+08
29167 Viktoria Slutsky 3.04E+08 vika_sl@live.com הכלנית 1 אשדוד 77574   503039285
29168 שמעון סבג 68103373 smns@wall.com התמר 75 ירוחם 80500   052‐3295903 7.77E+08
29169 שמעון סבג 68103373 smns@wall.com התמר 75 ירוחם 80500   052‐3295903 7.77E+08
29170 ישכר הוניגשטיין 36449874 dsavir@yahoo.com15 קוראה דורות ירושלים     054492971
29171 ח.פ 162684כינור החזקו 16734261 dvorafidel@gmail. טאגור 44 תל אביב     0544833836/0544830363
29172 דוד כהן 38125753 davidzramim@gm 275 ת"א     546578755 7.79E+08
29173 לימור בוקר 25104373 limor‐boker@mali זרקון 5 גדרה 70700   528668934 5.29E+08
29174 רונית פלץ 54119664 liron_pl@walla.co האגוז כוכב יאיר 44864   544406307
29175 Amit Kalfus   jamoun@gmail.co   Gilat 85105   050‐705‐7857
29176 עמית קלפוס   jamoun@gmail.co סלעית 67 גילת 85105   507057857
29177 נאצר ואעי 40486177 rabea_gw@hotma בר כוכבא 9 ירושלים     547334876
29178 זיו טלומק 22718175 zivt@moran‐k.org מורן קיבוץ מורן 20107   509989116 46988980
29179 זיו טלומק 22718175 zivt@moran‐k.org מורן קיבוץ מורן 20107   509989116 46988980
29180 רועי אברביה 34914374 roi_ab@hotmail.co מיכה 14 תל אביב 63111   054‐2236364 35463196
29181 רועי אברביה 34914374 roi_ab@hotmail.co מיכה 14 תל אביב 63111   054‐2236364 35463196
29182 רומן גרסיצ'קין 3.21E+08 laikon2008@yaho הדודאים 5 יקנעם     526475027
29183 רומן גרסיצ'קין 3.21E+08 laikon2008@yaho הדודאים 5 יקנעם     526475027
29184 ארטיום גרסיצ'קין 3.21E+08 julmoris@ymail.co יקנעם עיליתהדודאים 5     526475027
29185 Ziv Tamari   ziv_tamari@yahoo  Petach‐Tikv 49582   050‐767‐7585
29186 זיו תמרי 35936459 ztamari11@gmail. מינה יהודה 23 פתח תקווה 49582   050‐7677585
29187 Corinna Braunstein 15568256 corinna@nonstop 10 Hayasmin St Pardesiya 42815   523855951 98946571
29188 יבגני גאילר 3.06E+08 jenya.g@gmail.com רבקה 7 ירושלים 53461   509550999
29189 יבגני גאילר 3.06E+08 jenya.g@gmail.com רבקה 7 ירושלים 53461   509550999
29190 גדי סונינו 22160139 gadisonnino@gma גיתה 42 מצפה גיתה 25257   524574753
29191 נטלי ששון בשי 39409529 slsbt3@gmail.comדרך צמח השדה מעלה אדומ 98536   050‐7894911 052‐64535
29192 טטיאנה יצחקי 3.27E+08 tatasim3@yahoo.cטרומפלדור 38 כנ פתח תקוה     546919794 5.46E+08
29193 טטיאנה יצחקי 3.27E+08 tatasim3@yahoo.cטרומפלדור 38 כנ פתח תקוה     546919794
29194 נילי חן 14492235 maya.gatenyo@or תאנה 8 לוד 71401   08‐9213562 050‐74281
29195 נילי חן 14492235 maya.gatenyo@or תאנה 8 לוד 71401   08‐9213562 050‐74281
29196 Shai Levy   levyshai@gmail.co  Petach‐Tikv 49651   052‐340‐9520
29197 אלכס ליברמן 3.06E+08 ALEXLIBMLL@GMA אצל 6 קרית ים 29061   544796258 5.26E+08
29198 א3לכס ליברמן 3.06E+08 ALEXLIBMLL@GMA אצל 6 קרית ים 29061   544796258 5.26E+08
29199 עידו רמון 33316167 ramon.ido@gmail קיבוץ גלעד‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 19240   525611790 5.05E+08
29200 עידו רמון 33316167 ramon.ido@gmail קיבוץ גלעד‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 19240   525611790 5.05E+08
29201 יובל הררי 54130026 yharari@bgu.ac.il קטלב 227 צור הדסה 99875   779334238 5.48E+08
29202 יוסי פרץ 35979913 lp_83@walla.com שבט לוי 1 אשדוד     546592669
29203 מעוז בירנבוים 33190489 maoz.ottech@gma שערי תקווהנגבה 44810   503339665 5.03E+08 37313972
29204 יוחאי ארצי 54306170 gav36@gav.co.il אנצו סירני חיפה 32972   48260207
29205 דן כצנלסון 69590628 danny@kaznelson המגדל 2 קיסריה 30889   04‐6263663 054‐65767 153‐54‐6576778
29206 יגאל ברבי כחלון 54093133 eretzb@zahav.net תל אביב 16 נס ציונה     544289713
29207 יגאל ברבי כחלון 54093133 eretzb@zahav.net תל אביב 16 נס ציונה     544289713
29208 שיטרית אסתר 56677818 n.ossra@012.net.i מצפה גיתהמצפה גיתה     050534767
29209 alisa goikhman   alisagoikhman@gm  Tel Aviv 63261   054‐737‐7447
29210 דבורה לוינסון 2.03E+08   השבעה 203 צפת     052‐6249770 050‐62797
29211 מני פדאל 52341278 menif007@gmail.c זבולון 5 קרית אתא     052‐3486613 04‐845000
29212 דנית יוםטוביאן 32218125 danitpre@walla.coפרדס חנה כאביבים 8 )ליד אב     054‐4303553
29213 ערן לנדאו 59815696 eran@himalaya.co מושב אודיםההדרים     052811995
29214 יעקב צרבקי 3.04E+08 iak2ov@walla.co.i בר יוחאי 30 באר שבע     0546344595/0526414473
29215 חיים רזניק 17508243   החשמונאים 5 א חיפה     0547905220/0774070704
29216 ירדנה וירוב 3391034 vyard@walla.co.ilקיבוץ רמת הכובש קיבוץ רמת      050‐5370716 09‐747421
29217 מאיה גטניו 27110121 maya.gatenyo@or התאנה 8 לוד     050‐7428735 050‐20821
29218 אליסה גויקמן   alisagoikhman@gm        054‐7377447
29219 יוסף רב 3.34E+08 mosh4030@gmail בית"ר עיליתשלום רב     054‐8404059 054‐84040
29220 ליאורה דישי 169466 diof@013.net וולפסון 52 ראשון לציון 75203   36030830 5.27E+08
29221 יואב גור   yoavgur@gmail.co לאה גולדברג 7 פתח תקווה     546634465
29222 אנה משריקוב 3.14E+08 anna.mashrikov@ הירקון 6 ראשל"צ     0547930389/79
29223 ענת פלד 51315778 peledanati@gmail קדושי השואה זיכרון יעקב 30900   0505‐885822 077‐70061 077‐7006162
29224 ישראל גוטליב 37307410 igotlib79@gmail.c רמות דוד קרית גת     777882009 5.04E+08
29225 ברוך שיפמן 54666755 baruch@oree‐inc. lachish 177 shoham 60850   544982707
29226 יאיר פנט 11183126 ypanet@hotmail.c הזית גינתון     544239650
29227 יוסי צבי 48240477 yosizvi2000@yaho המפתח‐46 מכמורת 40297   052‐2547749 09‐866321 09‐8664813
29228 יוסי צבי 48240477 yosizvi2000@yaho המפתח‐46 מכמורת 40297   052‐2547749 09‐866321 09‐8664813
29229 יגאל ברבי כחלון 54093133 eretzb@zahav.net תל אביב 16 נס ציונה     544289713 89404038
29230 איתן קמרט 29650124 e.kamrat@gmail.c ציפורה טוב 3 רחובות     545706607
29231 איתן קמרט 29650124 e_kamrat@gmail.c ציפורה טוב 3 רחובות     545706607
29232 אברהם מלול 69339612 malulavi@netvisio קריית מלאכזבוטינסקי 56     0522399961/0522953151
29233 מיכל מואב 28079911 caspi.moav@gmai משה קול 10 ירושלים     050‐4327878 050‐96636
29234 נעמה צור 36144608 naamatzur@gmail רמת אביב גקאשני 13     0542373099/0507605323
29235 אמיר עזר 35853936 amirezer@gmail.c רבי פנחס 4 ד תל אביב     544741981 5.06E+08



29236 נחמה וינשטיין 38453387 tova@ilanisrael.co בעל הנס 8 אשדוד     08‐8664191 5.28E+08 35290585
29237 נחמה וינשטיין 38453387 tova@ilanisrael.co בעל הנס 8 אשדוד     08‐8664191 5.28E+08 35290585
29238 אשר סבאג 26479337 ashers102@gmail.80 סחלבן החורש דימונה 86089   524043124
29239 אושרי בר טל 31942584 osh‐re@zahav.netמעלה מכמש )שכ       050‐9660812 050‐96667
29240 צבי סמפלוב 3.09E+08 zvik001@walla.coשנקר 13 קרית א פתח תקווה     052‐8850006 052‐87227
29241 יורי קומרוב 3.21E+08 bbratan@hotmail. תדהר דוד 12 תל אביב     050‐7169596 054‐76080
29242 בתיה וישניה 64440347 batiaw@amalnet.k סניר 17 כפר ורדים     054‐9933394
29243 אבי סגל 35692797 avi.segal@orange.רחוב זכרון יעקב פתח תקווה     054‐2343594 054‐78144
29244 גדי נדלר 5940994 gadynadler@gmai הסורג ירושלים     02‐5001652 0522‐8612 02‐5001362
29245 גדי נדלר 5940994 gadynadler@gmai הסורג ירושלים     02‐5001652 0522‐8612 02‐5001362
29246 שי גרעיני 24339343 shaygarini@gmail. ויצו 13 חיפה 34400   545388762 7.75E+08 48103035
29247 אוליבר קרייגר 20975214 kraighero@gmail.c זבוטינסקי 18 ראשון לציון     052‐5777969 03‐962662
29248 http://ccgccbiipmejw. 40923 rewavv@xtazkv.cohttp://ccgcbiipmNew York 54401   16614274316 3.19E+10 1.73E+10
29249 ziv elbaz   zivelbaz@gmail.co  Zikhron Ya 30900   050‐404‐6123
29250 Shay Garini   shay@logicping.co  Haifa 34400   972 972545388762
29251 בני כהן 35787225 benji.cohen@gma רמבן 19 חיפה     546706150
29252 אורלי שרר 57152779 orlyyosy@hotmail הגפן 261 נהורה     052‐6156998
29253 אילן גונן 6218150 ilgon@012.net.il מבשרת ציוןאורן 10 90805   02‐5346329 0650‐7443 02‐5335893
29254 יורם נויגבורן 57382640 derami@netvision20 שדרות הנשיא חיפה     050‐6216902 052‐60021
29255 רונית הפנר 59740779 grhafner@walla.coעתלית 3 )שכ 'אם פתח תקוה     054‐4455580 054‐45980
29256 מיכאל זליצנקו 3.07E+08 adrichal@bezeqint14 רחבעם זאבי אשקלון     0546885501/06
29257 צביקה דדון 57849200 dim555@walla.co יצחק מודעי 45 באר שבע     0507807085/086491466
ענבל וניסים29258 פיטוסי 25446402 nissim_f@yahoo.c הדקל 34 טירת כרמל     054723218
29259 ערן ארצי   eranar@yotvata.o   קיבוץ יטבת 88820   054‐9797996
29260 הנרי בן עזרא 15103047 roshenry@bezeqin הולנד 48 נתניה     09‐8340937 052‐53932
29261 ענבר כהן 37681442 inbar@sch.co.il עין גדי 14 גבעתיים     0578124160/0523288425
29262 דורון גורגי 12988416 doron911@bezeq ארתור רופין באר שבע 84780   08‐6432699 050‐83547
29263 דורון גורגי 12988416 doron911@bezeq ארתור רופין באר שבע 84780   08‐6432699 050‐83547
29264 הנרי בן עזרא 15103047 roshenry@bezeqin       
29265 אלעד שגיא 27233113 elad.sagi@gmail.c מרטין גל 16 פתח תקווה     0504723228/097925212
29266 בן אורן 3.01E+08 ben_oren75@hotm לוי אשכול 34 תל אביב     545868689
29267 בן אורן 3.01E+08 ben_oren75@hotm לוי אשכול 34 תל אביב     545868689
29268 אשר שריקי 0 shriki77@gmail.co הרברט סמואל חדרה 38362   528708646
29269 אשר שריקי 0 shriki77@gmail.co הרברט סמואל חדרה 38362   528708646
29270 Vadim ershkovich 3.05E+08 vadim.d.g@gmail. 80 Rice Ave. Hamilton, O    905‐518‐7979
29271 נאהי סלאח 34784629 n_s_s_77@hotma 170 בית ג'אן 24990   506051277
29272 יהושוע חצרוני 55084057 shuki90@netvision33 שדרות בן אבי נתניה     054‐4867457 054‐54957
29273 מיכאל גורליק 16363194 dp16727@elbit.co ארולזרוב 44 פתח תקוה     054‐6646304 077‐66463
29274 נדב היימן 38257564 nadav.hayman@m12 נחל אלכסנדר צור יצחק     054696281
29275 שפריר יעקב 22843577 onlinemarketingil@ קריית ספר 7 תל אביב     054‐2480084 050‐54224
29276 מיכה שחורי 5648704 micha601@walla.c גולומב 100 הרצליה     052‐3678256 09‐950273
29277 אייל בן משה 37579356 seo@ekdesign.co. החרש 11 נס ציונה     774140022
29278 אייל בן משה 37579356 seo@ekdesign.co. החרש 11 נס ציונה     774140022
29279 דן עזרואל 69540441 adan@marvell.comהנרי מור 19 )גבע קרית אתא     054‐4990102 054‐48294
29280 לאוניד ניקולייב 3.15E+08 bln008@gmail.com גיבשטיין 5 ראשון לציון     057‐5659107 052‐34419
29281 שושי ניניו 4.79E+08 oren76@gmail.com התילתן 12 יבנה 8155   054800445
29282 נדב דישון 3.01E+08 nadav_dishon@ya גאולי תימן 2 חיפה 34991   48255932 5.07E+08
29283 חגיא ארבל 27958073 anastasia@veriestראול וולנברג 22א תל אביב     054‐7551393 073‐70525
29284 שמעון הדרי 57215105 eretz_hatzvi@beze4 משאול האלומה גבעת עדה     050‐5687847 050‐96878
29285 דליה דישון 50108992 daliadishon@gma ראול ולנברג 17 חיפה     048255932/0507491778
29286 משה ביאלר 5326533 mbialer1@012.net כצנלסון 118 גבעתיים     052‐5794433 03‐731826 03‐5732571
29287 שרון גושן 43720341 itche@sharon2000 דרך מגדיאל 51 רמת השרון     0506765003/0509765006
29288 דודי הרשקו 38495271 dudi320@gmail.co נחל שניר 21 קרית אונו     050‐3059319 03‐534228
29289 עדה פינקל 3.04E+08   אצל 1 קרית ים     050‐8555787
29290 פבל שפירו 3.12E+08 shpa56@walla.co. קרית ביאליקהפלמ"ח 1 א' 27052   545488156 48708566
29291 שלמה רוטשילד 5872353 imun@017.net.il זמיר כרמיאל 21720   526557731 5.27E+08
29292 חנן חן 24087249 hanan124@zahav קטלב גדרה 70700   88680640 5.78E+08
29293 yura yuditskiy 3.07E+08 yura.yuditsky@gmdalia 1 nzareth ilit 17091   04‐6000030
עתיד השמת29294     karin@atid‐ltd.co. גרוטבול 9 לוד     077‐6666640‐050‐7821875
29295 אלי פיקר 56119001 elipicker@gmail.co15 ששת הימים זכרון יעקב     04‐6292116 052‐59934
29296 רוני שמר 56564693 topnadlanrs@gma8 חותמי המגילה ראש העין     054‐2024643 03‐901187
29297 אביטל  הדדי 54196944 elad.sagi@gmail.c מוטה גור 4 כפר סבא     0545294344/097925314
29298 תמר כאוי 26608836 tamaroosha@gma לאה גולדברג פתח תקווה 49447   548123696
29299 גילת אבידן 23683188 avgilat@walla.com קפלן 16 אזור     052‐5466266 03‐559063
29300 תמר כאוי 26608836 tamaroosha@gma לאה גולדברג 3 פתח תקוה     054‐8123696 054‐22144
29301 אסתר רובינשטיין 22798 estherr@barak‐on הרימון 4 רשפון     052‐3678779 09‐958115
29302 יואב כהן 28446482 cohen.yoav@gma משה ברזני 7 תל אביב     0528201757/037447118
מנורה איזו א29303       מספנות חיל הים חיפה     0577‐662009 04‐864126
29304 דרורה רוגוטנר 8087645 rogotner@gmail.c מעון 28 תל אביב     0545999898/039690035
29305 ציפי גונן 7613276 zipigo@gmail.com מבשרת ציוןהאורן 10 90805   02‐5346329 050‐62470
29306 גיטה גרבויס 16589525 secondmy@hotma רוטשילד 78 כפר סבא 44201   525058405 5.25E+08
29307 עופר אריכא 62877626 offeraricha@walla הרשש 9 חדרה     506286823
29308 אברהם יעקב 56631195 shaanani@gmail.cזאב חקלאי 2 )כנ ירושלים     054‐8422624 02‐642464
29309 יצחק קנדיטי 53547535 izik5354@walla.co עולי הגרדום 27 ראשל"צ 75235   39649739
29310 יצחק קנדיטי 53547535 izik5354@walla.co עולי הגרדום 27 ראשל"צ 75235   39649739
29311 צ'רלי שהרבני 12822557 charlie.sharabani@העמק 15 )הבית קרית טבעון     052‐4316028 04‐953368
29312 שמוליק סגיר 25307596 shmulisa@netvisio מינץ 18 תל אביב     052‐4543842 077‐21016
29313 אולגה קרבצ'נקו 3.04E+08 adirhabany@gmai דקל תל אביב     545817793
29314 בני סוטיצקי 34408336 Benny74@zahav.n אחד העם 5 חולון     505639156
29315 עומרי שחם 31455611 sozvis@gmail.com 25 נתיב השייר 25245   050‐7204991
29316 עומרי שחם 31455611 sozvis@gmail.com 25 נתיב השייר 25245   050‐7204991
29317 הייפא ברכאת 54810544 the.one.20@hotm 106 שפרעם 20200   49868503



29318 אנה ביננבאום 3.12E+08 ilanalubotzki@gm קיבו גלויות 8 אשדוד 77347   544506926
29319 אלחנדרו שכטמן 15460835 alejandros@hazer מרדכי הראל 15 רחובות 76516   054 6622013 054 56562
29320 אלחנדרו שכטמן 15460835 alejandros@hazer מרדכי הראל 15 רחובות 76516   054 6622013 054 56562
29321 נדב בסון 60514452 nadav.toots@gma המרגנית 18 חולון     506303238 5.07E+08
29322 קרין אורגד 40835878 ika.orgad@gmail.c זורבבל 12 רמת השרון 47225   35403130 5.45E+08 35403130
29323 קרין אורגד 40835878 ika,orgad@gmail.c זורבבל 12 רמת השרון 47225   35403130 5.45E+08 35403130
29324 Angela Levin   angela.levin@gma  shoham 57000  
29325 אמנון גולן 595306 agolan@hadassah14 שדרות אשכול JERUSALEM    25818048 5.09E+08 26777055
29326 דניאל פרידמן 21995527 danny7il@yahoo.c הערבה 67 נווה ימין     547910280
29327 דניאל פרידמן 21995527 danny7il@yahoo.c הערבה 67 נווה ימין     547910280
29328 ארז בצון 2.04E+08 erezbazon@gmail זזרח ברנט פתח תקווה     39310595
29329 דורון טוהר 34405530 dtohar@gmail.com  קיבוץ כפר ס     0524286583/0525794833
29330 רחל אייזנברג 3.04E+08   מורשת ישראל 11 ראש"לצ     0526360509/0779621599
ח.פ 106824פלרם אפליק29331 58143470 haya.paskal@palraאיזור תעשיה מש ליד כרמיאל     0523662905/0484869020
29332 מונל רובין 11326600 monel_rubin@wa אלה 21 מזכרת בתי     057‐8160670 054‐54354
29333 שרעבי יגאל 55271100   שדה נחום 3 ראשלצ     0505975670/039626586
29334 קובי צובל 32828816 ustrade10@gmail. גבעת שמואהזיתים 88 64162   054‐424‐7257
29335 אילן קומרובסקי 3.04E+08 ilanushka@gmail.c1 מנחם אוסישקין אשדוד     054‐3343366 0544‐4495
29336 יוסי פישר 50759406 joseph1f@gmial.co שדמה 82 כרמיאל     7409050 054
29337 מיכאל אתגר 65093940 metgar@012.net.i אברהם קרן 22 כפר סבא     054‐4550620 09‐766584
אסולין שושנ29338   5.74E+08 avneras@ynet.co. קרן היסוד 99 קריית ביאל     0525658611/048767968
29339 רמי לוף 52253838 denur1@walla.co.קרית ביאליקקרן קיימת לישרא     052‐4761537
29340 דודו דודו 66497665 oree@zahav.net.il הכרמל 7 חיפה     46549787
29341 דודו דודו 66497665 oree@zahav.net.il הכרמל 7 חיפה     46549787
29342 דודו דודו 66497665 oree@zahav.net.il הכרמל 7 חיפה     46549787
29343 גיא פרלמוטר 52706389 djguyp@gmail.com עקיבא 21 רעננה     508722188
29344 אסף בן משה 33585399 panino101@walla 1 הרצלייה     523646731
29345 Genadi Cherni 3.14E+08 genadi26@gmail.c המעפילימ 20 אשדוד 77316   052‐3210324
29346 גיורא גוטסמן 51804227 giorag1@netvisio. אין כפר חיים 42945   577482616 9.99E+08
29347 כפיר אלמליח 37692639 kfir376@gmail.com כרכום 23 נצרת עלית 17095   258491444 5.22E+08 7.75E+08
29348 גיא פרלמוטר 52706389 djguyp@gmail.com נילי 3 רעננה     0508722188/0542524255
29349 חנה כץ 57465718   גושן 13 א קרית מוצקי     054‐5316442
29350 חיים פדר 17395864 edumatt@gmail.co10 חטיבת הראל מודיעין 71721   522879977 89714897
רחל ושמואל29351 גול 595306 dorit_avi5@walla.14 שדרות אשכול ירושלים     050‐8353789 050‐89460
29352 יוסף רדמי 10713840   המגינים 125 קרית אליעז     04‐8555574
29353 נטלי יהודה 37829900 natyeh1@hotmail הפלמח 10 בת ים     547982698
29354 רעיה קידר 3900719 kedar@betgovrin. קיבוץ בית גוברין קיבוץ בית ג     050‐7227368 08‐687425
29355 פיקו אברמוביץ 69559177 phiqu60@walla.co אביב 107 כרמיאל 20100   524766723
29356 פיקו אברמוביץ 69559177 phiqu60@walla.co אביב 107 כרמיאל 20100   524766723
29357 mony agam   mony@nmsww.co  tel aviv 69717   054‐458‐1050
29358 אמירה בהט 7072143 ambahat@gmail.cבארי 3 )לציין בת תל אביב     054‐3330329 03‐523540
29359 שמש נאמן 13768841 nemansh@walla.c עקיבא 7 רעננה     0547547836/0722380222
29360 מוני אגם 50311109 mony@nmsww.co סמטת גולי קניה תל אביב 69717   054‐4581050 03‐648487
29361 דניאל שבתאי 24324444 daniel@twva.co.il האחו 1 חדרה     0548885606/0523715700
29362  יוסי  רויטר 51181543 fi.hana@gmail.com יהודה הלוי 4 תל אביב     0507622539/0544918825
29363 משה ריקנטי 4011235 estheri@walla.co. נחל בצת 8 מודיעין     0544‐833328 054‐47711
29364 מיכל גרינבאום 55447502 gmichal801@walla הפלמ"ח שדרות 87024   052‐5913895 08‐684878
29365 מיכל גרינבאום 55447502 gmichal801@walla הפלמ"ח שדרות 87024   052‐5913895 08‐684878
29366 nissim dan 55003156 nisss@012.net.il שח"ל 31 ירושלים 93702   546369975 26793757
29367 nissim dan 55003156 nisss@012.net.il שח"ל 31 ירושלים 93702   546369975 26793757
29368 נאפז סוויטי 23471725 swtti@walla.com היציב 18 ירושלים 91451   577240164 5.02E+08 26566104
29369 שי בלנגה 25005802 blanga@bezeqint. יוספטל קרית אתא 28014   547914129 5.07E+08
29370 תמיר דמרי 25436718 ttaammiirr@hotm  רחוב לשם מצפה גילון     054‐4826616 052‐66335
29371 יוסי ירום 1345149 yyy25@walla.com טבנקין 7 רמת גן     03‐5719218 052‐35294
29372 דני לנגה 22418867 dlange@bezeqint. ירדן 10 כפר ורדים 25147   544800054
29373 דני לנגה 22418867 dlange@bezeqint. ירדן 10 כפר ורדים 25147   544800054
29374 מירב גוטמן 34822809 mdayag2003@yah התבור 38 יוקנעם     050‐5732267 052‐55229
29375 ארז גל 57488918 aau@zahav.net.il הסתת 15 באיזור מודיעין     08‐9788300 0 שלוחה 052‐26318
29376 איגור פייגין 3.07E+08 feigin.igor@gmail.הרב יוסף משאש אשדוד     0508325488/0542120985
29377 חני מורד 66672809 haihani@walla.com גבעת שמואהרצוג 9     0543114533/0578172716
29378 נדב שוורץ 22728828 tzalul@netvision.n דוד המלך 1 הרצליה     052‐8389044 09‐956353
29379 איציק דור 22310395 dndor@012.net.il מוצקין 8 רעננה     054‐9770339 054‐49193
אילנה ויעקב29380 עובד 57874786   קרית ביאליקההגנה 15     050‐7239341 050‐73031
29381 שמעון אביזמיל 28961894 shimonavizmil@w עיט 23 ערד     050‐2476669 077‐70020
29382 ברכולבסקי ליליה 3.07E+08 verholaz69@gmai3 מבוא חיל האויר קריית גת     0544788570/0544943970
29383 albert etlin 3.2E+08 albert001@inter.n נחלת צבי 64 פתח תקוה 49421   544511684
29384 אלכס דרוקמן 66238213 alex_drukman@ya רד"ק 6 רמת גן 52403   578196412
29385 עופר יונה 56424303 aminut@nana10.c תד 3406 ים 91033   26511141
29386 עופר יונה 56424303 aminut@nana10.c תד 3406 ים 91033   26511141
29387 עופר יונה 56424303 aminut@nana10.c תד 3406 ים 91033   26511141
29388 עופר יונה 56424303 aminut@nana10.c תד 3406 ים 91033   26511141
29389 אריה רמון 43457340 ararat@netvision.11 משעול ההדס ירושלים 97277   25864598 7.79E+08
29390 סילביה דרעי 63210173 vakrat_1@netvisio קרית שמונהדוד שמעוני 33     528310980 5.04E+08
29391 Igal mordkovich   v3loks@gmail.com  Rishon le z 75241   +972 0545596263
29392 דיקלה שימי 32373854 diklashemi@hotm ד.נ גליל עליון קיבוץ מנרה     0544918830/046908609
29393 חלצי 64959חנה 42864959 ronilush@bezeqin הדרור 1 קריית אונו     0506617858/0544872884
29394 שולמית גייזלר 25395369 shulamitge@gmai הקבלן ירושלים 93874   26522922 5.06E+08
29395 שולמית גייזלר 25395369 shulamitge@gmai הקבלן ירושלים 93874   26522922 5.06E+08
29396 יניב זיוי 27737733 tafsik@gmail.com  ישוב סוסיהסוסיה 114     052‐4317009 02‐996317
29397 טלשחר שרון 25544461 talshahar99@wall יהודה 86 מודיעין     0544‐864660 08‐971986
29398 ישי תורג'מן 39878459 ytyt3131@walla.co מודיעין עליתאבי עזרי 14     057‐3131013 052‐71105
29399 אהוד בשארי 56474034 bashari770@gmai כפר ביריה כפר ביריה     052‐7707113 052‐77071



29400 omri pinsker   omri_pp@hotmail   lod 71284   +972 9546970503
29401 אלברט אטלין 3.2E+08 albert001@inter.n נחלת צבי 64 פתח תקוה     0544‐511684
29402 Yaacov Wolinsky   edna.wolinsky@gm  Gan Yavne 70800   054‐772‐2057
29403 בת שבע רשף 56715519   הרב מימון 15 תל אביב     050‐5921119
29404 מאיר שני 50580505 meirshn@gmail.coדרזנר 45 )רמת א תל אביב     054‐4718050 03‐641449
29405 סימה אהרון 36449767 simaaharon@yaho אלון239 מעונה     504704041
29406 סימה אהרון 36449767 simaaharon@yaho אלון239 מעונה     504704041
29407 דוד אברג'יל 56145873 uo322@iec.co.il קרית ביאליקיקינטון 2     052‐3995936 04‐818235
29408 דוד אברג'יל 56145873 uo322@iec.co.il קרית ביאליקיקינטון 2     052‐3995936 04‐818235
29409 ענת סרגוסטי 51914257 saragust@netvisio אוליפנט 3 תל אביב 65228   03‐5605195
29410 אבי יחזקאל 2E+08 aviy1987@Gmail.c14 צוקרמן יצחק תל אביב 67290   546930069
29411 מיכל מזרחי 35792076 michal5900@walla הקירטון מעלה אדומ 98854   02‐5904049 050‐49191
29412 מיכל מזרחי 35792076 michal5900@walla הקירטון מעלה אדומ 98854   02‐5904049 050‐49191
29413 מוטי בן שבת 56224777 motti.bs@fritz.co. נחל דליה מודיעין 71701   050‐7339007 08‐970148
29414 מוטי בן שבת 56224777 motti.bs@fritz.co. נחל דליה מודיעין 71701   050‐7339007 08‐970148
29415 אריה סטמקר 23707664 stamker@walla.co חסידה באר‐שבע     077‐3439422 054‐43709
29416 יעיש סויסה 62356381 yaish@rga.co.il הקונגרס הציוני 6 עפולה 18422   572392916 46521830 7.32E+08
29417 יעיש סויסה 62356381 yaish@rga.co.il הקונגרס הציוני 6 עפולה 18422   572392916 46521830 7.32E+08
29418 נמרוד ענבר 32161457 nimr@post.tau.ac ההדרים 23 כפר נטר 40593   544759601 5.23E+08
29419 נמרוד ענבר 32161457 nimr@post.tau.ac ההדרים 23 כפר נטר 40593   544759601 5.23E+08
29420 גבריאל בןדוב 5793591 gabib@alumim.co בר יוחאי 1 צפת     054‐7894510 054‐77927
29421 יצחק רוזנשטרוך 66478405 roz885@gmail.com18 הרב מבריסק בית שמש     527652341
29422 יצחק רוזנשטרוך 66478405 roz885@gmail.com18 הרב מבריסק בית שמש     527652341
29423 יקתרינה מלמדוב 3.14E+08 suzannak@pcb.co נצרת עיליתהתירוש 15     052‐7380184 054‐90506
29424 דודי הרשקו 38495271 dudi320@gmail.co נחל שניר 21 קרית אונו     050‐3059319 03‐534228
29425 זאב גינזכורג 3.06E+08 zeevgin@netscape עין גדי 5 באר‐שבע 84810   054‐6881953 08‐610176
29426 רון אבין 34995068 avin_ron@yahoo.c קיבוץ אפק אפק 30042   528809980
29427 Dubi Sharon   dubi.shr@gmail.co  כפר יונה     050‐334‐4004
29428 סיימון וולינסקי 3.07E+08 svolinsky@gmail.c שיקמה 19 נשר     052‐8187284 052‐64817
29429 מעיין מואטי 28110773 lmaayan8@gmail.c אליהו חכין 18 באר שבע     052‐8808266 052‐67360
29430 ארינה סיקונדה 3.08E+08 isikunda@gmail.co פתח‐תיקוהאיכילוב 18     544975279
29431 ארינה סיקונדה 3.08E+08 isikunda@gmail.co פתח‐תיקוהאיכילוב 18     544975279
29432 שמעון מלכה 53428785 malka4955@gmai הגנים 7 קריית ביאל     0578167287/0546503066
29433 אייל עמדי 24147076 eyal.amedi@gmai שחראי 29 ירושלים     02‐6410068 052‐56560
29434 אירנה אנגלס 3.24E+08 kirrik8888@mail.r אריה דולצין 11 באר שבע     054‐7805284 054‐59581
29435 יעיש סויסה 62356381 yaish@rga.co.il הקונגרס הציוני 6 עפולה     0502392916/046521830
29436 ליאת רוסטוק 2E+08 lrostock@gmail.co גורג אליוט 8א תל אביב     544670162 5.42E+08
29437 ויסאם מועדי 29758463 daianmoadi@wallתא דואר 366 מיק כפר ירכא     0544‐626627‐050‐7332202
29438 יוסי חבשוש 32037574 yahavh6@012.CO שערי תיקוהרקפת 8 44810   525224025
29439 hana zor 11988789 hana_roz@hotma זורגר חיפה     525103179
29440 יבגני סויכר 3.14E+08 soikher@gmail.co109 שד 'ירושלים אשקלון     527360295
29441 איתן רפאל 57796922 eitan@serl.no‐ip.o זבוטינסקי רמת גן     546636207 5.43E+08
29442 ברוך נחמן 23953011 baruch1012@wall 101 1 אביעזר 99860   29990770 5.42E+08
29443 ברוך נחמן 23953011 baruch1012@wall 101 1 אביעזר 99860   29990770 5.42E+08
29444 יוני תירוש 60166394 johnnn.e@gmail.c הרב פרידמן 40 תל אביב 62303   528915188
29445 עדי גמליאל 36425304 gamlieladi@gmail. מושב מצליחשעורה 285     542405040
29446 מרסלו וולובלסקי 11220902 marcelow@012.ne שקדים 103 כפר תבור 15241   46766671
29447 אתי בן זיו 50722149 etybenziv@gmail.c על כנפי נשרים ראשון לציון 75357   03‐9456174 054‐56837 03‐9456174
29448 אתי בן זיו 50722149 etybenziv@gmail.c על כנפי נשרים ראשון לציון 75357   03‐9456174 054‐56837 03‐9456174
29449 אדיר גליוקמן 3.06E+08 adirgl@gmail.com בן גוריון 20 הוד השרון 45200   506617182
29450 אלינוער מואב 8415689 elinoar.moav@gm לוין 22 הרצליה 46781   09‐9549198 052‐48986
29451 אלינוער מואב 8415689 elinoar.moav@gm לוין 22 הרצליה 46781   09‐9549198 052‐48986
29452 חוה סטולר 30256739 havast@gmail.com גולן 27 כוכב יאיר 44864   97495623 5.23E+08
29453 חוה סטולר 30256739 havast@gmail.com גולן 27 כוכב יאיר 44864   97495623 5.23E+08
29454 אינה פוקס 3.06E+08 innadora@walla.c6 שדרות הפרחים אשדוד 77573   506759908 5.07E+08
29455 אייל שדה 36135788 eyal97@gmail.com בית‐אל 5 רמת‐גן 52487   545402403
29456 Raviv Weber   ravivw@gmail.com  Herzelia 46326   054‐545‐9102
29457 דורון חיים 33634627 doronhaiim@gma האילן 31 אשקלון 78336   052‐6040899 077‐42477
29458 דורון חיים 33634627 doronhaiim@gma יהואש 50 אשקלון 78562   052‐6040899 077‐42477
29459 אלכס פולג 3.03E+08 p_alex@bezeqint. התאנה 14א' תל מונד     054‐4497039
29460 רמי חכמוף 59772095 hahamovorit@gm זריחה 222 קידר 90612   25352491 054479383
29461 שגיא ארן 58284407 arans@012.net.il ראובן 30 זכרון יעקב 30900   548800195
29462 שגיא ארן 58284407 arans@012.net.il ראובן 30 זכרון יעקב 30900   548800195
29463 slava kornilov 3.09E+08 sk23@013.net Ayalla Ashkelon     737373712 5.48E+08
29464 slava kornilov 3.09E+08 sk23@013.net Ayalla Ashkelon     737373712 5.48E+08
29465 elimor levy   elimor33@gmail.c   ramat gan 52584   052‐398‐6981
29466 יונה דורון 41486143 audreyii@walla.co בר יוחאי 21 תל אביב     050‐5882893 5.23E+08
29467 זהאר חאטר 40937591 zaher_kh25@hotm כיכר מד"א נצרת עלית     050‐7504857 04‐698309
29468 גבריאל כהן 28130581 gabgab@boltblue. הר הדר)לידמבא הכפר 39     0549267773/
29469 עופר מינה 59149617 mishpatim39@int עמרם גאון 9 ירושלים     050‐6216719 050‐62316
29470 נדיה מור 45805546   השומר 3 טבריה     050‐7691651 04‐672253
29471 אביה אורן 53003539 aviya_o@hotmail.נהלל 10 )שכ 'נח תל אביב     052‐3313358
29472 אלדד מויאל 3.01E+08 eldadmoyal@gma ישיבת קרן יבנה ישיבת קרן י     052‐5119457 050‐32717
29473 ירון גרונדורק 37158607 yarongo2000@yah ריינס 11 גבעתיים     502223010 5.24E+08
29474 אתי כהן 57387979 eti602@walla.com ישוב עופרהמקימי הגדר 7     052‐6303521 02‐997555
29475 חיים רגב 69409720 hregev8@walla.co מגן 8 מיתר     0526751502/086202558
29476 יואב בייר 41949504 yoavbayer@gmail בזל 36 תל אביב     543111145
29477 אילן דנון 28479129 ilan8771@walla.co יגור 10 דימונה     086557589/0508487659
29478 אתי גלעד ברזלאי 51756377   דרך הים 108 חיפה     0505332188/048362655 5.43E+08
29479 חיים רגב 69409720 hregev8@walla.co מגן מיתר 85025   052‐6751502 08‐651045 08‐6651707
29480 ערן לב‐צור 28043388 levtzur@gmail.comהאדמו"ר מצאנז מתתיהו 71917   89762394 5.44E+08
29481 גליה בן חיים 27825124 galiabh@yahoo.co האגוז 104 נווה ירק     508210386 39036665



29482 אורה כהן 51164465 oracoh@gmail.com אנילביץ 68 ירושלים 96624   26421104 5.28E+08
29483 יורי רזמט 3.06E+08 katia.sgi@gmail.co שרה אהרונסון באר שבע     547876676 5.49E+08
29484 צביקה דרורי 30553069 zoridy@walla.co.il הלולב 46/2 נצרת עילית 17000   04‐6568549
29485 צביקה דרורי 30553069 zoridy@walla.co.il הלולב 46/2 נצרת עילית 17000   04‐6568549
29486 Vadim Reznikov 3.1E+08 vadim@reznikov.c2 כפר משתלמים חיפה 12345   052‐6171169
29487 ניר יחיא 36505287 nir.y.1979@gmail. אוסישקין 22 רמת‐השרון     052‐3730584 052‐54539
29488 דניאל פיסחוב 3.06E+08 danielp100@013n וולפסון 41 עפולה 18269   050‐8996726
29489 ליאור אבירגיל 33798521 liorabergel@walla הגיבורים 138 אור עקיבא     050‐9914148 054‐24616
29490 שמחה משה 50636364 simchamo9@gma‐  קדושי סטרומה י‐ם 96901   523466657 26794705
29491 שמחה משה 50636364 simchamo9@gma‐  קדושי סטרומה י‐ם 96901   523466657 26794705
29492 רינה בן דויד 10690709 rina_bd@walla.coטהון 5 רמת גולד חיפה     048243078
29493 אורי סלע 51832533 sela00@bezeqint. פרופ 'דינור 28 כפר סבא 44245   526815383 97661910
29494 מאיר קליין 51981892 mekl11@walla.comמשה שרת 56א קרית חיים     04‐8729264 050‐62658
29495 ludmila leviant 3.17E+08 le_mila@hotmail.c תש''ח 3 אשדוד 77459   88671123 5.29E+08
29496 ludmila leviant 3.17E+08 le_mila@hotmail.c תש''ח 3 אשדוד 77459   88671123 5.29E+08
29497 אורי סלע 51832533 sela00@bezeqint.28 פרופסור דינור כפר סבא     052681538
29498 יפית סיגאוי 28865715 nois18@walla.com ליבר10 נתניה 42524   522948056 5.48E+08
29499 יפית סיגאוי 28865715 nois18@walla.com ליבר10 נתניה 42524   522948056 5.48E+08
29500 שמעון ווגמן 13325519 sammyv@walla.coהר הצופים 31/ג רחובות     546499919 5.43E+08
29501 שמעון ווגמן 13325519 sammyv@walla.coהר הצופים 31/ג רחובות     546499919 5.43E+08
29502 יוסף וסימי מלכה 7722991 etimalka2@bezeqמושב עוצם )ליד א       08‐6848119 050‐72777
29503 תחיה אהרוני 54513189 aharonyt@gmail.c אשכול 10 זכרון יעקב     04‐6390637 050‐81102
29504 פיטרו אריק 34293597 arik_pi@walla.com( 11 המלך יהויכין אשדוד     050‐7770995 050‐63432
29505 ליז נבוק 3.21E+08 murzik123456@gm שד 'הילד 14ב' רמת גן     526533269
29506 אנלי קארה 14970693 anneliek100@gma114 שדר 'הרצל ירושלים     02‐5813562 052‐44893
29507 עופר לוי 34481689 oferl77@smile.net מושב ישרש ליד רמלה     050‐6278276
29508 שמואל בראונשטיין 37551827   קרן היסוד 25 בת ים     05088830735593408
29509 יבגני אחמדוב 3.17E+08 inna81@gmail.com ציטלין 53 קריית חיים     052‐5332055 052‐68504
29510 אמיר עזר 35853936 amirezer@gmail.c שפרינצק 7 תל אביב     054‐4741981
29511 דוד בוטה 43549468 fannybuta@gmail. מושב אשתהמושב אשתהול 99775   052‐46765 052‐4676577
29512 איתמר כהן 3.01E+08 natico522@nana1המכבים 67 , פרד בני ברק     054‐8493446
29513 נתנאל כהן 60168770 natico522@nana1 בורוכוב 11 בני ברק     524043983
29514 דליה נונה 57811010 dalianun@gmail.co בעל שם טוב קרית אתא 82083   527467244
29515 שושנה עזיזי 53229837 yehudaz00@walla שתולים 31 תל באביב 67625   03‐5374863
29516 שושנה עזיזי 53229837 yehudaz00@walla שתולים 31 תל באביב 67625   03‐5374863
29517 יהודה זרגרוב 39178603 yz1583@gmail.com אפרים קישון באר יעקב     503473119
29518 סיגל אלזם 29405057 SIGIELZM@WALLA שיטרית 3 נתניה 42346   528926900
29519 ניר חודרה 2.01E+08 nir@triple.co.il הכפיר ירושלים     524011225
29520 אושרת מיידנצ'יק 38297552 osh770770@gmai משק 40 כפר חב"ד     39606121 5.43E+08 39606121
29521 אושרת מיידנצ'יק 38297552 osh770770@gmai משק 40 כפר חב"ד     39606121 5.43E+08 39606121
29522 דניס בוגדניק 3.17E+08 Denison.XD@Gma הר מצדה 86 אשדוד 77711   542429210 5.42E+08
29523 רעות פלח 33597998 Reutf76@gmail.co טירת יהודהגינת אגוז 73175   39734107 5.42E+08
29524 ניר נעם 28633311 nirnh@hotmail.co שכ 'הזיתים 15 כפר תבור 15241   052‐3244453
29525 עליזה טל 58906140 alizatal9@walla.co החמנית 13 ראשל"צ 75505   526862855 7.75E+08
29526 עפר פלאוט 28605780 ofer_plaut@hotm37 שארית ישראל תל‐אביב     054‐6300306 03‐620617 057‐9557566
29527 עפר פלאוט 28605780 ofer_plaut@hotm37 שארית ישראל תל‐אביב     054‐6300306 03‐620617 057‐9557566
29528 איציק יונסי 57883233 yonasi@015.net.il משה וובר 4 אשקלון     0506002700/086722888 86715925
29529 אבי אלקיים 31978729 elkayam@gmail.co תד 26 אילון 22845   050‐8725271 04‐980698
29530 אבי אלקיים 31978729 elkayam@gmail.co תד 26 אילון 22845   050‐8725271 04‐980698
29531 דניאלה ספר 69225639 psaffar@iai.co.il יצחק שתל 28 באר שבע     052‐8340259 050‐41603
29532 Aleksey Senin   alex@senin.name   Raanana 43662  
29533 דבורה שבח 4518528   זלמן שזר 18 קריית ים     048758241
29534 גיא זילברשטיין 34378679 guyzil@yahoo.comמושב בני עטמושב בני עטרות     052‐4747226 03‐970240
29535 מלכה יוסופוב 17493032 kerendab@zahav. הארזים 1 כפר סבא     050‐6535101 09‐765604
29536 עזרא פינגלה 12406179 ezra@walla.co.il בילו 31 לוד 71369   524236832 89240328
29537 עזרא פינגלה 12406179 ezra@walla.co.il בילו 31 לוד 71369   524236832 89240328
29538 אמירה פאנוס 26295477 dianaz100@gmail. ספיר 8 רמלה     050856505
29539 עמי גבצו 28124618 amigab22@gmail.כל ישראל חברים אשקלון     050‐3332856 08‐671611
29540 אייל גבע 31869852 geva_eyal@yahoo ליוואי 7 בת ים     050‐5550565 050‐30340
29541 אברהם לורברבוים 87155 motilor@walla.co. שמריהו לוין 6 ירושלים     054‐5604962 02‐642328
29542 שרית צמח 23763394 saritz9@walla.com חיל חימוש 18 ראשון לציון     052‐2656435 03‐961678
29543 ש.י.ן ישועה     arie@shin.co.il   כפר יהושע     0528‐700999 04‐983758
29544 אלברט כהן 69085249 bbr16@walla.com הר הצופים 4 קריית שמונ     0502509977/046942205
29545 אהרון דנן 55458616   חניתה 75 חיפה     506209037 5.24E+08
29546 שמשון זכאי 57682585 shimshon@ocean.יישוב שדמות מכ       050‐7261656
29547 עמי גולן 22645451 ami_1966@walla. קלמן ביאלר 11 רחובות     052‐2223786
29548 שאדי מנסור 2.02E+08 shady7001@gmailצהל 2 ליד שער ה חיפה     504604624 5.09E+08
29549 eyal hildessaim   eyalhill10@gmail.c  ramat gan     +972 0522277192
29550 אברהם שיינר 30573034 a5schein@netvisio אדניהו הכהן ירושלים     25824499 25328169
29551 שי שליטא 38300497 shay_shalita@hot דיסנצ'יק אריה תל אביב     525954624 5.26E+08
29552 לאוניד פולונסקי 3.12E+08 lavip74@yahoo.co רח 'האורן 97 קרית אתא 28238   544752341
29553 בועז גולן 59129833 boaz664@gmail.co הלימון 16 כפר מלל     0543033907/097423687
29554 גדעון כרמל 36217859 gkarmel17@gmailקיבוץ גבעת חיים       052‐3962434
29555 אריה פרקש 21774559 khhcha@gmail.com בן עוזיאל 3 אלעד     050‐2627126
29556 מתי עצור 24297228 matia@mof.gov.il המחנכת 5 גילה     050‐6208271 054‐34531
29557 רוני שלמה 57856619 aviva‐topc@bezeq תא דואר 55 נס ציונה 74100   03‐9562919 054‐90774
29558 שירה קרן 60122611 shirakeren@gmail רש"י 11 תל אביב     506108001 36203588
29559 Alon Rubinstein 29369774 alon@com‐n‐sens יקנעם עיליתאביטל 20692   052‐6188588 04‐959310
29560 ישי עובדייה 23814494   ישוב טל מנשה       050‐5511352 050‐33317
29561 שקד דמרי 3.05E+08 SHAKEDAMARY@g חומה ומגדל 1 קרית חים     052‐6383897
29562 אדי רזניק 31568918 eddy@venturegee שהם 7 פתח תקוה 49517   077‐2014590 054‐49468 077‐2014622
29563 אורטל ארבל 32932857 eftal7@walla.com משואה משואה 90690   508651908



29564 רומן קוטוב 3.07E+08 roman‐k@orbotec5 שדרות בן גוריון אשקלון     054‐2028380 08‐673850
29565 אוגניה ברן 68808914 lbaran@walla.comחוכית 3 )כניסה מ חיפה     052‐5278626 04‐822090
29566 ינקי ודליה נונו 57811010   הבעל שם טוב 37       0545338833/048454574
אלקטרושופ29567       הרצליה 1 חיפה     077‐2700809
29568 שמחה מרקוביץ 55936975 smarkovitz@wallaoo קיבוץ חפץ ח 76817   544492636 88593987
29569 דימה קיצ'לו 3.21E+08 KICHALO2010@GM אחד העם 22 חדרה 38224   544550428 5.44E+08
29570 משה לוי 50284777 mosh888@gmail.cההסתדרות 20א הוד השרון 45270   548085509 97418946
29571 משה לוי 50284777 mosh888@gmail.cההסתדרות 20א הוד השרון 45270   548085509 97418946
29572 ישראל מאירוביץ 22639355 israel.merovici@g אבן גבירול כפר סבא     504049254 5.04E+08
29573 Pavel Brin   pavelbr@bezeqint   Nahariya 22358   052‐297‐2764
29574 גיל רייבי   gilr.adv@gmail.co   כפר סבא 44325   +972 0522308790
29575 רינה שיים     דבורנית 4 רמת ישי     050‐5251128 04‐953018
29576 יעל וידברג 28682698 vaidberg@neto.ne עציון 16 עכו 24656   077‐3240605 054‐44598
29577 יעל וידברג 28682698 vaidberg@neto.ne עציון 16 עכו 24656   077‐3240605 054‐44598
29578 צביה רחימי 65408742 zivia.rahimi@gma הירדן 21 רחובות     08‐9418013 052‐43996
29579 יונתן דובינסקי 3.01E+08 dubi1111@walla.c יגאל אלון 10 קריית מוצק     054‐6092664 052‐52685
29580 אדם אופל 68398080 metromil@zahav.nאורי צבי גרינברג תל אביב     0505542528/036990830
29581 אפרת רייבי 34470518 efiray@gmail.com שער אפרייםהרימון     050‐4005626
29582 אפרת רייבי 34470518 efiray@gmail.com שער אפרייםהרימון     050‐4005626
29583 יעל מלמד 24104531 yaelm@caesarston שער אפריםתבור     052‐4768987 054‐54232
29584 יוסי מזוז 57536062   ירושלים 114 צפת     0578132919/0523360970
29585 אווה שיין 24096208 eva_mordi@walla יהושע בן נון 16 גבעת זאב 90917   02‐5363902 054‐57112
29586 רונן בנדק 24200362 ronenbene@gmai התמר משמרת 40695   0547414547/0772345092
29587 רונן בנדק 24200362 ronenbene@gmai התמר משמרת 40695   547414547
29588 אדיר שימנוביץ 3.06E+08 Prikalist@walla.co הפסגות 9 נצרת עלית     546546684
29589 בן ציון שושן 69821486 shushanbz@yahoo  בית"ר עילית    
29590 גל שמאי 20126847 itzik@cell‐tech.org יפה נוף 1א נהריה     054‐2193212 054‐79126
29591 צסרק אליעזר 16758419 eliezer.ce@gmail.c יצחק בן צבי 12 פתח תקווה     054‐5581632
29592 צסרק אליעזר 16758419 eliezer.ce@gmail.c יצחק בן צבי 12 פתח תקווה     054‐5581632
29593 דורית אופק 68652049 dudi6865@walla.c דגל ראובן 8 פתח תקווה     052‐7632857 03‐923619
29594 באסמה באשא 20548517 basmehb@gmail.c  נצרת     04‐6080386 054‐42506
29595 חיים דגן 9831900 daganhaim@walla ש .בן ציון רחובות 76407   08‐9460761 054‐99932
29596 חיים דגן 9831900 daganhaim@walla ש .בן ציון רחובות 76407   08‐9460761 054‐99932
29597 חאלד מחאגנה 59880708    אלבטון )ליד שיש   אום אל פאח   050‐5835202 04‐631765
29598 אנטולי בראל 3.09E+08 eanatol@hotmail. דולב 4 כפר ורדים     578197559
29599 Ran Angelkovich   rantheangel@gma  Holon 58442   050‐696‐8010
29600 אמיר ג'רופי 40175275 amirgeurfi@gmail דבורה הנביאה ראשון     527201511
29601 אמיר ג'רופי 40175275 amirgeurfi@gmail דבורה הנביאה ראשון     527201511
29602 אמיר ג'רופי 40175275 amirgeurfi@gmail דבורה הנביאה ראשון     527201511
29603 אבי דויט 3.07E+08 devita@012.net.il חרוב 18 ערד     89950262 5.25E+08
29604 רויטל קישינבסקי 60621489 revital1982@hotm הס 5 חיפה 33398   777505605
29605 אברהם דבח 64235492 15564@WALLA.CO מבשרת ציוןנרקיס 90805   528389144
29606 אברהם דבח 64235492 15564@WALLA.CO מבשרת ציוןנרקיס 90805   528389144
29607 חן ששון 2E+08 veuso@nana10.co ברניצקי נתן ראשון לציון     509567591
29608 מתי למשד 52179561 lamedym@yahoo.ישוב הר גילמשעול החלמונית 90907   506369618 29932358
29609 yossef israel 3.06E+08 yossef1978@walla הרצל רמלה     525813512
29610 yossef israel 3.06E+08 yossef1978@walla הרצל רמלה     525813512
29611 shoshi tamari 24216145 shoshizt@gmail.colaskov 20 herzliya     525420025
29612 אמיר גבע 28954642 amirgeva@gmail.c יקנעם עיליתגלבוע 13/1 20692   04‐9935072 054‐42961
29613 eti hemia   eti.hemia@gmail.c  bney brak 51332   052‐563‐1363
29614 הילית מורן 57074973 h.moran@midrash שח"ל 5 כפר סבא 44380   09‐7668777
29615 הילית מורן 57074973 h.moran@midrash שח"ל 5 כפר סבא 44380   09‐7668777
29616 אלכסיי מגיד 3.22E+08 magal@windowsli זאב שרף 8 ירושלים 97842   547535873 5.46E+08
29617 ישראל מיכלסקי 51661874 isr.mich7@gmai.co יהלום 10 קדומים     09 7921750 misraelm4
29618 נתן פורשר 1371756 forsher_n@tiratzv דאר נע עמקקיבוץ טירת צבי 10815   505488722 5.05E+08
29619 יעקב סנגאוי 57210445 singavy@gmail.co שדרות לכיש 49 קרית גת     08‐6886581 054‐58757
29620 Ester Sokolov 3.08E+08 esokolov@nds.com אהבת אמת 6 כובב יעקוב     547718327 25894749 25894225
29621 Ester Sokolov 3.08E+08 esokolov@nds.com אהבת אמת 6 כובב יעקוב     547718327 25894749 25894225
29622 כרמי ליבוביץ 58232430 carmey3el@walla. מצפה אגם 5 צפת     052‐6575770 077‐76820
29623 היידן מרצנט 3.1E+08 hayden.marchant@ נחל מאור 5 בית שמש     054‐7256998 29917256
29624 adi weiss 33733254 adivts@gmail.com צבי הרלינג 19 בני ברק     35799004 5.48E+08
29625 adi weiss 33733254 adivts@gmail.com צבי הרלינג 19 בני ברק     35799004 5.48E+08
29626 אנה אלכסייב 3.27E+08 aalekseeva74@gm אמיר גלבוע 17 תל אביב     546774787 5.47E+08
29627 מלכיאל יצחקוב 3.04E+08 malkielnili@gmail. זלמן שזר 47 ת"א     509766686
29628 רוחמה פרנקל 58296526 ruchamafk@012.n אלכסנדריון 10 ירושלים     544704027 26792650
29629 רפי לימור 69087757 limorafi@smile.ne אמנון ותמר 7 גני הרצליה     050624053
29630 מתי למד 52179561 lamedym@yahoo.ישוב הר גילמשעול החלמונית     050636961
29631 רבקה אשר 3085677 dan.beiser@gmail בורוכב 53 רעננה     054‐5713925 09‐743182
29632 עליזה פרנקל 8030520 aliza‐f@bezeqint.n הרכש תל אביב 69699   36424565 5.28E+08
29633 איתי חוברה 39890082 pninahy@gmail.co דורות 18 חיפה     547938293 5.06E+08
29634 Gabriel oldschmidt 3.1E+08 admin@rth.ch אור החיים 8 מודיעין עילי 71919   524614004
29635 Gabriel oldschmidt 3.1E+08 admin@rth.ch אור החיים 8 מודיעין עילי 71919   524614004
29636 נילי אלפנדרי 3.03E+08 nillya7@gmail.com העמק 17 כפר סבא 44470   545531535
29637 אילנה שורץ 55249908 odelya.shwartz@g יהושפט 22 רמת גן     036313388
29638 יבגני פוליקוב 3.17E+08 jtolyakov@gmail.c כצנלסון 122 גבעתיים     0549135504/0523684747
29639 אלכס כץ 3.08E+08 yana@cs.technion ד.נ משגב רקפת     0549985474/0546819167
29640 יעקב בוזגלו 59308189 a_k@bezeqint.net ישראל גלעדי אשדוד     08‐8521196 050‐28066 08‐8566393
29641 שראל ירון 68214402 edna.yaron@walla ויניק 33 ראשון לציון     528401994 5.23E+08 5.06E+08
29642 לאה מלר 25296004 lea@mahler‐desig דב הוז הרצליה 46581   09‐9586668
29643 דוד בגרם 3.23E+08 bagraim@neto.ne מוצקין 8א רעננה 43314   549452475 5.46E+08 7.74E+08
29644 דוד בגרם 3.23E+08 bagraim@neto.ne מוצקין 8א רעננה 43314   549452475 5.46E+08 7.74E+08
29645 דמיטרי וורוזישב 3.17E+08 Dmitriy1187@013 אילת 7 חיפה 32802   546090686 7.73E+08



29646 shuki shine   shukish@yahoo.co  תל אביב 69549   +972 0578180999
29647 Marina Silver 3.1E+08 marinas3000@wa הרב מימון 2 בת ים 59623   546347441 35536762
29648 עדי נפתלי 46946133 rothem3@bezeqin מושב צור מההדר 3     0526898958/0522208512
29649 אבי בס 22303457 avibas123@yahoo מבצע דני 30 ראש העיין     525215384 5.25E+08
29650 אבי בס 22303457 avibas123@yahoo מבצע דני 30 ראש העיין     525215384 5.25E+08
29651 קובי קרליבך 33539792 kobi.carlebach@g נתיב האבות 14 כפר סבא     052‐6194240 09‐776582
29652 זהבה כהן 67906891 can_zaba@walla.c יקינטון 18 כפר ורדים     0528226849/049574882
29653 דורון עובד 22711931 b_oved@walla.co. מושב אשרתמושב אשרת 25243   052‐8826097 077‐30030
29654 דודגד קטנוב 3.11E+08 nadiak9@walla.co2 רבינוביץ יהושע חולון     052‐5977106 077‐71713
29655 טוביה אסרסאי 11753845 tuvyia@gmail.com26 מנוחה ונחלה רחובות     052‐5413046
29656 דינה אמסלם 69781433 amsalem.daniel@g התהילה נתניה     0543313166/0547358024
29657 ברכה גוטליב 40532541 igotlib79@gmail.c רמות דוד 77 קרית גת     050‐3060500 077‐78820
29658 אמנון בן חיים 56175185 marian92@012.neמושב נעם )אחרי       050‐2557792 050‐46899
עיימד בשותאייזן בע"מח29659 5.1E+08   חלוצי התעשיה 6 מפרץ חיפה     0524448008/0526868955
29660 גור נדיבי 24162505 gur@nedivi.com מבוא אתרוג 10 יהוד     052‐4840805
29661 חגית בוטנר 25445065 sapir124@actcom שלון אוריאל 11 חיפה     052‐2664442 04‐832511
29662 איציק יחזקאלי 22533225 azek5@walla.com הרצל 75 פתח תקוה     054‐5636042
29663 יוסי רבינוביץ 24146227 5806993@gmail.c בית"ר עיליתרבי עקיבא 40     054‐5993502 02‐580699
29664 דניאל אבן חיים 14712624 ehad10@gmail.co יגאל אלון 7 קרית טבעון     054‐7885031 04‐983077
דולינק בע"מ29665     shaike@uc‐care.co משה סנה 26 חיפה     050‐6343477 0524‐6245
29666 יורם אהובי 55350516 yoram.ah@gmail.c סנה 18 הרצליה     508678688 5.26E+08
29667 ירין חיים 57777716 justin@013.net שלמה המלך 21 תל אביב     050‐8499723 03‐523046
29668 משה רגב 52353026 regevm9@gmail.c הלפרין 5 פתח תקוה 49502   39300290 5.45E+08
29669 אריה זכריה 3.05E+08 ariezz@inter.net.il22 פרידמן אלעזר פתח תקוה 49444   03‐9074573 0545‐743‐0
29670 orit ron   arrielshafir@gmai   bet yannay 40293   +972 0507539837
29671 טטיאנה באיבסקי 3.04E+08   יישוב בית חהמיסדים 319 )ה     0522‐380140 02‐536159
29672 יצחק אבישר 24496622 avissary@gmail.co הפעמונים 27 רעננה     052‐3181515 09‐771699
29673 משה שני 8017337 mosheshan@gma הר סנה 638 מכבים 71908   547535848
29674 פלורה צבאן 29351855 FLOSBB@WALLA.C שדות 4 נס ציונה     89301414 5.24E+08
29675 פלורה צבאן 29351855 FLOSBB@WALLA.C שדות 4 נס ציונה     89301414 5.24E+08
29676 רוני ראוזינץ 58390030 ronny@brs.co.il סיני 26 רמת השרון     052‐5251759 04‐836293
29677 חיים וירקרמן 37386505   קיבוץ אלוניםקיבוץ אלונים     052‐3368311
29678 שני טיסמבאום 39980917 xsanix@walla.co.il בן גוריון 38 אזור     507158585 7.8E+08
29679 נחום בנימין 3.01E+08   קריית אתאריוסף טל 4 א     0527073829/0528811938
29680 אשר שטדלר 65228074 rahelasher@gmail בן גוריון 190 גבעתיים     054‐5670864 050‐68868
29681 דניאל רואטו 3.04E+08 danroasso@gmail הליבנה 22 גבעת עדה     0577625742/046180392
29682 לינה אביטל 14023956 avitallina@walla.c22 מעפילי מרוקו הרצליה     054‐5981526 077‐55823
29683 יובל מעייני 23952153 yhadekel@gmail.c קיבוץ מעגן קיבוץ מעגן     054‐2328808 052‐86668
29684 הדס חנני 55406698 hadassh@bezeqinהרימון 12 )שכונה קסריה     052‐2666495 04‐626265
29685 נתן לאופר 65543076 Laufer1@bezeqint אגמון 21 יבנה 81500   052‐8560136
29686 נתן לאופר 65543076 Laufer1@bezeqint אגמון 21 יבנה 81500   052‐8560136
29687 אורי אליעזר 37504727 orieli@gmail.com מגדל הלבנון 9 מודיעין     054‐7799474 054‐47526
29688 Amit Reches   am_re@mayan.or   Maayan Ts 30805   46395125
29689 חנה פלבני 3E+08 hanny10000@gma שד 'המאירי 19 ירושלים     548349562
29690 מזרחי לנקרדנה 66146929 danam@reshafimdהעמל 23 , איזור אשקלון     052‐7874444 08‐674100
29691 הראל שיידר 41954983 harel@shaider.org קרית ביאליקיקינטון     509828889
29692 הראל שיידר 41954983 harel@shaider.org קרית ביאליקיקינטון     509828889
29693 הירששינסטישראל            
29694 רינה מלכה 2.26E+08 fransin61@walla.c רביבים ירוחם     08‐6589291 052‐72892
29695 david Gordon   david@leaderim.c   מושב נטעים 76870   548044808
29696 משה טאוב 54229190 moshetau@bezeq הרצל 54 בת ים 59374   03‐5067849 052‐58019
29697 משה טאוב 54229190 moshetau@bezeq הרצל 54 בת ים 59374   03‐5067849 052‐58019
29698 אמיר פרידמן 35903335 amirov11@hotma סמדר 37 רמת גן     544361303
29699 אנה מסקביץ 3.27E+08 annadovzhenko@y מורגנטאו 406 ירושלים     545522596
29700 יוני מאיר 36566677 yonimeir4@gmail.17 גבעת וושנגטון בית רבן     502611330
29701 יוני מאיר 36566677 yonimeir4@gmail.17 גבעת וושנגטון בית רבן     502611330
29702 דוד תבלין 7665433 dedita@gmail.com בן ציון דינור 4 הרצליה     524599070 7.73E+08
29703 דוד תבלין 7665433 dedita@gmail.com בן ציון דינור 4 הרצליה     524599070 7.73E+08
29704 אלי שובל 13277397 elis1970@gmail.co יקנעם עליתירדן 33 20692   49592220 5.25E+08
29705 אלי שובל 13277397 elis1970@gmail.co יקנעם עליתירדן 33 20692   49592220 5.25E+08
29706 חיליק הררי 29491032 hilik.harari@gmail זכריה 8 רמת גן 52233   544828219
29707 יוסי זלמנהוף 53391793   גבעת שושנה 26 צפת     050‐6279722 052‐42020
29708 גיל באר 27859487 deergil@zahav.net הגפן 8 מושב מזור     052‐3942408 03‐932734
29709 רמי פנחסוב 25552183 ramzipn@012.net הגנה רחובות     544591829 89351231
29710 אברהם כהן 59774216 moran@neto.net. האיריס 12 מעלות     052‐5398876 052‐45213
29711 גליה לוי 854398   דביר 8 גני תקווה     035352155 1.53E+10
29712 יגאל מדר 55535678 yigalm1@walla.co מצדה מיתר 85025   86519916
29713 יגאל מדר 55535678 yigalm1@walla.co מצדה מיתר 85025   86519916
29714 ישראל כהן 3826811 billing@nic.sl הר הדר )לידהגיא 176     054‐2377915 077‐79564
29715 שי גבריאלי 52241387 shai.gabrieli@gma הדפנה 4 רמת ישי     050‐9105630 050‐74071
29716 יהודה סדרינה 60132040 Sadrina25@walla. דויד המלך 25/8 לוד     506000912
29717 פרדי אלגזר 22579171 fredyel@013.net ציונות 1 אשדוד     052‐6520114 08‐854411
29718 רווית אורן 37233699 ravitoran@gmail.c3 אריה ורשסבקי ירושלים 93125   544902114 7.75E+08
שושנה ורדה29719 אלון 22620264   ישראל אפשטיין 7 באר שבע     050‐4004002 050‐40040
29720 פולבשצ'יקוביורי 3.1E+08 yurpol@102.net.il הסחלב 23 אשדוד 77567   050‐7159900
29721 טל מאיר 29399862 mtmeir@gmail.co זאב 13 תל אביב 69415   544889808 5.02E+08
29722 פולבשצ'יקוביורי 3.1E+08 yurpol@012.net.il הסחלב 23 אשדוד 77567   050‐7159900
29723 פולבשצ'יקוביורי 3.1E+08 yurpol@012.net.il הסחלב 23 אשדוד 77567   050‐7159900
29724 מירב אליהו 52967494 meravswery@gma הזיתים רמת גן     523322009
29725 דבורה בראל 53421806 omriraz1@gmail.c יצחק יציב 38 א' קרית חיים     48722381 5.24E+08
29726 Itai Marks   itai.marks@gmail.   הוד השרון 45324   052‐626‐1166
29727 שמואל כץ 51433571 agsrss@gmail.com הרימון אשקלון 78393   506969815



29728 שמואל כץ 51433571 agsrss@gmail.com הרימון אשקלון 78393   506969815
29729 נחום שלזינגר 56354681 nachum@inbox.co דוד ילין 44 ירושלים 94345   057‐317‐2425 057‐317‐24
29730 נחום שלזינגר 56354681 nachum@inbox.co דוד ילין 44 ירושלים 94345   057‐317‐2425 057‐317‐24
29731 ניר עלימה 27927763 niralima613@ynet‐ר 'יוסי בן קיסמא אלעד 40800   03‐9089248 057‐31264
29732 ניר עלימה 27927763 niralima613@ynet‐ר 'יוסי בן קיסמא אלעד 40800   03‐9089248 057‐31264
29733 אייל נוי 43157783 gamba3@gmail.co משה מזרחי 8 רחובות     0525609658/0526373883
29734 אדיר גליוקמן 3.06E+08 adirgl@gmail.com בן גוריון 20 הוד השרון     0506617182/0544756197
29735 עידן בנדר 11844123 danbendar@walla קרית ביאליקאילון 27     057‐8239737 077‐49935
29736 אודט חיה כהן 29084282   אנה פרנק 208 זיכרון יעקב     0509137959/0773303413
29737 oded moshe 29352820 oded.moshe@ecit חבצלת 25 אשקלון 78401   524007323
29738 oded moshe 29352820 oded.moshe@ecit חבצלת 25 אשקלון 78401   524007323
29739 אולג אומלי 3.25E+08 scorpioleg@gmail. בורוכוב 6 פתח תקווה     054‐3134993 054‐31349
29740 אבי בר יודא 32424343 abaryuda@gmail.c אלי תביו 23 ירושלים     0548068078/0543031643
29741 מאיר קליין 51981892 mekl11@walla.comמשה שרת 56א קרית חיים     04‐8729264 050‐68658
29742 טל מאיר 29399862 mtmeir@gmail.co זאב 13 )שכונת נ תל אביב     054‐4889808 054‐72408
29743 אילוז אבי 55559397   נוף ילדות 9 נווה אילן     0503055050/0504490800
29744 מאיר שיבר 59694687 mls@neto.net.il מימון 43 בני ברק     0543456253/036182369
29745 ירמי יעקובי 22729883 yirmy222@zahav. חיים לסקוב ירושלים     507200146
29746 ירמי יעקובי 22729883 yirmy222@zahav. חיים לסקוב ירושלים     507200146
29747 אביגיל גליס 37563475 imgellis@gmail.co גרינברג 8 בני ברק     052‐5856808 052‐58568
29748 דוד; דהן 64984131 dav_d12@yahoo.c ברנר 1 תל אביב     545336351
29749 ניצן רובין 36320117 nisharubin@gmail57 אביגדור עשת קרית אתא     524338866
29750 ורדית בן ציון 23992696 varditbz@gmail.coמושב בית שערים       052‐3350645 073‐72828
29751 יוסף בן שמחון 6791116 ybs22@hotmail.co רח 'אצל 3 מעלות     050‐6501247 050‐65012 04‐9973753
29752 שרה קסלסי 53245593 saraksl@walla.com קרית שמונההר גילה 24 11560   04‐6942272 050‐42685
29753 עדי יואל 46233656 adiyoel@yahoo.co דולב 3 קרית ים     508279876
29754 מיכאל קלמנוביץ 32441081 michael@upsale.c יד חרוצים 14 תל אביב     544344601 36392580
29755 נורית ארסלן 40689523 nurit.arselan@gm חרצית 34 מודיעין     526116625
29756 נורית ארסלן 40689523 nurit.arselan@gm חרצית 34 מודיעין     526116625
29757 איילת השח אוסטרובסק 3.17E+08 dov202@gmail.co מבשרת ציוןהאורן 50     526259468 5.26E+08
29758 רותי אלקיים 54382882 relkayam@gmail.c יל"ג קריית בנימי 28068   528729665 04‐855533 04‐8517747
29759 Shimon Daniel   shimon9966@gma רבי מרוזין 5 Ramat Gan 52286   054‐588‐2877
29760 Motti Hoss   mhoss@evergreen  Kfar Saba 44374   054‐808‐0276
29761 Asaf Perry   assaf_perry@yaho  Tel Aviv 66849   +972 0545521391
29762 avi cohen   avi61269@gmail.c   Qiryat ono 55293   +972 0526390100
29763 בוריס ויפיק 3.18E+08 rand2710@gmail.c משה וובר 6 אשקלון     523129766
29764 בוריס ויפיק 3.18E+08 rand2710@gmail.c משה וובר 6 אשקלון     523129766
29765 azoulay moshe   moshe_am@beze   nes ziona 74019   054‐455‐0165
29766 Zach Hacham   hacham.family@g   Tiberias 14288   054‐771‐1743
29767 ilan sanin   ilansanin@gmail.c   eilat 88000   052‐749‐6042
29768 דני בר 6719694 12dani3@walla.co ניצנים 18 חיפה 34354   04 8389536 054 77032
29769 דני בר 6719694 12dani3@walla.co ניצנים 18 חיפה 34354   04 8389536 054 77032
29770 Eyal Stern   eyal.stern@gmail.   Haifa 34372   052‐880‐2427
29771 ארתור קוצרוב 3.27E+08 ARTHURKOCHERO המגנים 125 חיפה     505848687
29772 אבישי גיל 33750910 visshh@walla.com יגאל אלון 11 קריית מוצק     544847569
29773 אבישי גיל 33750910 visshh@walla.com יגאל אלון 11 קריית מוצק     544847569
29774 חיים לידג'י 4796702 aviranlg@nana10. הראובני 10 ר"ג     522807024
29775 חיים לידג'י 4796702 aviranlg@nana10. הראובני 10 ר"ג     522807024
29776 רות צרפתי 54530027 rootzar@gmail.com חיבת ציון 21 באר שבע 84435   86233740 5.06E+08 85415726
29777 רות צרפתי 54530027 rootzar@gmail.com חיבת ציון 21 באר שבע 84435   86233740 5.06E+08 85415726
29778 Michel Azoulay   michel_az@msi.co  TEL AVIV 96345   054‐483‐0321
29779 אנטון אגרסט 3.24E+08 antonpalgag@gma ציפורי 19 קצרין 12900   525252305
29780 אנטון אגרסט 3.24E+08 antonpalgag@gma ציפורי 19 קצרין 12900   525252305
29781 לילי אלנקרי 58270869 lilia@menora.co.il מלצר רחובות 76215   525672575
29782 לילי אלנקרי 58270869 lilia@menora.co.il מלצר רחובות 76215   525672575
29783 yaron mazliach   yaronmazli@walla   kiryat tivon 36531   054‐453‐4007
29784 ארוין סיגלר 13268180 sigler@nonstop.neהשיקמה 64 ‐ חב כפר סבא 44102   548883052
29785 אודי כהן 29991411 cohen.udis@gmai תדהר 2 חיפה 34655   509101630
29786 סטלה מרקוביץ 69320703 smarism@gmail.co הגליל 89 גני  ‐תקווה 55900   057‐8168483 03‐7376140
29787 Yarden Morduch   yard.morduch@m   Giva'at Ze'e 90917   9.73E+11
29788 אלי שטרית 49037013 eli_shitrit@yahoo. דרך הים חיפה 34742   522791225
29789 tomer Harari 24672438 hararit@gmail.com סופית 8 להבים 85338   86510470 5.06E+08
29790 tomer Harari 24672438 hararit@gmail.com סופית 8 להבים 85338   86510470 5.06E+08
29791 מקסים קיסליאנסקי 3.04E+08 maximki@amdocs חרצית 1 נתניה 42490   052‐6148924 052‐34306
29792 יהודה פורת 59769455 yehudapo@bezeq מבוא הרועים 2 הר אדר 90836   506777222
29793 יהודה פורת 59769455 yehudapo@bezeq מבוא הרועים 2 הר אדר 90836   506777222
29794 אילן בוסיבה 24477879 ilan.boussiba@gm דוד וולפסון 3 אשדוד 77511   523567303
29795 אילן בוסיבה 24477879 ilan.boussiba@gm דוד וולפסון 3 אשדוד 77511   523567303
29796 יעקב גרינברג 51018141 grunbergsr@gmai שבטי ישראל 18 הרצליה 46500   052‐2541818
29797 יעקב גרינברג 51018141 grunbergsr@gmai שבטי ישראל 18 הרצליה 46500   052‐2541818
29798 חגי קפלן 40456626 hagaykap@walla.c כפר סיטרין כפר סיטרין 30880   508483233
29799 חגי קפלן 40456626 hagaykap@walla.c כפר סיטרין כפר סיטרין 30880   508483233
29800 לירון חיים 40581933 liron_25@012.net מוהליבר 42 יהוד 56209   054‐5262763
29801 לירון חיים 40581933 liron_25@012.net מוהליבר 42 יהוד 56209   054‐5262763
29802 אנטון גרשטיין 3.08E+08 Antongn1984@gm האירוס 7 אור עקיבא 30600   543282896
29803 ארז מצליח 2.01E+08 erez_maz@hotma בית אל חיפה 34561   544299390
29804 יאסמין מחרום 32741431 yasmin_m78@yah 3027 נצרת 16214   722345217 5.27E+08 7.22E+08
29805 יאסמין מחרום 32741431 yasmin_m78@yah 3027 נצרת 16214   722345217 5.27E+08 7.22E+08
29806 רותי אלקיים 54382882 relkayam@gmail.c יל"ג קרית אתא 28068   528729665 04‐855533 48517747
29807 ארז ויזל 31973043 erezq@walla.co.il האשל 7 נשר     528396085 5.45E+08
29808 טליה וולק 14854657 twolak@bgu.ac.il נרקיס 16 להבים     0542365646/0543319957
29809 moty mocha 58029828 mmocha1@gmail. hanarkis 23 beit dagan 50200   543350513 39605325



29810 moty mocha 58029828 mmocha1@gmail. hanarkis 23 beit dagan 50200   543350513 39605325
29811 יעקב מגל 1.44E+08   נורדואו 47 קריית אתא     0542223696/048444967
29812 סיגלית חמו 24099962 sigi69@walla.co.il הגומא 20 מעלה אדומ     052‐4583118 052‐26742
29813 אברהם נחום 55258347   מבשרת ציוןהעפרוני 6     054633399
29814 אלה שיין 33787466 akninela@hotmail כפר יחזקאלכפר יחזקאל תיבת דואר   052‐2417‐819
29815 לידיה אומרדקר 69798487   התאנים 11 רמלה     08‐9237162 054‐99935
29816 שושנה פורבס 15408842 xslf@xslf.com ביל''ו 22 הרצליה 46422   054‐6230023 09‐955028
29817 נדב ינאי 36144459 yanaynadav@hotm ברנר 25 קרית אונו     050‐6858788
29818 לילך סונגו 40598567   קיבוץ איילתקיבוץ איילת השח 12200   052377059
29819 שושנה שטראוסמן 1234178   המשורר כהן 22 ק רמת גן     0544969533/035348260
29820 מעיין לוי 39945241 perah55@walla.co חצב 23 רמות יצחק     052‐3297056 052‐45351
29821 רות צרפתי 54530027 rootzar@gmail.com חיבת ציון 21 באר שבע     050‐6548846 050‐62730
29822 נאור ברזני 29392669 edend@netvision. יצחק בן צבי 35 ראשון לציון     526528574 5.27E+08
29823 ליאת איתן צרפתי 38465159 liate@migdal.co.il נתן אלתרמן 16 תל אביב     050‐2001735 052‐83881
29824 שיבולת רוקניאן 34779983 shibolet@ayanot.oכפר הנוער עיינות עיינות 70490   054‐7700014
29825 שיבולת רוקניאן 34779983 shibolet@ayanot.oכפר הנוער עיינות עיינות 70490   054‐7700014
29826 גבריאל הרן 9306957 gavrielhoran@gma הירקון 34 בית שמש     052‐7634955 077‐56349
29827 שלמה מלין 7168727 sh_malin@netoltd האירוסים 34 גבעת אבני      054‐8300131 077‐67192
29828 ישראל בן הרוש 39558309 israel.a.b.h@gmai ורנר 5 טבריה     054‐5888040 054‐47270
29829 ענבר איזנמן 3.01E+08 inbarrasta@gmail.דזינגוף 187 )פינת תל אביב     052‐6515065
29830 אנה יעקוב 3.19E+08   לוד גני אביבסחלב 6     050‐4446972
29831 לאה גלרנטר 3.01E+08 lea_5@walla.com גבעת שמואדרך המלך     547541776 5.47E+08
29832 לאה גלרנטר 3.01E+08 lea_5@walla.com גבעת שמואדרך המלך     547541776 5.47E+08
29833 אברהם אמיר 42713 amira‐am@013.ne משה דיין 64 ירושלים 97570   26568714 5.23E+08
29834 יובל שירום 39084827 yuvalshirum@wall הרא"ה 116 רמת גן     506929455
29835 יובל שירום 39084827 yuvalshirum@wall הרא"ה 116 רמת גן     506929455
29836 יובל שירום 39084827 yuvalshirum@wall הרא"ה 116 רמת גן     506929455
29837 יובל שירום 39084827 yuvalshirum@wall הרא"ה 116 רמת גן     506929455
29838 Shlomo Priymak   shlomoid@gmail.c  Haifa 34756  
29839 נחמיה בינדר 6868434 adapeleg@walla.c ששת הימים קריית שמונ     522509804
29840 נחמיה בינדר 6868434 adapeleg@walla.c ששת הימים קריית שמונ     522509804
29841 אנה נוסקו 3.07E+08 anna.khazan@gma רח 'אב 7 אשקלון 78728   543019895
29842 אלכסנדר אסתרקין 3.04E+08 sashaest@gmail.co הנשיא 70א מעלות 0   543060051 5.08E+08
29843 אולגה גנון 3.09E+08 liran.olga@gmail.c גבעת שמואהנשיא 14     0523317137/0525454592
29844 צביה אהרון 25133869 zvia2805@walla.co מודיעין מכבעמק האלה 46     0549222575/089750119 5.07E+08
29845 יובל ברזילאי 71570238   נחמיה תמרי 20 קריית מוצק     0525500006/0542024054 48410840
29846 אלכס גלוצקי 3.05E+08 alexglo82@gmail.c"נחום חת 7 )מת חיפה     054‐4979036
29847 טלי אבקסיס 39050893 lui4567@gmail.co שדרות גת 135 קרית‐גת 82000   506322942
29848 ערן ספרה 22638423 eran@help12.com טל מנשה ד.נ מנשה ל     0526109114/0578135330
29849 ירון משב 27282052 yaronma@gmail.c הגיסות 8 תל אביב     0522246991/0526688891
29850 סוזן בד 3.06E+08 susanb@netvision מושב בורגתמושב בורגתה     054‐4742239 09‐898950
29851 דני אורנשטיין 55694194   התבור 155 נופית     543027027
29852 דרור משען 28560308 dror.mishan@gma נורית 1א כפר סבא     050‐7831217 09‐766179
29853 עמית שלוי 51684223 amit.solvy@gmail. קיבוץ בארי קיבוץ בארי 85135   4450504054 4.45E+09
29854 ראובן וקס 60996949 wacksr@netvision הדקלים 7 קרית אתא     052‐5582055 04‐844570
29855 ניר חיון 39875703 hayonn@gmail.co משה ובר 8 אשקלון     057‐8114032 054‐99089
29856 גיא כהן 32267452 shiran2100@walla משה ובר 8 אשקלון     050‐8177547 054‐23497
29857 חנה מרגלית 57959082 hanna@nsc.gov.il הנשיאים פתח תקוה     050‐6205291
29858 אביגיל ראק 16998627 yrock3@gmail.com גד 7 בית שמש 99545   077‐2345672 054‐56672
29859 יפעת בן עטר 39531157 Yifi84@gmail.com קבוץ גלויות פתח תקווה     547869250
29860 דודי חלוני 40237000 sdudi8@yahoo.co הרא"ה רמת גן     054‐6981664
29861 דודי חלוני 40237000 sdudi8@yahoo.co הרא"ה רמת גן     054‐6981664
29862 אהרון נתן 45781036   רמת הגולן 22 חולון     052‐6430335 03‐550743 03‐9511511
29863 מלכה פוגל 38653861 uzradm@gmail.co תבור 13 נופית     054‐2475681 5.47E+08
29864 מרים נדב‐רוסלר 65721490 mir‐i‐am@zahav.n סולד 46 רעננה 43219   97426889 5.07E+08
29865 מרים נדב‐רוסלר 65721490 mir‐i‐am@zahav.n סולד 46 רעננה 43219   97426889 5.07E+08
29866 אר אר 5896132 no@mail הכ חיפה     48100500
29867 מרגוט בוקבזה 62969423 dkalij@yahoo.com הגאון אליהו 10 רמת גן     050‐2081705 03‐574131
29868 אתי דדו 56145378   טירת הכרממעלה נוף 26     0528772747/0778668656
29869 רזא גברי 3.21E+08 r123@myway.com ז'בוטינסקי 3 רמת גן     054‐4913333
29870 ויויאן גולד 12692893 viviang@tauex.tau18 קהילת פדובה תל אביב     052‐8951920 03‐648107
29871 אלון חכם 57844946 alon@edanel.co.il קצרין 91 ראשון לציון     037564030 5.06E+08
29872 מאיר מיכאלי 0 meir.michaeli@gm חדרה 30 פתח תקווה 49726   052‐6118259 03‐930826
29873 אלי אוחיון 58763566   התנאים 18 חדרה    
29874 אלי אוחיון 55763566 ase2318@gmail.co חדרה )גבעתהתנאים 18     050‐4299954 050‐38841
29875 ולדימיר סולומוניק 16698573 zeevso@012.net.il הפלמ"ח 36 גבעתיים     544271327
29876 shlomi baruch   shlomy79@gmail.c  kfar saba 44229   972+47227482
29877 אביתר בן‐נון 27955541 bevyatar@gmail.c שריגים )לי‐אהאשכולות 34 99835   054‐4417167 02‐999347 1.53E+10
29878 Galia Soudak   gsoudak@gmail.co  Hertzeliyya 46308   +972 548180417
29879 anna oloborodko 3.22E+08 anna300671@ramnurok 9 netanya 42449   528814508
29880 תמי אברמוביץ 58236860 tanmiab12@gmail אחימאיר 23 פתח תקוה 49370   39087032 5.45E+08
29881 תמי אברמוביץ 58236860 tanmiab12@gmail אחימאיר 23 פתח תקוה 49370   39087032 5.45E+08
29882 תמי אברמוביץ 58236860 tanmiab12@gmail אחימאיר 23 פתח תקוה 49370   39087032 5.45E+08
29883 שי טואשי 38464038 toashi@netvision. הדר 46 הרצליה     544444207
29884 שי טואשי 38464038 toashi@netvision. הדר 46 הרצליה     544444207
29885 טניה גןרדון 3.04E+08 gordon_tania@wa קרית ביאליקהברושים 15 27044   054‐4862414 04‐862414
29886 טניה גןרדון 3.04E+08 gordon_tania@wa קרית ביאליקהברושים 15 27044   054‐4862414 04‐862414
29887 שמעון טירן 65338311 shimon@lti.co.il שרת רמות השבי 45930   074‐7147770 09‐748784 09‐7410873
29888 שמעון טירן 65338311 shimon@lti.co.il שרת רמות השבי 45930   074‐7147770 09‐748784 09‐7410873
29889 דוד  רוטנברג 3.06E+08 sh13david@gmail. הברזל 38 תל אביב     054‐2509639
29890 בוריס לבוב 14608749 borislevov@014.n קרית ביאליקדרך עכו 40א     774245717 5.26E+08
29891 יגאל חלילי 57915233 igal@ardan‐ind.coקיבוץ עין חרקיבוץ עין חרוד מ     0548007860/046485414



29892 אבישלום וסטרייך 33138538 avishalomw@gmaהענבל 25 )שכ 'ה פתח תקוה     054‐6550333 077‐93385
29893 אלינור גתוע 66026428 omrimor1@gmail.הסוכנות היהודית עפולה     505929805
29894 igal halili   halili@einharodm.  EIN HAROD 18965   054‐800‐7860
29895 ארי פרופיס 3.33E+08 vpropis@aol.com המורייה 209 נווה דניאל )     050‐3999722 050‐72271
29896 מוסט טכנול דני מרום   ahuva.o@mosteam החרש 4 הוד השרון     039115511/0 שלוחה
29897 זליק ביימל 3.02E+08 alexbella2006@gm6 בן יאיר אליעזר ערד     08‐9952165‐‐054‐6260131‐‐0054‐62601
29898 עדנה זמונסקי 8087769 ednaza@013.net.i( 18 הלני המלכה ירושלים     052‐4332717 04‐838739
29899 מיקי קרואני 54145172   העצמאות 108 קריית אתא     0524092388/0504092388 48453543
29900 מרינה וולודרסקי 3.21E+08 marina.volodarsky הראל 13 חיפה 34555   544617490
29901 מיכאל קרן 68644467 yael36@gmail.com גבעת חן  ‐לפעמי אביב 28     97481539 5.45E+08
29902 טל אשכנזי 37360948 yka_il@yahoo.com פולג 8 גן יבנה 70800   528512863
29903 טל אשכנזי 37360948 yka_il@yahoo.com פולג 8 גן יבנה 70800   528512863
29904 משה קורן 1228998 mkoren@bezeqint בן יהודה 5 קרית אונו     523253010
29905 משה קורן 1228998 mkoren@bezeqint בן יהודה 5 קרית אונו     523253010
29906 ילנה בילנקין 3.17E+08 elenabil@hotmail. צמח השדה 17 מעלה אדומ 98000   547424336
29907 גליה קיסר 53666210 galiakeisar@hotm אהוד מנור 8 נתניה     526073893
29908 גליה קיסר 53666210 galiakeisar@hotm אהוד מנור 8 נתניה     526073893
29909 לימור לוי 33360751 limorlenyum@wal בית אלפא 62 קריית חיים     547340742
29910 אולגה אוס 3.1E+08 Olga_adv@walla.c האצ״ל 8 אשדוד     523700832
29911 נתן פלדמן 22806848 cnfl11@gmail.com אלוף דוד 145 רמת גן     522801314
29912 נתן פלדמן 22806848 cnfl11@gmail.com אלוף דוד 145 רמת גן     522801314
29913 רויטל זיו 24833238   רמב"ן 5 ראשון לציון     0506616904/0544743657
29914 שלמה ברקמן 9666967   פינסקר 5 הרצליה     099542168/0522560433
29915 אבשלום רדמי 23027006 avshalom@bezeq.'משה שרת 64 א קרית חים     050‐6779668
29916 YAN RELSHTEYN   yanp@rambler.ru   ARAD 89031  
29917 Aron Cohen 3.32E+08 aron@azurepcr.co30 Nitza Netanya     98878223
29918 מנחם באואר 3.02E+08 bauer@inn.co.il עות'מאן בן עפאן ירושלים     545459257
29919 אילונה טל שפר 29023298 paco_tal@netvisio ברוש 47 תמרת     052‐6706436 04‐654711
29920 נחשון גבעוני 36148203 nachshon770@gmצמח צדק 18 )כני לוד     052‐5241956 052‐52419
29921 אבי לוי 2.01E+08 avialo19@walla.co הבבא סאלי 10 ירושלים     528667561 5.26E+08
29922 אמיר חזאן 37789245 ameer_hazan@ho סולטן אטרש 74 אבו סנאן 24905   524261432
29923 לינור לוי 32250425 linorlevy@gmail.co חבצלת 10 רמת גן     050‐5571265 050‐79888
29924 גרשטון שטיין 54910591 gershonstin@wall שמעוני 56 ירושלים     052‐4473991 02‐678194
29925 יצחק נוסבאום 65533002 nussb@bezeqint.n אושה 5 קריית מוצק     054‐6092085 04‐870737
29926 יוסי אטד 25162348 yosmich@nana.coמושב כפר ורבורג מושב כפר ו 70998   523631517 5.43E+08
29927 יוסי אטד 25162348 yosmich@nana.coמושב כפר ורבורג מושב כפר ו 70998   523631517 5.43E+08
29928 דני פוליקר 22252399 ofekpol@netvision דרך האורן גבע כרמל     522824011
29929 דני פוליקר 22252399 ofekpol@netvision דרך האורן גבע כרמל     522824011
29930 אילן מוזס 23783400 ilanmozes@hotma בן גוריון 49 הוד השרון     543197014
29931 אילן מוזס 23783400 ilanmozes@hotma בן גוריון 49 הוד השרון     543197014
29932 שולי בוקרה 24392565 shulib0@walla.com דובנוב 14 חיפה 32205   48236521 49596682
29933 תרזה שחר 52595204 tirza@shachars.co מעלה שומרדן 117 44852   09‐7929256 03‐915578
29934 תרזה שחר 52595204 tirza@shachars.co מעלה שומרדן 117 44852   09‐7929256 03‐915578
29935 אבשלום אייזן 1016187 aizen@givat‐hashlקבוץ גבעת השלו קבוץ גבעת 48800   03‐9374746 5.45E+08 03‐9374746
29936 אבשלום אייזן 1016187 aizen@givat‐hashlקבוץ גבעת השלו קבוץ גבעת 48800   03‐9374746 5.45E+08 03‐9374746
29937 אורנה פנירי 57058919 orna_p168@hotm זאב פלק 16 ירושלים     26766406 054‐22114
29938 אורנה פנירי 57058919 orna_p168@hotm זאב פלק 16 ירושלים     26766406 054‐22114
29939 ערן גרי 55531255 eran.gery@gmail.c נחל הירמוך 7 מודיעין 71700   89703117
29940 ערן גרי 55531255 eran.gery@gmail.c נחל הירמוך 7 מודיעין 71700   89703117
29941 ערן גרי 55531255 eran.gery@gmail.c נחל הירמוך 7 מודיעין 71700   89703117
29942 ערן גרי 55531255 eran.gery@gmail.c נחל הירמוך 7 מודיעין 71700   89703117
29943 Ben Kagan 40400269 kagaben@gmail.co הצבי 36 חיפה     523758683
29944 Ben Kagan 40400269 kagaben@gmail.co הצבי 36 חיפה     523758683
29945 שוקי אלבוחר 55098024 josh@smilevents.c התאנה 4 צור משה 42810   522337773
29946 שוקי אלבוחר 55098024 josh@smilevents.c התאנה 4 צור משה 42810   522337773
29947 הילאל מסארוה 43180975 hilalmsa@gmail.co אין טייבה 40400   0523200245/097993945
29948 מיטל חיימוביץ 66631334 meytalh10@gmail הדר 16 הרצליה     542432104
29949 מיטל חיימוביץ 66631334 meytalh10@gmail הדר 16 הרצליה     542432104
29950 נאוה עוזיאל 57325953 uza00@zahav.net.ארתור רובינשטיי תל אביב 69671   544385043
29951 שרה פרנקל 6217707 sarah.fraenkel@gm שד מוריה 43א חיפה 34573   48251903 5.25E+08 48251903
29952 ניס שני 40401655 nissan.shani@gma קבוץ גלויות 12 חולון 58415   546717796 7.76E+08
29953 צביה מוצפי 49681810 ofir01@012.net.il קרית שמונהדוד שמעוני 31     04‐6951188 5.02E+08
29954 לימור פדלון 33100397 noamfa@netvision יחיאל בריל 2 מזכרת בתי 76804   052‐8794000
29955 אבי דמרי 40378028 imdamari@gmail.c קרן קיימת 19 פתח תקווה     0524204505/039231729
29956 ניצן חדד 28663250 nitzan_hadad@ho פרי גן ראשון לציון     548885027
29957 גיורא רייש 50687904 giorars@gmail.com11 המחאי פגלין פתח תקוה     0544‐252217 03‐924414
29958 אורטל גרמה 37049913 ortal2185@walla.c סימטה אלמונית אזור     052‐6616781 03‐556138
29959 איתיי בן האיש 25219627 ibeneish@nds.com קיבוץ יד חנהקיבוץ יד חנה     0545664059/0527073558
29960 איתי שקד 30813147 itais18@gmail.com ההגנה 18 מושב אביח     050‐2118624 050‐58484
29961 רוברט רט 16527905 rarobert11@gmai העוגן 5 גן יבנה     057‐8177422 077‐55888
29962 יאיר רוביו 937318 yairruvio@gmail.cשדרות משה גוש מוצקין 26313   48710108 5.26E+08 48718716
29963 יאיר רוביו 937318 yairruvio@gmail.cשדרות משה גוש מוצקין 26313   48710108 5.26E+08 48718716
29964 יהודה ציטרון 3.05E+08 jthitron@gmail.co דודו דותן 3 נתניה)עיר י     0547773041/
29965 קרן גרמה 40446593 kereng25@012.ne7 סמטה אלמונית אזור     052‐4734737 03‐565393
29966 איילה פרלמן 58880279 muli_p@walla.com שער בגולן 13 ראשון לציון     050‐9008676 03‐962484
29967 יורם צביאלי 52925740 yzvieli@arava.co.i1 פרץ סומלנסקין באר שבע     052‐3665994 08‐610683
29968 שלמה נחום 263970 shlnahum@gmail. הנחלים 150 מעלה אדומ     050‐7465746 02‐535155
29969 רונן אלחרר 32267098 ronen.ekharar@nu חטיבת יפתח 7 שדרות     0547886523/0502240416
29970 כרמית הלוי 32316218 carmit.halevi@gm בארות יצחק0     523661212
29971 שמואל גריזוצקי 39461660 grizozki_sam@hot ת.ד 157 כפר ראש ה 22825   506945659
29972 שמואל גריזוצקי 39461660 grizozki_sam@hot ת.ד 157 כפר ראש ה 22825   506945659
29973 עומר חיים 49029598 haimomer@gmail פיין 1 ראשון לציון 75237   505152183



29974 irina reisin   ireisin@gmail.com  ashkelon 78471   054‐446‐1685
29975 נח מעוז 440099 maozn47@gmail.c האחים להרן ירושלים 27979   503228088 25861925 25861925
מרסל ומיכא29976 לוי 9630369 oshalev@nds.comדניאל 89 )כניסה בת ים     050‐6277589‐054‐5664564 03‐586571
29977 מרגלית מור מיכאלי 36172476 mgi_mor@walla.c התקווה 6א' אשדוד 77457   547800186 5.48E+08
29978 אריאלה בראונשטיין 58472986 ybab@bezeqint.ne זלמן שזר 6 קרית מוצקי 26230   48766889 5.1E+08
29979 אריאלה בראונשטיין 58472986 ybab@bezeqint.ne זלמן שזר 6 קרית מוצקי 26230   48766889 5.1E+08
29980 אורי שאבי 32302762 shabio@walla.co.i הכלנית 35 בית נחמיה     546552589
29981 ליאור כהן 27120997 liorco@gmail.com הר הצופים 33 רחובות 76620   547734431 5.48E+08
29982 לילך נדלר 27280205 lnadler@liveperso הזוהר 23 תל אביב     054‐6661815
29983 דורון דגן 56360134 dagan.doron@gm מגדל עוז 10 מודיעין 71703   546878760 5.47E+08 1.54E+11
29984 luis mioduser 3.04E+08 ladmioduser@yahkibutz regavim kibutz rega 37820   054‐5655069
29985 eliezer melamed 58471541 eliezer.melamed@ ניצנים 10 חיפה 34354   48100755 5.44E+08 48100755
29986 גיא עגיב 40539041 guyagiv@walla.co הפעמון ראש העין 40800   504696960 5.09E+08 39008808
29987 מיכאל נודלמן 3.04E+08 mishanyan@gmai ניצנים 2 חדרה     528907655
29988 דליה אלמוג 52778024 dalia.almog@gma הגליל 44 גני תקווה 55900   35344573
29989 עמי רונן 31818800 shibi70@walla.co. צניפים מיתר 85025   547764476
29990 עמיר רונן 31818800 shibi70@walla.co. צניפים מיתר 85025   547764476
29991 sigalit bremer 59573097 morsigal@netvisio שינקין 92 גבעתיים 53308   37313853 5.27E+08
29992 sigalit bremer 59573097 morsigal@netvisio שינקין 92 גבעתיים 53308   37313853 5.27E+08
29993 תומר פרבר 24306334 Tomer@be‐icon.co כלניות אחוזת ברק 7941   506470045 46425798 46425798
29994 נתנאל אלעזר 35744523 natiel1978@walla העצמאות 35 יבנה     578170377
29995 נתנאל אלעזר 35744523 natiel1978@walla העצמאות 35 יבנה     578170377
29996 ששון סופרי 57394280 sas1@012.net.il גדוד החמישי 18 ירושלים 97533   050‐7466671
29997 ששון סופרי 57394280 sas1@012.net.il גדוד החמישי 18 ירושלים 97533   050‐7466671
29998 לאוניד קליימן 3.06E+08 leon.kleyman@gm ישוב עצמון ישוב עצמון     054‐4809372 054‐49117
29999 דינה ויטין 3.09E+08 dina007@front.ru הזמיר 13 נהריה 22260   544655779 7.76E+08
30000 אבי בורשטיין 57308280   בן יהודה 66 הרצליה     099551912/0506263101
30001 ליבי גולדשטיין 3.09E+08 libib82@gmail.com חורגין 52 רמת גן     052‐6053108 052‐60531
30002 יעקב ברנבאום 16879447 jacob@rabintex.co עירית 23 נצרת עילית 17761   46578307 5.46E+08
30003 יעקב ברנבאום 16879447 jacob@rabintex.co עירית 23 נצרת עילית 17761   46578307 5.46E+08
30004 אפרת אביעד 39023536 efihefi@gmail.com הרי יהודה 66 גני תקווה     052‐6596685
30005 אליעזר מלמד 58471541 eliezer.melamed@ ניצנים 10 א' חיפה     054‐4415310 054‐54228
30006 אמיר בן אדיבה 25439233 amirben@amdocs יצחק בן צבי 6 הוד השרון     052‐6148650 09‐743863
30007 מקסים אויפמן 3.03E+08 baikerman@walla מרסיי 20 חיפה 35594   545580512
30008 מוטי לוי 51853059 mel_gefen@hotm יאיר שטרן 11 אור יהודה     35336173 5.76E+08
30009 מוטי לוי 51853059 mel_gefen@hotm יאיר שטרן 11 אור יהודה     35336173 5.76E+08
30010 מיטל גפן 40349524 mel_gefen@hotm ארנון רמת גן     526511619
30011 מיטל גפן 40349524 madimadi30@gma ארנון רמת גן     526511619
30012 מיטל גפן 37391513 madi24@nana.co. ארנון רמת גן     526511619
30013 ארתור וייסבלט 3.08E+08 tvasblat@wallla.co ציונות 52 אריאל 40700   508119233 5.08E+08
30014 ארתור וייסבלט 3.08E+08 tvasblat@wallla.co ציונות 52 אריאל 40700   508119233 5.08E+08
30015 דורון צור 57429086 zurdoron@gmail.c שער הגולן שער הגולן 15145   507581107
30016 דורון צור 57429086 zurdoron@gmail.c שער הגולן שער הגולן 15145   507581107
30017 רז גרון 38129003 razgeron@gmail.c ז'בוטינסקי רמת גן 52520   506852412 5.07E+08
30018 דפנה ארבל 17899543 dafna_arbel@hotm גורג אליוט 13 תל אביב     0505628997/0526763910
30019 ישראל מיכלסקי 51661874 isr.mich@gmail.co יהלום 10 קדומים 44856   09 7921750
30020 נחמיה מאי 58659939 nsympathy@wallaמגדל העמקמאוריציו לוי 1 )אי     054‐5680249 04‐953082
30021 דניאל ליבנה 30142400 d_livneh@yahoo.c שדה בוקר קיבוץ שדה      0548182145/0507579391
30022 רמי נגב 34908012 raminegev78@gm ביאליק 50 אשדוד     509023916 5.08E+08
30023 אליעזר סער 41798018 saarel@bezeqint.n יסמין 16א כ"ס 44355   054‐6771642 09‐741993
30024 ניר לירן 2E+08 nirliran@gmail.com רשי 29 תל אביב     528826848
30025 ניר לירן 2E+08 nirliran@gmail.com רשי 29 תל אביב     528826848
30026 הראל חורב 28598563 harel.chorev@gma מושב בית יצדרך חפר     052‐8615566 0544‐9772
30027 לאה‐לי גד 34978304 leegad118@gmailישוב חנתון )ליד צ       052‐8886868 052‐28138
30028 דויד ברנבוים 66627662 david1984first@gm ניצנה 19 בת ים     0578145051/0505715542
30029 יעקב קול 50745165 kol74@walla.comמושב באר טוביה       052‐3942461 08‐858165
30030 אורי קרסו 33150756 rinat_karasso@bm בנה ביתך 260 חצור הגליל     527602842
30031 חיים גלעדי 54924568 haimgil@orange.n משה שרת1 ירושלים 96920   509016166
30032 חיים גלעדי 54924568 haimgil@orange.n משה שרת1 ירושלים 96920   509016166
30033 יעל קורן 34466748 yaelulk@gmail.com חנה סנש קרית טבעון     544567647
30034 טטיאנה וייסבלט 3.14E+08 tvasblat@walla.co דרל ציונות 52 אריאל     0508119233/0508119299
30035 אורי גולדבורט 1503507 goldbu1@post.tau רבוצקי רעננה 43220   054‐7751144 054‐20620
30036 אורי גולדבורט 1503507 goldbu1@post.tau רבוצקי רעננה 43220   054‐7751144 054‐20620
30037 אורי גולדבורט 1503507 goldbu1@post.tau רבוצקי רעננה 43220   054‐7751144 054‐20620
30038 אורי גולדבורט 1503507 goldbu1@post.tau רבוצקי רעננה 43220   054‐7751144 054‐20620
30039 אריה כהנא 9597576 akahana@netvisio אלון ראש העין 48560   054‐5230884 03‐938494 03‐9388965
30040 אריה כהנא 9597576 akahana@netvisio אלון ראש העין 48560   054‐5230884 03‐938494 03‐9388965
30041 מירה מורנו 3.1E+08 miramo19@gmail המעפילים 31 בת ים     577574820
30042 remi manor 1285188 remimanor@gmai hashafim 52 raanana 43724   97713884
30043 אינה מנדל 3.1E+08 mandarinna1@ram גאון הירדן 59 קריית גת 82215   525954412
30044 סילבן בן איבגי 69943538 captainten@013.n בן גוריון 95 מותצקין     523995820 5.24E+08
30045 רועי שגיא 33426453 omer9897@gmail 1 קיבוץ מצר 38820   524399120 46387739
30046 לילך משה 36545580 lilachmo@gmail.co55 טשרניחובסקי תל אביב     0545633676;
30047 לילך משה 36545580 lilachmo@gmail.co55 טשרניחובסקי תל אביב     0545633676;
30048 דמיטרי פריז'ניאק 3.04E+08 dima.peri@gmail.c255/10 בן גוריון שלומי 22832   578105805
30049 דמיטרי פריז'ניאק 3.04E+08 dima.peri@gmail.c255/10 בן גוריון שלומי 22832   578105805
30050 נינה סינלניקוב 3.22E+08 ninochka1@walla. חטיבת הראל 7 לוד 71412   054‐5570271
30051 שמואל פרץ 33236530 shmolik1@gmail.c החצבים רמת ישי     052‐8890777 041‐82024
30052 שמואל פרץ 33236530 shmolik1@gmail.c החצבים רמת ישי     052‐8890777 041‐82024
30053 נועה בן‐אריה 22280150 noa.benarie@gma חופית עין שריד 40697   054‐4877723
30054 נועה בן‐אריה 22280150 noa.benarie@gma חופית עין שריד 40697   054‐4877723
30055 נינה סינלניקוב 3.22E+08 ninochka1@walla. הטיבת הראל 7 לוד 71412   054‐5570271



30056 בר ניסנוב 6.74E+08 barn1234@walla.c11/2 מגדל העמקנתיב הלילך     46044456
30057 ינון כהן 62891957 inon_cohen@012. שנקין גבעתיים 53291   506399755 5.03E+08
30058 misha bogomolny 3.09E+08 bogo.misha@gma vaitzman 169 kfar‐saba     544621822
30059 Yanir Oz   yanir.oz@intel.com  Givat Ada 37808   054‐788‐5347
30060 Roy Osherove 37509031 Roy@osherove.co Degel Reuven 4Petah Tikva 49551   524655388 5.25E+08
30061 יפעת ביטון 52985983 Ifatfb@walla.com ביאליק 1 חיפה 33105   528173335 7.79E+08 O48410505
30062 תמי just_tami 3.05E+08 tamihaimov@gma שוקן 4 תל אביב 66554   547633052 5.49E+08
30063 מיכאל רייחנוב 3.04E+08 0545403246@wal האצל 64 חולון     546363870
30064 אברהם ברגר 57981524 bergeravi@orange הגאון אליהו רמת גן 52364   054‐4814666 074‐70205
30065 אברהם ברגר 57981524 bergeravi@orange הגאון אליהו רמת גן 52364   054‐4814666 074‐70205
30066 חי ים שפר 52826518 hsheffer@yaad.or מושב יעד דנ משגב     525522618
30067 חי ים שפר 52826518 hsheffer@yaad.or מושב יעד דנ משגב     525522618
30068 סופי קורי 8686958 sophyk18@hotma רמת פולג נתאמנון ותמר 13     0526228922/098653379
30069 חן אדמתי 43123173 chen.admati@gma עמוס 26 תל אביב     0543339243/0779327082
30070 יוסף ידיד 51514693   קריית אליעזגדנ"ע 3     054‐6658814 054‐66588
30071 אלעד בר נובליטל ירדן 27271337 lituli9@gmail.com הרב ניסים 3 חדרה     0528345339/0779112212
30072 טלי ילין‐שינטל 66093410 tali.yellin@gmail.c בלוך 9 גבעתיים     36727454 5.44E+08
30073 טלי ילין‐שינטל 66093410 tali.yellin@gmail.c בלוך 9 גבעתיים     36727454 5.44E+08
30074 רחלי אונגר בירן 21353818   בארי 15 תל אביב     054‐2161901 050‐52148
30075 David Blank 14939961 blankd@inter.net. מנתור 7 מודיעין 71706   505876428 89705105
30076 David Blank 14939961 blankd@inter.net. מנתור 7 מודיעין 71706   505876428 89705105
30077 יאיר שמשוני 57875833 yair.shimshoni@gm הגולן 6 א הוד השרון 45305   054‐2451144
30078 ולדימיר רסקין 3.06E+08 vovkaja@gmail.co06 אבא אחימאיר ירושלים 97350   545315143
30079 חנוך שמיט 16764710  hanoch.shmit@w פינברג 6 ראשון לציון 75291   39649858 5.43E+08
30080 גילית טל 66384587 golantal12@gmail ד.נ .חוף אשקלון קיבוץ יד מר 79145   526758059 5.27E+08
30081 חנוך שמיט 16764102 hanoch.shmit@we פינברג 6 ראשון לציון 75291   39649858 5.43E+08
30082 חנוך שמיט 16764102 hanoch.shmit@we פינברג 6 ראשון לציון 75291   39649858 5.43E+08
30083 אליאס דאו 55156210 daw5515@hotma סלעית 7 עכו 24235   777041412 5.04E+08
30084 אליאס דאו 55156210 daw5515@hotma סלעית 7 עכו 24235   777041412 5.04E+08
30085 שי שרעבי 36658813 shays366@walla.c הגפן 26 גבעת עדה 37808   504412934 5.04E+08
30086 שי שרעבי 36658813 shays366@walla.c הגפן גבעת עדה 37808   504412934 5.04E+08
30087 תומר שושן 36331767 dj_tomash@walla פתחח תקוהנורדאו 28     505999009
30088 תומר שושן 36331767 dj_tomash@walla פתחח תקוהנורדאו 28     505999009
30089 קובי חממי 31999113 k7475@walla.co.il אילנות 25 חיפה     504738735
30090 קובי חממי 31999113 k7475@walla.co.il אילנות 25 חיפה     504738735
30091 אמיתי בן ארי 22345755 amitay56@gmail.c הצבר 11 חדרה חדרה 38264   577429886
30092 אמיתי בן ארי 22345755 amitay56@gmail.c הצבר 11 חדרה חדרה 38264   577429886
30093 ודים פיין 3.09E+08 kimarina@bezeqin סרלין 38 חולון     542545413 7.73E+08
מוחמד סבר30094 בושנאק 23300692 mb‐bosh@hotmai עוזיר 27 כפר מנדא 17907   545377422
מוחמד סבר30095 בושנאק 23300692 mb‐bosh@hotmai עוזיר 27 כפר מנדא 17907   545377422
30096 שרון עזרא 3E+08  1. mesi123456789 צהל 8 רמלה     504555083 89281934
30097 שלי נסיכי 26006569 shelly.nesichi@gm המרגנית רחובות 76452   052‐6666475 077‐33990
30098 שלי נסיכי 26006569 shelly.nesichi@gm המרגנית רחובות 76452   052‐6666475 077‐33990
30099 שלי נסיכי 26006569 shelly.nesichi@gm המרגנית רחובות 76452   052‐6666475 077‐33990
30100 אלחנן טאוב 52025590 taubf@zahav.net.i13 משמר הגבול תל אביב 69697   528531599
30101 אלחנן טאוב 52025590 taubf@zahav.net.i13 משמר הגבול תל אביב 69697   528531599
30102 טל בן יהודה 36466936 tal1801@012.net. גוש עציון 17 חדרה 38243   505601038
30103 קרן אלישר 34194134 ker208@gmail.com בורוכוב תל אביב     542525787
30104 אייל כץ 52183001 eyalkaz@netvision הנחלים 18 בצרה 60944   97484859 5.48E+08
30105 אנואר עלמי 37811817 anwarabreek@gm בית צפפה ירושלים     542390380
30106 אנואר עלמי 37811817 anwarabreek@gm בית צפפה ירושלים     542390380
30107 חיליק הררי 29491032 hilik.harari@gmail זכריה 8 רמת גן     544828219
30108 אהרן גוטליב 54980560 6280014@gmail.c חברת שס ירושלם     02‐6276688
30109 שרון עזרא 3E+08 mesi123456789@ צהל 8 רמלה     504555083
30110 טטיאנה וקסלר 3.21E+08   הרצל 20 עכו     050‐6360598 052‐81966
30111 Natali Garber 3.07E+08 Natali.Garber@visZaelim Yokneam 20692   04‐9590673 0544‐5906 04‐9590673
30112 מיכאל קובלין 3.21E+08 mkguestmk@gma שד 'בנימין 35 נתניה 42311   528702776 98843208
30113 אברהם כרמי 63855241 avrahamk@iaa.go הר עמינדב מכבים 71908   509750465
30114 אברהם כרמי 63855241 avrahamk@iaa.go הר עמינדב מכבים 71908   509750465
30115 עדאל מוהנא סלם 34355909 abo_salam1@hotm  הכפר פקיעי     049976892/0522254925 5.25E+08
30116 אורי גולדבורט 7512361 goldbu1@post.tau רבוצקי 9 רעננה     054‐7751144 054‐20620
30117 יעל טור 3E+08 yaeltoor@gmail.co בן יהודה 122 תל אביב     523339037
30118 מרק סגל 3.06E+08 mark_segal@walla שד 'הרצל 114 ירושלים     054‐4679516 054‐59005
30119 ורדה בן דוד 59101741 vered3021@walla לכיש 103 שוהם 60850   544705528 5.45E+08
30120 ורדה בן דוד 59101741 vered3021@walla לכיש 103 שוהם 60850   544705528 5.45E+08
30121 הילה קריב 35996727 shay.kariv@gmail. אבא הלל סילבר חיפה     052‐4499817 052‐85973
30122 ואן דאם לילי 26754853   שד "הצבי 44 חיפה     048362034/0522843587
30123 יעל טור 3E+08 yaeltoor@gmail.co בן יהודה 122 תל אביב     0523339037/0524869653
30124 מלכה חזקיהו   hezigila@gmail.co קרית ביאליקחרמון 5     054‐7207018 04‐872727
30125 צחי יאיר אדרת 32564791 yair900@012.net.מעונות הסטודנט אשקלון     0545210666/0774003434
30126 רונן אגלר 28058865 ag.ronen70@gmai(קיבוץ מרום גולן       050‐2888709 054‐53237
30127 אפרת סרי 34385161 efrat.baggseri@ro הכרמל 38 אורנית     054‐7993311
30128 לוי מזל 11222627 mazalevi@walla.co קוקידי 20 תל אביב     0545926767/0775749214
30129 שרר לב קולמן 17892662 tal2508@aol.com לוז 10 רמת בית ש     0508470002/3
30130 גיא פאוזנר 27349364 guypauzner@ail.co צבי שפירא 5 ראשון לציון     503434344 5.08E+08
30131 דיין שרה 32548950 sarah7777@walla קרני שומרוןהקוממיות 333 44855   97920071 5.04E+08
30132 אבי רזניק 27994946 avireznik@013.net זמיר 2 כפר ורדים 25147   549849425 5.72E+08
30133 אבי רזניק 27994946 avireznik@013.net זמיר 2 כפר ורדים 25147   549849425 5.72E+08
30134 משה גינוסר 8106031 ginosarm@017.ne רפידים 16/5 תל אביב     507237178
30135 משה גינוסר 8106031 ginosarm@017.ne רפידים 16/5 תל אביב     507237178
30136 מנחם חסון 52909389 hasson.menahem@ הזמיר 15 אלעד     525521125
30137 yoav levy   yolevy@gmail.com  Tirat Ha‐Ca    +972 046350139



30138 הנרי חנן ברקוביץ 16994477 hberkov@micron. יצחק דנציגר 40 באר שבע 84600   054‐7886371 08‐641232
30139 הנרי חנן ברקוביץ 16994477 hberkov@micron. יצחק דנציגר 40 באר שבע 84600   054‐7886371 08‐641232
30140 פנחס וייס 50162460 peni11@bezeqint. בורוכוב 11 גבעתיים     35283677 5.45E+08
30141 פנחס וייס 50162460 peni11@bezeqint. בורוכוב 11 גבעתיים     35283677 5.45E+08
30142 פנחס וייס 50162460 peni11@bezeqint. בורוכוב 11 גבעתיים     35283677 5.45E+08
30143 חגי כוכבי 22308290 ayeletcochavi@wa הדר 22 בני דרור 45815   547495008
30144 חגי כוכבי 22308290 ayeletcochavi@wa הדר 22 בני דרור 45815   547495008
30145 צבי קליש 64443104 tzvi1953@gmail.co האלון 16 בני עי"ש     522793593 88695539
30146 צבי קליש 64443104 tzvi1953@gmail.co האלון 16 בני עי"ש     522793593 88695539
30147 אילן מלול 22845077 67ilan@walla.co.il לבונטין 3 נתניה 42318   98322938 5.78E+08
30148 דוד ולטר 68246123 aviw@zahav.net.il ציפורה טוב 5 רחובות 76349   08‐9461980 050‐25751 072‐2831980
30149 דוד ולטר 68246123 aviw@zahav.net.il ציפורה טוב 5 רחובות 76349   08‐9461980 050‐25751 072‐2831980
30150 איתי בובילסקי 40430167 itaib.amdocs.com גולדשטיין 1      
30151 איתי בובילסקי 40430167 itaib@amdocs.com גולדשטיין 1 גבעתיים     052‐3235191 054‐54659
30152 מארק רוזנטל 11390671 mr@ieee.org חושן 8 גדרה     057‐7738319 052‐25683
30153 ניר נובל 21748322 nirnobel@gmail.co0 מחנה יפה ,ת"ד באר שבע 84104   057‐8109629 5.24E+08 89906256
30154 דוד סגל 24322117 sds12345@gmail.c משמר הגבול ירושלים     25325446 5.04E+08
30155 דוד סגל 24322117 sds12345@gmail.c משמר הגבול ירושלים     25325446 5.04E+08
30156 s s 33405703 nn@n.com nat nat     26598658
30157 רונן סרוסי 24844276 ronensru@gmail.c תבור 159 נופית     0548883113/0547935604
30158 אסתי להב 27879071   מנשה בן ישראל  תל אביב     054‐7424219 052‐52179
30159 יפה בן גיל 152405 yaffabengil@walla עזה 29 ירושלים     02‐5660405 054‐81819 02‐5660405
30160 יפה בן גיל 152405 yaffabengil@walla עזה 29 ירושלים     02‐5660405 054‐81819 02‐5660405
30161 יגאל וינשטיין 3.07E+08 igalvns@gmail.com44 לוין אפשטיין רחובות     050‐2024905
30162 דן שלו 120758 dshalev@bezeqint חלוצה 4 מיתר 85025   506244245
30163 דן שלו 120758 dshalev@bezeqint חלוצה 4 מיתר 85025   506244245
30164 משה פילמוס 3.07E+08 photometryignore אצל 4 קרית ים 29061   528813440
30165 אורן שהרבני 59603092 orens65@gmail.co בן גפן 79 גדרה 70700   052‐6692407 08‐868127 153‐50‐7832137
30166 אפי שורצברד 66101791 EFRAIM2211@GM גניחובסקי 28 בני ברק     0527271800
30167 יונתן סלומון 17884891 ysalomon@gmail.c הקטורת אפרתה 90435   545664856 29309838
30168 Emil Shitman 3.09E+08 panso13@gmail.co הפלמייח 8 כרמיאל 20100   052‐2983679
30169 יניב מ 32348815 yaniv_m@dagesh‐ ההגנה רחובות     543035985
30170 נטי פלדמן 11474541 nettief@gmail.com הארבל 30 ,ת"ד חשמונאים 73127   89761043 5.49E+08
30171 ניר פרלמן 36135101 nirrr1@hotmail.co36 הילדיסהיימר תל אביב     050‐5882982
30172 ויקי מלצר 3.07E+08 vicky.meltser@gm הכרמל 7 רחובות     054‐6373513 077‐71723
30173 יוסי עטרי 56662828 yosi3175u@gmail. דן 19 ראשון לציון     546559294 39613098
30174 שרה ינון 76991033 yaniv_m@dagesh‐108 דרך החורש ירושלים     052‐5865832 02‐586583
30175 עומר נודל 33991845 omer_n77@yahoo 0 שפיים 60990   526033033 99523033
30176 רויטל אסולין     האלונים 2 קדימה 60920   052‐4781688 077‐40030
30177 רונה קסירר 60874419 rona820@gmail.co סעדיה גאון 24 קרית אונו     050‐4892112
30178 בן קגן 40400269 kagaben@gmail.co שד 'הצבי 36 חיפה     052‐3758683 0522‐3760
30179 עומר נודל 33991845 omer_n77@yahoo קיבוץ שפייםקיבוץ שפיים     052‐6033033 09‐952303
30180 שי הר גיל 53025136 danashai@gmail.cה 'באייר 125 )נוו ראש העיין     0544‐216211
30181 reut gordin   reut.rosenblum@g  givat shmu     +972 0544456432
30182 אלכס גלוצקי 3.05E+08 alexglo82@gmail.c"נחום חת 7 )מת חיפה     054‐4979036
30183 אורית רייס 54924477   אדירים 25 תל אביב     0522‐670279 03‐5276401
30184 דימטרי לובן 3.21E+08 warrlok2007@gma הציונות 21 אשדוד     054‐5981878 052‐86202
30185 רועי זלינגר 28559789 royzelinger@hotm בית קמה הוד השרון     542277142
30186 רועי זלינגר 28559789 royzelinger@hotm בית קמה הוד השרון     542277142
30187 Natalia Joffe   gregory.joffe@gm   Rishon Le Z 75275   +972 0522536251
30188 יואב נחום 34774794 ynachum@012.ne הרדוף 5 ב כפר סבא     052‐8085014 054‐90022
30189 שלמה אלפסה 22968317 sh_alsa@nana10.c שבו 3 גן יבנה     054‐7916717 08‐867306
30190 אבי זייפן     התאנה 3 חיפה     054‐9050500
30191 אלון צבעון 53429122 alonzivon@walla.c בן יהודה 32 תל אביב     054‐3022225 050‐33333
30192 רם שדמון 23031222 ram@amir.org.il 1 עמיר 12140   46954384 5.06E+08
30193 רם שדמון 23031222 ram@amir.org.il 1 עמיר 12140   46954384 5.06E+08
30194 Alexander Arseniev   pokernet70@gma   Bat‐Yam 35211   054‐328‐9197
30195 אלכסנדר ארסנייב 3.12E+08 pokernet70@gmaשד 'רוטשילד 55א חיפה 55211   543289197
30196 yuval cabilly 21397211 cabilly@hotmail.co חנה רובינא 11 תל אביב     528739833
30197 סבטלנה יגורוב 3.13E+08 segorov@campus. שער הגיא 17 חיפה     0528‐505008
30198 סבטלנה יגורוב 3.13E+08 segorov@campus. שער הגיא 17 חיפה     0528‐505008
30199 Olga enichnikov 3.23E+08 lina1407@mail.ru POB 721 Quryat Yam 29106   528027235
30200 TITZIK AVIV 27805977 YAVIV7@WALLA.C מאור מאור 38830   542239283
30201 TITZIK AVIV 27805977 YAVIV7@WALLA.C מאור מאור 38830   542239283
30202 אברהם אלבק 50194216 mazalalbek55@gm הרב הרצוג 10 חולון 58343   544976026 35587523
30203 משה גרני 3905205 gornym@naan.org דאר נען נען 76829   544993091 89442110
30204 אחמד זידאן 39287198 nio_z15@hotmail. ימה זמר 11 זמר 38828   503544410
30205 אחמד זידאן 39287198 nio_z15@hotmail. ימה זמר 11 זמר 38828   503544410
30206 מירה פלד 52780350 mirap@sulam.co.i יובלים 48 דפנה 12235   544667697 46945040
30207 מירה פלד 52780350 mirap@sulam.co.i יובלים 48 דפנה 12235   544667697 46945040
30208 אלון שורר 23518327 shorer@ry.org.il 1 רמת יוחנן 30035   523662900
30209 אלון שורר 23518327 shorer@ry.org.il 1 רמת יוחנן 30035   523662900
30210 יהודה ורד 54993910 iritvered@gmail.co רעות ‐מודיעחצב 8 71799   054‐9996086
30211 יהודה ורד 54993910 iritvered@gmail.co רעות ‐מודיעחצב 8 71799   054‐9996086
30212 ראבן שלוש 55663058 rvns@zahav.net.il כיכר ז'בוטינסקי טבריה     524236738
30213 ראבן שלוש 55663058 rvns@zahav.net.il כיכר ז'בוטינסקי טבריה     524236738
30214 Boaz Ben Tsur 58300435 boazbe@netvision משה שרת 47 Ashqelon 78741   +972 086781888 5.07E+08
30215 דוד קניג 28545382 david.konig@gma בורלא 43 תל אביב 69364   545598339
30216 קובי תורג'מן 67707992 kobi_t_48@walla. הרצל 89 א נהרייה 22446   504707044
30217 עידו רוזנטל 65968505 mmlockir@hotma ארלוזרוב 134 תל אביב     528379398
30218 סימי רביבו 62086032 shlomor@maman יוסף טל 27 רמלה     08‐9235499 052‐33286
30219 אבי פדידה 29465317 fedida2@gmail.co הר נבו 5 אילת     057‐7476987 050‐58463



30220 אריאל פרבמן 36155695 ariel.farbman@gm נחל הירקון מודיען     050‐3543210
30221 קרלו קאינו 26681270 caino@012.net.il הגינה רמת השרון 47207   544545507
30222 קרלו קאינו 26681270 caino@012.net.il הגינה רמת השרון 47207   544545507
30223 משה גדז 39785209 mozes.gd@gmail.cמבצע מכבי 27א כרמאיל     052‐6735933 050‐86920
30224 דבורה קורולנקו 68350982 doke57@gmail.co 692 אילת 88100   86332831 5.23E+08
30225 דבורה קורולנקו 68350982 doke57@gmail.co 692 אילת 88100   86332831 5.23E+08
30226 Guy Engler   guy@engler.co.il   Ramat‐Has 47414   054‐444‐0007
30227 סיגל פונדיברידר 23052194 sigalfon@walla.coמבצע יונתן 6 חיפ חיפה     545525423
30228 סיגל פונדיברידר 23052194 sigalfon@walla.coמבצע יונתן 6 חיפ חיפה     545525423
30229 aminadav barzilai   esambar@netvisio  Tel Aviv 69395   03‐6429802
30230 עינת גורבט 53431433 eynatgo@gmail.co עמק איילון 15 גבעת זאב 90917   25361150 5.46E+08
30231 עינת גורבט 53431433 eynatgo@gmail.co עמק איילון 15 גבעת זאב 90917   25361150 5.46E+08
30232 יהודה חמד 52630183 yuda1h@013.net הפרדס 20 רמת השרון     050‐7477341 03‐540519
30233 טל ליפשיץ 39228051 tal.lifshitz@gmail.c ארלוזרוב 174 תל אביב     524622772
30234 טל ליפשיץ 39228051 tal.lifshitz@gmail.c ארלוזרוב 174 תל אביב     524622772
30235 טל ליפשיץ 39228051 tal.lifshitz@gmail.c ארלוזרוב 174 תל אביב     524622772
30236 טל ליפשיץ 39228051 tal.lifshitz@gmail.c ארלוזרוב 174 תל אביב     524622772
30237 אוסאמה קנבורה 33175118 okanboura@hotm אלמותנבי 11 חיפה 35377   050‐8433468
30238 אוסאמה קנבורה 33175118 okanboura@hotm אלמותנבי 11 חיפה 35377   050‐8433468
30239 leonid primak 3.14E+08 14prim@gmail.comharod 6 nazaret ilit 17000   46013943 5.26E+08
30240 חוסאם קסיס 39454210 hossam.kassis@gm2 כמאל גומבלאט שפרעם 20200   526346465 49869049
30241 חוסאם קסיס 39454210 hossam.kassis@gm2 כמאל גומבלאט שפרעם 20200   526346465 49869049
30242 יובל קריב 25468968 yuvalka@towerse טרומפלדור 3 קריית אונו     052‐4209777 03‐534946
30243 אורית נחמו 37622958 orit_n@hotmail.co בן גוריון גבעתיים     522318878
30244 אורית נחמו 37622958 orit_n@hotmail.co בן גוריון גבעתיים     522318878
30245 יעקב סקיר 3.08E+08 jaco11il@yahoo.co יעקב וייס 4 תל אביב 69124   544508423 077‐55040 077‐5504044
30246 אפרת לוי 33659517 efratcar@gmail.co37 שארית ישראל תל אביב‐יפ     054‐2224058 03‐515911
30247 פרלי קרפל 29486123 pearly.karpel@gm יעל 4 כפר סבא 44336   546353946
30248 שגית צרפתי 32125031 sagittz@walla.co.i זבולון המר 2 קרית מוצקי     528388333
30249 אירנה בלין‐קניג 3.19E+08 ira.kenig@gmail.co רח 'בורלא 12 חיפה     503821507
30250 מיכאל גינסבורג 3.07E+08 michaelg@rotem. עוגב 15 ראש העין     052‐7272244 052‐72722
30251 אולג קרסניק 3.09E+08 okrasnik@gmail.co מלכי ישראל 4 הרצליה 46363   545615050
30252 אולג קרסניק 3.09E+08 okrasnik@gmail.co מלכי ישראל 4 הרצליה 46363   545615050
30253 elad bi 22144000 elad@tsn.co.il harduf HAIFA     508444868
30254 elad bi 22144000 elad@tsn.co.il harduf HAIFA     508444868
30255 דמיטרי קוסוב 3.22E+08 taneli1972@gmail רוברט סולד 8 קרית ים 29014   547876127
30256 דמיטרי קוסוב 3.22E+08 taneli1972@gmail רוברט סולד 8 קרית ים 29014   547876127
30257 גבי וסינג 28430676 wasyng@walla.com פתח‐תקווהצה"ל 49450   774455707
30258 אילן צדיק 55490874 roeisaddik@gmail דב הוז 11 / א' פתח תקווה 49406   36358457 5.47E+08 35355004
30259 אבי מילנר 40532244 avim2809@gmail. מקור ברוך 2 כוכב יעקב 90622   544631033 5.45E+08
30260 סרגיי גורובנקו 3.14E+08 farrainbow@gmai נורית 1 רכסים 20496   050‐3041997 057‐66918
30261 סרגיי גורובנקו 3.14E+08 farrainbow@gmai נורית 1 רכסים 20496   050‐3041997 057‐66918
30262 שרית תמר 59857425 urisarit@yahoo.co0 משה אהרון טוב ירושלים 93716   054‐5575623
30263 סיגל לטי 37678471 sigali33@gmail.co החצב 23 נשר     526755774
30264 סיגל לטי 37678471 sigali33@gmail.co החצב 23 נשר     526755774
30265 אלברט אשכנזי 12896122 ashkenazialbert@gהאלוף אליהו בן ח פתח תקווה     054‐5750459 050‐58633 03‐9194517
30266 אלי מדואל 51867034 EM53@WALLA.CO הפרח ראשל 75506   545255948 36030596
30267 אלי מדואל 51867034 EM53@WALLA.CO הפרח ראשל"צ 75506   545255948 36030596
30268 צחי עובד 61254082   קרית ביאליקהגליל 3     050‐2725625 050‐83614
30269 אבי אלקיים 33300211   הרכס 71 )שכונת מעלה אדומ     052‐8747392 02‐535304
30270 אבי שוסטרוב 3.06E+08 vov230@gmail.com מעלה נוף 13 טירת כרמל     526370880
30271 תומר גולדשמיד 37373115 tomergo@gmail.co פנקס 20 תל אביב     524266913 5.07E+08
30272 סער כרמלי 29360500 s.carmeli@gmail.c קיבוץ גשר אקליל החורש 20     057‐8157765 04‐982149
30273 בני ארנהלד 22696140 beren40@walla.co הערמונים 2 נשר     0544‐645405 054‐48885
30274 יעקב בן סימון 79702973 ocohen@emiltd.coאריה דולצ'ין 5 )ש ירושלים     052‐5320833 02‐641798
30275 יעל שרון 25759176 davidyael.sharon@ מדרשת בן גאשטרום 10 84990   052‐3397851
30276 יעל שרון 25759176 davidyael.sharon@ מדרשת בן גאשטרום 10 84990   052‐3397851
30277 Gabby karuby 28102689 gabby‐k@012.net.Mishol beit habKfar Saba     544884693
30278 שירן שטיינברג 36060077 shiranshteinberg@ שבדיה חיפה 34980   544994946
30279 שירן שטיינברג 36060077 shiranshteinberg@ שבדיה חיפה 34980   544994946
30280 שירה פרייליך 60772753 shirhale@walla.co העצמאות 47 פתח תקווה     507344304
30281 יוסי יוסקוביץ 40538803 miri.yoskowitz@gm1 מבוא נחליאל ירושלים 97760   02‐5826094 054‐84486
30282 יוסי יוסקוביץ 40538803 miri.yoskowitz@gm1 מבוא נחליאל ירושלים 97760   02‐5826094 054‐84486
30283 משה שפיגל 8481947 smoshe1947@wal ליכט 19 אזור 58007   35506056 5.22E+08
30284 סמדר פייגין 23719768 feiginys@zahav.ne המייסדים 9 קרית אונו 55521   03‐7360913 052‐59404
30285 סמדר פייגין 23719768 feiginys@zahav.ne המייסדים 9 קרית אונו 55521   03‐7360913 052‐59404
30286 משה רז 37628534 mraz33@walla.co. הרותם 44 פרדסיה     052‐2626036 052‐45665
30287 מקסים ברמן 17530031 maximberm@gma לאה אמנו 41 באר שבע     542080131 86419772
30288 מקסים ברמן 17530031 maximberm@gma לאה אמנו 41 באר שבע     542080131 86419772
30289 מנחם שפרינצין 3.05E+08 mshprintsin@gma בצלאל 17 חיפה     054‐5331281 077‐32962
30290 כפיר בן גליל 26665000 kbengalil@gmail.c סוקולוב 24 תל אביב     054‐7768474 03‐529298
30291 Adi Rabinovici   rabi_bat@hotmail   tel aviv     +972 0547382400
30292 דודי קלקשטיין 57360612 david.kalkstein@k הארז אורנית 44813   525555224
30293 דודי קלקשטיין 57360612 david.kalkstein@k הארז אורנית 44813   525555224
30294 יניב ענבר 34525451 yaniv.inbar@recan יוקנעם המושדרך העמק 20600   774430634
30295 יניב ענבר 34525451 yaniv.inbar@recan יוקנעם המושדרך העמק 20600   774430634
30296 אנה לינצקי 3.07E+08 e_linetsky@hotma26 גבירצמן משה ירושלים     542248820
30297 אנה לינצקי 3.07E+08 e_linetsky@hotma26 גבירצמן משה ירושלים     542248820
30298 דלית גולדמן 23757651 dalitgoldman.1@g עצמון 31 רמת השרון 47287   525704151
30299 אלכסנדר זיו 8760092 ziv.hava@gmail.co ברנדס 8 ראשון לציון     052‐8555652 052‐25077
30300 עמרי דור 3E+08 omridor@gmail.co שלום עליכם 1 חיפה     054‐6884486 054‐76926
30301 יהושע עזרא 51645794 shua777@gmail.co יהודה בורר 2 הרצליה     0545‐200711 0545‐2009



30302 שמואל ביץ 6868624 shmuel.beach@ge פרויד 44 חיפה     054‐7299655 04‐825572
30303 הירש צבי רובינשטיין 6451346 davidricky@013.n חיפה )קריתסימטת רודן 7     050‐8822331 04‐833384
30304 איל לוין 24385435 EYALLEVIN50@YA עמק האלה 120 מודיעין     523473479
30305 איל לוין 24385435 EYALLEVIN50@YA עמק האלה 120 מודיעין     523473479
30306 שבתאי קונדו 54976840 yossikon@gmail.co מבשרת ציוןהכרמים 94     054668689
30307 איל לוין 24385435 EYALLEVIN50@YA עמק האלה 120 מודיעין     523473479
30308 דבורה רוגוטנר 8087645   מעון 28 תל אביב     054‐5999898 03‐969003
30309 ליאור רודניק 27861616 rudnik.lior@gmail שד ירושלים 101 רמת גן     0542252928/036770217
30310 אורלי פרידמן 22668495 orly@nextleader.c שוהם 37 שמשית 17906   525341941 5.05E+08 7.73E+08
30311 דין דודקביץ 3.06E+08 abodean@walla.co חבקוק רמת גן     542421519
30312 דין דודקביץ 3.06E+08 abodean@walla.co חבקוק רמת גן     542421519
30313 חוסאם קסיס 39454210 hossam.kassis@gm שכונת אלעין שפרעם 20200   5263464654 49869049
30314 יורם אורן 24992885 yoram.or9@gmail וולפסון 41 עפולה 18265   522419155 46424744
30315 יורם אורן 24992885 yoram.or9@gmail וולפסון 41 עפולה 18265   522419155 46424744
30316 ולרי טל 16775132 valtamus@gmail.c105 שדרות יעלים באר‐שבע     08‐6421730 052‐81327 08‐6421730
30317 ולרי טל 16775132 valtamus@gmail.c105 שדרות יעלים באר‐שבע     08‐6421730 052‐81327 08‐6421730
30318 אורי ריבנפלד 7069974 ribu@netvision.ne ויצמן 30 תל אביב     03‐6094749 5.45E+08
30319 אורי ריבנפלד 7069974 ribu@netvision.ne ויצמן 30 תל אביב     03‐6094749 5.45E+08
30320 משה פינק 5239439 mosfink@gmail.co הרב גורן 2 הרצליה 46328   99555186 5.48E+08 99551994
30321 משה אליצור 29334307 rtzadok@012.net. שמעון בן שטח אלעד     546393080 03‐908892
30322 משה אליצור 29334307 rtzadok@012.net. שמעון בן שטח אלעד     546393080 03‐908892
30323 דניס קורוסטייק 3.21E+08 zkorostik@gmail.c יפתח 18 תל אביב 67314   527481659 5.27E+08
30324 Roi Carmel 33324120 roicarmel@gmail.c זכריה 7 תל אביב     506594730
30325 איתן אבער 23883143 eitanevar@gmail.c עוזיאל רמת גן 52302   35718345 5.02E+08
30326 יאיר וקניו 63084834 yair2527@nana10 פרדס חנה‐כזמיר 37000   46376716 5.07E+08
30327 david menachem 313353 menachem_d@waderech akko 75 qiryat mot 26367   04‐8715281 5.08E+08 48715281
30328 david menachem 313353 menachem_d@waderech akko 75 qiryat mot 26367   04‐8715281 5.08E+08 48715281
30329 מרכוס גרשקוביץ 11830056 mg050774@gmail לוד ירושלים     546663398
30330 מרכוס גרשקוביץ 11830056 mg050774@gmail לוד ירושלים     546663398
30331 שלמה בריל 1661248 d_brill@netvision. שדרות הנדיב 7 חיפה 34611   04‐8244455 054‐43939 04‐8341237
30332 שלמה בריל 1661248 d_brill@netvision. שדרות הנדיב 7 חיפה 34611   04‐8244455 054‐43939 04‐8341237
30333 סרגיי חייט 3.17E+08 serjokhait@gmail. מחרוזת 42 בת ים 59200   525524431
30334 יצחק גאליץ' 3.27E+08 its‐galitch@ya.ru 8m,סולם יעקב ירושלים 97729   772034529 5.48E+08
30335 דרור אבן 57812265 dror_even@walla. אשכולות 16 כרמיאל     052‐8263749 050‐55777
30336 אילן בר 52030905 redbar11@gmail.cבראון 4 )המסילה הרצליה     0522‐789059 09‐955471
30337 איתן ליטנר 34927020 aitanlitner@walla. מילצן 15 רחובות     052‐3656550
30338 יאיר וקנין 63084834 yair2527@nana10 זמיר פ"ח‐כרכור 37000   46376716 5.07E+08
30339 פנינה בר גיל 64810328 pninabg1@012.neמושב יבניאל )בכ       052‐5079502 052‐50794
30340 דינה קושניר 3.18E+08 mashaa3@walla.c הגליל 26 כרמיאל     052‐6216160 04‐998515
30341 אילנה זנגורי 54492111   ליבורנו 14 בת ים     050‐7237793
30342 סינתיה קוסקס 14704548 cynthia61@walla.c קיבוץ משמרקיבוץ משמרות     052579164
30343 מיכאל אביטבול 3.04E+08 MIHOMOR@HOTM הנורית 26 אשדוד 77576   547894425
30344 Itzhak Binyamini   bli_b@netvision.n   Ramat Has 47267   +972 0546259023
30345 מני לוינזון 37541299 menni1@bezeqint דרך רמתיים 40 הוד השרון     0545339817/0523919050
30346 עופר רנר 27974500 ofer36@hotmail.cיאיר שטרן 17 )עי חיפה     057‐8166863 052‐52727
30347 יבגני שנידדר 3.04E+08 yevgenis@mellano יצחק בן צבי 14 קרית מוצקי     542330956
30348 מרגריטה פייגין 3.09E+08 mara.fagin@gmail הבשן 54 אריאל 40700   03‐9067388 054‐72254
30349 אורן משה 28522548 oren@tosaf.com יישוב בת חפגולן 94     054‐5668821 09‐898463
30350 רפאל נתן 10643021 rafael.nathan@liveישוב לוטם )ליד מ ישוב לוטם 20124   054‐4510591 04‐677812
30351 TUVIA ERCOVITCH   tuvirit1@yahoo.co  kiryat tivon 36551   054‐497‐3486
30352 יאיר אלון 46241816 yairalon10@walla יצחק בן צבי 44 קריית חיים     578137277
30353 יואב לוי 23908163 yoavlevy@012.net הרצל 47 זיכרון יעקב     0549776707/0542408069
30354 מזל דנינו 68092733   הנביאים 1 אור עקיבא     054‐9202662 077‐20591
30355 תמר ארזי שחם 29063690 noamsh11@bezeq המקובלים 5 הרצליה 46447   777551370 5.07E+08
30356 תמר ארזי שחם 29063690 noamsh11@bezeq המקובלים 5 הרצליה 46447   777551370 5.07E+08
30357 פנינה סטרובסקי 5763222 spnina@013.net דניה 62 חיפה     0505617741/048245210
30358 סלים חליליה 59860809 salim@hari‐nazare302/המועצה 4א יפיע 16955   054‐2822042 04‐6085909
30359 דורית שלוסברג 22972988 4dorit@walla.co.il עמק איילון שוהם     524744803
30360 דורית שלוסברג 22972988 4dorit@walla.co.il עמק איילון שוהם     524744803
30361 גלית לזנס 37618162 lazanes@gmail.co ענבלים 82 ערד 89049   772031842
30362 גלית לזנס 37618162 lazanes@gmail.co ענבלים 82 ערד 89049   772031842
30363 בני בית הלחמי 53533097 zmirahe@gmail.co לינקולן 12 חיפה 34369   48252228 5.03E+08
30364 יעקב זינגר 51831774 yacy444@walla.co מושב חניאלהאלון 488 42865   506966295
30365 יעקב זינגר 51831774 yacy444@walla.co מושב חניאלהאלון 488 42865   506966295
30366 ענת רובינשטיין 28671212 nr33@walla.com ניגונים 41 ערד 89039   547669308
30367 ענת רובינשטיין 28671212 nr33@walla.com ניגונים 41 ערד 89039   547669308
30368 Eduard Mazo 3.14E+08 eduard1963@gmaI.Rabin 7 Hadera 38249   052‐8549488
30369 Eduard Mazo 3.14E+08 eduard1963@gmaI.Rabin 7 Hadera 38249   052‐8549488
30370 אורי זיק 57133035 ns_uri123@bezeq חבצלת נס ציונה 74069   08‐9380243
30371 אורי זיק 57133035 ns_uri123@bezeq חבצלת נס ציונה 74069   08‐9380243
30372 ליז פביה 3.17E+08 lizfabia@gmail.com5 מקווה ישראל תל אביב     522609695 052‐82821
30373 יחיאל קליש 55469688 graf10@012.net.il אהבת שלום 28 בני ברק     544574146
30374 טל ששון 40173999 tal@itzuvon.co.il מרדכי אלקחי 45 ירושלים     052‐8644390 02‐534178
30375 ליאת רוסטוקר 27133495 liatiti.r@gmail.com נעמן 20 כפר ורדים 25147   49979359 5.45E+08
30376 בלהה קוטשר 1085935 bilhakut@gmail.co השיירות 29 ירושלים     050‐5741340 02‐566583
30377 דודו שיטרית 66142514   טירת הכרמהרב זרביב 22     052‐6500894 052‐65008
30378 גדליהו מיזר 34647651 dalikmizel@gmail. דויד רזיאל 15 קריית שמונ     050432114
30379 גלית לזנס 37618162 lazanes@gmail.co ענבלים 82 ערד     0522629037/0772031842
30380 מיכל קציר 50122928 kazirz@walla.com נשר 1 להבים     08‐6518022 052‐27625
30381 מיכל קציר 50122928 kazirz@walla.com נשר 1 להבים     08‐6518022 052‐27625
30382 אבי מורג 27221819 dudi_game@walla מושב פורת moshav po 45820   057‐445‐0450 97967648
30383 יפעת בן‐ארי 22312524 IFAT313@WALLA. הצבר אורנית     39072569 39023155



30384 דניאל גולדברג 37103538 danielle.goldberg@ ביאליק 26 פתח תקווה     547245515 5.08E+08 36129990
30385 דניאל גולדברג 37103538 danielle.goldberg@ ביאליק 26 פ"ת     547245515 5.08E+08 36129990
30386 חיים סופר 54159819 sofer142@015.net שקמה 24 רעות     050‐6229022 08‐926387
30387 דורי חוגי 22218630 dori5@012.net.il שרגא רפאלי 14 פתח תקוה     054‐6644909 03‐924102
30388 דוד אשר 40648008 davash23@yahoo. גבעת שמואהזיתים 94     549993367
30389 דוד אשר 40648008 davash23@yahoo. גבעת שמואהזיתים 94     549993367
30390 דויד אגם 26828848 agamd@bezeqint. נורית 26 בצרה     097741971/0544530982
30391 בעז אורדן 57808370 boaz.ordan@gmai הושע 14 תל אביב 63506   523841215 5.24E+08 050=8974494
30392 שאול פורת 50145960 shaulporat@walla 39 hanarkisim sקיריית טיבע 36073   49536268 5.43E+08
30393 שאול פורת 50145960 shaulporat@walla 39 hanarkisim sקיריית טיבע 36073   49536268 5.43E+08
30394 לאוניד גרונזמן 3.14E+08 yulia_sirko@hotm אלטר 8 חיפה     0525245988/048222121
30395 Leon Kerzhner 3.06E+08 leonker@gmail.co laskov 7 Netanya 42656   09‐8850730 054‐46035
30396 Leon Kerzhner 3.06E+08 leonker@gmail.co laskov 7 Netanya 42656   09‐8850730 054‐46035
30397 עומר שורצנברג 60740248 omer.svarzen@gm אסתר המלכה תל אביב     545332647
30398 ארטיום אנופרייב 3.17E+08 arik1980@list.ru אנפה 40 ערד 89076   523924864
30399 ארטיום אנופרייב 3.17E+08 arik1980@list.ru אנפה 40 ערד 89076   523924864
30400 אריק מוסקוביץ 32936304 arik1000@gmail.c שלום אש 17 תל אביב     542312747
30401 ronit coulson 57756645 ronitcoulson@gma גרנדוס רמת גן     36764259 5.06E+08
30402 ronit coulson 57756645 ronitcoulson@gma גרנדוס רמת גן     36764259 5.06E+08
30403 ארקדי פיידר 3.1E+08 arkadyf048@gmai הגר''א 11 חולון 58306   547207708
30404 אמיליה סטלר 3.32E+08 anatol74.54@com רחוב יגור 10 חיפה     054‐8863273 050‐81388
30405 Yuri Berlin   yura13berlin@gm   Haifa 35439  
30406 David Brownstein   brownsteins2@ya   Maale Adu 98340   +972 025356050
30407 נאוה כהן שאולי 55968713 NAVA@MAILPOAL לוי יצחק 6 תל אביב 62483   052‐2215473 03‐523583 03‐5675168
30408 מרינה ז'ורבלב 3.18E+08 marinajuravlev@g שי עגנון 4 קרית אונו 55602   545408092 5.45E+08
30409 ליאת קויפמן 33885971 liatita@gmail.com טבנקין 4 רמת גן     528677819
30410 עומרי פלד 34213470 omry_peled@yaho המלקוש 26/2 גן‐יבנה 70800   050‐6981866 0507‐2157
30411 שוקי פינקל 53637393 shukis2@017.net. ביאליק 11 גדרה 70700   523124760
30412 דוד לוי 55300552 davidl@bll.co.il אורן 16 מזכרת בתי 76804   89495945 5.29E+08
30413 ליאורה חיימסון 26726109 liorahaimson@gm קרן היסוד 41 ירושלים 94188   26790065 5.29E+08
30414 ניר עזרן 2E+08 nirazran20@walla יגאל אלון 177 אופקים 80300   508858615
30415 txgfyaeb txgfyaeb 35345 jkxgkm@fklnjx.combXnNnbjatpJielI  94585   40674658578 9.42E+10 2.88E+10
30416 שלומי פסטרנק 66482811 shlomipasternak@ דרך נמיר 124 תל אביב 62507   578105617
30417 סלבה בקמן 3.14E+08 slava_bakman@ya חיל החימוש 15 ראשון לציון 75702   057‐2407380 077‐70099
30418 סלבה בקמן 3.14E+08 slava_bakman@ya חיל החימוש 15 ראשון לציון 75702   057‐2407380 077‐70099
30419 מישל דנינו 24015406 PINS5@WALLA.CO פינס 5 שדרות     506494265
30420 מישל דנינו 24015406 PINS5@WALLA.CO פינס 5 שדרות     506494265
30421 שרון ביטון 60633385 sharonbi6@gmail. נתיב חן 61 חיפה 32688   054‐7884229 04‐821260
30422 אלכס מרגוליס 3.06E+08 Alex.Margulis@ma שבט דן 10 אשדוד 77677   054‐2509441 054‐25094
30423 מארק אברמוב 3.17E+08 abr.remark@gmai גולומב 25 קרית ים 29046   544573934
30424 מארק אברמוב 3.17E+08 abr.remark@gmai גולומב 25 קרית ים 29046   544573934
30425 איציק פריד 58643743 itzikf@mominis.co הברזל 34 תל אביב     525838888
30426 אלי הר‐זהב 52027216 elihar@017.net.il פרופס 9 רמת‐גן 52272   052‐2579027
30427 אלי הר‐זהב 52027216 elihar@017.net.il פרופס 9 רמת‐גן 52272   052‐2579027
30428 יונתן גריצנר 66374265 jonigr@gmail.com מפל 31 ערד 89089   508437442 5.08E+08
30429 קראוס עופררחל 36233849 korachel2@gmail. דוד רמז 32 גבעתיים     547888992
30430 irena nemirovsky 3.29E+08 iren983@hotmail. מלאכי ראשון לציון 75528   544528049 5.42E+08 39600339
30431 irena nemirovsky 3.29E+08 iren983@hotmail. מלאכי ראשון לציון 75528   544528049 5.42E+08 39600339
30432 יולי חיימוביץ 17611880 julyh@sng.org.il ברור חיל ברור חיל 79152   546755105 86803452
30433 יולי חיימוביץ 17611880 julyh@sng.org.il ברור חיל ברור חיל 79152   546755105 86803452
30434 אלכס איזיקסון 3.08E+08 alex.izikson@gma שמעון 18 גן יבנה 70800   546757274 88674523 88674523
30435 גיא כירם 28532414 guy@kyram.com החרמון ראשון לציון 75238   03‐9507373 054‐44558
30436 גיא כירם 28532414 guy@kyram.com החרמון ראשון לציון 75238   03‐9507373 054‐44558
30437 שרגא ברוס 54060843 bross_shraga@yah הדר 21 כפר סבא 44234   054‐5470797 050‐62853
30438 Eliezer Blasberg 3.17E+08 blasberg@iviltd.co יפתח 5 ירושלים 93503   544304506
30439 גיא אפגין 34386888 guyafgin@gmail.co שד ירושלים 78 תל אביב     050498909
30440 שחר פורת 33298308 sporat@gmail.comניקנור 28 כניסה א ירושלים 93307   02‐6483743 5.05E+08
30441 יצחק לבון 52271665 itzik@yaaf.co.il כצנלסון 1 נס ציונה     054‐4255526 08‐940546
30442 נחשון שזר 52364189 shazarn@netvision יד שלום רמת גן     526666254 5.22E+08 37306782
30443 נחשון שזר 52364189 shazarn@netvision יד שלום רמת גן     526666254 5.22E+08 37306782
30444 אמיר כהן 34488429 amir1c1@walla.co סחלב נס ציונה     054‐2508707
30445 ג'יימס בן שושן 3.04E+08 james.bensoussan שדרות ניצה נתניה     054‐4281508
30446 ג'יימס בן שושן 3.04E+08 james.bensoussan שדרות ניצה נתניה     054‐4281508
30447 עופר רנר 27974500 ofer36@hotmail.cיאיר שטרן 17 )עי חיפה     057‐8166863 052‐52727
30448 David Kraier   tati@trima.co.il   Maabarot 40230   054‐262‐1234
30449 גדעון פודים 21396825 gidon_pu@walla.c מבשרת ציוןאופל     547787802 25334121
30450 גדעון פודים 21396825 gidon_pu@walla.c מבשרת ציוןאופל     547787802 25334121
30451 אהרון טל 63448997 rozinink@017.net. סוקולוב 4 הוד השרון 45284   054‐4948271
30452 אהרון טל 63448997 rozinink@017.net. סוקולוב 4 הוד השרון 45284   054‐4948271
30453 ויקטור וילנקין 3.04E+08 viktor.vilenkin@gm109 מורד הגיא כרמיאל 21852   544619625 7.76E+08
30454 Amir Or   amiror.xor@gmail   Haifa 34984   052‐878‐5252
30455 יוחנן סדן 5840590 sadanuri@gmail.co קיבוץ דפנה קיבוץ דפנה 12235   527703604
30456 אליסה שקולניקוב 3.13E+08 alissash76@gmail. יצהר 37 ירושלים 93892   775491085 5.08E+08
30457 גיל סניפר 58714718 gsnipper@netvisio 6 שכניה 20183   49998052 5.42E+08
30458 Joseph Simmons   yossisimmons@ya   Mevaseret 90805   057‐533‐5443
30459 עמיעזר ברגסון 39996012 bergson.aa@gmai האגוז2450 עלי 44828   547480369
30460 עמיעזר ברגסון 39996012 bergson.aa@gmai האגוז2450 עלי 44828   547480369
30461 יצחק כהן 50388776 itzik@mikeveisrae בית ספר חקלאי  חולון     052‐6187011 03‐503059
30462 שחר לוין 29627692 electroshop@scha קשאני 3ב תל אביב 69499   9.73E+11 9.73E+11
30463 מיכל קציר 50122928 kazirz@walla.com ישוב להביםנשר 1     08‐6518022 052‐27625
30464 עופר נשגב 25286725 offerico@gmail.co אבו חצירה רמת השרון 47281   542614126
30465 זוהר חכים 54577242 ZOHAR@SUNTOU עקיבא רעננה 43261   054‐8182581



30466 איתי שטיין 43241934 itaystein@gmail.co ת.ד .111 אלעזר 90942   527276902
30467 זאב בלומנצויג 32548778 zeev.blu@gmail.co כ"ח באייר אלון שבות 90433   525308097
30468 יחזקאל כהן 24032245 hezico01@gmail.c גרעין מרשם שקף 79380   547501750 5.09E+08
רבקה רונלד30469 זלוביץ 12366696 ronaldo.m.z@gma הרב קוק 40א הרצליה     0547836169/0547836163
30470 אבירם כ"ץ 54902440 aviramk@szmc.org שלמה צמח 18 ירושלים 96160   508685314
30471 אבירם כ"ץ 54902440 aviramk@szmc.org שלמה צמח 18 ירושלים 96160   508685314
30472 אליק בלס 33992256 elik@lafayetteitaly סשה ארגוב 13 ת"א 69620   052‐640‐6104 5.26E+08
30473 אליק בלס 33992256 elik@lafayetteitaly סשה ארגוב 13 ת"א 69620   052‐640‐6104 5.26E+08
30474 לירן רזיאל 38657763 liranr@plasan.comקיבוץ סאסאד.נ .מרום הגליל 13870   542872372 5.43E+08
30475 אלכסנדר זכרוב 3.18E+08 alex@alexme.com התאנה 10 חולון     0545414403/
30476 יואב כץ 24116212 yoav_117@yahoo אמיר 5 רמת גן     054782090
30477 משה ורסנו 56723133 mutzi@scandoc.co נבו 12 כוכב יאיר 44862   97496916 5.47E+08
30478 עודד בן טוב 17723 oded@codai.co.il החיטה 5 יהוד     035363335/0549982210
30479 דניאל ברנשטיין 3.3E+08 dan.bernst@gmai סביון 6 גבעת זאב 90917   526429255
30480 סדיק אברמוב 3.19E+08   תל חי 4 כניסה א נתניה     054‐5782296 09‐833634
30481 יניב מאדב 31683287 ymadav@gmail.co רמבם 50 ראשון לציון 75310   508850401
אסתר רבקה30482 פנרובסקי 3.17E+08 panarovski@gmai אהבת אמת 33 תל ציון 90622   02‐9971325 052‐76407
אסתר רבקה30483 פנרובסקי 3.17E+08 panarovski@gmai אהבת אמת 33 תל ציון 90622   02‐9971325 052‐76407
30484 שי אבניאלי 34907352 savnieli@gmail.co דולצ'ין 19 תל אביב 69360   525813505
30485 שי אבניאלי 34907352 savnieli@gmail.co דולצ'ין 19 תל אביב 69360   525813505
30486 נפטלי פנרובסקי 3.08E+08 panarovski@gmai אהבת אמת 33 תל ציון     052‐7640706 052‐76407
30487 אילן פרסטר 23926447 ilanferster@walla. נשר 72 כרמיאל כרמיאל 20100   526289804
30488 גיא סיון 2.03E+08 house2435@gmai הערבה 24 חולון     542461629 35010718
30489 שמואל דייטש 38315388 sm399@012.net.ilרבי מאיר בעל הנ אשדוד     052‐7171677 052‐76343
30490 אבי ניסן 51146892 avin@molsa.gov.ilהאייל 46 )שכ 'מל ירושלים     052‐3596205 02‐670360
30491 יפה גרסטן 22195119 yafg24@gmail.com יסמין 14 קרית אתא 28232   773242411 5.23E+08
30492 תומר גל 66131459 tomergal10@gma אלון הר אדר     542463204
30493 נתן מיכאלי 38524575 natimm@bezeqint אהרון בוגנים רמלה 82278   542575081 7.72E+08
30494 רונית איזנברג 24906265 ronit.gil@013net.n הערבה 6 נשר 36863   774003046 5.46E+08
30495 רונית איזנברג 24906265 ronit.gil@013net.n הערבה 6 נשר 36863   774003046 5.46E+08
30496 דרור גביש 50835453 drorgavi@walla.co הרדוף 11 חיפה 34747   04‐8378226 050‐58266
30497 מירי וישניצר 52764156 miriwiz@bgu.ac.il אטד 5 עומר     052879589
30498 מירב שפיגל 37340627 meiravadi@gmail. מבשרת ציוןהאורן 50     052‐8109088 02‐940963
30499 ליאור בן סימון 3.01E+08 lior.bssl@gmail.co יהודה 44 ערד     054‐4873085 054‐48736
30500 ענבל שחר 34824953 inbal274@walla.co קיבוץ בית אורן       052‐3686274 052‐43976
30501 Amir Regev 25432493 amiregev@gmail.c אגוז 13 Ramat Yish 30095   054‐999‐5403
30502 עופר נשגב 25286725 offerico@gmail.co אבוחצירא 6 רמת השרון     054261412
30503 עדי שמועונוביץ' 3.21E+08 myboxisempty@y אבן גבירול תל אביב 59875   052‐2328428
30504 עדי שמועונוביץ' 3.21E+08 myboxisempty@y אבן גבירול תל אביב 59875   052‐2328428
30505 דליה מאירובית 55463350 meirovizd@walla.c מנה קרית אתא     508677043 48481075
30506 דליה מאירובית 55463350 meirovizd@walla.c מנה קרית אתא     508677043 48481075
30507 יגאל יוסף 24658532 iggal@hotmail.com החרוב כפר סבא     054‐6779929
30508 יגאל יוסף 24658532 iggal@hotmail.com החרוב כפר סבא     054‐6779929
30509 שי פרי 34327916 perishay@gmail.coמושב עצמון )דוא   20170   050‐5104104 04‐990949
30510 אלון קפלינסקי 3.02E+08 alonkap1989@gm182 ששת הימים אילת 88000   509033591
30511 Gadi Lahav   Gadi.Lahav1@gma  Tel‐Aviv 69719   9.73E+11
30512 אדוארד שוהם 7543119 eddiesh@zahav.ne ישרון 51 הוד השרון     054‐4432646
30513 מאיר לוי 58245606 meir403@walla.co קדמן 11 חולון 58444   507471000
30514 מאיר לוי 58245606 meir403@walla.co קדמן 11 חולון 58444   507471000
30515 סמדר לנמן 55246532 madi_l@walla.com מרבד הקסמים אבן יהודה     545812010
30516 סמדר לנמן 55246532 madi_l@walla.com מרבד הקסמים אבן יהודה     545812010
30517 סמדר לנמן 55246532 madi_l@walla.com מרבד הקסמים אבן יהודה     545812010
30518 יורם אמיר 8333364 jmamir@piletest.c הנשיא יצחק הרצליה 46399   09‐9578992 5.44E+08
30519 נעמי אלבה 476713 daridi@walla.com אסותא אבן יהודה     773008005
30520 איתי ענביאן 3.03E+08 tripless@gmail.com המורג 7 קציר 37010   544770470
30521 ורדית גרופר 28486991 gropper@bezeqint ת.ד .3284 חיפה     522484288
30522 noa shein 3.34E+08 bywenuw@gmail. dov groner 14 jerusalem     547568316
30523 בת שבע נוי 34492959 Bat‐Sheva.noy@Pf חולדה תל אביב     523278435 35222086
30524 בת שבע נוי 34492959 Bat‐Sheva.noy@Pf חולדה תל אביב     523278435 35222086
30525 irina leschinsky 3.33E+08 irinaleschinsky@g119 עולי הגרדום ירושלים 93804   548863569
30526 רמזי אסלן 32388159 giladas29@walla.cרמת טבריה רחוב טבריה 14290   503004606 46734339
30527 רמזי אסלן 32388159 giladas29@walla.cרמת טבריה רחוב טבריה 14290   503004606 46734339
30528 ששון סינואני 50447143 SINVANI@NETVISI בר לב 2 אור יהודה 60408   524589606
30529 ששון סינואני 50447143 SINVANI@NETVISI בר לב 2 אור יהודה 60408   524589606
30530 אריה ונטורה 3.02E+08 murdock.crazy@g126 דרך בן גוריון רמת גן 52434   502662616 5.42E+08
30531 צלה ברקת 45668019 cyla@bezeqint.net פארן 3 ירושלים 97802   25,813,389 ########
30532 Sergey Vichik   sergvz@gmail.com  Yoqneam 20692   052‐664‐9333
30533 ירון טמיר 55051304 yaronta@gmail.co26 יוסף רודבסקי מזכרת בתי 76804   077‐8349643 050‐49005
30534 רפי רהב 6456768 rahavrl@zahav.ne טרומפלדור רעננה 43413   544301138 97435314
30535 רפי רהב 6456768 rahavrl@zahav.ne טרומפלדור רעננה 43413   544301138 97435314
30536 shay wizman 34095844 shay.wizman@hp. אהוד מנור 4 נתניה     524846302
30537 shay wizman 34095844 shay.wizman@hp. אהוד מנור 4 נתניה     524846302
30538 אורי דורי 32230666 uridori@yahoo.co ילין דוד 6 תל אביב     503006470
30539 אנדראה אריאל   andreaariel123@g  קרית טבעון 36532   +972 0528646464
30540 Sasha aitkovetzki   szaitkovetzki@yah  Haifa 32492   052‐544‐6536
30541 מוטי זעירא 29578481 moti_ze@netvisio השקד 54 צופים     0525403446/
30542 מרדכי ארונובסקי 54299151 taran@macam.ac.17 הרב משקלוב ירושלים     573141811 026518088
30543 שי לסמן 22599930 shaylasman@gma נעמ"ת 13 חיפה     052‐3995722
30544                
30545 ניקולאי סקרבניק 3.04E+08 kolian1@gmail.com אביטל 66 יוקנעם עילי     054‐6329097 052‐60117
30546 מתי וייס 486142 weissm@ims.gov. ד.נ צפון יהודמושב הרי יהרזיאל 43  
30547 אורית שער 55731822 oritush_ten@walla עמיחי 42 קרית עקרון     052‐8968950



30548 דני קלבו 64046469 dany.calvo@hotm שדרות ניצה נתניה 42262   542116472 98820394
30549 דני קלבו 64046469 dany.calvo@hotm שדרות ניצה נתניה 42262   542116472 98820394
30550 מזל בן בו 51831378 totosben@gmail.c שפרינצ'ק 8 קרית ים     050‐6391541 052‐87669
30551 אולה פריטולו 3.14E+08 olaprit@gmail.com שער הגיא 121 כרמיאל     054‐4424220 04‐999550
30552 אבי וקנין 69240976   שושנת הים 129 עתלית     049842195/0502299811
30553 איציק אוחנה 40176380 itsikoh@gmail.com עמק האלה מודיעין     525528256
30554 איציק אוחנה 40176380 itsikoh@gmail.com עמק האלה מודיעין     525528256
30555 חנה אקשטיין 59811562 rami1966@netvisi יצחק רבין 9 מודיעין     050‐8233791 050‐82337
30556 אפרת בוקשיצקי 27810811 efratbuk@gmail.co פייבל 15 תל אביב     054557099
30557 עידית בוזגלו 22395370 idit@ydb.co.il מינץ ירושלים     02‐5714984 052‐76399
30558 עידית בוזגלו 22395370 idit@ydb.co.il מינץ ירושלים     02‐5714984 052‐76399
30559 דב גלץ 65403602 dovglz@gmail.com קרית ביאליקהשומר 16     546099008
30560 גלעד אמבר 32649600 gilad.ambar@gma הגפן 14 צור משה     545753553 5.45E+08
30561 דפנה בר אבן 22021794 dbareven@gmail.c השקמה לפיד 73133   3210707‐077
30562 לילך סונגו 40598567 shirli2546@gmail. 1 איילת השח 12200   523770598 5.27E+08
30563 שלומי מנחם 2E+08 Shlomis147@gmaירושלים הר חומה ירושלים     528856661
30564 חזי דויד 33861766 7882114@gmail.c הזמיר פתח תקוה     547882114
30565 Boris Efros 3.1E+08 borisef@walla.co. hameytzar Yokneam I 20692   49893063 5.03E+08
30566 נעם אור 8333809 rutior2@gmail.com העירית 23 ברקן     050‐5479890
30567 נעם אור 8333809 rutior2@gmail.com העירית 23 ברקן     050‐5479890
30568 איבן זולוטוב 3.14E+08 ivanzolotov@gma מבצע הראל 21 ראשון לציו 75443   547326093 5.78E+08
30569 רומן גורביץ' 3.1E+08 romanil85@gmail. דרך חנקין 53 חיפה     544457141
30570 רומן גורביץ' 3.1E+08 romanil85@gmail. דרך חנקין 53 חיפה     544457141
30571 יוסף יפרח 59683730 ynatan@neto.net.8 השר אלון יגאל בני ברק 51231   36165302 5.28E+08 36163784
30572 ברוריה בר 5735360 12dany3@walla.co ניצנים 18 חיפה     054‐4838953 04‐838953
30573 לירן מלכה 34596932 emil_malka@walla רוברט ברני 6 באר שבע 84831   502842925
30574 לירן מלכה 34596932 emil_malka@walla רוברט ברני 6 באר שבע 84831   502842925
30575 אולג אורלובצקי 3.08E+08 oleg257@gmail.co טבריה 2 אשקלון     523613366 5.47E+08
30576 אולג אורלובצקי 3.08E+08 oleg257@gmail.co טבריה 2 אשקלון     523613366 5.47E+08
30577 חן שגב 32942799 hensegev@gmail.c הסתוונית 25 צורן     549798226 5.46E+08
30578 מעיין פורמן 60601838 maayanforman@g תל חי 5 רעננה     0524749010/0777893524
30579 מיכאל כהן 3.03E+08 mikecisr@gmail.coמשה שרת 25 חו חולון 58492   545292396
30580 יובל פולבוי 3.04E+08 zendigo@gmail.co   חולון     544979822 5.45E+08
30581 דפי גפנר 32812901 daffy@dome9.com הברזל 3 תל אביב     054‐5333138
30582 לוי פרנקל 5050255 lfrenkel@mekorotאשל הנשיא )בדר       050‐8948635 08‐991921
ח.פ 322825צבי ונדר בע30583 58841792   בן ציון ישראלי 11 גבעתיים     0546670001/036702978
30584 אבי סבח 66474388 liat_kv@walla.com הדקל 19 רחובות     052‐8139743 052‐47996
30585 רחלי לאון 40792665 racheleonet@wall בר אילן חדרה 38448   503007765 6.05E+09
30586 רחלי לאון 40792665 racheleonet@wall בר אילן חדרה 38448   503007765 6.05E+09
30587 רחלי לאון 40792665 racheleonet@wall בר אילן חדרה 38448   503007765 6.05E+09
30588 דב גמרמן 50398841 ADINAGA@GMAIL יגאל ידין 4 חולון     507008444
30589 הילה גיאת 27418516 hila.sagi@gmail.co הדקל 127 אחיעזר 71697   524710454
30590 הילה גיאת 27418516 hila.sagi@gmail.co הדקל 127 אחיעזר 71697   524710454
30591 סבטלנה רוקין 3.27E+08 sve_ta7@walla.co טמוז 13 אשקלון     0506683960/0546411371
30592 אורן בר 27955038 ob70@walla.co.il המייסדים 2 קריית אונו     054‐2142258 054‐22460
30593 דינה ניר און 28726636 dina.niron@gmail. קולונימוס 5 תל אביב     050‐9422246
30594 אסף זלוף 34216226 asafzluf@hotmail. ברוש מחנה עדי     578155957
30595 אסף זלוף 34216226 asafzluf@hotmail. עוזי נרקיס 17 באר שבע     578155957
30596 צבי מלוטניק 55422299 malotnik@gmail.c יוקנעם עליתהבניאס 20692   49937993 5.02E+08
30597 ח.פ 426369כמוני כמוך   Moshe Nassi טשרנחובסקי 22 תל אביב     0544614445/036200429
30598 ישראל אלבוים 34341453 9921991@gmail.cרבי יוסי בן קיסמא בית שמש     527681350 29921991
30599 וניל אספרס   59191825 avivahv@netvision קראוזה 43 חולון     052‐6009503
30600 תמר רפאל להב 33615998 tamar@designf.gm קיבוץ עין דור קיבוץ עין דו     0526226769/0526226967
פיסגת מרים30601   5.14E+08 pisgatmiriam@bez מרים 9 ב' רמת גן     03‐6705000 052‐45556
30602 חגית יערי 56781354 hagityar@gmail.co ביאליק 10 רעננה     09‐8910369 050‐79395
30603 חגית יערי 56781354 hagityar@gmail.co ביאליק 10 רעננה     09‐8910369 050‐79395
30604 חיים עובדיה 38559290 haimov11@gmail. קיבוצים קרית חיים     524677424 haimov11
30605 חיים עובדיה 38559290 haimov11@gmail. קיבוצים קרית חיים     524677424 haimov11
30606 yehonatan sadi   yonisadi@walla.co  kibbuz mef 79160   050‐885‐6968
30607 מיכל שטרסברג 37270592 shtrasbergmichal@ אור החיים 2 בית שמש 99042   29952069 5.04E+08
30608 מיכל שטרסברג 37270592 shtrasbergmichal@ אור החיים 2 בית שמש 99042   29952069 5.04E+08
30609 סיגל רזניק 24429029 sigal@direct‐line.c עליית הנוער 37 גבעתיים     37327002 5.03E+08
30610 מאיר בן אבו 36247021 hili200@walla.comעשרת הרוגי מלכ אור עקיבא     0542030935/0504718881
30611 דניאל כהן 50776798 danutz1@walla.co דרך הים 147 חיפה     048376908/0525868724
30612 ישראל חנוכה 56707938 ufb41@iec.co.il סטפן וייס 27 חיפה     054‐6099803‐04‐8337002 050‐53385
30613 שלומי בבייב 3.06E+08 lion276@walla.co. דרך השלום 87 תל אביב     576561217
30614 איבטה סוחולוצקי 3.06E+08 ivetta_su@yahoo. שמחה הולצברג  ירושלים     0523416265/0525244823
30615 Pessah Yampolsky 3.09E+08 p_yampolsky@gm הרשנזון 55 רחובות     89492848
30616 אברהם לוינטל 3.29E+08 avrohom@lemaan נחל דולב 53 בית שמש 99621   772285285
30617 יוסי ששון 4020525 sayosi@bezeqint.n בורוכוב 8 גבעתיים 53202   03‐7310984 052‐52507
30618 אייל אליהו 33410390 eyaliyahu@yahoo זקיף 2 הוד השרון 45284   528033773
30619 נטע וייס 34385872 eitan@afik.co.il יעל רום 11 פתח תקוה     0522725523/0542566553
30620 מיכל שמאי 51261667   זויתן 3 קצרין     046961672/0547655123
30621 לודמילה שוורצמן 3.12E+08 sluda@braude.ac. התמר 24 נשר     052‐6860297 04‐820339
30622 זהבה שוויבל 15651342 schwebely@gmail עזרא 50 רחובות     546484175 5.46E+08
30623 איגור קוצ'נב 3.14E+08 igorkochnev@gmaשד 'רוטשילד 61ד חיפה 35667   507810131 7.74E+08
30624 אבנר שנפלד 7007586 shenfeld1@orange משה הס 16 רחובות     054‐5440551 08‐946263
30625 נעמי ודויד קיל 26023283 nomikiel@yahoo.c2 פיטום הקטורת אפרת     029933085/0505247627
30626 מוטי פרנסס 22019541 motifra@gmail.coשלומציון המלכה ת"א     054‐4848247
30627 מוטי פרנסס 22019541 motifra@gmail.coשלומציון המלכה ת"א     054‐4848247
30628 ענת אפלבאום 32904716 anatappelbaum@g מדרגות הכפר ירושלים     02‐6504558 054‐39709
30629 איתי בובילסקי 40430167 Itaib@amdocs.com גולדשטיין 1 גבעתיים 53222   052‐3235191



30630 דויד מויאל 3.29E+08 mdmouyal@walla ישוב חשמונטורי זהב 42     052‐7697874 08‐974510
30631 יפה טל 53995585 yafa_tal@walla.co אבן גבירול 16 קרית אתא     052‐2611918 04‐843506
30632 שמעון יפרח 23780968 shimi1969@walla. נחל איילות 1 מצפה רמון     052‐4643415
30633 יבגני פקין 3.17E+08 jeniapakin@walla. הניידות 6 ירושלים 97536   050‐6809018
30634 שירן אללוף 3E+08 shiran_alaluf@wa תקוע 21 תל אביב 67293   543078177
30635 לילך אשכנזי 66028150 bola1980@walla.c בארי נתניה     050‐2333124
30636 לילך אשכנזי 66028150 bola1980@walla.c בארי נתניה     050‐2333124
30637 שרה שריר 51512168 perachsr@zahav.n סביון 12 קרית טבעון     547735600 49832335
30638 רונן צאיג 22831739 rosayegh@yahoo.שדרות השופטים קרית גת 82072   507935493
30639 רונן צאיג 22831739 rosayegh@yahoo.שדרות השופטים קרית גת 82072   507935493
30640 אמנון סקלי 50216167 asekely@zahav.ne אלי כהן 7 תל אביב 69630   547575130 37410529
30641 שוקי קרמר 6975288 kramert@bezeqin הרכבת 27 ירושלים 93502   523333068 02 6255493
30642 צבי זק 55406490 Avila@keter.co.il בורוכוב 58 הרצליה     5242892439
30643 צבי זק 55406490 Avila@keter.co.il בורוכוב 58 הרצליה     5242892439
30644  אופירה זר 59155630 ofirazer@walla.co 125 גבעתיים     524800117
30645  אופירה זר 59155630 ofirazer@walla.co 125 גבעתיים     524800117
30646 עופר שפירא 38260956 VERED131@WIND התבור 24 צפת     525786680 5.23E+08
30647 עופר שפירא 38260956 VERED131@WIND התבור 24 צפת     525786680 5.23E+08
30648 dotan from   dotanfrom@hotm   Moshav Ha    052‐666‐5617
30649 זליג שטרן 69854792 zenek255@gmail.c דוד רזניק 6 נתניה 42463   525349298 98851730
30650 זליג שטרן 69854792 zenek255@gmail.c דוד רזניק 6 נתניה 42463   525349298 98851730
30651 חנית שלם 21985213 hanit.shalem@gm תלתן ירושלים     503838989
30652 חנית שלם 21985213 hanit.shalem@gm תלתן ירושלים     503838989
30653 אלי כהן 4746632 cohyoseli@walla.c יבנה 9 חולון 58336   03‐5054670
30654 אלי כהן 4746632 cohyoseli@walla.c יבנה 9 חולון 58336   03‐5054670
30655 לוזי אתיאס 33440111 LUZI@SONTRONIC פרחי אביב תל אביב     507391310
30656 לוזי אתיאס 33440111 LUZI@SONTRONIC פרחי אביב תל אביב     507391310
30657 dotan paz   dotan.paz@gmail.   petah tikva 33071   052‐864‐6503
30658 איתן סלוצקי 3.24E+08 eitan45671@walla הציפורן 5ב בית שמש 99591   29921964
30659 איתן סלוצקי 3.24E+08 eitan45671@gmai הציפורן 5ב בית שמש 99591   29921964
30660 leon Grimblat 3.06E+08 leongr@bezeqint. hativat givati 19netanya 42463   054‐6685742
30661 יגאל זאב 22547178 igalzeev@walla.co הרטום נתניה     98334668 5.43E+08
30662 יגאל זאב 22547178 igalzeev@walla.co הרטום נתניה     98334668 5.43E+08
30663 יגאל זאב 22547178 igalzeev@walla.co הרטום נתניה     98334668 5.43E+08
30664 שושנה עזריה   tomerazaria@hotmמושב גאליה )ליד       054‐5466613 050‐23083
30665 קובי סלנט 24606600 kobi.salant@preci היובל 31 רעננה 43400   528042224
30666 יבגני פקיני 3.17E+08 jeniapakin@gmail שמואל עדן 4 ירושלים     050‐6809018 02‐585667
ח.פ 046090קרן בית ואש30667 34199745 cillect.d.s@gmail.c מנטפיורי 60 תל אביב     0528975956/0775340275
30668 יוסי חרס 3.05E+08 Yosi123@gmail.co הגבעה 20 חניאל 42865   577280993
30669 יוני בגן 31401078 yonib@bezeqint.c נתיב היובל פתח תקוה 39845   504014879
30670 יוני בגן 31401078 yonib@bezeqint.c נתיב היובל פתח תקוה 39845   504014879
30671 זיו פרנק 21591870   המגדל 9 גבעתיים     054‐5926279
30672 Alexander Furer 3.21E+08 iamfuric@gmail.coHasidei Umot HHaifa     526356378
30673 אלן דגן 17569096 helenedegen@hotשלום ציון המלכה תל אביב     050‐7577017 052‐29439
30674 אמה טביסל 14268148   אתרוג 15 רמת אפעל     543976524 36358585
30675 רן שטו 27858258 forshera@gmail.co גבע שושנה 16 צפת     04‐6923369
30676 תומר יצחקי 25222753 tomer@inspiration אח"י דקר 31 תל אביב     522798037
30677 אנה ראיש 3.23E+08 koushn@yahoo.co מרטין בובר 7 ק .ביאליק     545931955
30678 אנה ראיש 3.23E+08 koushn@yahoo.co מרטין בובר 7 ק .ביאליק     545931955
30679 דוד חיגר 3.06E+08 technorobots@ya אביגור שאול 1 ירושלים 93122   546398042 5.26E+08
30680 מנשה חיים אל עמ 28544302 menashe.haim@in שמעון 14 ירושלים 93629   543339498
30681 מנשה חיים אל עמ 28544302 menashe.haim@in שמעון 14 ירושלים 93629   543339498
30682 רונה הררי 40370983 ronaharari@gmail מבוא גרופית 3 תל אביב 69358   +972 0506500830
30683 Boronin Gennady   genninn@gmail.co  Leavim 85338   054‐423‐5442
30684 חן נוימן 26539924 chen_neumann19 רגר 145 באר שבע     526203250
30685 חן נוימן 26539924 chen_neumann19 רגר 145 באר שבע     526203250
30686 דודזון יואב 31919939 yoavdvd@gmail.co רות 7 רמת גן     054‐7713277 054‐77229
30687 דודזון יואב 31919939 yoavdvd@gmail.co רות 7 רמת גן     054‐7713277 054‐77229
30688 טניה וורונקובה 3.18E+08 tat_vor@nana.co. יעל הגיבורה 3 רמת גן     544778610
30689 טניה וורונקובה 3.18E+08 tat_vor@nana.co. יעל הגיבורה 3 רמת גן     544778610
30690 אליהו מזרחי 50963420 elimi@customs.m  בן‐גמליאל 55 ירושלים 93302   577635267
30691 אליהו מזרחי 50963420 elimi@customs.m  בן‐גמליאל 55 ירושלים 93302   577635267
30692 ערן עזרא 36202521 eran1078@netvisi מגדל העמקיקינטון 11     050‐5800117 050‐58001
30693 דבורה כרמלי9547 or carmeli1  מושב חצב דירה מושב חצב     0505203800/088501039
30694 מקס קזולה 3.02E+08 max@kazoula.com הגולן 9 נתניה     054‐3972015 072‐21158
30695 רחמים אפיק 62386537   סניר 31 אלפי מנשה     0524092077/0522350713
30696 יובל בן אברהם 55495923 yba@inter.net.il מודיעין‐רעותברקת 71799   547397470
30697 יובל בן אברהם 55495923 yba@inter.net.il מודיעין‐רעותברקת 71799   547397470
30698 אלי מיכאלי 49030414 elihomi@pelephon47 פרופסור שור חולון     506460368
30699 אלי מיכאלי 49030414 elihomi@pelephon47 פרופסור שור חולון     506460368
30700 מטי מלכיאור 3.04E+08 matiascad@gmail. רחת איבצן 5/2 קרית גת     544756320 5.48E+08
30701 יעבקב שטייף 3.04E+08 yakov36@bezeqin אלישע הנביא 9 מודיעין 71722   545772239
30702 mickael zymkiewicz   mickaels@gmail.co  maale mich 90634   052‐445‐3263
30703 אופיר              
30704 דן בן ישי 55567242 danny.benishay@g דרור 9 זכרון יעקב     0545554005/046291402
30705 לאה דהן 57281206   רח התמר 272 טבריה     054‐6923782 054‐73554
30706 אבי רינזלבר 63853436 avira45@gmail.co אלופי צה"ל 2 חולון     050‐8511678
30707 שרה לנצמן 7759467 lancmans@bezeqi יוחבת 11 חיפה     04‐8252312
30708 יערה לבב 33453663 yaaralevav@gmail שדרות חן 61 רחובות     050‐7590960 050‐76607
30709 גבי לנקרי 68547678 michallankri1@gm עיט 52 באר שבע     050‐9007233
30710 רן שטור 27858257   אריה לייב קפלן 6 צפת     0544713770/046923369 46912004
30711 איבן זולבוב 3.14E+08 irenache@gmail.co21 מבצע הראל ראשון לציון     578114678



30712 אירנה צ'רנייק 3.06E+08 irenache@gmail.co21 מבצע הראל ראשון לציון     578114678
30713 בוריסלב גלוזמן 3.07E+08 krokodil4ik@yaho הרב אריה לוין 7 רמת גן 52260   528549506 5.25E+08
30714 אופיר רומנו 29623907 electroshop@max הורד 17 פרדסיה 42815   526199100
30715 דן פיילר 60134327 danfeiler82@gma נחל נמרוד ראשון לציון     37166767 5.78E+08
30716 יקיר טיקוצינסקי 22600951 yakirt@gmail.com גבעת שמואהזיתים 33     543331354 5.23E+08
30717 יוגב בורקו 35927441 yogevborko@gma17 מורדי הגטאות רחובות 76464   050‐5969938 5.44E+08
30718 תמר מלמד 3.04E+08 melamed_enginee החלוץ 32 הרצליה 46485   09‐9510983 054‐52624 09‐9559820
30719 תמר מלמד 3.04E+08 melamed_enginee החלוץ 32 הרצליה 46485   09‐9510983 054‐52624 09‐9559820
30720 אשר גולדשמיט 3.23E+08 gotti13@hotmail.c בית"ר 40 ירושלים     545271190 26725913
30721 רינה פינקוביץ 58009275 allpiximages@gmaמושב אחיסמך )ל       054‐4920007 08‐924861
30722 ליאה שטיינברג 12358990 lia11@012.net.il דקר 19 לוד     524643997 89225102
30723 גלית גורדון 31802358 gordonga@netvisi השחף 6 קדימה     0545‐509933 09‐891109
30724 מאיר מלכה 56018914   מוריס פישר 19 ירושלים     0577769172/026780440
30725 ilan golan   golan.ilan@gmail.c  beer yaako    +972 0544754021
30726 מאיה בקרמן 65981037 mayabeke@gmail שדרות יוספטל 2 חולון 58421   546382292
30727 מאיה בקרמן 65981037 mayabeke@gmail שדרות יוספטל 2 חולון 58421   546382292
30728 דני רנקביץ 25607789 danny.ran@gmail. זמנהוף 31 תל אביב 64353   054‐2277501
30729 גילה מיארה 57822736 gila8800@walla.co נוף גלעד בית שאן 10900   503199168 7.78E+08 77962270
30730 גילה מיארה 57822736 gila8800@walla.co נוף גלעד בית שאן 10900   503199168 7.78E+08 77962270
30731 ואלה שיפין 36667749   בוסטנאי 8 ירושלים     0544730040/0544709138
30732 קובי ןלטר 1223858 koby1948@gmail. שבטי ישראל 28 הרצליה     0522521582/099500650
30733 שי ארד 22774582 aradshay@gmail.c ביאליק 12 חולון     054‐74443
30734 גודי בלוי 3.04E+08          
30735 גודי בלוי 3.04E+08   תכלת מרדכי 17 ירושלים     0548434949/026501417
30736 קלרה וסטרמן 17257981 clara.vesterman@ כנפי נשרים 66 ירושלים     506235409
30737 קלרה וסטרמן 17257981 clara.vesterman@ כנפי נשרים 66 ירושלים     506235409
דרור זלונסקפוליסיב ח.פ30738 5334099   מגדל העמקהאיצטיון 9     0524519541/0523217723
30739 איגור טילקלמן 3.08E+08 igort75@gmail.com כרמל 15 רחובות     0542424603/0506710396
30740 מיכאל לרמן 3.06E+08 lerman23@gmail.cהרב משאש יוסף אשדוד 77640   546467167 7.75E+08
30741 מיכאל לרמן 3.06E+08 lerman23@gmail.cהרב משאש יוסף אשדוד 77640   546467167 7.75E+08
30742 Zvi Peled 31846405 pirana_24@yahoo44 העליה השניה חיפה     774322076
30743 אלי וימפהיימר 21371414 elish1000@gmail.c רחוב נורוק 3 ירושלים 96106   507884067 5.09E+08
30744 אלי וימפהיימר 21371414 elish1000@gmail.c רחוב נורוק 3 ירושלים 96106   507884067 5.09E+08
30745 merna sabbagh   mrmr_zamane@h   abu snan 24905   054‐929‐4063
30746 אורן פרסלר 29452711 presler@bgu.ac.il חרצית באר שבע     506244326
30747 אברהם חזן 57185977 honest_ab@walla הגר"א 23 חולון 58305   546508848 7.77E+08 7.77E+08
30748 אברהם חזן 57185977 honest_ab@walla הגר"א 23 חולון 58305   546508848 7.77E+08 7.77E+08
30749 שרון חורש 28570174 horesh23@gmail.c פתח‐תקווהגדרה 49724   054‐6660994 03‐733202
30750 ronen lagil 57325870 rlagil@013net.net תאנה 23 מתן     524216633
30751 ronen lagil 57325870 rlagil@013net.net תאנה 23 מתן     524216633
30752 צחי ישינסקי 25275934 zmo8@walla.co.il החשמונאים הוד השרון     506791487
30753 זיו עמית 34021741 mayael4@wall.co. התירוש אבן יהודה     508424944
30754 זיו עמית 34021741 mayael4@wall.co. התירוש אבן יהודה     508424944
חאלד חלילה30755 עסוס 55832778 haledh@molsa.go שם הגדולים 6 יפו 68065   528531573 5.06E+08
30756 ניר פלג 56522493 nir@tutis.com האנפה 24 באר יעקב 70300   778120067
30757 דודי קדוש 68048537 dudi@ma‐tamar.c 1 עין תמר 86902   505778630 86553257
30758 דודי קדוש 68048537 dudi@ma‐tamar.c 1 עין תמר 86902   505778630 86553257
30759 ליה כץ 3.04E+08 larkatz@gmail.com דריפוס 23 חיפה 34354   48598422 5.42E+08
30760 מנחם דרור 52276516 lmdror@zahav.net ספיר 231 סתריה 76834   08‐9413966
30761 מנחם דרור 52276516 lmdror@zahav.net ספיר 231 סתריה 76834   08‐9413966
30762 חנוך תמרי 51385565 h3009@gmail.com גולדה מאיר 26 נתניה 42345   544973089
30763 יניב כהן 40447724 yniv100@walla.co יריחו 2 לוד 71280   5515343 ‐054 ‐5515397
30764 אליהו בורדו 3.24E+08 elibordo@gmail.co הגיבורים 47 חדרה 38224   547222748 46212183
30765 דנה גל 33730052 galg844@013net.n מבצע נחשון 3 ראשון לציון     0522‐596170 052‐64247
30766 זהר ברוך 32243396 bz770@walla.co.ilשכונת לוי יצחק ב כפר חבד     0545337852/0545347852
30767 עדי מורה 32452716 adimoreh@gmail.c יהודה 42 מודיעין     054‐7887365 057‐81843
30768 עמית זיו 34071241 mayael@walla.co. התירוש 1ד' אבן יהודה     050‐8424844 050‐84249
עיריית קריית30769   5E+08   המייסדים 9 )מוזי קריית אתא     04‐8440207‐052‐3537547 054‐48109
30770 אורית סרויה 40359416 Orit_san@walla.co שלדג 1 גן יבנה 70800   526080404 5.78E+08
30771 אורית סרויה 40359416 Orit_san@walla.co שלדג 1 גן יבנה 70800   526080404 5.78E+08
30772 איגור אולנובסקי 3.02E+08 igor.olan@gmail.c קיבוץ כברי קיבוץ כברי     0528017021/0528011905
30773 אריה ברורמן 54880968 arik@cadcam.co.il דוד אבידן 12 תל אביב     547694304 7.75E+08
30774 עפר לידרור 56525132 lidror1@lidror.comאוניברסיטה תל א תל אביב     0544310811/0774605060
30775 תמר ואריה חן 57525008 tmer1234@enter. העוגב 6 ראשון לציון     0506245119/0522201840
30776 אלי שויבר 57930984 01181@walla.com חיד"א 20 ירושלים     526071181
30777 בוריס סורץ 3.05E+08 borissurets@gmai עמר הדותן 5 רמת גן     054231919
30778 ישראל בריזל 35794676 brizel77@walla.co נתיבות המשפט מודיעין עילי 71919   057‐3177987
30779 alex byz 3.09E+08 cbyamh@gmail.coleon blum 32 haifa     544424078
30780 ורד אנג'ל 33732090 angel.vered@gmaגבוטינסקי 5 בית רמת גן     505547616 5.07E+08
30781 אייל סרויה 31213309 eyalsru@walla.com השלד"ג 1 גן יבנה     057‐8193763 052‐60804
30782 איתן פרנס 51688299 eitan@m‐a‐l.co.il הצדף 15 חופית     0544‐363363 09‐866679
30783 חנית אזולאי 33187600 elemanary@kadda שפירא תל אביב     546900910
30784 חנית אזולאי 33187600 elemanary@kadda שפירא תל אביב     546900910
30785 מוניקה קושה 3.04E+08 monica.kosa.shtaif כסלו 13 מודיעין 71723   528054335 7.8E+08
30786 חנן הרשקוביץ 23520364 hanan@adiconltd. טופז 36 א קיסריה 38900   054‐4797126
30787 בעז אורדן 57808370 ordan@walla.co.il הושע תל אביב     052‐3841215
30788 בעז אורדן 57808370 ordan@walla.co.il הושע תל אביב     052‐3841215
30789 ניצה זמר קאופמן 53424222 avner_k1@bezeqi הסוללים ד.נארז 21 הסוללים 17905   04 646 92 63 050‐97960
30790 ניצה זמר קאופמן 53424222 avner_k1@bezeqi הסוללים ד.נארז 21 הסוללים 17905   04 646 92 63 050‐97960
הרמן זמל פ30791   5.14E+08 ossise@ah‐zprojec  יישוב גן שמ     054‐4656785 04‐623152
30792 יצחק סילבר 50599554 sizhaks@gmail.com בן דוד 20 בני ברק     050‐7295152 03‐574134
30793 משה פת 26697300 mpmoshepatt@gm הס 33 הרצליה     052‐5810857 054‐95395



30794 לאה ברוך 53530622 design@ynet.co.il פרישמן 6 נתניה 42234   98342501
30795 לאה ברוך 53530622 design@ynet.co.il פרישמן 6 נתניה 42234   98342501
30796 צור ברוך 31469166 zurbar@walla.co.i וייצמן 89 נתניה     543379513 5.48E+08
30797 צור ברוך 31469166 zurbar@walla.co.i וייצמן 89 נתניה     543379513 5.48E+08
יעקב ואורנה30798 אברהם 5388756 avrayak@bezeqint התאנה 7 רגבה 22804   0523793260/0523997498 49529130
30799 יעקב אברהם 5388756 avrayak@bezeqint התאנה 7 רגבה 22804   523793260 49529130
30800 מיטל גרשקוביץ 36419281 meital_ger@walla חטיבת הראל 4 לוד     526706478 7.72E+08
30801 מיטל גרשקוביץ 36419281 meital_ger@walla חטיבת הראל 4 לוד     526706478 7.72E+08
30802 אולגה ברומברג 3.07E+08 olgab@mona.co.il אריאל 7 אשקלון     526589228 5.46E+08
30803 יונת טיברג 56093594 or@ti‐swin.co.il אז"ר 41 רמת השרון     0525691616/1313
30804 יונת טיברג 56093594 thieberg@gmail.co אז"ר 41 רמת השרון     0525691616/1313
30805 רועי נחום 40665507 roi.nachum@gmai משה וילנסקי תל אביב     507772296
30806 טל קרמר 27370931 Kremer.tal@gmail הבבלי 38 הוד השרון 4481   528013358 5.28E+08
30807 יוסף יונאי 3204039 yonaij26@gmail.coהנרייאטה סאלד ירושלים 96784   02‐6580355 5.48E+08
30808 אירינה שראיזין 3.22E+08 irinakem@gmail.c הר שגיא 3 נתניה     546378903
30809 איגור וייסברג 3.12E+08 auc6epr@gmail.co זוויתן 6 לוד 71477   545338250 5.45E+08
30810 איתן רונן 34405183 eitan883@walla.coקדש ברנע .ניצני ניצני סיני 85513   528265859 5.28E+08 6551594
30811 אסף גריינר 27437474 asaf.greiner@gma רימלט 16 רמת גן 52281   528320618
30812 שאול דרורי 683896 shauld0@walla.co שאר ישוב 57 שאר ישוב 12240   505285250 46941393
30813 שאול דרורי 683896 shauld0@walla.co שאר ישוב 57 שאר ישוב 12240   505285250 46941393
30814 רפי פחרטדינוב 3.17E+08 raf2009@walla.co מגדל העמקשומרון 12     546888472
30815 anat grunberg   eran31@012.net.i סחלב 33 netanya 42207   +972 0523353240
30816 נעם וואי 24059412 noamwhy2000@h נחל זוויתן 44 כפר יונה 40300   546207189
30817 נעם וואי 24059412 noamwhy2000@h נחל זוויתן 44 כפר יונה 40300   546207189
30818 Eyal Benatav   eyalb81@gmail.co  Tel ‐ Aviv 68044   054‐579‐5622
30819 אורית הדר 3.1E+08 milana.slains@gm דוד רזניק 2 נתניה 42463   528041756
30820 קובי נחום 24076663 kobi.nachum@gm צמח השדה 34 מעלה אדומ 98536   547745412
30821 pפליקס מזור 3.09E+08 felixmazur@gmail הגולן 10 נתניה 42758   547589582
30822 pפליקס מזור 3.09E+08 felixmazur@gmail הגולן 10 נתניה 42758   547589582
30823 ליאור שובל 32173650 lior_shoval@nana5 דואר נע אבטח בני דרום 79250   89472951 5.44E+08
30824 ליאור שובל 32173650 lior_shoval@nana5 דואר נע אבטח בני דרום 79250   89472951 5.44E+08
30825 אסף סויסה 40636300 ASAFSWIS@OVI.CO הגיא 67 הר אדר     547501994
30826 yosep artzy 48913768 artzyster@gmail.c כצנלסון 1 גדרה     549478282
30827 yosep artzy 48913768 artzyster@gmail.c כצנלסון 1 גדרה     549478282
30828 yosep artzy 48913768 artzyster@gmail.c כצנלסון 1 גדרה     549478282
30829 yosep artzy 48913768 artzyster@gmail.c כצנלסון 1 גדרה     549478282
30830 דרור מרגלית 29387842 Dror@doubled.co הפרחים 19 רעננה 43399   545660111
30831 אלדד רפאלי 59196659 studio@eyalland.c לוינסקי 108 תל אביב‐יפ     03‐6883355
30832 בועז אפרוני דהן 55665632 ashpagon@netvisi יישוב בת חפדוכיפת 18     052‐6088642 052‐60886
30833 קים צ'צ'יק 16331845 kim.chechik@gma גולדמן 2 חיפה 34608   48266465 5.27E+08
30834 קים צ'צ'יק 16331845 kim.chechik@gma גולדמן 2 חיפה 34608   48266465 5.27E+08
30835 נועה הירש 24106890 noahir@gmail.com אוליפנד 8 תל אביב     0522229748/0523342899
30836 שרון חדד 32880528 sh0@walla.co.il בר יוחאי בר יוחאי     549983577
30837 שרון חדד 32880528 sh0@walla.co.il בר יוחאי בר יוחאי     549983577
30838 מארק נומדר 31783699 mfn@walla.co.il שנקר 65 חולון     522939932
30839 מארק נומדר 31783699 mfn@walla.co.il שנקר 65 חולון     522939932
30840 ערן ריגר 25382656 eranis1@hotmail.c צבי גרינברג 9 תל אביב     054‐3979597
30841 אלדד רפאלי 59196659 studio@eyalland.cלבינסקי 108 תח תל אביב     86883355 5.07E+08
30842 מאיה גפן 42998674 mfn@walla.co.il שנקר 65 )הכניסה חולון     052‐8265305 03‐504633
30843 דודי אברזון 28602499 pl‐ta@inbox.ru טירת הכרמאצ"ל 43     054‐3249209 052‐87770
30844 אלישר מולחדז'ייב 3.27E+08 alisher.voip@gma וינגיט 17/4 פתח תקווה 49261   543035057
30845 מיכאל אסף 39493481 nuke84@gmail.co חיים הזז 3 תל אביב 69407   578130208
30846 מיכאל אסף 39493481 nuke84@gmail.co חיים הזז 3 תל אביב 69407   578130208
30847 שושנה פרימאק 3.02E+08 shopri@walla.com פניג'ל 511 ירושלים 97473   527632405
30848 שושנה פרימאק 3.02E+08 shopri@walla.com פניג'ל 511 ירושלים 97473   527632405
30849 גיא חלמיש 41709742 guy121@gmail.comהמלאכה  ‐אזור ת בנימינה 30500   507280669
30850 הילי בריקמן 24558660 bhilli@netvission.c6 לוחמי הגטאות יהוד     0544277799/0523217263
30851 אוריה מנחם 26488437 oriyah.mor@gmai אודם 580 ירושלים 93848   546000772
30852 איימן בלאן 25849969 Sh.g.system@gma הבישוף חגאר חיפה 35379   543133582 5.43E+08 7.79E+08
אברהם חיים30853 מויאל 25190083 moyal8@gmail.co המשוררים 1 ירושלים הר 97500   528990403
30854 גל נוי 39118682 galnoy1@gmail.co ארטר תל אביב יפ     524455180 5.24E+08
30855 dikla naftali 62899810 diklos1@walla.com גבעת שמואיצחק מודעי     528070303
30856 dikla naftali 62899810 diklos1@walla.com גבעת שמואיצחק מודעי     528070303
30857 לירן יצחק 34111401 liranics@gmail.com23 יחזקאל קזז אור יהודה     503594935
30858 נאשידה חאג' 52423746   כפר מזרע )ליד נה       050‐8940334 04‐952090
30859 דותן שמבי 36053650 dshambi@gmail.co יקינתון 5 א' קריית ביאל     054‐7200256 04‐871281
30860 קרן פרידמן 38529202 keren@heseg.com בן גוריון 11 רעננה     548154110
30861 דן זמיר 57276792 dzamir@orange.ne שלמון 13 צור הדסה 99875   02‐5344181 054‐57690
30862 דן זמיר 57276792 dzamir@orange.ne שלמון 13 צור הדסה 99875   02‐5344181 054‐57690
30863 דוד כהן 56073737 davidco11@bezeq כזיב 28 כפר ורדים 25147   49571415
30864 דוד כהן 56073737 davidco11@bezeq כזיב 28 כפר ורדים 25147   49571415
30865 אסף אביר 31390883 asafabir+electrosh11 יהודה הנשיא תל אביב 69200   524,004,033 ########
30866 תומר אמיתי 36242360 shato@bezeqint.n אריה בראון 20 פתח תקווה 49063   054‐2123232
30867 תומר אמיתי 36242360 shato@bezeqint.n אריה בראון 20 פתח תקווה 49063   054‐2123232
30868 יהודית אלקובי 69163681 emil_a@zahav.net קריית שמואיצחק גץ 26501   527467273
30869 שחר בבאי 27360908 GMY123@GMAIL. זבולון המר גדרה     578170451
30870 שחר בבאי 27360908 GMY123@GMAIL. זבולון המר גדרה     578170451
30871 יהושע ברונפלד 51715456 shuky@advice4u.c האלון 24 גמזו 73130   509285721
30872 יהושע ברונפלד 51715456 shuky@advice4u.c האלון 24 גמזו 73130   509285721
30873 אלכס שויחט 3.09E+08 alex.shoichet@gm נופר 49 נהריה     052‐5857624
30874 אילנה גולדברג 17231515 ilanag500@gmail.c אלון תבור 11 פארק תעש 38900   +972 0546204419 46881239
30875 Yoav Hirsch   hirshiy@gmail.com  Timrat 36576   +972 528747198



30876 שי מוצפי 66061797 shay6606@netvisi לאה גולדברג 1 פתח תקווה     505111117 39171999

ID FirstName LastName IDNumber Email Address1 City Zip State Phone Phone2 Fax
30877 מקסים רובנוביץ 3.27E+08 aerrumax@gmail.c א.ה .סילבר 51 חיפה 32694   546529989 5.47E+08
30878 מקסים רובנוביץ 3.27E+08 aerrumax@gmail.c א.ה .סילבר 51 חיפה 32694   546529989 5.47E+08
30879 שי אזולאי 27195197 shai777@walla.co קיבוץ רמת דוד       052‐4774789 052‐62303
30880 יונתן ברוך 32542151 junior353094@gm קקל 26 ירושלים     526876310
30881 יונתן ברוך 32542151 junior353094@gm קקל 26 ירושלים     526876310
30882 מוטי יונה 66194390 motti881@walla.c השומר 22 רמלה 72211   544746060
30883 מוטי יונה 66194390 motti881@walla.c השומר 22 רמלה 72211   544746060
30884 מאיר סולטן 675555 meirsultan@gmail רמת הגולן 48 ירושלים     0527671607/8
בני או זהבה30885 ברושי 9878406   שושנת הכרמל 4 חיפה     0545660510/0507679895
30886 avw we 38429475 avivweis@walla.co דליה נצרת     522463893
30887 גיא אלוני 32027542 guyaloni30@gmai התאנה 52 חרוצים     504442707 5.45E+08
30888 גיא אלוני 32027542 guyaloni30@gmai התאנה 52 חרוצים     504442707 5.45E+08
30889 אבי חסדאי 27303338 avi‐h‐013@013.ne כצנלסון 19 גבעתיים     509876542
30890 אבי חסדאי 27303338 avi‐h‐013@013.ne כצנלסון 19 גבעתיים     509876542
30891 yair lev 33324864 yairlev@gmail.com5 רחוב ירושליים נתניה 42437   98628812
30892 אהרן סולטניק 14767313 arisultanik@gmail קבוצת יבנהקבוצת יבנה 79233   506998393
30893 יצחק חג'יאן 58107517 x0008@walla.com האורן יבנה 70600   523577767
30894 וינצקי הלנה 3.06E+08 yuryvin@bezeqint המל אמציה 12 אשדוד     0508948126/088651283
30895 וינצקי הלנה 3.06E+08 yuryvin@bezeqint המל אמציה 12 אשדוד     0508948126/088651283
30896 וינצקי הלנה 3.06E+08 yuryvin@bezeqint המל אמציה 12 אשדוד     0508948126/088651283
30897 יובל ברוש 27462803 yuvalodelia@013nישוב קריית נטפים ליד אריאל     0523544720/039060626
30898 איתן שוורץ 57772030 eitansh@haifa.mu בת חן 52 חיפה     528736130 5.29E+08
30899 איתמר מזרח 6947386 mizrach@netvisio קרית ביאליקהנרקיסים 27214   48713887 5.29E+08 48713155
30900 משה ליפשיץ 43593565 moshemeister@gm פלמ"ח 60 חיפה 34558   348257960 5.23E+08 48257960
30901 משה ליפשיץ 43593565 moshemeister@gm פלמ"ח 60 חיפה 34558   348257960 5.23E+08 48257960
30902 אורן בשארי 24651176 oren@em‐neto.co הפעמונית 18 ב אורנית     0546766301/039369949
30903 רובינו אלדד 57467383 urel62@gmail.com הבניאס 12א יקנעם     054476971
30904 בוריס קפוסטין 3.07E+08 vadimk02@yahoo הגיא 170 הר אדר 90836   774001058 5.06E+08
30905 בוריס קפוסטין 3.07E+08 vadimk02@yahoo הגיא 170 הר אדר 90836   774001058 5.06E+08
30906 אמיר חצרוני 23637028 amirhetsroni@yah מושבה כרמארז 31     054‐3231616 08‐928660
30907 alex volovik 3.09E+08 arp234@gmail.com13 חטיבת גבעתי נתניה     052‐8075252
30908 אורי זנגי 72982911 ia@mustangfund.c דרך יצחק רבין גבעתיים     547449277 36518574
30909 מאיר בן לישאורית 25689811 oritmeir1@walla.c ההגנה 20 א' קריית מוצק     052‐8374313 04‐873041
30910 karen leibovich 3.13E+08 karenrel@netvisiohativat givati 1 ranaana 43338   547617893 5.47E+08
30911 karen leibovich 3.13E+08 karenrel@netvisiohativat givati 1 ranaana 43338   547617893 5.47E+08
30912 מיטל אמסטרדם 32090425 assafbnn@gmail.c 1 בן‐עמי 22809   523741763 5.24E+08 7.23E+08
30913 אבי קדם 591370 avikedem@015.ne תמר 1 צורית 20104   49889681 5.23E+08
30914 אבי קדם 591370 avikedem@015.ne תמר 1 צורית 20104   49889681 5.23E+08
30915 ליאור להב 66231127 lior1lahav@walla.c77 אירוס הארגמן נתניה     523582538
30916 lior lahav   lior@sonestarecor  נתניה 42490   052‐358‐2538
30917 רם גבע 40690059 ram.geva@ecitele פתח‐תקווההושע 49243   545607007 7.23E+08 7.23E+08
30918 דוד חדד 69299840 davidhh@012.net היען 12 קדימה     546712815 5.45E+08
30919 יונתן פלקוביץ 33043670 yonatan.flako@gmכפר יחזקאלמושב כפר יחזקא     507818940 5.24E+08
30920 פיטר שון 15725484 schonpit@bezeqin גרונימן 12 א תל אביב     052‐6759850
30921 קונסטנטינובמיכאל   sophiak.konst@gm מזל אריה 5 ירושלים     054‐4873745 050‐62083
30922 גנאדי פרצובסקי 3.06E+08 genadiper@gmail. חבצלת 11 קרית ים     050‐7922353 054‐54270 04‐8564273
30923 גנאדי פרצובסקי 3.06E+08 genadiper@gmail. חבצלת 11 קרית ים     050‐7922353 054‐54270 04‐8564273
30924 amram elbaz 23534530 elbazon1@gmail.c מבצע יונתן מודיעין 71700   578159694
30925 amram elbaz 23534530 elbazon1@gmail.c מבצע יונתן מודיעין 71700   578159694
30926 yosi lax 56783046 yosilax@gmail.com איילון ראש העין     546774734
30927 משה וזנה 36980258 scoopstore@gmai העירית 54 מעלה אדומ 96810   504725783
30928 Valentin Rozenblum 3.09E+08 valroze@hotmail.cYasmin 16 Karmiel 21940   722112949 5.46E+08
30929 נעמה סולטניק 24653172 sultanik@walla.co קבוצת יבנהקבוצת יבנה     506998393
30930 שגיב רפאלי 39857248 sagiv.re@gmail.co החשמונאים 1 ראש העין 48020   545727272
30931 שגיב רפאלי 39857248 sagiv.re@gmail.co החשמונאים 1 ראש העין 48020   545727272
30932 משה ליכטינשטיין 54200902 lichmosh@gmail.c ליד בית שממושב ישעי     054748846
30933 אליהו נקש 34854976 elinakash10@gma1 ר 'יהודה הנשיא פ"ת 49744   0527‐657365 39075253 39075253
30934 אליהו נקש 34854976 elinakash10@gma1 ר 'יהודה הנשיא פ"ת 49744   0527‐657365 39075253 39075253
30935 יצחק שטיין 2021046 izi202@gmail.com צלף 3 יישוב צורית     054‐4375713 04‐958100
30936 אליעזר בודנהימר 43519263 bodyk@neto.net.i שוהם 4 קדומים     052‐8911014 09‐792156
30937 עדו פיזם 58834854 ido.pizam@mailpo שירת הים הושעיה 17915   04‐6456794 054‐49734
30938 עדו פיזם 58834854 ido.pizam@mailpo שירת הים הושעיה 17915   04‐6456794 054‐49734
30939 אלון ישראל 3.08E+08   שדרות הציונות 4 קרית אתא     050‐4162524 050‐82124
30940 דודי חפר 14572853 dudi.hefer@gmail שחם 15 שוהם     054‐2225168
30941 דודי חפר 14572853 dudi.hefer@gmail שחם 15 שוהם     054‐2225168
30942 עמרם אלבז 23534530 elbazon1@gmail.c הצנחנים 15 תל אביב נוו     057815969
30943 עמוס גבסו 41445388 noamg86@walla.c רמת הגולן 37 חולון     0505777199/0775501711
30944 קונסטנטינובמיכאל 3.07E+08 germanko@moin. מזל אריה 5 ירושלים     054487374
30945 עמי הררי 34382283 ami3678@walla.co שטמפפר פתח תקווה 49621   050‐6277295
30946 רון בן‐דוד 53313532 bdron@bezeqint.n ניר 16 פרדס חנה 37077   46372160
30947 ido weiss 33371741 idowei@gmail.com אורוגואי ירושלים 96702   505172188
30948 ברוך דולגין 3.09E+08 barukh.dolgin@gm חרוב 6 ערד 89055   577444043
30949 רון בן‐דוד 53313532 bdrob@bezeqint.n ניר 16 פרדס חנה 37077   46372160
30950 Rajai Samawi   Abufarah@gmail.c  Nazareth Il 17692   052‐532‐2070
30951 דוד ורניקובסקי 3.14E+08 david.ver81@gma האר''י 8 ראשון לציון     526221896
30952 דוד ורניקובסקי 3.14E+08 david.ver81@gma האר''י 8 ראשון לציון     526221896
30953 אירנה גומובקי 3.21E+08 olgum@mail.com שי עגנון 5 עפולה     0526421593/046421593
30954 שחר גוזלן 43039790 zuzi.go@gmail.com תלפיות 10 רמת גן     054‐2373228 054‐30018
30955 דריה קריגולה 57197204 dariyagula@yahoo אבא הילל 97 רמת גן     0509865901/035758354



30956 שיפרה ליפסקר 3589652   סעדיה גאון 11 פתח תקווה     039241943/0542529779
30957 איתן ברכוכבא 28877645 eitanbarkochva@g מבואות יריחו מושב יי"טב 90670   23730013 5.29E+08
30958 איתן ברכוכבא 28877645 eitanbarkochva@g מבואות יריחו מושב יי"טב 90670   23730013 5.29E+08
30959 עדי חילביץ 25483546 ahilewicz@nesher מקס שיין 12 רחובות     052‐3508809
30960 עדי חילביץ 25483546 ahilewicz@nesher מקס שיין 12 רחובות     052‐3508809
30961 שאול דר 57238446 shauldar@gmail.co בני אפרים 201 תל אביב 69984   054‐9140361
30962 שאול דר 57238446 shauldar@gmail.co בני אפרים 201 תל אביב 69984   054‐9140361
30963 רגינה אדמובסקי 3.17E+08 regina_ad@hotmaשד .מלכי ישראל קרית גת 82030   054‐5897650 054‐24323
30964 שמואל אמסלם 55704183 amsalemr@bezeq הדישון 14 ירושלים     02‐6795979 052‐72036
30965 עזריאל שרעבי 3.18E+08 guysh5@013net.n יפה נוף 11 נהריה 22204   49824530
30966 קריסטינה שרעבי 3.18E+08 cris74@windowsli יפה נוף נהריה 22204   49824530
30967 חנניה בן שי 57812828 jrchananyab@clali עמק חברון 506 קרית ארבע 90100   29963599 5.48E+08
30968 איתן גרשון 26616813 eitanger2@gmail.c1 בר כוכבא דירה ירושלים 97875   509122344 5.23E+08
30969 חזי בן‐ארי 27457324 heziben@gmail.co צופית חיפה     544822208
30970 בס לב 3.08E+08 zoyalizgold@gmai הדרור 37 יבנה     0547630993/0545794793
30971 liat dor 34383018 storm_@netvision שאול המלך 13 קרית אונו     37369654
30972 רחל דוד אמשיקשויל 3.1E+08 rachelam30@wall חשין 24 באר שבע     0542207017/18
30973 Gitelman Leonid   annaromeo@walla  Arad 89070   9.73E+11
30974 אברהם וילק 5483904 dvorawilk@walla.c הארז 13 כפר ןרדים     0506454460/0507400036
30975 דמיטרי רום 3.13E+08 room‐d@inter.netשד 'ירושלים 93א רמת גן 52363   524566306
30976 יהודה רפאלי 50446987 one42b40e86f073 האבירים 7 נהריה     46984236
30977 אור צ׳פליק 21579743 Or9chaplik@walla התאנה 1 אשדוד 77266   545799749
30978 רפאל עמר 34465989 rafi_amar@yahoo מעלה הצופים רמת גן 52488   527577777
30979 נתן חיטרון 51576098 roni_hi@walla.co. ויסבורג 16 תל אביב     36497746
30980 נתן חיטרון 51576098 roni_hi@walla.co. ויסבורג 16 תל אביב     36497746
30981 מיכה אהרוני 54997952 midh1@bezeqint.n דרך משואה מעלה אפרי 90638   505500609 29941111
30982 אנז'ליקה סובותין 3.22E+08 Gela1714@gmail.c אילת 17 בת‐ים 59515   542397718 5.42E+08
30983 אריה בראונשטיין 67954578 arie_b@walla.co.i שביל הארז 3 נהריה 22327   779123846 5.06E+08 7.79E+08
30984 גיל רוטר 23013865 gil9841@walla.co. אידר חיפה     504380002 48341382
30985 דור שילוני 37987484 dor@shiloni.com הנגב 11 נתניה 42274   052‐3878476 054‐81444 077‐5098989
30986 דור שילוני 37987484 dorshi@gmail.com הנגב 11 נתניה 42274   523878476 5.48E+08 7.75E+08
30987 מקסים קוסנקו 3.14E+08 maximusunit@live12 מתתיהו הכהן נתניה     526476927 5.29E+08
30988 מקסים קוסנקו 3.14E+08 maximusunit@live12 מתתיהו הכהן נתניה     526476927 5.29E+08
30989 יורם בטלהיים 2075836 yorambet@gmail.   יקנעם מושב 20600   04‐9894280 5.24E+08
30990 Aviad Rabinovitch   mail.aviad@gmail.  Tel Aviv 69360   052‐366‐9099
30991 דור שילוני 37987484 web@bigwabbit.n הנגב 11 נתניה 42274   523878476 5.48E+08 7.75E+08
30992 אביטל נוימן 27044973 avital@gmail.com המכבים שוהם     39793808 050 56133 89211628
30993 אביטל נוימן 27044973 avital@gmail.com המכבים שוהם     39793808 050 56133 89211628
30994 oleg khaimov 3.18E+08 oleganet@hotmai shderot ben avinetanya     544272337
30995 רועי הורביץ 32723827 roeyhorw@gmail.cמוטה גור 22 נתנ נתניה 42200   528389729 5.09E+08
30996 אורן אוחנה 31377856 orenoha@walla.co תאנה 6 דימונה     506274894 5.26E+08
30997 אורן אוחנה 31377856 orenoha@walla.co תאנה 6 דימונה     506274894 5.26E+08
30998 יצחק הורביץ 53653929 roy.horvits@gmail מוטה גור 22 נתניה 42200   528389729 5.09E+08
30999 דניאל סורקין 3.04E+08 danny.sorkin@gm חדיד ואונו לוד 71402   578180521 5.78E+08
31000 רונן נקר 23635436 ronen@d‐ifi.com הלימון 11 תל מונד 40600   054‐4512212
31001 שי לוגסי 26547505 shay26a05@walla קרן היסוד 7 אשקלון     549822182
31002 אסף ברמן 33517673 berman.assaf@gm ארטר 7 תל אביב     543339032
31003 אסף ברמן 33517673 berman.assaf@gm ארטר 7 תל אביב     543339032
31004 Aharon Shmaryahu   aharonishky@wall   Elkana 44814   050‐795‐1008
31005 יוסף פרידמן 3.09E+08 yosseffridman@gm השרון 26 רעננה 43352   544558588
31006 יוסף פרידמן 3.09E+08 yosseffridman@gm השרון 26 רעננה 43352   544558588
31007 קרן רגב 31909450 idkeren@gmail.co אבא הלל 37 רמת גן 52532   547313226 5.47E+08
31008 חזי יוחנן 27212554 heziyo@gmail.com עין עופרים 6 מצפה רמון 80600   544633007 86595344
31009 שרון היימן 37412103 haymansharon@g הגפן 144 מושב קדרון     052‐5616610
31010 יהונתן שמולביץ 3E+08 tlv.email@gmail.co מסדה 30 חיפה     547766005
31011 אריק וייסמן 13071121 ericw@elbit.co.il קפלן 61 קריית אונו     054‐9996089
31012 עמית עומר 40139404 shirun.amit@gmai סמטת יל"ג תל אביב 64388   545934542 7.22E+08
31013 אנגליקה דבודקין 3.22E+08 gela1714@gmail.c אילת 17 בת ים     0542397718/48
31014 גיל סלומון 12345678 gilhotmail@gmail. הנופר 15 קדימה 60920   528558504
31015 גיל סלומון 12345678 gilhotmail@gmail. הנופר 15 קדימה 60920   528558504
31016 גולן אביב 32116675 golanelb@gmail.co מושב בן עמהרחבה 27     054‐6560892
31017 יעקב אפל 3340528 apely@urdan.co.il הברוש 9 אבן יהודה 40500   98998341 5.22E+08
31018 יעקב אפל 3340528 apely@urdan.co.il הברוש 9 אבן יהודה 40500   98998341 5.22E+08
31019 מרינה קיסלוב 3.12E+08 marinak@camtek. מושב מגדים מגדים     504042825
31020 אלה בוגוב 3.21E+08 alla‐ugo@ramblef אקליפטוס 1ג קריית ביאל     054810562
31021 עמרי מורד 38031407 moradomri@gmai העבודה 5 כפר סבא 44372   546868526 5.04E+08
31022 ירון מנדלסון 23832793 YARONYM@GMAI חרוב 4 קיסריה 38900   544999584
31023 אסף סגל 31819485 assaf.segal74@gm מירון 147 כפר ורדים 25147   526124530
31024 רוסלן מוגילבסקי 3.21E+08 ruslan1414@walla ברודצקי 11 נתניה 42408   528566455 7.23E+08
31025 דב מילשטיין 75678748 dovm47@bezeqin אורלוב פ"ת     39300549 5.44E+08 39041239
31026 דב מילשטיין 75678748 dovm47@bezeqin אורלוב פ"ת     39300549 5.44E+08 39041239
31027 אורן צציק 51542520 oren_tc@walla.co רבי חנינא 13 תל אביב     772010233 5.26E+08
31028 אורן צציק 51542520 oren_tc@walla.co רבי חנינא 13 תל אביב     772010233 5.26E+08
31029 קופמן שרית 13044276 saritcofman67@gm חלוץ 29 ירושלים     0523428880/026542449
31030 סיגל פריד 24895260 sigrfi@walla.com חיפה )נווה שטבנקין 39     050‐6841220 04‐822204
31031 אייל שלום 29342789 eyals@radview.co שלמה המלך 16 הוד השרון     054492035
31032 רן אשל 59138636 eshelrn@bezeqint הנורית 2 רחובות     052‐4801269 08‐935180
31033 לאה גרוס 56176795   מרכז בעלי המלא תל אביב     052‐7365159
31034 יבגני סופרפין 3.14E+08 superfinevgeny@g אופן 1 חולון     545980015 35574102
31035 נעמי ברנר 50697457 noemica8@gmail. נגבה 30 נס ציונה     547210009 39653651
31036 יונתן מייזל 38798971 yonem27@gmail.c סוסיה ד.נ חברון     029926101/0549403920
31037 אלכס איזקסון 3.04E+08 izakson_alex@yah5 הגדוד השלישי צפת     050‐8434102 077‐71400



31038 Tomer Zimrin   zimrin@gmail.com  Kiryat Ono 55510   054‐463‐9292
31039 ran alush 22929871 info@ibr.co.il השקד נתניה     525557055
31040 גרמן גרבנצוב 3.07E+08 german_grebentso יצחק רבין 39 מודיעין     526093515
31041 איה בן דוד 3.11E+08 bendavid.aya@gm אלכסנדרוני 9 רמת השרון 47307   544755996 35479196
31042 איה בן דוד 3.11E+08 bendavid.aya@gm אלכסנדרוני 9 רמת השרון 47307   544755996 35479196
31043 ירון זהר 29251824 yaron.zohar@conn ההגנה 9 פרדס חנה      528208688 5.29E+08
31044 michael teplitsky 3.22E+08 etimonn@gmail.coshaar zion 27 holon     35597256 5.24E+08
31045 יובל צעירי 65668659 xyuval@gmail.com אינטרנציונל 36 חיפה 32206   054‐7686504 04‐831066
31046 יובל צעירי 65668659 xyuval@gmail.com אינטרנציונל 36 חיפה 32206   054‐7686504 04‐831066
31047 ויקטור רוזמבלום 3.11E+08 vicrozem@gmail.c הברבור 17ב נתניה     508330707
31048 אברהם  בן עדי 3.14E+08 av.ab@hotmail.co נחל אוריה 5 רמת בית ש     0547267122/0547377122
31049 אוהד קרצו 38846739 8kreo8@gmail.com הדקלים 8 רמת גן     546311951
31050 אוהד קרצו 38846739 8kreo8@gmail.com הדקלים 8 רמת גן     546311951
31051 מרינה שוורצבורג 3.07E+08 marina252@ramb דרך היין 7 אשקלון     0523236918/0524224114
31052 אתי ישראלי 54851688 einatis@walla.com רח 'אשר גולאק ירושלים 97455   507274672 25857027
31053 דקר שיליאן 23600752   יוסף טל 4 יהוד     0504000850/0504443356
31054 דוד זנקוביץ 3.06E+08 d7679d@gmail.co רמב"ם 22 אשקלון 78625   507182271 7.73E+08
31055 דוד זנקוביץ 3.06E+08 d7679d@gmail.co רמב"ם 22 אשקלון 78625   507182271 7.73E+08
31056 אבירם ניסן 26755819 anissan@hadassah הכלנית 3 גני יהודה     03‐6034053 050‐78743
31057 דורון כהן 27941665 doronadi3@gmail בגין 75 כפר יונה 40300   506810600
31058 דורון כהן 27941665 doronadi3@gmail בגין 75 כפר יונה 40300   506810600
31059 שרה אלמקייס 52810413 mira_2@walla.co. מעלות תרשהרב משאש 95     504145224 7.79E+08
31060 שרה אלמקייס 52810413 avib210@walla.co מעלות תרשהרב משאש 95     504145224 7.79E+08
31061 שרה אלמקייס 52810413 avib210@walla.co מעלות תרשהרב משאש 95     504145224 7.79E+08
31062 בועז ברק 7192529 bbarak@nana10.c"שיבת ציון 11 כפ   44286   09‐7431037
31063 בועז ברק 7192529 bbarak@nana10.c"שיבת ציון 11 כפ כפר סבא 44286   09‐7431037
31064 ליזה סטריגונוב 16768400 lizst@bezeqint.net שדה בוקר 34 קראת חיים 26220   48728153 5.43E+08
31065 ליזה סטריגונוב 16768400 lizst@bezeqint.net שדה בוקר 34 קראת חיים 26220   48728153 5.43E+08
31066 שרון מאיר 27845551 sharonm@tourism משה קול 58 ירושלים     506214220
31067 שרון מאיר 27845551 sharonm@tourism משה קול 58 ירושלים     506214220
31068 משה אזולאי 61129292 moshea1955@gm דוידזון 2 ראשון לציון     542272845 39464633
31069 מגי שגיב 3510468 meggy@bezeqint. הנשיא 22 ב אשקלון     0507590092/0504501363
31070 לירן שורק 36068518 liranshorek@gmai אורי בראון 3 אריאל     0546785238/0773007381
31071 תמר חובב   tamarhovav@gma בצלאל 15/ב ירושלים     544861917
31072 עמותת נא לגעת 5.8E+08 shiran@nalagaat.oרציף העליה השנ תל אביב יפ 68031   543313096 5.42E+08 36330938
31073 עמותת נא לגעת 5.8E+08 shiran@nalagaat.oרציף העליה השנ תל אביב יפ 68031   543313096 5.42E+08 36330938
31074 אחמד סלמאן 80996986 ahmad@sce.ac.il ארנסט חן 1 באר שבע     546206714
31075 אחמד סלמאן 80996986 ahmad@sce.ac.il ארנסט חן 1 באר שבע     546206714
31076 אחמד סלמאן 80996986 ahmad@sce.ac.il ארנסט חן 1 באר שבע     546206714
31077 אשר אלחיאני 68546076 elasher@clalit.org כוכבן להבים 85228   86518195 5.06E+08
31078 הודיה ארליך 21637822 hodaya_fallach@w לנדרס רמת גן 52260   077‐5515201
31079 חן אפרים 3.01E+08 chenefraem@gma11 יציאת אירופה הרצליה 46246   507295075 5.07E+08
31080 כרמל פלג   carmelpeleg1@gm  תל אביב 62664  
31081 aviv elbaum   avivelbaum@gma   k. mefallsim 79160   050‐385‐7020
31082 אור מור 43468263 shaham.or@gmail קיבוץ נווה יםקיבוץ נווה ים     508219069
31083 Yigal Noy 59744755 yigal.noy@neos.co פנחס 40 רמת גן     054‐6201747
31084 Yigal Noy 59744755 yigal.noy@neos.co פנחס 40 רמת גן     054‐6201747
31085 חיים פישוב 54244231 haimfishov57@gm ביאליק חולון     528774541
31086 חיים פישוב 54244231 haimfishov57@gm ביאליק חולון     528774541
31087 רון לירם 24409302 leeramron@gmail פרדס חנה ככינור 12     0527784446/0548084808
31088 Dror Leon   dror.leon@intel.co  Pardes Han 37045   054‐788‐4351
31089 יצחק חשואל 58503178 isach@zahav.net.i השייטים 6 אשדוד 77441   052‐8295510
31090 יצחק חשואל 58503178 isach@zahav.net.i השייטים 6 אשדוד 77441   052‐8295510
31091 גריגורי סנדר 3.15E+08 sander120@hotm המלכים 42 באר שבע     525617901
31092 Liran Tal 61671434 liran.tal@gmail.co   Ashdod 77641   052‐379‐3446
31093 דני זך 23908106 dannyza@yahoo.c ברקאי 7 כרכור     546682423 5.42E+08
31094 Dudu Tabibi   tabibi11@hotmail   Netanya 42339   052‐677‐0937
31095 דורית וולפסון 51717767 wolfsondorit@gm הקשת 10 קרית אונו     505640775
31096 גלית שוקרון 28891166 gami@bezeqint.ne בן צבי יצחק1 חדרה     775496036 5.47E+08
31097 גלית שוקרון 28891166 gami@bezeqint.ne בן צבי יצחק1 חדרה     775496036 5.47E+08
31098 Gil Numa   gilnuma@gmail.co  פתח תקווה     +972 0776646831
31099 אורי חרוש 23680036 woodyoulike2008@ צור 21 מתן 45858   542112639
31100 להב שרייבמן 36939312 lahav1984@gmail אז"ר 35 כפר סבא 44416   544771003 5.44E+08
31101 טלי אלמוג 33488651 talinka76@gmail.c גוטליב תל אביב     525774738
31102 דן ורה מילון 6016539   לאון בלום 4 חיפה     04‐8381504
31103 אריה אורי 40100869 ran_ori@netvision הראשונים 12 כפר סבא     0544‐223224 052‐48533
31104 קרן חזן 34894949 IcyK@walla.com החרש 4 הוד השרון     542328457
31105 קרן חזן 34894949 IcyK@walla.com החרש 4 הוד השרון     542328457
31106 evgeni berlovitch 3.09E+08 evgeny.berlovich@janush korchak rishon lezio 75628   03‐9518622 050‐22183
31107 אבנר נמדר 53353579 avnam5@gmail.co6 פנחס רוטנברג רמת גן     054‐3550940
31108 שי טרייבר 27854181 shait70@012.net.i הרדוף 21 כוכב יאיר     052‐6069932 050‐62538
31109 אסתר ברם 1149046   הרופא 3 חיפה     052‐4637613 0777‐8260
31110 moshe cohen   moshe_c100@wal   Petah Tikva 49490   054‐737‐4484
31111 דורית וולפסון 51717767 wolfsondorit@gm הקשת 10 קריית אונו     050‐5640775
31112 גנייה אגרנוב 3.21E+08 famekagr@walla.c הנביאים 63 בת ים     050‐6945556 050‐87771
31113 שי רייטר 25609389 shairyter@hotmai המעיין 27 גבעתיים     544260803 5.45E+08
31114 Aviad Merizada   aviadme@gmail.co  Jerusalem 97582   057‐815‐9305
31115 שרית ורד 37224318 rvgino@017.net.il יסמין 28 שלומי     507452553 5.06E+08
31116 שרית ורד 37224318 rvgino@017.net.il יסמין 28 שלומי     507452553 5.06E+08
31117 אורן אלכסנדרוני 33287012 orenal@gmail.com השחר 11 הוד השרון     544452121
31118 אלי פלצמן 10706083 platzmanneli@hot האגוז הוד השרון     548171287
31119 הילה ישראלי 25002981 hilanp@walla.co.il הניקרה 5 מעלה אדומ     528651976 7.78E+08



31120 הילה ישראלי 25002981 hilanp@walla.co.il הניקרה 5 מעלה אדומ     528651976 7.78E+08
31121 גיא פארן 2.01E+08 guyfaran@walla.coחסידי אומות העו חיפה     578133422 5.43E+08
31122 אלון שמאי 3E+08 alon.shamai@hotm הוברמן 2 פ"ת     542455139
31123 חנה קובן 3.01E+08 chana.kuban@gm רמת מוצא 2 ירושלים     545919519
31124 Idan Fisher   idanf86@gmail.co   Modiin 71705   054‐599‐1340
31125 צור אדר 22725998 libra_il@yahoo.co גולומב 36 א רמת השרון 47414   36740876 5.08E+08
31126 צור אדר 22725998 libra_il@yahoo.co גולומב 36 א רמת השרון 47414   36740876 5.08E+08
31127 נעם לוין 57363194 noamlevine@yaho נחל מירון 13 מודיעין 71701   052‐8390500
31128 נעם לוין 57363194 noamlevine@yaho נחל מירון 13 מודיעין 71701   052‐8390500
31129 רונן מזור 25326307 ronen.mazor@012 מרדכי 6 רמת השרון     505421401
31130 חיים דהאן 24819104 haimdahan10@wa זרקון 10 גדרה 70700   578171414
31131 לימור גרוס 34289504 gross.limor@gmai טאגור 6 תל אביב 69105   544612784 5.45E+09
31132 אינה גיניס 3.06E+08 genismarat@gmai יסמין 7 א נשר     0526097347/0524327171
31133 אורן דוד 24395857 oren1969@hotmaמרכז מסחרי אפי אשקלון     504215623 86734675
31134 מקסים הולצמן 3.08E+08 maksimp@bezeqin ורבורג 4א ירושלים 96544   26449737 5.26E+08
31135 מנחם הדר 56401540 menachem.adar@16 יציאת אירופה זכרון יעקב     052‐8825884 04‐689972
31136 דוד שרון 67731935 s500@bezeqint.ne בן אליעזר 16 אשדוד     0547780413/
31137 זאב סובול 1400951 sobol33@gmail.co רמז 15 א הרצליה     099555358/0505496976
31138 יוסי ידיד 22852255 yadidyos@netvisioבנימיני 10 )שכ 'נ תל אביב     050‐6997009 050‐69970
31139 שי פודהורזר 39680426 spod@netvision.n7 שדרות ירושלים רמת גן     523538203
31140 הדר פרבמן 31829385 hadarfarbman@gm הל"ה 42 גבעתיים     054‐4500940
31141 אילון כלב 40122384 acalev1@gmail.co בן ציון םוגל רחובות     544657828
31142 אילון כלב 40122384 acalev1@gmail.co בן ציון םוגל רחובות     544657828
31143 פירה ליגר 3.09E+08   ירדן 5 נצרת עילית     050‐6546745
31144 Ella Keren 3.11E+08 alena.keren@gmaNofeh 241 Jerusalem 93846   544352378
31145 Ella Keren 3.11E+08 alena.keren@gmaNofeh 241 Jerusalem 93846   544352378
31146 Ella Keren 3.11E+08 alena.keren@gmaNofeh 241 Jerusalem 93846   544352378
31147 ארתור דריגנט 3.07E+08 arthur2015@yaho חביבה רייך 22 חיפה     528464996
31148 ארז סולומון 34106336 solomons_1@wall הכסיף 13 ראשון לציון     052‐3684455 052‐80847
31149 דורה זאל 15621626 doraczgo@gmail.c חיים הזז 3 חיפה     0522‐790465 04‐824409
31150 בני כץ 33219631 moby_b@hotmail ששת הימים כפר סבא     98440897
31151 tsvia waks   tsviaw@gmail.com  kibuts gazit 19340   +972 046768902
31152 אורי גרטל 53902623 gertel@012.net.il רחל המשוררת 8 כפר סבא 44378   054‐9932211
31153 ronit achouch 11500709 ronit@hanitacoati kibbutz hanita kibbutz han 22885   49859599
31154 Yariv Rosenstein   ryariv@gmail.com   Petah Tikva    052‐293‐2420
31155 רוני רוזן 12036943 ronyrosen@gmail. האלון נשר     508228615
31156 רוני רוזן 12036943 ronyrosen@gmail. האלון נשר     508228615
31157 מוטי דשא 22905103 deshemoti@gmail קלישר 4 כפר סבא     502248304
31158 מוטי דשא 22905103 deshemoti@gmail קלישר 4 כפר סבא     502248304
31159 מליה גורביץ 3.02E+08 melia.gurewitz@g מרגנית 7 עומר     0544363833/4
31160 אסף שכטר 59126748 assaf.fhechter@gm רוטשילד 121 פתח תקווה     057818908
31161 אורי מיקס 28574713 uri.nix@gmail.com רות 32 חיפה     050‐6360615 0522‐2130
31162 ירון אלי 32162620 yaron_yar@walla. יעל רום 11 פתח תקווה     545651173
31163 דורה שניידר 14649446 info@timespot.co הבילויים 18 גדרה     522494773
31164 דוד אלקובי 3E+08   רבי יוסף קרו סוף ביתר עילית     052676094
31165 רפאל גואטה 24197790   צהל 7 צפת     046925178/0504187238
31166 אלכס קוצ'וק 17314147 alkuchuk@yahoo.c אוסישקין 100 רמת השרון     03‐5401026
31167 דני יקיר 5069331 dyakir@netvision. שלונסקי 8 חיפה     545616113
31168 אסתר וולף 9802141 esti@tefenplastic. קיבוץ נחשולקיבוץ נחשולים     523719058 5.24E+08
31169 ראלי לוי 59212225 reli@levyb.co.il הירדן 65 שוהם     0522‐600893
31170 vadim ostrovsky 3.07E+08 vadim_ostrovsky@ יד לבנים 208 חיפה 32802   546235357
31171 שרית פרץ 5.11E+08   העצמאות 55 חיפה     36505650
31172 אופיר רושינק 39766746 ofr.rsnk@gmail.co מושב נווה ירהרימון 144     054‐2259730 054‐77746
31173 מוחמד אלגרינאוי 52480845   שכונה 18 בית 72 רהט     0503000394/089914918
31174 keren cohen 21341979 adoni_k@yahoo.c אביגדור המאירי חיפה 35500   48330855 5.42E+08 48330855
31175 מיכה קרא‐עוז 51587798 kra_0z@netvision ז'בוטינסקי 4 חיפה 35703   04‐8339392 5.48E+08
31176 פנחס וייס 50162460 peni11@bezeqint. בורוכוב 11 גבעתיים     35751558 5.45E+08
31177 sagit ben ami   sagit_da@zahav.n   beit elazary 76803   054‐222‐9827
31178 מושיקו פרץ 3E+08 mos1210@walla.c יצחק רבין 24 קרית אונו     544813774
31179 מושיקו פרץ 3E+08 mos1210@walla.c יצחק רבין 24 קרית אונו     544813774
31180 דן צוהר 2.1E+08 tsohard@gmail.co גבעת שמואיוני נתניהו 30 54425   523426772
31181 דני ברנדר oo5305768bdani123@walla.c שקד 33 נהריה     522259062
31182 maroun shaer 28297216 maroun101@walla מר יעקוב יפיע 16955   773534060 5.46E+08 7.74E+08
31183 maroun shaer 28297216 maroun101@walla מר יעקוב יפיע 16955   773534060 5.46E+08 7.74E+08
31184 יניב ניסים 29617834 yanivni@hotmail.cקיבוץ מגל )ליד ח       052‐5017777 052‐50170
31185 יאיר קומט 58746769 ykomet@gmail.co בן גוריון 47 זכרון יעקב     545430230 5.28E+08
31186 שלומית שמשי 28689818 shlomit@ivory‐sw לייב יפה 36א הרצליה 46321   543114847 5.45E+08 36885529
31187 שלומית שמשי 28689818 shlomit@ivory‐sw לייב יפה 36א הרצליה 46321   543114847 5.45E+08 36885529
31188 אילנית ביתן 24354318 ilanitbi@gmail.com החומש 11 הוד השרון     544331396 5.24E+08
31189 אייל קדם 25334475 eyal.kedem@gma זבוטינסקי 66 גבעתיים     052‐6779933 052‐44567
31190 אייל שידלובסקי 56416944 eyal.shidlovsky@g גמלא 10 כוכב יאיר     054‐7782671 052‐81979
31191 זיוה פרץ 50953033 noa7700@gmail.c154 שד 'ירושלים קרית מלאכ     054‐6918277
31192 מיכאל בדיחי 32232092 michaele@jumide מוהליבר 35 תל אביב     0546285193/035271492
31193 דוד שנקר 35859552 david.shenkar@gm ביתר 6 חיפה     544919190 5.45E+08
31194 עופר דיאמנט 55386759 oferdaviddi@yaho צבעוני 25 חיפה     525427504
31195 עירית אדן 33901257 irit.adan@gmail.co קיבוץ גלויות 17 בצרה 60499   542132773
31196 דור קסטכר 21805452 dorkestecher@gm ישראל שחר 11 רחובות 76450   050‐7242390
31197 דור קסטכר 21805452 dorkestecher@gm ישראל שחר 11 רחובות 76450   050‐7242390
31198 אלה סברדלוב 17871252 sella4@gmail.com   כפר הס     054‐4713344
31199 אלה סברדלוב 17871252 sella4@gmail.com כפר הס כפר הס     054‐4713344
31200 אלה סברדלוב 17871252 sella4@gmail.com כפר הס כפר הס     054‐4713344
31201 אלדד משולמי 23743081 eldad2705@bezeq הסביון 19 רחובות 76568   544972437



31202 אלדד משולמי 23743081 eldad2705@bezeq הסביון 19 רחובות 76568   544972437
31203 צחי צופי 27402841 zahi_zofi@walla.coשמואל פלדברג באר שבע 84686   56483363 5.06E+08
31204 צחי צופי 27402841 zahi_zofi@walla.coשמואל פלדברג באר שבע 84686   56483363 5.06E+08
31205 נתן בלכמן 11526019 nblachman@gmai פסמון 31 באר שבע     545805553 86413119
31206 Gisel Canjalli 3.04E+08 canjalli@bezeqint. יקנעם עיליתמרגנית4 20692   04‐9593230 052‐23659 04‐9597148
31207 Gisel Canjalli 3.04E+08 canjalli@bezeqint. יקנעם עיליתמרגנית4 20692   04‐9593230 052‐23659 04‐9597148
31208 יאיר קומט 58746769 ykomet@gmail.co בן גוריון 47 ב זכרון יעקב     052800655
31209 תמר רייקין אלוני 31747140 tamarola@gmail.c התאנה 52 מושב חרוצי     0544‐978668 050‐44427
31210                
31211 מירן ברודבר 27753623 mairanb@gmail.co חיים לבנון 79 תל אביב     546421004
31212 דגנית אדרי 24241879 design4u@017.ne עמק האילון 153 שהם     0509794794/039794794
31213 שלמה אטיאס 58499443 shlomoat@kkl.org בן גוריון 75 בת ים 59102   050‐7497354
31214 גד נשיא 37511672 gnassi@gmail.com ניקנור ירושלים 91406   9.73E+11 9.73E+11
31215 דפנה דגני 33337999 dafi_d@yahoo.com עמוס 18 נשר     052‐3443917
31216 ח.פ425389סטודיו קרמ 54155447 nurit@studio4.co. מצדה 107 אשדוד     0548181161/0503456801 שלומי
31217 עדי אטיאס 2.01E+08 adiatias2@gmail.cמלון הסלע האדום אילת     548189205 5.43E+08
31218 אריאל אלמוס 29712775 ariel.almos@gmai סוקולוב 14 תל‐אביב     03‐5283475 5.46E+08
31219 אסתר סוקולוב 3.08E+08 esokolov@nds.com5 לאה גולדברג רעננה     054‐7718327
31220 יעקב חיון 29268307 yakovhayoun@wa3 יישוב ורדון בית       050‐6276924 050‐77823
31221 יוסף שלו 9186222 raziv@zahav.net.il לנדאו 5 ראשון לציון 75701   072‐2313387 054‐64443
31222 יוסף שלו 9186222 raziv@zahav.net.il לנדאו 5 ראשון לציון 75701   072‐2313387 054‐64443
31223 Yoram Harush 27980689 yoram.harush@gm07 מורדי הגטאות הרצליה 46243   545423977
31224 Yoram Harush 27980689 yoram.harush@gm07 מורדי הגטאות הרצליה 46243   545423977
31225 ראובן נוף   yair.nof@gmail.co שד הנשיא 114 חיפה     0504039598/0528471224
31226 שלום קטריאלי 59827030 michalk102@wallaהרב משה קלפון ירושלים     0506255626/0542077972
31227 יואב רובין 28590958 rubinyo@gmail.co מצדה 10 זכרון יעקב 30900   549996017
31228 ציאר יוסף 16575334   לכיש 11 קרית ים     0508679550/048755379
31229 ניר חיים 39342480 Nirha01@gmail.co רמבם 1א גבעתיים     507748147 5.02E+08
31230 Abigail Leichman   abigail@israel21c.   מעלה אדומ 98411   25901478
31231 יבגניה מלצר   sabinablum@gma   לוד 71309   +972 0545783433
31232 simon pompan 56052798 gqisrael@bezeqint הכנסת 37 גבעתיים     546880016
31233 חיים יהודה 10446391 nchmahiym@012. בוגרשוב40 תל אביב 63145   522740686 36204763 36203256
31234 שמואל הדס 63964043 shadas@elta.co.il עזריה המלך אשדוד 77101   077‐7800440 052‐42388
31235 שמואל הדס 63964043 shadas@elta.co.il עזריה המלך אשדוד 77101   077‐7800440 052‐42388
31236 ארז מזרחי 57510752 erez.mizrahi1@gm‐‐‐‐ קיבוץ עמיר 12140   526077826 46954571
31237 ארז מזרחי 57510752 erez.mizrahi1@gm‐‐‐‐ קיבוץ עמיר 12140   526077826 46954571
31238 אור פוקס 3.05E+08 or_foux@walla.co מפתח 18 מכמורת     506431336
31239 מאיר סינטר 26724567 meirsinetar@gmaפינס 20.א רחובות רחובות     08‐9348750 054‐62156
31240 Brigitte Berreby   yariminal@gmail.c  moshav zo 79325   050‐641‐6938
31241 ofer gur 59581231 daphna8@netvisio מצפה הילהמצפה הילה 24953   542298872
31242 קובי הבר 40888414 haber.kobi@gmail בית הלל בית הלל     525442522
31243 קובי הבר 40888414 haber.kobi@gmail בית הלל בית הלל     525442522
31244 איתן קיסרי 24586380 ek19687@walla.co ירדן 29 נצרת עילית 17000   04‐6563750 052‐35772
31245 עוז אדירי 33471616 oadir@bezeqint.n תפוח 3 ערד     050‐8387199 050‐42114
31246 חנאן ח'מיס 3E+08 khamishanan@gm השלום 17 חיפה 33063   545303350 5.45E+08
31247 עליזה אהרונהיים 57901233 alizaami5@walla.c הגביע 7 ד בנימינה     0545588523/046289420
31248 yogev ainhoren 37780269 yogevny@gmail.co יחיעם 40 תל אביב     542666676
31249 עפרה קוזקארו 32902934 oframir@gmail.co אבני החושן 7 מודיעין     526040984
31250 yan ferder 3.11E+08 yferder@gmail.co גיא אוני 2 אשדוד 77644   542242487 5.46E+08 1.54E+11
31251 yan ferder 3.11E+08 yferder@gmail.co גיא אוני 2 אשדוד 77644   542242487 5.46E+08 1.54E+11
31252 סימונה רוזוליו 68061985 simon_r5@walla.c הסחלב 32 א' מעלות     050‐2510403 04‐997213
31253 סימונה רוזוליו 68061985 simon_r5@walla.c הסחלב 32 א' מעלות     050‐2510403 04‐997213
31254 ליאנה מיאגקוב 3.06E+08 liana879@smile.neשמריהו לוין 14 )מ חיפה     054‐7991369
31255 נעם גרייצר 22467385 noam_graizer@ho אלמוגן 9 מודיעין 71702   050‐7114424 08‐971442
31256 נעם גרייצר 22467385 noam_graizer@ho אלמוגן 9 מודיעין 71702   050‐7114424 08‐971442
31257 רפי סגל   rafis@tauex.tau.ac  נס ציונה 74046   054‐661‐5272
31258 Eran Levy   eran_willy_levy@y  Tel Aviv 67638   9.73E+11
31259 ארקין סולומדנה 25453929 darkin@nds.com מושב שילת )רח        054‐5664229 054‐56673
31260 חיה קוט 36838522 chayakot1@gmail הלל 15 אשדוד     08‐8655790 052‐82626
31261 יצחק לדרמן 2486231 orisrael9@012.net אופסטרלנד 13 רעננה     09‐7714125
31262 חיים אשל 62945779 eshel@eshel89.co הזית 82 מושב מגשי 56910   050‐5244240 03‐909560 03‐9320474
31263 מרדכי אמתי 53948154 amitai.m@caniel.c שערי תקווההררית 10     054‐6850482 03‐906336
31264 אפרת קרוסינקר 35938455 krosinker@walla.c דן 15 כפר יונה     505757246
31265 מוריס מלכה 13132915 maurice58@walla הצבעוני 30 קריית טבעו     04‐9531210‐050‐7554230
31266 צביה ליאון 7106560 talmil@netvision.n גורדון 45 רחובות     544819946
31267 צביה ליאון 7106560 talmil@netvision.n גורדון 45 רחובות     544819946
31268 יורם וייל 24098485 weilyoram@gmail גבעת יעריםפלח הרימון 218 90790   507874314 7.77E+08
31269 יורם וייל 24098485 weilyoram@gmail גבעת יעריםפלח הרימון 218 90790   507874314 7.77E+08
31270 נורית פוגל ליאון 3.14E+08 legalrit@zahav.net מושב נחליםהחרמון 27     543292680 5.27E+08
31271 סמדר אילוז 24110710 smadarel1@bezeq חשון אשדוד     08‐8553097
31272 שחר זשצקי 25229568 shacharz@hotmai תכלת מודיעין     546571767
31273 רן הדר 40173494 hadaran@hotmail פרימו לוי ירושלים     526048159
31274 רן הדר 40173494 hadaran@hotmail פרימו לוי ירושלים     526048159
31275 ישראלי רותי 54862891 simcha@bezeqint. יעקב אזולאי 9 רמת אלון ח     052241637
31276 Shaul Davidovitch 4324208 dagoyuma@bezeq עמק ברכה 23 תל אביב 67456   36919866 36919867
31277 רונן מזירובסקי 36303816 ronenmazi@gmail ארלוזרוב 26 תל אביב     050‐8167800
31278 Nir Serlin   serlinn@gmail.com  Haifa 34995   052‐365‐9999
31279 כמאל שובאש 33329053 kamald2@walla.co ג'וליס כפר ג'וליס 24980   506944550
31280 סידליק‐מושרקפת 38312294 sidlik@gmail.com עמק דותן 20 רמת גן     544749710
31281 Moshe Peretz   moshe.peretz@we  Beit Gamlie 46880   +972 0523586072
31282 יוסי מיארה 25299371 bokek1@bezeqint עין בוקק 8 אילת     052‐3912065 050‐88506
31283 אלעד עינב 33767401 tamara@biovotec הערד 5 תל אביב     722151115 5.46E+08



31284 אפרת קאופמן 37768975 zachefrat@gmail.c חיים הרצוג 21 גדרה     506321434 5.46E+08
31285 אורנה גמליאל 24334112   קרית אתא )היסמין 24     052‐8818787
31286 אורי אורן 65422727 oren_o@iec.co.il קרן היסוד 8 חיפה     054‐6099857 04‐834274
31287 דוד רובנישטיין 65665515 kolnoa@gmail.com קשת 9 נס ציונה     054‐3318965 050‐43234
31288 ציפורן חזום 3.01E+08 ziporen.h@gmail.c צביה לובטקין תל אביב     549248679 5.23E+08
31289 סיגל מכלוף 66055369 sigalit_sig@yahoo 1 נווה אור     526373550
31290 רפי ג'ירו 38496741 rafig2@012.net.il עמישב 68 תל אביב     544301076
31291 רפי ג'ירו 38496741 rafig2@012.net.il עמישב 68 תל אביב     544301076
31292 svetlana lublinsky 3.17E+08 slublinsky@gmail. tzundek beer sheva     052‐6046891
31293 אשרת קמחי 29587904 maychook2@walla הגפן 20 שהם     39795172
31294 אשרת קמחי 29587904 maychook2@walla הגפן 20 שהם     39795172
31295 יעקב זייד 1096297   ברכה חבס 10 חיפה     052‐2534725 04‐837522
31296 מירב זבלו 33346602   הוגו מולר 45 קרית אתא     050‐6621966 050‐63864
31297 דניאל פביאן 51377570 fabian_d@walla.co אבן גבירול 59 תל אביב     0528359596/0523323244
31298 אביהו חדד 25557273 ure66@iec.co.il עזרא 20 רחובות     052‐5915189 08‐945238
31299 אבנר חסידים 31843659 AVNER012@NETV 20 רעננה     737275210 5.05E+08
31300 ליאור נמדר 25700410 lior_namdar@hotm בר יהודה קרית אונו 55404   506874417
31301 זהורית מיץ 57672255 zehorith@gamil.co מולכו 5 ירושלים 92185   544877071 25667239
31302 בוריס ביברשטיין 3.09E+08 bebi07@gmail.com לבנה 6א ת"א 67530   506285056 36751938
31303 אליהו חזום 22892012 ziporen.h@gmail.c23 צבייה לובטקין תל אביב     054‐9248679
31304 אנטונינה כוסשוילי 3.18E+08 kgelak@gmail.com רמבן 19 באר שבע     0506347665/0506307223
31305 דרור קטלן 33749268 dror.katalan@gma בן צבי 5 קרית מוצקי     503456030 5.03E+08
31306 אורי אבנר 1228287 uriavner@netvisio הזמיר רמת גן 52596   522572696
31307 אבנר קניאס 28872604 avner_k@walla.co האירוס 7 קרית ים     48757025 5.48E+08
31308 אסף מונין 533950 asmunin@bezeqin שד בן מימון 21 ירושלים     0547843255/025630331
31309 מוחמד שקור 61290557 mohamed.sh1982@כפר שעב )ליד מש       052‐6540027
31310 מוחמד שקור 61290557 mohamed.sh1982@כפר שעב )ליד מש       052‐6540027
31311 רמי יערי 38793345 ramiyaari@gmail.cמרים החשמונאית תל אביב     0523228924/035461837
31312 רמי יערי 38793345 ramiyaari@gmail.cמרים החשמונאית תל אביב     523228924
31313 בנימין סגל 65725848 bl5@3ds.com גבעת שמואז'בוטינסקי 3 54010   545654596 35324606
31314 בנימין סגל 65725848 bl5@3ds.com גבעת שמואז'בוטינסקי 3 54010   545654596 35324606
31315 חירות גטה 3.08E+08 herout666@walla178 ההיסתדרות אשקלון     0526464038/0546932635
31316 אירית דנצקר 16349185 IRITDANZKER@GM האשחר 6 חיפה     0546090230/0774331380
31317 רן תדמור 25554270 rpcs@walla.com הבושם 14 ירושלים     052‐4617410
31318 פאול ספר 67458927 ksefer21@gmail.co שד סיני 24 א חיפה     0522478818/048243623
31319 אבנר קניאס 28872604 avner_k@walla.co האירוס 7 קרית ים     0548056045/048757025
31320 כרמלה דניאלי 65063711   יצחק שדה 11 קרית אתא     050‐3803203 054‐83622
31321 עשאל בר חיים 8991010 asi1944@walla.co קאפח 13 ראשון לציון     054495236
31322 moran yona 37069630 kobra74@walla.cotavor shoham     507407407
31323 אלי ורדי 59631630 vardi20@netvision6קהילת סלוניקי תל אביב     054‐3339713
31324 אלי ורדי 59631630 vardi20@netvision6קהילת סלוניקי תל אביב     054‐3339713
31325 איגור קוניקוב 3.09E+08 k936674@bezeqin השקד 20 אריאל 40700   544598814 39366704 39366704
31326 אמנון אביעד 51403848 avof@zahav.net.il אונטרמן 1 ירושלים 93861   505555462 26765747 26749993
31327 שלומי פרידמן 66385766 skunk3k@gmail.co מבשרת ציוןהשלום 64     0507291584/025340964
31328 שירה יעקובוביץ 38396867 shira6060@gmail. רבי עקיבא 4 פרדס חנה     050‐6000351
31329 שירה יעקובוביץ 38396867 shira6060@gmail. רבי עקיבא 4 פרדס חנה     050‐6000351
31330 פנחס זוזל 34983080 pzuzel@yahoo.com בולסון 19 פתח תקוה     050‐7965263‐03‐9311399 054‐54674
31331 ירון צרפתי 56424146 yaronzrfh@gmail.c התאנה 18 נס ציונה     546595001
31332 אלי גרוס 906826 elliegross@hotmaגאוטמלה 3בית א ירושלים     026437215/0522635961
31333 גיל נצר 66247339   יהואש 11 תל אביב     0508619361/0545669940
31334 אתי מגריסו 31875560 team@my‐deal.co בן צבי תל אביב 68104   504150494 5.26E+08
31335 אתי מגריסו 31875560 team@my‐deal.co בן צבי תל אביב 68104   504150494 5.26E+08
31336 eyal yehoshooa   eyalye7@gmail.co   moshav ne 85540   +972 0503531001
31337 רועי קינן 40652968 roi_kenan@walla. רחבעם זאבי 29 אשקלון     050‐4445070
31338 ערן קרסו 29343779 ecarasso@gmail.c אנצו סירני 12 גבעתיים 53241   544802445 7.47E+08
31339 איגור סימקניץ 3.22E+08 vas_sim@walla.co הירדן 25 נצרת עילית     052‐5992194 050‐64676
31340 יהודה אלמקיאס 3.03E+08 yehuda102@gmai הגפן 1261 בית שמש     054‐4873844 02‐991009
31341 קובי שלמה 25759119 babis@012.net.il אפרים קציר 25 רחובות     578113077
31342 קובי שלמה 25759119 babis@012.net.il אפרים קציר 25 רחובות     578113077
31343 פנחס הרמן 17304916 pini.herman11@g ויצמן 16 נהריה     526161550
31344 שירה מנור 36486983 shiramanor@gma סוקולוב 21 תל אביב 62484   544576579 5.45E+08
31345 דוד סיטבון 57398711 sitbon@u‐see2.co יעקוב כהן 15 באר שבע 86000   523451115 86499984
31346 דוד סיטבון 57398711 sitbon@u‐see2.co יעקוב כהן 15 באר שבע 86000   523451115 86499984
31347 יעקב נריה 2616878 jacob.nerya@gma שניר 50 כפר ורדים 25147   505331648 49570645
31348 יעקב נריה 2616878 jacob.nerya@gma שניר 50 כפר ורדים 25147   505331648 49570645
31349 סיון המאירי 3.03E+08 sivan.ham@gmail. כרמי 7 חיפה     48243345 5.1E+08
31350 משה בן‐אבו 22650543 bamoshe@bezeqi שחף כרמיאל 20100   542557447
31351 משה בן‐אבו 22650543 bamoshe@bezeqi שחף כרמיאל 20100   542557447
31352 ניר נדב 34531541 nir.nadav4@gmail איריס 10 כפר סבא 44278   504378888
31353 דורי יהודה 53418505 udi.dory@gmail.co יקינטון 9א חיפה     0504039610/048241610
31354 לזר אדלר 68178912 l‐adler@zahav.net בן אליעזר 2 נתניה 42317   777907003 5.45E+08 057‐7970430
31355 לזר אדלר 68178912 l‐adler@zahav.net בן אליעזר 2 נתניה 42317   777907003 5.45E+08 057‐7970430
31356 יהודה נעמת 40850224   ישוב יבניאל ישוב יבניאל     0777050025/0548493715
31357 יהודה נעמה 34447375 gsidon@gmail.com סמילנסקי 13 רחובות     0545730217/0525600690
31358 רועי ליבנה 32923351 roiml@hotmail.co צה"ל 13 נשר     0544‐376440
31359 יוני לבייטוב 3.06E+08 autumnehiver@ao התפוח 1 הרצליה     528609258
31360 יוני לבייטוב 3.06E+08 autumnehiver@ao התפוח 1 הרצליה     528609258
31361 איל דותן 54273669 eyal@tandu.co.il מושב סלעיתמושב סלעית 45885   505242494
31362 אלירן בן סיטון 66604729 eliranbs@gmail.co הילל 2 חיפה     050‐6563691 054‐81271
31363 ראובן תירם 2598506 tiram.48@gmail.co רמבם18 פרדס חנה 37034   46288962 5.45E+08 46288554
31364 גדעון טנקוס 6206742 grandpagt@gmail. תקומה 16 זכרון יעקב 30900   077 708 1204 052 405 70
31365 גדעון טנקוס 6206742 grandpagt@gmail. תקומה זכרון יעקב 30900   077 708 1204 052 405 70



31366 איתן לפשיץ 52223567 eitan@afik.co.il יעל רום 11 פתח תקווה     0522725523/
31367 הגר גולן 44838043 golan@mh.org.il קיבוץ משמרקיבוץ משמר העמ     052‐8856097 04‐989603
31368 ריימונד אבוטבול 6893032 sa7800@walla.com ויתקין 7 קדימה צורן     050‐7806165 09‐899016
31369 אייל דותן 5427366 eyal@tandu.co.il מושב סלעיתמשק 75     0505242494/097494466 5.05E+08
31370 שמואל מן 67500603   הרב אנקואה 44 חיפה     054‐5529652 04‐859719
31371 דושקין‐קורגדבורה 3.25E+08 parauds@netvisio שפינוזה 20 א רעננה 43588   5546301722 1.54E+10
31372 דושקין‐קורגדבורה 3.25E+08 parauds@netvisio שפינוזה 20 א רעננה 43588   5546301722 1.54E+10
31373 אסתר טור 270876 tourg8@gmail.com9 הנשיא הראשון רחובות     086815510/0522700512
ח.פ 007058סיג תעשיות31374 25446212   מפעלי ים המלח סדום     0526034063/0526034091
31375 דבורה דושקין קורג 3.25E+08 parauds@netvisio20 ברוך שפינובה רעננה 43588   054‐6301722 09‐772735
31376 סמיון טיומקין 3.09E+08 semjon.tyomkin@ אנדה עמיר 39 באר‐שבע 84648   077‐3441711 054‐79015
31377 סמיון טיומקין 3.09E+08 semjon.tyomkin@ אנדה עמיר 39 באר‐שבע 84648   077‐3441711 054‐79015
31378 גיא מורן 31798234 guymoran1@gmai אורוגוואי29א ירושליים     545588437 26412128
31379 גיא מורן 31798234 guymoran1@gmai אורוגוואי29א ירושליים     545588437 26412128
31380 גבע הוכמן 38250452 gevameital@hotm שיכון אלה 21 קריית טבעו     523990575 5.23E+08
31381 גבע הוכמן 38250452 gevameital@hotm שיכון אלה 21 קריית טבעו     523990575 5.23E+08
31382 נטלי אביחיל 15710309 chef_ronen@yaho דרך ההר הר גילה 90907   507600011 5.24E+08 7.22E+08
31383 רונית דור 23501968 amitai.m@caniel.c' המורעים 9 )שכ רחובות     050‐3970531 054‐25026
31384 דוב צנגוט 6257620 dovzehn@gmail.co חפציבה 37 קריית חיים     052‐4291427 052‐69917
31385 ראובן תירם 2598506 tiram.48@gmail.co  פרדס חנה כ     0544‐935146 04‐628896
31386 chaim jaco leiser 932053 cjleiser@017.net.i בית וגן 63 ירושלים 96425   26420684 5.44E+08 26429335
31387 chaim jaco leiser 932053 cjleiser@017.net.i בית וגן 63 ירושלים 96425   26420684 5.44E+08 26429335
31388 ליה קלימצ'נקו 3.18E+08 liya@e‐blum.com בית הערבהשכונה קהילתית 90687   054‐2030581
31389 ליה קלימצ'נקו 3.18E+08 liya@e‐blum.com בית הערבהשכונה קהילתית 90687   054‐2030581
31390 מאיר סמקאי 1476118 meirsam@gmail.c סולומון 6 נתניה     09‐8320049 054‐72573
31391 יעל טיירי 57954026 yaeltayri@gmail.co יצחק שדה 2 שדרות     050‐8638415 054‐77989
31392 רן שאול 25379371 liat.viener@pursw המדע הרצליה 46733   09‐9518147 052‐95017
31393 רן שאול 25379371 liat.viener@pursw המדע הרצליה 46733   09‐9518147 052‐95017
31394 לבייבוב)ביתסמיון 3.06E+08 levtov123@walla.c משה דיין 28 כפר סבא     0542498725/0778110085
31395 יונתן גפן 34293969 gefen.yoni@gmail מושב מגדיםמשק 102     0525536845/0525748740
31396 אתי מוריוסף 60138021 tutibar1@walla.co פוקס גדרה 70700   546543023
31397 אתי מוריוסף 60138021 tutibar1@walla.co פוקס גדרה 70700   546543023
31398 נעמי מגני 66550823 neomi.maggeni@8 הגן רשפון     547128124
31399 נעמי מגני 66550823 neomi.maggeni@8 הגן רשפון     547128124
31400 tzahi elimelech   tzahi131313@gma  מודיעין 717100   050‐627‐5912
31401 שלמה בן זאב 15621220 s.benzeev@yahoo 148 בית חלקיה     524619988
31402 שפריר ארגמן 60743911 shafrir.argaman@ צביה ויצחק 800 ירושלים     542244758
31403 מור סביון 65627564 morsavion@gmail מינץ 54 פתח תקווה 49481   504014585 5.04E+08
31404 אלעד להב 32401598 tanyaelad@gmail.נוף ילדות  ‐בית ש חגלה 38880   5611268 054 5611267 0
31405 אלעד להב 32401598 tanyaelad@gmail.נוף ילדות  ‐בית ש חגלה 38880   5611268 054 5611267 0
31406 אלעד להב 32401598 tanyaelad@gmail.נוף ילדות  ‐בית ש חגלה 38880   5611268 054 5611267 0
31407 רמי בן שושן 34529453 ramib.s@012.net. לאון בלום חיפה     544520274
31408 רמי בן שושן 34529453 ramib.s@012.net. לאון בלום חיפה     544520274
31409 אלעד להב 32401598 tanyaelad@gmail. נוף ילדות כפר חוגלה     054‐5611268 054‐56112
31410 ורדה ויינשטיין 24582645 vardava@walla.co220 מעלה גיאוני ראש פינה     052‐3626590
31411 שרה נפתלי 71032635   קורי הדורות 5 ירושלים     0508510986/0505557663
31412 ליאת לודר 3.07E+08   קרית הטכניון כפר חיפה     054‐4245596 077‐3240723
31413 מיכל כהן 38653523 michal.cohen@sic מוהליבר 3 קריית ים     054‐3303403 04‐875178
31414 איל קליין 40097669 ekdesign.co.il@gm        052‐3423747
31415 רוזה רביבו 60550183 sagivr1@gmail.com כצנלסון 59 בת ים 59512   35062606
31416 אראל אורין 59594309 erel_1@walla.co.i רחל גבעתיים     526031309
31417 אראל אורין 59594309 erel_1@walla.co.i רחל גבעתיים     526031309
31418 איטה רביד 53959227 ravidita@gmail.co יעקב קהן 6 קריית חיים     052‐8827552 052‐57696
31419 אוסאמה טוויל 81082554 ameertawil@yaho ירושלים )שכמרטין בובר )ליד     0522‐859252 054‐21443
ח.פ 044345בצלאל האק31420 53997268   מרטין בובר 1 הר ירושלים     0523862701/025893330
31421 ניצן קרואני 38278990 'nitzan.karavany@מתחם התחנה) ל תל אביב     054‐3070341 03‐736727
31422 אברהם חדד 3.32E+08 avrahamhd@hotm נחל קישון 16 בית שמש     02‐9925987 050‐22029
31423 קובי ניניו 27882877 kon7@walla.com         502691936
31424 יוסף לוי 69387488 levi0303@gmail.co        506672132
31425 יעקב ישעיהו 56760762 yaacovy@bezeqin         509074706
31426 גיא פוטר 30000000 guyputter@walla.c לוע הארי 12       054‐5308476
31427 עובד שגן 54988514 oved10@bezeqint ירושלים 67 חדרה     054‐6092502 077‐63500
31428 פיטר וינשטיין 3.05E+08 weinstein.peter@g עקיבא 23 רעננה     0545997057/097439489
31429 קרן עמרם 25562943 kerenamram@wa עמק המעיינות בית יוסף 10865   506617631 46480302
31430 חנית אוחיון 66571738 malio@netvision.n פשוש 12 כפר סבא     506676775
31431 גינזבורג דניאל 10143360 niva62@netvision קויפמן 33 חיפה     054215266
31432 יעקב מוסקל 2003028 i090561m@netvis קדיש לוז 43 קריית מוצק     054‐4468219 052‐28482
31433 בצלאל זק 15393085 zakbet7@gmail.co         527166917
31434 ניר שמיר 34303636 if_tali_s@bezeqint שלד"ג 27 אלפי מנשה     052‐3091333‐050‐4663720 052‐80830
31435 דור זטלאוי 3.01E+08 8dor5@walla.com         509878552
31436 ניר פטשניק 62898929 nir.pta@gmail.com        054‐6367267
31437 זואי גרונר 3.24E+08 zoe@grabinar.com מדרשת בן גנוה בוקר 245 84990   545919576
31438 זואי גרונר 3.24E+08 zoe@grabinar.com מדרשת בן גנוה בוקר 245 84990   545919576
31439 מורלון מאל 3.33E+08 maeldoudou@hot מגן קיבוץ מגן 85465   542503750
31440 אילן מרקס 27209121 ilanskim@walla.co        544319670
31441 נסים איספניולי 41243031 herc_hero@hotma114/33 27 בית נצרת 16000   548135153
31442 נעמי וובר 26840603 fanyweber@gmail קרית ביאליקיקינטון 6 א     072‐2334831 054‐44771 054‐4966308
31443 ניב כהן 27345180 niv@katzd.co.il מעגל השלום 25 ראשון לציון     052‐8767080
31444 ניב כהן 27345180 niv@katzd.co.il ארו קנט גוזף 3 ראשון לציון     052‐3278745
31445 יסמין עפיפי 66631698 yasmeena_sam@y רח 'אורט 4100 נצרת     050‐4567863
31446 אריאל קיגל 3.04E+08 ariel_kl@yahoo.co47 רח 'בית לחם חיפה     052‐2369553 052‐37539
31447 פנחס מינץ 25134602 pinchas9@inter.ne        522520088



31448 חיים דולינקו 3878618 givatoranim@gmaשדרות ש"י עגנון ירושלים     02‐5633314 050‐97412
31449 סבטלנה זיקאס 11425204 nat.zik@gmail.com בת חן 54 חיפה     502223316
31450 סוזאן קורן 33262339 susancohen37@ho שד ניצה 24 נתניה     0527041228/0527897464
31451 baruch zadka 31829369 baruchzadka@gm התזמורת 18 ראשון לציון     549007701
31452 רועי פלג 39222740 roei.pelegx@gmai         503057439
31453 עוזי ערמון 8001174 uzi@macam.ac.il         04‐6989240
31454 קטיה שמש 25198110 katim@zahav.net.         522790788
31455 ליאור בוזגלו 36092625 liorbuzaglo@neto.        578105149
31456 inbal ketzef   inbal110@gmail.co  tel aviv     9.73E+11
31457 אורנה כהן 54176706 bunggi4@gmail.co        544676109
31458 עמוס פניגשטין 57046872 amosfe@towersem התיכון 63 חיפה 32293   04‐8122434 052‐87471
31459 dan muelovitch 29446523 dan@kivunim7.co         504215000
31460 בעז הרדוף 29525169 bharduf@gmail.co        509165005
31461 אביגדור עברי 10693661 EVRIAVI@WALLA.C        48766192
31462 סטניסלב ספיבקוב 3.18E+08 stass4ebay@gmai         545282920
31463 אופיר משולם 25174517 email666@walla.c עין נטפים אילת 88000   077‐6633881 050‐72445
31464 אופיר משולם 25174517 email666@walla.c עין נטפים אילת 88000   077‐6633881 050‐72445
31465 sasha smanovich 3.11E+08 sashz22@gmail.co         546377198
31466 מיטל מלכה 32801367 meitalmal5@walla        050‐5377799
31467 גל באום 3E+08 galbm_il@hotmail         502710720
31468 עמוס שניר 32190506 ami.snir@gmail.co המעורר גבעתיים     054‐8885508
31469 שמואל שורץ 4459673 leeeden@netvisio בן גוריון חולון 58670   506808095 03‐552236 35530662
31470 אילן דמרי 55730675 elandemri@walla. הפטל 23 יבנה     054‐5553556 08‐943729
31471 אילן דמרי 55730675 elandemri@walla. הפטל 23 יבנה     054‐5553556 08‐943729
31472 דגנית צדקה 22618128 klikz@walla.co.il         050‐44018849
31473 יהוידע כהן 3.03E+08 yeoyada90@gmai         574577792
31474 omri bar‐lev   TV_Eye79@hotma  holon     054‐420‐0811
31475 סבטלה פוליאנסקי 3.21E+08 orly2400@walla.co השומרון 11 א חולון     0545339839/0544574180
31476 גליה גרושבסקי 3.14E+08 xrusha25@gmail.cרח 'דבורה הנביא אופקים     054‐6432519 054‐33402
31477 תמרה וורונצוק 3.2E+08 natalie2005@012. דוד רמז 14 אשקלון     052‐5094389
31478 נדיה גולדברג 3.11E+08 gonadia1986@gm נחמיה 4 חיפה     054‐4644482
31479 צמרת ניב 31755440 zameretn@gmail.c        545990637
31480 אבישי ניב 25442575 avishni@gmail.com        545990638
31481 אריאל לוין 3E+08 arieli_21@walla.co קלאוזנר 46 רעננה 43367   542518618 09‐7744657
31482 מרדכי אורבך 24432841 mony.orbach@gm הס 41 חיפה     048294664/0546936236
31483 אריאל לוין 3E+08 ts_arielle@bezeqi קלאוזנר 46 רעננה 43367   542518618 09‐7744657
31484 שמואל קפלן 31364516 caplan@012.net.ilרח 'גדליה 1 שכונ ירושלים     050‐6282248 02‐672204
31485 stav gonen 3E+08 stavgonen@walla.         544309907
31486 zohar kol   zoeblue@bezeqint  ירושלים 97842   052‐841‐1442
31487 שי רטנר 32126252 ratnersss@gmail.c חובבי ציון 49 תל אביב     0523776765/0547248078
31488 stanislav spivakov   spivakov.stass@gm  Beer‐Sheva 84508   054‐528‐2920
31489 אלירן זהבי 3E+08 eliran.zehavi@gma        526889044
31490 אהד נוי 38711776 ohadnoy@yahoo.c        578104458
31491 מרק מטוסביץ' 3.14E+08 mme357@gmail.c האילן 1 עכו 24411   49553832 5.43E+08
31492 דבורה חרובי 50759935 debik@hahotrim.c קיבוץ החותקיבוץ החותרים     507214944 5.08E+08
31493 maayan marchaim 25678715 masneron@gmail.         523591739
31494 מרטין טרוס 61494431 mtross@gmail.com גאולי תימן 5 חיפה 34991   546976298 48257360
31495 צפי שכטר 59675470 shechter55@beze תמר 25 קרית טבעון 36530   49533271 5.06E+08
31496 צפי שכטר 59675470 shechter55@beze תמר 25 קרית טבעון 36530   49533271 5.06E+08
31497 יוסי שיאון 3.02E+08 yossi.sion@gmail.c        523972039
31498 אלכס אנגל 15552672 alegne10@015.ne         04‐8258010
31499 אלכס קוזקביץ 3.13E+08 koza1607@gmail.c        503025720
31500 סיגל מארציני 24256877 sigalma@clal‐is.co סיתונית נס ציונה     054‐5686545
31501 סיגל מארציני 24256877 sigalma@clal‐is.co סיתונית נס ציונה     054‐5686545
31502 saar lanel 27326503 saarla@walla.com         509201929
31503 אברהם גלזרמן 50127729 rinat@cardosystemרח 'מיכה 26 פינת תל אביב     03‐7353123 682‐054טל
31504 אביתר לוי 40172736 levyevya@gmail.co מושב עמינדמשק 29 90885   542472547
31505 אביתר לוי 40172736 levyevya@gmail.co מושב עמינדמשק 29 90885   542472547
31506 אמנון שליל 34166991 amnonshalil@gma יהושע בן נון 49 נתניה 42233   050‐6734223 09‐834751
31507 אליהו גנזייבייב 3.11E+08 srikot@ar‐print.co מעפילי אגוז 48 תל אביב     0547548055/036317537
31508 אסי בר 37279130 asybar@gmail.com אינשטיין 21 רמת גן     050‐2252266
31509 אילן יטח 24946543 ilan.itah@gmail.co פול קוגן 3 קריית אתא     050‐7801310 052‐38272
31510 אנטון פירקוב 3.12E+08 irena365@gmail.c אילת 55 א חולון 58100   505704860
31511 אלעד שלזינגר 21998083 maleshtuyot@gma        508756373
31512 וירג'יניה אוקנין 3.15E+08 virgabi@hotmail.c יוקנעם עליתרח 'יודפת 24     050‐6882236 050‐68822
31513 אבנר עמוסי 63618235 amosj1@smile.net בציר 5 עפולה 18314   779242002 5.26E+08
31514 אבנר עמוסי 63618235 amosj1@smile.net בציר 5 עפולה 18314   779242002 5.26E+08
31515 סשה זוסמנוביץ 3.11E+08 sashz22@gmail.co גוטלבין 36 חיפה     054‐6377198
31516 פבל גלוצקי 3.05E+08 pavelglo@gmail.co בורלא 20 עכו     054‐9106959‐054‐7803123 054‐49790
31517 משה בנימין 52036324 idan.m.d@gmail.cעבדת 35 נאות ל באר שבע     054‐7706135 054‐21715
31518 גיל זינגר   zingergil@gmail.co       
31519 אבישי אהרונוב 40875221 nitza81@gmail.co נויפלד 2 נתניה     578177457 98340315
31520 אמיר שחף 33598293 amir.shahaf@gma קיבוץ גלעד קיבוץ גלעד 19240   507224891
31521 אסתי סרויה 25005703 estishmi1@walla.c35 אביגדור עשת קרית חיים ) 26284   48742771 5.08E+08 r
31522 לירי איתן 2E+08 Lireitan@walla.co         522866123
31523 מורן ביטון 41701079 mojo_b@walla.co נילי 27 נתניה 42382   505905910
31524 מורן ביטון 41701079 mojo_b@walla.co נילי 27 נתניה 42382   505905910
31525 בנו ריינהורן 66245101 beno.r.25@gmail.c        524848250
31526 מרום דניאל 25503574 daniel6@bezeqint         523260711
31527 רומן גנדלמן 3.04E+08 romekgm@gmail.c חיפה חיפה     524291324
31528 אשר זאב פוקס 55244644 zevfuksa@gmail.co        527625263
31529 שלום אירלנד 37653813 irland1@012.net.i קפלן 24 נהריה 22443   050‐6961023 072‐23168



31530 שלום אירלנד 37653813 irland1@012.net.i קפלן 24 נהריה 22443   050‐6961023 072‐23168
31531 רון שמיר 39236948 rshamir2@walla.c התקווה 14 באר שבע     052‐7929532
31532 אלכסנדר פיירמן 3.07E+08 tpinpred@yahoo.cרח 'הנורית 206 כ ירושלים     054‐7299129 02‐643971
31533 דלית קוחלי 24596546 horanfky@netvisio ארלוזורוב 4 א הוד השרון     052‐3290654 054‐52358
31534 אופיר קלימי 39460225 ofirk550@walla.co        508783397
31535 רונית אמיר רוט 5074763 ronit.amiroth@gm שד 'בן גוריון 30 תל אביב     054‐5857688 0544‐9572
31536 אלכסנדר טנקליביץ 3.1E+08 sriden@rambler.ru הנתיב הל"ה 4 רעננה     0544‐935686 09‐772787
31537 מרים וולקון 50965946 mikiwolkoon@gmקיבוץ רמת הכובש       050‐2100935 53‐050יעקב
31538 ניר קויפמן 32009151 niryifat@gmail.com האלונים 10 נתניה     98330516
31539 צבי קויפמן 3153467 alonim10@gmail.c שטמפפר 17 נתניה     508844789 98877733
31540 אופיר קליני 39460225 ofirk550@walla.co הר רמון 16 באר שבע     0508783397/
31541 רחלי צוראל 3.02E+08 racheli.grin@gmai דרך החורש 43 ירושלים     054‐9475065 052‐53580
31542 יחזקאל סייג 54959226 hezisa2@gmail.co         542090700
31543 אילנה יוליס 7310840 ilanay@post.tau.a         544602590
31544 אורית ביבי ספני 58902453 orits@gilat.net        
31545 משה צ'אנה 3.21E+08   יבנה 4 נתניה     052‐78578
31546 ח.פ 379355המניע דרך   miki@linoa.co.il צהל 101 חדרה    
31547 http://jlipspstpbbngv. 44775 tkpxmj@mzrpjj.cohttp://jlipstpbbNew York 69197   28165082621 6.97E+10 8.4E+10
31548 איזק יהודית 15738636 jizsak56@gmail.co סימטת התמר 3 נשר     0544475547/048212202
31549 יוני עובדיה 58092909 yoni_ov@walla.co         503330380
31550 מאיר בולדור 53906897   גבעת שמואהציונות 2 פינת ג     505717751 35322942 97610559
31551 עידו פרידמן 65966111   טרומן 18 קריית חיים     545570405 054‐58844
31552 אריה הרשקו 55527246 arie.hershko1@gm עינב רחובות 76564   522455842 89417770
31553 מוהנד מחמיד 39110879 muhannad.m@ho   אום אלפאח 30010   052‐662‐2306
31554 רביד שלמה 66566969 ravid_shlomo1@w        508380740
31555 חנה בר ניצן 55411342 hanabar50@gmail         509878772
31556 motti schwartz 56109374 moti@arnon‐paz.c        050‐8882071
31557 שחר רובינשטיין 33749714 rshachar@yahoo.c        054‐6706985
31558 ישראל קיסר 22223994 btj@017.net.il רחוב הירדן מושב טל ש 46805   08‐3940969 054‐45554
31559 ישראל קיסר 22223994 btj@017.net.il רחוב הירדן מושב טל ש 46805   08‐3940969 054‐45554
31560 יעקב קליין 1.13E+08 yklein12@gmail.co מנחת יצחק 9 ירושלים     057‐3192200 02‐502148
31561 אדי שניידר 11652658 eddie_sh@hotmai שרה אמנו 136 מודיעין     4871876‐054שרון 052‐83426
31562 אריה גרצובסקי 3.06E+08 gerzogleo@gmail.סימטת השיבולת בני עייש     054430265
31563 ניר אלקבץ 25077405 nir.alkabets@gma ניסנית 14 בית אריה     050‐6278101
31564 זהבה שוקר 55477376 zehava_s@012.ne גבעון החדשמבוא התומר 90901   050‐5694790 02‐536251 02‐5367131
31565 יונתן מרכוס 40332744 yonatan_marcus@        544780760
31566 נעם ליבנה 58671108 office@noameng.c ברנדיס חיפה 35566   48373763 48373764
31567 נעם ליבנה 58671108 office@noameng.c ברנדיס חיפה 35566   48373763 48373764
31568 נירה נתניאל 6437552 niranat@netvisionשער הגיא 17 חיפ חיפה     052561222
31569 רונה גלשר 28958205 taltoolil@gmail.coמשק 49 מושב נו       057‐3333046 08‐857309
31570 מירי שושן 57512766 mirirosha@walla.c עצמון אלפי מנשה     050‐8826085 09‐7463451
31571 מירי שושן 57512766 mirirosha@walla.c עצמון אלפי מנשה     050‐8826085 09‐7463451
31572 מיכה קובי 54004635  kubimicha@gmai         522692842
31573 adi artzi 56757271 adiartzi@gmail.co   zikhron‐yaa 30900   +972 0505503446
31574 Guy Klainer   klainer@gmail.com  Kiriat Bialik    +972 0549998661
31575 danny Pelled   dannyp@netvision  Haifa 34750   052‐429‐0397
31576 הדר פונק 40696304 avihadar00@gmai מיצד 19א אספר 90965   523962643 29934682
31577 אלכס חגר 3.04E+08 alex@toc‐net.com אינשטיין 77 א חיפה     052‐8162888
31578 דלית דאשט 58836891 dalit.dasht@gmail         052‐3577844
31579 מתוקה צור 30162788 matokaz@012.netרח 'הורדים 18 א קרית טבעון     04‐9832688
31580 Nikolay Melnikov   nikol‐m02@hotma  Netanya 42752   052‐863‐5282
31581 אירנה פלסקוב 3.07E+08   הזמיר 14 כניסה נתניה     050‐2900629 052‐86352
31582 יצחק שור 64826076 ishor@walla.com צוללת דקר 13 חיפה     077424435
31583 לודמילה מלוטוק 3.04E+08 ludikf@hotmail.co מורד הגיא 103 כרמיאל 21851   527866860
31584 דוד של 3.1E+08   בזל 8 באר שבע     054‐9848049
31585 אוטיליה חג'ג' 40303463 luckybh23@hotma19 פנחס מוקסיי רחובות     052‐79570
31586 רחל גלאם 22557409 yuval021@bezeqin        577290997
31587 עומר זהר 3.03E+08 omerzohar11@gm קשת 22 ראש העין     050322261
31588 שי שנקמן שטל 22877351 tal@bizc.co.il         505933100
31589 יבגני שישקין 32212093 jenya83@gmail.co הירקון 10 עפולה     054769706
31590 אנעם סבית 53852133 anns1_a@menora התורן 42 חיפה     054‐7807313 054‐42995
31591 חיותה ינון 28045821 hayutay@gmail.co אלמוג שמשית 17906   523250934
31592  ימיכל נחום 22413173 skmins@netvision         525304242
31593 שמחה פריאל 51208759 simha.priel@gmai         09‐7925522
31594 רן שטרן 5389357   העבודה 14 רמת השרון     054222007
31595 קובי תקוע 1016575 kobt@walla.co.il         547983959
31596 עמוס רם 38750113 amosram@gmail.c        528698135
31597 יערית עוז 31198039 oz.yarit@gmail.co סוקולוב 10 רמת גן     545598565
31598 יערית עוז 31198039 oz.yarit@gmail.co סוקולוב 10 רמת גן     545598565
31599 ברוסילובסקאלכס 3.1E+08 alexe10@012.net. הרב עוזיאל 18 באר שבע 84754   525759184
31600 ברוסילובסקאלכס 3.1E+08 alexe10@012.net. הרב עוזיאל 18 באר שבע 84754   525759184
31601 איילה לביא 37192705 ayala58@gmail.co         542333091
31602 קטיה זלקין 3.14E+08 kotik240@ramble רקפת 3 בני עייש     529533992
31603 קטיה זלקין 3.14E+08 kotik240@ramble רקפת 3 בני עייש     529533992
31604 Michael Maximilian 14297790 midgard.loke@gm        546998559
31605 אילנה קמינסקי 8018954 ik@zoneinfo.com הרא"ה 17 רמת גן 52422   36722204 5.28E+08 36724440
31606 אילנה קמינסקי 8018954 ik@zoneinfo.com הרא"ה 17 רמת גן 52422   36722204 5.28E+08 36724440
31607 ליזה בקר 3.12E+08 lizabekker1@gmai         524710226
31608 עמיר הויזלר 58473539 amirjau@walla.co         522468226
31609 קרן גבע 3.03E+08 karengeva@gmail יהודה בורלא 22 חיפה     545313099
31610 קרן גבע 3.03E+08 karengeva@gmail יהודה בורלא 22 חיפה     545313099
31611 מרדכי לב 51560522 mordi54@walla.co העצמאות 91 פתח תקוה     050‐9273369 077‐20059



31612 אליס מימון 31713928 LISI2004@WALLA. בר יוחאי נתניה     543111674 5.49E+08
31613 אליס מימון 31713928 LISI2004@WALLA. בר יוחאי נתניה     543111674 5.49E+08
31614 אליס מימון 31713928 LISI2004@WALLA. בר יוחאי נתניה     543111674 5.49E+08
31615 Khaled Qutob   kqutob@netvision   Jerusalem 97300   054‐481‐9918
31616 ישעיהו לינדנבאום 13002118 sayl613@gmail.co יהלום 44 רחובות     0549984848/089390120
31617 Weikang Lee   weikang‐lee@hotm  Ashdod 77486   054‐436‐4566
31618 אהובה חזן‐פוקס 11834942 ahuvahf@gmail.co לאה פורת 7 ירושלים 96408   526118263
31619 אהובה חזן‐פוקס 11834942 ahuvahf@gmail.co לאה פורת 7 ירושלים 96408   526118263
31620 קלמנט כהן קלמנט כהן 64686314 klmnt@walla.com         522599518
31621 ירון טשרמק 38313334 yaronrh@gmail.co רמת רזיאל 41 רמת רזיאל 90974   050‐9312341
31622 אסתר שמיר 68602192 etis0604@gmail.co האצל 16 חולון 58200   35935517 5.46E+08
31623 שמוליק שרנקל 31827124 shrenk@walla.co.i         052‐8728539
31624 הרון אדמוז 27625342 ashmuz@gmail.co 0 כפר כמא 15235   522415284 5.26E+08
31625 תאודור פלטאו 27907708 teddyf@gmail.com        547769449
31626 רחל ברמן 53273546 berman.rachel@g         0528‐977553
31627 אילן נחום 57393415 ILAN.NAHOUM@g        507442290
31628 יניב דידי 31809031 yanivd100@gmail         524292000
31629 יוסי מנדלבאום 42942763 mandelboumy@gm        054‐4417524
31630 צחי שבת 31802093 tzahi 9@gmail.com132 דרך הבנים כרכור     46373994 5.07E+08 46373994
31631 Benny Sela   benny.sela@gmail   Nahal Oz 85145   054‐791‐7215
31632 אלי כודדה 33832247 elitennis@gmail.co        546479733
31633 michel fli   159kar@walla.com  beer‐sheva 84260   077‐883‐0967
31634 גדי טילבור 53902607 gtilbor@gmail.com השומר 5 כפר אז"ר 55903   052‐3775557 03‐534712
31635 איגור קובלצ'וק 3.22E+08 igorno1039@hotm תמוז 5 אשקלון 72787   7743411249
31636 לאה הלפרין 54306196 a100leah@gmail.c רמב"ם 61 רעננה     544955123
31637 Or Hiltch   orhiltch@gmail.co   Rishon LeZ 75202   052‐476‐1169
31638 עמי גוטמן 27450568 doarsheli@walla.c45 הגדוד העברי תל אביב     507881995 5.05E+08
31639 בני אזולאי 34566539 ishaya@inter.net.i תל חי 40 כפר סבא 44229   052‐6284190
31640 boris aleskovsky 3.07E+08 boriszal@gmail.co יקותיאך אדם בית שמש     29917923 5.48E+08
31641 מלי שטיימן 52203767 malish126@gmail.        527888751
31642 שי קין 25044843 shai@amkalaw.co         544523725
31643 גילית ביטון 32277436 gilityossib@walla.c        506217792
31644 שמעון ח. 53993671 tony28555@gmail הפלוגות 10 קרית חיים 26252   524291890 7.77E+08
31645 אוריאל לוין 3109154 urilevin11@walla.         054‐5427003
31646 עמיל סמיונוב 3.11E+08 flower0364@gma         544760328
31647 קלאודיו טבלס 15692460 bulita@netvision.n חוגלה 1 זכרון יעקב     054‐6531068
31648 דני אפיק 53336889 daniel.afik@gmail בית 266 יובלים)משג     052‐3142155
31649 מוחמד אלעמר 3.03E+08     פרדיס     0523966925/0526026802
31650 ברוריה ערקובי 22043186   אונטרמן 6 תל אביב     054‐3008687 03‐730114
אסף/ליאורה31651 איילון 51322683 assafkaki18@gma מושב בית יצהלילך 10     0542181418/054695552
31652 נחמה מלומד   ik@zoneinfo.com חנקין 9 תל אביב     03‐6058277 050‐54068
31653 מור גורי 40516015 mor@hodindustry קרית חיים מחרב לאת 67     528383139 5.49E+08 49811729
31654 מארק שמיס 3.09E+08 shamis.mark@gm כרמל 15 רחובות     0506223783/0545821932
31655 תומר שמחי רהיטי דורון 25263039 tomersi@walla.co האודם פארק תעש 44820   523609070 39368666 5.78E+08
31656 שלומי כהן 40431595 slomi404@walla.cיישוב אבן שמואל       050‐5444339 054‐31721
31657 לבנה קפון 10201481 levcapon@netvisio רופין 36 תל אביב     035244719/0545525551
31658 Konstantin Berman   kostikberman@gm  Karmiel 21851   050‐654‐0031
31659 טל גנדלר 3.09E+08 talg@radware.com25 קפלן אליעזר פתח תקווה     054‐7971198
31660 גיל קומר 24058984 gilkomar@017.net        054‐4555666
31661 רמי בר עזר 939033 barezer123@gmai גבעת קנדה 9 ירושלים     02‐6767824
31662 גליה ינושבסקי 24234239 yanoshg@gmail.co        545924511
31663 עזרא ערן 36202521 eran1078@netvisi מגדל העמקיקינטון 11     505800117 5.06E+08
31664 צביקה רום 57484206 zvir@orantech.co. חביבה רייך 5 חיפה     0544‐520036 04‐832486
31665 גבריאל אלקובי 2.05E+08 gavkoby@gmail.co הדרור בית אל 90631   88657374 5.45E+08
31666 גבריאל אלקובי 2.05E+08 gavkoby@gmail.co הדרור בית אל 90631   88657374 5.45E+08
31667 אביחי ברוך     הרימון 13 רמת גן     523939928 5.25E+08
31668 גילה לש 14288203 joycela@walla.com גבעת שמואיוני נתניהו 22     050359441
31669 http://zjicvcvdmcbkxi. 50261 fyytce@fgbwzs.co http://zjicvdmc New York 48878   70419908593 1.3E+10 8.1E+10
31670 מיכל טפר‐צור 13514922 tepper.zur.michal@ישראל היימן 18 א נס ציונה     08‐9405560
31671 יעקב שטרית 27088368 hanahag@walla.co בן צבי 12 קרית מוצקי     777854290 5.24E+08
31672 מוחמד אגבאריה 59405787 smhmd1@gmail.c         502040605
31673 דניאלה וודוביץ 50725365 vdaniela@bezeqin מושב קדימהחנקין 39     054‐6409882 09‐899096
31674 גינזבור אלונמיר 25036818 msn4@smil.net.il קרואזה 28 חולון     525411166 077535333
31675 יעקב וינגרוד 5159982   הפלוגות 36 קריית חיים     522663383
31676 אליעזר פרנקל 23761331 za4353@gmail.com נחמיה 14 בני ברק 51600   504134338
31677 אבי קדם 25572256 avikedem@gmail.c דליה 13 נצרת עלית     052‐2837085 04‐608436
31678 נחום בירנבויים 2348593 zeani86@yahoo.co אידיי הנחל 66 אבני חפץ     547418667 097734053
31679 אלכס פורמן 23060601 afuraman@techni הברוש 23 תמרת     054‐8102016 054‐81020
31680 אבי אלבום 388314 avielbom@gmail.c        505244713
31681 חגית לרנר 22735252 hagit.lerner@gma         052‐8313834
31682 סמנטה גמסזון 3.04E+08 samantajam@hot הסחלב 13 רעננה     09‐7743941 054‐66200
31683 שרון ארוך 27266188 maruce@gmail.co מעגל השלום 31 ראשון לציון 75801   773414029 5.28E+08
31684 עירית סטביסקי 28469450 stavissky@gmail.c         052‐8239655
31685 אלי סובוטין 3.05E+08 subbotin79@gmai         544631026
31686 שאדי מריח 34813667 shadi.mariach@giv רחוב מס '1 דלית אל כר 30056   523142065
31687 שאדי מריח 34813667 shadi.mariach@giv רחוב מס '1 דלית אל כר 30056   523142065
31688 אריק דיאמנט 37305521 arik@digitalforce.c        546447448
31689 tamar shnirman 3.04E+08 allatamar@gmail.c מרחביה באר טוביה 83815   527242401
31690 tamar shnirman 3.04E+08 allatamar@gmail.c מרחביה באר טוביה 83815   527242401
31691 סימון בוגופולסקי 3.04E+08 simonb@moch.go התומר ,4 ירושלים 96189   050‐6247507 02‐654055 02‐6291135
31692 סימון בוגופולסקי 3.04E+08 simonb@moch.go התומר ,4 ירושלים 96189   050‐6247507 02‐654055 02‐6291135
31693 תומר אלרם 31391717 el_tomer@yahoo. צה"ל 28 פתח תקוה     054‐9222444 03‐924389



31694 alex nigay 3.13E+08 alex.nigay@straus         545778800
31695 נטליה קרסינב 3.17E+08   נחלת בינימין 101 תל אביב     052‐7782798 052‐95848
31696 אילן זיו 32085201 ilan.ziv@ness.com         525613855
31697 אריק פלדמן 50141571   קרית ביאליקהנרקיסים 4     504443444
31698 נפתלי ליברמן 30183701 docli@netvision.n         522884665
31699 אמיתי שפירא 37590452 amitai‐s@smile.ne        527703464
31700 הלנה פרימק 3.2E+08 lizap4@walla.com טולדנו 18 פתח תקווה 49501   39310606 5.25E+08
31701 הלנה פרימק 3.2E+08 lizap4@walla.com טולדנו 18 פתח תקווה 49501   39310606 5.25E+08
31702 נעם גבר 16869737 gabern@bezeqint.       
31703 ורד הרשברג 60873965   רמבן 7 ב בית דגן     052822662
31704 אבנר קלרמן 40711624 avneron22@walla פסגות ד.נ מזרח פסגות 90624   528087740 29978752
31705 אבנר קלרמן 40711624 avneron22@walla פסגות ד.נ מזרח פסגות 90624   528087740 29978752
31706 אלכסנדר בורקו 3.1E+08 bor_alx@hotmail. שלמה המלך 44 לוד     546370376
31707 אור הירשברג 2.01E+08 ororhi@gmail.com משה דיין 76 ירושלים 97570   549139699
31708 עדי אלדר 25482506 eldaradi@gmail.co ערבה 3 גדרה     054‐8113005 052‐57676
31709 אלכס פסל 42540195 office@brgl.co.il         544240746
31710 Pavel Petrov 3.33E+08 pavel.petrof@gmaYoseftal 61, BatBat Yam     526953026
31711 איתן הוד 40560286 eithod@walla.com יישוב רבבההררי קדם 249     050‐7332551 072‐23231
31712 שולמית טל     רוברט סולד קריית ים     054‐97326
31713 יהודה גולדוין 58633082 jehudag@gmail.co        544776501
31714 אתי צפוני 53397402 etti@tmi.co.il שכונת הגגות היר יקנעם     522699503
31715 רות בינהס 15293525 ruth.immo@gmail בן גוריון 97 בת ים     0522‐575871 03‐551272
31716 יוחאי בית יעקב 29615085 yochaiby@gmail.c אינשטיין 31 א' חיפה     054‐7007825 050‐79968
31717 david davidov 7303951 ddavid185@012.n         26521045
31718 יעקב קושלבסקי 38683421 noam.ramot1@GM        528308134
31719 קלמן ברקוביץ 15694177 kalman42@gmail. אפרת ליד ירזית שמן 19    
31720 אמיר שבט 38787834 amir.shevat@gma         542517636
31721 מיכאל שקולניק 3.11E+08 michaelsko@gmai שלום דורני 3 פתח תקווה     578122841
31722 בועז גינו 54627146 zozorba@gmail.co מגדל העמקחטיבת גולני     509400309
31723 אלי שטיין 14666838 miron.stein@gma עציון 14 זכרון יעקב     0544638599/097481516
31724 קמר חסנין 37225273 m‐nisim1@barak.n        542102566
31725 יורי yuri 3.07E+08 bakery2@bezeqin         577537541
31726 מנחם וולנסקי 887604 volansky@gmail.co        544544076
31727 חגי אמיגה 39660303 hagiamiga@gmail.27 העליה השניה הרצליה     052‐6655044 09‐950409
31728 Luba Epshtein   epshtein.luba@gm  Nesher 36823   052‐467‐5344
31729 בת חן יאיר 59796789 BATHAN6@WALL.         545558768
31730 Tal Jarden   tjarden@nesher.co  Ashdod 77750   9.73E+11
31731 בועז גינו 54627146 office0102@mazoמגדל העמקדרך חטיבת גולני     0509400309/0523244324
31732 רמי זליקוביץ 55509541 razmedia2000@ya אחי דקר 37 תל אביב 69182   36447761 5.45E+08
31733 פנינה לב ארי 25277005 raz.lev.ari@gmail. ים כינרת 14 לפיד     0522436503/0506279998
31734 תמר בנרון 51252203 tbenron@gmail.co הרדוף 5 חיפה     052‐2541471 052‐56424
31735 tאמנון מור 50335199 amnon@esrubber שיכון מזרח  ‐0 קיבוץ עין‐ש 38816   052‐8787700 04‐637419
31736 ביסטופ מזנ     dds5@zahav.net.ilגבעת התחמושת תל אביב     054‐7774343 03‐561704
31737 ניסן דוידוב 8431983 elnaor@gmail.com מוהליבר 11 בת ים     0506794950/0542638853
31738 אילנה בינג 34476622 ns_bendi@bezeqi         02‐5617313 052‐53526
משה ושלומ31739 פסל 26559047 pasal1@zahav.net יישוב אלקנה       050‐4576114 0544‐2407
ליאור וליבנת31740 אסבג 33116856 lior.esabag@dothi10 נחל אלכסנדר צור יצחק     0505848264/0548183653
31741 אהרן חזום 33323759 ronny_k@walla.co ליכטנשטיין ירושלים     528947940 25633335
31742 טלי בונפיל 3E+08 tallybonfil@gmail.         545878834
31743 גיל בונפיל 56220114 tally_bonfil@hotm        39618906
31744 ןיטלי vitas 3.22E+08 vintalii@mail.ru         528343780
31745 שי שפירא 34216929 shayshapira4@yah        ‐526684082
31746       sample@email.tst   San Francis 94102   555‐666‐0606 317‐317‐3137
31747       sample@email.tst         555‐666‐0606
31748       sample@email.tst         555‐666‐0606
31749       sample@email.tst         555‐666‐0606
31750       sample@email.tst         555‐666‐0606
31751       sample@email.tst         555‐666‐0606
31752       sample@email.tst         555‐666‐0606
31753 מוטי קראוס 54376983 MKRAUS@ISRACA         528329207
31754 קטיה שמש 38391710 katim@zahav.net.        
31755 סיגל שאולי 23532179 sigs@bezeqint.net        502023626
בירג לוב בע31756     elico44@gmail.comזבוטינסקי 7 )מגד רמת גן     054‐4498473 03‐551872
31757 אפרת בר און 33407669 eldad@eve‐ltd.co.   חיפה     0508673277/
31758 גליה מנדל נטע 32283228 galia75@hotmail.cקיבוץ קריית ענבי ירושלים     0527755223/0524416464
31759 ישעיהו בלוי 38731410 y650650@gmail.co נחל עין גדי 26 רמת בית ש 90098   526506024
31760 דואק אביב 57522674 aduik@012.net.il מתיתיהו 8 ב' גן יבנה     050‐7126479 050‐71264
31761 איל ניצן 59250654 eyaln3@gmail.com        052‐2200542
31762 חגית וינדלינג 25150103 hagit_vin@walla.c         547004519
31763 אהרון חזום 33323759 ronny_k@walla.co ליכטנשטיין 15 ירושלים     052‐8947940 02‐563333
31764 אירנה רוזנפלד 3.07E+08 irena/kov@yahoo אנילביץ 21 בת ים     0548034341/036596617
31765 אירנה סיקונדה 3.08E+08 isikunda@gmail.co הרב קוק 4 פתח תקווה 49472   544975279 5.45E+08
31766 מני ברכה 31684574 meni_bra@walla.c        507333622
31767 אלון אלתרמן 25461724 ALONALT@WALLA        507505941
31768 ורד משעלי 54559687 veredmishaly@gm מושב מושב שעל 12420   507715588
31769 ורד משעלי 54559687 veredmishaly@gm מושב מושב שעל 12420   507715588
31770 עופר בן דויד 22416267 oferly@walla.co.il השקדים 31 א קרית טבעון     0503306850/0508443030
31771 אלכסי סטרשנוב 3.14E+08 strax1111@gmail.         542509919
31772 יוני פולקובסקי 32056681 polakowsky@gma אודם 39 א כפר יונה     542447101 98987091
31773 אהוד הורוביץ 24236192 ehudho@gmail.co גלעד נירית     504005691
31774 ליבנת בן שמעון 31441629 Bsdudik@gmail.co נחום שריג 36 באר שבע 84719   077‐6622877 052‐78000
31775 רותי פרי בר 61999108 rpribar@yahoo.co הכובשים תל אביב     544933283



31776 לואיס אייזיקוביץ 15545098 luiskov1@yahoo.c         527702816
31777 ארקדי סיגל 3.07E+08 arkarik@gmail.com        523010498
31778 מרק ברמן 3.25E+08 marcello80@gmai         527360199
31779 פביאן סיגל 15298144 fabisiga@gmail.co         052‐4269565
31780 jamil zand 53208419 jzand@yahoo.com        545659113
31781 רחל סנדר 26821405 rsr842@nana10.co        48428428
31782 טליה וואלז 24051807 talyaw18@walla.c         525760079
31783 ישראל בלמכר 3.04E+08 belmacher@yiron         547768431
31784 אליה אילייאשנקו 3.18E+08 alyailya@gmail.co         544744623
31785 רונית ראובן 29686441 ronit6164@012.ne        507819505
31786 יגאל גז 55569123 igalgz@yahoo.com הנרקיס 32` מטולה 10292   526401122 46941168
31787 יגאל גז 55569123 igalgz@yahoo.com הנרקיס 32` מטולה 10292   526401122 46941168
31788 dorit seror 57400152 d_seror@netvisionמלחמת ששת הי נתניה 42481   09‐8333272 5.23E+08
31789 ויקי וינברג 43635275 vickyw@012.net.il         36049507
31790 יוסי שיין 6738650‐8 jshineil@gmail.com        052‐4238836
31791 Israel Kalman   israel.kalman@etc  Tel Aviv 65208   052‐855‐1234
31792 עמית לוזון 31992944 amitluzon@walla.         544557191
31793 Elena Selezneva 3.21E+08 march.october.nov        545904165
31794 ניצה פיק 32176570 nitza1@bezeqint.n דוב הוז קרית אונו 55556   052‐4662520
31795 דובי רומן 54866488 dubiroman@bezeq סוטין 14 תל אביב 64684   03‐5232525 052‐63600
31796 משה סורוקר 40707408 zmanimeod@wall         543076283
31797 יוליה בודניאצקי 3.09E+08 juliabo@gmail.com        506777498
31798 אורי קליין 38594255 oklainx@walla.co. אלמוג 2 אשקלון     504449388
31799 מרסלו גוז 15675051 marcelo@017.net בן יהודה 67 הרצליה 46403   505783077 99505678 99552203
31800 Svetlana Belkin 3.1E+08 belkinsveta@gmaiAOREN 2 Karmiel 21711   49586817 5.45E+08
31801 Svetlana Belkin 3.1E+08 belkinsveta@gmaiAOREN 2 Karmiel 21711   49586817 5.45E+08
31802 משה מודעי 3018975 moshemodai@gmיוסף ספיר 7 )קרי רמת גן     054‐6722002 03‐635229
31803 רונית וולף 23039662 miki212@bezeqintמושב אילנייה )לי       052‐6009381 04‐676582
31804 יפה פקיזגי 75535369 haimp74@hotmai קדושי קהיר 19 חולון     050‐2248512 052‐60688
31805 שושנה מגן 67987750 yhabsor@gmail.coמושב תלמי אליה       054‐7905543 08‐998211
31806 גמיל זנד 53208419 j.zamd@yahoo.co כפר מעיליא )ליד       054‐5659113 04‐997243
31807 מיכאל שורץ 67216580   משה שרת 12 ירושלים     05473839629919821
31808 Cecil Goldstein 3.23E+08 cecil@012.net.il   Jerusalem 93399   +972 547792620
31809 עמי קמחי 995171 simbabank@gmai שלמה המלך 98 תל אביב     046337659/0503778844
31810 איציק גבאי 33223819     מושב בני דר     052‐6180669 ‐050אושרת
31811 אופיר אבן 1.11E+08 ofir83@gmail.com        549000294
31812 משה אורט 6594659 moshe.ort@ortec. חרצית 21 אבן יהודה     054‐4530904 09‐899848
31813 מירב מנשרוב 31859770   רבי עקיבא 13 חולון     050‐6596307 03‐558464
31814 שלמה מטייביץ 50779826 matiko49@gmail.c ששת הימים 49 קריית חיים     054‐6301777 0544‐4172
31815 עופר אלימלך 32372161   גאולה 34 חיפה     0507421943/
31816 נעמי ורטהיימר 59188250 nomi06@walla.coבן יהודה 64 הרצ הרצליה 12356   528478063
31817 אשר יגודש 32348444 asher@mailinator         050‐6060441
31818 אמין דקה 55774582 ameen.dakka@gm        522477615
31819 יוחנן אביטן 65913733 yohi230@walla.co כרכום 21 נצרץ עילית 17950   547297914 5.45E+08
31820 אלון זילכה 40208910 alon0019@walla.c דקר 5 בת ים     523579797
31821 אסף בן ארצי 35738483 58asaf@gmail.com        508762345
31822 אילנה פורטנוב 3.06E+08 60ilana@walla.com        525636389
31823 אילנה אגמון 30145544 agmon1@gmail.co נעמי 10 חיפה     04‐8372956 734‐052דוד
31824 אסף ברגרבוים 34451302 asaf@innosec.co.i12 שלמה בן יוסף הוד השרון     052327108
31825 רני אורי 597880 ran_ori@netvision בית מס '53 מושב נתיב     050‐7482145 84‐052חנה
31826 אברהם גורדון 1435098 avgordon@bezeqi מילנסקי 56 נתניה     054‐5440020 054‐54400
31827 אהרן פנקס 5197892 aharon.pinkas@gm        39690946
31828 הלנה בונשטיין 6355069 ednalaw@actcom חולדה 5 א חיפה     04‐8661144 27‐052מודי
31829 אסתר כרמל 8015026 esther.carmel@waששת הימים 43 א בינימינה     050‐5913766 04‐618100
31830 אורי קליין 38594255 oklainx@walla.co. אלמוג 2 אשקלון    
31831 אייל בן צבי 42835603 ebenzvi@gmail.co   קיבוץ בארי     054‐7918413
31832 שרית שיין 22356661 saritis@netvision.nקשאני 7 )שכונת תל אביב     050‐9442885
31833 ליאורה אדף 38376380 shay71072@gmail רוטישלד 24 שדרות     052‐8898383 050‐55228
31834 יחזקאל מרום 46609954 hmarom@yahoo.c        549986886
31835 עדי מרום 31395742 adiush@yahoo.co         054‐5732002
31836 ראובן שוקרון 67347039 shukrunr@bezeqin צלף 12 עומר 84965   86900064
31837 יאיר סמוגורה   samogora22@bez   תל אביב 69416   +972 0542270098
31838 איתי בנקיר 66730870 itai.bankier@gmai גואטמלה 16 ירושלים     508490985
31839 Devin Pillemer   Devin.Pillemer@g   Jerusalem 92181   054‐718‐0611
31840 יעקב בן חיים 55416010 chico_b@walla.co קיבוץ צהלים       052‐2966654
31841 ענת גונן 25369018   משה לרר 8 נס ציונה     543242176
31842 ישראל תדהר 6331193 is2101@nana.co.il         48244426
31843 יוסף כהן 64590722 yosefch@gmail.co         508913733
31844 יוסי סוזר 23077811 suzer@014.net.il יבנה 4 תל אביב     577234476
31845                
31846 זיק סנסורס     michal.cohen@sicרח 'כתום בית רב       054‐3303403 04‐688100
31847 Dotan levve   dotan.levy@gmail   giveat ada 37808   054‐565‐4982
31848 עומר גורה 66245416 omergura@gmail. אבן גבירול 155 תל אביב     0547332012/0777678259
31849 דוד נטר 55614689   הבשור 104 שוהם     522243723
31850 אנדרי גר 3.08E+08 andreyger@gmail. הרקון 8 רמת גן     546419933 09‐9591429
31851 אנדרי גר 3.08E+08 andreyger@gmail. הרקון 8 רמת גן     546419933 09‐9591429
31852 אירית קוסקס 39572961 irit323@gmail.com        542470208
31853 רון פרידמן 31380959 rf_contact@netvis סמילנסקי 65 נתניה     050‐7980061
31854 צחי כהן 36592145 tsahicu7@gmail.co קראוזה 67 חולון     054‐3138185 43‐054דנה
31855 אברהם הררי 52043189 harariy@gmail.com כינור 27 ראש העין 48590   39012620 5.23E+08 7.74E+08
31856 אברהם הררי 52043189 harariy@gmail.com כינור 27 ראש העין 48590   39012620 5.23E+08 7.74E+08
31857 אלינור מילר 2E+08 elimuller88@gmai         506306380



31858 ברכה זייף 2869063 diskin3@netvision רח 'סירקין 26 גבעתיים    
31859 אבי נוי 58337676 avi_n@yahoo.com       
31860 Valeri Liahovetski 3.15E+08 ural622@hotmail. Ben Gurion 447Akko 24602   545497552 49911240
31861 מתי בן‐שלום 3316718 maty_ben@yahooחורשת האורנים בני‐ציון 60910   09 7440748052 5.22E+08 09 7484035
31862 מתי בן‐שלום 3316718 maty_ben@yahooחורשת האורנים בני‐ציון 60910   09 7440748 052 24547 09 7484035
31863 מרינה איזמיילוב 3.12E+08 marina120890@gm האתרוג 7 רמלה 72517   543517113 5.45E+08
31864 yaron tsach   yarontsach@gmai   herzelia pit    +972 0545887473
31865 שי יצחק 25586918 shaijoe70@gmail.c2\24 החשמונאים ירוחם 80500   506239081 5.42E+08
31866 שי יצחק 25586918 shaijoe70@gmail.c2\24 החשמונאים ירוחם 80500   506239081 5.42E+08
31867 דין ליבנה 36053965 beldean@gmail.co קדיש לוז 20 ירושלים 96920   506217841 7.75E+08
31868 דין ליבנה 36053965 beldean@gmail.co קדיש לוז 20 ירושלים 96920   506217841 7.75E+08
31869 גיא סדי 25150855 guy.sadi@gmail.co18 ישעיהו הנביא מודיעין     0578190698/0509304000
31870 דיאן ברקוביץ 13205539 dianewlf51@gmai יותם 41 חיפה     052‐8366701
31871 יהלי שרמן 58890146 yahalis@gmail.com        54‐5600431
31872 אסתר ואלב רוסו 64300155 dore14@zahav.ne הנביאים 52 בת ים     050‐5962974 03‐559262
31873 ישראל תדהר 6331193 is2101@nana.co.ilטוסקניני 8 )רמת חיפה     04‐8244426 054‐45539
31874 חיים חסקי 50504836 haim@weizmann. בילו 21 נס ציונה     0542638802/089402104
31875 שירי פפרניק 3.01E+08 shiri_p18@walla.c האצל 58 אור יהודה     543013892 5.48E+08
31876 אראלה ע 22649107 amielim@012.net         773330425
31877 אופיר גוטלרמרגנית 28484905 marganit@shatil.n בית 508 קיבוץ כברי     505691033528011766
31878 דוד שלומוביץ 50094077 yuvsh@hotmail.co רותנשטרייך 18 תל אביב     050‐2335608 050‐33556
רבינוביץ מע31879   66638297 ofrarft@gmail.comהמלאכה 2 )אזור ראש העין     03‐9022236 054‐45179
31880 י.נ בארי בע     avgordon@bezeqi בארי 29 ד' הרצליה     054‐5440023 054‐22229
31881 אירית פיבוברוב 3.04E+08 iritp@yandex.ru הבנים 12ג הוד השרון     052‐6553275
31882 אירית פיבוברוב 3.04E+08 iritp@yandex.ru הבנים 12ג הוד השרון     052‐6553275
31883 Nirit Kedem 33082983 niritk@gmail.com         523828667
31884 איציק רוזנברגר 57226300 usaisaac@hotmail         5226811843
31885 אדלה קם 3020757 haim.kam@gmail. כספרי 1 חיפה     050‐8388148
31886 מטיאס אלבז 36606937   חרוד 70 בלוק 1 נצרת עילית     542213519
31887 פייגי אוליאל 40172777 feygi4@walla.com         502240636
31888 אמיר דגני 32116774 wuli_masters@yah        524545410
31889 מתן גלט 24538373 glatt70@gmail.com        506299255
31890 יניב מרקוביץ 27186287 hol128@bezeqint. הרימון גבעת עדה 37808   052‐8311648
31891 יניב מרקוביץ 27186287 hol128@bezeqint. הרימון גבעת עדה 37808   052‐8311648
31892 שלום פישהיימר 54015318 fishkes@gmail.com הדף היומי ירושלים 97279   575860999 25860999 25863189
31893 שלום פישהיימר 54015318 fishkes@gmail.com הדף היומי ירושלים 97279   575860999 25860999 25863189
31894 יורי פוליאק 3.08E+08 yuri.po@gmail.com        547986779
31895 יעקב קליין 23785546 yacov.klein.4@gm אשכול 17 הוד השרון 45343   054‐6778395 054‐67782
31896 אילונה דנילביץ 3.04E+08 ilonad@gmail.com האמוראים 6 תל אביב 69207   578153125
31897 אילונה דנילביץ 3.04E+08 ilonad@gmail.com האמוראים 6 תל אביב 69207   578153125
31898 סרגיי ברקוביץ 3.23E+08 bes1975@gmai.co        54383753
31899 בתיה שקד 69122349 batya_sh1@walla. 0 קבוץ שדות 37804   052‐8795052
31900 יגאל גילמן 7783483 gillman@013.net.i ה באייר 38 ראש העין     0522529195/0505517440
31901 יניב נחום 25111717 yaniv.nahum@gm וייצמן 133 תל אביב     054‐7244700 03‐529852
31902 Philip Nickalls   philipnickalls@live  Ramat Mot 96771   +972 025797518
31903 אתי סילשי 43361633 etiyasi@gmail.com אהרון 18 קריית מוצק     050‐3400440
31904 גלעד נוי 5612692 giladnoy2@gmail.c נחל ירמוך 8 אשדוד     052‐4832929 08‐865087
31905 נעם סורק 56147945 nsorek@gmail.comC' המלאכה 8 )חב נתניה     054‐5386849
31906 מימי איפרגן 67675249 natiea@walla.co.il כנרת 63 אשדוד     050‐2344894 052‐26464
31907 אירנה שווץ 3.24E+08 karaline@walla.co מונטפיורי 24 פתח תקווה     052‐5983395 052ןלדיסלב
31908 מעיין אברהם 38199675 moran.sa@013net הלכיש 22 רמת השרון     050‐6984166 057‐60070
31909 אוסאמה קאדרי 37160728 kadri@technion.ac הצלבנים 33 חיפה     04‐8292580 04‐833466
31910 ריטה פרבר 3.14E+08 r1ta@nana10.co.il מבצע נחשון 14 כרמיאל     0526772094/0526772093
31911 Moshe Kaminer 45469921 henyusha@gmail.c        549299201
31912 iris finkelbrand 22904767 irisuu643@walla.c גת 5 חיפה     546092387
31913 iris finkelbrand 22904767 irisuu643@walla.c גת 5 חיפה     546092387
31914 ענת תלם 25147497 anatgili@gmail.co         528509002
31915 גל גופר 35758325 galgoffer@yahoo.c מבצע קדש 12 תל אביב 69983   544710022
31916 אלפרד סחרוביץ 11283744 alfovich1971@gm עגנון ש "מס '6 באר‐שבע 84750   547929900 7.77E+08
31917 אלפרד סחרוביץ 11283744 alfovich1971@gm עגנון ש "מס '6 באר‐שבע 84750   547929900 7.77E+08
31918 גיא אילני 38419537 guyilany@gmail.co        507605323
31919 אייל ברבי 3.01E+08 eyalberrebi@hotm חרצית 28 נתניה 42490   525116900
31920 שוש אבירם 51820322 shosha10@bezeqi         050‐7280122
31921 פרוספר ביטון 23666985 POLITAN1@WALLA        505389449
31922 ליאור טוביה 38460580 ldtovia@smile.net         526284851
31923 לירן בר שלום 37571585 liranb@meitar.comדרך אבא הלל סי רמת גן     547321000 03‐610310
31924 סלומון ויזמן 64288582 hanis@holon.mun אייזק חריף 28 תל אביב‐יפ     03‐5079516 251‐052חני
31925 צחי ויטלם 21598354 tzahiv1@gmail.com תרפ"ב 14 רמת גן     050‐3671248 054‐20883
31926 יצחק גוטליב 36974889 yatsekg@gmail.co נוקדים נוקדים 90916   502050833 7.37E+08
31927 ענת תלם 25147497 anatgili@gmail.co הרימון 14 אורנית     052‐8509002 052‐54420
31928 ליאור שיטרית 43182047 sliors@gmail.com רבצקי 54 רעננה     054‐4792014 054‐62445
31929 אורטל קוממי 36351302 ortalav@013.net         507676065
31930 אילן כץ   evakatz@zahav.ne  זיכרון יעקב 30900   +972 046392215
31931 tal aharon 11087400 anatoli888@walla         546925463
31932 קלמנס פרדו 51093235 pardo.klemens@g גושן ק .מוצקין 26310   0526‐874727 04‐870621
31933 מיכל דנקנר 24449993 michalnd@yahoo. כפר שמריההחורש     09‐9514952
31934 Dmitry Nekhin 3.09E+08 meturaf@mail.ru   Pardess Ha 37056   054‐814‐8267
31935 צבי בר 58819012 zvibar10@walla.co        545711979
31936 יורם רוזן 57468076 Yoram.Rozen@cer        050‐6571933
31937 ליאת גרנות דדון 24279580 liatgradad@gmail. ניר משה 213 ניר משה 85370   542020793
31938 חיים מזרחי 33856220 mizrahi.haim@gm         722499664
31939 תומי פורמן 3280955 tomi.batya@gmai קיבוץ צורען       0509908305/029908305



31940 תומי פורמן 3280955 tomi.batya@gmai         509908305
31941 ליאת גרנות דדון 24279580 liatgradad@gmail. ניר משה 213 ניר משה 85370   542020793
31942 אנה רקוביץ' 3.14E+08 anna.racovic@yah השומר הצעיר 6 אשקלון 78759   546846838
31943 מאיר בן נון 51101863 meir_bn@bezeqin מבשרת ציוןהשלום 90805   508773389
31944 ורד אינהורן 55612725 vardathe@gamil.c רמב"מ 6 נס ציונה     052‐6350726
31945 אילן שדה 22633325 mirag@ker‐parque2 פרויד 3 כניסה באר שבע     773233593 5.44E+08
31946 רחל לוי 65737090 rachel.nesher@gm        545880062
31947 ויטלי קולנב 3.08E+08 vetalfish@walla.coהסיירת הירושלמ ירושלים 97543   545724968
31948 שי רואימי 53048203 sroimi@yahoo.comהפרסה 23 שכונת הרצליה     050‐2269633 050‐84789
31949 משה שלם 373720 shalem20@013ne         506529579
31950 עופר שרר 34825216 ofer@sherer.org משעול השוהם 1 חולון     050‐8800302 057‐81708
31951 Ehood Garmiza   udi_garmiza@hotm  Tel Aviv 67021   052‐520‐0788
31952 ליזט פרץ 62186234 lp4@walla.co.il סייפן 18 להבים 85338   08‐6518250 5.06E+08
31953 ליזט פרץ 62186234 lp4@walla.co.il סייפן 18 להבים 85338   08‐6518250 5.06E+08
31954 lizette perez 62186234 lp4@walla.co.il סייפן 18 להבים 85338   86518250 5.06E+08
31955 אושרית מסילתי 43182658 osh.ve.nir@gmail. עקיבא 26 רעננה 43263   524341342
31956 נעה אביטל 39427711 navital@gmail.com150 אבן גבירול תל אביב     054‐5648651
31957 אלי עטר 42030494 el‐at@bezeqint.ne השרון 18 הרצליה     099587037/0523644375
31958 לימור בטש 24510968 limorbetesh@gma        525993710
31959 תומר ראוך 25421652 tomer_rauch@wa איינשטיין 63 א חיפה     077‐4024006 054‐72822
31960 שלום ירקוני 51027431 LINOYARKONI@W         773324056
31961 גבי יוספי 41536491 gabi1818@walla.c         052‐9969797
31962 אינה ס. 3.21E+08 ivina_71@yahoo.c        544221681
31963 אמיתי קרני 34126334 amihas77@walla.c שילר 12 כפר סבא     522943456 99554776
31964 אלישע טורניאנסקי 56222607 elisha@hortal‐net ברנשטיין כהן תל אביב 63424   36958412 5.42E+08
31965 אלישע טורניאנסקי 56222607 elisha@hortal‐net ברנשטיין כהן תל אביב 63424   36958412 5.42E+08
31966 אילה סאפר 39192414 ayasaffer@walla.c         26450556
31967 סיון ניר 40047847 sivan_nir@yahoo.         544557789
31968 דוד לוי 3.1E+08 mamagotou@nan         26480494
31969 יבגני פטלה 3.05E+08 fatale1956@yahoo        506273523
31970 אוהד סטולוביצקי 52794823 ohad9414@hotma קיבוץ כנרת קיבוץ כנרת 15118   46759414 46759414
31971 אוהד סטולוביצקי 52794823 ohad9414@hotma קיבוץ כנרת קיבוץ כנרת 15118   46759414 46759414
31972 מוטי פרליס 52917911 mordehipe@shaam הדרור 21 מושב עין ור     0577635386/097963097 5.06E+08
31973 סיון ניר 40047847 sivan_nir@yahoo. הכלנית 4 כפר סבא     054‐4557789 054‐45911
31974 יפעת לוגסי 29644093 ifatush10@gmail.c הר הצופים 5 ב' רחובות     054‐2434178 076‐54777
31975 טל סופר 24347999 tal_sofer@walla.c מושב מדרך עוז       0777992401/0503216916 5.03E+08
31976 אלכס זלינסקי 3.17E+08 zelinsky.alexander         544690792
31977 ניקול לסקר 13889373 lascar47@gmail.coקרית שמונהיקותיאל 10 כניסה     04‐6907675 050‐75776
31978 ליאת סרנוף 28680437 nialiat@gmail.comעין הוד )אין מס 'ב       077‐7994882 054‐49942
31979 בוכינגר נתן 3.14E+08   דבורה הנביאה 4 בני ברק     050‐4150760 03‐619078
31980 פריד גיתיאת 71577340 abgt@zahav.net.il         03‐6749115
31981 איל שלו 59246322 kidma1230@walla רוטשילד 19 מזכרת בתי     544218203
31982 חגית ראש 23955404 hagit.rosh@gmail.רח 'סיני 1061 ש טבריה     050‐2471261 04‐679620
31983 אילן רוסו 48078125   נתיב חן 77 חיפה ) נווה     050‐6461180
31984 shimon goren   shimongoren@gm  tzrufa     +972 0544733893 5.02E+08
31985 יונתן פלוצקי 40635831 yahoo613@walla.דרך הרכבת 49 כ ירושלים     054‐6880050
31986 Vitaly Greditor 3.14E+08 stvitaly@gmail.comTof 9 Rishon Le Z    546393493
31987 אסף אגמון 21396866 assaf.agmon@gma הבנים 44 הרצליה 46379   054‐3378408 054‐31663
31988 ליאור ורטהיים 3.01E+08 liorwert@gmail.co        542441044
31989 תומר בסון 2.01E+08 t.basson@gmail.co חייקה גרוסמן 3 ראשון לציון 75760   054‐5967357
31990 כרמלה לכיש 6053961 carmelal1green@g        077‐7060332
31991 כרמלה לכיש 6053961 carmelal1green@g        077‐7060332
31992 משה אסולין 50629658 momuas@gmail.co        525667847
31993 סרגיי ברנובסקי 3.1E+08 sergik75@walla.co        505258500
31994 קרן שורר 32786907 Keren.shorer@gm         08‐9495766
31995 אילן אמית 59726331 ilanamit.mc@gma         526774476
31996 דינה רןם 52137742 dina_rom@walla.c        04‐8773603
31997 עומר ויזל 21943873 omer86r@hotmai יפרח 8 פתח תקוה 49466   546696716 5.45E+08
31998 שלמה נבון 57750184 lavonzax@zahav.n קתרוס 12 ראש העין     0544261112/0542303998
31999 עומרי הררי 32007304 omrih@paz.co.il הנשיא 3 כרכור     054‐7727127
32000 עודד גורני 22467989 gornio@netvision. קפלן 28 קרית אונו     0526667770/0504432495
32001 דורון גולדברגר 58368929 goldbrgr@zahav.n התומר 10 ירושלים 96189   26414414
32002 אילן בראור 24438640 ilan.ibd@gmail.co         543451135
32003 upgradeit l     logvinat@gmail.co ברניצקי 34 ראשון לציון     054‐4566254‐054‐4566254 03‐956313
32004 paul grosz 13323704 paulgrosz@hotma         577678717
32005 אלי צרפתי 57214447   מגדל העמקציפורי 10     04‐8518274 050‐84370
32006 משה שוקרון 32213886 moshe_sh1@walla ניסים בכר 3 בת ים     506698052
32007 משה שוקרון 32213886 moshe_sh1@walla ניסים בכר 3 בת ים     506698052
32008 יבגניה פרידמן 3.32E+08 doc.fridman@gma התאנה 235 מושב אורה 90880   525652256
32009 יבגניה פרידמן 3.32E+08 doc.fridman@gma התאנה 235 מושב אורה 90880   525652256
32010 בתיה כהן 54981105 cbatia@mam.org.         050‐8296437
32011 אתי עזריה 24542326 azria55@walla.com        505392753
32012 אבי  מויאל 28085538 av_moyal@walla.c        505911122
32013 מאיר עטר 70273552 atarmem@gmail.c המרגנית 32 רמת גן 52584   37517585 5.23E+08 35753445
32014 מאיר עטר 70273552 atarmem@gmail.c המרגנית 32 רמת גן 52584   37517585 5.23E+08 35753445
32015 בתיה כהן 54981105 cbatia@mam.org. קול התור 8 מעלה אדומ     050‐8296437 02‐535142
32016 אילן בראור 24438640 ilan.ibd@gmail.co חיים בר לב 11 רעננה     054‐3451135 054‐55691
32017 שרה מיכאלי 14259477 MeirMi@Radware רזיאל 31 נתניה     052‐6118259 052‐29376
32018 רעות נורימברג 42833673 reutnor@walla.co ניב דוד 30 באר שבע     4560055‐050עופר 050‐45600
32019 מתן יונתן 36693844 matanyonatan1@ ארזים 7 מבשרת     052344937
32020 דן גוט 25116146 dangh32@yahoo.c הברוש 3 מושב בית נ 90830   054‐6776704
32021 רונן אלחרר 32267098 relharar@micron.c קיבוץ אור הנר       0547886523/052710518



32022 רון ושירה יעקובוביץ 38396867 y707070@gmail.co תרפט 4 פרדס חנה     0505409397/0506000351
32023 משה זיידה 51161081 moshzaid@gmail.c בר כוכבא 4 הרצליה     052‐5773412 052‐87783
32024 יצחק גרודזינסקי 67825000 grodz@bezeqint.n ניסנבוים בת ים 59660   573110445
32025 מיכאל הראל 51040434 tamar‐h@zahav.ne המצלתים 16 מעלה אדומ 98390   25355154 5.48E+08
32026 מיכאל הראל 51040434 tamar‐h@zahav.ne המצלתים 16 מעלה אדומ 98390   25355154 5.48E+08
32027 מירב סלע 58667809 teyarok@gmail.co נהרדעא 19 תל אביב     054‐5291875
32028 דודו דהן 34941948 dududahan5@wal קרית ביאליקדפנה     525114102
32029 דודו דהן 34941948 dududahan5@wal קרית ביאליקדפנה     525114102
32030 יצחק חסון 60125762 hason555@gmail. קרית‐שמונהיהודה הלוי 22     545719920
32031 הדס טופור כהן 38618211 htopor@gmail.com        506720131
32032 בני כהן 60633344 bcohe2x@gmail.co        054‐2021431
32033 קארין סכול 33539271 karin.skool@gmai רקפת 58 יישוב מתן     052‐6599100 054‐63414
32034 בתשבע צור 14328322   שדרות עוזיהו 31 אשדוד 77379   08‐8565954 052‐65323
32035 חובב פרץ 27991694 hovavper@gmail.c        054‐7298809
32036 יניב אינסל 27806322 yaniv@imlaw.co.il מעלה השחר 8 רמת גן     052‐6244057
32037 יעל אטדגי 57955544 yael227@gmail.co         508280449
32038 יעל אטדגי 57955544 yael227@gmail.co האורן 118 קרית אתא     050‐8280449 057‐76267
32039 אלדד ורדי 28418150 eldad.vardi@gmai שער אפריםהגלעד 228 42835   542428146 5.42E+08
32040 אלדד ורדי 28418150 eldad.vardi@gmai שער אפריםהגלעד 228 42835   542428146 5.42E+08
32041 אלירן שיליאן 39403779 shilianeliran@gmaיישוב ענב )ליד כפ       057‐8178964 054‐74699
32042 מימון כהן 79832564 tovaco7@gmail.co בית שאן 44 באר שבע     054‐4551302 08‐641704
32043 מריה ארנזון 3.21E+08 arenzon1987@gm יצחק שדה 45 קרית אתא 28042   544415881
32044 גיא בורנשטיין   guy27b@gmail.co   ירושלים 97822   050‐437‐9779
32045 עדי בז'ה 34213207 adibeja@gmail.co         528282836
32046 ויקי אייזיקוביץ' 3.11E+08 lilysia@inbox.ru הרב אלנקווה319 דימונה 86000   545781819
32047 ויקי אייזיקוביץ' 3.11E+08 lilysia@inbox.ru הרב אלנקווה319 דימונה 86000   545781819
32048 Liran Michaely   blm017@gmail.co   Maale Adu     050‐213‐0066
32049 חלבי נביל 26438028   דלית אל כרמל דלית אל כר     048397126/0526870484
32050 אורי גרבי 28035764 urigarbi@hotmail. קדם 168 שוהם     054‐4401670
32051 לבנה קפון 10201481 levcapon@netvisio ישורון 1 תל אביב     03‐5244719 35290681
32052 עופרה חאסר 22920557 yossi@dm‐ltd.co.i איכילוב 10 נתניה     0523081919/0546229030
32053 יריב קרין 23813579 yarivkarin@gmail.         507361159
32054 יהודית כוכב לב 4262424 sternhartz@gmail סורוצקין 18 ירושלים     052‐6903015 02‐537306
32055 יורם ברייר 65058505 yoram@gemolab.c משה קול ירושלים 93715   26796033 5.02E+08 36252425
32056 יורם ברייר 65058505 yoram@gemolab.c משה קול ירושלים 93715   26796033 5.02E+08 36252425
32057 צילה דיאמנט 10291441 d.cilla@gmail.com ויזל 21 תל‐אביב 64241   03‐5223875 5.26E+08 03‐5223875
32058 גלעד קרמר 25430828 giladkr@gmail.com        508224990
32059 גלעד קרמר 25430828 giladkr@gmail.com        508224990
32060 יהודית רובין 67391482 rubinsj@walla.co.i הנטקה 64 חיפה     050‐2066917 04‐825589
32061 איריס כהן 28673622 iriscohen@rotemi לילך 22 דימונה     050‐6200520 054‐31559
32062 חלמיש ליאת 34190553 botritis1@gmaill.c גולדה מאיר 30 חולון     0502020975/050400274
32063 יגאל חקק 70900667 shlabim@waallaaa        35707534
32064 סרגיי סובול 3.14E+08 sergey.sobol@gma        546505708
32065 סרגיי סובול 3.14E+08 sergey.sobol@gma אבא הלל סילבר חיפה     054‐65057
32066 אברהם אור בן זהב 9425539 zabo_1@hotmail.c י.ל גורדון 9 תל אביב     052‐2753380
32067 ילנה ויינשטיין 3.11E+08 Lena@hamechade קרית ביאליקרח 'הגליל 24 27019   054‐4794709 04‐8721110
32068 ילנה ויינשטיין 3.11E+08 Lena@hamechade קרית ביאליקרח 'הגליל 24 27019   054‐4794709 04‐8721110
32069 דמיטרי שצרבטוב 3.09E+08 ila30@walla.com A 1 ניסן אשדוד 77756   526307538 5.26E+08
32070 אורלי הורוביץ 23664303 hhorovitz@bezeqi         86781046
32071 תמיר ענבר 21613880 tamir2805@walla.         524745000
32072 ראול ברק 3.12E+08 raulines7@hotma הנטקה י‐ם 96629   545337439 5.45E+08
32073 ראול ברק 3.12E+08 raulines7@hotma הנטקה י‐ם 96629   545337439 5.45E+08
32074 רוסלן רייזלמן 3.1E+08 ruslan62@smile.n         522353444
32075 שלום ברלצקי 16713745 shalombe@gmail.         522711705
32076 lior amarilio   lior1a@yahoo.com  YOKNEAM 20692   054‐566‐7311
32077 לוטן פרץ 2.01E+08 SAGIV20051@WA בעלי התוספות באר שבע     524202212
32078 שילה אסף 24143042 shilo.assaf@gmail         548041210
32079 ריקארדו סופי 3.07E+08 r.soppi@medent.c משה סתוי 2 באר שבע     0523252255/0774942225 5.45E+08
32080 שימי סבח 32369779 shimis99@ynet.co         524008962
32081 Eran Bareket   eranb@gilatadv.co  Tel Aviv 69710   97235672000
32082 shlomo elzenshtein 16754012 shlomo.felzen@gm  נתיב הים 11 נשר 36700   48210467 5.29E+08
32083 shlomo elzenshtein 16754012 shlomo.felzen@gm  נתיב הים 11 נשר 36700   48210467 5.29E+08
32084 מ.ע 334779עמותת תיק 24583445 sakana.manela@g מגדל העמקהתדהר 10     0526105419/0526102961
32085 אמיר בלוך 29582624 amirbloch@gmail.         054‐7645679
32086 hilik amram 55018923 chilika@afcon.co.i קרן היסוד 19 חולון 58484   052‐5524318 03‐556681
32087 צופית שמואלי 57090417 hurgins2@netvisioאמנון ותמר 21 א ק .טבעון     508634844
32088 לימור כהן 29613833 limcoh@yahoo.co         04‐9582450
32089 פול גדג' 17894924 paul60@walla.co.i         772031263
32090 רפאל שביט 37261369 shavit_rafi@hotm גבעת שמואיוני נתניהו 14     545778212
32091 רפאל שביט 37261369 shavit_rafi@hotm גבעת שמואיוני נתניהו 14     545778212
32092 יוני טחן 57844144 yoni@ashtrom.co. הסביון 2 רחובות 76568   542324470 5.24E+08
32093 הרנן מהאודי 17589219 m_1958@bezeqin הגליל 51 רעננה 43251   97469078 5.09E+08
32094 אמיר תירוש 25457466 tirosh.amir@gmai         542548809
32095 עשירה בן יחזקאל 74096 aviven1@013net.n        526146697
32096 חביב בן יחזקאל 94656 ventura.hag@gma        526146697
32097 Daniel Eshkar 50700160 edl49@hotmail.co         35223313
32098 חוה טאקו 77578433 tako50@walla.co. חיים הזז 4 תל אביב 69407   526487712
32099 איל ניצן 66658030 eyalnitzan1@gma         547940449
32100 Evgeny S 3.06E+08 evgenys.sh@gmai         545325775
32101 ענת אילן 43493162 anatfish@hotmail אומץ 1 אומץ 38870   528119804 5.25E+08
32102 naama sheba 35758754 naama.sheba@gm דיסנציק 16 תל אביב     545446372
32103 סארי קטייש 3.05E+08 real_love.sa@hotm מגאר ראס לחאבי 20128   506451007



32104 אורי פנירי 54283346 oripaniri@gmail.co אבנר פנר 14 נס ציונה     0578154430/0546263740
32105 רועי מיכאל ooooooooogorkey@hotmail.c         504054104
32106 אסא אזראן 43357300 asa@pele.co.il         528694932
32107 בנימין סבן 2.01E+08 bs000@walla.com קרני שומרוןקוממיות     527916644 5.28E+08
32108 עדיאל טיירי 27341791 adiel1974@gmail. 211 הר ברכה 44835   546199303 5.46E+08
32109 גולן אמר 28105518 golanamar@hotm         544938081
32110 ofir nagar 33521921 shayor2@gmail.co        6304038599
32111 yossi Leybovich 31989593 sleybo@gmail.com ת.ד 203 עין כרמל 30806   507630844
32112 יחיאל עמרם 55018923 chilika@afcon.co.i קרן היסוד 19 חולון     052‐5524318 054‐20607
שלום או מע32113 טרלצקי 34071159 shalombe@gmail. אברהם טיכו 4 באר שבע     0522711705/0502125948
32114 איזי שטיין 2021046 izi202@gmail.com. מושב צורית ד.נ       04‐9581006 054‐43757
32115 בני עשירה חסקל 74096   רפאל דה לה פרג ירושלים     0526146697/026768801
32116 סקולץ סיגל 28008373 sigis_10_11@walla        524765991
32117 אלכםנדרה גרושבוי 3.23E+08 alexgrushevoy@gm משה שרת 58 באר שבע 84786   546310306
32118 איציק צפניה 11862430 is@donna.co.il י.ל.פרץ 14 ראשון לציון     052‐8117010 03‐956367
32119 יוליה קורבוט 3.09E+08 omgklz@gmail.comמרכז בעלי המלא תל אביב 63824   504603726
32120 יורוסלב פדורוב 3.06E+08 yaroslavsf@gmail. שמשון 43 חיפה     054‐4643199 04‐825146
32121 ישי רוזנטל 9506197 ishyr@bezeqint.neשדרות התמרים רמת גן     054‐5677250 03‐751012
32122 אנטולי אהרון 11087400 anatoli888@wallaהאלה 611 )שכ 'א אור עקיבא     054‐6925463 04‐636137
32123 צביה דירובן 17193384 derovan@hotmail נחל מאור רמת בית ש     02‐9921323 052‐40001
32124 צביה דירובן 17193384 derovan@hotmail נחל מאור רמת בית ש     02‐9921323 052‐40001
32125 מנחם פפר 9594680 menachem.pheffe הלוטוס 10 רעננה     054‐4540354 054‐45463
32126 ויטלי ברוק 3.14E+08 bruk2381@gmail.c החשמונאים 56 חולון 58242   547205391 5.43E+08
32127 משה גרש 57747073 gersch.m@gmail.c4 מושב בית חדרך אמת המים 37807   46262062 5.76E+08
32128 משה גרש 57747073 gersch.m@gmail.c4 מושב בית חדרך אמת המים 37807   46262062 5.76E+08
32129 קריסי לבקובעדי 41706326 adi.levko@gmail.c"מושב כרם מהר       052‐3590061 0522‐2674
32130 גיל פז 33129537 gil.gilpaz@gmail.co התמר 8 פרדסיה     052‐8397323
32131 תאודור פלטאו 27907708 teddyf@gmail.com הסייפן 9 מושב עין ור     054‐7769449 054‐47387
ויקי כריסטינ32132   38278990 nitzan.karavany@gמתחם התחנה מ תל אביב     03‐7367272 054‐30703
32133 מוטי סרוגו 53912481 motiss2@walla.co החשמונאים 64 קרית מוצקי     04‐8763051 3‐052בתיה
32134 יוסי זיו 28098275 yosziv@gmail.com יוסף הגלילי 8 רמת גן     052‐6111087 03‐766898
32135 ליאור רוט 66432436 liorroth@gmail.co        
32136 אילי דהן 39711031 iilly.dahan@gmail. העבודה 38 תל אביב     052‐4275000
32137 שמעון אבוטבול 34454132 sa7800@walla.com ותקין קדימה 60920   507806165
32138 דוד פרינץ 53919700 aprinz@bezeqint.n        524601414
32139 רוחמה נגר 55627038 lnagar@walla.co.il רבדים ירושלים     26720916 5.06E+08
32140 שלומי נקר 29336781 shlominakar@gma        506014241
32141 מריאן אברג'יל 59322024 ma‐gu86@hotmai         528083142
32142 יורם פלג 51684710 yorampeleg@gma         505300565
32143 שמואל ליבנה 1709286 shmuel.livne@mfa13 מבשרת ציוןשדרות החושן    
32144 דוד מלכה 27007616 amirm87@zahav.n        542446964
32145 מלי מנחם 43423706 malime23@walla.         502283957
32146 נועה לוי 66680273 levynoa@gmail.co         054‐5348899
32147 משה ממו 59187757 mamo100@neto.n הר בנטל 3 צפת     054‐2881655 04‐692222
32148 ויקי מלצר 3.07E+08 vicky.meltser@gm כרמל 7 רחובות     054‐6373513 077‐71723
32149 ראובן בכר 54124698 devorab@haifapo דולב 3 חיפה     545708874
32150 לירון אזולאי דהן 66024274 lironaz@walla.co.i שביט 2 קיסריה     054‐2422112 054‐33398
32151 שדמה קדר 54299615 kedar12@012.net הס 16 תל אביב     0544525479/035254791
32152 עדה בונדי 3935657 adkur@intercall.coמגדלי אלישע יאי חיפה     830904404
32153 אלון קוסקס   irit323@gmail.com משק 211 מושב יד נת     054‐2470208
32154 שלום מלכה 29273992 mlshalom1@012.n5 הנרייטה סולד קריית ים     050‐7446036 077‐70033
32155 גבי אלון 69211985 gabia10@walla.co הלוטוס עכו     546638402
32156 זאב שוורץ 52007937 schwartz_zeev@ya ברלשטיין 31 ראשון לציון     054‐2444851 03‐946405
32157 יואב אפודי 58707480 yoavafudi@walla.c בן יהודה 26 א נתניה     054‐4748309 077‐40036
32158 בלאל רבאח 28364792 rabahbelal@hotm כפר עראבהרחוב ראשי     052‐3726465
32159 ירון מוש 31762479 yaronmosh1@wal סוקולוב 8 א' קרית ים     052‐3891787 052‐37336
32160 שולמית קיציס 33404682 shularos@gmail.co מעלה גלבועמעלה גלבוע 19145   523992223 5.24E+08
32161 איתי בנקיר 66730870 itai.bankier@gmai גואטמלה 16 ירושלים     508490985
32162 בתיה גלמן 13161799 gellmanb@zahav.n בר יוחאי79 ירושלים 93345   508180076 7.74E+09
32163 נועם קסטנר 22897789 noamka66@gmail   מיחמנים     052‐3793121/049937252 5.23E+08
32164 מיכל לסר 35924059 michal_las@walla         02 6438926
32165 דרור זילברמן 38154043 drorsilverman@gm        524434217
32166 בן כץ 38791166 benk@ekmd.huji.a        03‐5162974
32167 דורון ירמיהו 25110438 y_doron@hotmail שמואל עדן 2 ירושלים 97580   054‐4226384 02‐656772
32168 נעמה אפיק 27430925 adikn@walla.com נחל עיון 5 מודיעין 71703   545677279
32169 אביב גולן 22928600 shlomitaviv@gma         507879291
32170 דפנה חורב 51049344 dafna.horev@gma מבצע דני 17 ראש העין     545219649
32171 דפנה חורב 51049344 dafna.horev@gma מבצע דני 17 ראש העין     545219649
32172 אבי בלומברג 31769169 bloombi@hotmail קקל 55ב טבעון 36082   503685614
32173 Anna Panik 3.21E+08 annie.dwbh@yahoYabetz, 13 Rehovot 1436   545454480
32174 Anna Panik 3.21E+08 annie.dwbh@yahoYabetz, 13 Rehovot 1436   545454480
32175 טל לוטן 34541821 tal@aerodentis.co         526567378
32176 דרורה שמי 6447213 giora_shemi@kfar קיבוץ כפר עבית 16 85142   86803116 5.24E+08
32177 רונן דקיס 29464229 ronendak1@walla שטיינהרט 5 נהריה     054‐4449405 052‐37305
32178 martha mor 11546595 martamormarta@ קיבוץ עין שמשיכון מזרח 38816   052‐8908893 04‐637419
32179 martha mor 11546595 martamormarta@ קיבוץ עין שמשיכון מזרח 38816   052‐8908893 04‐637419
32180 ניצן דורי 43142603 nitzandory@hotm         050‐2333833
32181 גל תבורי 24688582 tavori@walla.co.il         542665882
32182 Yacov Israel   myisrael1@gmail.c  Givatiim 53233   054‐455‐5116
32183 פאדי אבו ערפה 66173030 fadiabuarafeh@ho        546974698
32184 אהרון פרסיקו 5285085 adpersiko@yahooפינסקר 8 רחובות רחובות     544363672 89316557
32185 אהרון פרסיקו 5285085 adpersiko@yahooפינסקר 8 רחובות רחובות     544363672 89316557



32186 מיכל זלצמן 24669806 uq644@iec.co.il חברת חשמל)הש חיפה     04‐8184538 050‐20880
32187 דרור אוסטר 29333093 dror.oster@gmail.   מושב נורדיה     054244326
32188 אביחי אוראל 38523445 a@iorel.com מושב נווה אמושב נווה אילן     526429212 7.77E+08
32189 חזי מרודי 66478439 caa@walla.co.il דרך משה דיין תל אביב 67320   507775251
32190 ירון הר‐שושן 22650006 kolibir@013.net         505218061
32191 משה כהן 67597047 oribashan70@gmaהאדמו"ר מילבוב ירושלים     052‐5941110
32192 אידית מאור 57308322 iditmaor@bezeqin חיפה )נווה שמימון 38     052‐8364376 04‐823829
32193 רמי זליקוביץ 55509541 razmedia2000@ya אח"י דקר 37 תל אביב     054‐5440141
32194 חגי מוזן 21609508 hagay.mu@gmail. ששת הימים 15 אריאל 40700   545901122 5.45E+08
32195 ניסים ביידה 54217385 avivniss@gmail.co פנינת הים 11 ראשון לציון 75404   524238423
32196 ניסים ביידה 54217385 avivniss@gmail.co פנינת הים 11 ראשון לציון 75404   524238423
32197 תקוה דפנה 55952816 tikva59@walla.comורדון 44 ד .נ .לכי וורדון 79437   545649734
32198 תקוה דפנה 55952816 tikva59@walla.comורדון 44 ד .נ .לכי וורדון 79437   545649734
32199 חנן זילבר 16352049 hananeugene@wa        545501737
32200 חנן זילבר 16352049 hananeugene@wa סייפן 12 חיפה     054550173
32201 אלכס קוחנובר 3.09E+08 alex.kokhnover@g44 שרה אהרונסון רמת‐גן 52292   544707892
32202 ורדה עגנון‐פורז 59757351 varda@lan‐lee.com אפרים 4 א רמת גן     054666453
32203 יריב מדבד 33503988 yaelandyariv@gm         549007715
32204 אייל עמר 32219628 amar_eyal@walla בן יהודה 17 נתניה     054‐4273528
32205 יוסי בראונשטיין 64582679 sela.int@gmail.com פשוש 10 כפר סבא 44246   09‐7676245 5.07E+08 1‐539‐7676245
32206 יוסי בראונשטיין 64582679 sela.int@gmail.com פשוש 10 כפר סבא 44246   09‐7676245 5.07E+08 1‐539‐7676245
32207 דודי וייצמן 69224947 dudiw@eggedtour הגומא 1 גבעת עדה     057‐7620700 04‐618080
פיקאיטאפ ב32208   5.14E+08 shani@picitup.comהתעש 10 בנין בי רמת גן     074‐7020972 052‐55262
32209 מיטל הלל 65943912 maihillel@gmail.co        054‐5866865
32210 שלומית גולן 58255985   רח 'דוד המלך 9 ערד     077‐7956860 054‐55466
32211 יגאל זאיאץ 3.09E+08 izaiats@gmail.com        507667508
32212 מרדכי דיין 68869213 rudy10@walla.comארלוזרוב 82 )פינ בת ים     050‐8335580 03‐507440
32213 שי גולדנברג 59670968 nomishay@012.ne אצל 9 א רמת גן     0528787999/0505488942
32214 יבגני בליומין 3.2E+08 dum2004@inbox.r        543160907
32215 דן ראב 9389552 raabnet@hotmail.         052‐7369486
32216 שרי אורלין 39084777 saraiorlin@gmail.c        546560008
32217 יגאל הרשיש 28058782 lilach32h@walla.cמושב נווה מיכאל       057‐7474308 052‐46808
32218 קובי טובול 37825965 judtubul@gmail.co אושיסקין 41 ראשל     050‐2401441 050‐81800
32219 מתי קורן 56757503 mkk60@walla.com יחזקאל 20 חולון 58836   522247110
32220 David Fidler 17089418 fidler@012.net.il Leib Yafeh Jerusalem 93390   26729539 5.29E+08 26729539
32221 David Fidler 17089418 fidler@012.net.il Leib Yafeh Jerusalem 93390   26729539 5.29E+08 26729539
32222                
32223 יואב אילוז 24626764 ilozshir@zahav.ne ההגנה 1 באר שבע     057‐8153190 08‐628886
32224 אפרת דיין שיאון 66387820 efrat.t.dayan@gm רח 'הל"ה 25 גבעתיים     052‐6866435 054‐81168
32225 ויקטוריה קוקולייב 3.07E+08 chenvictoria.k@gm        545455892
32226 רונית פיינמן 33896945 ronitfine@yahoo.c הדף היומי 607 ירושלים     054‐8421940 02‐679610
32227 משה סדזבקה 8443046 bd699730@zahav ברזילי 9 ראשון לציון     03‐9695469 050‐68858
32228 גרשון פלד 50458991 gery_peled@walla        507831422
32229 Eyal Shaheen   shaheeneyal@yah   Ma'alot tar 21550   +972 0526261190
32230 נעמה גרובר 36182251 naama.gruber@gm        525453901
32231 יגאל קרלינסקי 3.11E+08 slimaku@walla.co קרול 11 פתח תקווה 21212   544539003
32232 עופרה גוטסמן 58146556 haim.gotesman@g הרצל 1 נהריה 22408   49925021 5.45E+08
32233 shuli krisi 23756935 shulikr@walla.com        545205821
32234 peter alperin 3.04E+08 peter_alperin@wa        525663106
32235 אלי רוזנברג 52991783 eyrosenberg@gma אברהם שפירא נתניה 42317   543307117 5.47E+08
32236 יוני כהן 37396082 yoni.amsterdam@        525989867
32237 רום טימור 31449242 romtimor@013.ne יקנעם עליתנחל שורק 9     052‐4290825
32238 תמיר הורוביץ 22606693 tamir36@gmail.coזכרון יעקב 36 )ש פתח תקוה     057‐8166714 03‐923147
32239 חוה רחמני 3.02E+08 havuchka@walla.c העצמאות 81 פתח תקווה     525727607
32240 דימה קלקו 3.18E+08 sveta96@gmail.co ששת הימים 24 אריאל     050‐7377804 03‐936466
32241 נילי פרימט 57321192 nili619@walla.comמושב נורדיהמושב נורדיה הבנ     0546799201/376
32242 ענת אלפיה 58024506 alfia10@walla.co.i ירושלים 33 קריית אתא     054‐3174217 04‐845018
32243 ארז בן שמעון 25087685 erez.benshimon@         502223355
32244 גבי זודיק זודיק 16857476 zodik@il.ibm.com         972546976377+
32245 גלעד טור 28781292 gilad@tourengine         522700512
32246 גבי דוביק 16857476 zovik@il.ibm.com האשל 11 נשר     0546976377/0546417053
32247 סטס מרגוליס 3.04E+08 stas.margolis@gm גלבוע 106 אלפי מנשה 44851   9.73E+11
32248 Zvi Zisser   zvikaz@gmail.com  Givat Shmu    +972 0548000240
32249 כהן אלמלייהליזה 24222275 tutula69@aol.com חוחית 15 זכרון יעקב     054‐2806860
32250 ד"ר ציון זכאי 70793336 zakai10@smile.ne יקינטון 5 )כניסה  אורנית     054‐6490717 03‐936907
32251 רונן גליקו 28576619 totah‐al2006@nanסמטת נחמיה תמ קריית מוצק     054‐7322083
32252 דניאלה ברק 68751759 dandush230@gma        502941300
32253 מאיר חדאד 3.09E+08 shabat.breslev@g פרדס רימונים כוכב יעקב 90622   054‐8429006
32254 אברהם קרסנטי 59701045 avik149@nana10.c העירית 14 מעלה אדומ 98538   25352193 5.06E+08
32255 הדי עובדיה 34910109 hidaeo@gmail.com 92 מושב פארן 86835   524260581
32256 ענבר לוי 32758989 inbarbarak@yahoo רימונים רינתיה     502555245 5.03E+08
32257 אסתי פרץ 33635913 stp@hotmail.co.il נחושה נחושה     524767288 5.27E+08 86880686
32258 אסתי פרץ 33635913 stp@hotmail.co.il נחושה נחושה     524767288 5.27E+08 86880686
32259 איתן אלמוג 24526204 almogeit@gmail.c32 שלמה בן‐יוסף באר יעקב 70300   054‐4899540
32260 Pierre Farache 3.12E+08 fpierre06@gmail.cהאשכולות 10 א Atlit 30300   054‐788‐5662
32261 ניסים בלט 32117665 nussimbl@gmail.c שמעון לוזון 4 עכו     054‐4557004
32262 דניאלה ברק 68751759   קרית ביאליקרח 'דן 3     050‐2941300 077‐70024
32263 גיל שדה 25331281 gil@gil‐saceh.com  זלמן שניאור 13 חיפה     528378361 37361020
32264 דיצה ולנסקי 5269535 vilensky.alexander התישבי 74 חיפה 31062   0506715032/23 ,6342 ת.ד
32265 איתן מילוא 58839333 eitanmilo@gmail.c השניים 12 גבעתיים     077‐4245028 050‐62327
32266 אילן בראור 24438640 ilan.ibd@gmail.co חיים בר לב 11 רעננה     054‐3451135 054‐55691
32267 יניב תנעמי 37641776 yeminiya@hotmai         052‐6264507



32268 רן קפלן 39125471 eitankaplan16@gm פנימיית בייר רח ירושלים     054‐7860569 054‐78601
32269 גרשון מיליקובסקי 12705596 gmilikov@gmail.co קרן היסוד 44 רעננה     09‐7461824 052‐36639
32270 רמי לבנר 51177202 rami52@012.net.i תלפיות 17 רמת גן     052‐2308569
32271                
32272 נדב פלדמן 39965678   קרית ביאליקקרן היסוד 89     523973003 5.25E+08
32273 דובינסקי טטטטיאנה 3.04E+08 tatyanadu1978@h        544548378
32274 יהלי ספי 50331008 yalishessi@gmail.c31 אנשי בראשית הוד השרון     0543339335/0523285520
32275 יניב תנעמי 37641776 yaniv.tan@gmail.c כנרת 57 אשדוד     052‐6264507 054‐46586
32276 דויד נוטמן 25188079 dnuttman@gmail. זמל זוסיא 14 נם ציונה     0542068180/0526998266
32277 אמיר קרספיל 36262426 amir190379@hotm        545681787
32278 גנאדי קרלר 3.12E+08 gennady57@012.n        545923891
32279 hedva cohen 12966438 qeen.hedva@wall         36196699
32280 ניר גוזמן 38544664 guzmannir@yahoo בית הילל רמת גן 52404   542203811 54226987
32281 ניר גוזמן 38544664 guzmannir@yahoo בית הילל 3 רמת גן 52404   542203811 5.45E+08
32282 רון יניב 57370876 ronyaniv.yaniv@g         050‐5206677
32283 קובי קורמן 21655162 koby03@gmail.co         544726441
32284 Shai Bachar   betasx@gmail.com  Herzlia 46243  
32285 שמעון מילר 30496996 shimon222222@w אפרסמון 6 הרצליה     054‐7620102 052‐44080
32286 אייל אביאני 22275754 eyalaviani@gmail./2 אבא אחימאיר גדרה 70700   528395449
32287 שלום עוזרי 30688725 coheomer@gmail. השרון 18 רעננה     052‐68701
32288 צבי גור 31788193 zvzvi@mckinsey.coהמנופים 11 )בניי הרצלייה     052‐7777188 09‐971851
32289 צבי מנדלזון 40448441 zvim10@gmail.com ת.ד 372 כפר חב"ד 60840   542211891 7.65E+08
32290 דור אלבז 3.01E+08 dorelbaz@gmail.co72 אירוס הארגמן נתניה     09‐8356048 054‐97780
32291 צרלי אוחנה 62705843 sharli2130@walla. הלביא 2 עכו     504025640
32292 יחיאל רצבי 58344904 yechiel@newswayגביש 4 )חב 'ניופ נתניה )פולג     052‐2487667 7.33E+08
32293 נילי להב 35663200 lahav102@hotmai אורים 8 חולון     052‐2645641 03‐504408
32294 איתן מגן 68942903 eytamar@netvisio         524553333
32295 אמיר זליג 27299577 amirzelig@gmail.c אודם מודיעין     547703760
32296 אמיר זליג 27299577 amirzelig@gmail.c אודם מודיעין     547703760
32297 אהרון פסח 51968758 pesacha01@gmail דרך צרפת 63 חיפה     525100095 5.05E+08
32298 חני שביט 53316584 hannysh@gmail.co משק 154 מושב קדרון     054‐5953316 054‐44680
32299 שרה הגאי 50059013 sara6577@gmail.c פסטרנק 6 רמת אביב     0546417333/035491208
32300 שירה הלפרין 37574886 shira.halperins@g         547886668
32301 אורי ארצי 50097195 arziuri@costume.c הרב קוק 15       04‐8705038 054‐67084
32302 ציפורה מני 3028610 ziporamani@gmai אלי כהן 16 הרצליה     054‐6246211 09‐950193
32303 אייל פרקש 38627691 luka11@012.net.il35 שדרות הנשיא חיפה     050‐3828625
32304 אורן אור 28411411 oren1217@gmail.c רח 'דולב 97 גדרה     052‐5391106 077‐50021
32305 חגית פוגל 22432744 TIKTINER@013NET        502223046
32306 susan modiano 9313198 smodiano@gmail. ורדיה 8 חיפה 34657   48245783
32307 מאיר קוגוט 50495217   גורדון 9 )רמות רמ חיפה     04‐8237892 9‐054אפרת
32308 אומימה אשקר 33600073 nashkar@walla.co שכ מערבית עוספיה     0544819339/0546860049 48392694
32309 יצחק נתנאל 43361146 zakinetanel@gma משמר הגבול 6 חיפה     0548077326/0527278004
32310 ורד אדרעי 33868050 vered.edrei@gma         504440206
32311 nadav fishman   fishko@inter.net.i   gedera 70700   050‐553‐0044
32312 ארז רבי 40342230 erezrabi@gmail.co        547654731
32313 אבי יהודה 24503328 aviyehuda69@hot ראובן רובין 2 תל אביב     5408008234
32314 אבי יהודה 24503328 aviyehuda69@hot ראובן רובין 2 תל אביב     5408008234
32315 רוני אלבוים 59671958 roni.miobla@gma הרב נריה 8 ראשון לציון 75751   542077439 39524569
32316 רפאל בונן 54549613 rbonen@walla.com קרית חיים מיבניאלי 16 26274   054‐4424622 1.53E+10
32317 בועז אילון 59657791 boaze@theta1.co. דרך חברון 79 ירושלים 93390   02‐6251213 0545‐9393
32318 הילה הר צבי 33268525 hilahartsvi@yahoo        08‐99955514
32319 שרה אלון 30135206 sarahmiron@wallaכיכר עמוס הנביא מודיעין     08‐9265199 050‐62327
32320 קובי מגנזי 36255693 magnezi@gmail.co        529970799
32321 שטרנסברג אבי 68582303 avistrassberg@gm הסחלב 13 רעננה     0528231132/0523391950
32322 חגי אור‐חן 34690453 chagaior@gmail.co האיכרים 5 מושב שפיר     054‐7679428 054‐33788
32323 אלינור אטדגי 40093304 elinori007@gmail. דוד אלעזר 40 מודעין     0525797314/0547887999
32324 רנה ורדי 1704162   ורדיה 8 חיפה     052‐5691010 052‐83383
32325 סיגל אלון 58045972 SigalAlon@gmail.c        544785212
32326 שייקה שצברגר 10660876 shaike@uc‐care.co משה סנה 26 חיפה     04‐8344768 050‐63434
32327 רמי בן נעים 15451479 remyb@012.co.il         504314196
32328 נעם הורביץ 66730102 noam678@gmail.c        508691189
32329 אסתר מאיר 3.04E+08 esthermeyer@gm         549489013
32330 משה עשור 22330310 assor@live.nl         48775255
32331 מוטי מורל 51211704 motti@morell.co.i בן גוריון 1 בני ברק     523040333
32332 לילך בר‐נוי 25529090 lilachlb@walla.com דרך חיים 3 באר יעקב 70300   89217918 5.47E+08
32333 שלומי בקשי 22928774 oshri_xdd@hotma יוסף 8 נתניה 42564   523295387
32334 מוטי מורלח מורל תיקשו 51211704 momo30@gmail.c שזר 85 רמת גן     0523040333/
32335 אלון קמחי 25006735 alonkimhi@hotma טרומפלדור חולון     509303742
32336 אורן סלע 59214544 orensela@netvisio        054‐6161256
32337 חלי פופ 56190867 rokopop@gmail.co בי"ס חקלאי פרדס חנה 37000   052‐2441315
32338 נטלי זנד 40266546 tripelhot_tb@tele סייפן 14 טבריה     542454012 5.46E+08
32339 טומי גלנצ 16481244 glantz1@012.net.i משה שרת 1 ירושלים     057813127
32340 רן ש.דרבין 25570946 hershumiqwa@wa ק.משמר העהקקטוסים 1 19236   052‐4406964
32341 רן ש.דרבין 25570946 hershumiqwa@wa ק.משמר העהקקטוסים 1 19236   052‐4406964
32342 רם יערי 28554889 r.yaari@gmail.com הגומא 29 קרית טבעון     774452123 5.5E+08
32343 יואב מרדכי 2.02E+08 yoav179@walla.co עולי הגרדום 13 ראשון לציון     578156124
32344 ויקי דרבין 3.14E+08 tory112@walla.coקיבוץ משמרקיבוץ משמר העמ 19236   524398065
32345 יעל דיאמנט 39641311 yael_d123@walla. עלומים 11 רמת גן     546341061
32346 יעל דיאמנט 39641311 yael_d123@walla. עלומים 11 רמת גן     546341061
32347 גיא ניסים 3.13E+08 rsgn@bezeqint.ne         502232367
32348 חנה קסטל 65728545 castel‐h@actcom.         504479446
32349 אסנת דדון 24899388 osnatd0@walla.co        525710452



32350 אביבית הבי 38615928 avivitheby@gmail יוחנן בדר 10 רמת גן     37160606 5.07E+08
32351 משה כהן כהן 56547086 cohen_tamar@be         0506778329 משה
32352 עודד נחמוני 22577266 avivoded@013.ne         052‐6180680
32353 גיא אמינזדה 21476866 guyfm@012.net.il         528098899
32354 יזהר פנחס 56818644 yizhar7@gmail.com מינץ 19 פתח תקוה 49354   03‐9321973 052‐56515
32355 יזהר פנחס 56818644 yizhar7@gmail.com מינץ 19 פתח תקוה 49354   03‐9321973 052‐56515
32356 משה סייג 27993286 moshe4350@netv         573537411
32357 yariv markovits 25589086 markovitsyar@gm         542670741
32358 נחמה אפלבוים 9610684 nehama.applbom@ הרדוף 5 בנימינה 30500   463878607
32359 נחמה אפלבוים 9610684 nehama.applbom@ הרדוף 5 בנימינה 30500   463878607
32360 ענבר שטרוסברג 40552127 inbaramon@yaho         544257578
32361 חיים גל און 57492506 haim339@walla.co אחוזה 55 פרדס חנה/ 37075   549586488
32362 חיים גל און 57492506 haim339@walla.co אחוזה 55 פרדס חנה/ 37075   546586488
32363 נזיה שבל 24726887 yihia.hn@gmail.co האצתדיון 1/2 שפרעם 20200   526430545 5.26E+08 אין
32364 דיקלה עובדיה 28525490 ovadia777@gmail         504848442
32365 איל וייס 3.01E+08 weiss.e@gmail.co         524377928
32366 יונתן בלום 3.14E+08 luli.blum@gmail.c קרית נטפיםקרית נטפים 44815   39368026 5.48E+08
32367 יונתן בלום 3.14E+08 luli.blum@gmail.c קרית נטפיםקרית נטפים 44815   39368026 5.48E+08
32368 Itai Aaronsohn 35782507 itaia@logiagroup.c        524773928
32369 מיכאל שניאור 3.18E+08 sml_e@hotmail.co האלונים 10 נתניה 42565   545509563
32370 בוריס רזניקובסקי 3.06E+08 Boris_Reznikowski אייר 10 נתניה     057‐8171109 077‐51711
32371 גולי ניר 52758448 julie.nir@hotmail. שאול אביגור 5 תלאביב     0549910099/036990097
32372 יניב בירנבאום 53093076 yanivbir5@gmail.c        544571352
32373 מירלה ציאר 14993745 alextz5@gmail.com זבולון המר 2 קרית מוצקי     050‐8679550
32374 מיטל מסורי 32893851 meital_hm@hotm שערי‐תקווהיהלום 92     544640153
32375 Mauricio bustaminta 36467009 bustaminta@gmai         549700556
32376 יניב בירנבאום 53093076 yanivbir5@gmail.c דוד אלעזר 27 חולון     054‐4571352 661‐054טל
32377 גיא פאר 31989320   בורוכוב 13 קרית אתא 28201   052‐5093612 7.72E+08
32378 ענבר טל 31759665 inbarhagai@yahooקיבוץ גבת )ליד צ       054‐8077640 052‐77199
32379 אוהד רז 38249785 ohad.raz@gmail.c שדה ורבורגהדל 3 44935   523702277
32380 יוסף זהר 58097700 klipim@gmail.com        527080520
32381 ויקי דהן 55295521 vickydahan@wallaברקת 12 )שכ 'נו צפת     052‐3445953 052‐53301
32382 דוד ששון 58673211 dodi_007@013net דולצ'ין 29 חיפה 32882   506775736 5.26E+08
32383 יוסף בן בנימין 68598002 yosiabc@gmail יקנעם מושבדרך העמק     547617567 052282828
32384 דוד ששון 58673211 dodi_007@013net דולצ'ין 29 חיפה     050‐6775736 5‐052אלונה
32385 שני סגל 66443078  shanisegal@hotm סוקולוב רמת השרון     03‐5490192 5.44E+08 057‐9321612
32386 יוסף סצקוב 3.12E+08 ytus@walla.com קומראן 28 דימונה     054‐6653582 08‐657959
32387 גיל הופרט‐גרף 22738967 hgil@ui.co.il רפידים 4 כניסה 6 תל אביב     054‐4674201
32388 עמוס עקיבא 54056098 akivaamos1@wall מעלה אדומהשחם 42     050‐6500782 077‐92300
32389 אבי רז 50166388 AVIRAZ03@ZAHAV עציון רעננה 43562   523660060
32390 שון טל 40190662 shon_tal@012.net גדוד חרמש 22 ירושלים     0506412312/025838769
32391 מרסלו זייבל 69358257 mzaibel@yahoo.co אלכסנר ינאי 2 תל אביב     054‐5377587
32392 Lital Haimovich   lital.haimovich@g   Ramat‐Yish 30095   9.73E+11
32393 אלכס מיכאיליוק 3.21E+08 rolex_10@walla.co נתן הנביא 8 בני ברק     054‐3045845
32394 יבגני קבישצר 3.06E+08 yevgeni@hbrlabs.c נתיב חן 61 חיפה     050‐7803515
32395 יהונתן כנפו 2.05E+08 yoniknafo@gmail. מבוא הענבל 8 מעלה אדומ 98390   25351272
32396 shlomi chapal 34158519 shlomi.chapal@gm המורן 12 נתניה     542141107
32397 שלומי בן ארי 55094890 shlomi@orsan.co.         528555090
32398 יעקב יודין 3.09E+08 yakov.yudin@gma ריבקה 9 באר‐שבע 84513   547504666
32399 דינה סולומון 27036888 dinarica@012.net. פלמ"ח 28 חיפה     04‐8245928 054‐30735
32400 gil ofir 24965683 gil@arnir.co.il         526634405
32401 לאה אליאב 37310208 leaeliav@gmail.co         523119995
32402 אלכס צוקרמן 16371411 alex.zukerman@g         546724910
32403 אורי שושן 33305087 urish100@gmail.c הורדים 8 קרית טבעון     545646822
32404 דויד עזרא 36255875 ezra.david@gmail         509011739
32405 מוטי שניאור 23845142 shnor1968@gmail עין מור 33 אילת 88270   08‐6318822 050‐26263
32406 מוטי שניאור 23845142 shnor1968@gmail עין מור 33 אילת 88270   08‐6318822 050‐26263
32407 מור רוקח 25466624 morg@sitqad.co.il         507532733
32408 יוסי קיפר 28087567 yossiki@cellcom.c ווינברג 10 כפר סבא     528388350
32409 דיקלה קוגוט 32382434 dikla900@walla.co סוקולוב 40 נהריה     050‐5700279
32410 גיל קיני 24431991 gil@trinity.co.il התבור 160 ניירית     054‐4394993 03‐902111
32411 הנריך שורץ 16865537 israelna@elisha‐toיאיר כץ 12 מגדלי חיפה     04‐8309001 050‐54872
32412 שי נודלמן 33915471 nudells@nana.co.i        524768973
32413 דוד עזרא 36255875 ezra.david@gmail משק 69 מושב בית נ     050‐9011739 052‐35883
32414 ירוחימוביץ יבסיי 3.06E+08 galinay@clal‐ins.co פתח תקןה 58 נתניה     052858616
32415 שלומי בן ארי 55094890          
32416 שלומי בן ארי 55094890 shlomi@orsan.co. השושנה 23 קק בנימינה     0528555090/046380881
32417 רמי יובל 51251387 ramiyov@gmail.co כרם מהרל       0523285624/0522404927
32418 ליליה זקס סוקול 3.2E+08 lilia_zaks76@hotm וייצמן 27 כפר סבא     054‐6579737 054‐76541
32419 מריאנה רמקוביץ' 3.07E+08 marianna_ram@y         522212320
32420 אורי אשכנזי 40861684 oriashke@gmail.co פעמי אביב 1 גבעת ח"ן     543113095
32421 אורי אשכנזי 40861684 oriashke@gmail.co מושב גבעתפעמי אביב 1     054‐3113095 050‐24243
32422 איתי צרור 39558390 itayzr@gmail.com         528818558
32423 הרי פישמן 14017313 harry1234@walla. רח 'הערבה 1 גבעת זאב     02‐5362095 052‐23846
32424 טל אוסטר 34901223 talau8@gmail.com  herzelia 46365   052‐4004403
32425 אירינה איסקוב 3.17E+08 agnes2004@mail.r        545292878
32426 אלכסיי פומין 3.14E+08 alexey.fomin@gm         544323305
32427 שרה מיימון 31743222 sarayaniv@gmail.c        545315589
32428 אירינה איסקוב 3.17E+08 agnes2004@mai.r         545292878
32429 רפי בנבניסטי 69912186 galira@bezeqint.n הכורמים בניין 9 ראשל"צ     054‐5646174 6‐050עליזה
32430 אהרון אפשטיין 69507630 aaron@elsop.co.il הביכורים 28 חיפה     526224440
32431 אשר סגל 56618853   ברנר 11 חיפה     0528154401/0545760072



32432 אמנון קפרי 54054705 kapry1456@gmail לכיש 18 ררמת השר     502215001 7.74E+08
32433 אמנון קפרי 54054705 kapry1456@gmail לכיש 18 ררמת השר     502215001 7.74E+08
32434 שרה מימון 31743222 sarayaniv@gmail.c16 רחבעם זאבי אשקלון     0545315589/0776710071
32435 אתי בן עזרי 24586075 benezri4@walla.co שבטי ישראל כפר הרואה     04‐6251166 050‐53235
32436 אסתר טבריס 51827509 estert3@gmail.comצהל 8 כניסה ראש צפת     46974525
32437 אמיר ברקוביץ' 57788432 amirb1151@gmai רוקח 11 רמת גן     052‐3266312 03‐613085
32438 רות עבאדי 66095381 orly_milner@walla50 אהבת ישראל כוכב יעקב 90622   544608303 7.22E+08
32439 אלה פופקו 3.07E+08 alla.pupko@gmail הנדיב 14 הרצליה     054‐2062979
32440 שפר ע 6128אייל עטרת  24543811 orly_milner@wallaשכונת תל ציון אה כוכב יעקב     0544608303/029971654
32441 רועי דרויש 21622931 roy.darvish@walla        526246246
32442 harel orbach 57275356 harel.orbach@gm         546611755
32443 אלכס לייכטמן 3.06E+08 lalexand11@gmai מלצר 3 רחובות 76285   544293754
32444 אלכס לייכטמן 3.06E+08 lalexand11@gmai מלצר 3 רחובות 76285   544293754
32445 אבי קניג 61677704 abak40@gmail.com        548458333
32446 שרלי הרדן 33520834 sharli76@walla.co מגדים 17 גן יבנה     050‐6276815
32447 חנה שחר 6003537 hannashachar@gm מעלה צבייההשקד 20129   04‐6619210 052‐29274
32448 חנה שחר 6003537 hannashachar@gm מעלה צבייההשקד 20129   04‐6619210 052‐29274
32449                
32450 ענבר שטרוסברג 40552127 inbaramon@yaho קיבוץ גל עד )ליד       054‐4257578 054‐99170
32451 בנימין אגלרפור 68602077 behzad577@gmai רמת אביב גרקנטי 10     054‐4733016
32452 אליאב חילו 33691908 eliav@start‐seo.co יזרעאל 32 קרית טבעון     054‐2192117 077‐21921
32453 מיכה בן עוז 52875812 danielboz@bezeqi הגפן 9 בת חן 40290   526955581 98663318
32454 מיכה בן עוז 52875812 danielboz@bezeqi הגפן 9 בת חן 40290   526955581 98663318
32455 אנואר אבו דין 37068343 ranuar8@gmail.co בכורי ציון 7 תל אביב יפ     054‐6636246 052‐47643
שלמה זינגר32456   36486504 elih@ehcontrol.coתובל 19 טנדם רש רמת גן     054‐4540513 054‐59478
32457 איל בן יהודה 57075814 eyalb@plazit.com קבוץ גזית קבוץ גזית 19340   04‐6628800
32458 זאב לוינסון 63992648 zeevl@clal‐ins.co.i         523331936
32459 קובי שימנה 27355171 koby@ivc‐online.c         545555964
32460 גאולה יצחקי 53240719 geulayt@walla.com        505555721
32461 חגי טל 3.03E+08 bombzomb@gmai אביגד 24 באר שבע     522969793
32462 רם עופרי 24803967 ramofri8@walla.co שמחה הולצברג אשקלון     050‐2377712 08‐678935
32463 ליאת ורסנו 33220393 ramofri8@walla.coיגאל אלון 1 )בנק בית שמש     052‐4084089 02‐999261
32464 צח קאופמן 27838077 tzachk@gmail.com       
32465 דיאן יולזרי 3.22E+08 deyan.yo@gmail.c הקשת 7 כפר סבא     054‐5469186 09‐892988
32466 אלברטו חסון 68824960 deto@netvision.ne רח היערה 8 צורן 42823   050‐7289247 09‐894702
32467 אלברטו חסון 68824960 deto@netvision.ne רח היערה 8 צורן 42823   050‐7289247 09‐894702
32468 מירב גבעון 38648523 meravgivon@hotm סמולנסקין 10 חיפה     052‐8581018
32469 איריס יפה 35860873 irisyaffe@gmail.co'ברודצקי 35/6 ג תל אביב 69052   9.73E+11 9.73E+11
32470 דוד פקר 3.09E+08 alexpekar@gmail.c שניר 134 כפר ורדים    
32471 דפנה ברקן בורבין 29401049 dafna@magal.org.  קיבוץ מגל     052‐5017921 04‐628792
32472 זאב בלומנפלד 65084410 z_blumenfeld@ram ויתקין 14 חיפה 34756   050‐5533939
32473 זאב בלומנפלד 65084410 z_blumenfeld@ram ויתקין 14 חיפה 34756   050‐5533939
32474 שנהב פרץ 36829216 SHENAV.PER@GM אורה 1 נצרת עלית 17601   04‐6560896 050‐21680
32475 סטרוזר אולגה 3.21E+08 ostroozer@walla.c הקנאים 38 ערד     544305475
32476 סטרוזר אולגה 3.21E+08 ostroozer@walla.c הקנאים 38 ערד     544305475
32477 ולדימיר גיבר 3.09E+08 vgiber@yahoo.com        545315460
32478 תמר ובר 55129753 tamarweb@gmail         050‐5073091
32479 מיכאל קמר 50282755 mike.kammer@gm פרג אורנית 44813   052‐2594867
32480 מיכאל קמר 50282755 mike.kammer@gm פרג אורנית 44813   052‐2594867
32481 רונן טישל 24071359 ronen_tishel@hot הדבש 150 כפר בילו 76965   547885546
32482 רונן טישל 24071359 ronen_tishel@hot הדבש 150 כפר בילו 76965   547885546
32483 דיאנה וייסמן 3.17E+08 myau193@hotma הנוטר 7 באר שבע     542252926 5.42E+08
32484 ענת גנדלב 3.14E+08 genanat@gmail.co        546306889
32485 ינון ברודר 23792039 broder06@barak‐o פיינשטיין 11 באר‐שבע     525250754
32486 סבטלנה בוטושנסקי 3.09E+08 tikab25@yahoo.co התמר 14 קרית עקרון     546722410
32487 סבטלנה בוטושנסקי 3.09E+08 tikab25@yahoo.co התמר 14 קרית עקרון     546722410
32488 Svetlana Ayngorn   asvetlana@walla.c  Holon 58670   054‐496‐3395
32489 רמי ברכה 33458159 pachino77@bezeq ירמיהו קרית גת 82110   507495232 7.72E+08
32490 רמי ברכה 33458159 pachino77@bezeq ירמיהו קרית גת 82110   507495232 7.72E+08
אור וצבע מר32491     netamarco@gmai היסמין 27 חדרה     052‐2697580 052‐56000
32492 שי ליטבק 22895031 shailitvak@gmail.cפריימסנס שם עס תל אביב     054‐6834843 054‐93268
32493 דורון כהן 27902667 dor27107@walla.c בציר 30       0502777040/05005064743
32494 גד נעמן 68681055 gadnaaman@gma1 שדרות השלום מיתר     054‐4761230
32495 חגית צחי 34340315 hagit.zahi@gmail.c ברטנורא 3 ירושלים     050‐7463599 02‐567048
32496 יצחק לוגסי 16642225     קיבוץ עין גד     050‐3312000
32497 יהושע אמויאל 4880571 y_amoyal@gadotb הסחלב 10 חיפה     052‐4200611 050‐64844
32498 אורן ניר 66165879 oren_nir@bezeqin הגומא 1 מעלה אדומ     505678780
32499 אורן ניר 66165879 oren_nir@bezeqin הגומא 1 מעלה אדומ     505678780
32500 טל אהרון 17874173 aharontal@gmail.c ביקובסקי 14 יהוד     545659359
32501 דוב צביאלי 59578328 zviely@netvision.n וינגייט 10 ב' זכרון יעקב     052‐5805758 077‐32905
32502 שי בר און 22540843 shay.baron@mailp        547833339
32503 ג'ולייט מויאל 63099915   פנחס ספיר 3 קרית מוצקי     523716159 5.23E+08
32504 מיכל גורן 53656666 maglaw@netvision הבושם 63 תל אביב     03‐7304323
32505 מרגריטה כהן 13450861 elic8811@gmail.co       
32506 מירב שטרן 34032573 kinneretovadia@g ימית 20 באר שבע 84803   546609983
32507 מריקה זינגר 67585752 bmz021@motorol הדגנים 21 יהוד     050‐6589552 054‐30317
32508 יפתח ליברזון 32385239 iftachliberzon@na קיבוץ סאסא   13870   054‐2874009
32509 יזיד דקה 3.01E+08 h.man.1987@hotm כפר זמר       052‐7213521
32510 אביבה בנודיס 54193248 avivabenodis@gm דליה נס ציונה 74061   89402026 5.23E+08
32511 אייל ‐‐‐‐ 40966533 jeyjal_sabban@ya         506440705
32512 ערן כהן 34502344 ercoh1@gmail.com קרית ביאליקשקדים 8/19     052‐8646996
32513 עודד בזק 53335139 IDOBAZAK@GMAI לוי אשכול 21 רענה 43702   522510646



32514 איל מדיאוני 36339604 ayalmedioni@gma הרקפת 14 חגור 45870   502175682
32515 איל מדיאוני 36339604 ayalmedioni@gma הרקפת 14 חגור 45870   502175682
32516 אילן בלום 28883239 lanb@tnuva.co.il דפנה קיבוץ דפנה 12235   052‐6129777 04‐694598
32517 אילן בלום 28883239 lanb@tnuva.co.il דפנה קיבוץ דפנה 12235   052‐6129777 04‐694598
32518 נתלי יעקובי 66624248 yyaakobi@gmail.c         542430312
32519 roni davidson   rdd12346@gmail.c  Kiryat tivon 36064   050‐880‐2084
32520 יהודה יעקוב 40720575 Nyaakobi@gmail.c        525789750
32521 נטשה גרודסקי 3.07E+08 natachagru@gmai         545675486
32522 שולי וייס 25298662 weissshuli@gmail.         526091186
32523 אבירם אור 57347122 ornaaviram@gma         505745448
32524 סלבה בר‐שי 3.04E+08 slavbar@yahoo.co        545991929
32525 ענת זיו 24430506 anatziv26@gmail.c חושן 24 גדרה     052‐8621024
32526 ענת זיו 24430506 anatziv26@gmail.c חושן 24 גדרה     052‐8621024
32527 אורי דהן 57897449 urid@bioneer.co.i מפרץ שלמה 35 חולון     0505930989/0506851845 35581002
עו"ד אוסאמ32528 אבראהים 33969262 osama5020035@g הלל 14 ירושלים     02‐5020035 052‐44429
32529 איציק לוי   itsikl@walla.co.il   אשדוד 77640   052‐555‐6858
32530 מרדכי אוחנה 56358088 ochanam@gmail.c מוריה 60 נוף איילון     050734404
32531 יצחק ויסמן 64564974 itsikw@advisol.co גלגלי הפלדה 16 הרצליה     99506880 5.06E+08
32532 דליה בלנק 50434547 dalia.blank@012.n        36051371
32533 ודאח עתאמנה 59520254 wadah100@gmail כפר קרע   30075  
32534 עדי פורת 37556578 adi@adiporath.co         526221275
32535 ערן עדן 33747783 eraneden@gmail.c אברהם סכנין 4 חיפה     054‐7870243
32536 בני דנדקר 28675783 benidand@walla.c יהודה הלוי 17 דימונה     526085006
32537 בני דנדקר 28675783 benidand@walla.c יהודה הלוי 17 דימונה     526085006
32538 טל שמש 3.08E+08 stal.679@gmail.co אלנטאון 39 טבריה 14287   504005044 04‐679712
32539 נזי שבל 24726887 yihia.hn@gmail.co 1‐Feb שפרעם 20200   526430545 5.09E+08 אין
32540 נזי שבל 24726887 yihia.hn@gmail.co אלשקון46 שפרעם 20200   526430545 5.09E+08 אין
32541 דקלה זיגדון 36767119 diklazig@gmail.co10/15 הרב שרים י‐ם 96920   26413622
32542 דקלה זיגדון 36767119 diklazig@gmail.co10/15 הרב שרים י‐ם 96920   26413622
32543 יובל סרי 35968494 yuvalseri@gmail.c אנטיגנוס ירושלים 93303   523517091
32544 חניתה אטון   atounh@gmail.com  הרצליה 46590   +972 099585271
32545 דליה ולגי 22602437   יהלום 62 שערי תקוה     039363453/0548080513
32546 ענת הרנטל 54200969 erental2@netvisio שלמה המלך 49 תל אביב     050‐8577077 054‐45089
32547 לירן גורדון 36035814 lirangor@gmail.co נוה שאנן 29 ירושלים 93708   546614070
32548 יואל בנרי 33941942 roeebu@hotmail.c        545485421
קש סוכנות ל32549     nili@shpak.co.il יגאל אלון 67 )בינ תל אביב     050‐8260065 03‐625114
32550 דידי מור 10776714 ddmor8@gmail.co האורן 8 אבן יהודה     050784649
32551 אלכס ליסברון 3.17E+08 alex.lisbaron@gm פיקא 23 ראשל 75296   525269059 5.25E+08
32552 galit ratner 24221814 nirronen@gmail.co        050‐6261394
32553 שלומי כנפו 3.02E+08 shlomi_knafo@wa        509390062
32554 מיכאל לוי 3.1E+08 zira@mbrcomp.co         542284055
32555 עודד מסנר 23022247 hmesner@gmail.c   meitar 85025   +972 048256885
32556 רן לוי 25385410 ruedaleader@hotm קלאוזנר בת ים 59422   503464045
32557 הלית לוי 28043941 helitlevy@gmail.co18 דרך יד לבנים חיפה     526134677
32558 הלית לוי 28043941 helitlevy@gmail.co18 דרך יד לבנים חיפה     526134677
32559 דני זקס 54288725 zacs@sii.org.il         524707510
32560 רועי פרידמן 3.14E+08 IY@MEDA.COM         546226222
32561 נזי שבל 24726887          
32562 sasy ron   sasyron@ymail.co   תלמי יפה 79120   052‐525‐0866
32563 אופיר ברהום 28784080 ofir711@gmail.com האלמוג 9 מעלה אדומ     050‐2672371
32564 פדאל יפה 59279315 yafap21005@gma נחלת צבי 5 פתח תקוה     0526134060/039304306
32565 מריון לויטס 2703196 erez.levitas@gmai   קיבוץ רביבי     08‐6562232 054‐24011
32566 מלכה משה 64578933   הרב נגרה 55 צפת     0572433049/
32567 זיוה מזרחי 50724376 ziva_miz@hotmail הרב מיימון 8 בת ים     03‐6597736 052‐66198
32568 Eran Feller   eran.feller@gmail   תל אביב 64166   +972 0544774491
32569 חיון יעקב 3.14E+08 jackyhayon@gmai מישקלוב 13 ירושלים     054‐5555972 02‐654010
32570 חן הרצוג 24283376 cherzog@modelim        050‐5625283
32571 צבי עטיה 66133778 tzvi.atiya@gmail.c הקינמון 5 חדרה     050333365
32572 יובל כלב 29595725 kalevyuval@gmail בר כוכבה 13 רמת גן     0547929600/0545696388
32573 יצחק יותם 52019494 yotamy@bll.co.il המעיין 17 א' גבעתיים     052‐8904120 03‐731617
32574 אלכס גדמילוב 3.11E+08 alex@gadmilov.co זכריה 16 שדרות     0525534476/0524534476
32575 Erez Oron   erez@inksure.com  Rehovot 76703   89365583
32576 רות חליוה 43040161 asher250@walla.c 6 חפץ חיים 76817   88593996 5.25E+08
32577 רות חליוה 43040161 asher250@walla.c 6 חפץ חיים 76817   88593996 5.25E+08
32578 רות חליוה 43040161 asher250@walla.c 6 חפץ חיים 76817   88593996 5.25E+08
32579 אלי פרץ 27733393 eliper@bgu.ac.il         508441131
32580 משה יידוב 68824838 yedwab@bezeqint        544790919
32581 galit suissa 37665114 gasw@windowsliv         509753612
32582 נירה להב 53332938 lahavnira@yahoo.         36316396
32583 רסים איברגימוב 3.14E+08 rasim@ezchit.com אברהם סכנין 3 חיפה     0507187818/049596657
32584 אלכס ליסברון 3.17E+08 alex.lisbaron@gm פיק"א 23 ראשון לציון     052‐5269059 054‐44375
32585 יוני מויאל 28859742   אהבת ציון 280 טבריה     054‐4429762
32586 שי אלמקיאס 34046953 shaiel77@gmail.co מורן החורש 70 דימונה     052‐2252632
32587 יעקב ממט 7490550 ymamaet@orange עמק חפר 65 נתניה     0577516606/7
32588 לאה בר אילן 59292854 leah.bar‐ilan@har הרימון 61 מושב עין אי     054‐5234192
32589 Lev Fridman 3.07E+08 levfridman@mail.r אור הנר אור הנר 79190   507453308
32590 Lev Fridman 3.07E+08 levfridman@mail.r אור הנר אור הנר 79190   507453308
32591 רות חליוה 43040161 asherhaiva@gmai   קיבוץ חפץ ח     052‐5285413 08‐859399
32592 אלכסנדר פטוקוח 32470457   הרצל 631 בית שמש     054563494
32593 עדי בורוביץ 15265861 boroadi@yahoo.co        054‐2466266
32594 הרי גרינברג 65163982 Hari.Grinberg@gm אלתרמן 23 בת ים 59559   544436895
32595 נתי שמע 59125492 natishema@gmail         545423455



32596 מומי אזולאי 22502603 azmomi@zahav.ne        546644463
32597 אביב פוני 59152967 aviv1007@gmail.c מנחם בגין 29 קרית מוצקי 26231   528540044 48614836
32598 אביב פוני 59152967 aviv1007@gmail.c מנחם בגין 29 קרית מוצקי 26231   528540044 48614836
32599 sharon mizrahi   sharon@kou.co.il   ness ziona 70400   +972 0542456515
32600 שרון חלבני 36957777 job.noam@gmail.c יוסף אליהו 5 תל אביב     0543323088/0502323237
32601 משה שרון 55022362 sharon.moshe@gm גבעת שמואדוד אלעזר 54032   779325471 5.45E+08
32602 אייל פאר 37252830 eyalpeer79@012.n הבנים 17 רמת גן     050‐5841930
32603 Sagi Goldberg   sagi_gold@hotma קיבוץ גת Gat 79565   052‐613‐7328/0528728970
32604 יהודית טריסמן 2E+08 juditht4@yahoo.co נחל דולב 42 בית שמש     02‐9922249
32605 דיאנה בנדצקי 3.23E+08 dbendetsky@gma         545263687
32606 מירב רוזנטל 32110363 nadavr@netvision         050‐4040740
32607 אסף דיין 40454969 dayan_53@walla.c הורד 1 ראשלצ     544945776
32608 אסף דיין 40454969 dayan_53@walla.c הורד 1 ראשלצ     544945776
32609 גלית כהן 25398264 galitco4@gmail.co        506494992
32610 שרון שפירא 34182311 sharoshap77@gm         504785655
32611 עמית חומש 58695065 ah2reg@gmail.com        97495946
32612 אודליה זיו   Rotemzivv@gmail   צפת 13620   +972 0544449274
32613 יוליה פיקס‐טרובי 3.19E+08 fixbzahav@hotma וייסבורג 5 רחובות 76210   527470617 5.29E+08
32614 דנית לוריא 27496090 dd.luriefamily@gm        052‐6039488
32615 פאולו פורטלאונה 11926243 paolport@012.net אושה 3 תל אביב 69345   054‐4876474 054‐48190 03‐6414551
32616 Boaz Bachar   bb2977@gmail.co   Tel Aviv 69860   050‐880‐0153
32617 שמעון שלוש 28871267 yaklim@012.net.il         507513344
32618 yossi skandrani 22873681 yossi.sk@hotmail.         544484600
32619 יגאל סבג 58300948 igalsa@gmail.com בן גוריון 107 בת ים 59556   545540149 35075777 7.22E+08
32620 מירי רבינוביץ 33959255 mirile22@gmail.co        542464686
32621 ארנון רבינוביץ 31996028 nonirab@gmail.co         0542‐464696
32622 ויקטור שימחוביץ' 3.19E+08 simhow@012.net. משה דיין 30 ירןשלים 97570   02‐583‐76‐52 0544‐3908
32623 דודי כהן 31818115 dc512@walla.com ברוך הכהן 7 חיפה     0578107041/
32624 גרשון בורין 29346079 gershon@baccara קרן היסוד 19 בת ים 59624   03‐5516685 052‐35084 03‐5584085
32625 גרשון בורין 29346079 gershon@baccara קרן היסוד 19 בת ים 59624   03‐5516685 052‐35084 03‐5584085
32626 מירי רבינוביץ 33959255 mirile22@gmail.coהגדוד העיברי 5 א קריית חיים     054‐2464686 054‐24646
32627 חיים דוידי 50002161 dija50@gmail.com מירומית 308 מכבים 71709   547844866 5.48E+08
32628 חיים דוידי 50002161 dija50@gmail.com מירומית 308 מכבים 71709   547844866 5.48E+08
32629 שמואל נהון 37334992 nahon.shmuel@gm        050‐8761487
32630 גדי גולדנשטיין 11805850 gadi_gold@walla.c אגוזים 5 קרית ים     546338979
32631 שלומי צופן 34158519 shlomi.chapal@gm הצבעוני 21 אבן יהודה     0542141107/0528414130
32632 נירה גוראל 50414432 niragurel@gmail.cדניאל סמבורסקי תל אביב     054‐4687592 077‐20407
32633 אופיר ראובני 25520370 info@ofir.com.es משה בגנו 22 בני ברק     052767504
32634 מיה יהב 34149096   דרך העמק2 נצרת עלית     526380295
32635 עופר דן 24887705 oferdan101@walla הלבונה גבעת עדה 37808   04‐6380323 050‐62185
32636 אירנה מלצר 14861074 pel1948@gmail.coהסביונים 3 )להגי אריאל     050‐6263491 054‐47588
32637 אלונה פרנצ'ר 3.09E+08 chenbitton23@gm קרן היסוד 44 חיפה     052‐7769934 052‐86211
32638 שלי נבו 28081453 shalinevo1@gmail         054‐5650038
32639 אבי קדר 2.01E+08 avi1234@gmail.co         549468025
32640 מישה יצחקוב 29545910 benzyts@walla.co         528640379
32641 אלכס רובינשטיין 3.14E+08 alexru2008@gmai אהרון מסקין 57 באר שבע     523845523
32642 סמדר ולך 54052030 valach@013.net ברנר 12 כפר סבא     544744718 5.44E+08
32643 זוהר פורמן 67212035 zohar@lessin.co.ilיוסף הגלילי 15 כ רמת גן     052‐4445894 03‐575301
32644 שמעון רוקח 73377186 shimon.rokach@g         506231574
32645 דורון גולדשטין 6774368 goldstein.doron@ שרת 11 כפ"ס 44458   97660048
32646 יעקב סגל 22536361 syncope@bezeqin         545691585
אברהם יהוד32647 בלוי   yuda1b@gmail.co   ירושלים 93871   +972 0527175401
32648 יוסי ויין 56412380 wein@bezegint.ne דולצין 19 חיפה 32882   04‐8323741 057‐76265 04‐8647527
32649 יפה אברמוב 3.22E+08 abramovyfa@gma אסירי ציון5 חדרה 38509   504466128 5.04E+08
32650 אנה פינציבסקי 3.17E+08 drizela@actcom.n גד מכנס 4 פתח תקווה     054‐7861675 03‐931060
32651 אנה פינציבסקי 3.17E+08 drizela@actcom.n גד מכנס 4 פתח תקווה     054‐7861675 03‐931060
32652 רונן חיון 24053951 f.market@012.net         505537753
32653 אנדריי זלמנוביץ 17024324 andrei.zalmanovicנתיב חן 61 שכונת חיפה     052‐5311728 פרננדה986
32654 לימור שוורץ 69826519 limor.schwartz@g         528665739
32655 דלית דיאמנט 35746312 dalit.diamant@gm        508337727
32656 נעה ודודי רובינשטיין 65665515 daverub@gmail.co האימהות 18 נס ציונה     054‐3318965 050‐43234
32657 אורטל אוקובו 27249499 oortal@gmail.com גרניט 43 כפר יונה     054‐2347048 077‐96207
32658 אנה פינצ'בסקי 3.17E+08 drlizela@actom.ne גד מכנס 4 פתח תקווה     054‐7861675 03‐931060
32659 איגור אוסרוב 3.09E+08 usarov@hotmail.c         544806341
32660 דרור פרל 57380172 dpearl@il.ibm.com מרגלית 25 חיפה     052‐2554487
32661 Tatyana Sheremet   avi.tati@gmail.com  Petah Tikva 49403   +972 0546919794
32662 צפריר טוקר 58467226 tokert@013.net זלמן שז"ר 10 קרית מוצקי     050‐5473312
32663 שמואל אדלשטיין 23755507 edelnomi@gmail.c רמב"ן 29 כניסה חיפה     054‐8444144 077‐81032
32664 KOBI DARMONI 38338950 KDAR@WALL.CO.I         506445295
32665 GAbriel oldschmidt 3.1E+08 admin@rth.ch אור החיים 8 מודיעין עילי 71919   524614004 7.65E+08 1.54E+10
32666 שמוליק אדר 56757123 adarshmulik@wal השושן 10 פרדסיה     050‐7460121 077‐79769
32667 אמיר בן סירה 24151656 bensiraa@gmail.co        528431600
32668 בנימין דרמוני 27795970 niritd8@walla.com מגרש 36 קידר     0506445295/0506734141
32669 אריאל כהן 59199240 acm1101@walla.c לביא ראש העין     506666164
32670 אריאל כהן 59199240 acm1101@walla.c לביא ראש העין     506666164
32671 לי פיינגרש 36122315 leeperryy@yahoo.        508292077
32672 מרק אברמוב 3.14E+08 amark55@walla.co אסירי.ציון5 חדרה 38509   504366127
32673 משה חדד 12061867 mosheh@tauex.ta משה סנה 20 פתח תקווה 49223   054‐6236622 03‐927181
32674 משה חדד 12061867 mosheh@tauex.ta משה סנה 20 פתח תקווה 49223   054‐6236622 03‐927181
32675 דנה בנקי 29489754 banki_d@yahoo.c צורן 36 שימשית     054‐4872505 077‐70119
32676 אדם סטריר 34201012 adam.strier@gma תל חי 30 חיפה     0502061849/0775122488
32677 אלי דקל 69033447 betty38@walla.co המלך חזקיה 54 אשדוד     08‐8653339 054‐47798



32678 ניסן חכים 12158127 sume@walla.co.il אחד במאי 24 חולון 58315   506267811 7.78E+08
32679 ניסן חכים 12158127 sume@walla.co.il אחד במאי 24 חולון 58315   506267811 7.78E+08
32680 אולג בורדוף 3.23E+08 cbdt00@gmail.com טלר 26 רחובות     0505191402/089476382
32681 עמוס גביזון 30360689 hannyda@zahav.n רוזובסקי יוסף 9 פתח תקווה     077‐2070025 050‐91311
32682 רותם יוגב 34598003 rotemyo@gmail.co מבשרת ציוןאופל 15     547602710 5.03E+08
32683 רותם יוגב 34598003 rotemyo@gmail.co מבשרת ציוןאופל 15     547602710 5.03E+08
32684 אלה שוורצמן 3.18E+08 allasch@amdocs.c סמטת הדרור 6 כפר סבא     09‐7462035 052‐27819
32685 קלי מיכאל 55976955 kelly_m@lehavot.         523701588
32686 חיים זפרני 68578996 haimzaf@bezeQin 39 עפולה 18254   545778118 46591940 46508235
32687 נינה סינלניקוב 3.22E+08 ninochka4179@gm        054‐6438984
32688 פטריק בר‐אבי 55701577 patrick.baravi@gmמדרגות זרובבל חיפה     506655373
32689 מיכאל שכטר 52260007 shechtes@netvisio        523599384
32690 תומר חבר 59283572 tomerhav@walla.c        578190098
32691 יאן רוזנברג 3.12E+08 roman_m@cabira ירושליים 60 מעלות     052‐8011809 04‐997567
32692 חיים זעפרני 68578996 haimzaf@bezeqint יהושע 39 עפולה     545778118 46591940
32693 בני אפט 55573281 bapt@kpmg.com הגליל 42 נוש     0528444492/0545240242
32694 לאה הבר 31428204 lhaber32@gmail.c רשב"ם 1 תפרח 85102   89923928 5.04E+08
32695 זאב אייזיק 69586113 zeeva069@gmail.c        524290783
32696 אורן חמדי 34247650 orenh1812@walla         528354209
32697 בוריס גורובוי 3.1E+08 boris_gorovoy@ya הדרים 17 לוד     089204018/0523721717
32698 אירנה פולוליאחוב 3.22E+08 adamotafula@bez הרב קירשטיין עפולה 18394   050‐5864118 04‐642450 04‐6595881
32699 גלעד אלוני 24532442 gilad_aloni@yahoo הפיקוס חרות     543080192
32700 גלעד אלוני 24532442 gilad_aloni@yahoo הפיקוס חרות     543080192
32701 חגי כספי 58491143 hagai58@bezeqint        057‐7517088
32702 אלה פיינגריט 3.05E+08 tapuz1@rambler.r         524564172
32703 idan baruch 60469376 idanb41@gmail.coagiborim Hadera     522580990
32704 רחלי אוחיון 55113674 honey15@walla.co        525870015
32705 עינב קורן 3.02E+08 kobi502008@nana        547758547
32706 ערן לייבוביץ 31690993 eranle25@gmail.c זמנהוף 18 נתניה     524831860
32707 יפית שמעון 27457548 yafitbs@walla.co.i סוקולוב הוד השרון 45284   052‐7076704 054‐69009 03‐9116005
32708 יפית שמעון 27457548 yafitbs@walla.co.i סוקולוב הוד השרון 45284   052‐7076704 054‐69009 03‐9116005
32709 נטע שמואלי   elinetashmu@yah   באר‐טוביה 83815   +972 0524439595
32710 ניר רסיסי 55955728 nirrs185@magal.o         052‐5017185
32711 כפיר אהרונוביץ 34984120 baba50@Gmail.co בורלא 25 חיפה     544831898
32712 avi d 58760869 passasco@012.nettar 11     83714982
32713 ליפשיץ מרדכי 6851687 motilif@gmail.com  הר גילה     029932415/0505279937 5.42E+08
32714                
32715                
32716 מטביי חיייט 3.24E+08   אשכול 11 נהריה 22227   547802205
32717 Tuval Berler 34295675 sun_and_fun@hot        48323021
32718                
32719 אירנה צ'וסוב 3.09E+08 chusovi@nana10.c קרית ביאליקהפלמח 2 27052   547904055 7.73E+08
32720 אירנה צ'וסוב 3.09E+08 chusovi@nana10.c קרית ביאליקהפלמח 2 27052   547904055 7.73E+08
32721 ליאור בן אטיה 34968263 lxbxa@yahoo.com ניסים אלוני 19 תל אביב     543090009
32722 מיכאל שטרית 57864357 micha.dafna@gma        503773302
32723 לאה בוטרן 29715950 butranlea@walla.c67/7 אשדוד 77456   88656529 5.46E+08
32724 לאה בוטרן 29715950 butranlea@walla.c67/7 אשדוד 77456   88656529 5.46E+08
32725 עמית זפרני 39014030 amitzaf@walla.com        528454816
32726 ענבר אבוקסיס 38652509 abinbar@013netv         054‐2292993
32727 לאה בוטרן 29715950 butranlea@walla.c הציונות אשדוד 77456   88656529 5.46E+08
32728 יהונתן הקסנר 39423827 jonathanhex@ggm        578120024
32729 אלעד קמפנר 24467250 ekempner@gmail.         578157651
32730 שמוליק בן מרגי 66594672 benmargi@gmail.c        526056074
32731 צביה דליות 5365638 adidaliot@bezeqin        39326760
32732 אסתר אהרונוביץ 11076437 ckookido@hotmaiמשעול חיים שפי שדרות     504610459
32733 נורית שגב 51541290 nurits22@walla.co בושם 24 תל אביב     526879368
32734 אדוה גל 56391544 adav_gal@walla.c         03‐6481923
32735 יואל שטרנטל 11911583 s_joel@netvision.n חניתה 34 חיפה     527467243
32736 אליעד שושן 38105367 elad39@netvision         054‐6101221
אמיר שפירא32737 שפירא 22841563 refet@hanatziv.or         507261603
32738 רונן פורת 3.45E+08 RONEN@WALLA.C        546789654
32739 אלדד מלכין 52302643 eldadmalkin@gma        544975108
32740 מאשה מילשטיין 3.2E+08 mashag@eldan.biz16/10, שער הגיא אריאל 40700   525242515
32741 גלי זינגר 40855298 Galisinger1@gmai ורבורג אוטו 15 הרצליה 46425   544745080 7.78E+08
32742 סאשה זוסמנוביץ 3.11E+08 sashz22@gmail.co שונית 2 חיפה     054‐6377198
32743 אבי קרימבה 58642927 ka6543@gmail.com        542616333
32744 נסקה לוין 51295673   חזון איש 1 פתח תקווה     509307908 5.09E+08
32745 אבלינה הרץ 70617469   הקוממיות 13 קרית ים     04‐8762165 5.02E+08
32746 סילבן אסולין   liranlevi4@gmail.c רמב"ם 38 טירת כרמל     5446699415
32747 ענת לוי 59152595 anat.levi@bankleu ראול ולנברג 32 חיפה     054595392
32748 itzik eliyahu 55721245 ie1212@gmail.com        525617524
32749 יניב יוסיפוביץ' 36420438 yanivy1@gmail.co קיבוץ גלויות 12 חולון     523121846
32750 ירון לייר 2.13E+08 leyer@013.net.il גלעד 4 בת חפר     098782393/0547786078 5.43E+08
32751 אברהם פלג 599365 avraham.peleg@d         526122322
32752 אדי ציטרום 13088422 eddyone@gmail.c כצנלסון 9 גבעתיים     052‐8543440 03‐766344
32753 שלמה ברקת 4416509 info@shizuf.co.il אביגדור עשת 55 קרית חיים 26284   48709774 5.24E+08
32754 שירלי שוורץ 31527567 arieimi1@walla.coאלכסנדר סשה א תל אביב     772016660 5.47E+08
32755 שירלי שוורץ 31527567 shirtaf@gmail.comאלכסנדר סשה א תל אביב     772016660 5.47E+08
32756 יוסי אפרים 40000721 yossi.efraim@gma        528321144
32757 איל נרקיס 27471028 narkis@king2k.com        523700729
32758 אלי סופר 29522885 elisoffer@012.net         525361444
32759 דותן דהמן 3E+08 ddottan@gmail.co מושב בית הלוי       050‐2210097 782‐050ניצן



32760 צפריר טוקר 58467226 tokert@013.net ברק 29 קרית מוצקי     050547331
32761 אירית אורן 28527505 shmuelo@moin.go רח 'המצוק 14 מעלה אדומ     02‐5856514 050‐98565
32762 חגית שם טוב 25612094 st.hagit@gmail.co ברניצקי נתן 3 ראשון לציון     054‐6701004 054‐66950
32763 חגית שם טוב 25612094 st.hagit@gmail.co ברניצקי נתן 3 ראשון לציון     054‐6701004 054‐66950
32764 ליאור רון 58480385 lior.ron13@gmail. בית אל 25 כוכב יאיר     05475556247/0546544464
32765 דורון דמתי 55900823 addoron@nana10 זבוטינסקי 1 חדרה     46366917 057‐77158 46301512
32766 דורון דמתי 55900823 addoron@nana10 זבוטינסקי 1 חדרה     46366917 057‐77158 46301512
32767 איל נרקיס 27471028 eyalnar@gmail.co הגומא 11 קרית טבעון     052‐3700729
32768 חגית שם טוב 25612094 st.hagit@gmail.co נתן ברניצקי 3 ראשל"צ     054‐6701004 66‐054אלון
32769 דוד בראנץ 22917413 Yosi_M7@Netvisio זלמן שזר נתניה 42493   777009674 98857272
32770 מרטה קרני 62518519 zahavinoa@gmail.   קיבוץ ניר יצ     050‐6243384 052‐42694
32771 ליפקונסקי מירי 57469181   מושב עופר בית 0 חוף כרמל     049841772/0505748762
32772 סוזאן אור גיטרמן 33860347 su.orgiterman@gm ז'בוטינסקי 24 ראשון לציון 75250   524835261
32773 לוריס ריפל 12583043   הנשיא 1 צפת     0502213228/046925199
32774 יגאל פרידון 24687576 yigalfr@gmail.com האורנים 5 הוד השרון     545678337
32775 ליאור בר זהר 12488540 lior‐bz@bezeqint.n        505760061
32776 גלית טייב     ריבל6 ראשל"צ     5.77E+08 36811764
32777 טלי חובב 54209754 th_187@walla.com חורגין 6 רמת גן     054‐7687746 03‐725533
32778 רועי מקלר 40635302 roi@mekler.co.il         509988922
32779 ורד אסייג 33663188 shim.assayag@waיפו 217 בניין דוא ירושלים     524594744 26290457
32780 רז לינצקי 34765784 raz2901@gmail.co  קיבוץ כפר ר 10850   054‐667‐0361
32781 ישראל רוזנברג 22636690 israel_rozenberg@ תאנה קרית מלאכ     08‐8502211
32782 ישראל רוזנברג 22636690 israel_rozenberg@ תאנה קרית מלאכ     08‐8502211
32783 יצחק זרמון 36989242 yz.doar@gmail.co239 עלות השחר תקוע     0504042772/
32784 רבקה גן אור 50424407 rivkag3@walla.co. קרית ביאליקאשל 5 27036   777887742 5.46E+08
32785 דוד ברוך 3.18E+08 david@baruch.cc שביל הזהב 6 רעננה     054‐4291120
32786 אלעד רחמנוב 3.02E+08 gambitelaad@gma הרב קוק 28 הרצליה     0543366431/0542822421
32787 אבי מרחבקה 51372423 avi5137@walla.co         546312322
32788 משה כהן 37587581 MOSHE9815@GM         528400666
32789 ענת שפירא 28890309 amir@hanatziv.org        507962270
32790 מוטי פרידמן 36863680 nuyh100prhsni@g         523902966
32791 כרמי לוי 56620644 levi.carmi@il.zim.c        052‐6002299
32792 אורן הולנדר 43416734 oren7651@gmail.c        545876514
32793 יונה אברהם 32910366 ptk_guy@walla.co         97719780
32794 אלחנן אברהם 84500581 ohad29@yahoo.co        39781260
32795 רונן קנפו 23782782 arava1234@walla משה יצחק 2 באר שבע     057754054
32796 רונן קנפו 23782782 arava1234@walla משה יצחק 2 באר שבע     057754054
32797 חיה ביטון   yacov172@gmail.c ירושלים 37 בת ים     077‐2089008 054‐77195
32798 רם קורש 54690052 kurshrb@smile.ne128 תלמי אלעזרתלמי אלעזר 38812   054‐766‐7715
32799 רם קורש 54690052 kurshrb@smile.ne128 תלמי אלעזרתלמי אלעזר 38812   054‐766‐7715
32800 איציק חנוכה 59636860 HANUKA@KALIA.O        544876336
32801 קרני בכר 36749323 karniba@gmail.co הכינורות 29 כוכב יאיר     549982256 5.46E+08
32802 אבר סימיון 3.07E+08 borisaber@gmail.c וילונסקי 26 חדרה     050242815
32803 דוד אושינסקי 2295368 davido@rafael.co/        528513585
32804 ליאור חרסט 21473517 lior.harsat@gmail. הכרמל 75ב כפר סבא 44231   524411824 5.24E+08
32805 דוד אושינסקי 2295368 iriso1@bezeqint.n         528513585
32806 ליאור ברקאי 28048502 lior.barkai@hotma        054‐2006820
32807 שחר בן‐עטיה 22524102 hi‐nrg@bezeqint.n        050‐6688664
32808 עמית עפר 39768494 oferamit@gmail.co7' אחים קיבוביץ רחובות 76450   544576848 5.45E+08
32809 אברי לאופר 54039847 avril@tnuva.co.il         523124892
32810 שלום סלונים 0 eslonim@minols.c קרית ספר 7א חיפה     522821906 5.23E+08
32811 ציפורה)מכו בן שיטרית 55047559 tsipi@agri.gov.il דרך המכבים 30 ראשל"צ לב     050622059
32812 בוריס מרחבקס 3.04E+08 bomb@012.net.il ויצמן 129 רעננה     0504581983/
32813 אור פרבולוצקי 17941998 perevo@gmail.com        505728573
32814 Shalom Slonim   eslonim@gmail.co  caulfield 3162   +61 395258662
32815 חיים פנסו 56770142 penso1960@gmai דהומי 12 ירושלים     547411355 5.22E+08
32816 רועי מלאכי 40692642 reut.malachi@gma        504125774
32817 ציפי מיסק 37619350 yasminelad@gmaitzahal hod hashar 45222   522325468 7.77E+08
32818 zipi misk 37619350 yasminelad@gmaitzahal hod hashar 45222   522325468 7.77E+08
32819 ענבל מי‐פז 25531377 inbal.sagie@gmail         052‐6815435
32820 רועי מלאכי 40692642 reut.malachi@gma5 בעלי התוספות אלעד     0504125774/
32821 Lior Hoch   liorr1010@gmail.c   Rechovot 76370   972‐528414140
32822 איתן מן 56743008 eitan.openu@gma ווטסון 12 חיפה     544834365 48341790
32823 אברי לאופר 54039847 avril@tnuva.co.il היסמין 45 תל מונד     052‐3124892 054‐62635
32824 אורה שפינדל 65882201 oraspindel@gmail רענן 27 חיפה     0505342300/048380718
32825 רבקה גן אור 50424407 rivkag3@walla.co. קרית ביאליקאשל 5     054‐5706799 077‐78877
32826 ריקי בן‐טובים 50746114 uri‐bt@012.net.il הדרור 24 הוד השרון 45273   09‐7420718 052‐45444
32827 ריקי בן‐טובים 50746114 uri‐bt@012.net.il הדרור 24 הוד השרון 45273   09‐7420718 052‐45444
32828 כרמלה בראנץ 58808957 YM_7@Netvision. הנרי קנדל 12 באר שבע 84243   777009674
32829 אפרים פרכטל 54862040 roniroyef@gmail.c מרק שגאל 15 חיפה 32970   077‐3330087 052‐88470 04‐8348920
32830 סבטה מסלוב 3.14E+08 svetamaslov@yah         544981874
32831 טלי בן דוד 3.02E+08 talibd88@gmail.co טירת הכרממשה שרת 14 30200   524443750 5.03E+08
32832 טלי בן דוד 3.02E+08 talibd88@gmail.co טירת הכרממשה שרת 14 30200   524443750 5.03E+08
32833 חיים פאר 24383770 haim0806@bezeq         577627609
32834 ehud yechiely 25745498 ehudyechiely@gm        549988892
32835 חזי רז 24697179 cheziraz@gmail.co        528022228
32836 כפיר אהרונוביץ 34984120 baba50@gmail.co יהודה בורלא 25 חיפה     544831898 5.44E+08
32837 אביתר כהן 43047257 co.evya@gmail.co גולי קניה 3 ירושלים 97888   524767321
32838 הדס אתר 28671113 h_atar@hotmail.c         524423419
32839 בוריס גרינשפון 3.08E+08 rockarena@gmail.         547608788
32840 לובוב אקרמן 3.04E+08 e55775@012.net.         054‐4800169
32841 חיים גלפרין 64427040 haim644@gmail.c         509165716



32842 אבי מורלוי 28975779 aviml2@walla.co.i         050‐6215630
ליאם עובדיה32843 עובדיה 3.13E+08 liam.ovadiah@gm אודם בית חנניה 37807   546601002 46363942
32844 ניר זינגר 38797270 nzinger@hotmail.c פתח‐תקווהטולדנו 11     547839555
32845 דני גואטה 55518799 yair12124@gmail.         522602656
32846 שרון אנטמן 37582707 esa0875@gmail.co        527730860
32847 מורן טיבולי 64973498 moranbag@yahoo268 מושב ערוגות ערוגות     544255553 5.45E+08
32848 ארז ארד 55018592 erezarad@gmail.c אלוני אבא אלוני אבא 36005   775566506 5.47E+08
32849 ארז ארד 55018592 erezarad@gmail.c אלוני אבא אלוני אבא 36005   775566506 5.47E+08
32850 arkady ubrovensky   dubroben22@hot   kibutz kfar  85142   +972 086809710
32851 Guy Kroupp 36458909 krouppg@gmail.co טשרניחובסקי הרצליה     547785264 5.43E+08
32852 Guy Kroupp 36458909 krouppg@gmail.co טשרניחובסקי הרצליה     547785264 5.43E+08
32853 יומי שחר 68618966 yomi12@017.net.         052‐4473253
32854 roy nanas 58842550 nroy@elta.co.il         523572859
32855 רועי ננס 58842550 crackz@walla.com        523572859
32856 yaakov tomer 3E+08 kobikazin@walla.c        506276714
32857 לימור עמר 22894653 limor5@g.co.il         054‐3550238
32858 גיא ביים 35732775 jay_rj@hotmail.co הירקון 173 תל אביב     526543007 5.02E+08
32859 קארין אוחיון 21714456 karin058@walla.co התוף פ"ת     050‐6618227 5.26E+08
32860 קארין אוחיון 21714456 karin058@walla.co התוף פ"ת     050‐6618227 5.26E+08
32861 alon shvets 3.07E+08 alonshv@gmail.co         506947833
32862 אליזבט גרינפלד 12961371 beba3@walla.co.il         03‐5508865
32863 רן פרלמן 24646937 ran.pelrman@gma בודנהימר 4 תל אביב 62008   36057038 5.25E+08
32864 שחר פיבך 29386356 shachar.fibach@g נורית 10 הוד השרון 45216   546699612 7.78E+08
32865 שחר פיבך 29386356 shachar.fibach@g נורית 10 הוד השרון 45216   546699612 7.78E+08
32866 Eliran Keidar 28943793 elirankeidar@yaho        545503458
32867 אברהם מרחבקה 51372423 avi5137@walla.co האצל 17 חולון     546312322 35034088
32868 יבגני קוסוגלדוב 3.07E+08 red91139113@yah        548014134
32869 אביגדור בלושטיין 65862443 blushtein.avi@gm         507233222
32870 לאורה לונדון 13845573 LASHILON@BEZEQ45 חטיבת גבעתי כרמיאל     04‐9985138 050‐52300
32871 צבי זהבי 54887252   בר רב האי דויד 5 חיפה     5.29E+08
32872 תומר שגיא 28839769 stomer1@zahav.n הרב שרים 10 ירושלים 96920   503007225
32873 דורון באומר 51803757 dbaumer@gmail.c17 כפר הורדיםמשעול הרקיס     049973485/0544218764
32874 אבי בלושטיין 65862443 blushtein.avi@gm בזל 4 א באר שבע     0507233222/086273449
32875 ערן רחמים 32757056 eranrach@yahoo.c קרית ביאליקדפנה 42     0777990199/0524405905
32876 מאיר טטרו 14425904 anident@netvision        545218183
32877 מיכל אדמוני 34521450 michaladmoni@gm 112 יקיר 44843   508229294
32878 מיכל אדמוני 34521450 michaladmoni@gm 112 יקיר 44843   508229294
32879 ראול ברק 3.12E+08 raulines7@hotma הנטקה י‐ם 92669   545337439 5.45E+08
32880 עומר פרידמן 27814110 omerf@maman.co האלונים לפיד     547864726
32881 טארק חוריה 34734749   גבור גבור 401 שפרעם שכ     527249777
32882 עדי וקסלר 37715695 adi_wexler@walla וינגייט 82 באר שבע     523246693 5.29E+08
32883 דפנה הלוי 24564031 dafna_bio@walla.         522743624
32884 טטרו מאיר 14425904   שד אלונים 4 באר יעקב     0545218183/036964639
32885 עליזה חגג 54776265 alizah3@walla.co.         544729031
32886 קובי פלומניק 25480377 plomnik2@gmail.c        525516613
32887 הדס לביא 36913093 hlavee@gmail.com7 קדושי סטרומה ירושלים 91093   509313334
32888 אולגה שיפמן 3.07E+08 sashz22@gmail.co שונית 2 חיפה     0546377198/
32889 טל גואטה 31566508 talg1978@gmail.c המרגנית 20 חולון     0544686047/035036237
32890 פבל פיאנוב 3.09E+08 vikadorfman@gma רח הסיגליות 8 מעלות 21501   542185544 5.42E+08
32891 שמעון לוי לוי 56145832 shimonl250@walla שד ורבורג 15 קרית חיים     0528755102/0506757157
32892 יוני פסטס 21615869 yoni.pestes@gmai         528226137
32893 סאמר סליבי 37425535 salebysame@hotm שועפט ירושלים     522928262 25838011 25838013
32894 סאמר סליבי 37425535 salebysame@hotm שועפט ירושלים     522928262 25838011 25838013
32895 tata krapivner 3.17E+08 a.krapivner@gmai         544708332
32896 שי לונדנר 25012535 shaylo1@yahoo.co ריבל 8 ראשון לציון     542013096
32897 דמיטרי גיליוב 3.19E+08 dimaesp@gmail.co עמישב 52 תל אביב     545597133
32898 דמיטרי גיליוב 3.19E+08 dimaesp@gmail.co עמישב 52 תל אביב     545597133
32899 שי לונדנר 25012535 shay@tis.co.il ריבל 8 ראשון לציון     542013096
32900 תהילה קוסטובציק 3.32E+08 slavkakost@email הדר 3 רמת גן     0526416699/0502238521
32901 רפי פחימה 12028049 rafi352@gmail.com        052‐8312558
32902 נזי שבל 24726887 yihia.hn@gmail.co שכ הדרוזם שפרעם 20200   526430545 5.09E+08 אין
32903 אליהו מושקוביץ 3E+08 elik_mosh@walla. גבעת שמואהנשיא 55     526770776 5.29E+08
32904 tata krapivner 3.17E+08 tatakosh1@rambl         544708332
32905 דוד הלוי 51408094 david195200@wa גבורי עציון הרצליה 46272   523678113 7.75E+08
32906 דוד הלוי 51408094 david195200@wa גבורי עציון הרצליה 46272   523678113 7.75E+08
32907 אחמד אבו טאהא 57545220 ahmed@ramtel.co        522238215
32908 ימית לוי 34711788 Yamitso2@walla.c         054‐6836660
32909 זינה שמש 3.07E+08 zinush86@gmail.c         528408947
32910 רונן רטמנסקי 3.11E+08 Clal99@hotmail.co רח 'אורן 30 נשר 36370   052‐3227056
32911 ערן פוגלר 40036592 eranfogler@yahoo מכון ווייצמן רחובות 76100   052‐599‐4329 08‐934310
32912 יעל הראל 22419105 yaelhaya@hotmai         522468466
32913 לירן עוזרי 20035376 liran_ozery@walla עין איילה עין איילה     054‐7705765
32914 מיכל קידר 38452827 michalkeidar@bez שדרות בגין 11 יהוד     522652819
32915 מיכל קידר 38452827 michalkeidar@bez שדרות בגין יהוד     522652819
32916 מיכל קידר 38452827 michalkeidar@bez שדרות בגין יהוד     522652819
32917 יעל הראל 22419105 yaelha136@gmail דרך הים 37 בית חנניה     0522468466/
32918 רותם סרור 3E+08 rotem@romical.co34 שמשון עמיצור באר שבע     502761682 5.08E+08
32919 אלה צדקה 15776727 Sedella123@hotm ריציארד פיינמן ראשון לציון     054‐5729699
32920 אליעזר בונה 13133624 bonneely@gmail.c        528514758
32921 יניב משה 36096865 ym77@walla.com ירושלים נהריה 22206   578117255
32922 אורלי אסף 56225543 orlyassaf@gmail.c 1 מעין ברוך 12220   052‐3791609 052‐37916
32923 מישל אזוביב 69962355 azuviv1@walla.com        505776896



32924 רמי בר‐משה 69242535 erikaramy5555@g דקר 18 אשדוד 77413   052‐5320866 08‐855777
32925 רמי בר‐משה 69242535 erikaramy5555@g דקר 18 אשדוד 77413   052‐5320866 08‐855777
32926 בטי מנסור 58913849 betty29364@gma אל טור ירושלים     544295070 26727027
32927 בטי מנסור 58913849 betty29364@gma אל טור ירושלים     544295070 26727027
32928 אור שר 3.01E+08 jet.de.lumiere@gm        543251999
32929 איתי זיו   thezivs@gmail.com  כפר הנוער ו 42845   +972 0544378559
32930 אליס בורטניק 3.21E+08 roman.agaev@sup צה"ל 1 אריאל 44837   547929077 5.48E+08
32931 שלי אשכנזי 55406730 shalya@netvision.         547372043
32932 איזבל בקר 25679010 izabelbeker@gma נורית 39 הוד השרון     09‐7450427
32933 סימה ישראל 52334448 simais@hadassah.         507874476
32934 Ester Lahat 10032795 eranlaat@yahoo.c הגדוד העברי קרית חיים 26306   48426348 5.29E+08
32935 שרה אפרתי 51580140 e.s.efrati@gmail.c         02‐5858899
32936 חיים תורגמן 58415449 hb1984@orange.n פרדס חנה כארבל 37064   774379677 5.26E+08
32937 מנשה חבה 28949881 menashe83@beze        528025054
32938 ודים ברשטק 3.07E+08 vadim.barshtak@g        547779994
32939 בתיה ברטוב 51785475 batyabar1@gmail. 0 כפר בלום 12150   547948404
32940 יעקב ענבל 24898363 ya.inbal@gmail.co         527169340
32941 עומר שכטר 22338479 omershect@hotm         542555947
32942 גיל גדות 68012434 gil.gadot@gmail.co        526116555
32943 עופר גפן 31849185 OFERGEFEN@GMA        526958899
32944 ציון דה רוסו 32327371 derussoz@zahav.n לילך 2 גדרה 70700   777933092 5.23E+08
32945 ציון דה רוסו 32327371 derussoz@zahav.n לילך 2 גדרה 70700   777933092 5.23E+08
32946 איגור צ'רביץ 3.14E+08 igoranna@gmail.c         545541799
32947 אביב רגב 68491802 aviveranr@gmail.c אין רחובות קיבוץ דליה 19239   49897687 5.47E+08
32948 מנחם אברמוביץ 57673105 menachem.abram ש"י עגנון הרצליה 46325   543210021 5.06E+08
32949 מנחם אברמוביץ 57673105 menachem.abram ש"י עגנון הרצליה 46325   543210021 5.06E+08
32950 דגן זקס 38278511 dagan.zaks@gmai בית 328 מושב בנייה     0508229561/0
32951 אריאל מונאס 3.09E+08 ariel.monas@gma הממציא ירושלים 93123   545830644 7.22E+08
32952 אריאל מונאס 3.09E+08 arielms@012.net.i הממציא ירושלים 93123   545830644 7.22E+08
32953 איתן גולדשטיין 31875529 mhg2605@gmail.c ברקן 26 אבן יהודה     525370544 5.78E+08 99569540
32954 שפלר שלומי 36051399 shlomy318@yaho קרית שמונה 17 חולון     0547560570/0546977852
32955 אהרון הורנקול 5.55E+08 aaron.hornkohl@g מבשרת ציוןקרן היסוד 11 90805   507788194 25340545
32956 אלכסנדר קרטון 3.33E+08 al.karatun@gmail. ז'בוטינסקי 91ב רמת גן 52553   542509994 5.43E+08
32957 אורן אברהמשרון 27394097 sharon2921@wall         052‐3514951
32958 חיה ואטס 53369419 haya.watts@gmai עלית הנוער 47 גבעתיים 53401   050‐7473537 03‐731601
32959 חיה ואטס 53369419 haya.watts@gmai עלית הנוער 47 גבעתיים 53401   050‐7473537 03‐731601
32960 איריס אלקובי 59704080 irisa@hadassah.or         544866506
32961 מרק אברמוב 3.14E+08 mark_ab@sii.org.i גוש חלב חדרה     050‐4366127
עמוס פלוריארמות ארזים32962 27002443 hilaf@ramotarazim4 רמות ב ירושמשעול הדקלים     025860862/0544470731
32963 נעמי לוין 8167785 niki10@bezeqint.n יהודה המכבי 4 הרצליה 46762   נייד:294907בית :9556885‐09 09‐9565674
32964 נעמי לוין 8167785 niki10@bezeqint.n יהודה המכבי 4 הרצליה 46762   נייד:294907בית :9556885‐09 09‐9565674
32965 סמדר ברגמן 56456163 bergman.smadar@        054‐7494369
32966 ענן שרפי   anansh@gmail.com אבן עזרא רחובות     523124910
32967 קולין דיק   coljo@neto.net.il   נתניה 42752   +972 0508464471
32968 ענן שרפי 59071829 anansh@gmail.com אבן עזרא רחובות     523124910
32969 ענן שרפי 59071829 anansh@gmail.com אבן עזרא רחובות     523124910
32970 יניב רשתי 28041135 yaniv1970@gmail. זכרון יעקב 42 פתח תקוה 49728   39240067 5.07E+08 36980531
32971 מיכאל מרגולין 3.06E+08 margolinmv@gma בר לב 7 נתניה 42463   052‐3‐995269
32972 רינה זקובסקי 15522972 renazuk@gmail.co דרך למרחב 2 פרדס חנה     046373467/0507833888
32973 יעקב רובין 21345723 cobman_2000@ho נתיב חן 35 חיפה 32688   526706918
32974 אביטל לימורתמי גורן 25496407 tamiamos@gmail.קיבוץ גבעת חיים       046368420/0502056910 5.49E+08
32975 ירדן אוריאל 58047762 yarden_u@012.ne168 דרך בן גוריון גבעתיים     523590252 36720911
32976 anna m 3.22E+08 anka17@gmail.com36 אינטרנציונל חיפה     546332256
32977 חיה בוקובזה 67122366 yanivb777@gmail מיכאל חזני 18 באר שבע     0544436183/0524043028
32978 טל אביטבול 24411779 talashahar2@wall4 ד"ר יהודה פרח נתניה     544650521
32979 אסף הוכברג 58331250 asaf63@etvision.n9 מושב גבע משק גבע כרמל     0522694685/0522376972
32980 מיכאל דואק 27866334 michaeld@swisspo עין גדי 14 גבעתיים     052‐6027440 052‐27265
32981 כברה קסאי 17914326 c.casay@gmail.com השושנים 248 קרית מלאכ     542549270 37221380
32982 בן יתח דוד 23084403 dudubenyatah@g שד החיל 21 תל אביב     037399834/0547639509
32983 גאולה קופל 9893157 g_kopel@walla.cp         522341481
32984 איגור סטפנובסקי 3.04E+08 igors@assuta.co.il ניסן 1ב אשדוד     528302057
32985 מרטין נאוזנר 10630015 sner@gmx.at  הנביאים 14 רחובות     054‐9368759
32986 יעקב הירשל 10134492 yakovhi@gmail.co גוט לוין 30 חיפה 32922   505550323
32987 יעקב הירשל 10134492 yakovhi@gmail.co גוט לוין 30 חיפה 32922   505550323
32988 נועה הראש 28145142 HARROCHIM@GM        545668765
32989 בתיה ברטוב 51785475 batyabar1@gmail. 0 כפר בלום 12150   547948404
32990 אמיר שרעבי 24819823 amirhgy@gmail.co        054‐5918900
32991 חנה קרויאן 58352618 hana1034@gmail. אלעזר המכבי 4 ירושלים     025380298/0547255272
32992 דורון גורן 9674754 tamiamos@gmail.קיבוץ גבעתקיבוץ גבעת חיים     0502056910/046368420
32993 שרה דולפין 3.32E+08 sdalfin@gmail.com ז'בוטינסקי 10 צפת     057‐6779989 054‐80864
32994 יצחק רביב 30100895 ravivy@gmail.com        054‐4586805
32995 אלון סלע 33602277 alonsella50@yaho         578113763
32996 david levin 12741203 zapper@netvision קלואזנר 46 רעננה     0507201002/097744657
32997 אלכסנדר וורון 3.21E+08 alex@praedicta.co משה יוסטמן 6 ירושלים 93842   050‐7477886 02‐676413
32998 אלכסנדר וורון 3.21E+08 alex@praedicta.co משה יוסטמן 6 ירושלים 93842   050‐7477886 02‐676413
32999 טל לדר 51615102 taleder@gmail.com85 שדרות הנשיא חיפה     050‐8582028 04‐837995
33000 איציק בן בסט 33950734 geblig@gmail.com חלמיש 8/18 חיפה 34997   547884294
33001 אלנה בריימן 11780616 lena.braiman@gm        546363232
33002 יעל שפירא 59028118 shapira.yael@gma הדקל 30 אריאל     0547243420/0523664125
33003 יוסף שמע 54107081   נועם 3 מיתר     050‐6244185 08‐656730 86270521
33004 מישל בן שושן 26062919   גומא 456 מצפה עדי     523124308 5.24E+08
33005 שורצברג שלמה 2323939 a1912@netvision. שד הצבי 16 חיפה     048377901/0522529270



33006 תמר בכר 8528473 ami_bachar@hotm רמב"ם 31 פתח תקווה 49542   39313823 5.46E+08
33007 קטי קאוצמ׳ן 27934306 ketycouchman@g         528741486
33008 משה עובדיה 58413964 moov@015.net.il         506494336
33009 Ivetta ukholutsky 3.06E+08 ivetta_su@yahoo. Simcha Holtzbe Jerusalem 97574   9.73E+11 9.73E+11
33010 יונתן בר‐שגיא 5636923 bar‐sagi1@yahoo.         09‐9556331
33011 tammy barak 57128936 tammarkb@gmail         545602390
33012 סוחולוצקי איבטה 3.06E+08 ivetta_su@yahoo. שמחה הולצברג  פסגת זאב     0523416265/0525244823
33013 מרדכי דהמן 54163159 motzi@dead‐sea.o6 בית צורי אליהו תל אביב     36419605 5.44E+08
33014 שי פרס 3.02E+08 presser@walla.co. גבעתי 20 מזכרת בתי 76804   544626771
33015 שי פרס 3.02E+08 presser@walla.co. גבעתי 20 מזכרת בתי 76804   544626771
33016 מתן ניצקי 3.17E+08 mnitzky@gmail.co נחל נחשון 1 רמת בית ש     052‐5344318
33017 מויאל צחי 36420156 hadar_maman0@ הארז 13 שוהם     0529526490/0525451018
33018 אלטר פרידה 67391474   צבי 2 כניסה ב' רמת גן     03‐7525184 050‐20669
33019 Max P 3.1E+08 podrux@gmail.com        525844427
33020 יוסי הורוביץ 57866428 roei555@walla.co         505270595
33021 ניר גיגי 66550484 gggnir@gmail.com        543354461
33022 אריאל קרפל 66676032 arikerp@gmail.com התאנה 241 מושב אורה     508682972
33023 צביה בקר 42973743   יגאל אלון 37 חיפה     509253929 48253929
33024 אורי גאנו 43466077 ori.jano@koor.com האורן 4 מעלה אדומ     052‐7744494 050‐67795
33025 חירם קטן 3.14E+08 hirambndavid@gm12 יהושע ביצור ירושלים     054‐7298598 02‐641236
33026 ברי מאירוביץ   beri.mala@gmail.c  נחל עוז 85145   054‐791‐7446
33027 עידית רון 25617721 kikita1@walla.co.i טרומפלדור 36 פתח תקווה 49403   508464709 7.74E+08
33028 עידית רון 25617721 kikita1@walla.co.i טרומפלדור 36 פתח תקווה 49403   508464709 7.74E+08
33029 נעמה שייביץ 34481309 botek22@gmail.co סביון 9 גני יוחנן     505810571
33030 נעמה שייביץ 34481309 botek22@gmail.co סביון 9 גני יוחנן     505810571
33031 שמשון גרינמן 6896963 green2@netvision יפה נוף 97 חיפה     574819914 48370330
33032 שמשון גרינמן 6896963 green2@netvision יפה נוף 97 חיפה     574819914 48370330
33033 Evgeny Tygnenko   tygnenkoe@mail.r  Tel Aviv 69184   054‐474‐4692
33034 אמיר אלמלח   amirelma@gmail.c  נס ציונה 74106   +972 0504448479
33035 רמי קוטלרסקי 11637964 naram1@walla.co         506272399
33036 Wojciech Stawierej   alstaw@gmail.com  Caesarea 38900   +972 524641851
33037 דן ברקת 3.03E+08 dbareket@gmail.c         578196492
33038 רן גינזבורג 1.23E+08 rginsburg@bezeqi         526043513
33039 ארז בן נון 57502130 erez@coralworldin        054‐3399444
33040 אלאונורה ז'גור 3.1E+08 avitalz22@walla.c         547670417
33041 סעיד פארס 3.01E+08 saeedf@walla.com כפר חורפישאין 25155   509177241
33042 דרור טופף 33141748 drortopf@yahoo.c התאנה 4 קרית אונו 55424   523133567
33043 דרור טופף 33141748 drortopf@yahoo.c התאנה 4 קרית אונו 55424   523133567
33044 יאיר סאקוב 57503070 herta@sakov.com הרצל זכרון יעקב 30900   054‐441‐4314 04‐629‐2245
33045 טימור רודקובסקי 3.07E+08 TimorRud@Gmail. ביאליק 11/19 אשדוד 77632   054‐7202291
33046 אירינה פרל 3.08E+08 alefperl@gmail.co האסיף 15/7 חיפה     528375732
33047 ולדימיר אברהם 3.12E+08 vlad_abr@012.net        544592097
33048 ורד קדוש 39124847 vered.kadosh@gm קדיש לוז 19 חיפה     546227919
33049 רן דידי 32629842 ran.didi@gmail.co בניין מיקרוסופט חיפה     544919722
33050 מוטי יפרח 59243998 li.moti@hotmail.co        526124714
33051 מרדכי קוממי 50664713 komemym@gmail צה"ל 9 ראש העין 48012   03‐9389494
33052 מרדכי קוממי 50664713 komemym@gmail צה"ל 9 ראש העין 48012   03‐9389494
33053 Meir Lugasy   meirlog@walla.co   natanya 42470   054‐647‐4613
33054 שמעון וינשטין 4559092 vinwin@netvision         544503870
33055 עמרי גלברד 36245926 omrigelbard@yah         544210779
33056 מאיר בצלאל 23571601 meirbezalel@gma תמר 17 שוהם     054‐7979361
33057 נועם פמיליה 27283902 noam.familia@gm         547884582
33058 ניב סורוקה 39903976 niv_s8@hotmail.co        526344576
33059 צביאה רוזנברג 59125450 zviarose@gmail.co        523349227
33060 רות סלע 56426703 ruthse18@gmail.c         506223082
33061 רוסלן טימושנקו 3.1E+08 500c500@gmail.co ירושלים 74 בת‐ים     052‐4262157 03‐506214
33062 tal bakish 25726027 tal@test‐art.com 2 afikey maim modiin 71706   052‐3284395 052‐32843
33063 גנדי לוין 11268091 gelevin@bezeqint בית הכרם 11 כרמיאל 21980   509876769 49987676 49987676
33064 ולריו מוסקוביץ 3.17E+08 valeriu.moscovici@ הרצל 18 חדרה     0544‐968257 057‐79516
33065 Michael Levy   mikelevy@actcom   Raanana 43252   +972 097450214
33066 קלינה זהר 54879754 zoharkalina@walla הליבנה 22 אורנית     0508585812/3
33067 סנדרה הדס 69701712 sandrahad@gmail סורוקה 39 חיפה     077‐6160152 054‐92482
33068 אהובה ברזי 51365138 rb0409@walla.comסמילנסקי 10 גן נ ראשון לציון     503302089 7.75E+08
33069 דוד מילגרום 50924851 david@maotltd.co אגסי 27 ירושלים     054‐5666485 073‐22289
33070 מרדכי אסף 47480769 0504304255@wal         504304255
אסתר ויוסף33071 חיון 56063431 nofarhayun@gma אצ"ל 23 חיפה     052‐6181523 054‐76983
33072 אלכס ברונטר 3.07E+08 abronfer@gmail.c שד הפרחים 27 אשדוד     0542504952/0523097263
33073 יחיאל רצבי 58344904 yechiel@newsway השיקמה 26 ב חדרה     0522487667/046200579
33074 יאיר וקנין 63084834 yair2527@nana10 פרדס חנה כהזמיר 120     050‐7326236 04‐637671
33075 אורי בנאי 5840426 baneanaiur@gmai קיבוץ דפנה       0544471192/046945867
33076 אשר וקנין 16512618 amitv555@gmail.c הרב מן ההר 10 ירושלים     508346650 7.73E+08
33077 יהודית זיבנברג 56195167 galrop@yahoo.com לכיש 170 שהם     054‐4353065 03‐973308
33078 יואב הדרי 3.01E+08 yoav_edri@walla.c הגלגל 76 מעלה אדומ     050‐9661181 052‐36494
33079 אריק קימל 22007124 erickimel@gmail.c לאה 36 חיפה     054‐4577208 054‐88000
33080 shlomo shomori   shomri2@walla.co  givat shmo 54011   054‐492‐4167
33081 גרא שטרומר 54619044 gera.strommer@g33 סורוקה משה חיפה 34759   549992000 48247745
33082 גרא שטרומר 54619044 gera.strommer@g33 סורוקה משה חיפה 34759   549992000 48247745
33083 Boris Bakshan 3.04E+08 bakshan@macam.        549268829
33084 שלמה שומרי 55505143 shomri2@walla.co גבעת שמואהזיתים 94 54011   544924167 35326059
33085 דנה גלברד 52961844 bar_dana@yahoo. דובנוב רעננה     544254134
33086 olga bakshan 3.09E+08 olgadan@walla.co         549268829
33087 אביהו לוסטר 54259791 avihul@dsw.co.il         524709011



33088 עירד שרביט 27491745 irad@puretec.co.i         525672798
33089 הילה שמן 23869639 heela.shemen@in וולנברג 18 חיפה 34990   542268664
33090 הילה שמן 23869639 heela.shemen@in וולנברג 18 חיפה 34990   542268664
33091 טליה שסתיאל 24262248 famsas@smile.net הגלים 12 אשדוד     0524369439/088642362
33092 הלל מן 32071383 hm@012.net.il         722342300
33093 יארה שולמן 33072935 yarala8@gmail.co משק 228 מושב מטע     0544966450/025334115
33094 אלכס אבן 14706261 ungvar53@gmail.c        528379232
33095 מרדכי אייזנשטיין 3.09E+08 mohilev@gmail.co אידלסון 4 ירולשים 97665   054‐3193238 054‐74780
33096 איל אברך 12345678 ayal_a@yahoo.com מרגולין 37 חיפה     054‐9936332
33097 ששון מועלם 51007458 moalemp@014.ne אייילת חן 2 הרצליה     054‐2534006 054‐25340
33098 אורית שמואל 23736218 orit.shmouel@b‐z חיפה שכונתמורן 11     505751741 050206224
33099 יוסי קלמן 29094596 sadnagya@netvisi מושב שבי ציון       054‐4806460 04‐900131
33100 משה וטבו 69383875 mendel25@013.ne הרב לוין 40 רמת גן     0577738163/
33101 יורי קלאשיאן 3.1E+08 ykalashian@gmail         577321838
33102 ניר בנד 59229997 nirband@k‐mishm        505476836
33103 Michael Meltz   michael.meltz@gm  כפר ורדים     052‐671‐8887
33104 צור בדולח 31885643 BDOLACH@NETVISד.נ .חוף אשקלון מפלסים     505603467
33105 צור בדולח 31885643 BDOLACH@NETVISד.נ .חוף אשקלון מפלסים     505603467
33106 תמיר מיכאליס 58505611 tamir019@yahoo.         544910009
33107 מיכאל לליקוב 3.24E+08 lelikovmikhail@gm נחל גרופית 14 מצפה רמון 80600   86586779 5.46E+08
33108 מיכאל לליקוב 3.24E+08 lelikovmikhail@gm נחל גרופית 14 מצפה רמון 80600   86586779 5.46E+08
33109 שרה פלג 22212575 rbarmatz@gmail.c         546696205
33110 רפי זיבנברג   galrop@yahoo.com לכיש 170 שהם     054‐4353065 03‐973308
י.סופר מערכ33111     gili@yoso.co.il הצורן 4 א '‐‐תא ד נתניה     050‐4466515 050‐44665
33112 נעמי גיילר 225144 victorzenator@gm נווה אלון 2 רחובות     052‐4414274 052‐88185
33113 מיכל פרג 56508864 bpereg2@bezeqinמושב עין איילה ד       054‐8065602 054‐80656
33114 אלי אסולין 58270968 eliav1998@walla.c16 אברהם דנינו עכו     052‐3662230 054‐52030
33115 משה רוטנר 9091950 mosher@rotan.co         506442666
33116 צחי פוקס 39574181 tzahifu@gmail.com        508548908
33117 alexey lyansberg   alyansberg@gmail   חרוצים     +972 0545608995
33118 רם פאר 12075305 rahm.fehr@gmail. אחד העם 126 תל אביב 64253   36851341 5.48E+08
33119 נדב אבינרי 40052953 nadavavineri@gm         523987287
33120 Ofer Frant   ofrant@gmail.com  Tel Aviv 63344   972‐54‐6626430
33121 דן פרץ 40973570 dan.peretz@gmail         548117053
33122 Assaf Vardi   assafv84@gmail.co  Jerusalem 94342   +972 549176276
33123 גדעון טהלר 8106924   דיזינגוף 50 תל אביב     052‐7365159 054‐42334
33124 אפרת טובי 32821969 efreti_henig@hotm11 חביבה רייך חיפה     052‐2616575 052‐29782
33125 בן שטראוסמן 32256950 benst12@gmail.co        524767277
33126 שניר לגאלי 38002119 snir_lig@walla.com הערבה 29 שדה יצחק 38840   502464073 5.43E+08
33127 סטיב ליטנברג 17069196 stevebg@012.net. שברץ 18 רעננה 43213   09‐7444013 050‐53558 08‐6625077
33128 סטיב ליטנברג 17069196 stevebg@012.net. שברץ 18 רעננה 43213   09‐7444013 050‐53558 08‐6625077
33129 תמרה רזניקוב 3.09E+08 tamara.reznikov@         525379512
33130 אלעד יערי 57476236 eladyaari@gmail.c השושנים 12 קרית טבעון 36056   522205981 5.22E+08
33131 אלעד יערי 57476236 eladyaari@gmail.c השושנים 12 קרית טבעון 36056   522205981 5.22E+08
33132 שמעון פליקוביץ 3.06E+08  shimon.falc@gma חרובים 20 פרדס חנה 37084   722839830 5.47E+08
33133 איציק טבעוני 28058287 itzik_tiv@walla.co         506274312
33134 אלה לייזרונוק 3.06E+08 alla1949@gmail.co הדס 25 נתיבות 87782   29930235 052‐88104
33135 איציק שחור איציק שחור 51720191 iziks@chemovil.co         528311462
33136 דניאל בבניכיס 3.08E+08 arik97@bezeqint.n        504080275
33137 ערן גל 39824231 eg1850@yahoo.co        542518989
33138 אורלי מור‐אל 22830772 orlymor1@walla.c         050‐6216402
קארין חברת33139 לוי 34559816 karinlevi11@gmai ת.ד .144 תל מונד 40600   052‐3852054
קארין חברת33140 לוי 34559816 karinlevi11@gmai ת.ד .144 תל מונד 40600   052‐3852054
33141 אולג זוסמנובסקי 3.12E+08 olegzusm@gmail.c        546090948
33142 אור סולימני 3.17E+08 kamranshay@gma יהודה מכבי 22 נהריה     526980819
33143 שניאור הורביץ 3.01E+08 shleorvitz נורדאו 22א קרית אתא     052‐7707105 052‐77071
33144 דוד גומל 56351216 davidgomel315@g קיבוץ מגן קיבוץ מגן     547915891 89983010
33145 שמר שליבובשרית 27240613 sarit.shemer@gma        39220529
33146 יונתן ריכטר 31806581 shafix@gmail.com         544664425
33147 יגאל זאבי 24870586 igalz@synopsys.co גולן 80 בית דגן 50200   524026611 5.27E+08
33148 יגאל זאבי 24870586 igalz@synopsys.co גולן 80 בית דגן 50200   524026611 5.27E+08
33149 sagi yaary 24905218 narayans@walla.c איינשטיין חיפה 34605   48251293
33150 דוד בן 50532673 5221040@gmail.c אחיחל אילת 88000   525225687
33151 משה בן זקן 50532373 5221040@gmail.c אלה 37 כרמיאל 21691   525221040
33152 שלמה קופמר 56708837 kopmar@netvision רחל 40 חיפה 99999   48371414 5.24E+08 48380963
33153 שלמה קופמר 56708837 kopmar@netvision רחל 40 חיפה 99999   48371414 5.24E+08 48380963
33154 זאב רון 5857206 d5456@bezeqint.n0 שושנת הכרמל חיפה 34322   48374774 5.45E+08
33155 נטשה סלמה 15308737 nsdaniel@walla.co עין נטפים37 אילת 88000   545320570
33156 ארקדי קפלון 3.07E+08 arkan5555@gmail רוטשילד 40 אשדוד 77516   523916537
33157 ארקדי קפלון 3.07E+08 arkan5555@gmail רוטשילד 40 אשדוד 77516   523916537
33158 שלומי גבאי 34555706 shlomy_gabay@ya        542490550
33159 אילן פלג 58878299 peleg.ilan@gmail.c ארבל 36 צור יגאל 44862   054‐7755852
33160 motti ay 33740838 mottiay@gmail.co         578120682
33161 איציק שפירא 52179942 s‐itzik@bezeqint.n הפטל 7 קריית ביאל     052‐2619778 04‐872268
33162 מיכה ולדמן 53900528 micha.waldman@         054‐5980733
מעונות גל ב33163     azvelos1@bezeqin בר יוחאי 26 ראשון לציון     050‐7334499 050‐76600
33164 ליאור דהן 32327033 liord250@walla.co הדס 18 חולון     054‐6777038 054‐67770
33165 Liliya Lapidus 3.14E+08 lilyalapidus@gmai האיריס 22 ראשון לציון     544999878 5.45E+08
33166 בני ויידנפלד 40623779 bennyweidenfeld@12 כליל החורש נצרת עילית     524766104
33167 בני ויידנפלד 40623779 bennyweidenfeld@12 כליל החורש נצרת עילית     524766104
33168 דייב דייב 57575889 davedo31@gmail.         054‐4595644
33169 מור יוסי 14572077   אורה 24 נצרת עילית     052‐8198110 050‐83170 04‐6463683



33170 איגור פונריוב 3.08E+08 igorwfnrv@gmail.c פנחס רוזן 15 חיפה     054‐7800257 04‐825192
33171 אורלי טופל 55653489 orly.topel@gmail.c ענתות 22 תל אביב     505304401
33172 שחר לוי 61281481   הספורט 12 חיפה     505721834
33173 יפעת ששוני 2.04E+08 sasoni31@walla.co6 דבורה הנביאה חולון     525357397
33174 יפעת ששוני 2.04E+08 sasoni31@walla.co6 דבורה הנביאה חולון     525357397
33175 אהרון גוטמן 51262897 ahron.gutman@gm        86499449
33176 אורן גרטל 29391547 gerteloren@gmail         545930399
33177 יצחק אורטל 39643986 ortalyadgar@gma גבוטינסקי ת"א     505636287
33178 יצחק מרנץ 11851623 a00770@bezeqint שיכונים 218 כפר חב"ד     050‐7212322
33179 יצחק מרנץ 11851623 a00770@bezeqint שיכונים 218 כפר חב"ד     050‐7212322
33180 ליאור פרידמן 3.02E+08 lior_f13@hotmail. דקלה 3 כוכב יאיר 44864   578181388
33181 מיכאל צרטוק 3.07E+08 chertmih@mail.ru         546395160
33182 ירון אלקבץ 24186694 yaronelk@gmail.co יציב יצחק 28 קרית חיים     0548151955/048723630
33183 חיים ארי 37161817 haimari1@gmail.c זאב ליבר 10 נתניה     054‐9000311 054‐45630
33184 שניר הרמן 21609029 snirherman85@gm        544448715
33185 אבי לוי 22023758 nlsd1@zahav.net.i2 צבי סוחובולסקי רחובות 76656   508803970
33186 אבי לוי 22023758 nlsd1@zahav.net.i2 צבי סוחובולסקי רחובות 76656   508803970
33187 אילן מלכה 36277994 ilanmal0@walla.co כוכב ה צפון 10 צפת     775253560 5.26E+08
33188 אילן מלכה 36277994 ilanmal0@walla.co כוכב ה צפון 10 צפת     775253560 5.26E+08
33189 ויקטור אסל 55580518 wwvc5@walla.com        522577498
33190 פלטיאל גולד 36264810 pgodelli@gmail.co הנגב 17 אריאל     545691243
33191 yuri itahov 3.11E+08 itahov@walla.com        528080470
33192 הדר בן צור 21377221 hadarb232@walla זלמן מייזל 12 יפו     050‐4808806 052‐59916
33193 גיא הויטש 24800617 hoitash@orange.n8 משעול הגפנים עתלית     054‐4478789 04‐984084
33194 אסנת גורן 28512291 chengoren@gmail         772002205
33195 משה גולדברג 57477499 danahg@012.net.i הגבעה 2 גבעת עדה     054‐8180352
33196 יוגב טולדנו 3E+08 yogi.tol@gmail.co יצחק טבנקין 8 תל אביב 69353   36471759 5.07E+08
33197 יוגב טולדנו 3E+08 yogi.tol@gmail.co יצחק טבנקין 8 תל אביב 69353   36471759 5.07E+08
33198 אלעד שטוקמן 55098453 eladstockman@gm סמילנסקי 22 תל אביב 62154   36043177 5.06E+08 35469788
33199 יעקב טולדנו 50509116 yogi.tol@gmail.co יצחק טבנקין 8 תל אביב     03‐6471759 050‐67955
33200 יוסי לסרי 22050082 lasriy@012.net.il         508510426
33201 Sharon Avraham   shouav@bezeqint   Kiryat Nord 424764   +972 98359330
33202 Yan Lindvor 3.09E+08 drakon1976@gma יהודה הלוי 13 קרית‐מוצקי 26353   544648586
33203 Yan Lindvor 3.09E+08 drakon1976@gma יהודה הלוי 13 קרית‐מוצקי 26353   544648586
33204 יצחק גולדפרב 15630668 patagoni@zahav.n קרית ביאליקלחי 6 27235   48769265 5.23E+08
33205 עפר אלישוב 52912128 ofer@hadassah.or         25700111
33206 נמרוד פלדמן 37603974   זבוטינסקי 79 תל אביב     507501177
33207 פפרניק משה 51361152 shiri_t18@walla.co פוגל הרמן 6 פתח תקווה     054785812
33208 איליה מוסטוב 3.17E+08 iliamostov@hotma קידרון 12 גבעת זאב 90917   02‐5367349 5.46E+08
33209 אלכס קורצר 3.13E+08 alexku7@yahoo.co העסיס 11 ראשון לציון     050‐8671038
33210 עמיר כהן 22976112 amircoh@iec.co..i         523996792
33211 איתן ג'רבי 24675522 gerbi555@walla.co חבצלת 1 אלפי מנשה 44851   054‐4400282
33212 איתן ג'רבי 24675522 gerbi555@walla.co חבצלת 1 אלפי מנשה 44851   054‐4400282
33213 יוסף וייסמן 36991867 yosefwaysman@g נס ציונה 3 חולון     054‐5864430
33214 Eduard Kalminski   edi64@walla.co.il   Beer sheva 84633   9.73E+11
33215 גיא פרישברג 32344103 frishberguy@gmai         547260889
33216 אלכסנדר יצחקוב 3.09E+08 alex1239@bezeqin        504042762
33217 אלכסנדר יצחקוב 3.09E+08 alex.yi76@gmail.c         504042762
33218 דפנה דרמן 24076929 levi.daphna7@gm         04‐8241552
33219 אייל סלימי 22078083 salimi55@walla.co ח"ו אשקלון 78470   86713913 5.02E+08
33220 יהודה קובלינסקי 5163431 koblnsky@netvisio עזז חיים 10 הרצליה     09‐9567055 054‐24796
33221 ארי גולדווסר 3.15E+08 ari@qos.net.il עקיבא 13 רעננה     054‐5370423 054‐47502
33222 רחל סבג 27083864 rachelsabag@wall 27083864 קרית מוצקי 26365   48714243 5.24E+08
33223 Leonid Meir 3.12E+08 leonmeir@013.ne המושבה 15 א חדרה 38429   46222253 5.06E+08
33224 Zachi Shtain   Zachi.Shtain@gma  Haifa     +972 0545959269
33225 igor minevitz 3.04E+08 mib265@gmail.co ole hagardom kfar yona 40300   546342205
33226 igor minevitz 3.04E+08 mib265@gmail.co ole hagardom kfar yona 40300   546342205
33227 יגאל זאבי 24870586 igalzaoui@gmail.c הגולן 80 בית דגן     036702552/0524026611
33228 Shay Halsband   shy.halsband@gm   Givataim 53633   9.73E+11
33229 felix rabinovich 14707996 felix,rabinovich@g        506547492
33230 אלעד גולדברג 32256588 hagoldbergim@gm הדקלים 14 ד פרדס חנה 37021   545609621
33231 אלעד גולדברג 32256588 hagoldbergim@gm הדקלים 14 ד פרדס חנה 37021   545609621
33232 Oleg Keselman   oleg_86@yahoo.c   ramla 72283   054‐588‐8527
33233 doron gutman 29685229 doronm1@hotma חטיבת הצנחנים מודיעין     050‐2226593 050‐22265
33234 doron gutman 29685229 doronm1@hotma חטיבת הצנחנים מודיעין     050‐2226593 050‐22265
33235 חן מגן 3.02E+08 cmagan02@yahoo        526776772
33236 מנחם בן נון 59740050 bin‐nun@bezeqint ביטרמן 13 פתח תקוה 49217   522459515 39232113 39232119
33237 אבי שטיגליץ 24951451 avish3398@gmail.         506387741
33238 מרק בוקרה 69145381 marc_cpa@012.ne קיבוץ גלויות 13 פתח תקוה 49446   543154477 7.77E+08
33239 מרק בוקרה 69145381 marc_cpa@012.ne קיבוץ גלויות 13 פתח תקוה 49446   543154477 7.77E+08
33240 רחל סבג 27083864 rachelsabag@wall כצנלסון 2א קרית מוצקי     048714243/0523627406
33241 נועה מניר 3.08E+08 noa.menir@gmail הפיוס 5 הרצליה     507218337 7.74E+08
33242 אלון אברמוביץ 3.01E+08 alonabra@gmail.c הראשונים 13א קרית חיים     052‐8841677 052‐55439
33243 ילנה בוגוסלבסקי 3.2E+08 yelena747@gmail אהרון לובלין לוד 71471   054‐3102822 077‐70479
33244 ילנה בוגוסלבסקי 3.2E+08 yelena747@gmail אהרון לובלין לוד 71471   054‐3102822 077‐70479
33245 נעמי גולדנברג 53374625 naomigold2@gma המאירי 13 ירושלים 96107   26540362 5.45E+08
33246 רומן חרנס 3.24E+08 gimaledotkom@gm בילו 13 חולון 58334   542032130
33247 יצחק קורן 16522880 itzikor@netvision. הגלבוע 39 כוכב יאיר 44864   522899550 97495653
33248 אלון לנג 56577448 langad@013.net         543133413
33249 רן וולף 28469989 rwolff@is.haifa.ac דרך הצאלון 48 גבע כרמל 30855   774402294
33250 גיא טל 25422734 guyt10@gmail.com        526772201
33251 Asaf Yaffe   asaf.yaffe@intel.c   Kibbutz Kfa 16960   054‐482‐2032



33252 אלירן סיני 2.02E+08 es1906@gmail.com מבשרת ציוןששת הימים 6 90805   506415577 5.44E+08
33253 Roma Koifman   roma@ellinsys.com  Holon 58447   +972 036853091
33254 Alex Mendelev 3.08E+08 alexmendelev@gm בן יהודה 17 פתח תקוה 49373   054‐6750352
33255 רפי קליין 43586924 rafiklein@walla.co דב הוז 18 נתניה     773302061 5.09E+08
33256 לילך סררו 51793321 Yairofek75@gmail הרקפת 12 בית שמש 99054   02‐9916470 052‐44820
33257 עינב יהודה 52808094 einav@tonian.com        054‐7754955
33258 נסים אלקבץ 31943384 nissim_e@013net ויטל 11 תל אביב     0507386050/035126260
33259 דוד זכריה 43682590 davidmira@walla.11 אברהם פררה ירושלים     057‐6655440 050‐62322
33260 עוז סגל 39504329 yoga‐oz@bezeqint        542473188
33261 רוית יחזקאלי 59778472 davidmira@walla. אליהו חכים 23 ירושלים     052‐2637851 052‐60244
33262 Racheli Flegg 2.02E+08 rflegg@ff‐yt.org פנחס קהתי 22 ירושלים     527137188 5.27E+08
33263 Racheli Flegg 2.02E+08 rflegg@ff‐yt.org פנחס קהתי 22 ירושלים     527137188 5.27E+08
33264 DINA DASTAGAR   dastagar@013.net  TEL AVIV     077‐321‐4561
33265 סווטה רבינוביץ 3.07E+08 lana.r@nana.co.il         547223324
33266 שרון עוזיאל 25480567 sharonuziel@gma יהלום 3 הרצליה 46494   549991744
33267 שרון עוזיאל 25480567 sharonuziel@gma יהלום 3 הרצליה 46494   549991744
33268 Guy Tal   guy@imec.co.il   פתח תקוה     +972 00972775150590
33269 משה מלכה 57287666 daya@orange.net         504039057
33270 Igal f Advocate   legitimy@gmail.co  Tel Aviv 65136   972 54 7848281
33271 דינה כפיר 3.1E+08 kfirdina@gmail.coגבעת המורה נור עפולה     0544667282/0777801344
33272 אירינה דולניקוב 3.06E+08 idolnikov@gmail.c         054‐6465797
33273 יורי טולמשוב 16396756   רמב"מ 15 קרית מוצקי     050‐8898353 050‐54219
33274 ענת אגם 22870968 anat@agams.com שטרן 12 הרצליה 46412   99575882
33275 דבי לרום‐יהודא   debby.larom@gm   גני‐תקווה 55900   054‐222‐5252
33276 ראובן סופר 780866 msmapa@gmail.co        504482556
33277 אורנה פופר 58891102 popperona@gmai         547767032
33278 אירית מנשה בכר 21788617 bargal2009@walla רחל 7 הרצליה     526375557 5.09E+08
33279 אירית מנשה בכר 21788617 bargal2009@walla רחל 7 הרצליה     526375557 5.09E+08
33280 לירז אקוקה 3.03E+08 lirazk19@gmail.co יצחק שדה 77 תל אביב 67228   522632933
33281 קובי שי 56675440 kobish@kkl.org.il         050‐7400066
33282 עמותת תיק תיקון מרכז  39744180 dan.tapuz@gmail.        
33283 אליעזר קירשבוים 33056961 eli1234k@gmail.co מסילת יוסף 42 מודיעין עילי     052‐5267770 08‐974252
33284 טל לזר 23576432 taliks@gmail.com         546742060
33285 אריק זהבי 39908629 arikz83@gmail.com47 ברל כצנסלון חיפה     050‐9464676 054‐75708
33286 fgd dfgdfg 3.22E+08 dfsa@fewr.co.iul sdfsdf dsfsdf     732555000
33287 fgd dfgdfg 3.22E+08 dfsa@fewr.co.iul sdfsdf dsfsdf     732555000
33288 מיטל לנקרי            
33289  ניסון סוסונוב 3.06E+08 nisanso@gmail.co שכון שובל 605 פרדס חנה 37059   46231345 5.43E+08
33290 מיטל אנקרי 31720683 meitelk10@walla. הדסים 13 עפולה     052‐3303854 04‐640783
33291 Sharon Zinger   itdesk@mccann.co  Tel Aviv 69719   +972 0525552246
33292 איתן יעקבי 56032287 eytan@ram‐handa מירון 12 תל אביב     052‐8429965 שירה 052‐32215
33293 יובל אלון 24560120 yuvalse2@walla.co ויינברג 11 כפר סבא     526148937
33294 אלדד קן תור 53596045 eldadkt@gmail.co נורדאו חדרה     46337876 5.02E+08 46341981
33295 חליל בלה 37354206 kmb@nana.co.il הרצל 53 רמלה 72426   546789436 5.24E+08 35506713
33296 אלי בנסעיד 69031565 elibensaid@walla.         507282950
33297 מירית לבה 36404085 miritl55@yahoo.co        547799377
33298 רפי פרידמן 31665664 fr.rafi@gmail.com קרית ביאליקניצנים 3 27212   528720480
33299 מורן נזרי 66358367 moran717@gmail         524246948
33300 יאיר אופק 31905532 Yairofek@yahoo.c מגדל המנורה 2 מודיעין 71726   547879764 5.78E+08
33301 רננה קריגל 37276060 renidelaw@gmail. גבעת שמואנתניהו 30     054‐4737997
33302 אבלין קוגמן 63390652 avikujman@gmail משמר הירדן 33 עפולה     052‐8730502 054‐47866
33303 Ofer Fein   oferf@mta.ac.il   Tel‐Aviv 69461   054‐463‐6547
33304 איתן פיקובסקי 55302509 eitanp2105@gmai65 הגדוד העברי קריית חיים     052‐2615322 052‐88416
33305 מאיה אלמילייח 52861630 mayael@gmail.comסמטת הנבטים )ל באר שבע     054‐7884451 054‐56816
33306 טטינה קובטון 3.13E+08 ben54.74@mail.ru ניסינבויים 2 חיפה     0508138830/
33307 טטינה קובטון 3.13E+08 ben54.74@mail.ru ניסינבויים 2 חיפה     0508138830/
33308 Bernard Sulitzeanu   dsulitz@gmail.com  Jerusalem 93715   +972 026791666
33309  ירון נאור 24241424 YNAOR1@017.NET משה סנה 12 פתח תקוה     528663348
33310 יסמין מלמד 21940390 yasminmel@hotm         547500357
33311 אילן אברהמי 59273557 ilanavrahami@gm         050‐5900686
33312 דורית לוי 6069322 dorit_levy@msn.c         544847284
33313 יאיר פישר 27947084 yairfish@gmail.com מוריה 132 נוף איילון 99785   89285421 5.09E+08
33314 יאיר פישר 27947084 yairfish@gmail.com מוריה 132 נוף איילון 99785   89285421 5.09E+08
33315 חורחה לאון אראיה 16994998 ecor@or‐haner.or         507438696
33316 אריה משה 39789417 fwoll7@walla.comתא דואר 69 )ליד מירון )ליד צ     054‐6515159 052‐36174
33317 אריה משה 39789417 fwoll7@walla.comתא דואר 66 )ליד מירון )ליד צ     054‐6515159 052‐36174
33318 אביעד ואן פרח 27247923 spaceinka@yahoo סעדיה גאון 17 חולון     0525880385/
33319 מתנ"ס כפר       מנחם בגין 1 כפר יונה     098985111/0507602454
33320 מתנ"ס כפר       מנחם בגין 1 כפר יונה     098985111/0507602454
33321 סימי מלכה 7722991   מושב עוצם       08‐6848119 050‐72777
33322 תמילה ביטון 34926832 ofir.bitton@hotma שבט זבטלון 7 אשדוד     088678746/0544472004/5
33323 עמית שכטר 37648953 zooz123@gmail.co היען 20 ירושלים     054‐8088850 050‐55791
33324 מיכאל גרוס 17605049 mikigross@yahoo. מגדל דוד 25 מודיעין     0546602597/089268812
33325 יניב רביבו 46267753 y0r@nana10.co.il הרצל 96 נהריה     0504346664/0547807339
33326 רונן מילר 2.01E+08 ronenmiller1@gm חביבה 46 חיפה     545352688 7.37E+08
33327 לילך נקאש 27243112 lilushn@gmIl.com         5444441063
33328 מוטי בוש 23854201 coolguy33@walla.         504565367
33329 נצח ישראל 28604783 netsahsharon@ho הירקון 22 רמת בית ש     052‐7174648
33330 avi shemer 11550662 avi‐sh@013.net         522846190
33331 Ilya Dobrushkes   idobrushkes@gma  תל‐אביב‐יפ     +972 545580600
33332 hertzel babayov 25493040 hbbiov@gmail.com        548183828
33333 לאה שמיס 3.14E+08 leamalka770@wal         526859211



33334 אבי טביסל 51169340 kupa@idc‐diamon ז'בוטינסקי 1 רמת גן     03‐5757979 054‐47623
33335 מור יוגב 21793740 moryog@gmail.co הבאר 6 רמת השרון     052‐5993342 054‐77262
33336 נדב פרג 37618469 nadavpa@gmail.co דרך יבנה 70 רחובות     050‐8359010 052‐87124
33337 אופיר אזולאי   office@ekdesign.c         544444444 5.44E+08
33338 Joe Bloggs   jbloggs@emailvisio        4.49E+10
33339 דודי זליג   zelig5r@bezeqint.         8703118 8703118
33340 דוד נתיב   d‐ny2@zahav.net.         37315207 37315207
33341 שאול קפלן   shaul@tapuzy.com        778866142 7.79E+08
33342 ???? ???????   haim86800?@wal         86411239
33343 שיבולת זמיר   shibolet10@walla         523802145 5.24E+08
33344 tal Adar   adar100@gmail.co        506902071 5.07E+08
33345 זיומה גולדיס   natochca@gmail.c         503076371 5.03E+08
33346 דני אלון   abbotcy@zahav.ne        504858540 5.05E+08
33347 daniel avshalom   megatr@bezeqint         545280070 5.45E+08
33348 עמרי רחום טוויג   omri_rt@walla.co         545775789 5.46E+08
33349 יריב גבע   ymym11@013.net        776274038 7.76E+08
33350 יעקב רונן מורד   morady@inter.net        522314951 5.22E+08
33351 אייל אלבז   lilavi12@walla.co.         502030239 5.02E+08
33352 יונתן שושן   shoshay@gmail.co        522218175 5.22E+08
33353 ???? ?????   near@gadotbio.co        48372321
33354 בן זקן יוסף   itzik_bb@hotmail.         545865354 5.46E+08
33355 חנה אזריהן   mak0¿_azrian@wa        86889047 86889047
33356       spervaiz@emailvis       
33357 nick amphlett   namphlett@email        
33358       amitchell@emailv        
33359 ilan lewin   sales@treasurehu   nes‐ziona 74037   054‐445‐2653
33360 שלמה מגזימוף 56079775 chenmagzi@gmail40/13 מקור חיים ירושלים     509235252
33361 אורי לביא 3.04E+08 uri.lavi@hotmail.c ברוש 7 נתניה     050‐7776637 054‐68536
33362 אפרים בן שמעון 28892578 yaronbns@hotmaחיד"א 8 כניסה ב בני‐ברק     050‐4160199 050‐41571
33363 אהרון שרפי 44268241 shira21@BEZEQIN         48735681
33364 מייקי שילון 30736011 drshilon@gmail.co        543111201
33365 גל יצחקי 25249426 gizhaki@orange.ne32 ראול וולנברג חיפה     054‐4817329
33366 שי ויידה 40877771 shay.vajda@gmail פנקס 35 קרית אונו     054‐5823259 054‐94012
33367 מור משעלי 37769114 mishali8@gmail.co סטרומה באר שבע     504830263
33368 מאיר סגל 58858572 segalm@bezeqint         254520122
33369 גריגורי פגודה 3.09E+08 grip7454@walla.co        523697776
33370 פרדי נדלר 65554651 fredin35@gmail.co יצחק 'ציב 13 קרית חיים 26240   48726736 5.04E+08 48726736
33371 פרדי נדלר 65554651 fredin35@gmail.co יצחק 'ציב 13 קרית חיים 26240   48726736 5.04E+08 48726736
33372 dominique poslushni 12655379 dominique,poslush        89438575
33373 קלאודה בלאו 13048533 zohar.blau@gmail שלום אש 10 תל אביב 69483   36474462
33374 מור כנרי 32109209 mkanari@netvisio גבת גבת 36579   050‐6801816 054‐24084
33375 מזל אנקרי 57173197 mazal189@gmail.c  שקד1 נהריה 22460   544391961
33376 אמיר שלום 58782400 irit_s@netvision.n העיט קדימה 60920   09‐8911538
33377 אמיר שלום 58782400 irit_s@netvision.n העיט קדימה 60920   09‐8911538
33378 shachar nachshoni 22828875 snachshoni@gmai   tel aviv 62666   972 54 4857115
33379 יפים זסלבסקי 3.08E+08 zaslavski@bezeqin רב הרצוג 47 באר שבע     052‐4702244 08‐689063
33380 יפים זסלבסקי 3.08E+08 zaslavski@bezeqin רב הרצוג 47 באר שבע     052‐4702244 08‐689063
33381 ארז כץ 27165083 erezk@3xlogic.com        545245763
33382 yonatan mishaly   jonar1001@gmail.  Beit‐sheme 99551   503043974
33383 אמיר פרנס 26508697 amirparnas@gmai הארנון 1 ירושלים 94517   544593265 5.46E+08
33384 שלי מנחם 14930150 smenache@bmc.c עוגב 12 ראשון לציון 75580   524286521 5.45E+08
33385 liat shait 38402939 liat.shait@netafim מגל קיבוץ מגל 38845   525017613
33386 רויטל גואטה   revigw@walla.com  ורדון 79437   +972 0524299984
33387 יהודה איובי 24372120 ayoube1@bezeqin ברל כצנלסון 83 רעננה 43416   505770575
33388 תמיר ארמאני 27288554 armanit7@gmail.c כחליל נס ציונה     050‐2823333
33389 תמיר ארמאני 27288554 armanit7@gmail.c כחליל נס ציונה     050‐2823333
33390 דניאל קרן 3.14E+08 danielker@yahoo.         545214196
33391 רינה איובי 48196133 ayoube1@bezeqin דרך הבנים 4 פרדס חנה     054‐4821191 04‐637844
33392 יחיאל שטרית 22628143 hmsh@zahav.net. באר שבע שהנוטר 41     86278870 5.06E+08
33393 אור עובדיה 38803367 orovadia@gmail.c רוטשילד 59 תל אביב     054‐4816712 050‐28268
33394 מיכאל שילון 30736011 shilondr@netvisio הרצליה פיתשלווה 128     054‐3111201 050‐99001
33395 ענב רצון‐קפויה 27173368 kapooya@zahav.nסוקולוב 87 כניסה רמת השרון     050‐6549713
33396 יניב מינק 33407073 thegimik@bezeqin הנביאים ראש העין 48040   522807527
33397 רועי ליבנה 32923351 roiml@hotmail.co יוכבד 12 חיפה     054‐4376440 04‐812397
33398 אילת שני 29631728 shani.ayelet@gma        545371307
33399 אופיר ברנוי 27434935 emboss@012.net. חרוץ 6 תל אביב     052‐4250007 052‐42500
33400 עדי בוסל 66136151 busseladi@gmail.c        545886618
33401 איתמר בוכר 39765995 itamarbocher1@gשדרות משה גוש קרית מוצקי     052‐6941341 077‐52544
33402 אבישי חלפון 25387044 ahalfon@seligman גלבוע 229 נירית     0544537757/0526209091
רגב גבריאל33403 מולטימדיה  3.1E+08 yehuda.regv@gma משה שרת 13 עכו     0523430034/
33404 אלון חמו 38242533 alonhemo@hotma        49542223
33405 תומר דגן 32225849 wolfkeren@yahoo        523778125
33406 רונן מיוחס 28144905 ronen.meyuhas@g ישוב חריש )אדום 2     054‐5609150 054‐80225
33407 מאיר גנח 52035649 m547706137@wa רמבם 68 באר שבע     0506244855/0546302585
33408 ראובן תירם 2598506 tiram.48@gmail.co רמב"ם 18 פרדס חנה     054‐4935146 04‐628896
33409 שי גונן 2363455 gonen23@walla.co לואי מרשל 11 תל אביב     0508285144/0523217592
33410 גלי עטיה 43061209 galisivan@gmail.co  המבוא 3 גבעתיים     542095733
33411 Itamar Atiya   itamarat@gmail.co  Rosh Pina 12000   972‐54‐4549478
33412 Abraham Peled   avipeled@zahav.n   Karmiel 21722   972‐4‐9988843
33413 יוחנן ריינר 27432848 dni28@walla.co.il רבא 9 אשדוד     0527120333/0527626999
33414 גידי גלוזמן 3.06E+08 gidi0206@yahoo.cחלוצת הפרדסנות פתח תקוה 49221   509027559 5.48E+08
33415 יואל שינבוים 8278079 joel@yoely.com חגי 17 רמת גן 52246   054‐4318104 03‐674783 03‐6777950



33416 תמיר תקוה 39374038 tamirtikva@hotma        545697099
33417 סימה בצלאל 38832879 noabb77@gmail.cגדליה 6 שכ בקע ירושלים     026731227
33418 קיבוץ מחניי   5.7E+08   בגן קיבוץ מחניי     0528746608/04693302
33419 יגאל ג'הסי 28629434   שדה יעקב שדה יעקב     523819841 5.24E+08
33420 נתן ששי 34522672 sassyn@gmail.com בר כוכבה 3 רמת גן     0542203702/054438453
33421 אנסטסיה מזריצר 32416483 anastasi84@gmailבית חולים תל הש       0547794270/
קפה ניצה ח33422       נביאים 19 חיפה     052‐5793602 04‐866679
33423 נעלי חן ח.פ       צפת 4 חיפה     0544‐904304
33424 חן אבינרי 36801637 hen.avinery@gma         522934016
33425 מעין עיני 36932572 maayan_1_8@wa         549989816
33426 איל ברזני 55279707 breyal5@gmail.co המצדים 89 מעלה אדומ     050‐6999125 052‐34661
33427 יונה נחום 55306914 yona961@walla.coנתן הנביא 37 ) ש אשקלון     052‐3962188 052‐38352
צייפה ומייבל33428 שונג 1756313 dj_sunny_techno@ גטו ורשה 4 רמלה     542426270
33429 גדעון ברזני 57173494 brazani@netvision קרית ביאליקלח"י 42     054‐4876237
33430 מתי שטיין 54615380   הנטקה 54 חיפה     509242275
33431 ליהי שלום שקד 16904740 lihishaked@gmail. הקישון 6 ראשל"צ     039656118/
33432 רונית כתב 23011224 ronit.kattav@csr.c אירוסים 3 נשר )רמות     050‐3218141
33433 אילנה בן אמיר 13593066 elanaba@gmail.co מלבי"ם 8 ב' תל אביב     03‐6209414 052‐79612
33434 אורי קובאלרציק 3.04E+08 scream_uri@walla החשמונאים 37 קריית מוצק     542311623
33435 נח גל גנדלר 54155353 lironsofia@gmail.c הר תורען 712 מכבים 71908   547942794 7.37E+08
33436 נח גל גנדלר 54155353 lironsofia@gmail.c הר תורען 712 מכבים 71908   547942794 7.37E+08
33437 צחי רווה 29531829 yraveh@gmail.com        545664043
33438 איתמר שפי 29290079 isheffy@yahoo.co         542872527
33439 ז'אנה אדמוביץ' 3.23E+08 adamovichg@wall דרך הים 116 חיפה 34748   547979285 48260066
33440 ז'אנה אדמוביץ' 3.23E+08 adamovichg@wall דרך הים 116 חיפה 34748   547979285 48260066
33441 מיכאל גודקין 3.07E+08 mgudkin@gmail.c         544905594
33442 אור דוקן 3.05E+08 ordkl@walla.co.il         546881136
33443 אור דוקן 3.05E+08 ordkl@walla.co.il בר יוחאי 10 רמת השרון     546881136
33444 Tal Gochman   gochman.tal@gma  Haifa 32698   +972 542118784
33445                
33446 ארז זילבר 31936024 erezzi@gmail.com         527359393
33447 יעל סרנצקי 37567997 yael_sar@yahoo.c         546616446
33448 יצחק זוננשטיין 23023815 isik@respectbrand        03‐6168882
33449 עמרם כהן 43015783 amico25@hotmail         502418554
33450 דימה לוקצקי 3.21E+08 dlukatski@gmail.c ‐ רביבים 85515   578147047
33451 מעיין בכר 3E+08 maayanbecher@g4 דובנוב 8 כניסה באר שבע     542382208 5.27E+08
33452 Guy Bibi 33782699 jijimiji@gmail.com        052‐3802782
33453 מקסים שחף 22672679 omaxim@bezeqin שמיים קיסריה 30889   544557767
33454 Guy Kvasha   gkvasha@gmail.co  Rehovot 76227   052‐480‐8330
33455 מורן מזרחי 21937834 moranmiz@gmail.'96 שדרות הרצל ירושלים 96347   0545‐942350 02‐652558
33456 איל רונן 57059925 eyal.ronen@intel.c הגליל 206 נופית 36001   547885778
33457 זאב שכטר 14435317 zeev_s@magalcom הבשור 54 שוהם 60850   508551133
33458 Ronen Boneh   rboneh@live.com   Tel Aviv 69359   9.73E+11
33459 רונאל יתח 2.02E+08 ronel.ith@gmail.co אושה 27א קרית מוצקי 26364   578180901 5.43E+08 48700155
33460 רונאל יתח 2.02E+08 ronel.ith@gmail.co אושה 27א קרית מוצקי 26364   578180901 5.43E+08 48700155
33461 עופר שפירא 35670264 ofersha@bgu.ac.il וינגייט 3 באר שבע     544435299
33462 יהודה גבאי 62667050 gizmo79@walla.co12 מרדכי בן דרור פתח תקוה     052‐7037779 054‐25326
33463 מיכאל לרמן 3.07E+08 mylerman@gmail. הרכס 89 מעלה אדומ     054‐6306581 054‐65429
33464 דני רווה 8021610 dan305@inter.netדרך דגניה 59 )ק נתניה     054‐3193203 09‐882236
33465 ערן ליברך 25371956 electroshop@elibr דוד צדוק 10 חולון     052‐6261295
33466 מרק נייוולט 3.09E+08 markn123@013ne מורת הגיא 101 כרמיאל     0507118617/0722339932
33467 יצחק טולדו 5618038 isaact@bsi.co.il מזל אליעזר 2 ראשון לציון     054‐4924069 03‐963254
33468 יניב חדד 39067822 yanivhad@gmail.c זלמן שניאור 38 חיפה 32764   504078908 yaniv20had
33469 ארז זילבר 31936024 erezzi@gmail.com השלושה 8 זכרון יעקב     052‐7359393 054‐66164
33470 ארז מורגן 36083814 erezmorg@mail.m הספורט 16 חיפה     052‐3315838 04‐810183
33471 אנה סוקולסקי 3.06E+08 faina84@gmail.co נחל ניצנה 51 מצפה רמון     052‐5973919 050‐75514
שמחה מוניק33472 גרינבאום 50654870 monicagMG@jdc.o הרב ברלין 27 ירושלים     054‐4509291 054‐56754
33473 יורי מושייב 3.06E+08 yurimush@gmail.c ה באייר 21 אשדוד )אזו     054‐6735616 054‐24725
33474 גנאדי בקרמן 3.09E+08 gena_bek@yahoo חשמל 58 חיפה     546359148
33475 גנאדי בקרמן 3.09E+08 gena_bek@yahoo חשמל 58 חיפה     546359148
33476 ג'ודי גולדנברג 13100912 judyg@zahav.net.         052‐4881051
33477 גרגורי חרפונסקי 3.17E+08 greghr85@gmail.c         542262403
33478 גילה קרבי 26016204 zaharon1982@gm         050‐9821215
33479 דימיטרי בבנקו 3.18E+08 badmitri@gmail.co דב יוסף 4 באר שבע     052‐8388076 054‐62003
33480 מנחם פרינס 36909760 yosiros88@gmail.cמעונות המגדלים חיפה     054‐2398348 054‐62544
33481 נתן זיקאס 39812805 nat.        
33482 נתן זיקאס 39812805 nat.zik@gmail.com בת חן 54 חיפה     050‐2223316 04‐822012
33483 נאוה מונסה 59843342 munsanav@gmail יצחק טוניק 16 ירושלים     050‐6245127 02‐585469
33484 אלי שניידר 32153819 eliezsc@yahoo.com        546645703
33485 קובי דר 23954464 kobi@industry.org הדרך לים 20 כפר חיים     0549004980/0546996838
33486 ליאל גסנר וטל 39825385   מבוא הקורטון 6 מעלה אדומ     05056354525383268
33487 עידו גריימן 33996083 ido_graiman@hot הברזל 32       052‐8318841
33488 רונן ברכה 28985802 ronenbr@iec.co.il השקנאי 9 ב' נס ציונה     052‐7467126 052‐27469
33489 אדיר קול 3.01E+08 koladir@gmail.com2 מנחם בן סרוק הרצליה     050‐5995672 054‐76937
33490 מוטי זסלו 13810502 mzaslow@013.net דרך נמיר 31 תל אביב     036951029
33491 סופיה זיצר 3.11E+08 zitsofa@gmail.com        526363418
33492 פרנק חדד 3.24E+08 franckhad@gmail. אמק רפאים 55 ירושלים 93141   547550053 5.07E+08
33493 פרנק חדד 3.24E+08 franckhad@gmail. אמק רפאים 55 ירושלים 93141   547550053 5.07E+08
33494 נתנאל לולוי 3.03E+08 nati2497@gmail.c הלולב 6 בית דגן 50200   546272851 5.46E+08
33495 נתנאל לולוי 3.03E+08 nati2497@gmail.c הלולב 6 בית דגן 50200   546272851 5.46E+08
33496 שני חדד 3.01E+08 shani_sharon2@w עמק רפאים 55 ירושלים 93141   507310584 5.48E+08
33497 שני חדד 3.01E+08 shani_sharon2@w עמק רפאים 55 ירושלים 93141   507310584 5.48E+08



33498 מרק בנטנקוטליה 54155221 talymark@bezeqin        524550111
33499 שמחה קניגסבוך 55109491 simcha_ke@hotm הרצל כפר סבא 44213   052‐3605501
33500 אורית אבני 31975485 orit_g1@netvision  בית לחם הג     0528513303/0542310402
33501 טל ארד 28488781 taladvo@gmail.co השריון 8 נס ציונה     503486760
33502 אולגה פרידמן 3.19E+08 fridman_olga@wa        054‐3324149
33503 פרננדו פרידמן 15365570 fernando@clalit.o6 אייזנברג אהרון רחובות     0525815196/0524545816
33504 גבריאל ויסמן 4941118 gabywa@013net.n זכריה 15 רמת גן 52245   054‐4640765
33505 גבריאל ויסמן 4941118 gabywa@013net.n זכריה 15 רמת גן 52245   054‐4640765
33506 יונה צדוק 52084142   הזית 5 רמת גן     546850585 5.45E+08
33507 שרון אדיב 58505223 shadivim@gmail.cמושב נאות הכיכר       0522‐301806 052‐83108
33508 אפרים באומן 26042150 efibau@gmail.com סייפן 16 להבים     052‐4708264/086518192
33509 זואי אלירז 3.1E+08 notsa.shovava@gm        544540276
33510 מירב ברגשטיין 56625767 avnerbergstein@g         544804460
33511 ארלה באוברג 23922545 araly@walla.com איציק מנגר 27 קריית חים     052‐3861550
33512 לילי ריבק 55044242 lel7@walla.com         050‐7747295
33513 אברהם נחום 57966509 miko.nahum@gma        547779720
33514 ert ינertי 1.23E+08 iuy@iouy.com erty פתח תקוה     524444555
33515 דנה גרוסברגר 25745753 dannakehat@gma הארז 34 בנימינה 30500   04‐6180250 052‐32037
33516 דנה גרוסברגר 25745753 dannakehat@gma הארז 34 בנימינה 30500   04‐6180250 052‐32037
33517 אבידן דוד 38289054 avidanda@gmail.c האור 12 גן יבנה     050‐7579439
33518 מימון ברנרד 3.14E+08 b.maimon0@gma צרפת 10 נתניה     0543132476/4/7
33519 איתי נוימן 25306846 noyman@inter.ne אהוד מנור כפר סבא     578147258 7.74E+08 7.74E+08
33520 איתי נוימן 25306846 noyman@inter.ne אהוד מנור כפר סבא     578147258 7.74E+08 7.74E+08
33521 בראוך רודולף 65135352 rudbrau@zahav.ne קרית ביאליקקק"ל 45     054‐4422840 04‐872284
33522 אברהם ון דר הל   avanderhal@yaho   שריגים )לי‐א 99835   +972 029991467
33523 אורית אבקסיס 34988105 oritavekasis@gma קרית ביאליקפרץ 2     544244514
33524 ערן סנדלר 39154000 eran.sandler@mai         504377737
33525 יעל סביל 3.01E+08 yaelsav@gmail.co         547688642
33526 בועז כהן 39290523 boaz600@hotmailרחוב גדעון כניסה ירושלים 93506   544313578 5.42E+08
33527 בועז כהן 39290523 boaz600@hotmailרחוב גדעון כניסה ירושלים 93506   544313578 5.42E+08
33528 alex itsexon 3.19E+08 oh2010@walla.co   migdal ha‐ 23504   077‐817‐0007
33529 פיני פרץ 34037275 barperez0@walla. חנה סנש 6 קריית אתא     054‐2343376
33530 ליאור וסיון אמיתי 53948154 amitai.m@caniel.c אורי בראון 16 ירושלים     052‐6021475 050‐90339
33531 יובל קייסר 3.01E+08 yuvalkeissar1@gm רינגלבלום 37 באר שבע     0525014161/0525013710
33532 סימה דניאל 54302500 rogeld@012.net.il בן ציון לאון 15 ירושלים ) פ     050‐5630347 050‐84790
33533 צוות הוריקן     fiderer@netvisionדוב עוז 22 )בית פ קרית אונו     054‐7171111 03‐535224
33534 שמעון דוכאן 67337477 ordkll@gmail.com בר יוחאי 10 רמת השרון     0546881136/0506200071
33535 מרדכי פאר 10596302 haim0806@bezeq הנשר 22 ב' אילת     052‐2884832 08‐634139
33536 יניב חדד 39067822 yanivhad@gmail.c זלמן שניאור 38 חיפה 32545   504078908
33537 זינאידה בט 3.07E+08 anabat@bezeqint.         547549194
33538 אריאל טיבי 2E+08 tbrel9@gmail.com מצפה נבו 21 מעלה אדומ 98410   524326723
33539 דב ליברמן 26615724 dovliberman@gma        528564514
33540 תדי נעם 57194177 teddynoam@gma         524570728
33541 מור נעם 3E+08 mornoam87@gma        052‐5743639
33542 דוד שכטר 55248108 david.shechter.3@        544225647
33543 איגור נפומניאשצי 3.09E+08 igorn@list.ru         547753715
33544 אורי גליל 36744977 urilei@gmail.com הלפיד רמת גן 52573   054‐5434868
33545 בוריס פלדמן 11278587 edodo284@gmail. מנחם בגין 35 קריית מוצק     054‐4737599 054‐20587
33546 ליה פולאק 3.05E+08 lia_pollak@yahoo קרייתי רמת גן 52223   544272223
33547 יורם אלרואי 8328031 yalroy@gmail.com הרצליה פיתהאשל 120     09‐9576357 054‐49688
33548 אלירן אזולאי 39603063 eliran1798@gmail חיפה נווה שהבריכה 10     0545‐384268
33549 ניר פרידמן 66498643 Nirfmail@gmail.co שינקין 67 גבעתיים     545432343
33550 איריס רינגלשטיין 38659280 ringel44@gmail.co        48246465
33551 יפה דניאלי 55093090 shayz321@gmail.c הרב ונרייב 11 טירת כרמל     0549566840/0506776029
33552 גיא שילה 24868630 ni4ni@hotmail.com65 שדרות בגין כפר יונה 40300   054‐2034168
33553 ונטורה מילקה 9201336 ilanghiora@walla. פיש 8 קרית טבעון     052‐3883881 04‐983464
33554 רונן הלמן 58357906 helmanr@bezeqin 57 מושב תלמי 85489   507497132
33555 רונן הלמן 58357906 helmanr@bezeqin 57 מושב תלמי 85489   507497132
33556 Alexander Liverant   israel.turism@gma  Kiriyat Gat     972‐547549913
33557 ניקי אהרוניאן 15605355 nikki@yizrael.org.i קיבוץ יזרעאקיבוץ יזרעאל 19350   523756030 5.5E+08
33558 ניקי אהרוניאן 15605355 nikki@yizrael.org.i קיבוץ יזרעאקיבוץ יזרעאל 19350   523756030 5.5E+08
33559 דודו משתה 66079880 dudu_mashata@w יפה רום 30 ירושלים     054‐7074868 02‐645325
33560 אבי בכר 22876528 avibahar@012.net פנינת הים 10 ראשון לציון     050‐6209909 050‐62100
33561 זהבי ליקחמטובה 22131080 tovalei@gmail.com סמטת הדגן 8 רמת ישי     052‐2235412 052‐89795
33562 אלעד רז 38654372 elad@orin.co.il יודפת יודפת 20180   052‐7000024
33563 דוד בן דהן 67669459 ben_daha@bezeq קובובי 6 ירושלים     02‐6430645 054‐48738
33564 שלמה מרקל 51241297 shlomo.markel@g יפה נוף חיפה 34372   48312742 5.46E+08
33565 קטיה כהן 1769371 ofer.levi@less.com משה מזרחי 9 רחובות     052‐2338593 08‐941101
33566 איליה קולצ'ינסקי 3.21E+08 ilya.kolchinsky@gm יוספטל 9 אשדוד 77421   057‐8184418
33567 איציק סינואני 3.01E+08 izik_sinva@walla.c גנסין 27 גבעתיים     506349576 5.78E+08
33568 יונת קציר 24308066 yonatkg@walla.co עין השופט עין השופט 19237   507258945 49035278
33569 asa ojio 12345674 asas@fgh.com         525555555
33570 njkbhj hg gh 12345674 aaa@yfryu.com         525555555
33571 kjhk hkhk 12345674 asaa@gffg.nhn         525555555
33572 Pavel Glushenkov   sapienz@gmail.co   Bat Yam 59536   972‐545‐775‐735
33573 gal cohen‐solal   gal‐csolal@hotma   revivim 85515   +972 0542401399
33574 סער מזרחי 29020674 saar_m@danshar.         054‐5606272
33575 יעקב בנקוביץ 3.17E+08 sinya1@walla.co.i         39581876
33576 דניאלה הופמן 3.04E+08 danielahoffman@ קרן היסוד 13 חיפה     528080868
33577 ארז בורהני 36220424 erezburha@walla.5‐3 מרדכי אלקחי ירושלים 93807   050‐5894662
33578 ארז בורהני 36220424 erezburha@walla.5‐3 מרדכי אלקחי ירושלים 93807   050‐5894662
33579 משה ויס 66462193 gedweiss@gmail.c         25669480



33580 שוהם טובי 3.01E+08 Shoam2B@msn.co ברוש 9 בית שאן 10900   503083006 5.03E+08
33581 88888<scri 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33582 88888alert 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33583 88888' 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33584 88888%27 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33585 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33586 88888\' 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33587 88888\" 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33588 88888JyI= 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33589 88888'" 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33590 88888¿' 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33591 88888'" 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33592 88888/ 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33593 88888) 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33594 88888!(() 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33595 http://som 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33596 /some_ine 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33597  SomeCust 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33598  SomeCust 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33599 dir 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33600 &dir& 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33601 |dir 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33602 &dir 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33603 ;dir 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33604 <dir 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33605   88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33606 888883)</script> 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33607 88888 ert(42873) 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33608 88888 88888' 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33609 88888 88888%27 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33610 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33611 88888 88888\' 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33612 88888 88888\" 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33613 88888 88888JyI= 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33614 88888 88888'" 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33615 88888 88888¿' 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33616 88888 88888'" 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33617 88888 88888/ 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33618 88888 88888) 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33619 88888 88888!(() 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33620 88888 88888!(() 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33621 88888 ong_name 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33622 88888 ong_name 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33623 88888ed_by_wvs 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33624 88888ed_by_wvs 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33625 88888 dir 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33626 88888 &dir& 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33627 88888 |dir 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33628 88888 &dir 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33629 88888 ;dir 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33630 88888 <dir 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33631 88888   12345 hacker@hacker.or         75588888888
33632 88888 88888 12345<scrihacker@hacker.or         75588888888
33633 88888 88888 12345alerthacker@hacker.or         75588888888
33634 88888 88888 12345' hacker@hacker.or         75588888888
33635 88888 88888 12345%27 hacker@hacker.or         75588888888
33636 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33637 88888 88888 12345\' hacker@hacker.or         75588888888
33638 88888 88888 12345\" hacker@hacker.or         75588888888
33639 88888 88888 12345JyI= hacker@hacker.or         75588888888
33640 88888 88888 12345'" hacker@hacker.or         75588888888
33641 88888 88888 12345¿' hacker@hacker.or         75588888888
33642 88888 88888 12345'" hacker@hacker.or         75588888888
33643 88888 88888 12345/ hacker@hacker.or         75588888888
33644 88888 88888 12345) hacker@hacker.or         75588888888
33645 88888 88888 12345!(() hacker@hacker.or         75588888888
33646 88888 88888 /some_ine hacker@hacker.or         75588888888
33647 88888 88888  SomeCust hacker@hacker.or         75588888888
33648 88888 88888  SomeCust hacker@hacker.or         75588888888
33649 88888 88888 dir hacker@hacker.or         75588888888
33650 88888 88888 &dir& hacker@hacker.or         75588888888
33651 88888 88888 |dir hacker@hacker.or         75588888888
33652 88888 88888 &dir hacker@hacker.or         75588888888
33653 88888 88888 ;dir hacker@hacker.or         75588888888
33654 88888 88888 <dir hacker@hacker.or         75588888888
33655 88888 88888   hacker@hacker.or         75588888888
33656 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33657 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33658 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33659 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33660 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33661 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888



33662 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33663 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33664 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33665 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33666 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33667 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33668 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33669 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33670 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33671 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33672 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33673 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33674 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33675 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33676 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33677 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33678 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33679 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33680 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33681 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888<script>alert(
33682 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888alert(42873)
33683 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888'
33684 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888%27
33685 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33686 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888\'
33687 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888\"
33688 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888JyI=
33689 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888'"
33690 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888¿'
33691 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888'"
33692 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888/
33693 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888)
33694 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         075588888888!(()
33695 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         http://some‐inexistent‐webs
33696 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         /some_inexistent_file_with_
33697 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         SomeCustomInjectedHeade
33698 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         SomeCustomInjectedHeade
33699 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         dir
33700 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         &dir&
33701 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         |dir
33702 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         &dir
33703 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         ;dir
33704 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         <dir
33705 88888 88888 12345 hacker@hacker.or        
33706 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33707 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33708 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33709 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33710 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33711 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33712 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33713 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33714 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33715 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33716 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33717 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33718 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33719 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33720 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33721 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33722 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33723 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33724 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33725 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33726 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33727 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33728 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33729 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33730 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33731 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33732 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33733 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33734 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33735 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33736 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33737 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33738 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33739 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33740 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33741 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33742 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33743 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888



33744 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33745 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33746 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33747 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33748 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33749 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33750 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33751 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33752 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33753 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33754 88888 88888 12345 hacker@hacker.or         75588888888
33755 בני קירשנר 51408086 yairzir@netvision. רחבעם זאבי נס ציונה 74025   89405742 5.06E+08
33756 בני קירשנר 51408086 yairzir@netvision. רחבעם זאבי נס ציונה 74025   89405742 5.06E+08
33757 שלמה דנה 41117714 schlom@netvisionמשה שרת 20 א חיפה 2626   04‐8494263 5.07E+08
33758 שלמה דנה 41117714 schlom@netvisionמשה שרת 20 א חיפה 2626   04‐8494263 5.07E+08
33759 אירנה פרדילוב 5.05E+08 era12300@walla.c משה לרר 30 נס ציונה     054‐3198929 08‐940665
33760 גרוספלד שדגדעון 50309343 shoham8@bezeqiדם המכבים 4 )לי יבנה     052‐4622462 08‐943166
33761 אבי סרנגה 5010437 bubble@bubble.co הרצל 35 תל אביב     036812002/0504477899
33762 יגאל אריאלי 51837086 igalariely@013.ne דה ישראלי 57 חיפה     054‐4843510 04‐834374
33763 שלום שמעו גרבי 55308837   הפלמח 28 בני ברק     054‐3103256 050‐75369
33764 שרון מימון 28406494 maimonsh1@gma הרב קוק 5 הרצליה     054‐3339345 052‐67103
33765 קיבוץ צאלים 5.16E+10   קיבוץ צאליםקיבוץ צאלים     528664327 89989229
33766 גולדי הופמן 12846473 goldyh@gmail.com בודנהיימר 13 חיפה     054471788
33767 לאונרדו ארמאני 37468790 fastrade02@Gmai         528267274
33768 דניאל יבור 3.34E+08 djavor@gmail.com עמיחי פיגלין 6 תל אביב     542049864
33769 yossef samama 3.22E+08 yossehs@gmail.co         546314770
33770 Yossef Samama 3.22E+08 Yossefhs@gmail.coהמגיד מימעריטש ביתר עילית 90500   25800048 5.46E+08
33771 בריג'יט גראיסה 40447021 brigitte_f@walla.c נויקלן 2 בת ים 59450   057‐4444704 0523‐5032
33772 יותם ג'סטיציה 3.01E+08 yotam1616@hotm קיבוץ הראלד.נ שמשון 99740   050‐4290901
33773 איתי בן חיים 58303439 jacklin6@bezeqint שלמה מולכו 8 ירושלים     054‐6871796 057‐88518
33774 גרגורי זיצר 3.11E+08 zitsofa@gmail.com כהן מגורי 2 נתניה     0526363418/0524658085
33775 מרים מייסלס 15459845 nuritsch@clalit.org        524666896
33776 קרייטנברגרצופית 40094542 tzofit.kreitenberge        03‐6190144
יד לאישה ‐פ33777 עמאר 37525227 yadlaisha@gmail.cשילה 7 תל אביב תל אביב 64688   03‐6951899 054‐84089 03‐6956022
יד לאישה ‐פ33778 עמאר 37525227 yadlaisha@gmail.cשילה 7 תל אביב תל אביב 64688   03‐6951899 054‐84089 03‐6956022
33779 אמיר שור 6625404 aschorr@zahav.ne המשנה 8 תל אביב     052‐7587853 03‐546862
33780 יהושוע חיות 51382174 shukyh1@gmail.co5 פנחס רוטנברג רמת גן     057810981
33781 ליז אלחרר 34573444 liz_h1@walla.com         524269689
33782 איל יעקב 27136324 eyal.yaakov@gmaדניאל סמבורסקי תל אביב 69584   054‐4926302 054‐43142 03‐9008664
33783 ליאורה לוין 11817350 Liorah.levin@gma אל על 2 הרצליה 46588   547800872
33784 liorah levin   liorahl@hotmail.co  herzeliya 46588   +972 0547800872
33785 אבי גבאי 3698701 avig@mof.gov.il         506207623
33786 רומן גולדנברג 3.07E+08 rom_gold@yahoo תפוח 9 אשדוד     050‐6842494
33787 סיגי בן ארי 22615108 sigibenari@gmail.c18 הגדוד העברי ירושלים     505930245
33788 ליעד גסר 36634087 lgparqet@gmail.co וייצמן 23 רמת השרון     052‐2224773 052‐35531
33789 לידיה חבל 3.18E+08 michalhevel@gma הקוקיה 31 ראשון לציון     504373336 37764306
33790 רפאלי רחל 62561865   ירושלים שכקדימה 9     0548426848/0542189060
33791  Gorbachev מוביל סנט 3.1E+08 max@smscoin.com11 יוחנן הסנדלר חיפה 21000   542822822
33792 מיכאל ארש 3.18E+08 micharsh@gmail.c רוקח 7 רמת גן     544969885
33793 Omer Shenhar   blame.me@gmail.   אזור 58015   +972 543131330
33794 שלי קפוסטה 53674321 shellyr@zahav.net ניסים אלוני 12 תל אביב     505230307
33795 קובי צור 24374894 kobiran@zahav.ne        08‐8684341
33796 Sholomo Shani   shlomichal@maag   Kibutz Maa 37805   052‐373‐7674
33797 שי חמדי 39822259 sh_hamdi@walla.c 1 קבוץ שריד 36589   46507153
33798 ארתור גבה 3.06E+08 artur.gaba@gmail         9.73E+11
33799 גרצינשטיין יוליה 3.17E+08 gertheg@gmail.co אבן גבירול 11 דימונה     547506817 5.48E+08
33800 גרצינשטיין יוליה 3.17E+08 gertheg@gmail.co אבן גבירול 11 דימונה     547506817 5.48E+08
33801 ארתור גבה 3.06E+08 artur.gaba@gmail הפרחים 5 חיפה 34733   548171257 48261522
33802 צבי ורד 9075193 vered‐g@013net.n רחוב אחוה 25 ערד 89100   052‐2768007 08‐995736
33803 אורי כהן 57961716 buc002@gmail.co מיכאל 4 רמת גן     050‐7958888 057‐56585
33804 אילן בר אור 24438640 ilan.ibd@gmail.co קיבוץ כינרתקבוצת כינרת     0543451135/0507308068
33805 בריגה אשר 54566799 noy48b@gmail.co קפסטט 15 אשקלון     0546897822/086739033 5.47E+08
33806 יובל סטרוסטה 34295931 qyam23@gmail.co6 קרית ביאליקשדרות בן גוריון     544429919 5.04E+08
33807 עמוס ג'ינו 51436145 gno@netvision.ne62 המחנך נפחה חיפה 32160   522304030 48322888
33808 חיים ישראל 69551752 lamesiba5@gmail. מקור ברוך 10 קרית אתא     504375404
33809 עידו הומינר 3.01E+08 idohoum@gmail.cמושב צפריה מש צפריה     578149344 5.44E+08 26518686
33810 ירון דודסון 37150844 yardav@gmail.com        545597122
33811 עידן יהב 37070737 idan.misc@gmail.c        542345699
33812 גיא הרדונג 3E+08 ghardonag@gmail אבן גבירול 63 תל אביב 64362   545546050 5.78E+08
33813 רומן גולדנברג 3.07E+08 rom_gold@yahoo דוד המלך 22 באר שבע     050‐6842494
33814 לורה כהן 12449492 idancohen@gmail( 36 זלמן שניאור חיפה     052‐5113948 076‐54154
33815 חני כבדיאל 38784740 kab_di@yahoo.co בן שפרוט 9 תל אביב     052‐4580753
33816 כהן שאול 37227782 shaulic2007@wall הזמיר 25 נהריה     050‐4318300 050‐23593
33817 Yuri rokopovich   uripro85@gmail.co  Netanya 42297  
33818 סער מזרחי 29020674 saar_m@danshar. נחל דליה 21 עתלית     049542222/0545606272
33819 דוד אטל 3.21E+08 attal_pi@yahoo.fr217 שמחת עולם כוכב יעקב     054‐4685024 02‐997854
33820 צביקה כגן 8264095 zykaga@zahav.net ערוגות 5 הרצליה 46364   050‐5667514 09‐950305 09‐9586407
33821 שמואל לובושיץ 7581705 slubo@orange.net        506354789
33822 Boris Gerber 3.06E+08 salon.sa@gmail.coSimha HolzbergRamle 72276   507620156
33823 קרלוס בן גיגי   carlos.bengigi@gm  עכו     +972 0523719867
33824 איתי שטיינברג 15557242 st.etye@yahoo.co59 דרך בית לחם ירושלים     054‐234‐1287
33825 Max Itin   max_i@bezeqint.n  yehud 56450   36950771



33826 שי הרבט 37401353 shaielh@yahoo.co דניה 12 חיפה     052‐3897456
33827 יואב בן סימון 11936010 yoav.bensimon@g י.ל גורדון 17ב תל אביב 63438   524588608
33828 חן פסין 3.12E+08 pesin77@gmail.co ביאליק 8ב' פתח תקווה 49240   054‐6567778 054‐65677 03‐9227647
33829 חן פסין 3.12E+08 pesin77@gmail.co ביאליק 8ב' פתח תקווה 49240   054‐6567778 054‐65677
33830 חמיצר לובושניני 50920289 samlubo@gmail.co        522742213
33831 דנה קלמר 39673835 danakalmar@gma הרמה 8 גני תקווה 55900   03‐5347256 5.08E+08
33832 דנה קלמר 39673835 danakalmar@gma הרמה 8 גני תקווה 55900   03‐5347256 5.08E+08
33833 Hagai Porat   tal_porat@012.ne   Maccabim‐ 71908   97289262379
33834 יוסי פנחס 3.03E+08 yossi_pinhas@wal         546466462
33835 avi vaknin 51904423 avivaknin991@gm זבוטינסקי בית שמש 99000   506212563 5.48E+08
33836 איציק מלצר 47323639 melizik@walla.co. קרית ביאליקאגוז‐22 27237   545876987
33837 Uri Ben Zion   uribz20@gmail.co   Rechovot 76352   054‐460‐5680
33838 גיא כץ 60139011 rakreshet@gmail.c        547920492
33839 בלה גסר 3.21E+08 bellagesser@gmai נחמן מברסלב 6 פתח תקווה 49398   525759498
33840 אלכסנדר גסר 3.14E+08 alexander.gesser@ נחמן מברסלב פתח תקווה 49000   542613354
33841 אלכסנדר גסר 3.14E+08 alexander.gesser@ נחמן מברסלב פתח תקווה 49000   542613354
33842 אלכסנדר גסר 3.14E+08 a_gesser@yahoo.c נחמן מברסלב פתח תקווה 49000   542613354
33843 אלכסנדר גסר 3.14E+08 a_gesser@yahoo.c נחמן מברסלב פתח תקווה 49000   542613354
33844 שלמה בן עמי 52897113 vamozart@hotma         528464729
33845 בוריס גוטין 3.06E+08 gutinb@gmail.com        547784569
33846 הדר כפיר 32628000 dudikfir@gmail.co שקד הסוללים 17905   525671283
33847 מקסים מנדלבלום 3.06E+08 maximum24@gma לכיש 5 אשקלון 78714   544619965
33848 בנימין שניידר 3.19E+08 benjamin.sznajder רחוב בית וגן 29 ירושלין 96425   546210205
33849 מוטי משיח 58507096 motima1@bezeqin המחתרות 15 עתלית     050‐4466515
33850 אולג וסרמן 3.09E+08   אילנות 6 חיפה     054‐4859733/0544869734 054‐48697
33851 רועי משה 36126027 moshemaz10@waהרב מוצפי 37 )ר ירושלים     02‐5717160 050‐22289
33852                
33853 אבי וייס 7936602 weiss@inter.net.il הנוף 9 סביון     050‐7570131 03‐534614
33854 קרן יוסף 53607958 abc2@netvision.n97 רח 'השיבולים ניצני עוז     050‐8897700
33855 עזר מיכל 3.22E+08 ezeroren@014.net נווה יהושע 33 רמת גן     050425486
33856 אמיתי זיו 33685231 amitai.ziv@gmail.c58 שדרות נורדאו תל אביב 62381   526102281 7.74E+08
33857 דניאל גפסו 34489062 danyelgafsou@gmשלמה קפלינסקי ראשון לציון     542245697
33858 אורנה שוקרון 27831593 motsh@bezeqint.n שבט נפתלי 9 אשדוד     057‐7951807 052‐24937
33859 שרית גרבויס 25289430 055774510@WAL         48773677
33860 יונתן גוטסדינר 3.23E+08 djgotes@gmail.co אנצו סירני 12 גבעתיים     508548365
33861 אוהד רותם 0 ohad123@hotmai מושב נטעיםהאשל 76870   050‐8482796
33862 רפאל מינץ 3.29E+08 rafael.mintz@gma        545335890
33863 דוד כהן 53369856 davit50@gmail.co         504144074
33864 רועי קתמור 33489253 roy.katmor@gmai אהוד 6א חיפה 34551   522424248
33865 רועי קתמור 33489253 roy.katmor@gmai אהוד 6א חיפה 34551   522424248
33866 Tomer Shukri 34454744 tomershu@gmail.c תדהר 2 כפר סבא     542200225 5.08E+08
33867 Tomer Shukri 34454744 tomershu@gmail.c תדהר 2 כפר סבא     542200225 5.08E+08
33868 אמנון איטח 55902274 amnon@misgav.co ברק 21 אריאל 40700   503703369
33869 ויקטור קוסטובצקי 3.06E+08 victork@bezeqint.         523735986
33870 יוסי אילני 3.01E+08 yossiilani@gmail.c האפרסמון 29 ירושלים     050‐3700374
33871 bella bockshtein 3.21E+08 chufella@gmail.co נחל כרכום 20 מצפה רמון 80600   527564865
33872 רועי קתמור 33489253 roy.katmor@gmai אהוד 6א חיפה     052‐2424248
33873 ריטה גייר 15242480 egatir@walla.com         542393155
דלוון אנטרפ33874     michal.gordon@gm בארי 29 ד הרצליה     054‐5440023 09‐955453
33875 נינה קרביץ 3.25E+08          
33876 ירון נאוגאוקר 61223202 yaronowgow@waחפץ חיים 19 כניס פתח תקוה     052‐2644190 054‐26114
33877 אריק צין 16692287 teric71@yahoo.co יקנעם עליתחרמון 28     054‐7885078
33878 יצחק בן אליעזר 28059202 office@018.co.il אודם 1 קרית מט קרית מטלון     39254454 5.49E+08
33879 יהודה פולגר 3071420 ypolager@zahav.n ההסתדרות 10 רעננה 43455   97412059 5.22E+08
33880 אלכסנדר ושגרבויס 25289430   אלוני נוח 3 קרית מוצקי 052‐32120   077‐7813638
33881 טל גולדשטיין 32651739 alberto2711@gma ברנר 13 א' תל אביב     052‐8703660
33882 שיאל הרבט 37401353 shaielh@yahoo.co דניה 12 חיפה     052‐3897456 077‐75003
33883 איאן כהן 15951924 iancohen@013.ne נשר 6/13 גילה ירושלי 93852   26761977 5.06E+08 1.53E+10
33884 Alex Zimin 3.17E+08 alxz30@mail.ru         527242598
33885 בלה יעקובוביץ 2.02E+08 belibel21@gmail.c רמבם בני ברק 51340   527667575 5.27E+08
33886 בלה יעקובוביץ 2.02E+08 belibel21@gmail.c רמבם בני ברק 51340   527667575 5.27E+08
33887 רוני בכר 23965015 roba@walla.com         545707564
33888 raz sekeles   razsekeles@yahoo  lion 99835   9722‐999‐4014
33889 אלי חסון 55446546 hason022@walla.c        523293167
33890 חיים שלומוב 38291902   היובל 68 נתיבות     052‐6016814 08‐610692
33891 Lawrence Feldman   LPF1836@gmail.co  Hashmona 73127   972‐8‐976‐1043
33892 אלי חסון 55446546   גבעון החדשהדולב 3     052‐3293167 02‐536327
33893 ויטלי רזינקוב 3.21E+08 vitaliy.razinkov@g לאון בלום 66 חיפה     050‐3080156
33894 ניר צלר 49030976 nirzeller@gmail.co הצפצפה כפר יהושע     525940002
33895 לוריא עמוס 5640404 lurie@zahav.net.il הגשר 25 הוד השרון     052‐5605324
33896 מוטי בוקסבאום 12300497 moti@palas‐regev צהל 75 כרמיאל 21731   054‐4245791 04‐9081345
33897 מוטי בוקסבאום 12300497 moti@palas‐regev צהל כרמיאל 21731   054‐4245791 04‐9081345
33898 מוטי בוקסבאום 12300497 moti@palas‐regev צהל כרמיאל 21731   054‐4245791 04‐9081345
33899 גיא בן רון 13754767 haibenron@gmail אבן גבירול 75 )ל תל אביב     052‐5207166 052‐33960
33900 זרה מינסיאן 3.13E+08 zara515@walla.co         525908516
33901 יעקב שרנצל 9728080 shrenzel_1948@w המיצדים 81 מעלה אדומ 98420   050‐7546126 02‐535282
33902 ויקטור יאבלוצ'קין 3.1E+08 bollod@gmail.com שלזינגר 3 פתח תקווה 49295   547200146 5.77E+08 89152915
33903 ויקטור יאבלוצ'קין 3.1E+08 bollod@gmail.com שלזינגר 3 פתח תקווה 49295   547200146 5.77E+08 89152915
33904                
33905 רועי שוורץ 66125543 roy82@013.net.il סתוונית 8 עומר     578172959 5.78E+08
33906 בני קליין 27747195 benny.klein@marv האירוס בנימינה     542493546
33907 בני קליין 27747195 benny.klein@marv האירוס בנימינה     542493546



33908 alex koifman 3.12E+08 alexko65@gmail.c אלה 27 כפר ורדים 25147   544754609
33909 יהודה רחמים 3.03E+08 audi@vmail.co.il בר יוחאי 32 ירושלים 93341   527042906
33910 סרגיי זמייב 3.19E+08 eden‐zm@mail.ru הילל סילבר נתניה     526760866
33911 דורון קלמרו 31851991 dkil74@yahoo.com        35271276
33912 עוזי פופר 7046873   קיבוץ שדה בוקר קיבוץ שדה  84993   050‐7579112 08‐656024
33913 שנטל גל‐ים 67357640   קיבוץ שדה בוקר קיבוץ שדה      050‐7579340 050‐75794
33914 אודליה עזאני 29533114 odelazan@walla.c מנחם בגין פתח תקוה     03‐9093730 050‐78671
33915 יוסף טגניה 3.07E+08 tegegne6@gmail.c יצחק שדה 5 ירושלים     528701048 5.46E+08
33916 אייל נגראנו 35816354 enegreanu@hotm         89349454
33917 איתן בדרוב 3.09E+08   תבור 4 קרית ים     050‐8376370
33918 מיטל רכב 29561859 meytalr@elal.co.il         054‐2455905
33919 סימי בן אלבז 17187022 aviramx1@walla.c הרב ניסים 15 ב' אשדוד     050‐4989919 054‐60946
33920 הדסה ששון 56346489 hadasit1960@gma13 שדרות וייצמן ירושלים     050‐6284651 02‐646333
33921 קאופמן )המדניאל 15379043 josh@tlite.co.il מושב ברקתרח 'היהלום )מתח     050‐4561399 03‐556843
33922 סער יכין 40019655 saar_yachin@hotm נחל ברק 14 מצפה רמון     054‐6653433
33923 מאיר דולב 23988140 dolevmeir@gmail.צהלון )שכונת הב גבעת עדה     054‐7327003 052‐66706
33924 פרדי לוי 34465005 freddylevi@hotmaיעבץ 19 כניסה א רחובות עזבו   546883747 5.08E+08
33925 רפאל לוי 3.34E+08 rephaelevy@gmai         527123188
33926 גדי ימין 3.03E+08 giampaolopazzini@        546691335
33927 Alex Pol 3.18E+08 alechko7@yahoo.c הצבר6 ק.אונו     502967574
33928 פאני טמסטט 39939319 fun11@walla.co.il עובדיה חיפה 34563   502062092 5.46E+08 48356449
33929 פאני טמסטט 39939319 fun11@walla.co.il עובדיה חיפה 34563   502062092 5.46E+08 48356449
33930 עו"ד משה מעו"ד יעקב נ 51594299 jnlaw1@gmail.com9 שד שאול המלך תל אביב     0523311180/0548111418
33931 אלון פוני 59079863 agor999@gmail.co קרית ביאליקהדפנה 32     048715495/0524255695
33932 חלי לנדאו 54143573 uri@ronitgalapo.c ענתות 24 ב ')גני תל אביב     052‐2574615 03‐648096
33933 איתמר בורנשטיין 36806396 itugum@gmail.com גינות שומרוהאלון 38 44853   524483294
33934 איתמר בורנשטיין 36806396 itugum@gmail.com גינות שומרוהאלון 38 44853   524483294
33935 איתמר בורנשטיין 36806396 itugum@gmail.com גינות שומרוהאלון 38 44853   524483294
33936 יעקב הרוש 37105954 yharoosh@gmail.c אבני החושן 52 גבעת זאב     054317772
33937 איתמר פרחי 25518465 itamarpirchi@yaho3 רחל המשוררת כפר סבא     0523555171/097672561
33938 עופר גלטשטיין 25133893 glatstei@nana.co.איזור תעשהאיזור תעשיה מגד     052‐8628397
33939 אורן הימלשטיין 14671267 oren414155@yaho        523377809
33940 אלכס שור 3.1E+08 al.shor1978@gmaהרטום 13 הר חו ירושלים     542297941 5.77E+08
33941 אורנה שמר 51157444 o_shemer@hotma חיפה  ‐בת גשרל לוץ 4 א     508804804 5.09E+08
33942 ולדיסלב מור   vlad.murashenko@       
33943 חגי ארזי 59772004 hagaia@yahoo.com        054‐2054202
33944 אופיר הופמן 3.01E+08 hunaka@walla.co. בן יהודה 215 תל אביב     508660605
33945 אופיר הופמן 3.01E+08 hunaka@walla.co. בן יהודה 215 תל אביב     508660605
33946 רון כהן 23907793 ron68@013.net.il שבזי 26 אבן יהודה     504340023 5.27E+08
33947 רון כהן 23907793 ron68@013.net.il שבזי 26 אבן יהודה     504340023 5.27E+08
33948 דוד מרמלשטיין 3.34E+08 david.mermelstein צה"ל 85 קרית אונו     054‐3014800 054‐46954
33949 רן ואתי שגב 22104715 segevran@gmail.c ישוב בת חפגלבוע 58     050‐5283681‐054‐3183939 04‐851868
33950 מיכאל אויסגלד 3.04E+08 mishaois1@gmail.וייצמן 89 , כניסה נהריה     054‐6974065 04‐951002
33951 kfir botbika   kfirbo@yahoo.com  ramat hsha 47290   052‐675‐7700
33952 אסף עדי 31807191 adi.asaf@gmail.co         546976455
33953 yoav oren   yoavo@iaa.gov.il   shoham 60850   +972 035353930
33954 yoav taler   yoavtaler@gmail.c  בנימינה 30500   544757110
33955 נורברט םבח 67347203 norbert‐s@012.ne השחף 2 שלומית של 22832   776634466 5.08E+08
33956 ronen cohen   ronen1967@gmai   shlomy 22832   +972 0547988141
33957 רומן לשינסקי 3.21E+08 romlesh@gmail.co        542155557
33958 http://dwgrvpvnoxdz. 3575 imeyex@zkvapu.c http://dwgrvpv New York 96180   41842302904 3.54E+10 7.92E+10
33959 אבי גרוסמן 57776619 avigrossman@yah6th haklaranit s Rishon Le Z 75571   39512072 5.09E+08
33960 מרינה קירז'נר 3.14E+08 marina803@gmail ארלוזורוב 89 חיפה 33275   48372471 5.25E+08
33961 yosef grottas   yusufabu1@gmail   holon 58679   050‐596‐9192
33962 אלכסנדר מדבין 3.04E+08 dovalex@bezeqint        544525816
33963 ניסים אקוצי 22145171 nini1965@walla.co        546805532
33964 Alon Pais   alon2855@gmail.c  Kibbutz Ha 99740   546621040
33965 Felix Factorovitz   felixfa@bezeqint.n  Beer‐sheva 84718   +972 8641702
33966 mariana salzberger 17022252 psalzberger@gma2.4 רמות 01 ירויעקב דה חאז 97225   02‐5866548 5.24E+08
33967 mariana salzberger 17022252 psalzberger@gma2.4 רמות 01 ירויעקב דה חאז 97225   02‐5866548 5.24E+08
33968 mariana salzberger 17022252 psalzberger@gma422רמות 01 ירויעקב דה חאז 97225   02‐5866548 5.24E+08
33969 יאיר אנגל 40100844 eingedi277@gmai ויצמן 7 נהריה 22100   525000574
33970 אלון כץ 24900029 alonkatz@hotmail הדרים 9 פרדס חנה     0546554027/0777836824 5.45E+08
33971 עופר כהן 21615893 c0hen0fer@yahoo האשל 1 חולון     050‐9209941 03‐556017
33972 לייבסקי אילנה 3.09E+08 la140973@yahoo. ברזלאי 7 חיפה     048628206
33973 תקוה איציק 53614459 itsik.tikva@gmail.c התוף 60 מעלה אדומ     0544207027/0545241115
33974 דוד גולדנר 54066192 goldner@netvision סמטת מורן 7 רמת ישי     052‐3719870 04‐983784
33975 אוהד תקוה 40649642 tikvaohad@gmail. חלוקי הנחל2 מעלה אדומ     0545241112/0542161168
33976 מירב רובין 32040396 merav.rubin@ness המעפילים 2 נס ציונה     052‐6032724
33977 אייל מקדם אתרי 5.56E+08 seo@ekdesign.co. נס ציונה נס ציונה     722777266
33978 שם טוב מנחם 24651770 shemtov@royalil.c רשב"י 6 אלעד     050‐9097103 050‐53567
33979 ויקטוריה כץ 3.05E+08 vikidaniela@walla סיון 12 אשדוד     86315064 8.27E+08
33980 יוסי שוקר 32049330 yossi.shooker@gm16 עזרא ונחמיה       544523368 5.09E+08
33981 דניאל שרמן 3.06E+08 masha3333@walla  רמלה     054‐6560098 054‐78071
33982 Dmitry Margolin 3.09E+08 vaeenma@netvisioHaeshel 54 hadera     77200584 5.08E+08
33983 daniel saban   danisrael@bezeqin  bne brak 51227   +972 0528088385
33984 חיים בן עטר   Haim609@walla.c   נופך     +972 544447813
33985 שרח בייזר 13809504 serahbeizer@gma         547899945
33986 Yael Arbel   yael.arbel@gmail.   תל אביב 63575   972‐526606155
33987 מנשה חי 24811366 ena100@walla.com ירושלים )שכאביזוהר 4     050‐5063965 050‐38486
33988 מיכאל גורינו 55897797   מח"ל 29 קרית חיים     525869186 7.73E+08
33989 אריק פופיליס 59083824 poarik1@walla.co איינשטיין 127 חיפה     052‐4869852 054‐58590



33990 איתי מזרחי 37294626 itaymi8@hotmail.c        573417806
33991 בלה בוקשטיין 3.21E+08 chufella@gmail.co נחל קרקום 20 מצפה רמון     052‐7564865
33992 רחל נחשול 50120187 israel@ishotland.c מרגלית 1 שימשית     054523011
33993 אריה לייבוביץ 67243220 ns_larie@bezeqint        524341948
33994 איתן הוד 40560286 eithod@walla.com הררי קדם 249 ישוב רבבה     050‐7332551 072‐23231
33995 אמיר קיסנר   AMIRKISSNER@GM  רמת גן 52620   +972 0523543775
33996 Dmitry Turchykhin 3.18E+08 dimitu@gmail.com        523657034
33997 אריה לייבוביץ 67243220 ns_larie@bezeqint רון 6 חדרה     052‐4341948 054‐60922
33998 אליהו גרייצר 22237945 egreitzer@gmail.c קצנלסון 4 קרית טבעון     04‐9835694 054‐63231
33999 דמיטרי טורציחין 3.18E+08 dimitu@gmail.com הר הצופים 13 חולון     052‐4262481 052‐36570
34000 שמוליק אורנבוך 1211150 shmulik.orenbuch@27 שמואל ויינברג בני ברק     054‐5620210
34001 גרניט ארבל 29729183 granitarbell@gma משק 40 טל שחר 76805   052‐2672513
34002 אירית דואר 56729767 iritdo@clalit.org.il ברנר 5 חולון     050‐6260262 03‐502470
34003 ליאת גדרון 27470525 gidron.liat@gmail.19 אלכסנדר ינאי חיפה     052‐3264888 054‐24947
34004 יצחק בוקריס 51759124 bukris19@bezeqin הסחלב 16 רמות יצחק     507647931 48217287
34005 נטליה אקסלרוד 3.23E+08 axsel2007@gmail. דרך יבנה 57 רחובות     547641430
34006 נטליה אקסלרוד 3.23E+08 axsel2007@gmail. דרך יבנה 57 רחובות     547641430
34007 ELIYAHU NERIA 50453042 gerieli7@gmail.co 52 CONGRESS HAFULA 18426   9.73E+12 5.42E+08
34008 טיבור איזק 2313989 friend@inter.net.i האירוסים 47 נס ציונה     052‐3226825 052‐88522
34009 מיכאל איתן 42659870 omeytan@012.net הצבעוני 18 טבעון     052‐3211781 04‐983395
34010 לנה פלנט 3.13E+08 lena01@walla.com5 סמטת הנורית רשפון     052‐6139999
34011 ריאד אבו אחמד 23316227 abriad@bezeqint.n14 כליל החורש נצרת עילית 17000   522268750 46013217 46013217
34012 ריאד אבו אחמד 23316227 abriad@bezeqint.n14 כליל החורש נצרת עילית 17000   522268750 46013217 46013217
34013 Ilia Nizberg   ilia@de‐facto.co.il   Petah‐Tikv     972‐52‐7300070
34014 Andrey Nickel   andrey.nickel@gm  Tel Aviv 62641   9.73E+11
34015 Joseph Amarilio   josepha@tnuva.co  רמת גן 52581   9.73E+11
34016 ארווין אורן 26872622 ervino30@gmail.c כנרת 17 קרית אתא     0544‐937165 052‐82452
34017 אברהם פטל 25686288   הדקלים 29 קרית אתא     052‐8223859 052‐37249
34018 תירצה ילונקולטון 10913770 erez.yalon@gmail הרימון 16 ב קרני יוסף     0505977720/0507307631
34019 שלמה ברנרד בלוך 11564812 psaffar@iai.co.il יצחק שתל 28 באר שבע     086487931/0504160348 5.28E+08
34020 קרן אמיתי 33288770 ka3976@gmail.com ארבל 3 צור יגאל )לי     050‐8944124 054‐67503
שי די די יצחשי די די יצח34021 32731739 adinasoro@gmail.זבוטינסקי 1 בורס רמת גן     543976826 6130942 6135165
34022 גו'ש האוזר 3.11E+08 josh@tlite.co.il מושב ברקתרח 'היהלום )מתח     050‐4561399 03‐5568433
34023 ניסים טוביה 55005052   הנוטר 57 א' קריית חים     052‐4244379 057‐75480
34024 DrZoibergLxVLmivUJX 2271 dr.zoiberg.lobster@TieWRMPTRgbQNew York 27438   64691806337 9.42E+10 2.84E+10
34025 סרגיי לוצקי 3.17E+08 sergey.inbox@gm משעול הכורם 2 כרמיאל     054‐6540999 054‐65402
34026 וינגרטן יצחק 30114847 itzoo10@gmail.co31 עין הים התורן חיפה     052581966
34027 דוד לוי 56800626 vodloy@netvision אילות 68 אילת     050‐4332747 050‐93607
34028 איתי כהן 40173577 itayc24@gmail.com צמח השדה מעלה אדומ     526664464
34029 בתיה כהן איתי 54981105          
34030 חזי בצלאל 75363648 meital@carniecap הרצליה פיתשנקר 14     054‐4444698 09‐960131
34031 בתיה כהן איתיי 54981105          
34032 בתיה כהן 54981105 cbatia@mam.org. צמחהשדה 59 מעלה אדומ     0526664464/0526663363
34033 משה כהן 3.01E+08 moshiko87@gmai         052‐7159935
34034 יהודה טאוב 21380522 w23575w@gmail.רבי אבא גרוזדבר בני ברק     057‐3153575 03‐570609
34035 אשר אמסלם 32097289 amsalem732@bez אמנון ותמר 36 רחובות     050877214
34036 שוהם עזאני 23715923 shoham68@walla         054‐4521326
34037 צחי פלנסיה 66449638 tzachipa@gmail.co המייסדים 14 כפר סבא     052‐3979496 052‐33298
34038 eldad aflalo   garbati12345@gm  dimona 86000   054‐595‐5201
34039 אליהו יצחק 24925026 eli.izhak@gmail.co הרב פינטו 4 פתח תקוה     052‐2907253 054‐47962
34040 סופי מנדלאיל 3.06E+08 SOFIA555202@GM דוגית 8 רמלה     546557625
34041 סופי מנדלאיל 3.06E+08 SOFIA555202@GM דוגית8 רמלה     546557625
34042 אסי בן הרוש 24682965 asib43@walla.com האלמוג 84 מעלה אדומ     050‐6274653 050‐62565
34043 פנחס בר‐זאב 69890622 paulcoin@hotmailמצולות ים  ‐משע גבעתיים 53488   052‐8378376
34044 יוסי הלל 54603436 hilel@hilel‐system המבדיל 6 רמת גן 52562   505234244 5.08E+08
34045 יוסי הלל 54603436 hilel@hilel‐system המבדיל 6 רמת גן 52562   505234244 5.08E+08
34046 ערן כבירי 39036116 erancabiri@gmail. בן יהודה 1 ירושלים     547543849
34047 יבגניה דוברינין 3.27E+08 bobahqwer@gma אחד העם 9 חיפה 33103   547348081
34048 אוהד שטאובר 33211855 ohad.stauber@gm        547728093
34049 חיה ליטוינוב 11083284 haya.litvinov@sap גבעתי 15 נתניה 42463   052‐8242646
34050 חיה ליטוינוב 11083284 haya.litvinov@sap גבעתי 15 נתניה 42463   052‐8242646
34051 יוסי וולנרמן 53365813 yw2007@gmail.co נלסון גליק 32 ירושלים 97275   25868717 5.45E+08
34052 אדוארד גבלב 3.2E+08 edgabelev@hotma התומר 10 ירושלים 96189   506238154 26449815
34053 אדוארד גבלב 3.2E+08 edgabelev@hotma התומר 10 ירושלים 96189   506238154 26449815
34054 geogen QPxWaLxjx 29203 crysty@hotmail.cotZfWtkdMkcEncNew York 42887   65754083339 8.25E+10 1.22E+10
34055 דורון אהרוני 32162463 doron@doron‐aha ששת הימים 42 כפר סבא 44269   052‐5477769
34056 Doron Aharoni   doronahar@hotm   Kfar Saba 44269   972‐55477769
34057 גדעון כרמי 7634603 gcarmi@gmail.com קיבוץ מחניים קיבוץ מחניי 12315  
34058 יהודה מריקובסקי 3967064 marikovs@bezeqin אייזנברג 33 א' רחובות     08‐9462993 054‐57535
34059 זוהר פלדבוי 8010316 z3337@zahav.net. קפלן 60 קרית אונו     052‐2453554 050‐99159
34060 מרים האסטנר 60831732 miriby14@gmail.c האמהות 26 נס ציונה )ש     054‐4524324 077‐95243
34061 נגה וייסמן 38888384 ILANADV27@GMA האודם 10 מודיעין     077‐3006562 052‐86162
34062 רומן מירצין 3.07E+08 mirchin7@gmail.cאוזיאל 48 )מרפא רמת גן     052‐2531592
34063 יעקב בלוסטוצקי 3.05E+08 yakov@finjan.com        544433929
34064 מרים דיין 42326157 dayanmar@zahav         26524399
34065 קייטי וחניש 3.01E+08 katie617@gmail.co קיבוץ תל קצתל קציר 67     0506060787/
34066 זאב רוזנטל 3.04E+08 zeev_r@yahoo.co ניסים בכר 46א ירושלים 94509   528822667
34067 אורן גבאי 33681834 oren.gabay@algos  קיבוץ להבות     0523735829/046952371
34068 דיצה ןלנסקי 5269535 vilensky.alexander17 מרדכי זעירה תל אביב     0506715032/23
34069 mohamad khalailh 3.02E+08 mohamad.k.31088 yaser 4053 סכנין 30810   507728868
34070 שולמית פרנק 65895815 sjfrank@kfar‐hana  קיבוץ כפר ה     046914513/046914739
34071 אהרון וינטרויב 10323491 wintraub@gmail.c         522541914



34072 רגינה אביב 4409264 reginaa2011@wal28 תבואות הארץ תל אביב 69546   03‐6471777
34073 אבי גמליאל 27466218 gamliel.avi@gmail הצהלים 78 יוקנעם     052‐6254442 04‐632886
34074 שרון גונן 13234802 talik2k@gmail.com66 נחל משושים כפר יונה     052‐3318044 054‐23779
34075 פאדי אבו חדרה 36230670 fady@aram‐engin   נצרת     050‐6934545 050‐43342
34076 חן דוד 40365496 c51230@walla.com        40365496
34077 אורן פרדינרו 39714951 fardinar@zahav.ne מושב גן שורק       050‐3300664 054‐30605
34078 לאוניד גילובוי 3.14E+08 leonid1972@hotm חשון 5 אשדוד 77755   054‐5889152
34079 לאוניד גילובוי 3.14E+08 leonid1972@hotm חשון 5 אשדוד 77755   054‐5889152
34080 udi ellkobi   udi‐el@bezeqint.n  petah tiqva 49453   +972 0506911143
34081 מיכל אלקובי 3E+08 elkobimic@hotma         050‐6202621
34082 אושר זוהר 3.18E+08 osher.zr@gmail.co בן גוריון 26 אזור     503833969
34083 שי חלבי 66745498 shai.halabi@gmailדרך המשחררים באר שבע     509840001
34084 שי חלבי 66745498 shai.halabi@gmailדרך המשחררים באר שבע     509840001
34085 ג'נט קהתי 58490848 janeti10@walla.co השופטים 4 חולון     054‐4585624 054‐30543
34086 אפי דביר 23971286 effydv@water.gov הרב פינטו 4 פתח תקוה     0506204088/037954350
34087 אוהד לוי 32116832 accountant@hans שלמה בן יוסף 9 חיפה     04‐8722304 054‐57588
34088 יעקב חיון 29268307 yakovhayoun@waישוב ורדון 63 ב ק ישוב ורדון     0506276924/0507782318
34089 מיכאל אונגר 10975639 m_unger@keh.co. שביל החלב 17 בנימינה     046180562/049035218 5.07E+08
34090 יהודה אילון 9208562 heylon56@walla.c ירושלים )שכאלפנדרי 5     052‐3694548 050‐55180
34091 paul salzberger 17022245 psalzberger@gma yakov de haas 4jerusalem 97225   02‐58665448 5.24E+08
34092 ליאורה פריאל 55640585 leshets76@gmail.c יום הכיפורים 9 חולון     0505684275/0542019187
34093 בטי דמבנר 52364817 dhome@bezeqint מכבים רעותטופז 6     050‐9206299 08‐926438
34094 איריס אהרון 27395276 iris.aron@gmail.co אהוד 20 חיפה     052‐5656805
34095 פ.ש.ד הובל     c51230@walla.com חזנוביץ 16 יהוד     0544‐536888 0544‐5368
34096 אושרי אהרוני 37572443 shamaut1@gmail.         544751352
34097 יעקב גרשגורן 3.12E+08 yak_g@hotmail.co        526330616
34098 שי מרום 24965170 shymarom@yahoo אוסישקין 99 רמת השרון     052‐8994519
34099 Alexander Druyan 3.04E+08 druyanal@gmail.c   Ashdod 77573   +972 9728668349
34100 Boris Shulga 3.13E+08 acidbob.b@gmail. ת.ד .15099 באר שבע 84120   054‐7730313
34101 בוריס קרסניינסקי 3.04E+08 boriskar@gmail.co צלליכין 5 ראשון לציון     054‐5510512 054‐52058
34102 יפעת ליכטנברג 34438556 fuffy.l@gmail.com שלדג 26 סביון     522225233
34103 דליה עמית 3145042 dahlia.m@012.net סימטת היין 11 עין כרם 95741   26430407 5.49E+08
34104 אליעזר אלקובי 67722959 shiranalk@gmail.cפנחס ספיר 20 )כ קרית מוצקי     052‐4568853 052‐87614
34105 שקד‐שנקמןאורית 24973786 oritshsh@gmail.co הרב קוק 31 קרית מוצקי     052‐2411518 052‐37240
34106 לאון אוחיון 61623070 lionoh@walla.co.il5 משאול הקטלב יבנה     052‐3248349 050‐86266
34107 תיכון עירוני   640193 g_ada65@yahoo.c דרך שמשון 1 באר שבע     050‐7335844 08‐642442 08‐6436283
34108 נטע רוזנטל 5625561 netta@netta.co.il הצבר 11 תל אביב     03‐7314350
34109 טל לבובסקי 3.11E+08 tali_1712@walla.c החשמונאים 52 חולון     542585986
34110 טל לבובסקי 3.11E+08 tali_1712@walla.c החשמונאים 52 חולון     542585986
34111 דורון ארבליך 15392772 doron_erb@yahoo זאב וילנאי 17 חיפה     528795578
34112 דורון ארבליך 15392772 doron_erb@yahoo זאב וילנאי 17 חיפה     528795578
34113 גיא רם 36443703 guyram@gmail.co         525416927
34114 oren sachar 40335242 oren.sachar@gma         502321321
34115 ujaopk ujaopk 51047 bneobs@pxrivp.co        85261162429
34116 ירון בן נעים 59708925 ant1666@netvisio האלה 42 מעלה אדומ     050‐6209960 050‐62400
34117 ציפורה גליק 1621929 zglik@netvision.ne דובנוב 16 חולון     050‐4626651 03‐559470
34118 אוחנה יצחק 57261935 o‐hana@smile.net החקלאי 92 אלון הגליל     050627280
34119 בניה יהודה 39559869 benaya@gmail.com י"ח 3 צפת 13216   526066245 46920048 5.09E+08
34120 אביחיל נחמיאס 37173556 avi_135@walla.co         506077544
34121 גרציה כהן 9839143 yehudacoh5@gma אילנות 2 חיפה     48378741 5.45E+08
34122 מנשה ארבל 276147 m_arbel@gbrener         08‐9443059
34123 בתיה הלוי 41068222 batialhal@smile.n מן ירושלים 93711   054‐3065455
34124 עאדל חנא 56294523 abofadi@hotmail.         528201567
34125 Ruti Barsinai   barsinai@bezeqint  Ramot HaS 45930   972‐54‐5575292
34126 יוסף שוורץ 5042766 yosi_yoav@hotma רוטשילד 153 פתח תקוה     039331306/0524230489
34127 אפרים גניש 32477226 mag‐pc@bezeqint עליית הנוער 17 אשקלון     050‐4556777 08‐676219
34128 שמעון דהן 55659387 sd538538@gmail. קדיש לוז 25 קרית מוצקי 26405   48763110 5.05E+08
34129 שמעון דהן 55659387 sd538538@gmail. קדיש לוז 25 קרית מוצקי 26405   48763110 5.05E+08
34130 שושנה פנחס 64814726 pini71@bezeqint.n מושב בת שהגפן 30992   523313011 5.24E+08 7.65E+08
34131 נטעלי גונן שלו 31578214 shalevnetali@gma קיבוץ בית הת.ד 404     054‐6754155
34132 נטעלי גונן שלו 31578214 shalevnetali@gma קיבוץ בית הת.ד 404     054‐6754155
34133 Slava Mytnytskyy 3.2E+08 Tuniyades67@ma Dov Gur 44 Ashdod     522292961 5.28E+08
34134 גנט סבח סבח 16888240 ganets0@walla.co         506864499
34135 איציק מלצר 47323639 melizik@walla.co. קרית ביאליקאגוז 22 27237   773006906 5.46E+08
34136 לנה לייקין 3.13E+08 leechley@gmail.co        508101415
34137 אורן עמר 32356008 oren1007@zahav.         525116171
34138 צביקה קנוניץ 56155229 zvika‐k@kav‐bano         505271420
34139 מתי לוי 50017557 mati‐le1@zahav.n אין קיבוץ אייל 45840   97639131 5.08E+08
34140 ליאור גריסרו 40432213 liorgrisaru@gmail.אבני החושן 2 שכ גבעת זאב     0503400000/026506500
34141 דרורה רוגוטנר 8087645 rogotner@gmail.c הנרייטה סולד 3 ראש"לצ 75277   39690035 5.46E+08
34142 דרורה רוגוטנר 8087645 rogotner@gmail.c הנרייטה סולד 3 ראש"לצ 75277   39690035 5.46E+08
34143 Stella Yosha   yosha@bezeqint.n  Jerusalem 93843   97226760280
34144 דניאל סטראסר 11808094 zivlimor@gmail.co יהודה הלוי 17 רחובות     0545795696/0522528500
34145 Yuri Taranets   xamyd@mail.ru   Maalot 21028   +972 0545769993
34146 יצחק פולצ'ק 1411230 itzhackp@ekmd.h יצהר 23 ירושלים 93892   02‐6760526 5.08E+08 02‐6769206
34147 יצחק פולצ'ק 1411230 itzhackp@ekmd.h יצהר ירושלים 93892   02‐6760526 5.08E+08 02‐6769206
34148 אלכס קורוטקי 3.17E+08 alexwko@gmail.co        546814547
34149 דימטרי שצ'רב 3.05E+08 dima1377@012.ne        545451418
34150 דליה בר און 53342655 dalia_b@netvision זוויתן 19 תל מונד     97966576
34151 מיכאל לבנדובסקי 3.04E+08 levandovskymisha טופז 3 כוכב יאיר‐צ 44862   97495469 5.78E+08
34152 אריה רימרמן 51475184 rimmerman@gma39 הגדוד העברי מושב אביח 42910   052‐3876646 98331589 98345106
34153 שושנה סגס   adyr1232@walla.c  חולון     +972 0505682792



34154 הדס נוי 25536160 noyhadas@gmail.c        508801789
34155 רוני דגן 52927332 ronid@fnx.co.il הל"ה 4 ירושלים 93661   528342205 25670366
34156 רוני דגן 52927332 ronid@fnx.co.il הל"ה 4 ירושלים 93661   528342205 25670366
34157 חיה מור 69007144 morhaya@zahav.n אלפסי ראשון לציון     524422563
34158 חיה מור 69007144 morhaya@zahav.n אלפסי ראשון לציון     524422563
34159 עיר כה 55578791 iriti.cohen@gmail.         525063879
34160 טיב אבי 52036944 avit@rdt.co.il         505244910
34161 מורן רז 29339397 moran@galshan.c חיים גבריהו 13 ירושליים     0503755555/0265670900
34162 סולודניק אלה 51443786 elas@haifa.muni.i אנה פרנק 43 קריית חיים     048357073
34163 קטיה סיזוב 3.21E+08 katyas@ibp.org.ilהחרושת 14 אזור רעננה     97401690 5.43E+08
34164 Or artonovitch   lightmar@gmail.co  Herzliya 46332   9.73E+11
34165 אידה ברנר 14375299   חזון איש 131 רמת גן     050‐3338422 03‐676092
34166 רוברט צבי פישר 16660524 rfisher@iai.co.il משה שרת 37 חולון     0544315039/40
34167 שמעון נחמני 69478352 shimon_na1@wal יחיאל דרזנר באר שבע 84677   86483562 5.76E+08
34168 שמעון נחמני 69478352 shimon_na1@wal יחיאל דרזנר באר שבע 84677   86483562 5.76E+08
34169 עופר דנמרק 31571318 d_ofer@yahoo.co משה דיין 5 כפר סבא     507328676
34170 עופר דנמרק 31571318 d_ofer@yahoo.co משה דיין 5 כפר סבא     507328676
34171 בני פרלמן 50084888 art777@gmail.com בני דן 14 תל אביב     544669666 35463215
34172 gal reiner   gal.reiner@gmail.c  Tzoran 42823   054‐497‐5063
34173 גל גפן 32555823 geriamir@hotmail שרה אמנו 140 מודיעין 71727   523621613
34174 Alexander Zgonnikov   catchspirit@gmail   Ramat Gan 52282   054‐574‐2803
34175 אוגוסט גואטה 79991519   רחוב הנוטר  ,מל טבריה     04‐6722703 052‐28439
34176 פליקס כהן 43373380 felix125ster@gma         522742882
34177 מארק לרנר 3.19E+08 marler22@013.ne ההסתדרות 7 נתניה     052‐3605290 09‐887191
34178 און מלכה 3E+08 abudahka@walla.c הברון הירש 21 פתח תקוה     0527395102/0549930332
34179 Talmon Baumer   tami.baumer@gm   קבוץ נגבה , 79856   +972 0544922021
34180 אלירן משרקי 34726687 emashraki@gmail         523213215
34181 אושרי פרץ 39244900 liran985@gmail.co        523213215
34182 אסתר ברונר 50114263 esther.broner@gm  ירושלים 93855   548820222
34183 יוסף רוזיליו 62158050 rosilioy@walla.com        02‐6428266
34184 יפים לוין 3.14E+08 yafiml@walla.com האמוראים 7 יבנה     050‐7411037 08‐943594
34185 אלעד טננבאום 36277937   קאודרס 13 חיפה     522353297
גמליאל שיר34186       הגפן 2 נצרת עילית     052‐8586808
34187 uri heiman   urih@eldan.biz   holon 58452   972‐542605
34188 דניאל ביטון 63253256 db.pelle@gmail.co כצנלסון 18 רמת השרון     054668609
34189 יוסף בן עטיה 1326875 b6191212@bezeq שדרות התמרים רמת גן     0522‐786759
34190 כרמית שליסר 21353487 carmit26@yahoo.c פרישמן 3 קרית אתא 28000   523770476 5.26E+08
34191 כרמית שליסר 21353487 carmit26@yahoo.c פרישמן 3 קרית אתא 28000   523770476 5.26E+08
34192 רפי סיני 58006677 rafi.ilay@gmail.co         504938796
34193 גאולה טיווטו 56764228 tweeto@gmail.com הדקל 10 מעלה אדומ     050‐6282385 050‐82961
34194 אלון חכמון 22846109 alon@hakmon.co.16 חבצלת החוף נתניה 42490   524569494 98859123
34195 אלון חכמון 22846109 alon@hakmon.co.16 חבצלת החוף נתניה 42490   524569494 98859123
34196 Elad Armoza   eladarm@gmail.co  Havatezelt 52117   050‐333‐9080
34197 ניר נגר 29377124 nir_nagar@walla.c        543237941
34198 יוסי אביב 54038765 YOSSEF55@012.N         528474009
34199 ‐1' 1 1 1         1
34200 1 ‐1' 1 1         1
34201 1 1 1 ‐1'         1
34202 1 1 1 1         1
34203 1 1 ‐1' 1         1
34204 1 1 1 1         1
34205 1 1 1 1         ‐1'
34206 1 1 1 1         1
34207 1 1 1 1         1
34208 1 1 1 1         1
34209 1 1 1 1         1
34210 עמית ניר 59012716 amitnir17@gmail. הזית 266 מושב מטע 99870   542377999
34211 עמית ניר 59012716 amitnir17@gmail. הזית 266 מושב מטע 99870   542377999
34212 אהוד עקיבא 31754534 ehudakiva@gmail. אם כל חי 8 גדרה     054‐9151680 054‐44922
34213 יואב להב 25655440 yoavlahav12@gma        544942754
34214 נגה ממו 3.1E+08 nogam@binyamin מערב 5031 כוכב יעקב 90622   052‐8118577 02‐997724 1.52E+10
34215 שירה בית הלחמי 36495869 shiraamir@yahoo.ישוב הר גילה )רח ירושלים     052‐4873334 052‐38733
34216 רפי סיני 58006677 rafiilay@gmail.com א.ד גורדון 10 פתח תקוה     050‐4938796 077‐49387
34217 taisa beker 3.04E+08 taisabeker@gmail שד ירושלים 29 קרית ים 26101   054‐526‐0347 5.45E+08
34218 מתוקה שחם 4384236 matiy100@gmail.c נתיב המים 3 כפר הס 40692   09‐7961101 5.03E+08
34219 מתוקה שחם 4384236 matiy100@gmail.c נתיב המים 3 כפר הס 40692   09‐7961101 5.03E+08
34220 אלון חורש 69871887 alon@oferg.com         525691085
34221 אבי שמש   shemesh.avi@gma  גני תקווה 55900   +972 0525225746
34222 Semyon Valis 0B5358640nhhc1042@att.ne rehov senedrin באר שבע 880   3236566836
34223 משה אטדגי 69986294   הארז 29 קריית גת     0544927463/0777088818
34224 נוה יחזקאלי 24049587 navehye@gmail.coמושב רם און )דוא       052‐2551535 052‐39808
34225 טוטו קארד      shechter.eran@gm46 דרך המכבים ראשון לציון     03‐9487788 054‐54136
34226 רבקה ביטרמן 56144439 bitterman3@walla שוהם 11 חיפה     050‐7222728 050‐62655
34227 Asaf Shtern   asaf_shtern@hotm  Moshav Be 22830   972‐4‐9808231
34228 Sergey Gubrienko 3.11E+08 carbon.717@gmaiBialik 42 Ashkelon     546239800
34229 חיים טייב 25742958 hrlt@netvision.net הצור 19 מעלה אדומ     0506277313/0523728246
34230 רונית וולף 23039662 mikiwoolf@gmail.249 מושב אילניהמושב אילניה     0526009381/046765829 5.23E+08
34231 noa lavie   noa.lavie@gmail.c   petah tiqw 49727   +972 0542173313
34232 אדוארד קוטלרבסקי 3.03E+08 edward66@bezeq נצרת‐עיליתאלמוג15 17093   546391349 46012326
34233 אדוארד קוטלרבסקי 3.03E+08 edward66@bezeq נצרת‐עיליתאלמוג15 17093   546391349 46012326
34234 אהרון צבי 51758415 aharonzvi@gmail.         9523892406
34235 ענת דוד 38246575 anatdavid01@wal הבשן 8 יוקנעם 20692   775511011 5.74E+08



34236 של נקש 25555558 shelln@zahav.net. עמק עירון 2 כפר סבא 44627   528308823
34237 אברהם סבג 59269308 sabaga@iec.co.il טיומקין 9 חדרה     546092054 77575218
34238 דורון שרון 28073690 doron.sharon@gm        506776348
34239 גיא שחם 59850875 guy.shacham@gm משק שחם כפר הס 40692   507800374
34240 גיא שחם 59850875 guy.shacham@gm משק שחם כפר הס 40692   507800374
34241 חיים רונן 54009097 ronenha28@gmai הדקלים 16 קרית אתא 28072   052‐7467261 077‐54479
34242 חיים רונן 54009097 ronenha28@gmai הדקלים 16 קרית אתא 28072   052‐7467261 077‐54479
34243 תאאר סלימאן 37797032 thaer@mis‐implan העצמאות 21 עכו 24303   0546‐373061
34244 תאאר סלימאן 37797032 thaer@mis‐implan העצמאות 21 עכו 24303   0546‐373061
34245 יהונתן אלקיים 54215827 yoss63@walla.co.i         03 7310330
34246 Boaz Sapir 69640563 sapirboaz@gmail.cShlomtzion HamTel Aviv 62266   542277173 36047886
34247 לובה קורץ 3.04E+08 lkurtz64@gmail.co לחי 7 מעלות 21055   49974718 5.07E+08
34248 לובה קורץ 3.04E+08 lkurtz64@gmail.co לחי 7 מעלות 21055   49974718 5.07E+08
34249 ליאור פרסטר 3.05E+08 snir9@zahav.net.i הדקל 30 כרמיאל 21931   545465818
34250 נטלי נוביצקי 3.17E+08 NATALIEN2685@G כצנלסון 3 ראשון לציון     507921649
34251 Andrew Kovalenko   kovalenko.andrew   Rehovot 76342   052‐564‐9013
34252 yoav zagon   yoavzagon@walla   אחיעזר 71697   052‐840‐9648
34253 Sergey Laskalo 3.27E+08 mambetwow@gmHanita 63 Haifa     547899114
34254 Niv Shlmo   niv1986@gmail.co  גבעת אלה 23800   054‐685‐0089
34255 ריקי כהן 25269309 shaycohen450@gm בן צבי 28 יהוד 56213   572334088 5.42E+08
34256 אלעד נעים 66573312 qlemme@gmail.co רבי עקיבא 34 נתניה 42447   522740928
34257 נירה נתנאל 621730 lilachnr@gmail.co קיבוץ חצריםקיבוץ חצרים 85420   052‐5014204
34258 נירה נתנאל 621730 lilachnr@gmail.co קיבוץ חצריםקיבוץ חצרים 85420   052‐5014204
34259 סטלה ברגמן 3.04E+08 stoo1@walla.com לבונטין 28 ראשון לציון     507579639
34260 סטלה ברגמן 3.04E+08 stoo1@walla.com לבונטין 28 ראשון לציון     507579639
34261 אלכסיי איבקוב 3.24E+08 alex.newsil@gmai74 קרית ביאליקדרך חיפה‐עכו     528089357
34262 אדרת שולמן 22942833 aderette@hotmai הגפן 99 גמזו 73130   504014536
34263 חנה ויסקוס 5979893 royi19990@walla. קרית ביאליקיקינטון 27000   523275818
34264 מאיה וייס 52357746 mayaw2@bezeqin בז 25 כרמיאל     547725459 5.22E+08
34265 אברהם אורבך 3.09E+08 mail@eyetours.ne         508823312
34266 גדעון גרשון 5866280 gidigers@netvision הרימון 15 מושב גן חיי     09‐7485575 050‐63577
34267 בתיה רותם 50704550 batya.rotem@gma הפטריה 30 רעננה     050‐5528519
34268 ilan horn 58380478 almog.info@gmail שגיא 12 אלפי מנשה 44851   09‐7947550 09‐7947552
34269 ינון בן שחר 23612328 Yinon.ins@gmail.c הנמר 19 ירושלים     506501950 5.47E+08
34270 אסף נבו 40906521 asafnav@gmail.co רד"'ק 3 נתניה     054‐9000451
34271 שרה מאירוביץ 6586200 sara.meirovich@g קבוץ רמת יוחנן חיפה 30035   04‐8459400 052‐36629 4.85E+08
34272 שרה מאירוביץ 6586200 sara.meirovich@g קבוץ רמת יוחנן חיפה     04‐8459400 052‐36629 4.85E+08
34273 שרה מאירוביץ 6586200 sara.meirovich@g קבוץ רמת יוחנן חיפה     04‐8459400 052‐36629 4.85E+08
34274 Erez Michael 24052185 erez.michael@gm הגומא 16 א Kadima 60920   544232642 5.06E+08
34275 יפעת שוקרי 40202269 yifats21@walla.co הבנים 53 אבן יהודה 40500   572505253
34276 יפעת שוקרי 40202269 yifats21@walla.co הבנים 53 אבן יהודה 40500   572505253
34277 עידן נצר 57460487 sharonacn@gmail שוהם 41 צור יגאל 44862   09‐7492774 5.07E+08
34278 עידן נצר 57460487 sharonacn@gmail שוהם 41 צור יגאל 44862   09‐7492774 5.07E+08
34279 ברק סרבטקה 39056825 servatka@gmail.co ישעיהו 12 חיפה 35702   544474134 5.78E+08
34280 עידן כהן   idanc39@gmail.co   תל אביב     +972 0545966036
34281 שי בן משה 33962721 bmshay@gmail.co הרי ירושלים 8 יישוב לפיד     050‐6546204 077‐33310
34282 חיים רונן 54009097 ronenha28@gmai הדקלים 16 קרית אתא     052‐7467261
34283 אשר חזיזה 28711364 asherrh@gmail.co קיבוץ גלויות 26 חדרה     547352960
34284 שירי רונן 38707170 rsherman1965@g אסף 19 רמת גן     506473636
34285 שירי רונן 38707170 rsherman1965@g אסף 19 רמת גן     506473636
34286 אבי שמש 56153463 shemesh.avi@gma הרמה 30 גני תקווה     052‐5225746 054‐56696
34287 אבי שמש 56153463 shemesh.avi@gma הרמה 30 גני תקווה     052‐5225746 054‐56696
34288 אבי שמש 56153463 shemesh.avi@gma הרמה 30 גני תקווה     052‐5225746 054‐56696
34289 אבי שמש 56153463 shemesh.avi@gma הרמה 30 גני תקווה     052‐5225746 054‐56696
34290 אבי שמש 56153463 shemesh.avi@gma הרמה 30 גני תקווה     052‐5225746 054‐56696
34291 ארתורו באך 12757457 altai@aquasystem דישראלי 20 חיפה     050‐6617572 050‐84433
34292 קרן כהן 40403768 tms991974@gmai יצחק רבין 9 בית שמש     050‐4047756
34293 קובי תורג'מן 67707992 kobi_t_48@walla. נופר 12 נהריה     050‐5073889 04‐951203
34294 איילת אביטל מסה 36791325 CRYSTA@WALLA.C סוקולוב 8ג באר שבע 84288   509505259 5.08E+08 86102397
34295 מרים יבין 14384366 rony.yavin@gmail קרית ביאליקלח"י 31     052‐8041919 04‐874050
34296 כרמלה אלחסיד 3.04E+08 startop@netvision        522461562
34297 ben farkash   farkshg@gmail.co   חיפה 34614   054‐465‐4343
34298 רוסטיסלב קובליוב 3.21E+08 rostislav983@gma הצנחנים 11ג רחובות 76212   526755280 5.26E+08
34299 חנה ודוד עמר 69153898   משגב מורשאריאל 228     0509019208/0548436142
34300 אמיר פלקסר 59615013 benqueman@gma32 נתיב השיירות מזכרת בתי 76804   08‐9340332 052‐34165
34301 פבלו אקסרד 13805684 pablo@enecon.co לוי אשכול 56 תל אביב     0505766116/050929262
34302 מיכאל גרינברג 3.1E+08 alexm10@lift.ru אנקווה 18 חיפה     503332237
34303 ליאור מגן 28139525 liormagen3@walla התורמוס 10 ראשון לציון 75722   523251345 39522943
34304 איתמר שמעוני 25776691 etamarshimoni@gמבוא הכרכום 6 א אשדוד     0548078347/088651894
34305 תיכון עירוני     oren1959@gmail.cביכורים 25 )איש חיפה     054‐8303470 04‐835320 04‐8353270
34306 ירון בלו 29259439 yaronbello@walla שושנה דמרי 16 רמלה     526142001
34307 אולג קרייס 3.07E+08 oleg_kr@smile.neמדעול אחד העם שדרות     0544504807/086610198
34308 ירון בלו 29259439 yaronbell@walla.c22 יהודה הנשיא קרית אתא     050‐6276174 050‐88021
34309 קובי אלפסי 28537850 kobikeren@walla.         544441470
34310 צ'לבי קפויה 69734440 kapooya@zahav.n ברזילאי 2 בת ים     052‐4289323 03‐531543
34311 גדעון לוטן 9209354 lgidon@shluhot.or קיבוץ שלוחות 10910   546746105
34312 עופר בריט 39511043 ofer.bryt@gmail.c א.ד גורדון 27 חיפה     054‐4428498
34313 יפה גודש 52112919 godesh70@gmail.c        506890725
34314 בן ציון ויסלברג 53265518 wbenzi@gmail.com הסייפן תל מונד 40600   050‐6263091
34315 רחל ארלב 12394755 rachel@decker.coעובדייה מברטנור תל אביב     03‐6893906
34316 אייל אלדמע 27289073 eyal@sheerseo.co ויסגל 2 רחובות     523900717
34317 ארוין מזור 17473695 webmaster@pixm         050‐5990220



34318 אנדרי תייסברט 17737875 aweisbart@yahoo העצמאות 36 פתח תקוה     054‐3452296 03‐933376
34319 מיכאל אלידס 3.05E+08 mishaela75@gma קיבוץ גלוית 14 חולון     0506659981/035509584
34320 חזי חליווה 22665277 eyal.goldhaber@g התמוז 9 אשקלון     054‐9081020
34321 מירי פאפי 65674699 pmiri222@gmail.cשלום עליכם 46 א תל אביב     054‐6466084
34322 טורי רות 6572044 rtoury@yahoo.com איילת חן 5 הרצליה     099542942/0507343725
34323 אלן גולדשמיט 3.25E+08 ositopauli@hotma       
34324 אדם פשר 2E+08 adamfasher@gma6 העלייה השנייה הרצליה     529593407 5.3E+08
34325 אביעד רבינוביץ 33180332 mail.aviad@gmail. פאול בן חיים 3 ראשון לציון     052‐3669099 03‐966748
34326 יוסף בוטרה 14379820 elimay9@gmail.co         526053180
34327 שלומי לוגסי 65909541 shlomil@scli.co.il         526508305
34328 יצחק יקואל 3.07E+08 ijakoel@netvision. הגליל 21 כרמיאל     052‐8081554 04‐958512
34329 יבגנייה ציתרינוביץ 1121056 avimel61@gmail.c לוס אנג'לס 695 אילת     050‐5717214 050‐98762
34330 רבקה גליק 9875030 glick40@walla.com        502994748
34331 naomi prizker 3.24E+08 naomicontact@gm חיל האויר 21 Jerusalem 97535   547656373
34332 שלומי לוגסי 65909541 shlomil24@walla.c הניצחון 46 גן יבנה     052‐6508305 052‐48140
עו"ד כספי א34333   20481135   אביגיל 2 חיפה     054‐4490295
34334 דוד ציוני 57695397 dudi62@bezeqint. שנקר 68 חולון     0522298903/0524313912
34335 דנה אסא 37818317 dandosh21@walla        09‐8988635
34336 אלי לוי 569004 moti.69@hotmail. הרב עוזיאל 35 פתח תקוה     054‐8079075 03‐934441 03‐9344416
34337 מלכה פינטו 3.05E+08 nnp233@gmail.co יוסף קארו 10 ירושליים     542031479 5.08E+08 25402832
34338 מלכה פינטו 3.05E+08 nnp233@gmail.co יוסף קארו 10 ירושליים     542031479 5.08E+08 25402832
34339 קרן ברכיהו 38303855 brachjahu@walla. החצב 5 פתח תקוה     052‐6133867
34340 קרן ברכיהו 38303855 brachjahu@walla. החצב 5 פתח תקוה     052‐6133867
34341 מירה נדב 57387896 shaynahum1@wa הסביון 5 ירושלים     0578122065/026427697
34342 קירה הרמן 16388340 kiran@walla.co.il לילך 7 קרית ים     054‐5594933 077‐86924
34343 רוני כהן 57950503 ronycon@gmail.co        523281169
34344 יערה ענת 52861465 my_email999@wa        050‐9060170
34345 שי פרח 1.2E+08 shai12052@walla.         546843579
34346 פרז'לטיאנסיורי 3.09E+08 yuripr@gmail.com        526318346
34347 יהונתן גרינברג 59740944 yehonatan.greenb האלונים לפיד 73133   89766803 5.5E+08
34348 יהונתן גרינברג 59740944 yehonatan.greenb האלונים לפיד 73133   89766803 5.5E+08
34349 אלימלך פרנס 53331120 rav.parnes@gmail         506625323
34350 משה מזרחי 65563819 hadar157@walla.c        522539266
34351 יערה שנורמן 52861465 study_y@walla.co         050‐9060170
34352 יואב סעדו 57932030 kurdikatan@walla         548083417
34353 sergey libenson   sergel4848@gmai   Ma'ale Adu 98371   25352493
34354 שמואל אדטו 2.01E+08 orly176@walla.co גנרל קניג 8 בת ים     052‐3551711 050‐65752 03‐5605582
34355 בועז כרמי 57315426 boaz.buy@walla.c         525773056
34356 יגאל גריל 1694504   קלר 3 )ללחוץ על חיפה     052‐3743068 8698087‐83804‐04פקס
34357 מאיה נפתלי 33110933 maya.naftali38@gמושב אלוני אבא       054‐2445804 054‐48849
34358 עודד ברילון 39124177 odedbrilon@gmai מושב ציפורי מושב ציפור 17000   46462225
34359 דברת כהן 3.03E+08 dovratgli@gmail.c קרית שמונהמבוא אמנה     526763854
34360 גרטה גויכמן 14993638 greta7595@gmail.        523996274
34361 אייל לבון 43058205 whipit102@gmail.         546235456
34362 אייל אייל 43058564 whipit103@gmail.         546254845
34363 נורית לביא 9361478 yoeltours@walla.c עירית ערד     052‐3913149
34364 אשר חגבי 29312618 asher72@walla.co לוי אשכול 87 קרית אונו     543232190
34365 חזי עבדו 23621444 tata_za@rambler.         526008712
34366 איתמר  ורבר 64607799 werberit@bezeqin        99587622
34367 גדעון דוידסון 69413300 davidsongid@gma מושב אמיריהאורנים 20115   04‐6990053
34368 תומר שפירא 25041377 naraveet@gmail.c דרך הכפר 139 כפר ויתקין     077‐4402753 050‐90303
34369 דורון סברלו 58249004 doronsberlo@gma בניה משק 337 מושב בניה 79205   547755507 89361961
34370 בן מרדכי 3.03E+08 zalelan@walla.co. מושב שדי תשדי תרומות 29 10835   0527380069/
34371 אייל שמש 28664639 eyal.shemesh2@g         052‐2450417
34372 מיכאל לבקוביץ' 3.24E+08 ladiva.co.il@gmail18 דרך יד לבנים חיפה     546524686
34373 WareEarleareEarlene   donnaedwards@mnoname street  london 11019   8506151418 8.86E+08 555‐88‐77
34374 Earlene Ware   donnaedwards@mnoname street  london 11019   8506151418 8.86E+08 555‐88‐77
34375 שי גנזיה 33626235 genezia@zahav.ne נס ציונה חולון     507496867
34376 יוסף אלבז 54955166 al1957@gmail.com באזל 2 בת ים     050‐2841000
34377 אסף לבנון 59837609 asafle@clalit.org.iקוסטה ריקה 4 א חיפה     050‐8258582
34378 אלאונורה סינלניקוב 3.21E+08 eloenora.i.s@gma הרב מימון 5 בת ים     054‐5603045 03‐656032
34379 יעקבי‐זילברלירז 24054579 liraz.yk@gmail.com ההדס 35 יישוב צורן     054‐8081756 077‐54208
34380 משה כהן 53369237 moshe@customs. הגיתית מעלה אדומ     506245100
34381 משה כהן 53369237 moshe@customs. הגיתית מעלה אדומ     506245100
34382 יואב סעדו 57932030 yoavremt@walla.c שבט בנימין 47 גבעת זאב     054‐8083417 02‐536337
34383 בוריס מרוין 3.04E+08 halufi76@gmail.co הנביא חגאי 3 אשדוד     0506270152/088662755
34384 יורם גרסין 59146167 yogi196@walla.co         507744688
34385 אילנה אדר 51293561 ilanadare@gmail.c ברוש 4 כרמי יוסף 99797   89286676 5.06E+08
34386 שם רגנסבורגר 59683490 shemy_r@012.net כרמלי 17 פתח תקווה 49506   39310117 5.26E+08
34387 יפה אהרוניאן 53276143   מושב אביטל מש       050‐7669952 050‐56070
34388 שחר אמיתי 59206326 shahar.amitai@ne         546750349
34389 כהן רוני 57950503 ronycon@gmail.co חלמית 11 רמת ישי     0523281169/049534391
34390 שמואל שליט 34209940 sh_vip1@netvision ירושלים 50 ראשון לציון     054‐3098098 054‐30931
34391 תקווה שלוקה 55924948 tikva0_0@walla.co משה שרת עפולה 18400   04‐6593047 5.24E+08
34392 דוד נקש 52203726   מושב ניר חן       052‐8809167 08‐684876
34393 שמעון רייניש 50764190 oritreinish@gmail היתד 30 הרצליה     099585417/0522500407
34394 עימאד אבו מחמיד 81002453 imadhamida@hot צור באהר ירושלים     503040685
34395 ערן סריג 58867706 dsarig@zahav.net החיל 40 רעננה     505388764
34396 יעקב נסיקיבר 3.11E+08 nasikiver@gmail.c דוד המלך 504 אור עקיבא 30600   547560954 46260955
34397 רונן ברגמן 28587731 ronenber10@gma קרית ביאליקיקינטון 7‐א 27250   054‐3061576 052‐47624
34398 רונן ברגמן 28587731 ronenber10@gma קרית ביאליקיקינטון 7‐א 27250   054‐3061576 052‐47624
34399 פיליפ סיגל 15525173 philipte.sigal123@ המיסדים 42 א רעננה     097421324



34400 יונתן שוייצר 31427016 yonatansch@yaho הגיא 2 רמת השרון     052‐5564858 052‐25648
34401 יעקב איפרגן 38223202 h_b20@walla.comתורת חיים 4 שכ ירושלים     0546940010/0549763975
34402 אלתיי באך 33948639 altai@aquasystem דישראלי 19 חיפה     050‐5576599 057‐81595
34403 וילנאי פריזלקרן 2E+08 vilnay.keren@gma כצנלסון 59 גבעתיים     0526462260/0548000019
34404 לידיה נרקיס 3.14E+08 lidia.noam@gmail מושב ניר ישהתמר 39     052‐3908993 050‐44100
34405 איליה מלכה 3.08E+08 eloosha.malka@gm שיבת ציון חדרה     572558145 5.28E+08
34406 נטליה בלנק 3.22E+08 natalyjeka@gmail. החצב 37 נשר     0578105241/0543014082
34407 שושי גיל 56542830 shoshi_gil@walla.c        054‐5410630
34408 אחיקר שלמה 29410198 Ahikars@gmail.co         505369265
34409 shay poleg 25371808 shay_popleg@hot איתמר רמת גן     544202864
34410 אבי מורן 51596708 avumoran@bezeq יהודה 4 כפר סבא 44365   544903478
34411 עלמה שורק 39675855 bmbmland@gmai ההגנה 34 גבעתיים     544255025 5.06E+08
ח.פ 093756ק.ר אבטחת34412   krroadsmor4@gm מושב ניר צבהרימון 10     0572417493/1599599229
34413 ביונה בע"מ     office@bionanet.cפקריס 4 )פארק ה רחובות     08‐9471968 050‐74074
34414 אלי זוהר 23922149 elizohar5@gmail.c        524006312
34415 דוד גיל 54172259 david_gil5@walla.        
34416 סוזן מור 23909112 susanm@hazera.c טטנבאום 1 יהוד     054‐5656320 054‐46090
34417 מירון הררי 50192574 avi240@orange.ne סלנט 61 פתח תקוה     0502102000/0507814496
34418 ילנה פלדמן 3.27E+08 elenafld@gmail.co03/6 שלמה דוגה ירושלים     506235470
34419 אלון שטרן 29365483 ashtern@013.net הפלמ"ח זכרון יעקב 30900   46392946 5.47E+08
34420 אורן  מור 33964321 oren572@hotmail         542261967
34421 mxindgpjn mxindgpjn 12733 afnevd@kfrpbq.cojJBiYZECCvp New York 82102   97508527486 9.69E+10 3.76E+10
34422 שרונה מנינגר 56547565 hezy.menin@gma אחד העם 9 קדימה     054‐6774731
34423 יהודית שטיין 12407672 judyst@bezeqint.n,9 תרשיש מודיעין 71725   89718856 5.07E+08
34424 אטל טור טור זיו 9077124 etheltur@post.tau גבעת שמואהזיתים 84     0545445504/0543455752
34425 אליהו גרייצר 22237945 egreitzer@gmail.c גולומב 4 הרצליה 46305   09‐9543184 054‐22200
34426 דוד שיטרית 54297809 dudu2404001@wa        506238992
34427 משה גליקמן 22051320 glikmanmoshe@w פיקסו 3 קרית אתא     0546090828/0775300099
34428 משה גליקמן 22051320 glikmanmoshe@w פיקסו 3 קרית אתא     0546090828/0775300099
34429 אודי רענן 66088295 udi_r1@walla.com סמולנסקין 14 עכו 24607   526040944
34430 a a 33456765 kkk@gmail.com         547765714
34431 ליאור ג'ורג'י 35715200 georgi@bezeqint.n יקינטון 572 ירושלים     503810076
34432 רון מיטל 53646451 ronyy5@walla.com10 עמנואל זמיר פתח תקוה     0547861515/039043348
34433 בוריס שצ'רבה 3.11E+08 emush74@mail.ru נחשול 6 רמלה 72283   89209654 5.04E+08 89778673
בזרוב בחמל34434   3.04E+08 emush74@mail.ru3 שמעון אפריאט רמלה     0526411905/089241316
34435 NAOR G 29629714 NGO1000@GMAIL        507000112
34436 משה בוקריס 58014218 moshe.bukris@gm        528690095
34437 בני לאוב 57667750 laub1962@netvisiהשומר 67 )בית ק זכרון יעקב     050‐5908178 04‐639116
34438 אבי אריה 22724108 aviarye@bezeqint         523000482
34439 אורטל מצלאוי 2.01E+08 grisa0@walla.com ויצמן 23 רחובות     502789121
34440 ירון אשכנזי 28436640 yaron@yaron.co.il הרצוג 1 קרית אונו 55523   37360677 5.45E+08
34441 שמואל אסייג 22360606 shmuel.assiag@gm        545218889
34442 טל גרינברג 21618129 talgrin12@gmail.c הגפן 9 נווה ימין     054‐6194481
לבן על לבן ב34443     info@lavann.co.il רבי עקיבא 2 פרדס חנה     050‐6000351 050‐54093
34444 רון פרנסה 55465793 ron_ parnasa@ang רקפת גבעת זאב 90917   577619256 25631149
34445 ג'ני חייקין 3.07E+08 jenny45@nana10. טבנקין 29 חיפה     054‐5222384 054‐23994
34446 ח.פ 822561גן דפנה 22724108 aviarye@bezeqintהרדוף 10 נווה ח חדרה     0523000482/0523255961
34447 יוסי כהן 15906720 eshnav4u@gmail.c מנשה קפרה 5 רחובות     052‐7707090 050‐86363
טאוטר סמיק34448       המחשב 1 )בניין ב נתניה     052‐2478857
34449 יגאל הומינר 50610849 yigalho@013.net         522381373
34450 דוד גרוברגר 3.33E+08 dgruberger@gmai המעורר 20 גבעתיים     050404309
34451 אורלי ריינהרץ 40288540 ku_orly@walla.com הל"ה 2 בניין 3 גבעתיים     057‐8129592 050‐73152
34452 מיכאל טמייב 34952861 roladin.mickey@g חיים לסקוב 8 ירושלים     0546610066/0546570051
34453 יוסף‐חי זבלונוב 3.07E+08 tali.zvulunov@gm משעול מנשה 5 קרית גת 82000   86813515 5.08E+08
34454 איציק כהן 53041182 itzik@guri.co.il         542450980
34455 אור‐לי שפירא 57162802 rotemnof@zahav.         505360363
34456 סרג'' קניאזב 3.21E+08 paranid@gmail.co         528778793
34457 רעות סלומון 39746086 reut.salomon@gm8 שדרות בן מימון ירושלים     050‐7705085 054‐48376
34458 ישראל שטרייזנט 31972268 isr999@gmail.com העלייה נהריה     577464642
34459 שי נצר 39848775 netser@gmail.com כצנלסון 23 גבעתיים 53213   547804183
34460 אמיתה גרופר 54281332 amita_gr@walla.c הגורן עתלית 30300   04‐9841683 5.21E+09
34461 emil birman 3.06E+08 birmila@gmail.com        525525860
34462 nabeel sakran 56336886 nabeel.sakran@int        547885583
34463 גיטה סבא 55656599 gitush@zahav.net שמריהו לוין נהריה 22409   506675504 5.07E+08 49521058
34464 Louise Nahir 25663214 louise060@gmail.c  Tel Aviv 64686   972‐672‐4345
34465 מאיה טבלב 3.1E+08 michkli@gmail.com גוט לוין 44 חיפה     052‐4291383 052‐74665
34466 זיוונית רובינו 23807555 bubic@bezeqint.n לואי מרשל 48 תל אביב    
34467 רינה ניר 4289831 gali.nir@gmail.com8 בנימיני‐אהרון תל‐אביב 67459   052‐3516168 03‐695883 1.53E+10
34468 רינה ניר 4289831 gali.nir@gmail.com8 בנימיני‐אהרון תל‐אביב 67459   052‐6488086 1.53E+10
34469 חגאי אבדר 28701696 meirb77@gmail.coשלום עליכם 46 א תל אביב     0544954825/0528809708
34470 אלירן מואס 36478097 eliran_moas@wal בלפור 8 אשקלון     0525906609/0502330293
34471 שרון קליימן 22305346 kleiman.s@gmail.c        526180895
34472 נועם קלינה 31390008 noamkalina@gma         546314563
34473 יהודה ברקוביץ 22353270 yehberko@gmail.c51 אסתר המלכה מודיעין 71728   578129557 7.72E+08
34474 תמר זוהר   zoharta@gmail.co   מגל 38845   +972 0544998991
34475 אורי אליאז 1632249 uriel4731@gmail.cמזל קשת 10 )יפו ת"א יפו     03‐6827935 054‐75510
34476 פרידהבר אילנית 29400488   הרב קוק 3 טירת כרמל     0577424240/05736628
34477 תמיר קוטה 27853340 kutast@013.net משה אהרון טוב 7 קרית אונו     050‐7335233
34478 שלום זילברמן 52924206 freedom12@gmai הרב צירילסון 6 פתח תקוה     054‐5658283 054‐56482
34479 אבשלום גנץ 40824484 a.ganz@ufl.edu ויתקין 26 תל אביב     505967198
34480 עוזי עבדאלנבי 35776426 fawze@21hotmailשח עמבר 26 הר ירושלים     0545546205/
34481 חן שלום 69313633 etgar‐h@zahav.ne         052‐3525450



34482 רותי גורנשטיין 8161051 erg@lerosh.co.il הגבעה 21 סביון     052‐2538116 03‐516816
34483 מירי שורקי 34198812 mshurki@gmail.co        504014382
34484 חיה ויוסף גרשוביץ 2.01E+08   הלקוח יעדכן את רחובות     050‐7958770 050‐41429
34485 איגור אייזין 3.11E+08 honda552@walla. רחבת השל"ה 6 באר שבע 84760   545698641 5.46E+08
34486 איגור אייזין 3.11E+08 honda552@walla. רחבת השל"ה 6 באר שבע 84760   545698641 5.46E+08
34487 dima nuchnik 3.13E+08 dmuchnik@mail.ru        507974926
34488 אביעד מיליס 37623048 aviadm760@gmai         506678686
34489 רועי מזור 36725463 roy173@walla.co. קק"ל 1 אשדוד )אזו     050‐5076491 052‐74233
34490 שמואל מרסיאנו 55282842 smars5@walla.co.         526040830
34491 משה מימון 23000276 oripm@walla.comשמואל אייזנשטד באר שבע     050‐8224623 050‐30258
34492 Igor Perelman   igor@mazgan.com  Beer Sheva 84833   +972 525405940
34493 עוזי עבאדי 52266277 uzir53@walla.com        503550007
34494 נטלי סמסונוב 3.1E+08 natalie@surfsoluti בניין תבור 2 יוקנעם 20692   054‐4811560 054‐78905
34495 יעקב שמאי 37830130 ks01@bezeqint.neאליעזר בן יהודה פתח תקוה     052‐3838889 052‐67111
34496 מאור פינקלשטיין 21663562 FINKEL_2008@WA אלומות 5 מעלות     49575046 5.24E+08
34497 פולינה פורמן 3.07E+08 sasha.beilin@poal המל יהושפט 18 אשדוד     052‐6600586
34498 קלצקובסקי ילנה 16713703 shalombe@gmail. משה שרת 42 באר שבע     0522711705/086417803
34499 קלצקובסקי ילנה 16713703 shalombe@gmail. משה שרת 42 באר שבע     0522711705/086417803
34500 נדב רחילוביץ 32551327 nadavier@gmail.c ליבנה ניר גלים 79245   054‐5323140
34501 נדב רחילוביץ 32551327 nadavier@gmail.c ליבנה ניר גלים 79245   054‐5323140
34502 רון שטיינברג 68836824 ron.77466@gmail         545677466
34503 יוליאנה סטומי 72072937 Julianas@013.net10 יפו העתיקהשמעון הבוסקי     7.77E+08הוד להשאיר
34504 רחל מזרב 54256615 21.rachel@gmail.c מגדלור ראשון לציון 75437   054‐3454896
34505 יבגני בורשטיין 3.18E+08 burshteine@gmail יוספטל 5 אשדוד     507188270
34506 יבגני בורשטיין 3.18E+08 burshteine@gmail יוספטל 5 אשדוד     507188270
34507 עמית אלבז 40720187 shrmanmaya@hotשיכון הריאל 6 שכ ירושלים     528611445 5.49E+08
34508 אנטון רוזן 3.07E+08 antonr@gmail.com העיר 9א קריית עקרו     0522524637/089352066
34509 חזי רחמים 74450867 hezi.rahamim@str פנקס 2 שדרות     054577235
34510 חיה זומר 65065534 hayaz@isdn.net.il         523301170
34511 אור טוטנאור 52716362 or.t@me.com         544870088
34512 יעל חן 57673659 ychen4@walla.com        545424555
34513 שרון גזית 23767114 sharon@pilanimat האידמית 6 הרצילה     526572288 5.04E+08
34514 ולדימיר תגר 3.07E+08 vladimirtager@gm ירושלים 45 בת ים     0528543853/035077351
34515 יוסי ויזל   wiesel@idc.ac.il התירוש חשמונאים     523881855
34516 אוהד לביא 33909342 ohadlavy@gmail.cד.נ .עמק המעיינו קיבוץ רשפי 10905   04‐6065390 054‐67377
34517 יורם קוסובר 56593437 kosover@hotmail. עין גב 3 ראשון לציון 75283   054‐4386225
34518 אינסה אשקינדזה 3.04E+08 innaask@gmail.co הנורית 7 אשדוד 77576   523525371
34519 אוהד כהן 43058296 ohad.35@gmail.co        505992724
34520 אריאל ורמשטיין 39076518 wa.ariel@gmail.co        547887782
34521 גיל מרום 28618049 marom10@orange        523997666
34522 ירון אשר 40051120 yaron.ashe@gmai תל מאנה 26 חיפה 34366   507918186
34523 יעקב שטרנברג 36914612 YAACOV85@GMA         527995495
34524 משה בן הרוש 64616972 morris@netvision.הנדיב 13 )מספר זכרון יעקב     052‐3483440 04‐639851
34525 חיה שוסטרמן 10364123 nirshos@gmail.com סביון 25 קרית ים     0509044377/048751073
34526 רמי שם טוב 34496299 ramist_leader@wa יוסטמן 10 ירושלים גיל     507777048 5.26E+08
34527 שי רוס 5783725 shayru@gmail.com דפנה 27 קריית ביאל     052‐3533276 04‐870662
34528 דינה זלצר 3.09E+08 dina3@gmail.com בר יהודה 1 בת ים     052‐8970355 052‐43976
34529 חופית תמם 3.01E+08 hofitmail@gmail.c         546133336
34530 אורן קוילר 0 clicker78@gmail.c שום מקום ישוב     546855994
34531 גיא קרני 28020824 guy.karni@gmail.c        525523265
34532 מאיר בר אשר 40232688 barasher100@gma        547444674
34533 ישראל יחיא 77270130 ieihya@zahav.net.         508873703
34534 פזית עוזיאל 34139584 pazitu@iroads.co. הרצל 49 אור יהודה     0507203240/035331079
34535 שי מזרחי 33938804 shaygml@gmail.coמנדלי מוכר ספרי תל אביב     0544312264/
34536 משה ירון 36173094 yo@walla.com         548024885
34537 אורית דוידוב 28041853   אבן חביב 4 רמת גן     0547976655/036773862
34538 יאיר רקנאטי 68969468 yair.recanati@hot רמת אביב גקשאני אליעזר 9     050‐6203177
34539 בן‐ציון שצברג 17469347 DP18512@ELBIT.C        545830410
34540 ניר זינגר 38797270 nzinger@gmail.co         5478395555
34541 מאיר בן אשר 40232688 barasher100@gma16 שלמה בן יוסף תל אביב     054‐7444674 03‐642384
34542 איתן חן 27203546 etanchen@gmail.c קיבוץ פלמחים פלמחים 76890   508684284
34543 אלי בוגרד 39405360 eli26324@gmail.co        544576190
34544 תלמה בונשטיין 9601923 abc2@netvision.n הנדיב 37 זכרון יעקב     050‐5681531 04‐639108
34545 אלי בוגרד 39405360 eli26324@gmail.co אברבנל 30 בני ברק     054‐4576190 052‐71596
34546 הדר צוקר 2.01E+08 hadaror88@gmail12 שד 'מקס שיין רחובות     544652674 5.45E+08
34547 רועי שוורץ 39067830 roi.schvartz@gma         527467341
34548 רחל מילנוב 27286269 rachel@milanov.c         544485873
34549 רחל מילנוב 27286269 rachel@milanov.c מושב יד רמבית 70     054448587
34550 גלעד הרפז 60429891 gashon3@walla.co        737425554
34551 תמיר יוסף 27772094 TAMIRY20@WALL         506274197
34552 יצחק כהן 9064098 icohen@elta.co.il         522438889
34553 יצחק כהן 9064098 icohen@elta.co.il התוף 7 )רח 'מוט ראשון לציון     052‐4238889 073‐33688
34554 Shlomit Ofir   shlomitofirdesigns   Tel Aviv 63309   +972 972544619467
34555 אופיר בוכמן 66367111 ophir_b@walla.co בית לחם 21 חיפה 35566   528595505
34556 יצחק מזרחי 57931032 mrizik@jerusalem         577212102
34557 אתי הכהן 5267380 moshec1@yahoo.הפלמ"ח 25 )כניס רחובות     050‐3131201 054‐49321
34558 בועז קולודנר 25118274 nekudatmaga@be אסא ירושלים     25664155
34559 ולדימיר גירשביץ 3.06E+08 ella71@012.net.il הבשן 20 יוקנעם     050‐3072177 077‐53100
34560 יבגניה duxc 3.22E+08 geniagusev@gmai         526705583
34561 roman povolotsky 3.03E+08 rompov@gmail.co         547887234
34562 ענבר ליסיצקי 43362862 2831337@gmail.c ידע עם רמת גן 52526   525911978
34563 אלון בילו 38657268 alonbilu@walla.co חיפה ‐כרמלנעמי 16     544446815 48388995



34564 ברטה ברזילבסקי 3.06E+08   הציונות 38 אשדוד     0528770388/0577704542
34565 שירי יצחקוב 33525627 shiri.itzhakov@gm קוסובסקי 58 תל אביב     0543970967/0544957570
34566 Oleg Telerman   oleg.telerman@gm  Akko 24600   972‐54‐7885831
34567 עידן אלקיים 39828934 id2138@walla.com ביאליק 16 זכרון יעקב     502575747
34568 יעקב ממן 57431975 hgecshbv@walla.cדפנה 2 תא דואר צור הדסה     052‐2404404 02‐570355
34569 יעקב רייך 2793396 eyaljr@014.net.il א.ד גורדון 44 הרצליה     0546340479/099544368
34570 יעקב רייך 2793396 eyaljr@014.net.il         546340479
34571 ברק שחר 40720237 barak_pootza@wa ירושלים )גילהצבעוני 1     050‐5063462 077‐32320
34572 Edi potikha 3.08E+08 epotikha@gmail.c         507874998
34573 הוד סגרון 23006943 hodsg93@WALLA. שקמה 31 נתיבות 80200   548097001 7.72E+08
34574 שרית יחזקאל 23647233   רוטישלד 139 פתח תקוה     050‐6794117
34575 אברהם כהן   aladinair@gmail.co  קדומים 44856   +972 097921418
34576 גוטמן רועי 34525725 roeyg@amdocs.co התבור 38 יוקנעם עילי     052‐5522951
34577 פרי שטיינברתמרה 31291628 tamara_ps@012.n פלמ"ח 5 פרדס‐חנה     052‐5575344 04‐623168
34578 עודד אהרוני 57898977 oded@galileng.co         522825633
34579 אמיר יהודה 54773007 amiry7@walla.co.         544877792
34580 זיו דיטל 37411139 nirvana.ziv@gmail ליד פרדס חנה מוש עין עיר     054676462
34581 רויטל זלאיט 24568172 g‐z@012.net.il ברבור 17 ראש העין     050‐7793777
34582 maher nikola 3E+08 maher_n_87@hot         546603091
34583 אלון לביא 31431356 lyorlyor@walla.co התנאים 8ב' חולון 58505   523080449 5.22E+08
34584 אלון לביא 31431356 lyorlyor@walla.co התנאים 8ב' חולון 58505   523080449 5.22E+08
34585 RODICA HAIMOVICI 14014799 SILVIUH@NETVISIOSMOLENSKIN 26HAIFA 3466   48254320
34586 יבגני מינץ 3.2E+08 minzevgeny@gma מבוא יהואש 3 אשדוד 77486   544818444 5.46E+08
34587 איליה רכטמן 3.04E+08 elia.rechtman@gm        544650707
34588 שלמה ארד 28765543 propagan@netvisi דניאל ליפשיץ 3 פ"ת 49776   03‐9239119 052‐83544
34589 שרייבר רפי 67693820 srafis@yahoo.com נוף כנרת 50 מול מצפה הצפת   046920629/0504548950
34590 רויטל זילאיט 24568172 revital@nirplex.co ברבור 17 ראש העין     050‐7793777 03‐938159
34591 נעה לביד 51388692 isralily@hazorea.o קיבוץ הזורע       052‐3990541
34592 קורן לב 24584328 korenlev@gmail.c הדפנה 11 תל מונד     054‐4971602 09‐796563
34593 אלברט סיטון דרכו/1207 alsetton@gmail.co12 דרכון 74201ירושלים שכשלושים ותשע   052789839
34594 אלברט סיטון דרכו/1207 alsetton@gmail.co12 דרכון 74201ירושלים שכשלושים ותשע   052789839
34595 אלון אלעד 3E+08 a.elad@yahoo.comיישוב מעלהיישוב מעלה שומ     052‐5092001 052‐50924
34596 יעקב שניידר 57654295 nivakobi@gmail.co י.ל.ברוך 43 הרצליה     525803033 99564339
34597 רחל עמר 3.24E+08 rachel.amar@peim שאולזון 67 ירושלים     054‐7006572
34598 בנגל בנגל בוזגלו 26963231 SYL100BO@NETVI סוקולוב 53 הרצליה     544452338
34599 רחל קנדל 54140512 rcmotek32@comc דן 14 קריית ביאל     048334936/0506464225
34600 רחל קנדל 54140512 rcmotek32@comc דן 14 קריית ביאל     048334936/0506464225
34601 ליאור שטרית 25282617 shlior7@walla.com        054‐4999488
34602 אירנה גוזנברג 3.07E+08 dineir@yahoo.com        544296775
34603 אלכס גוזנברג 3.12E+08 irenaguz@walla.co        544296775
34604 שולמית יצחקי 65328676 shuliy@zahav.net. האורן מטע 99870   523810980
34605 שולמית יצחקי 65328676 shuliy@zahav.net. האורן מטע 99870   523810980
34606 סימה לויצקי 3.07E+08 alikg77@gmail.co.         050‐4296775
34607 משה אורן 51820744 moren53@gmail.c         578166756
34608 אלכסנדרה פרידמן 3.06E+08 sashenka.fr@gma הקישון 41 תל אביב יפ 66093   523339790
34609 Albert Markish   albertmarkish@gm  Gedera 70700   054‐810‐7013
34610 אסתר נתיב 51543650 esther.nativ@gma אברבנאל בני ברק     35701560 5.06E+08
34611 סבטלנה קומרוב 3.19E+08 svetlana1948k@ra        56808475
34612 מיכל היזמי 36235711 79michal@walla.c קפלן 16 נתניה     052‐
34613 שמעון בן יצחק 34162727 shim55@zahav.ne קצנלסון 32 א' קריית אתא     052‐3444576 050‐72946
34614 זיו הרשקוביץ 40254187 ziv22h@gmail.com הסנונית 17 חופית     0545776562/0522664785
34615 ליאור שיטרית 25282617 shlior7@walla.com ביאליק 10 צפת     057‐8131419 054‐49994
34616 אבי גורן 39855309 avigoren@gmail.c שלום עליכם 12 תל אביב     0526880551/0523888657
34617 ראובן נעוס 53413084 nausruv@gmail.co        524290332
34618 אהרון בן 16616021 NANALE10@WALL אורגים אשדוד     506785551
34619 מיכאל קלימנקו 3.14E+08 michael.klimenko@ סומקן 36 יפו ד' 68079   36573836 2.25E+10
34620 ולדיסלב גורודיסקי 3.18E+08 eternaloverlord@nמש 'חטיבת הנגב שדרות 87059   523807589
34621 גלעד מרום 28618049 marom@iec.co.il האג חיפה     523997666
34622 אבידן סעד 31470982 leavidan@gmail.co המלאכה 2 נתניה     0546445968/9
34623 פיני פרץ 34037275 barperez0@walla. חנה סנש 6 קרית אתא     054‐2343376 054‐23433
34624 דנה רקובסקי 39164041 danapev@gmail.coקרית שדה תעופ ליד נתב     0546841166/
34625 צביה דוד 22467831 TSVIA222@walla.c כנרת קרית אתא     04‐8453099 054‐76020
34626 צביה דויד 22467831   כנרת 51 קרית אתא     0502222424/048453099
34627 יניב כהן 32289027 yaniv@ram‐handa סולד 48 רמת השרון     052‐8915562 052‐83786
34628 צדוק שמאי 50826841 tzadokshamay@gm        525252916
34629 לאוניד בלוקון 3.13E+08 leonid.belokon@g דרך השלום 99 כרמיאל 21998   054‐4333890 04‐958213
34630 ויטלי אגינסקי 3.06E+08 vitalya83@gmail.c         507336626
34631 dcdc fggh 2.14E+08 nick4@gmail.com gfdfhrthr teryrhy     36597262
34632 רועי שפיר 54884366 roee366@gmail.co הברוש 12 צורן 42823   98947227 5.5E+08
34633 ניסן צורישדי   NISSAN_ZUR@wa   ת"א 67655   +972 0504498298
34634 רוני אסרף 2.05E+08 abhtur100@walla כפר חבד כפר חבד ש     549872527
34635 yaniv kopelman 28008712 yaniv_1999@yaho        544995423
34636 Lubov Savchik 3.04E+08 b_sumarokov@ya Dov Gruner, 17 Jerusalem     08‐9960036
34637 אירינה אלטשולר 3.07E+08 red_aster2@yaho הרדוף 18 טירת כרמל     524624630
34638 אירנה אלטשולר 3.07E+08 red_aster2@yaho טירת הכרמהרדוף 18     052‐4624630 04‐870254
ד מדיפון ח.פ34639     dror@mediphone גבע 15 גבעתיים     054‐5404303 03‐571351
34640 נאור חמרני 3.05E+08 anihamood@walla        547450919
34641 יואל נחום 52355260 amram_ra@clalit.o העבודה 39 עפולה     050‐5247381 050‐96773
34642 צחי צברי 43122050 tsabari78@gmail.c שבזי 46 יבנה     0509940003/0546832838
טיב וטעים 346432   56639685 tivtaim@tivtaim.co חיפה )נווה שהתיכון 62     050‐2002500 050‐28506
34644 ספיר מנצור 2.01E+08 sapirman7@gmail   יקנעם עילית 20692   +972 0543086042
34645 גיל יעקובי 33197823 info@strider.co.il         509043003



34646 יואל פלדברג 40432361 jockser1@gmail.co שדגכ בת ים 59595   050‐5961498
34647 רונית ויניגורה 22356927 ronitvil@walla.com פרדס חנה כברקאי 20     054‐3333736 04‐627502
34648 Menahem David   menahem.david@   ramat gan 52282   +972 0504504920
34649 שמואל זיילר 54110366 anatm@razlee.com הנדיב 71 הרצליה 46485   99588860
34650 אסף הרוש 31932254 asaf.harush@gma נופך 13 מודיעין     0524874875/0507684537
34651 שמואל אברהם 52128352 yaniv106@smile.n יובלים 6 רמלה     545445671
34652 שלמה פישר 43023639 sh.n.fisher@gmail         052‐7642220
34653 אורי איצקוביץ 58406851 itsuri@gmail.com         507056191
34654 ינון טל 28589133 yinon@blueseasof החרושת 4 כפר סבא 44640   054‐5428423
34655 סשה ישראלי 3.11E+08 sasha.israeli@gma יסוד המעלהת.ד.1 12105   48732427 5.03E+08
34656 סשה ישראלי 3.11E+08 sasha.israeli@gma יסוד המעלהת.ד.1 12105   503426200 5.03E+08
34657 סשה ישראלי 3.11E+08 sasha.israeli@gma יסוד המעלהת.ד.1 12105   503426200 5.03E+08
34658 סשה ישראלי 3.11E+08 sasha.israeli@gma יסוד המעלהת.ד.1 12105   503426200 5.03E+08
34659 רוית טרזי 37611746 ravit.terazi@gmail הבעש"ט חולון     506943335 5.07E+08 36876927
34660 רוית טרזי 37611746 ravit.terazi@gmail הבעש"ט חולון     506943335 5.07E+08 36876927
34661 רינה האוזלר 58079229 hauzlerrina@walla        526027444
34662 אבי יעקבי 54302898 avi@medital.co.il המרגנית 3 רעננה 43511   054‐4923332 054‐54002 09‐7711141
34663 אביאל שטרית 2.02E+08 saviel8@walla.co.iחיים משה שפירא אשדוד     544283014
34664 אלעד בונפלד 40595555 eladb8@gmail.com משחררים 104 באר שבע 84306   525411144
34665 אתי קורן 25145004 korenetty@bezeq הנביאים 34 מודיעין     050‐6943336 050‐20112
34666 יוסי גור 43547173 yossi_gur@walla.c        504422451
34667 אלי בן דוד 58325184 elibda1@gmail.co         546702399
34668 רונית שולומון 3.03E+08 ronit_solo@walla. אביב 83 כרמיאל 20100   9.73E+11 9.73E+11
34669 דני ורדה 24144131 dani7769@walla.c         505064061
34670 אורי דגול 51672129 uri@iyha.org.il         25945501
34671 גנאדי שמיאקין 3.13E+08 genchiiik@yandex         546510403
34672 maher nikola 3E+08 maher_n_87@hot         546603091
34673 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34674 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34675 ‐1' 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34676 1 ‐1' 1 1 1 1 1   1 1 1
34677 1 1 ‐1' 1 1 1 1   1 1 1
34678 1 1 1 1 ‐1' 1 1   1 1 1
34679 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34680 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34681 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34682 1 1 1 1 1 ‐1' 1   1 1 1
34683 1 1 1 1 1 1 ‐1'   1 1 1
34684 1 1 1 1 1 1 1   ‐1' 1 1
34685 1 1 1 1 1 1 1   1 ‐1' 1
34686 1 1 1 1 1 1 1   1 1 ‐1'
34687 1 1 1 ‐1' 1 1 1   1 1 1
34688 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34689 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34690 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34691 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34692 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34693 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34694 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34695 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
34696 Irene Mikenberg 12276846 irene_m@netvisio         523349575
34697 ליאור פריטי 58678665 liorprety@gmail.co        549000111
34698 יפה פריטי 5727128 yprety@gmail.com        523629771
34699 חסיה מזור 17473687 mazor@pixelmedi         544398217
34700 חיים מזרחי 57469850 a47m@walla.com         503701939
34701 א ש 33220469 kuly1@walla.co.il         502777993
34702 שקד דוגמה 31679665 shakedd10@bezeqמושב עזריאמושב עזריאל )גוש     505430423 97968466
34703 סקאלה ניהו     ofra@skala‐ltd.comהיצירה 3 )בית ש רמת גן     03‐6114666 054‐39784
34704 איל צבי 23627771 eyal@zvi.org         054‐3031177
34705 ליאן פחימה 27210566 lians33@hotmail.c אריה צימוקי 5 קרית מלאכ 83025   506516921 7.73E+08
34706 ליאורה אבידן 56407851 leoraavidan@gma האודם 5 הוד השרון 45350   97432451 5.24E+08
34707 ליאה ץגר 3.01E+08 delet87@gmail.co ליסין 16 תל אביב     544951872
34708 רבקה איציק 7904212 nir023@walla.comאינדיסהיימר 33 א תל אביב     050‐8894695 03‐905932
34709 דורית חובב 67228403 hovavd@mot.gov.בנק ישראל 5 בני ירושלים     506212175 26663096
34710 Nira David‐Hai   niradh@gmail.com  Rosh‐A'ayi 48621   9.73E+11
34711 משה אוחנה 28974236 moshk4@gmail.co        546853685
34712 ג'ורג' שליימוביץ' 3.07E+08 george.ha@gmail. אורן 16 חיפה 34731   050‐7956065 04‐6268469
34713 שלום מלכה 36965804 sh3696@gmail.com ד.נ .חלוצה רתמים 85550   9.73E+11 5.72E+08
34714 רנטה בריל 61019733 markrin@013.net. נחליאלי 11 כפר סבא 44246   97679041 5.44E+08
34715 ולדימיר גרבוז 3.18E+08 vovgar@gmail.com4, אלימלך רימלט רעננה 43730   050‐6945854 94477741
34716 אסתר בוזגלו 26963270 syl100bo@netvisioסוקולוב 53 )כניס הרצליה     077‐9630033 054‐44523
34717 ריקי רוטנברג 28432581 dudiofek@013.net מושב גן השבית 265     0525557560/
34718 אורלי איבגי 55934202   אירית 5 )שכ 'שק ערד     0544‐955832 08‐995470
34719 מזי ליאור 40775769 MAZI4077@WALL         546436006
34720 דמיטרי פולטוב 3.06E+08 yad2max@walla.c הגומא 12 ירושלים     542014171
34721 נועם משולם 27242049 noam@matic.co.il         527567722
34722 שחבר גבריאל 3.24E+08 elturcoch@hotma מגדל העמקנוף העמק 10     0508117909/10
34723 אורי פלדמן 6544183 florav@walla.co.il הגליל 75 נוש חיפה     048221879/
34724 רזיאל יפרח 2.04E+08 mmakan5589@gm בן גוריון 41 פתח תקווה     526381192 5.45E+08
34725 חמודי שחיבר 58520966 msheabar@leumit כליל החורש 21 נצרת עלית     0505446296/
34726 אמיר סילקו 22072797   המסיק 13 עפולה     054‐3255557 054‐32555
34727 יעקב אלפנט 17186719 yankielefant@gma        546608190



34728 egsqlh egsqlh gxVHpkJz ferdyc@roaigd.comwtaUmhSpb kBWrqRPk RzEwD   hhOreneUs KSACIBxev bdQxLCkBT
34729 nkgzgodw nkgzgodw 33883 xcmcho@nmahiy.cbkpjJvbJUxxkTc New York 34333   35012509802 4.55E+10 5.11E+10
34730 חיים ברקוביץ 51527356 e8879@walla.com אביר מארק 54 קרית חיים     052‐2846045
34731 שלומית קמפינסקי 36387694 shlomit.kmp@gma        052‐8319917
34732 עמיחי יובל 27750629 amichayyuval@gm נחל צהלים 61 נופי פרת     0545664950/025909910
34733 איילת כנרי 57904203 rak.free@gmail.co דוב ממזריץ 8 יפו     050‐5651918 03‐657574
34734 דודי חזן 12470811 natalihazan@hotm20 השר שיטרית חיפה     526616262 04‐841913
34735 אבייתר דידי 3.03E+08 avi007@walla.com שבט זבולון 17 אשדוד     052‐3266869
34736 זיטומר נתנאל 17585100 zitomer@013.net הדס 88 כרמיאל     049989867/0528716727
34737 דן קול קלמן 42833061 dan_kolkalman@h קיבוץ להב קיבוץ להב     523550284 5.28E+08
34738 רחל סיני 54955463 rinatsinay@gmail. תאגור 7 תל אביב     050‐3200506 054‐49670
34739 לב קוזנצוב 3.08E+08 lev.kuznets@gmai גלבוע 1 חיפה     054‐6547585
34740 eddi potikha 3.08E+08 potikha@hadassah        507874998
34741 עידו טישל 31999949 idoTishel@gmail.c הפעמון 41 כפר ביל"ו     524817464
34742 יעל יבין 22851638   אברהם גרנות      
34743 יעל יבין 22851638 ygyavin אברהם גרנות ירושלים     054‐02343260
34744 יעל יבין 22851638 ygyavin@gmail.co אברהם גרנות ירושלים     054‐02343260
34745 יעל יבין 22851638 ygyavin@gmail.co אברהם גרנות ירושלים     054‐02343260
34746 איציק אלי 34345233 issaceliyahu@wall כספי 6 חדרה     050‐7303633
34747 דנה אברהם 36213809 dana@oshapira.co        527468000
34748 איריס משולם 34442491 noam@matic.co.ilחטיבת אלכסנדר רמת השרון     052‐3870876 052‐75677
34749 אלוש דוד 68421031   הרב מימון 18 בת ים     0547266646/035510980
34750 ירון מקייטן 28938488   הגרא 17 נתניה     0528888440/0528629744
34751 אלעזר שטיין 39822812 elkatgaz@gmail.co גבעת שמואבן גוריון 14     054‐5700421 054‐75823
34752 דני אפיק 53336889 daniel.efik@gmail   ישוב יובלים     050‐9229979 054‐49165
34753 שמואל מרקו 69289965 mark2720@gmail.113 רח רוטשילד פתח תקווה     528429539 5.25E+08
34754 זינאידה רקנט 3.14E+08 mayazidman@gm37 דרך בית לחם ירושלים     026727092/0542086044
34755 מרדכי בוכבינדר 55688857 navasicron@bezeq חרוזים 8 רמת גן     0504014209/0544878148
34756 אבי בוחבוט 40180689 justavi9@walla.co         549707689
34757 אבישג פוקס 39888326 avishagf@gmail.co בודנהיימר 32 תל אביב 62008   546369422
34758 כוכבה יושעי 28084127   מנשה קפרא 5 רחובות     0545685649/089456862
34759 דב שביט 1229392 dshavit@iai.co.il ויצמן 17 תל אביב 64239   523663881
34760 marcel ttschneider 11988748 martzelb@gmail.c alkali 6 jerusalem 92224   25669050 5.44E+08 25669050
34761 יובל בייסקי 24450231 yuval270@gmail.c ספיר 7 שמשית 17906   46559292 5.24E+08
34762 פבל קגן 3.09E+08 pasha.kagan@gma דליה 1 נצרת עילית 17092   523650231 5.29E+08
34763 לאון ב 3.07E+08 lb_dent@hotmail.         505527099
34764 עובדיה ניסן 57872772 nissan101@012.ne        546766801
34765 רונן לוי 66015090 ronenlevy23@wal         528196595
34766 ראם בר 25571696 reem@snark.co.il משק 2 כפר יהושע 36582   052‐5467393
34767 צבי אביכזר   zvichzer@walla.co   שדרות 87021   +972 0524454130
34768 nissim hania 60681954 nissim.hania@gma יונה גרין 7 פתח תקווה 49270   506706095
34769 Alice Koren   alice_kitsis@yahoo  Ramat‐ha‐s 47307   97235471457
34770 יגאל גוטיק 3.07E+08 ukn1a@ibc.co.il שד מוריה 1 חיפה     0523997167/0508629757
34771 גבי שופן 24024820 chen88g@zahav.n זבולון המר 40 גדרה     578183093 88690840
34772 יהודה אשריאן 15393531 yea1@015.net.il ביאליק 83 חולון     054‐8143400
34773 גל בוקי 17170291 buki@torus.ch בר ניסן 37 באר שבע 84633   86411753
34774 עידו טישל 31999949 idotishel@gmail.co הפעמון 41 כפר בילו     524817464 5.28E+08
34775 שי בוזיאשוילי 3.1E+08 giantg1989@gmaiמעגלות הרב פרד ירושלים     054‐5883184 02‐656350
34776 מידן טוראל 68602424 anveh1@gmail.co בן יהודה 76 א' תל אביב     054‐4677822
34777 מרסל ברטשניידר 11988748 martzelb@gmail.c אלקלאי 6 ירושלים     054‐4313365 02‐566905
34778 פאני וראול סיגן 49739212   צופית 14 חיפה     48122663
34779 משה לאופר 65437725 moshel@nesher.m קריית שמואהגאונים     48709540 5.28E+08
34780 ALEX BURGER 55508402 GOLDAU5961@YA        544705322
34781 דני בלוך 2198331 daggi@013net.net        544300829
34782 יוסי סער 51384196 saar_s@013net.ne        054‐4631156
34783 alexey korolyov 3.27E+08 realrustv@gmail.c   nazeret ilit 17000   054‐216‐6577
34784 דן מארק            
34785 דן מארק 15592165 dmaarek@gmail.cנחום וינשטיין 6א ת"א 69080   506701225 5.08E+08
34786 יוליה גולדשטיין 3.06E+08 goldeli91@gmail.c דליה 13 נצרת עילית 17000   46001296 5.04E+08
34787 יוליה גולדשטיין 3.06E+08 goldeli91@gmail.c דליה 13 נצרת עילית     503925277 5.08E+08
34788 את בר‐און 3.13E+08 edikbaron@gmail.חברת אינטל )מת חיפה     050‐6408286 04‐815648
34789 ענת גרונר 56159536 anat@golan‐plastiקיבוץ שער הקיבוץ שער הגולן     523864177 46677458
34790 מרינה ניימן 3.07E+08 neiman01‐housing שמשון 8 ראשון לציון     546186710 5.27E+08
34791 ירון מוש 31762479 yaronmosh1@wal סוקולוב 8 א' קרית אתא     052‐3891787 052‐37336
34792 מאיר גבאי            
34793 ofer vald 24832941 ofervald@gmail.co מושב נווה‐ממגוב 79850   528512411 5.24E+08
34794 מאיר גבאי 40958332 meir‐ga@zahav.ne ויצמן 21 גדרה     528389811
34795 אלי יקואל 7799513 yakuel@barak.net הרצליה פיתהנשיא 138 דיור     502907858 99610201
34796 שמעון דדו 24514341   זבוטינסקי 25 ג טירת כרמל     0549599806/0575251495
34797 איתן גל 55473805 gale@il.ibm.com מבשרת ציוןמבוא ספיר 3     052‐2554299 02‐534351
34798 לילאנה טהאו 6509111 haibenron@gmail קאודרס 15 חיפה     04‐8314994 0522‐5414
34799 יבגני ירמולינסקי 3.18E+08 alexander.yarm@g הפסגה 31 אריאל     050‐7704544 050‐21836
34800 עדי פייגנבלט 3E+08 THESOULTAKER@G        547496627
34801 אבי בן הרוש 66530163 avi‐ben@windows מטלון 63 תל אביב     507664277
34802 Lev ABRAMOV 3.07E+08 lev.abramov@gma השרון 5 אשקלון 78683   08‐6782795 5.06E+08
34803 נועה אסייג 40190001 noa.assayag@gma        9.73E+11
34804 ירון גנות 24154973 yganot@gmail.com השיבולת גבעת עדה 37808   052‐5801638 077‐55192
34805 anna Krugovoy 3.33E+08 alihovid@ukr.net halprin 12 Netaniya     524023136 5.46E+08
34806 מושית הרשקוביץ 56146368   יואב 30 חיפה קרית     506584776 48520103
34807 בני טננבאום 65478208   אהרונסון 43 רמת גן     36772626 5.29E+08
34808 אזולאי אברהם 65066250   הרימון 13 רמת גן     523939928 5.25E+08
34809 לינה דוחובני 3.07E+08 lina.cosmeticf@gm אצל חיפה     052352445



34810 יפה קזרנובסקי 60209145   ההסתדרות 209 חולון     050‐8526115 03‐550931
34811 אבי אקלה 3.04E+08 avi.akalie@gmail.cאח"י אילת 17 )א אשדוד     052‐8692468 054‐78513
34812 alex reznik   reznikblack@gmai   Holon 58677   054‐972‐8396
34813 קרן בעדאש 38656690 keren8980@walla         547451137
34814 מותי וינטר            
34815 יוסף מימון 5908991 josefmaimon@bez עמישב 60 תל אביב     035713273/0524682999
34816 מוטי וינטר 53334850 vinter55@zahav.n שמעון אבידן 6 חולון     508428008 35515631
34817 אריה לייבוביץ 67243220 uh345@iec.co.il         524341948
34818 ענת אברהם 57274755 anat_abr@netvisio השרון 90 יבנה 81504   544539894
34819 אורלי גולדברג 56434046 eli.gold@013net.m        29942806
34820 אילנה אברם 54278528 avramilana@yaho11 אליעזר קשאני תל אביב 69499   052‐8327006
34821 אילנה אברם 54278528 avramilana@yaho11 אליעזר קשאני תל אביב 69499   052‐8327006
34822 meir barboy 14229892 barboy2@012.net משעול4 באר שבע     505681686 7.74E+08
34823 אביב לוי 32793721 avivlevi@hotmail.c        527436969
34824 revital ahalota 33532847 revitala30@gmail.         545442150
34825 שרה גיגי 53197471 sg550@walla.com מקור ברוך קרית אתא 28504   523330422
34826 מיכאל באזוב 3.1E+08 mr_michael@beze אנילביץ 33 חולון 58512   524018484 5.24E+08
34827 גיא צפורי 52671260 guy.zipori@gmail. ויצמן 90 תל אביב     054‐2044048
34828 זוהר שפייר 56143183 zohars@yedioth.c הראשונים 110 קריית חיים 26303   52399111
34829 שרה גיגי   sg550@walla.com מקור ברוך 19א קרית אתא 28504   523330422
34830 דוד בן עלי 34337501 dudiben@gmail.coשדרות העצמאות קרית גת 82051   528395262
34831 שרה גיגי 53197471 sg550@walla.com מקור ברוך 19א קרית אתא     523330422 5.06E+08
34832 דפנה וערן איווניר 24384588 dafna@crc.co.il צויפל 10 א' תל אביב     057‐5601000 054‐49388
34833 רן מימון 28111086 xran@bezeqint.ne מבצע קדש 120 נתיבות     542332700 86993232
34834 ארז וולף 29679115 erezwo@gmail.co קיבוץ הזורע       052‐6393366 052‐39909
34835 יוליה סימיב 3.17E+08 romeo3@012.net.( 8 קהילת קרקוב תל אביב     052‐4000750 03‐687782
34836 אופיר בן שושן 31591654 b.s@hotmail.co.il א נאות גולן 12940   509024220
34837 חנוך קריסטל 9065673 kristalim@gmail.co הדפנה 7 רשפון 46915   544337818 99583125 99513688
34838 אריה גורי 56349210 gurmarcy@bezeqi         46594171
34839 kamela mateziany 15294564 kimm@mona.co.il haneviim 60 bat yam 59567   0544‐324595
34840 Sharon Matalon   smatalon@netvisi   Herzeliya 46648   054‐424‐1488
34841 יעקב חזות 27087717 exit1@bezeqint.ne הורד מעלות 24952   506565551
34842 עדי סאלח 2.03E+08 adi_salach90@wa משה סתוי 10 באר שבע     86410416 5.27E+08
34843 עדי שיף 62877311 baruchtbb@gmail135 שד 'המגינים חיפה 35668   054‐2395484 050‐86981
34844 זיו רשף 24692758 zivreshef69@gma         528105460
34845 גילי דרור 24829467 gilly1970@013net רמב"ם 45 חדרה 38363   054‐9252255 054‐30322 077‐7032256
34846 ori bn 3.01E+08 oribnbn@hotmail.         26766792
34847 דן פלדמן 36320935   דוד צדוק 28 חולון    
34848 יוסף טאו 756452 yossitaub1@gmail עצמון 5 קרית אתא     0549995565/0549981024
34849 אילנה אברהם 54278528 avramilana@yaho אליעזר קשני 11 תל אביב     0528327006/
34850 עידן ארבל 39850763 idan@arbel‐design האקליפטוס 7 כפר‐סבא 44535   544422915 5.47E+08
34851 אטל רוזנברג 56588221 animals_roof_org@        547727821
34852 אשר לוי 68187624 asher@nevehof.co ויצמן 21 יהוד     547898533
34853 אהוד שנלר 54498985 udi98@shneller.co אהרוני 14 ירושלים     25669213 5.05E+08
34854 קרן שרביט 33606005 shaharkr@netvisio הרקפות 16 חיפה     523523952
34855 אהוד תלמור 7860638 etelmor@gmail.co סמטת אתרוג 6 קרית מוצקי     054‐9985301 077‐45514
34856 צפניה סונגאוקר 13079868 tsfanias@walla.co8 דרך חיים בר לב תל אביב     050‐2956121
34857 שיר פירסט 3.02E+08 rayafirst@gmail.co מושב בצרההצופית 6     546848516 97484770
34858 ארז בלום 22538888 erez777@walla.co         508882200
34859 רחלי גנות 33776303 racheli.ganot@gm גבעת שמואיצחק מודעי 28     544860800
34860 לירן שניר 31968951 liran9375@gmail.c        544868068
34861 אלכסנדר בנד 1165308 b‐rami@013.net.il תר"ן 6 רחובות     054‐5290883
34862 אבי פנסקי 23729981 apansky@iai.co.il דן 3 תל מונד     528340424 5.47E+08
34863 רלי לוי 59212225 reli@levyb.co.il יעקב יהושע 54 גבעת זאב ,     522600893
34864 צביקה פרידמן 15445919 zvikaf@yahoo.com יוסף אליהו 9 תל אביב     052‐3206781
34865 שלמה כהן   cshlomo47@gmai   פתח תקוה 49350   054‐452‐9152
34866 ויטלי בלמן 3.04E+08 vitalyb@gmail.comשיינפיין )אין עדיי כפר סבא     052‐8785182 052‐84596
34867 איציק עדן 50146547 izik1950@gmail.co.ד.נ חלוצה רביבים 85515   9.73E+11 9.73E+11
34868 אלכסנדר פריימוביץ' 3.12E+08 alex@nathan‐eng. אלון התבור 21 קיסריה 38900   0523‐776761
34869 דומיניק בלונדר 3.18E+08 domi_blonder@w טנא עומריםהגיא 151     525214067 5.43E+08
34870 שחר שור 28583722 shachar.shor.js@g הירקון 5 ראשון לציון 75237   39678357 5.44E+08
34871 פרידה נהרי 50841386 frida.nahari@gma         524473042
34872 תמיר יוסף 27772094 TAMIRY20@WALL         506274197
34873 בוריס גילר 3.1E+08 borisgiller@gmail. גד מכנס 4 פתח תקוה     1‐647‐9976960 03‐932‐179
34874 חנה קרן   hykeren@netvisio   יפתח     052‐323‐7853
34875 אברהם מרדור 7929490 amardor@gmail.co רמברנט 14 תל אביב     054‐4508996 077‐70889
34876 יעקב בן ורון 51355840 yafitbv5@walla.co העצמאות 47א נס ציונה     528906368 89407187
34877 יורם גלין 43602150 telma2@017.net.i משה ברזאני 7 תל‐אביב 69121   03‐6411361 052‐34008 03‐6431054
34878 אלכס לרנר 3.12E+08 lerbundy@gmail.c שביל סיוון 15 כרמיאל 20100   502142620
34879 עופר ברזק 50272475 ofer@galidi.co.il m ההגנה 17 ק.מוצקין     528351178 5.09E+08 7.76E+08
34880 לביא שיפמן 57356800 lavis10@gmail.com יוספטל 3 בת ים     054‐2050501 03‐506662
34881 אמיליה ויילסב 3.06E+08 emily.0903@gmai קרית שמונהששת הימים 1     526077811 7.76E+08
34882                
34883 אריה בנאסולי 55418651 djc3e1@gmail.com        506383505
34884 סרגי גונצרוב 3.12E+08   אבידן שמעון 20 ראשון לציון     523664028
34885 זהבה כהן 56423551 zeh_h@walla.com ניקרגואה ירושלים 96586   02‐6424264 052‐72509
34886 יואל בר אילן 58417098 yoel‐b@keshet‐tv. שקדיה 11 רמת גן 52447   050‐7624817
34887 יאזיד דקה 3.01E+08 x.man.1987@hotm        527213521
34888 יצחק גינה 51266559   הלל 3 קרית אתא     524709806 48444552
34889 שמואל ברקל 65519522 shmubark@gmail. השקמה 49 פרדסיה     052‐3678127 09‐894630
34890 Amit Kasher   amit.kasher@live.   Givatayim 53223   +972 035714508
34891 ria thieberger   bruriaht@gmail.co  metar 85025   97286517535



34892 חנה יחיא 3.33E+08 swim18@gmail.coיגאל מוסינזון 5 א גדרה     057‐2448089 050‐65720
34893 נחמן קרין 65051500 nahmankarin@gm פנורמה ברור חיל 79152   050‐3130561 08‐680332
34894 נחמן קרין 65051500 nahmankarin@gm פנורמה ברור חיל 79152   050‐3130561 08‐680332
34895 נחמן קרין 65051500 nahmankarin@gm פנורמה ברור חיל 79152   050‐3130561 08‐680332
34896 נתנאל שומרוני 8258204 nati_s@rad.com שינקין 84 כניסה גבעתיים 53306   054‐5489987
34897 Netanel Shomroni   nati_sh@netvision  Givatayim 53306   +972 35611484
34898 ophir yoggev   ophir.yoggev@exl   Psagot 90624   +972 0544838922
34899 נורית בנק 69291037   תורת חיים 22 ירושלים ,בי     548440048 5.48E+08 26234126
34900 ולדי מוג'ייב 3.06E+08 nana.thedog@gm כורש 23ד עפולה 18310   526218838
34901 אלון אמיר 57314593 alon2k5@gmail.co אסתר רבין 18 חיפה 34987   543030117
34902 Boris Chopovsky   chopovsky@gmail   Kiriat Haim 26260   052‐343‐9411
34903 שמעון בן דוד 59699025 orlishimbd@gmail         523822450
34904 ויקטור חגג 54382494 victor780@walla.c        547796331
34905 ארסני צ'רנומז 3.19E+08 chernomaz@gmai         546555190
34906 אתי שרר 9108663 ettischerer1@gma ההדרים כפר ביל"ו 76965   89411559 5.27E+08
34907 avi benbenisty   avicpa1@walla.co   Hadera 38120   +972 046336371
34908 חנן סבט 23543184 hannan@netvision        052‐2565893
34909 חנן סבט 23543184 hannan@netvision        052‐2565893
34910 גרגורי קרמניק 3.06E+08 grisha_754@012.n        526543139
34911 שמואל אסאו 32141129 aseo_7@yahoo.co ספיר 233 סתריה     509911092
34912 אבי דמרי 53888855 avidamri55@gmai         573357995
34913 אבשלום ג'אן 53006789 avshajan@gmail.c         509752322
34914 שמשון ג'ובאני   gshimsh@zahav.n   צפת     052‐679‐3810
34915 דן ברדלי 13512421 shuninuni@BEZEQ        526053417
34916 אלזבטה יובן וצלר 3.09E+08 alzbetaju@gmail.c הפרדס 39 קרית אונו 55525   508801918 5.27E+08
34917 נתי נטיב 22469977 accou6@globus‐in אגוז יבנה     526845476
34918 בת שבע טל 58858846 talbat7@gmail.com התידהר 8 ראשל"צ     0524826705/0525118727
34919 רמה דהן 57391294 ramad@satec.co.i         523866185
34920 אבי קוך 57465536 avik670@walla.co אחי אילת 1 קרית מוצקי     48776179 5.28E+08 48215312
34921 רחל שושנה 69071058 itzikshoshana@gm משה שרת 8 קריית חיים     052‐2691970 04‐821306
34922 ברוך בובר 3.1E+08 slava.buber@mail אהרון בוגנים 5 רמלה     89214280 5.27E+08
34923 פרידלינדס מיכאל 3.04E+08 240908a@gmail.coרובע ו מיכאשוילי אשדוד     0545481157/088663255
34924 מרק קולן 3.11E+08 mark.kolan@gmai רחוב ליבורנו 22 בת ים 59649   546725905
34925 ‐1' 1 1 1         1
34926 1 ‐1' 1 1         1
34927 1 1 1 ‐1'         1
34928 1 1 1 1         1
34929 1 1 ‐1' 1         1
34930 1 1 1 1         1
34931 1 1 1 1         ‐1'
34932 1 1 1 1         1
34933 1 1 1 1         1
34934 1 1 1 1         1
34935 1 1 1 1         1
34936 אורלי וייס 17294703 orly24@lycos.com חיים בר לב 13 חיפה 32884   506583001
34937 מיכאל היימן 3.11E+08 bootzki@gmail.co רביע עקיבא 33 באר שבע 84530   506291897 37380732 37380665
34938 תמרה בובר 3.1E+08 andreb.buber@gm אהרון בוגנים 5 רמלה 72278   89214280 5.27E+08
34939 כמיל פרג 29907482 kameel123@walla אלעריד יאנוח 25145   546575639 49572103
34940 שלומית פאליק 2.05E+08 shlomsters@aol.co        02‐992‐0835
34941 עידו יעקובוביץ 40338253 idocoach@gmail.c         052‐8547427
34942 עידו יעקובוביץ 40338255 idoy@gmail.com         528547427
34943 איליה אברמוביץ 3.07E+08 abilya7@gmail.com אבנר 5 חיפה     054‐2050712 054‐20507
34944 גיין לומברדו m2210670 jane@whitesmoke16 שמואל הנגיד הרצליה     052789127
34945 צרלי שרהבני 12822557 charlie.sharabani@ הרדוף 9 נשר     0524316028/049533686
34946 שמוליק פולנאור 40861072 shmulik@fancydia תובל 21 רמת גן ,בני     543975877 36132122
34947 עמית ארוסי 40673568 amit.arusi@gmail. דרך השלום 101 תל אביב 67191   543200285
34948 אסיה בורד            
34949 אבי א 56054034 avitsror@walla.co         547885222
34950 אשר תורגמן 57368391 asherremax@gma         505676485
34951 מרים בן הרוש 12220422 miriambh25@gma        523798136
34952 תומר ברונר 31694433 tomertomer22@w        054‐4927135
34953 יוסי זוהר 22597256 yossi@lachmi.com        508330530
34954 אורן בית הלחמי 32269599 orenbh75@hotma        523873335
34955 אולגה לבונץ 3.11E+08 olgalb7@gmail.com צידון 14 תל אביב     054‐5743209
34956 רונית אבינרי   ronit_av1@yahoo   רמת גן 52454   054‐457‐7220
34957 סימה בראל 58001314 sima345@walla.co סנונית 11 להבים 85338   503997670
34958 לאון סרבר 11182847 serberl@gmail.com        543117785
34959 רוני מילנר 25744293 info@ronymilner.c האלה 32 כפר נטר 40593   507577177 98998990
34960 איריס ברלד 22054415 iris.berlad@gmail.הבעל שם טוב 7א חיפה     0505‐222479/0507478124
34961 אפרת גיזן 38505293 efratandjonas@wa דרך שרה 819 זכרון יעקב     774601734
34962 יהושע שיפמן 64441751 fonzi@012.net.il אגוז 34 כוכב יאיר     0505748921/0546699557
34963 משה אסף  כהן 38622080 asafshm@walla.co יהודה הלוי 23 קריית אונו     052‐3541712 03‐534520
34964 ירון טוביאן 15901879 tuvian@bezeqint.n        545655490
34965 דרור קרטה 22587992 avital.karta@gmai גולדה מאיר 14 רחובות     0503200703/
34966 אילן סיגלר 75090241 ilan@siegler.co.ilיוניצמן 21 )מלון מ תל אביב     054‐4301687 03‐510006
34967 שלומי מסעודה 23456559 levana88@zahav.n מושב מצליחמלאכה 126     524238015 5.24E+08
34968 ליזה מנוס 38554838 aliza9229@gmail.c אהרון חגג 30 יבנה 70600   526550902 7.77E+08
34969 ישראל רביד 53308375 rotelle.israel@gma פבזנר 60 חיפה     525769616
34970 דוד אמר 41027988 d410@zahav.net.i100/1 בר כוכבא הרצליה     052‐2513637 7.23E+08
34971 ליאת סרנגה 34891671 liatsaranga@hotm הפרחים 19 רעננה     97718561 5.44E+08
34972 lior zolty   shop@monkeybus  Tel‐Aviv 69701   +972 547801577
34973 תומר ברונר 31694433 tomertomer22@w אזר 11 חיפה     0544927135/0528736181



34974 אלעד גל 66559584 elad_gal1@walla.c0 באר שבע ,שזאב ז'בוטינסקי     504783001 5.45E+08
34975 נחמה לאופר 79715314 dr‐nela@013.net בארי 56 תל אביב     054‐5300414 03‐695170
34976 אירנה שוורצברג 17261942 irena.shvarzberg5@51 צבעוני משק מושב עמיק     052‐4492250 052‐23552
34977 יוסף בוטרה 14379820 elimay9@gmail.co אליהו חכים 17 באר שבע     0526053180/086496956
34978 ארז טרמצ'י 57845687 erezte@gmail.com        054‐6622227
34979 מירי פלד 27498153 miryampeled@gm הגפן 1 זכרון יעקב     523886668
34980 אבנר אבישרה 22128672 avnera@gmail.com כרמל 44 רחובות     054‐6104700 054‐76310
34981 יואל קפלן 60628633 yoelkaplan@hotm         522373890
34982 אילנית גוזי 29311453 ilanitg24@gmail.co        050‐4801806
34983 ינון שמפנייר 90410903 dr_shampanier@s מוריה 5 חיפה 34571   04‐8381576
34984 יעקב ברזין 12341566 jberezin1@gmail.c        528906541
34985 יפעת שמול 24896672 yshmul@walla.com מגדל העמקהתעשיה 5 23106   549790033
34986 יעקב טרזין 12341566 jberezin1@gmail.c מעפילי האגוז 4 רחובות     054‐4659907 052‐89065
34987 Liran elram 66633926 elram33@gmail.co        9.73E+11
34988 חיים כהן 57251050 mikic10@gmail.co         522453620
34989 Gil Dubsky   gil.dubsky@gmail.   Herzliya Pit 46733   972‐52‐8789029
34990 Nir Henn   nir.chen@gmail.co  Ramat Has 47204   054‐760‐6867
34991 ישראל ברימן 69507382 ronnyila@excite.co הקשת 10 קרית אונו 55401   36358861 36358861
34992 avi abekasis 22135669 aviabekasis@ohalo        506399059
34993 Orit Barros 3.27E+08 luciola@zahav.net   Jerusalem 97471   054‐424‐3997
34994 ולדימיר בוכדרוקר 3.06E+08 natantol@bezeqin        544834906
34995 יוסי פרי 7139082 paz154@zahav.ne המעיין 10 ראשל"צ     0523663044/0544508168 7.72E+08
34996 ארנון קופר 29316866 sendup1@gmail.co        050‐6220640
34997 shmuel furer 13453113 shmuelfurer5@gm        49834006
34998 אלי חחיאשוילי 3.1E+08 koki598@gmail.co קרית שמונה 32 חולון     507649864 35587346
34999 דורון בריט 51529733 bryt.doron@gmail דורות 16 חיפה     549995511 48315511
35000 michael bits 3.04E+08 mishabits@gmail.c        544595089
35001 ויטלי זילברברג 3.19E+08 vitali.post@gmail. גלגלי הפלדה 6 הרצליה     054‐6429424
35002 בועז קריגל 24877912 boaz@mg4u.co.il שד תלחי 41 אשדוד     0526658612/1
35003 בריג'יט ריין 17021312 malabar@walla.co הרב צלאח ראשון לציון     548082564
35004 יוסף ינובסקי 50928035 ski1@bezeqint.net אשכול יהוד 56253   544818329
35005 agnieszka mishel 3.33E+08 agy669@aol.com         547797165
35006 אבי שמפנייר 41159252   רות 35 חיפה     48370220 5.23E+08
35007 רונית מזרחי 22151856   ס"ה 52 כפר שלם תל אביב     525230233 7.77E+08
35008 נטליה וקסלר 3.19E+08 nataligromov@wa המלך חזקיהו 7 חיפה 35424   508500541 5.27E+08
35009 שלמה תמיר 50091248 s_tamir@walla.co מלאכי 1 ת"א     543101773 36931111
35010 הילה כהן 34707786 Hiloosh.coh@gma   תל אביב     +972 0546566466
35011 אסף הנדל 38844049 assafhendel@gma         544904726
35012 ליאוניד צוקרמן 3.07E+08 leonid1t1s@gmail העוגב 4 ראשון לציון     052‐4266182 054‐69308
35013 rami tsiben 15543358 ramik100@walla.c        502194093
ציפורה ויעק35014 זייפן 57468787    רח 'גדליהו 1 )בי חיפה     054‐9050500
35015 מיכאל ביץ 3.04E+08 mishabits@gmail.c28 אליהו הנביא מודיעין     544595089 89712118
35016 שמעון ביטון 62367768 shimonb@hadera‐10 חטיבת גבעתי חדרה     052‐3605544
35017 ליאורה סינגל 30276810 liorasingal@yahoo ירושלים 53 כרכור     46376297 5.47E+08
35018 מרדכי הרשקוביץ 9925231 mosheh@elisra.co יגאל חדרה     0549932149/036175387
35019 מרים בן רחמים 52327335 mlo_a81@walla.co        507101315
35020 ביתיה שלו 56212921 bitya@interchainin המגינים פרדס‐חנה‐ 37074   545867487 46272771
35021 גבי פוטישמן 40253973 gabby164@gmail.         544889722
35022 סיגל ברנר 22042790 sigi@mataraso.co. הרצל 154 תל אביב     36820720 5.48E+08
35023 טל יאקה 24408262 tal_systems@wall         503333261
35024 מרק מלקוביץ 3.11E+08 marcus02085@ya שמחה דיניץ ירושלים     526210552
35025 אבי דינרי 37371580 avi@dinari.co.il השופטים תל אביב 64355   36033535 5.47E+08 5.8E+08
35026 dwetmgqqdwetmgqqs VNhTdvIM hidizr@bmlsfe.comtLgFCeKxLNBX KaDDHgARwbQKn   ZGXdDmmAP lPmXSAKVBhxbBKbTAMV
35027 מאיר אוסמו 55875009 meiro1959@gmai אלנקוה 5 נתיבות 87726   089942946
35028 ערן שמולינזון 22082267 eranshmulinson@ עליה 13 נס ציונה 74021   054‐2616397 08‐940880
35029 הראל מנשרי 56711567 hmenashri@bezeq4 סמטת המוכתר רחובות     0507254824/0544382605 5.44E+08
35030 עודד טובי 66077488 odedtovi@gmail.c גבעת טל קרפייר בונר 12 א'     050‐3111173 04‐848099
35031 דורית ברוש 22170229 brosh.dorit@gmai הדרור 10 באר יעקב     527445533 36962299
35032 שלומי הלל 40875585 shlomi171280@w7 נפתלי טור סיני באר שבע 84535   508185525 5.08E+08
35033 ים שיר 56093594 shiryam83@gmail אוסישקין 56 רמת השרון     0525691313/0522257099
35034 לינור וידרגורן 36993756 linorush@gmail.co        525496464
35035 אדי ויידרגורן 13340914 edward@lerona.co14 שדמות דבורה ראשון לציון     052‐5496464 052‐56551
35036 Tanya Rekis   rekis3@gmail.com  ירושלים 93547   050‐894‐0588
35037 נוי אטיאס 3E+08 noyfear@gmail.co בוסתן הגליל0 25213   523080005




