
ID FirstName LastName IDNumber Email Address1 City Zip State Phone Phone2 Fax

1 אריאל שבח   ariel@livedns.co.il 4 נבטים תקווה פתח   ישראל ,ישראל 39232440 39232442 39232441

3 זיו אור   zibentsik@hotmail.co.il 29 בגין מנחם מוצקין קרית 26231 ישראל ,ישראל 04‐8767877

4 עידו צמח   ido221@walla.co.il 22 הרצפלד השרון הוד 45204 55858851

5 אילן חדידה   ilshir@hotmail.com 24/7 סולומון יעקב חיפה   067‐769043 04‐8232328

6 בן ציון אלישקוב   eli‐ben8@zahav.net.il 100/18 גת שדרות גת קרית 82092 056‐974580

7 נדא ציוני   Neda@012.net.il 127 רוטשילד לציון ראשון   053‐324440

8 רשל גינזבורג   rashelgi@matrix.co.il הצנחנים פתח‐תקווה 49464 39093857 53360032

9 דמיטרי דורונין   orders@doronin.net 67/14 העם אחד אביב תל   065‐494087 065‐494057

10 חרות מעוז   herouth@spamcop.net 67 גארדיה לה אביב תל 67221 03‐6310152 058‐790888 153‐3‐6310152

11 אייל עיסמי   coolesi@hotmail.com 5 כרמל אל דלית   56865188

12 איציק כהן   ITZHAKC@BARAK‐ONLINE.NET 5 אבן השרון הוד 45267 09‐7408122 055‐720551 09‐7444338

13 הלינה הרן   HARAN@KFAR‐AZA.ORG.IL עזה כפר ד.נ.נגב 85142 86809702 56491264

14 ראובן זייבל   zaibelr@012.net.il 6/3 תותחנים יבנה גן 70800 08‐8571302 066‐655866 08‐9471306

17 עמית בירק   abirk@magicsoftware.com 8 גרינברג צבי אורי אביב תל   36994422 67789789 98357878

18 גליה מישוריס   nellymi@hotmail.co.il 1/21 אלקלעי הרב מבוא אשדוד 77391 08‐8530270 053‐970527

19 שלום קמין   kaminsg@dafna.org.il ק.דפנה אין 12235 46901644 54678518 אין
20 גיא לופסקו   glupescu@walla.co.il 1 פרוג ת"א 63417 36293374

21 ח'אלד חוסיין   khaledhu@014 ת.ד.19092 חנא דיר 24973 04‐6778811 052‐8788404 04‐6780717

22 שחר אטיאס   shmopi@netvision.net.il איינשטיין גן רמת 52295 03‐6769534 054‐6695006

23 אבי חליפה   ofrigltc@netvision.net.il קרא חדרה   04‐8565874

24 BORIS KLEIMAN   lorak@zahav.net.il mota gur rehovot   55512512 03‐5708727

25 יהודה מילר   mileer@walla.co.il 105 וגן בית י‐ם   26424973

26 שלום דדי   dadi13@bezeqint.net צחור שושן דימונה 86057 08‐6553218 064‐879064 08‐6566660

27 אנדראס בירו   biro@netvision.net.il 68/1 צבי בן יצחק אתא קרית 28000 065‐514723 אין
28 אנדרה דז'ו   andrei@iec.co.il 113/98 א.ה.סילבר חיפה 32697 04‐8236053 054‐338643

29 יוסי גורטלר   yossi@platonix.com 6 החנית הרצליה 46405 052‐3425769

31 ירון ענקרי   yaron4329@coolmail.co.il 28 אילת אחי יונה כפר 40300 98943411 50653350

32 יהב מאיו   f_ra_t@zahav.net.il 41 הרצל סבא כפר   056‐654332 09‐7417424

34 עודד ניסן   odedny@012.net.il מנתור מודיעין 71700 89727622 56426602 89727622

35 אברהם בן שבת   ששש@שששש כ כ 445345 ,ישראל ישראל 3453425

36 maxim nikitin   max@usermail.com 36/1 mivza uvda beer sheva 85876 55984738 55984738

37 רשיד איוב   ras3@bezeqint.net 13/107 עתיקה עכו 24000 68332404 56965005

38 Zvika Israeli   zvika_is@yahoo.com 7 Bentov Raanana 43229 053‐533193 054‐442504

39 עוז ברק sozbarak@yahoo.com דגשדג רחובות 8.32E+09

40 Maxim Nikolaev   Jacklml@consultant.com Haim Barlev 17 Beersheva 84625 50364094

41 נועם גינזבורג   noamg@cwnt.com 117 איינשטיין חיפה   051‐701305

42 לידור פרגמנט   lidorp@bezeqint.net 4 ברטונוב אביב תל 69400 03‐6491553 067‐241341

43 יצחק חן   boni@shin1.zzn.com 4 דירה 44 קוסובסקי אביב תל   055‐426666

44 אורלי רפאלי   orly@emergency.health.gov.il 55 הנשיא גבעת‐שמואל 54021 03‐5320865 64312778 03‐6954184

45 אסף אופק   m‐its‐us@zahav.net.il ת.ד .618 גן רמת 52105 35740002 5.06E+08

46 matan 222   matan90@012.net.il 2222 חיפה 2222 3333333 222222 333333

47 רן ברש   rbarash@elta.co.il 21/31 אוסישקין אשדוד 77513 052‐5250780 08‐8662222

48 שעיה דולינסקי   shayado@netvision.net.il אילן רחבת שמואל גבעת 54056 35324544 5.45E+08

49 Igor Mendelenko   igor@bizportal.co.il Admonit 13 Lod   89203384

50 עמוס עטיה   atiamos@walla.co.il נהריה 48 צבי בן נהריה 22226 5.09E+08 58515795

51 רויטל אבולעפיה   revibrner@hotmail.co.il 44 ויצמן גבעתיים   37323123 58903354

52 אדם פרץ   shaniglisko@bezeqint.net.il תמיר שמואל י‐ם   5.09E+08

53 יריב ויין   hitman3@walla.co.il 12 רמז אביב תל   55405504 64700093

54 ערן תירוש   erant@softhome.net צדק שבת ירושלים   02‐6250433 054‐4210979

55 שאול שולנסקי   paolo912@yahoo.com 18 בן‐יוסף תל‐אביב   03‐6427958 052‐2342194

56 מוטי ימין   motyy@isa.gov.il 18 נתן שמואל ירושלים   02‐6556497 052‐873249

57 אלה גולדמן   alexa99@hotmail.co.il 5/7 חיננית עילית נצרת 17000 46564781 55552322

58 אביבה ואמנון סולימני   amirfr@hotmail.com חלילים רכס שבו5/3‐ ציון מבשרת 90805 02‐5344538 057‐657158 26427654

59 רונן צוויק   ronshul@barak‐online.net ת.ד .109 6 הגיתית קדומים 44856 09‐7928118 054‐550168 03‐6167013

60 יעקב חלפון   kh688@walla.co.il 688\18 אילת 88000 86336115 5.06E+08

61 נחום ליס   lissim@012.net.il הפרסה ורד עין מושב 40696 09‐7962795

62 marcel bouaziz   jerebouse@hotmail.com hare golan 1/35 ashdod 77716 67597214

63 בני מילר   bennym@rafael.co.il 68/9 הצבי נחל העמק מגדל   5.45E+08

64 valery pekelny   jonidog@bezeqint.net bustan pardes‐hana 37081 46273593 53811635

65 דרור רודיטי   dror50@netvision.net.il 5 התאנה רעננה 45377 67538686

66 ניסונה מובשיץ   starbox@hotmail.co.il 131/2 הנרקיס שמש בית 99000 02‐9916280 055‐396176

67 Alexander Linkov   alexl@wintegra.co.il Weizmann 133/5 Raanana 43331 054‐4701136 09‐7722388

68 אייל אברמוב   theone22@.net.il ארגמן17 ראשלצ 75709 39620212 54502168

69 עדי חסון   dradih@hotmail.com ב '/3 10 ויצמן גבעתיים   55587799

70 שוש דפני   meiravlivnat@hotmail.com 4 ידידות השרון הוד *** 09‐7411494 064‐537676 ****

71 רם ליואי   ramlivay@surfree.net.il שחר ירושלים 96263 02‐6514168 054‐4810830 02‐6523548

72 julia lobzhanidze   knarik2000@mail.ru Gilboa haifa 32716 48228244 5.48E+08

73 זאב רובין   zeevr@bigbandnet.com 2 סביון מנשה אלפי 44851 09‐7925718 054‐4575235

74 אלי דרור   elidror@netvision.net.il 123 הסלעית משעול גילה הר 90907 29932316 29932871

75 דודו ביטון   day1510@coolmail.co.il 17/11 סמואל הרברט חדרה 38362 04‐6343545 050‐6345145

76 גולדמן סימון   simon.goldman@intel.com 44 הגפן בתיה מזכרת 76804 08‐9352005 058‐841427

77 עופר שטי   lshaty@bezeqint.net 4 שניאור זלמן הרצליה 46364 99562916

78 אלון קבילו   alonkabilo@hotmail.com הדרים ורד עין 40696 052‐8333102

79 מנחם מרחבי   mmenachem@hotmail.com הצופים אידלסון1/1 ,הר מעונות ירושלים 97665 25875269 5.07E+08

80 איראידה אידלמן   ira_eidelman@walla.co.il 3 דירה 1 סיני הר חדרה 38281 04‐6202852 5.45E+08

81 עדנה בלכר   yaya_go@yahoo.com מערבי ד.נ .גליל מצובה 22835 04‐9850880 054‐5600273

82 דודי שמואל   dudi_shm@coolmail שרת משה ירושלים 96920 052‐8834511

83 חנן גלעדי   rac_han@nachshonim.org.il נחשונים נחשונים 73190 03‐9386449 052‐3686958 03‐9386449

84 עדי בר‐דגן   adi_bardagan@yahoo.com 11/4 געתון נחל מודיעין   08‐9753146 050‐7334516

85 בר אביב בוחבוט   Naughtyboy@walla.co.il 10 דקר חולון 58485 35505368 057‐784384



86 דניאל חליו   daniel227@bezequnt.net זאב פסגת 145/6 דיין משה ש"ד ירושלים   25850782 56621355 26242593

87 יפעת מהל   ymehl@hotmail.com גזית גזית 19340 46768629 56304801

88 אורי רוזן   uri_rozen@bezeqint.net 2 רקנאטי אביב תל 69494 050‐7368207 03‐6419450

89 טל דבאח   dabachm@013.net.il 54 סוקולוב נתניה 42255 98823730 5.29E+08 98341507

90 נועם קריסטל   kristal@netvision.net.il רחוב אין עברון קיבוץ 25235 49857031 5.22E+08 49857692

91 אביב גפן   avivgefen18@yahoo.com חסוי אביב רמת   ישראל ,ישראל 03‐5576898

92 יוסי מנור   liatman@netvision.net.il 11 החלב שביל אביב תל   03‐6911536 052‐3421018

93 יורם שושן   aloni91@walla.co.il 11 הנביא שמואל גת קרית 82086 68541794

94 ישי וינשטוק   ishaywei@zahav.net.il 14 עם ידע גן רמת   ישראל ,ישראל 051‐918212

96 מרלין גרייבסקי   shabashich@yahoo.com עשר השישה ירושלים 97534 26563903 5.45E+08

97 ירון פינטו   liorel@iec.co.il 23 /17א לוז קדיש מוצקין קרית 26403 04‐8766662 052‐2813837 04‐8182067

98 סיגלית רחמים   sigalr@customs.mof.gov.il 2/5 מור ציון מבשרת 90805 02‐5701999 052‐5310867

99 ניצן צלניקר   nitzan@tzel.net 8 הדר חולון 58210 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.26E+08

100 rivka benamou   ikador3@caramail.com grinberg 2 givat shmuel 54422 35323392 5.44E+08

101 תומר בידרמן   tomer_bid@walla.co.il 75/23 הגבי שבתאי ירושלים ,גילה 93825 02‐6451769

102 יבגני בגליארוב   ujenlim@bezeqint.net 48/51 עציון גוש שבע באר 84446 5.23E+08 5.48E+08

103 דוד עזרן   ahua_a@netvision.net.il 12 החיצים הרצליה 46268 057‐7659011 09‐9558717

104 dina chetrit   kd099@012.net.il rehov bloch 68/2 telzstone   25704236

105 ניר פריזנט   shnpri@zahav.net.il התמר סמטת עתלית 30300 052‐3528817 4444 444

106 חני לשם   thebabes@012.net.il ‐‐ 60 נטר ,משק כפר 40593 09‐8999337 5.09E+08

107 נורית טוכמן   nurit_tuchman@yahoo.com 6 דירה 37 עזה ירושלים   064‐670504

516 eyal KAVOD   EYALKAVOD@HOTMAIL.COM 14 הנציב שמואל NETANYA   ישראל ,ישראל 09‐8847096 052‐3432159

517 י י   igal@livedns.co.il י י 55555 ישראל ,ישראל 55555555

518 אורלי אביב   info@adventurenature.com 74 תכלת גלי הרצליה 46640 ישראל ,ישראל 054‐855966

519 אלון בינשטוק   bin‐alon@inter.net.il 1 גולומב השרון רמת   ישראל ,ישראל 5491612 5.44E+08

520 רותי הדר   rothadar@netvision.net.il 45 הרצל נהריה   ישראל ,ישראל 53236362

521 יאיר/ חרים   yaair013@013.net.il 128 יהודה בן אביב תל   ישראל ,ישראל 03‐5389634

522 אייל נתן   eyalnat@walla.co.il 9 האירוס עקרון קריית 70500 ישראל ,ישראל 08‐9416555 052‐4814144

523 דורון גרינבלט 57454548 doron_gr@maabarot.org.il 1 מעברות מעברות קיבוץ 40230 ישראל ,ישראל 09‐8982555 5.43E+08

524 danny goz   tall_g@telepark.co.il moshe kol 5/2 ashkelon 78696 ישראל ,ישראל 058‐814159

525 סמדר אורן   smadar.oren@unilever.com 10 דגנית ים קרית 29500 ישראל ,ישראל 48772939 5.29E+08 48461380

526 דרור ארבל   dror@aop.co.il דן בני שחר טל   ישראל ,ישראל 52588513 54765056

527 אורלי בג'יו   ASAF58@ZAHAV.NET.IL 5 מצ'כנוב האדמור ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐5867514 052‐2995727

528 אלי אלוני   alonicpa@netvision.net.il 32 בורלא תל‐אביב 69364 ישראל ,ישראל 03‐6331266 052‐300152 03‐5662989

529 Roman Grushkovsky   romangr@matrix.co.il 5 דורון פתח‐תיקוה   ישראל ,ישראל 054‐5212436 054‐5212463

530 איציק ברדוגו asdfh@asda.co.il dfkajdfhs slkadfhlkjh 70126 ,ישראל ישראל 8.93E+08

531 ארז ש   stadler_erez@hotmail.com ת.ד .3500 גדרה   ישראל ,ישראל 050‐6626458

532 ז'אן טורגובסקי   zhan_t@hotmail.com 2/5 ושם יד שבע באר   ישראל ,ישראל 5.08E+08

533 ליבי פינטו   LIBIֹPֲALONY.CO.IL 2 החרמון כובשי רחובות   ישראל ,ישראל 51696796

534 לימור לוי   limorl@actcom.co.cil 14 טוב שם הבעל הרצליה 0 ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.08E+08

535 אבירם כהן   aviramco@netvision.net.il כורש המלך אביב תל 65229 ישראל ,ישראל 03‐560‐0103 050‐5284‐356 03‐560‐0448

536 shai q   shai@livedns.co.il e e 1 ישראל ,ישראל 1 2 2

537 בנימין חלימי   petipierr012.net.il הרצוג הרב אשדוד 77349 ישראל ,ישראל 88568218 5.48E+08 88568218

538 אליאור שריבקר   oris9@yahoo.com 7 היסוד קרן רעננה 43304 ישראל ,ישראל 09‐7724125

539 יוסי הוד   yos7777@012.net.il י .15 זכרון ירושלים   ישראל ,ישראל 5.24E+08

540 emil kimyagarov   emilich@walla.com neve‐yakov 200 jerusalem 97359 ישראל ,ישראל 5.45E+08 25851815

541 ברוך רווח   kati_r@zahav.net.il זאב פיירברג שבע באר 84000 ישראל ,ישראל 86104045 5.24E+08

542 חגית ואיתי זילברשטין   hagit‐itay@013.net.il 34 עטרות גן רמת 52356 ישראל ,ישראל 03‐6761226 051‐204028

543 Ami Bukris   ami.bukris@ecitele.com Tal Hermon 12 Kedumim 44856 ישראל ,ישראל 39287534 5.46E+08

544 Leo Tzomik   lumitron@netvisio.net.il Uruguai Jerusalem   ישראל ,ישראל 0523‐866473

545 ענבל טל   inbal.tal@comverse.com מ"אזה אביב תל   ישראל ,ישראל 5660789 54825390

546 שמואל קושנירוב   kontact@012.net.il 378ב הדקל בקרן 44820 ישראל ,ישראל 03‐9365452

547 מחמד כרוואן   karawan@netvision.net.il 8 פנחס מדרש יפו תל‐אביב 68088 ישראל ,ישראל 03‐6592329 050‐306557

548 רויטל מזור   revital_m@bezeqint.net 14 דיין משה יהוד 56450 ישראל ,ישראל 36322185 56477363

549 לירון פרידמן   fleeron@walla.co.il 12 ראשל"צ הרצליה 46386 ישראל ,ישראל 09‐9501892

550 דניאל רבין   rabind@netvision.net.il 7 אורנים רינתיה   ,ישראל ישראל 052‐3555777

551 yousef alayan   alayan1@012.net.il beit safafa jerusalem   ישראל ,ישראל 02‐6799792 052‐3823618

552 דוד דביר   alnby96@013.net.il קרן חולון   ישראל ,ישראל 052‐8352437

553 יאיר קפח   kapach_y@hotmail.com 3 דירה 14 החושן אבני מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89716345 5.23E+08

554 אוהד דורי   ohaddory@yahoo.com 4 גבעתי ים בת 59589 ישראל ,ישראל 03‐5534999 054‐6678200

555 klara per   aram2@bigfoot.com michael haifa   ישראל ,ישראל 48671548

556  חנה מור   hannamor@hotmail .co.il 8 המעורר גבעתיים 53220 ישראל ,ישראל 35751729 5.06E+08

557 בן אנגל   bengel1@bezeqint.net 6 אדירים ת"א 65465 ישראל ,ישראל 5.48E+08 36445462

558 Guy Vardi   gvardi@netvision.net.il 4A Hisin St APT#8b Tel Aviv 64284 ישראל ,ישראל 03‐6294690

559 ויויאן הירש   vivian_h@kyiftah.org.il יפתח קבוץ הגליל ד.נ .מרום 13840 ישראל ,ישראל 46952884

560 דוד סלטר   salterim@netvision.net.il 50 גולן מנשה אלפי   ישראל ,ישראל 9792635 52934282

561 יעל ברקוביץ   eyal.berkowicz@kla‐tencor.com 20 גורדון חיפה 32764 ישראל ,ישראל 48232613 5.46E+08

562 ויקי ליבשיץ   veronika7@walla.co.il 15 שמורק נתניה 42462 ישראל ,ישראל 054‐4626623

563 miroslav בלייבר   mblaiber@yahoo.com hankin 21 holon 70800 ישראל ,ישראל 5.45E+08

564 lotan shilo   lotansh@post.tau.ac.il כלנית יצחק בית 42920 ישראל ,ישראל 98344388 5.45E+08

565 שלומי בוגנים   sbugi148@bezeqint.net 4/12 ציזלינג שבע באר 84486 ישראל ,ישראל 5.24E+08

566 עופרה חפר   rajuan1@012.net.il 13/25 הנשיא יהודה  ‐תקוה פתח   ישראל ,ישראל 052‐2454449 052‐8310065 09‐7447710

567 שירה שוורץ   schwas@cs.technion.ac.il 20 ורדיה חיפה 34657 ישראל ,ישראל 04‐8347306 052‐8214889

568 רויטל שקורי   shekoory@zahav.net.il שפרינצק סבא כפר 44412 ישראל ,ישראל 054‐5388588

569 גנאדי גרשנזון   GA16@BEZEQINT.NET 13/3 שדה יצחק אזור 58011 ישראל ,ישראל 03‐5596796 054‐7662338

570 יצחק וינגרטן   wamichal@netvision.net.il 4 הגיטאות מורדי נשר   ישראל ,ישראל 48215708 52793164

571 Irena Irena   dany@securitree.co.il 26.5 הלבי יודה פ"ת 49420 ישראל ,ישראל Irena 39318845

572 עמית טסלר   tesamit@walla.com 313 מרדכי כפר 76854 ישראל ,ישראל 08‐8598591 050‐6250685 08‐8596219

573 נועם ניסים   erezamar@hotmail.com 2\216 ד שכון שאן בית 10900 ישראל ,ישראל 46586159 5.22E+08

574 ליאת רוטנברג   liatileh@hotmail.com הברוש אדר הר 90836 ישראל ,ישראל 5.08E+08

575 dror malowany   drorm21@icqmail.com mishol raviv 4 eilat 88000 ישראל ,ישראל 5.07E+08 86375255

576 רנטה בן‐גל   lior@paytongroup.com ב' 18 סולד הנריטה תקוה פתח   ישראל ,ישראל 03‐9322840 052‐3349942



577 אסנת יעקובוביץ   gilosnat@bezeqint.net 20 הנגיד שמואל חולון   ישראל ,ישראל 052‐2839990 03‐5031595

578 גלית קידר   galit231@bezeqint.net 27/30 חי תל אשדוד   ישראל ,ישראל 5.48E+08 88668447

579 רוני מרץ   ranroni@inter.net.il 45א הכרמים ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 25795849 056‐566517

580 דורון קלימי   doronkalimi@walla.co.il אברך49 חנה רחובות   ישראל ,ישראל 89471749 5.23E+08 89300485

581 אבי גדש   avig@elal.com 6 הנגיד גן רמת 52473 ישראל ,ישראל 5.45E+08

582 זיוה שמילה   ironman111@walla.co.il 15 אסף שמחה שבע באר   ישראל ,ישראל 86491990

583 דליה נחושי   meital79@intermail.co.il 3 גויה דה אתא קרית   ישראל ,ישראל 48481475 052‐3364578

584 Doron Adi   adi@speedy.co.il 14 כצנלסון מוצקין קרית   ישראל ,ישראל 04‐8712340 5.23E+08

585 שי חבני   shay_h@hotmail.com 41 עצמאות ציונה נס 74010 ישראל ,ישראל 08‐9404166 054‐3020443

586 איתן דרעי   eitande@bezeqint.net טפר חיים נס‐ציונה 70400 ישראל ,ישראל 052‐2968276 050‐6672323

587 אדיר אברמוב   adirab@elop.co.il 29 היסוד קרן חולון 58484 ישראל ,ישראל 03‐5567134 054‐4433943

588 נדב שחם   nadavschacham@walla.co.il השיירות שבות אלון   ישראל ,ישראל 02‐9309808 052‐8969541

589 יחיאל סורוצקין   chilys@walla.co.il 7 דירה 4 חובב משה ירושלים 93717 ישראל ,ישראל 26790188 5.07E+08

590 עידו עברי   idoivri@gmail.com 11 דירה 12 ישרים מסילת ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6242568 0506‐950661

591 דוד מליניאק   davidmel33@htmail.com הרדוף קיבוץ נצרת ד.נ 17930 ישראל ,ישראל 04‐9059205 04‐9059206 04‐9500443

592 שרון אמזל   sharonamzel@hotmail.com דיין משה רעננה 43580 ישראל ,ישראל 09‐7716345

593 Alexander Krokhmal   phkrokhm@tx.technion.ac.il Pinsker 71 Haifa   ישראל ,ישראל 04‐8222819 054‐4578488

594 אירינה קפלון   irina_Kaplun@hotmail.com ט' רובע דירה51 8 פינה ראש אשדוד 77643 ישראל ,ישראל 08‐8648276 050‐7202603

595 neil starkowitz   nrstar@bezeqint.net hagdud haivri 8/10 raanana 43560 ישראל ,ישראל 97740310 5.45E+08 97742055

596 Igor sh   ishulman@bezeqint.net א .לובלין לוד 71471 ישראל ,ישראל 5.47E+08

597 ארז בראון   erezbr@zahav.net.il השרון הוד 10 י.ל.פרץ השרון הוד 45201 ישראל ,ישראל 050‐6258356 09‐7430094

598 noam atar   noamatar@hotmail.com revadim 39 jerusalem 93391 ישראל ,ישראל 0523‐556874

599 אורן בקלו   tapuyan@hotmail.com moshe sharet 11 kiryat haim 26260 ישראל ,ישראל 5.77E+08

600 ziv Zeller   zivz@avivil.com 26 הסלע שהם   ישראל ,ישראל 9793367

601 עמי בלס   ami.ballas@creo.com ב 3 ההסתדרות רעננה   ישראל ,ישראל 050‐7769959 09‐7601571

603 מירון הורודי   smironh@walla.com 60/49 חניתה חיפה 32444 ישראל ,ישראל 48236622 5.45E+08

604 גיא רטושני   Guy20031@bezeqint.net אלמוהדי חיפה   ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.25E+08

605 רודי מלחי   rudy@dbnet.co.il 45 יהושע נוה גן רמת 52251 ישראל ,ישראל 03‐6778653

606 רותם אהרון   307438354 65 שמיר ירושלים   ישראל ,ישראל 26761835 5.45E+08

607 עמית ברנד   shiriamit@yahoo.com 63 נטר כפר נטר כפר   ישראל ,ישראל 050‐6290445

608 חוה מרוז   diamedil@netvision.net.il 47 התבור יקנעם   ישראל ,ישראל 052‐4780885

609 יובל לפידות   uvlapidot@yahoo.com הרכבת ירושלים   ישראל ,ישראל 26723215 5.44E+08

610 יניב בן זריהם   yaniv.ben‐zrihem@intel.com א' 108 התישבי חיפה 34455 ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.08E+08

611 תאיר ג'ובראן   thaerjub@walla.co.il מערבית שכונה מערבית פקיעין 24914 ישראל ,ישראל 04‐6800445 052‐3‐356235 04‐6800448

612 בן ציון בירנבוים   aozs@012.net.il אשלג ירושלים 95159 ישראל ,ישראל 25374690 5.43E+08

613 בנימין ברן RWAM@YOTVATA‐DAIRY.CO.IL 14 התמר יטבתה קיבוץ 88820 ,ישראל ישראל 08‐6357530 5.28E+08 08‐6357328

614 נמרוד רוזלר   nimrodro@012.net.il 14 הפליטה שארית חיפה 34987 ישראל ,ישראל 04‐8346118 054‐4552692

615 פנינה גוטפריד   guygo@netvision.net.il 5 השיקמה יהודה גני 56905 ישראל ,ישראל 5.07E+08

616 זאהר חנאן   NISANZA@BARAK.NET,IL מסיל עוספיה 30056 ישראל ,ישראל 48399656

617 מאיה רוזנבאום   mayarosenbaum@hotmail.com 6 הגטאות מורדי גן רמת   ישראל ,ישראל 5.23E+08

618 ארז ששון   erezsasson@excite.com ג' 9 נריה הרב ראשל"צ   ישראל ,ישראל 39517034 5.23E+08 39517034

619 עירן פשינסקי   eran_p_s@zahav.net.il 69\11 החשמוניים מוצקין   ישראל ,ישראל 48740025 5.78E+08

620 בנימין שניידר   sznajder@cs.huji.ac.il ouziel 5 Jerusalem 96423 ישראל ,ישראל 5.46E+08

621 יונתן ונגרף   wengraff@yahoo.fr עוזיאל הרב ירושלים 96423 ישראל ,ישראל 26423820

622 סיגלית אמיתי   sigomotek@walla.co.il 25 הנביאים אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 5.23E+08

623 alexander liberzon   liberzon@msn.com 29/3 אמת אהבת ציון תל 90622 ישראל ,ישראל 29971948 5.46E+08

624 Olga Vagner   vagner77@walla.co.il Mapu Tel‐Aviv   ישראל ,ישראל 5.46E+08

625 גבי סלמה   gabby@actelis.com 33\4 יחזקאל נתניה   ישראל ,ישראל 5.24E+08

626 rami gerassi   gerassi@gmail.com Lachish 6 Givataim 53399 ישראל ,ישראל 03‐7654645 052‐8544645 03‐7654645

627 מירי חן   nehemyac@zahav.net.il 6 חורב מבצע שבע באר 84450 ישראל ,ישראל 08‐6437089 052‐2880134 08‐6441660

628 אמיר מויאל   amir_moyal@walla.co.il האודם מנשה אלפי 44851 ישראל ,ישראל 97925501 5.28E+08

629 קרן צלר   kerenz2004@coolmail.co.il סילבר נהריה   ישראל ,ישראל 5.07E+08

630 אריה בן אריה   benariarik@walla.co.il 7 דירה 31 ומגדל חומה חולון 58333 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.23E+08

631 michael popliger   popliger@netvision.net.il 46 לוין גוט חיפה   ישראל ,ישראל 5.06E+09

632 מאיר טל   meirtall@013.net.il 20 שורק העין ראש 48582 ישראל ,ישראל 5.29E+08

633 אריק וזנה   vazana_a@zahav.net.il 3/5 האשכולית קדימה 60920 ישראל ,ישראל 09‐8910167 054‐7505890

634 דימה דובוביק   ns_dubovik@bezeqint.net 6א הבסטיליה חיפה 35597 ישראל ,ישראל 48332864 5.45E+08

635 יהודה מעייני   hadekel@yahoo.com הירדן עמק מעגן קיבוץ 15160 ישראל ,ישראל 04‐6654781

636 NAUM PANICH   nachump@vboxcomm.com UZIEL 50/9 RAMAT GAN 52382 ישראל ,ישראל 03‐6760183 054‐5993059

637 ירון ברכה   vn19472@walla.co.il 23 שור פרופסור חולון 58806 ישראל ,ישראל 03‐5508320 050‐6355325

638 מיכאל D   mouizes@walla.co.il מעלות חולון   ישראל ,ישראל 5.44E+08 49977588

639 אלי אמינוב   aminov8@bezeq.net 69 גיבעה חולון 58238 ישראל ,ישראל 35051579 5.42E+08

640 אפרת וייס   efrat@gaash.co.il געש געש 60951 ישראל ,ישראל 99521321 5.24E+08

641 רון רימון   rrymon@eurekify.com 8 הסדנא הרצליה   ישראל ,ישראל 052‐2735566

642 כרמית אליהו   armit54@bezekint.net 590 שקמה בית מושב 79105 ישראל ,ישראל 5.09E+08

643 כרמית אליהו   carmit54@bezekint.net 590 שקמה בית מושב 79105 ישראל ,ישראל 86753453 5.09E+08

644 moshe gero   germoshe@netvision.net.il וויצמן נהריה 22440 ישראל ,ישראל 49928192 5.47E+08

645 נועם בצלאל   nbezalel@013.net.il 44 הרדוף הכרמל טירת 39501 ישראל ,ישראל 5.45E+08

646 יבגני אדיסון   sedison@t2.technion.ac.il 5/4 ,טכניון זוטר סגל מעונות חיפה 32000 ישראל ,ישראל 5.45E+08

647 Maria K   mariak@actcom.co.il Peer 32 Haifa 32492 ישראל ,ישראל 5.23E+08

648 ghabin ghabin   ghabin@walla.co.il טורעאן טורעאן 16950 ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.25E+08

649 Eyal Dror   Edi5978@yahoo.com 3 דוגית בת‐ים 59560 ישראל ,ישראל 35522980

650 משה מועלם   moshezio@netvision.net.il 5ב עירית נתניה 42707 ישראל ,ישראל 98852222 5.08E+08

651 ינאי אסיף   jwein@zahav.net.il ויצמן נתניה 42250 ישראל ,ישראל 052‐3298514 09‐8877177

652 dima p   coolmani@ru.ru adas arad 80700 ,ישראל ישראל 5.78E+08

653 בנימין טובי   tobief@netvision.net קבוץ דפנה קבוץ 12235 ישראל ,ישראל 46945937 5.26E+08 46945937

654 baligh גבן   ghabin@walla.com טורעאן טורעאן 16950 ,ישראל ישראל 5.25E+08 5.25E+08 5.25E+08

655 מיכל לרנר כהן   michal@slerner.co.il 30 הולנד חיפה   ,ישראל ישראל 04‐8344424 050‐5274270

656 אילן כהן   gsaio@netvision.net.il 2 הבשור הרצליה   ישראל ,ישראל 054‐4335187

657 amir taya   amirtaya@hotmail.com 2 קלישר הרב חיפה   ישראל ,ישראל 48222915

658 דוד וולקן   dudi@wwcpa.co.il 57 צבי בן שמעון גבעתיים 53631 ישראל ,ישראל 03‐5732182 5.05E+08

659 מרינה קוגן   kimko@net.co.il 7 דירה 9 הגפן שביל ק.מוצקין   ישראל ,ישראל 04‐8777513 5.08E+08



660 אבי קמר   bak055@motorola.com 3 ג 54 ביאליק גן רמת 52241 ישראל ,ישראל 5.05E+08 36721618

661 Benny Tabak   tabakb@mcc.org.il Sha'anan 24/8 Ramat Gan 52452 ישראל ,ישראל 054‐4386397 03‐6724797

662 עודד זגורי   zaguri22@zahav.net.il שפרא גבעת נתיבות 80200 ישראל ,ישראל 067‐775459

663 יבגני ירמרקוב   evgenyj@powerdsine.com 33 הרצל תקווה פתח 49723 ישראל ,ישראל 39344118

664 אסף ירקוני   yark1@walla.co.il 25 שטנד תלאביב   ישראל ,ישראל 5.22E+08

665 אביתר נזר   nezereli@012.net.il 78/5 ביאליק שמש בית 99023 ישראל ,ישראל 02‐9920150 050‐5455195

666 דני מורד   MORADDANI@WALL.CO.IL המייסדים ק .אתא 28503 ישראל ,ישראל 8447786

667 אורלי גביזון   orlyg@timlul.com 1 דובנוב תל‐אביב 64732 ישראל ,ישראל 03‐6952567 054‐919991

668 יוני זמור   CASTELJM@BEZEQINT.NET 5 הר‐צין כפר‐סבא 44308 ,ישראל ישראל 5.48E+08

669 אלי אלישע   kobra1@012.net.il 41 גוריון בן תיקווה פתח   ,ישראל ישראל 9214833 5.77E+08 7318471

670 ברק עומן   jkjkjk@lklkl 123 123 123 ישראל ,ישראל 123 123 123

671 מיקי גרשון   mikegershon@hotmail.co.il גולדמן נחום שבע באר   ישראל ,ישראל 5.47E+08

672 אבי מזרחי   avimiz2000@yahoo.com גוריון בן יהודה אור   ישראל ,ישראל 5338558 050‐6516441

673 אהוד קלדור   ehud@ginali.biz הלפרין אביב תל 55555 ישראל ,ישראל 052‐3655898

674 מיכאל נעים   rinati@rinati.co.il עודד אביב תל 67198 ישראל ,ישראל 5.27E+08 5.78E+08

675 Gil Hermelin   gil@jetpic.com 2281 Tel Aviv 67191 ישראל ,ישראל 03‐6470466 5.23E+08

676 efrat gezer   efrat.gezer@comverse.com hativat alecsandroni 3ramat hashron   ,ישראל ישראל 35493041 5.29E+08

677 משה ציטיאת   moshechi@netvision.net.il 10 הקורא עין אביב תל 66028 ,ישראל ישראל 36870027 5.48E+08

678 ירון עציון   yetzion@yahoo.com מיקם עמיקם 37830 ישראל ,ישראל 46288990 5.05E+08 35400486

679 הילה דביר   dvir_r@kfar‐hachoresh.org.il החורש כפר החורש כפר קיבוץ 16960 ישראל ,ישראל 04‐6558379 052‐8991374 46558655

680 מיכאל מלץ   smeltz@t2.technion.ac.il דובדבן העמק מגדל 23042 ישראל ,ישראל 5.07E+08

681 צפורה צור   zur20@zahav.net.il 38 המלך דוד לציון ראשון   ישראל ,ישראל 9520918 5.28E+08

682 אריאל כהן   cohena@cc.huji.ac.il 93 יערים גבעת יערים גבעת   ישראל ,ישראל 25791660 5.78E+08

683 אלון ירון   ay74@012.net.il 50 העשרה נתיב העשרה נתיב   ישראל ,ישראל 054‐4581929

684 מיכאל שמר   neo321@walla.co.il אין צבי בית 30880 ישראל ,ישראל 5.08E+08 49541891

685 טטיאנה בסטרקוב   tania412002@yahoo.com 13 פרנקפורטר פ"ת 49612 ישראל ,ישראל 39234472

686 מארק לויצקי   mark_levitsky@hotmail.com 54/5 יבנה דרך רחובות 76343 ישראל ,ישראל 052‐8409183

687 רותי קרני הורוביץ   ruti@leida.co.il ת"א 7 מימון פישמן תל‐אביב   ישראל ,ישראל 052‐8374237 03‐5222427

688 אריה גומבינר   gombiner@zahav.net.il 11 הראשון הבן ראשל"צ 75240 ישראל ,ישראל 03‐9652201 054‐4480251

689 ניר גריפלר   nir_gr@netvision.net.il 18/3 מגדים פרי אדומים מעלה 90810 ישראל ,ישראל 5.07E+08

690 עידו כץ   ido_k83@walla.co.il 39א אילנות חיפה   ישראל ,ישראל 48383867 5.07E+08

691 ענת גוטמן   anatgut@zahav.net.il 8 היסמין מורד חיפה   ישראל ,ישראל 050‐5224319 04‐8343452 04‐8625511

692 עדו הכט   shozog1@walla.co.il 31 לילינבלום חדרה 38427 ישראל ,ישראל 46334582 5.24E+08

693 עליזה שמעון   aliza1@201222..net.il גולני חטיבת מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08 9729380

694 חנן ארבלי   jdi99@walla.co.il 32/11 לוז קדיש מוצקין קרית 26406 ישראל ,ישראל 48745120 5.08E+08 48745120

695 תמר רימון sfdsf@dfg.com כצנלסון גבעתיים ,ישראל ישראל 03‐4678912 03‐6578955

696 רוית ברקו   ravit.berko@intel.com המלך25\17 דוד קרית‐גת   ישראל ,ישראל 5.24E+08

697 David Kviti   davidkviti@hotmail.com Habosem 28a Mevaseret Zion 90805 ,ישראל ישראל 052‐3975005

698 reut rot   reutrot2003@yahoo.com 9 נגה כרכור 37114 ישראל ,ישראל 46376782 5.06E+08 46376782

699 ניר פרישמן   nir@zod.co.il ת.ד .598 7 הנורית תל‐מונד 40600 ישראל ,ישראל 09‐7966495 054‐6677780 158‐9‐7966495

700 simon kwintner   kwintner@hotmail.com pevzner 62 haifa 33135 ישראל ,ישראל 48678115 48671090

701 אווה שרגורודסקי   mark‐g1@netvision.net.il 3 הנציב שמואל נתניה 42280 ישראל ,ישראל 98870634 52347449

702 חיים דיין   HAIM.DAYAN@DOVERMED.CO.IL פולברג לציון ראשון   ישראל ,ישראל 39511156 5.22E+08 39412262

703 eytan setter   eytan@setter.name marom 10 reut 71908 ישראל ,ישראל 08‐9266996 052‐2341200 08‐9265456

704 בצלאל ברשטלינג   pu@bignet.co.il 39 המכבים דם אביב תל 67947 ישראל ,ישראל 03‐7320787 050‐8293688

705 צביקה צוק   zzuk@012.net.il 3 אופירה שבע באר 84803 ישראל ,ישראל 08‐6419770 052‐8905348 08‐6402415

706 ניקולא עסלי   nicola‐asali@bezeqint.net גור מרדכי עכו 24264 ישראל ,ישראל 050‐5797099

707 pavel shlomov   elektronik78@bk.ru shlonsky16/15 natanya 42346 ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.46E+08

708 שמואל ציטרון   staveti@hotmail.com התמרים סמטת ביאליק קרית 27043 ישראל ,ישראל 04‐8706755 057‐7425036

709 אילן אליאס   ilanel3@walla.co.il 115/5 ביאליק שבע באר   ישראל ,ישראל 0524‐70‐90‐13 08‐6278227

711 איתי חדד   etay_h@intermail.co.il נוי נווה 54/א שיזף ב"ש 84845 ישראל ,ישראל 5.23E+08

712 דיין סיטון   dayan@ezface.com 21 תרשיש יהודה אור 60406 ישראל ,ישראל 36347634 5.45E+08

713 gady לוי   gadi_l444@walla.com 10 פנסקר שדרות 80100 ישראל ,ישראל 5.45E+08 86734402 86898854

714 יוני בויגנמן   boigenmanj@hotmail.com 14 בוליביה ירושלים 96746 ישראל ,ישראל 02‐6413364 057‐2206153

715 אסנת יעקובוביץ   simla@walla.co.il 20/12 הנגיד שמואל חולון 58255 ישראל ,ישראל 052‐2839990 03‐5031595

716 ron abraham   ron567@zahav.net.il p/bonner 7 k.ata 28000 ישראל ,ישראל 04‐8481313 052‐3660231

717 אמנון פוסטי   pousty@bezeqint.net א' 27 דובנוב אביב תל 64957 ישראל ,ישראל 03‐6968989 5.07E+08 03‐6968989

718 אריאל רוזנברג   relrose1@walla.co.il 12 כרמל רחובות 76305 ישראל ,ישראל 054‐2198900 08‐9469818

719 שחר דוקרקר   YEHUDIT_D@WALLA.CO.IL 156 השלווה דימונה 86000 ,ישראל ישראל 86552332

720 סיגל כהן   sigal@ricor.com איחוד חרוד עין קבוץ 18960 ישראל ,ישראל 04‐6486384 04‐6530872

721 חוה ילין   havayell@012.net.il 10 החרוב לציון ראשון 75537 ישראל ,ישראל 03‐9582792 052‐5697053

722 יעל לוי   yael@walla.co.il יוספטל ביאליק קרית   ישראל ,ישראל 48725001

723 tsvi froindlich   wf3kl@012.net.il bar cochva ashqelon 78503 ישראל ,ישראל 86732710 5.09E+08

724 חיים קרייצר   haim_kr@walla.co.il 2 ותמר אמנון נתניה 42202 ישראל ,ישראל 09‐8657803 054‐7610675 09‐8657803

725 שרה צפורן   sarale_ziporen@walla.com 14 עוז מגדל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89705839 5.25E+08

726 ninel slavin   ninelslavin@bezeqint.net 34/2 שד "ירושלים מעלות 21059 ישראל ,ישראל 04‐9971028 050‐5754305

727 אלכס מסוצ'ניק   cooll00c@yahoo.com 17/2 סמילנסקי רחובות 76446 ישראל ,ישראל 08‐9462702 054‐7652755

728 וקנין נועם   doctor_noam@hotmail.com 45 ההגנה מוצקין   ישראל ,ישראל 04‐8701796 050‐8859597

729 יוסי מועלם   m983@bezeqint.net ההרדוף מעלה ישי רמת 30095 ישראל ,ישראל 04‐9830082 050‐8800831

730 פיוטר ברייצ'ר   alex_breicher@yahoo.com 47 האודם מעלות 21057 ישראל ,ישראל 49971007

731 אפי חדד   COADSL21@netvision.net.il 8 סגל צבי אשקלון   ישראל ,ישראל 5.09E+08

732 ערן צימרמן   eranz@rocketmail.com 68 רשי אביב תל 65209 ישראל ,ישראל 35286433 5.45E+08

733 מרינה בריליאקוב   andmarin3@hotmail.com ויצמן נהריה 22441 ישראל ,ישראל 49511467 5.47E+08

734 מרינה בריליאקוב   andrmarin3@hotmail.com ויצמן נהריה 22441 ישראל ,ישראל 49511467 5.47E+08

735 מיכה דהן   michad@walla.com 2 מואב ערד   ישראל ,ישראל 5.09E+08

736 אריאלה דורי   divecool@isdn.net.il רוטשילד סבא כפר 44449 ישראל ,ישראל 97657724

737 אבנר קלמר   avneriko@hotmail.co.il 1/31 צוקית  ‐עפולה המורה גבעת 18737 ישראל ,ישראל 5.09E+08

738 semen waisspaper   semen72@mail.ru aezov maale adumim   ישראל ,ישראל 5.05E+08 26797216

739 yoni d   vahine@hotmail.co.il 6/2 הגולן חדרה   ישראל ,ישראל 46202245 52416496

740 אלעד אזר   eladpazi@zahav.net.il 35 הכרמל שושנת חיפה 34322 ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.05E+08

741 לאוניד בקר   leoni_d@netvision.net.il 18/11 הנביאים ים בת 59584 ישראל ,ישראל 5.09E+08 35536749

742 yoram shenar   celebon@zahav.net.il katzanelson Bat yam   ישראל ,ישראל 03‐5060054



743 אבי טל   midikolnet@hotmail.com 41 ברוך שמואל ירושלים 94513 ישראל ,ישראל 26250936 5.45E+08

744 eli kalisky   mkalins@inter.net.il ezhak rabin bnei aes   ישראל ,ישראל 5.23E+08

745 מירב קריספל   me1@bezeqint.net החמישי הגדוד ירושלים 97533 ישראל ,ישראל 02656160‐2 5.06E+08

746 אבי בן חיון   avi.y@012net.co.il 122א חשמונאי בית   ישראל ,ישראל 89234521 5.23E+08

747 עתליה גרנובסקי   manu24@nirit.org.il הגולן נירית 44805 ישראל ,ישראל 39380002 5.45E+08 39388914

748 סלו רוזנצוייג   salo@pobox.com 1 דירה 1 כניסה 23 ביאליק השרון רמת 47206 ישראל ,ישראל 35493806 5.08E+08

749 אלכס סנדלר   sagi406@013.net.il 15ד סולד הנריאטה חדרה 38235 ישראל ,ישראל 46322387 5.46E+08

750 ריקי הראל   Divenio@walla.com 1 נרקיס יבנה   ישראל ,ישראל 08‐9426177 052‐3894773

751 יורם בבאגני   shirlee1@zahav.net.il 60 בן‐אליעזר רמת‐גן 52290 ישראל ,ישראל 5.23E+08 דיןרךקק 36745303

752 אורן קפלן   oren@statistica.co.il 15א נורדאו רמת‐גן 52464 ישראל ,ישראל 03‐6736419 054‐8181849

753 יורם שטרית   electroshop.co.il@shitrit.com 17 אונקולוס אביב תל   ישראל ,ישראל 36023002

754 ערן שמואל   eran5451@013.net.il לוטוס אשקלון   ישראל ,ישראל 86727921 5.77E+08

755 תמיר קליין   tamirkl@netvision.net.il 14 אפק שבע באר 84000 ישראל ,ישראל 86416604 5.08E+08

756 רינת דותן   rinat_dotan@hotmail.co.il הנרקיס לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.28E+08

757 רועי וולקן   roee.vulkan@comverse.com כוכבא בר אביב תל   ישראל ,ישראל 5.44E+08

758 יעל צבי   info@tfisot.com 2/4 סלעית העין ראש   ,ישראל ישראל 5.46E+08 39103554

759 ליאור עובדיה   ovadya@adi.org.il ת.ד177 עדי   ישראל ,ישראל 49500898 5.46E+08

760 דניאל קדר   keidar4@bezeqint.net 17 הצנחנים חיל ראשל"צ 75702 ,ישראל ישראל 03‐9620248 050‐7457148

761 אבי חיים   avi.haim@hot.net.il 10 דירה 16 מימון הרב חולון   ישראל ,ישראל 5.45E+08

762 מאיר אור   smeiror@t2.technion.ac.il 1א קומוי חיפה   ,ישראל ישראל 48294114 5.06E+08

763 יובל בבאי   yuavl.babay@gmail.com thi nuac nh gnh   ישראל ,ישראל 04‐6359996 052‐4370869

764 noam way   noamway@walla.com dsad dsad sadsad ישראל ,ישראל dsadas

765 אוסאמה קיזל   osma@bezeqint.net ת.ד 1495 מנסורה מגאר 14930 ,ישראל ישראל 46785487

766 ירון ברק   yaronb@rafael.co.il 2 אלתרמן חיפה 34759 ,ישראל ישראל 5.24E+08

767 maxim sherman   maximka1@walla.co.il חדש מזרח חיפה 32000 ישראל ,ישראל 04‐3579421 054‐5640981

768 רחל טוויג   roy18_roy18@hotmail.co.il 33 הדורות קורא ירושלים 93393 ישראל ,ישראל 6716029 5.24E+08

769 אלי יעקב   eliy7@bezeqint.net 3 הל"ה נתיב ים( )נוף הרצליה   ישראל ,ישראל 5.45E+08

770 מיכאל נייפלד   bmn011@motorola.com 1/1 גורודסקי רחובות 76231 ישראל ,ישראל 5.78E+08

771 איתי גרוסמן   idg83@walla.co.il 66 הרצל רעננה 43354 ישראל ,ישראל 5.24E+08

772 רונן ביתן   ronen.bitan@hp.com Dan 20 מונד תל 40600 ישראל ,ישראל 5.45E+08

773 מארק מאירפלד   jenny@tradertools.com 22 זרחין רעננה 43662 ישראל ,ישראל 09‐7408880 054‐4771113 09‐7408881

774 מונדר מונדר   munder@netvision.net.il 2א אל בית חיפה 34561 ישראל ,ישראל 5.08E+08

775 יצחק חביו   qwest@netvision.net.il 25 רנ"ס מוצקין קרית 26317 ישראל ,ישראל 04‐8700843 052‐2843302

776 אברהם פלדמן   feld_a@012.net.il 64 יעקב קהילות ברק בני   ישראל ,ישראל 5749176

777 שלום טרבלסי   shalomtr@moin.gov.il 47 הרים נס מושב ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6294845 050‐6204204 02‐6294846

778 SHLOMI SHLUSH SHLOMY_SHLUSH@CONTRACTOR.AMAT.COM LASKOV 1 REHOVOT 76555 ,ישראל ישראל 052‐2428296 052‐5370705 08‐9488422

779 שלומי שמסיאב   cobras@012.net.il ב48ד2 המזלות נתיב ירושלים 1234 ישראל ,ישראל 5.45E+08

780 אהרון הבדלה   havron@walla.co.il 9 סייפן יבנה 81512 ישראל ,ישראל 35678486

781 שלומי אוחנה   s‐ohana@zahav.net.il ברנט זרח תקווה פתח   ישראל ,ישראל 5.48E+08

782 ליאור עמיחי   la_pumik@yahoo.com 10 העברי הגדוד נהריה 22321 ישראל ,ישראל 04‐9927551 052‐4243133

783 גדעון לייב   leeb‐g@zahav.net.il יבניאלי21 חיפה חיים ק   ישראל ,ישראל 48721434 5.77E+08

784 רפי בן שמחון   raphyb@bezeqint.net 4 המרי תנועת אונו קרית 55286 ישראל ,ישראל 6353775 5.44E+08

785 אריק אמריליו   arik_a@leumi‐card.co.il 78 הירדן גן רמת   ישראל ,ישראל 36178787 5.45E+08

786 רונן שמר   RONEN10@STRAUSS.CO.IL 33 קדם שהם   ישראל ,ישראל 39794591 5.28E+08

787 marc goldstein   mayoya@bezeqint.net hamahtarot 20a raanana 43551 ישראל ,ישראל 09‐7745326

788 רוני דניאל   mrdaniel@bezeqint.net 9/1 חיים מקור ירושלים 93465 ישראל ,ישראל 02‐6712020 052‐6886882 02‐6712020

789 עידן אביעד   idanavia@netvision.net.il 29 הדס יקנעם   ישראל ,ישראל 04‐9935866

790 נאוה עפג'ין   mesavjob@bezeqint.net 3 קרומר נח רחובות 76426 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.28E+08 89469119

791 משה אטרמן   m_eterman@hotmail.com 9/14 חיים הלר ירושלים   ישראל ,ישראל 26785884 5.08E+08

793 גיל ..........   mvp@post.com ........ ............... ישראל ,ישראל 5.48E+08

794 יאן גלר   yan@gellery.com 608 גני‐אביב לוד 71453 ישראל ,ישראל 052‐2926858 08‐9206931

795 יאנה ללצ'יק   yancka@walla.co.il קנדה דרך יבנה גן 70800 ישראל ,ישראל 5.06E+08

796 רן בן יאיר   ran.benyair@gmail.com האלון שורש מושב 90860 ישראל ,ישראל 25338108 5.43E+08

797 אשר רוזנשיין   ashruham@zahav.net.il 2 אגוז יבנה 81510 ישראל ,ישראל 89435763 5.44E+08

798 שרית ואלי פריג'   frige@nonstop.net.il חדשה שכונה  ‐עדשים תל   ישראל ,ישראל 46541457 5.23E+08

799 זהבה קרן   zehavak1@bezeqint.net 82 18 ,ת"ד ארז ורדים כפר 25147 ישראל ,ישראל 04‐9574414 49571307

800 ארז אושרי   erez98@hotmail.com 5 המכבי ת"א 63293 ישראל ,ישראל 052‐8988898 03‐9345574

801 הרש שפר 31173250 girshshafer@hotmail.com לבנים יד ת   ישראל ,ישראל 09‐7960191 050‐983779

802 מוטי קרן   mkeren@mail.com 11 סיתוונית ציונה נס 74068 ישראל ,ישראל 08‐9405146 052‐2548099 08‐9400818

803 גיא סלמן   guysalman@hotmail.com 12 הפור לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.25E+08

804 dror yosef   dror_yosef@hotmail.com ytshak rager Be'er sheva 84582 ישראל ,ישראל 86493268 5.22E+08

805 צחי גרינברג   t‐green@013.net.il 7 צהל נשר 36740 ישראל ,ישראל 48200415 5.26E+08

806 יעקב בר אוריין   bar_oryan@yahoo.com עבדת יגאל צור 44862 ישראל ,ישראל 97496166 5.07E+08 37144806

807 אליאב הררי   eliavharari@yahoo.com 9 ורדיה חיפה 34657 ישראל ,ישראל 04‐8243710 054‐6824674 04‐8260195

808 גיל מאיר   yogevm@bezeqint.net ת.ד.322 מגדים 30875 ישראל ,ישראל 5.05E+08

809 עטרה שרשוב   atsh60@walla.co.il 1 קניג פייר חיפה 35479 ישראל ,ישראל 48515111 5.23E+08 48515112

810 חנן מיכאלי   n_shavit@netvision.net 13 דליה נחל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89752439 5.24E+08

811 טל בוגטוס   talbuga@zahav.net.il העליה באר‐שבע 80300 ישראל ,ישראל 08‐9960940 054‐6881155

812 אושרי יאיר   indyani@hotmail.com ההדרים דרך ורבורג שדה מושב   ישראל ,ישראל 0523‐373731 054‐6998769

813 esther deshe   edeshe@maaganm.co.il t.d.211 zichron 37805 ישראל ,ישראל 04 6394152

814 חמי איתי   h_itay@otiglobal.com ת.ד .35 הלל בית 12255 ישראל ,ישראל 04‐6817890 052‐3797074 04‐6938887

815 מגן אלטוביה   magenaltuvia@yahoo.com 1 ויצמן אביב תל   ישראל ,ישראל 5.23E+08 36926434

816 Alex Desyatnik   alexd10@bezeqint.net D.Raziel Ashkelon   ישראל ,ישראל 5.28E+08 5.28E+08

817 איציק לוי   izik‐levi@bezeqint.net 37 כהן אלי אשקלון 78322 ישראל ,ישראל 86717361 5.23E+08 אין
818 vladimir polyak   poliyak@bezeqint.net hzait Ofarim   ישראל ,ישראל 08/9219557 5.45E+08 02‐6231911

819 יוסי בירן   gunther@walla.co.il 11 ברקת עלי 44828 ישראל ,ישראל 02‐9947097 054‐9761887

820 עמיר קובי   rsakm5@hotmial.com 20 הגפן עומר 84965 ישראל ,ישראל 5.07E+08

821 סיגי בארי   ssbberry@hotmail.com המודעי אלעזר י‐ם 93226 ישראל ,ישראל 02‐5660476

822 Boaz Shtainberg   boazs@cmate.co.il 13 Sokolov Tel‐aviv 69719 ישראל ,ישראל 050‐6340850

823 שרה אדר   akknaan@hotmail.co.il 31 בורכוב טבעון קרית 36000 ישראל ,ישראל 48261775 5.24E+08

824 טל קופרשמידט   ktal@bezeqint.net קפלן אזור 59404 ישראל ,ישראל 5.06E+08 5.06E+08

825 לאוניד פרידמן   leofri@hotmail.com 63 40 ,ת"ד מגרש אל טל מצפה 25167 ישראל ,ישראל 04‐9964092 052‐2361478 04‐8468889



826 גינת פלכטמן   ginat1@012.net.il העברי הלוח מודיעין   ישראל ,ישראל 89240541 5.08E+08

827 שרון בר בר   sharon_ber@hotmail.com 34 יפה לב הרצליה   ישראל ,ישראל 5.42E+08 5.44E+08

828 vladimir poliak   ofarim hazait ofarim   ישראל ,ישראל 08‐9219557 5.45E+08

829 אוקסנה יוסופוב   gabriel76@bezeqint.net 12 חזקיהו גת קרית   ישראל ,ישראל 5.29E+08

830 חיים ארביב   haim77@gmail.com 64 הארז גן רמת 52257 ישראל ,ישראל 36745962 5.08E+08

831 יוסף בארי   js.berry@gmail.com א כניסה 12 המודעי אלעזר ירושלים 93671 ישראל ,ישראל 25660476 5.29E+08

832 יונה ארטל   ertelyona@hotmail.com דוד ניר קבוץ דוד ניר קבוץ 19150 ישראל ,ישראל 46488705 5.08E+08 46488983

834 שי איל   shaiay@gmail.com 9 דגניה ירושלים 96143 ישראל ,ישראל 26536586 5.45E+08

835 mark perelman   vadim100@walla.co.il 6/10 שכ 'דורה ,יבנה 14142 נתניה ,ת.ד 42040 ישראל ,ישראל 09‐8653982 057‐7489116

836 רפי פלוצקי   refael_p@hotmail.com 85 רבינוביץ חולון   ישראל ,ישראל 03 5527934 5.29E+08

837 משה בכמן   firehold@bezeqint.net 12 עגור קיסריה 38900 ישראל ,ישראל 6262102 5.24E+08

838 דוד אשר   asher49@012.net.il רופין סבא כפר   ישראל ,ישראל 97673006

839 גדעון רוזמן   m_jer@mdb.co.il 34 איילון עמק מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.06E+08

840 עופר פלג   pelegof@bezeqint.net מרידור1 ת"א 69411 ישראל ,ישראל 5.44E+08

841 גלעד סיון   sivangil@post.tau.ac.il 98 אושיסקין אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐8369294 054‐7740558

842 מחמד חיוק   sameh_hayok@walla.com משחררים חילים חורפש 25155 ישראל ,ישראל 04‐9977747

843 אילן כלימי   ilank2000@hotmail.co.il 32 חרוצים יד נתניה   ישראל ,ישראל 050‐7642289 09‐8851044 09‐8851038

844 אורלי ישועה   orlyy@suny‐telecom.co.il הופסי יונתן אביב תל 62660 ישראל ,ישראל 5.25E+08 03‐9057761 03‐9047485

845 אייל אמזלג   eyal5559@walla.co.il בנובמבר46 כט בת‐ים 59648 ישראל ,ישראל 5.48E+08 35519237

846 חן יעיש   hchino5@bezeqint.net 12 זמנהוף חולון   ישראל ,ישראל 5.45E+08 03‐6519495 03‐5056525

847 tali burshten   tali‐bu@zahav.net.il hamatmid 32 d ramat gan   ישראל ,ישראל 050‐7425646

848 אסף כנען   adiassaf@012.net.il 59 מירון אליהו ציונה נס 74019 ישראל ,ישראל 5.06E+08

849 רון טל   rontal@rafael.co.il 43 ברקת יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 04 6398891

850 דוד אקרמן   david_ackerman@walla.com לילך רעות מכבים 71908 ישראל ,ישראל 08‐9264810

851 יהודה ל   sls2@walla.co.il המירון שאן בית   ישראל ,ישראל 050‐8210850

852 הרצל שפירא   shapirah@zahav.net.il 20 הצלפים חיפה 34739 ישראל ,ישראל 48261620 5.23E+08 48562501

853 מאיר שבת   shabat7@bezeqint.net 139 ההדר גמליאל בית 76880 ישראל ,ישראל 5.07E+08 89422822 93432290

854 יובל טל   saar_tal@bezeqint.net 8 שאנס יעקב באר 70300 ישראל ,ישראל 08‐9281336 054‐4434730 03‐9492023

855 אהוד נחתומי   electroshop@hatzor.com 2 חצור קיבוץ 60970 ישראל ,ישראל 5.23E+08

856 שרה אחרק   saraahrak@biu..013.net.il 25‐Jan שתולים מושב   ישראל ,ישראל 5.07E+08

857 Dror Golani   dror.golani@ness.com 3 שוהם שימשית 17906 ישראל ,ישראל 04‐6020214 052‐8342247

858 אבירם אמסלם   aviram124124@walla.com עוזיאל בית עוזיאל בית מושב 99794 ישראל ,ישראל 5.04E+08 5.24E+08

859 מרינה שילין   yshilin@bk.ru הזמיר נתניה   ישראל ,ישראל 09‐8843304 052‐5250924

860 לב גלוזמן   levg1978@yahoo.com 22 הדגן לציון ראשון 75493 ישראל ,ישראל 03‐9627242

861 רוני אברהם   roni9998@walla.co.il 34 ההבטחה רמות ,רחוב שכונת ירושלים   ישראל ,ישראל 25879558 5.45E+08

862 נחום זימבור nahom74@zahav.net.il 1 העלומים הרצליה 46362 ,ישראל ישראל 99589725 5.23E+08

863 איריס גזית   gaziteis@netvision.net.il 29 הנרקיסים ביאליק קרית 27216 ישראל ,ישראל 48718222 5.23E+08 48718222

864 נתן שלמקוביץ   shlamko@013.net.il 6 הנחליאלי חולון 58804 ישראל ,ישראל 03‐5506745 052‐3653373 03‐5581941

865 יהודה ברכה   comhotmail@2205_jude שמר עין קיבוץ חפר דנ 37845 ישראל ,ישראל 5.26E+08 46374562

866 גיל בוימן   boimangn@013.net.il ב 11 סביון ציונה נס   ישראל ,ישראל 08‐9380081 050‐5574577

867 חנה דרזי   hanad@bgu.ac.il 4 עירית מיתר   ישראל ,ישראל 08‐6510732 054‐8000911 08‐6477666

868 משה אירום   ibomm@013.net אשדוד ת.ד .8273 אשדוד   ישראל ,ישראל 88532140 5.23E+08 88532140

869 מוטי קריספיל   krispilm@netvision.net.il 16 ליבנה מנשה אלפי 44851 ,ישראל ישראל 09‐7926017 050‐6922449

870 אלן אמזלג   jay@amav.net 7 יפה רח 'לייב ירושלים 93390 ישראל ,ישראל 02‐6715437 5.45E+08 02‐6726995

871 צחי הדר   handel@walla.co.il נתניהו יוני שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 5.47E+08

872 ראובן מוזס   rmoses1@zahav.net.il ביאליק גן רמת 52523 ישראל ,ישראל 5.09E+08

873 רומן סומינסקי   vzglad@hotmail.com 13/18 שטרן ירושלים   ישראל ,ישראל 26419019 5.48E+08

874 אלעד מזרחי   b_cannone@msn.com זיקים זיקים 79140 ישראל ,ישראל 5.25E+08

875 רן אברהם   ranavram@yahoo.com קבוץ העמקים שער 30097 ישראל ,ישראל 5.45E+08

876 עודד ניסן   odedns@yahoo.com 3\4 לב בר יהודה אור 60408 ישראל ,ישראל 03‐6349416 054‐4514427

877 שולמית מכלוף   ashi7@netvision.net.il 7 זמנהוף נתניה   ,ישראל ישראל 09‐8623384 09‐8332184 09‐8334226

878 אמירה יצחק   z00py@walla.com 206 הגפן בית‐אריה 71947 ישראל ,ישראל 82927129 5.23E+08

879 יהוחנן דהן   nb52@walla.co.il 4 אוסטרובסקי רעננה 43372 ישראל ,ישראל 5.47E+08

880 עופר ליבו   offer78@yahoo.com חברון  ‐אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐8723232 03‐9410413

881 צביקה דמרי   tsvikare@zahav.net.il שני/ליבנה חברון ד.נ .הר 90411 ישראל ,ישראל 08‐9952198 052‐2944675

882 אברהם דורני   dimdom1@coolmail.co.il 20 הכרמל תל‐מונד 40600 ישראל ,ישראל 052‐8411088

883 א א   dadon@hotmail.com א ירושלים 98888 ,ישראל ישראל 5.26E+08

884 משה נאמן   CHENN88@WALLA.CO.IL 19 אשכול לוי רעננה   ישראל ,ישראל 97433958

885 יובל מסיכה   yuvalmesika@gmail.com 6 ב 'דירה 90 הלוי יהודה אביב תל   ישראל ,ישראל 5.44E+08

886 דוד לייקין   leikinhd@zahav.net.il י' רובע 19/7 הסופר עזרא אשדוד 77468 ישראל ,ישראל 08‐8642642 050‐6778857 03‐9633556

887 נמרוד גזית   ngazit@netvision.net.il יבנה אביב תל   ישראל ,ישראל 35282923 5.47E+08

888 ערן דרורי   edrori@mcc.org.il הגולו103 אביב תל   ישראל ,ישראל 36471635

889 אבי בן מלך   b‐melech@013.net 12/33 האיריס ראשל"צ 75456 ישראל ,ישראל 03‐9612265 054‐7567757

890 שי יהב   shy_a@clalit.org.il 25/3 הירדן משמר עפולה 18412 ,ישראל ישראל 5.45E+08 5.77E+08

891 איתי גנח   goingup@012.net.il 5/3 רוטשילד חדרה 38205 ישראל ,ישראל 5.22E+08 5.29E+08

892 שמעון משולם   neto@aquanet.co.il 23 המעגל השרון הוד   ,ישראל ישראל 09‐7410245 0524‐214007

893 yosef salem   yosef991@bezeqint.net חצב עילית נצרת 17000 ישראל ,ישראל 052‐3481101

894 אורי ניצן   uriniz@walla.co.il 14 בובר מרטין חיפה 34861 ישראל ,ישראל 04‐8253702 052‐4765425

895 שחר פרגמניקוב   hnevez@013.net.il 33 אלעזר דוד חולון 58410 ישראל ,ישראל 35567787 5.23E+08

896 דוד בוזנק   n_o_a_m@zahav.net.il 24 שפריצק לוד 71392 ישראל ,ישראל 89220908 5.29E+08 39357471

897 ג'ודי ביטרמן   judyb@inter.net.il 6 שפרוט אבן סבא כפר   ישראל ,ישראל 09‐7652506 050‐8445683

898 מנחם פפר   morangodman@hotmail.com 11 הס משה חולון 58356 ,ישראל ישראל 39358518 35564286 39354990

899 דיתה פרידמן   zedium@gmail.com אשי רב אביב תל   ,ישראל ישראל 6415379

900 Nataly Drel   nataly@sharat.co.il Harkavy Abraham 11 Tel Aviv 67329 ,ישראל ישראל 5.48E+08

901 ריקה עמנואל   paprika5@Walla.co.il ב' 13 יוחנן יבנה גן 70800 ישראל ,ישראל 08‐8573272 050‐2030271

902 כעי כעחכ   sad@hotmail.co.il כעיכעיעכ ארט 87668 ישראל ,ישראל 85785665

903 alex aronov   aronov_alex@yahoo.com dan 38/1 yokneam illit   ,ישראל ישראל 5.44E+08 49937933 48529543

904 רן חלוץ   ranhaloutz@hotmail.com 9 שד 'היוצר תל‐אביב   ישראל ,ישראל 36046218 5.45E+08

905 שי בירן   sbiran@hotmail.com אושה אושה קיבוץ 30031 ישראל ,ישראל 48458455 5.07E+08

906 סער כרמי   dr_hacks@hotmail.com 13/5 הדרים חנה פרדס   ישראל ,ישראל 46271724

907 ישראל ארליך   ehrlich1@netvision.net.il 18 המלך שלמה נתניה 42268 ישראל ,ישראל 09‐8628484 054‐4276884 09‐8826124

908 משה בנדה   mbande@walla.com 51 צפניה ירושלים 95301 ישראל ,ישראל 050‐5404050 02‐5829169



909 מיקי שיבי   mikes1@walla.com ת.ד .6859 גן רמת 52167 ישראל ,ישראל 5.06E+08

910 ויקטור ארביב   aviktor@netvision.net.il 7/1 ירושלים דרך עקרון קרית 70500 ישראל ,ישראל 08‐9355530 052‐2506860 08‐9355530

911 איתן רם   eitanr1@hotmail.co.il 39 בורוכוב ירושלים 96781 ישראל ,ישראל 02‐6436912 050‐8671042

912 pinedo pinedo   pinedo@walla.co.il מחרוזת ים בת   ישראל ,ישראל 36589221 5.06E+08

913 אלי ליבוביץ   erleb@zahav.net.il 20 הנשיא שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 052 8768463

914 ויקטור ארביב   aviktor@netvision.net 7/1 ירושלים דרך עקרון קרית 70500 ישראל ,ישראל 08‐9355530 052‐2506860 08‐9355530

915 יובל קריגר   yuval_krieger@hotmail.com 51א אשל עומר 84965 ישראל ,ישראל 08‐6467178 052‐8311020

916 ירדנה גרוזמן   mickeysholet@hotmail.co.il אלון יגאל ק.מוצקין   ,ישראל ישראל 04‐8754423

917 קריסטינה צרוונגורה   ambar2@bezeqint.net 55.20 כנרת אשדוד 77700 ישראל ,ישראל 88679938 5.29E+08

918 איגור פייטלסון   igor61@013.net.il גבעתי9 חטבת רעננה 43338 ישראל ,ישראל 97710243 5.45E+08 97710243

919 ריקי טילוביץ   riki_tal@yahoo.com 4 המינים ארבעת דגן בית   ישראל ,ישראל 89759040 5.25E+08

920 ישי בן אלי   ishayb@mof.gov.il 6 הוז דב י‐ם   ישראל ,ישראל 5.45E+08

921 אופירה פסחובר   ofira_pas@walla.com 14 המלך דוד נתניה 42264 ישראל ,ישראל 98343102 5.24E+08

922 מליתה מוחאטסוב   mmuhatsov@mercury.com 4/13 יהוא המלך אשדוד 77491 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

923 מלי כהן   kob_yy@zahav.net.il 65/25 שד 'הציונות אשקלון   ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.45E+08

924 אלעד פאר   hilaelad@walla.co.il ראשון ראשל"צ 75281 ישראל ,ישראל 050‐5596973

925 סב בן   sabrinab@bezeqint.net יהודה בן אביב תל   ישראל ,ישראל 5.46E+08

926 דורי דינאי   dori_dinai@walla.co.il המלכים השרון רמת 47271 ישראל ,ישראל 03‐5494959 050‐8697144

927 ענת לוטן   anatlo@amdocs.com אלעזר דוד מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.22E+08

928 אלברט עוייד   al_ew_civil@yahoo.com 3042 נצרת 16063 ישראל ,ישראל 04‐6572758 5.07E+08

929 סיגל דואק   sdwek@zahav.net.il 32 העם בית גני‐עם 45905 ישראל ,ישראל 09‐7405689 050‐7777640 09‐7405247

930 evgeny epshtein   geny.e@012.net.il shv. Nisan 15 Karmiel 20100 ישראל ,ישראל 49888485 5.23E+08

931 נטלי עטיה   natalie22@013.net.il יהושע כפר יהושע כפר 30063 ישראל ,ישראל 04‐9837378 5.24E+08 04‐9837378

932 Donato Di Segni   Donato@actcom.co.il ner halaila 14a Netanya 42209 ישראל ,ישראל 09‐8657329 09‐8657329

933 רוני נזירי   moro25@013.net.il הנמל ראשל"צ   ישראל ,ישראל 5.09E+08 39515404

934 משה הנדלר   handler1@bezeqint.net בנים שכונת נחום שדה 19160 ישראל ,ישראל 04‐6060644 057‐7750725

935 עטר שחק   atarsha@netvision.net.il ח חצבה 86815 ישראל ,ישראל 5.29E+08

936 Irina Rabkin   arabkin@012.net.il פינה10‐8 ראש אשדוד 77643 ישראל ,ישראל 88667372 0544‐477372

937 פולינה קרוצינצקי   pavel33@012.net.il ארן זלמן ים קרית 29027 ישראל ,ישראל 48741277

938 דליה שרון   dalya44@walla.co.il 134/9 יוסף בן שלמה ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6723765 052‐3833888

939 דרורה ריקנטי   DRORAR@012.NET.IL מוצא רמת 7 בהר המתנחלים ירושלים   ישראל ,ישראל 25346672 5.23E+08

941 leonid semesh   semesh@yandex.ru eshkolot 23/6 karmiel 20190 ישראל ,ישראל 49983324 5.45E+08

942 שמוליק ארז   erez‐55@012.net.il 9 בועז השרון רמת   ישראל ,ישראל 35407281 5.25E+08

943 רוני רוזן   roniroz@netvision.net.il 4 שמשון שועלי רמת‐גן 52386 ישראל ,ישראל 054‐4992536 03‐6166019

944 Yuval Ben‐Galim   yuvalbg@prosight.com Yehuda Modiin   ישראל ,ישראל 5.45E+08

945 שרה שורץ sarik48@walla.co.il 7/12 הלוי יהודה נתניה 42480 ,ישראל ישראל 98339478 5.46E+08

946 שלמה כהן   shlomo@gizmo.no 16 הבשור מיתר 85025 ,ישראל ישראל 6510566 08 4525123 052 6510566 08

947 ליאור לב   lior_lev@yahoo.com 11 הפרחי אשתורי אביב תל   ,ישראל ישראל 052‐6848679

948 ודים קורס   iliakors@013.net 117/2 אביעזר מושב אביעזר מושב 99860 ישראל ,ישראל 02‐9990732

949 אלי רחמים   eli_racha@hotmail.com סירקין גבעתיים 53251 ישראל ,ישראל 36734730 5.48E+08

950 יצחק ללוש   coolisaac@hotmail.co.il 6 הצפירה אשדוד 77617 ישראל ,ישראל 88556358 5.23E+08

951 avi mizrahi   expose@netvision.net.il הירקון ירושלים   ישראל ,ישראל 5.08E+08

952 אופיר משולם   email666@walla.co.il 23 נטפים עין אילת 88000 ישראל ,ישראל 08‐6332883 050‐7244575

953 גלית זבטני   GALIT‐Z1@BEZEQINT.NET א' 17 אשכול השרון הוד   ישראל ,ישראל 09‐7432359 5.24E+08

954 קונסטנטין דרובין   kdarovin@netvision.net.il 30 דירה 14ב יעל נשר 36680 ,ישראל ישראל 054‐3036903

955 יואב כספי   yoav_caspi@hotmail.com 26 ארלוזורוב גבעתיים 53237 ישראל ,ישראל 03‐7316876 054‐6712892

957 חגי מנשורי   hagay1004@012.net.il רימלט רעננה   ישראל ,ישראל 97744025 5.24E+08

958 דאוד חוראני   dudu_hu@walla.com 10 אלזיסו חיפה 35253 ישראל ,ישראל 5.23E+08

959 eyal RAZI   razieyal@gmail.com 27 זמנהוף חיפה 34344 ישראל ,ישראל 48340575 5.24E+08

960 אבי בן שושן   avi_ben_shoshan@hotmail.com 11 שפירא גן רמת 52508 ישראל ,ישראל 36452076 5.29E+08

961 דני רייטר   dan_r@netvision.net.il 14 רמים כרמיאל 20101 ישראל ,ישראל 04‐9980283 050‐5311279 04‐9587823

962 אליעזר בן יהודה   eli@ll.co.il sadasd mgjhgk   ישראל ,ישראל 3.21E+08

963 אברהם קריץ 6779581 kritzab@012.net.il 59/3 הדרים חנה פרדס 37010 ישראל ,ישראל 04‐6101006 09‐8852357 1.53E+10

964 רויטל דגון   revitald@teleall.co.il 8 הדרים גדרה 70700 ישראל ,ישראל 88680644 054‐5402046 4E+08

965 daniel shriki   dash76@walla.co.il herzel 85 telaviv 61119 ישראל ,ישראל 5.47E+08 35188425

966 יואב שורק   yrsorek@zahav.net.il 1 ראובן עופרה 90627 ישראל ,ישראל 02‐9975450 052‐8744976

967 יעקב פרידמן   yfrid@laniado.org.il 14 טרפון רבי נתניה 42448 ישראל ,ישראל 98627505 5.78E+08

968 נועם קוזיקרו   noamcoj@013.net 14/3 השקדים ק .ביאליק   ישראל ,ישראל 8757470 052‐8747097

969 אבי אקוני   neamaa@barak‐online.net נחל‐צין כפר‐יונה 40300 ,ישראל ישראל 98943294 5.77E+08

970 דורון קינן   doron3613@bezeqint.net 2 ההכשרות השרון הוד 45231 ישראל ,ישראל 97446043

971 ברנרד חלפין   bernardh@appletec.co.il שומרון מעלה שומרון מעלה 44852 ישראל ,ישראל 09‐7941181 09‐7498777

972 זיוה מדמון   zivam3@bezeqint.net 59 מודיעין ראש‐העין   ישראל ,ישראל 39022613 5.09E+08

973 מיקי אדלר   eddie@medatech.com 28 עוזיאל אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 48454655

974 רן לוי   ran_levi@hotmail.com 3 הלפרין לציון ראשון 75267 ישראל ,ישראל 03‐9565046 5.26E+08 03‐9565046

975 משה יונה   MOSHEYONA1@WALLA ב מס.רמות ראובן ירושלים 97236 ישראל ,ישראל 5.29E+08

976 aviva zaken   avivaz@jazo.org.il antigonos 405 jerusalem 93303 ישראל ,ישראל 0524‐200519

977 שמואל טרופר   stropper@iai.co.il 57/1 דותן עמק מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 052‐3663196 08‐9701154

978 ישי שמיר   i‐shamay@actcom.co.il המרד אביב תל 61500 ישראל ,ישראל 5.22E+08

979 עוזי סעדון   ofrs5@walla.co.il גילת מושב ד.נ.הנגב 69 גילת מושב 85105 ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.27E+08 08‐9961269

980 erez sasson   erezs@ti.com 8 רש"י השרון הוד 45287 ישראל ,ישראל 09‐7445250 054‐7651603

981 שמעון טטרואשוילי   kol_electric@hotmail.com 39/9 הרצל כרמל טירת 30200 ישראל ,ישראל 04‐8573689 0523‐555033 04‐8573689

982 אלון יוכלמן   alon‐yoc@bezeqint.net 12 אפטר אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐6323000 054‐2097779 04‐6326908

983 צביקה רום   rom_eng@012.net.il 27 האג חיפה 34980 ישראל ,ישראל 04‐8251825 04‐8262606

984 בוריס סנדלרסקי   boris82@012.net.il 7/2 הדקל כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 49881484 5.45E+08 49881484

985 אלי כץ   elikko5@walla.co.il 17 המעגל גן רמת 52472 ישראל ,ישראל 03‐6720713 050‐7778158

986 ישי מילוא   ymillo@013.net.il ראשי צורים ארש 90938 ישראל ,ישראל 29938887 5.47E+08

987 ניר סרבי   nirs23@netvision.net.il 3 ברסימנטוב יהוד 56402 ישראל ,ישראל 5.42E+08 89716111

988 beat beat   beat_b@mail.ru גד ק.ביאליק   ישראל ,ישראל 04‐8770541

989 אבי צפריר   inav@netvision.net.il 38 נורדאו אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 04‐8456579 054‐4735556

990 שי חרמון   premshay@walla.com 9 רוטשילד סבא כפר 44449 ישראל ,ישראל 09‐7659450 0522‐904970 09‐7678502

991 oren wolf   orenwolf@zahav.net.il 1 לאת חרב 38860 ישראל ,ישראל 5.44E+08

992 אורי גת   origat@hotmail.com הגלילית לחם בית הגלילית לחם בית 36007 ישראל ,ישראל 5.06E+08



993 Leonid Vaisman   vaisman@topio.com HaShiloah 15a Haifa 33183 ישראל ,ישראל 054‐4721851 04‐8624098

994 אורית כהן   ns_oritc@bezeqint.net א 5 סנש חנה חדרה 38248 ישראל ,ישראל 04‐6339269 050‐6495095

995 לריסה בולוצבסקי   srar@walla.com הורדים שמונה קרית 11631 ישראל ,ישראל 04‐6950528 5.48E+08

996 יעקוב גברילוב   yacovg_@netvision.net.il 86/32 עובדה מבצע שבע באר   ישראל ,ישראל 054‐5910163

997 slava glazman   glazman_s@hotmail.com shkedim mozkin   ישראל ,ישראל 48753641 48753641

998 חיים בלומנבלט   blumenhb@netvision.net.il גורודסקי רחובות 76231 ישראל ,ישראל 89464138 4.52E+08

999 כפיר מלכה   shir1511@walla.co.il 73\3 הרקפת שמש בית 99000 ישראל ,ישראל 29912562 5.23E+08

1000 Irina Sorokin   den‐_‐s@mail.ru הפיסגה אריאל 44837 ישראל ,ישראל 39364152 5.46E+08

1001 שמעון מלכה   orit7412bezeqint.net 7/41 דוד ניב שבע באר 84256 ישראל ,ישראל 08‐6415462 052‐4422435 08‐6410484

1002 מרעי מרעי   mar3e2004@hotmail.com 15 פרדיס כפר 30898 ישראל ,ישראל 5.07E+08

1003 יהודה נגאוקר   nawgagke@walla.com 12\33 הסייפן אשדוד 77430 ישראל ,ישראל 88658351 5.22E+08

1004 אדי נחום   engelnah@netvision.net.il 4 ההגנה מוצקין קרית   ישראל ,ישראל 04 8705680 5.25E+08

1005 גיל פרומוביץ   gilf@cyber‐ark.com 11 ברגסון תל‐אביב 96106 ישראל ,ישראל 054‐4715963 03‐6424243

1006 אלכסנדר ורנוביצקי   alex@dsw.co.il 52/14 שרת משה שבע באר   ,ישראל ישראל 5.25E+08

1007 אייל שפרן   szafran@baram.org.il קיבוץ ברעם 13860 ישראל ,ישראל 46988190 5.28E+08

1008 לוטם בר   ofrit_lot@hazorea.org.il הזורע קיבוץ הזורע קיבוץ   ,ישראל ישראל 49899223 5.45E+08

1009 לאה שמעוני   leash_@bezeqint. net 5 עיברי כפר עכו   ,ישראל ישראל 04 9812080 0506 973375

1010 michael bogachek   michaelb@marvell.com ha‐hanit 2 herzlia   ישראל ,ישראל 052‐2894306 09‐9506250

1011 חבצלת נבו   nevoha@013.net.il 107/9 עציוני חטיבת כרמיאל   ישראל ,ישראל 5.08E+08 49888182

1012 איגור גוטמן   igor140270@walla.com יהויכין המלך אשדוד 77483 ישראל ,ישראל 08‐8641700 052‐6039411

1013 אורן ווררו   edenmila@netvision.net.il 6/13 המורד עילית נצרת   ישראל ,ישראל 5.02E+08 5.02E+08

1014 יוסי כהן   yossi@neev.co.il 5 דירה 12 דיין משה מודיעין   ישראל ,ישראל 89712025 5.44E+08 89732905

1015 oren kaminer   orenk@plasan.com sasa sasa 13870 ישראל ,ישראל 46988656

1016 GAL DELA   GALDELA@HOTMAIL.COM MAALE HAZOFIM 23 RAMAT GAN   ישראל ,ישראל 03‐6732156 5.45E+08

1017 מיני טק מיני טק   dudugali@walla.co.il הברזל אביב תל   ישראל ,ישראל 5.05E+08 5.05E+08

1018 מיכאל פקר   michaelpecker@walla.co.il השופטים תקווה פתח   ישראל ,ישראל 5.07E+08

1019 פרדי שמש   fshemesh@walla.com הדקל ישי רמת 30095 ישראל ,ישראל 5.06E+08

1020 יניב חקק   yaniv_hak@walla.co.il שלמה מפרץ חולון   ישראל ,ישראל 35562930

1021 ודים סודולבסקי   vadymsodolevsky@hotmail.com 8/10 רד''ק רמת‐גן 52403 ישראל ,ישראל 5.47E+08

1022 לריסה בולוצבסקי   srar@walla.co.il 12 הוורדים שמונה קרית   ישראל ,ישראל 04‐6950528 5.48E+08

1023 בנימין חממי   hamami_2@bezeqint.net 15 מהריץ העין ראש   ישראל ,ישראל 5.78E+08

1024 מני סילבר   meni57@012.net.il 3 זריצקי י‐ם 97272 ישראל ,ישראל 25715150

1025 אורנית כהן   ornit_rami@012.net.il 2 בת‐הדר אשקלון מ.א.חוף 79103 ישראל ,ישראל 052‐3906920 08‐6750102

1026 אורי יושע   ori_yosha@yahoo.com הלוי בית הלוי בית מושב 42870 ישראל ,ישראל 5.25E+08

1027 victor gloger   gloger@012.net.il 7/18 גילעד ramat gan 52525 ישראל ,ישראל 5.46E+08 35759060

1028 shai katz shai_k@iec.co.il מרווה חיפה 32545 ,ישראל ישראל 04‐8248985 050‐8691819

1029 מוטי משיח 28007490 motima2@bezeqint.net 9 הגלבוע חיפה 32716 ישראל ,ישראל 04‐8320855 050‐5622861

1030 ציון באג   tzionb@bug.co.il 33 שמן בן שמן בן   ישראל ,ישראל 5.23E+08

1031 מ ו   moshe@we‐can.co.il החבצלת בת‐חפר 42842 ישראל ,ישראל 5.29E+08

1032 מתן שגיא   sagi.matan@gmail.com 19/4 חכים אליהו ירושלים 93808 ישראל ,ישראל 26714443 5.06E+08

1033 dmitry golder   gold_dima@hotmail.com 15/26 צהל גת קרית 82000 ישראל ,ישראל 86812985 5.05E+08

1034 אברהם גלעד   ilelal02@attglobal.net 6 הקלע משעול סבא כפר 44535 ישראל ,ישראל 97651185 5.05E+08

1035 חיים לוי   haimadir@walla.co.il 12 התאנה חולון   ישראל ,ישראל 5.08E+08

1036 ןדים אסמן   allae@netvision.net.il המור ,18/2 ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 5795211‐02 4284418‐052

1037 אנדרס גרסטנהבר   andres_g@walla.co.il 1/3 מוצקין אביב תל   ישראל ,ישראל 5.28E+08

1038 ארז מזרחי   erez.mizrachi@gmail.com ת.ד .53219 תל‐אביב 61531 ישראל ,ישראל 03‐7664161 054‐7784161

1039 הומאם אבו מוך   mod8081@walla.com ראשי אלגרבייה באקה 30100 ישראל ,ישראל 5.23E+08 46383189

1040 רפאל גיל   www.gilr.yiron.org.il אין יראון קבוץ 13855 ישראל ,ישראל 04‐6868406 054‐7768406 אין
1041 רמי סחניני   sendman350@yahoo.com 124 הנשיא שדרות חיפה 31000 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1042 הדס סולומוביץ   hadasi2000@walla.co.il מידנק אריה לוד   ישראל ,ישראל 89210263

1043 מיכאל חייטין   MIKI0123@012.NET.IL 27/12 ניסן בר ב"ש   ישראל ,ישראל 86109458 5.78E+08

1044 קובי רוקח   kobirach@netvision.net.il רוזובסקי תקוה פתח   ישראל ,ישראל 39090704 5.08E+08

1045 טל ברגר   berger_tal@post.com 7 הקציר ציונה נס   ,ישראל ישראל 03‐6727907

1046 vart shat   shatikian@mail.ru 8/10 רד''ק רמת‐גן   ישראל ,ישראל 5.46E+08

1047 מיכאל קאופמן   miko783@walla.com פרנק חדרה 38333 ,ישראל ישראל 46322151 5.47E+08

1048 yaakov atia   dwebb1@Austin.rr.com 8014greenslope dr austin 78759 ישראל ,ישראל 512‐7959543 512‐7959549

1049 ליאור ויין   lior@krsw.co.il 9 הנביא ישעיהו מודיעין   ישראל ,ישראל 050‐6816300

1050 הדסה ארז   hadassa@prima.co.il 24 החשמונאים לציון ראשון 75353 ישראל ,ישראל 054‐2032051 02‐6201216 02‐6232994

1051 ליאור בניסטי   lior@benisty.net 28 הרטום נתניה   ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.09E+08

1052 אייל שרעבי   eyal_14@zahav.net.il 1/13 ארבל ראשל"צ 75474 ישראל ,ישראל 03‐9561854 052‐2659826

1053 יורי יפרמוב   yurim4@bezeqint.net 74/15 כנרת שדוד 77700 ישראל ,ישראל 0522‐809459

1054 VAX VAX   VAX@VAX VAX VAX 99999 ישראל ,ישראל 99999 99999 99999

1055 אלי לוי   galitrubin@013.net בדר יוחנן ר"ג 52364 ישראל ,ישראל 052‐2499256 03‐6781668

1056 רונן טרומבקר   m_r_t@netvision.net.il 4 ז'בוטינסקי גבעתיים 53361 ישראל ,ישראל 050‐5346456

1057 alexander brodsky   rita4ka1989@mail.ru brener 7 bat yam 59485 ישראל ,ישראל 5.22E+08 0526‐270‐946 35076460

1058 מנחם עדות   yalon123@zahav.net.il 63/48 לכיש שדרות גת קרית 82030 ישראל ,ישראל 86883814 5.23E+08

1059 רועי זכאי   roi@zakai.com 30 קומוי חיפה 32201 ישראל ,ישראל 04‐8122234 057‐8770108 04‐8324869

1060 איבן קינסקי   IVAN@CONDORPACIFIC.CO.IL 26 רמון יהוד אפרים נוה 60190 ישראל ,ישראל 03 5338789 5.45E+08 03 5336891

1061 ענת מרדכי   anatimor@hotmail.co.il ברנדס פ"ת 49292 ישראל ,ישראל 03‐9330256

1062 שלמה אדרי   meirdery@netvision.net יעקב נווה 408/10 פלג אדרמונד מבוא ירושלים \ ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.46E+08 \

1063 ולדיסלב מוסיינקו   vladislav@musienko.no‐ip.org 7/11 פוגל תקוה פתח 49560 ישראל ,ישראל 03‐9347158 054‐5788520

1064 מיכאל גורדון   mmmgordon@hotmail.com 7א נרקיס ירושלים 92461 ישראל ,ישראל 26253688

1065 דני רוייזמן   droyzman@gmail.com 5376 ת.ד 22/3 אביבים ‐כרכור פרדסחנה 37000 ישראל ,ישראל 46271254 5.26E+08

1066 ולדיסלב מוסיינקו   vladislav@musienko.net 7/11 פוגל תקוה פתח 49560 ישראל ,ישראל 03‐9347158 054‐5788520

1067 בנימין פיליפסון   philipson@bezeqint.net 4 עצמון חשמונאים 73127 ישראל ,ישראל 08‐9761514 054‐7808147

1068 איגור ריז'קוב   ivr@pochta.ru 3/204 יעלים שבע בער   ישראל ,ישראל 052‐4243909 052‐8231539

1069 רחל קאופמן   spitzerr@hotmail.com החרמון כובשי רחובות 76555 ישראל ,ישראל 08‐9351457 5.29E+08

1070 Ilya konovalov   ilya_konovalov@hotmail.com bar‐lev178 b Tel‐Aviv 67291 ישראל ,ישראל 054‐4710281

1071 אליעזר קרן   kerenlaser@yahoo.com 32/5 שתל שבע באר   ,ישראל ישראל 5.45E+08 5.47E+08

1072 sss sss   a@a.com ssss ssss 12345 ישראל ,ישראל 21234 1234123

1073 נחום אסתרין   maximax@012.net.il 1\11 חנינא צלילי תל‐אביב   ישראל ,ישראל 03‐7392175 054‐4833875

1074 יפית סולימן   yafit_s@012.net.il 12 נשרים כנפי העין ראש 40800 ישראל ,ישראל 39383164 5.29E+08



1075 מורן נחום   moran_n@yahoo.com ב' כניסה 18 מרי גבעתיים 0 ישראל ,ישראל 050‐7896458 050‐8813103 0

1076 שלומי בקמן   5444544@nana.co.il השעורה דגן בית 50200 ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.78E+08

1077 עובד הישראלי   ovedh@hotmail.com 11 דידה 22 הטייסים ציונה נס 74062 ישראל ,ישראל 050‐6443215

1078 פז לזר   pazer@actcom.net.il 8 השיריון גייסות תקווה פתח 49405 ישראל ,ישראל 39231158 5.23E+08

1079 אמיר דהרי   amir‐de@zahav.net.il 11 דירה 56 טשרניחובסקי סבא כפר 44410 ישראל ,ישראל 5.25E+08

1080 בוריס פוקסמן   bfuchsmann@gmail.com 37 פינסקר פתח‐תקוה 49560 ישראל ,ישראל 054‐7699524

1081 דורון שמידט   doron@easycare.co.il 32 הארז אפרים עץ 44816 ישראל ,ישראל 03‐9362688 057‐7251156 03‐9379181

1082 ehud epstein   ehude@nur.com Ofir Herzelia 46305 ,ישראל ישראל 09‐9588127 054‐7715285

1083 איגור בידני   igor_10@netvision.net 12 יקינטון לוד   ישראל ,ישראל 89211270 5.77E+08

1084 איגור בידני   igor_9@netvision.net 22 הנביא עמוס כיכר מודיען   ישראל ,ישראל 89211270 5.77E+08

1085 רפי בוקרה   rafi.bukra@sap.com 36 תרנא חדרה   ישראל ,ישראל 46334156 5.07E+08

1086 Igor Krd   romangrant@list.ru Agalil k.Biyalik   ישראל ,ישראל 5.09E+08

1087 אמיר ארגמן   alonid@bezeqint.net המגדל גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.26E+08

1088 איגור בידני   igor_5@netvision.net הנביא עמוס כיכר מודיען   ישראל ,ישראל 89211270 5.77E+08

1089 שלום רשף   s‐reshef@internet‐zahav.net 59ב היסוד קרן ביאליק קרית 27211 ישראל ,ישראל 48712608

1090 סמדר דבורה   cool11@coolmail.co.il 52 מוהליבר יהוד   ישראל ,ישראל 35363794 5.07E+08

1091 איגור בידני   igor_8@netvision.net 12 יקינטון לוד   ,ישראל ישראל 89211270 5.77E+08

1092 איגור בידני   igor_7@netvision.net 12 יקינטון לוד   ישראל ,ישראל 89211270 5.77E+08

1093 איגור בידני   igor7@netvision.net 12 יקינטון לוד   ישראל ,ישראל 89211270 5.77E+08

1094 איגור בידני   igor6@netvision.net 12 יקינטון לוד   ישראל ,ישראל 89211270 5.77E+08

1095 איגור בידני   igor5@netvision.net 12 יקינטון לוד   ישראל ,ישראל 89211270 5.77E+08

1096 יגור בידני   igor4@netvision.net 12 יקינטון לוד   ישראל ,ישראל 89211270 5.77E+08

1097 איגור בידני   igor3@netvision.net 12 יקינטון לוד   ישראל ,ישראל 89211270 5.77E+08

1098 איגור בידני   igor2@netvision.net 12 יקינטון לוד   ישראל ,ישראל 89211270 5.77E+08

1099 א א   e@e.co.il df יהוד 45 ,ישראל ישראל 45646 46 45

1100 ניר פרידמן   nir_frid.@netvision.net.il ציפורי אשקלון   ישראל ,ישראל 5.08E+08

1101 רותם לצטר   lezzi1@walla.com 14 נתניהו יוני שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 35324360

1102 moshe or   ormoshe@netvision.net.il 11 בירם חיפה   ישראל ,ישראל 48640211 48640211

1103 עופר גפן   ofergefen@yahoo.com חיים חפץ פת   ישראל ,ישראל 5.07E+08

1104 אבי צרפתי   zarfati88@walla.co.il 26 וושינגטון ש"ד תל‐אביב   ישראל ,ישראל 03‐5181582

1105 yaniv kachlon   kachy@walla.com markus yahud 56000 ישראל ,ישראל 5.46E+08

1106 מאיר בירו   meirbiro@walla.co.il ב' כניסה 9/11 ביאליק אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 48439899 5.26E+08

1107 אלירן לזר   eliran@keh.co.il השופט עין קיבוץ השופט עין 19237 ישראל ,ישראל 49895139 5.06E+08

1108 Tzvi Strulovitch   zvist@bezeqint.net Smilanski 8 Hadera 38400 ישראל ,ישראל 04‐6342722 050‐6379529

1109 יוסף לוי   yosef839@015zahav.co.il 24 השןפטים אולגה גבעת 38321 ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.26E+08 אין
1110 סלמאן זרעיני zireeni@012.net.il תיכון בי"ס טורעאן 16950 ,ישראל ישראל 04‐6518203 5.45E+08

1111 נתי טננבאום   eteten@tel‐kazir.co.il קיבוץ קציר תל 15165 ישראל ,ישראל 46756826 5.47E+08

1112 רפאל חרד 40032187 rafi696@hotmail.com 20 בלוך ת 64161 ישראל ,ישראל 054‐5261365 054‐5261365

1113 שמעון קונקול   shimon@konkol.hopto.org האלון אורנית 44813 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.77E+08

1114 שלומי מלכה   malka18@zahav.net.il 11 משה השר גן רמת 52303 ישראל ,ישראל 03‐6770365 5.45E+08

1115 אבנר אריאלי   arieli_a@walla.co.il עזה חוף ד.נ קטחף מושב 79730 ישראל ,ישראל 5.46E+08

1116 קרן קושיצקי   kerenk@tnuva.co.il יוצ"ר שדרות ת"א   ישראל ,ישראל 054‐4867287

1117 רון בנדנר   whats_up_rb@hotmail.com 1/9 רינגלבלום שבע באר   ישראל ,ישראל 86496350 5.25E+08

1118 marina kliper   yukr@mail.ru rotem 10/5 nazareth‐illit 17000 ישראל ,ישראל 46550147 5.24E+08

1119 צבי דוד   zvih@sat‐smart.com 18 האגוז סבא כפר 44418 ישראל ,ישראל 09‐7410416 054‐6206030

1120 guy פיינברג   gguuyy@netvision.net.il 9 הפסגה האורנים כפר 73134 ישראל ,ישראל 89763134 5.07E+08

1121 igor raber   matseva@rambler.ru hi taib 24\3 hadera   ישראל ,ישראל 5.46E+08

1122 ניסים בלבל   b_nissim@netvision.net.il בגין מנחם קץמוצקין 23261 ישראל ,ישראל 48755580 5.26E+08 48755580

1123 פיטר פייגנבוים   peter‐f@tadiran‐batt.com 20 הארז רחובות 76335 ישראל ,ישראל 08‐9465374 054‐5401740

1124 ronen cohen   ronen382@013.net.il 83 צבי בן שדרות נתניה   ישראל ,ישראל 98359416 5.47E+08

1125 יעקב סבדרמיש   reut_yosef@walla.co.il 16 ציון שיבת עקרון קרית 70500 ישראל ,ישראל 89455708 5.27E+08

1126 claudio pollak   cpollakb@gmail.com maalot daphna 133 apjerusalem   ,ישראל ישראל 5321845 5.46E+08

1127 ריקי סבאג   ohauon200@walla.co.il 42 הדרים יהודה אבן 40500 ישראל ,ישראל 98991687 5.24E+08 98991687

1128 תמיר אסטרחן   tamir2busy@yahoo.com א 12 חניתה נהריה   ישראל ,ישראל 04‐9921923 054‐5585060

1129 ויקטור מאירזון   mviktor@walla.co.il ברנשטיין לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.29E+08

1130 מנהל חביב   manhal.habib@gmail.com חנא דיר חנא דיר 24973 ישראל ,ישראל 46781540 5.45E+08

1131 יהב נוני   yahavnuni@hotmail.com 139 הפיקוס ימין נוה   ישראל ,ישראל 052‐807997

1132 ירון אשר   asher_yaron@yahoo.com 2 קשטן חיפה 34984 ישראל ,ישראל 5.08E+08

1133 אלישע בורוש   elishab@walla.co.il 12/26 אונטרמן תקוה פתח 49270 ישראל ,ישראל 39300183 5.47E+08

1134 גיל רון   kphz@netvision.net.il 33 פינסקי דוד חיפה 34353 ישראל ,ישראל 48104080 5.06E+08 4.08E+08

1135 שלומי סבן   sabans@012.net.il 6 העבודה ת"א   ישראל ,ישראל 5.45E+08

1136 אריאל ענבר   arrriel@yahoo.com 39 פל‐ים מבוא ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐5823958 050‐809928

1137 איתי יעקב   itai_y@yahoo.com 19 ילין תקווה פתח 49602 ישראל ,ישראל 5.47E+08

1138 אברהם גליק   glick@isdn.net.il 17 צשקלוב ירושלים 95402 ישראל ,ישראל 02‐6518415

1139 אלי גרוס   elig@actcom.co.il 12 ביאליק סבא כפר 44448 ישראל ,ישראל 7672911 ‐ 09 778501 ‐ 0544 7672911 ‐ 09

1140 roberto della rocca   delaroca@netvision.net.il barlev 16 rehovot 76100 ישראל ,ישראל 08‐9353594 052‐3522768 08‐9353594

1141 שחר גיל   shahar_the_gil@hotmail.com החורש בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 052‐3122231 052‐4371601 04‐6288689

1142 יוני ריבלסקי   yonyr@013.net.il הסתדרות הוד‐השרון 45100 ישראל ,ישראל 09‐7464361 052‐5536133 09‐7464361

1143 נתנאל גרין   NETANELGR@WALLA.CO.IL גמזו מושב 15 האלון גמזו 73130 ישראל ,ישראל 89285949 5.06E+08

1144 דוד בל   dbdb1973 הנשיא חדרה   ישראל ,ישראל 050‐6275662

1145 Gleb Weizman   g‐comp@zahav.net.il Savion 15/4 Nesher 36822 ישראל ,ישראל 04‐8202502

1146 רחל דודפור   amigos@bezeqint.net 9/1 עמיחי רמלה 72100 ישראל ,ישראל 08‐9223537 5.08E+08

1147 אביתר שלום   evyatar@gmail.com 50 ויצמן יהוד 56240 ישראל ,ישראל 03‐5365922 052‐5211670 03‐5365922

1148 sassynoy mizrachi   sassynoy@walla.com צהל גבעתיים   ישראל ,ישראל 077‐5250223

1149 galit kedem   galit555@walla.co.il 13/8 ליבר זאב נתניה   ישראל ,ישראל 052‐8342395

1150 שי טרוצמן   shaitr@gmail.com 34 החי"ל שדרות ת"א   ישראל ,ישראל 5.24E+08 052‐2558217

1151 אלכס נשפיץ   alex123@bezeqint.net 15 ,32 אור בני  ‐שבע באר   ישראל ,ישראל 08‐6422598 050‐2139655

1152 Arthur Yavorski   arthur183@walla.com שמורק נתניה 42462 ישראל ,ישראל 98858192 5.47E+08

1153 אורי גבאי   ori_gabay@yahoo.com 4 ציפר חיים קריית 26272 ישראל ,ישראל 48413385

1154 רפי סקוב   sakov@bezeqint.net 18 אברבנאל ראשל"צ 75309 ישראל ,ישראל 9466089 ‐ 03 2562824 ‐ 052

1155 שיר קינן   shir1974@walla.co.il 16 ג'ורג 'אליוט אביב תל   ,ישראל ישראל 5.08E+08

1156 אלעד בר‐דוד   barda@walla.co.il 16 אבשלום חדרה 38245 ישראל ,ישראל 052‐4436138



1157 אפי דולברג   efid@egged.co.il 47 כצנלסון ציונה נס   ישראל ,ישראל 08 9407163 5.08E+08

1158 shaul oziyas   shaul520@netvision.net.il harava 19 yoqneam eliit 20692 ישראל ,ישראל 04‐9892379 052‐4310624

1159 יהונתן רביד   yoniravid@walla.co.il 72 אגוז מעפילי אביב תל 67437 ישראל ,ישראל 03‐7393389 5.46E+08

1160 חגי ארז   hagi_e@hotmail.com 26 היער האורנים כפר 73134 ישראל ,ישראל 08‐9762368 054‐5200772

1161 אלכס קירילובסקי   sasha152@yandex.ru זבוטינסקי שבע באר   ישראל ,ישראל 5.29E+08

1162 Ian Brown   iansha@barak‐online.net 5/2 המצור ירושלים 92544 ישראל ,ישראל 25662415 5.45E+08 25671891

1163 עדי להט   kipy11@walla.co.il 52 בילו אביב תל 64255 ישראל ,ישראל 5.23E+08

1164 יריב ניב   yarivniv@hotmail.co.il 10/9 עופרים עין רמון מצפה 80600 ישראל ,ישראל 5.06E+08

1165 עידן ר   idanice@gmail.com gf vf 4 ישראל ,ישראל 444 4 4

1166 eran franko   eranfranko@hotmail.com 6 שושנים גן רמת 52592 ישראל ,ישראל 5.08E+08

1167 עידן אדרי   idanedri10@walla.com הותיקים נשר 20300 ישראל ,ישראל 48214158 5.03E+08

1168 יוסי עוזיאל   yossiu@walla.com 4א / 1 ישראל מקווה חולון 58260 ישראל ,ישראל 03‐5035143

1169 רחל סימקין   rs_art@netvision.net.il 32 טייב יצחק הרב ת"א   ישראל ,ישראל 37305604 5.45E+08

1170 אברהם שינובר   shinover@zahav.net.il 185 התאנה חלמיש 71945 ישראל ,ישראל 89242866 5.46E+08

1171 חן עופר   santolana@hotmail.co.il הגלבוע אלפא בית קיבוץ 19140 ישראל ,ישראל 46533803 5.22E+08

1172 תמיר אחרק   timoni@walla.co.il ד.נ .אבטח שתולים 79280 ישראל ,ישראל 08‐8551481

1173 הרולד איליה   harold23@012.net.il חי תל ים בת 59642 ישראל ,ישראל 03‐5536704 054‐4878341

1174 kobi moshe   kobi.moshe@gmail.com 6/5 המצוק אדומים מעלה   ישראל ,ישראל 5.06E+08 25900737

1175 אילן ספיר   safir@bezeqint.net 32 מורן ורדים כפר 25147 ישראל ,ישראל 49977067 5.24E+08 49977067

1176 אילן ללום   ilanlal@gmail.com הולצברג שימחה משעול שדרות   ישראל ,ישראל 054‐5961388

1177 לב פורמנסקי   lev.furmnsky@intel.com 8 חלוצה גת קרית 82511 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.04E+08

1178 נחמן כץ   sachlav3@bezeqint.net 9/א הגולן רמת ירושלים 97703 ישראל ,ישראל 5.47E+08

1179 יניב אלקריאף   yanini10@walla.com 95 מגדים מושב כרמל חוף ד.נ 30875 ישראל ,ישראל 5.28E+08

1180 דני אלבוחר   danny.albocher@gmail.com 38/5 אינטרנציונאל חיפה   ,ישראל ישראל 054‐7822161

1181 אלישע נתליפוב   elishana1@walla.co.il הנרקיסים הכרמל טירת 30200 ישראל ,ישראל 48573867 5.46E+08

1182 אדי לב נאור   levnaor@zahav.net.il יברבוים ראשל"צ 75235 ישראל ,ישראל 03‐9690604 052‐8905134

1183 yakir avidar   yakiravidar@walla.com prug ks 44323 ישראל ,ישראל 5.44E+08

1184 אופיר רוט   orot@e‐bdev.com יצחק לוי אביב תל   ישראל ,ישראל 5.23E+08

1185 שאולי חלף   shauli_halaf@walla.com 65 קק"ל טבעון קרית 36082 ישראל ,ישראל 49832074 49832074

1186 מיכל ניצן   michal33333@bezeqint.net 43 חרות גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐6132610

1187 yossi gotlieb 55726764 gsharong@bezeqint.net itamar ben avi 3 kfar saba 44406 ישראל ,ישראל 09‐7417438 054‐5608917 9746113

1188 אסף גולוב   agolov@walla.co.il 8 לוין מיכאל ראשל"צ   ישראל ,ישראל 5.08E+08

1189 yuri kraizman   yorri11@yandex.ru aluf holon 58417 ישראל ,ישראל 35584398 5.48E+08

1190 שמעון טסלר   shimonts@rafael.co.il 3א שימקין חיפה 34750 ישראל ,ישראל 04‐8244601

1191 ג שלום   f@f.co.il dew גן רמת 46 ישראל ,ישראל 64 46 46

1192 שלמה ערמוני armony@elbitsystems.com 1/4 טברסקי חיפה 34759 ,ישראל ישראל 04‐8245787 050‐7525702

1193 אלנה פרידמן   alex_kz@012.net.il 7/10 החשמונאים גן רמת 52482 ישראל ,ישראל 03‐6723121 054‐4341423

1194 ישי פריהן   ishaifrayhan@walla.com התפוח אל בית 90631 ישראל ,ישראל 5.45E+08 29973435

1195 קרן בוסידן   kerenbo@court.gov.il הממציא ירושלים   ,ישראל ישראל 050‐6255330

1196 אירמין מנשר   irmin1@walla.co.il 31 אריה מזל השרון הוד   ,ישראל ישראל 97425316

1197 יקיר בן‐נון   yakir@012.net.il 5 לנדאו לציון ראשון 75701 ,ישראל ישראל 03‐9621716 050‐5279728

1198 משה כץ   moshe@hotmail.com ירמיהו ת"א 90210 ישראל ,ישראל 5.09E+08

1200 מירי צ'רטקוף   minoch@013.net כסלו שביל כרמיאל 21960 ישראל ,ישראל 49885207

1201 עידו רם   ido_ram@zahav.net.il בזלת חנניה בית מושב 37807 ישראל ,ישראל 46101111

1202 לידור להב   lidor1980@walla.com 183 הלוטם ינוב מושב 42825 ישראל ,ישראל 5.23E+08 98985041

1203 טל עוזר   tal@ef‐a.co.il 63 השקד חרות מושב 40691 ישראל ,ישראל 09‐7968128 050‐7630633 09‐7968232

1204 אורי חן   cheneli@walla.co.il 10/19 גמליאל רכן נתניה 42239 ישראל ,ישראל 98322488 5.22E+08

1205 שלום הדס   a@a.co.il בגגד לוד 56 ישראל ,ישראל 46 46 46

1206 ה נ   b@b.co.il jml שאן בית 456 ישראל ,ישראל 46 416 136

1207 צ ל   c@c.co.il j עפולה 25 ישראל ,ישראל 46 145 163

1208 דני ר   d@d.co.il jl גן רמת 46 ישראל ,ישראל 13 146 163

1209 ךםך לך   g@g.co.i ml גן רמת 5465 ישראל ,ישראל 46 46 46

1210 יצחק שרון   ykesharon@bezeqint.net 13 הזמורה ראשל"ץ   ישראל ,ישראל 054‐4674114 02‐5346182

1211 יפעת עופרי   yifatpaz37@walla.co.il לוטוס אשקלון   ישראל ,ישראל 86728621 5.08E+08

1212 אביעד כהן   C_Aviad@zahav.net.il 71 הגרדום עולי לציון ראשון   ישראל ,ישראל 03‐9661666 054‐5574146

1213 ארקדי פרפליצקי   arik1969@bezeqint.net 9/20 צרויה בן יואב אשדוד 77462 ישראל ,ישראל 08‐8658414 050‐7549602

1214 אנו מורחי‐לוי   anu@netvision.net.il 63 דירה 131 איש חזון גן רמת 52370 ישראל ,ישראל 052‐3483197 03‐5742580

1215 עוז שמש   ozshemesh@yahoo.com 10 חיים חפץ אתא קרית 28032 ישראל ,ישראל 052‐8080‐596 04‐848‐1111

1216 רון עילם   ronieilam@hotmail.com ציון הר לציון ראשון 75238 ישראל ,ישראל 0523‐233184 03‐9693530

1217 עידן רהב   idanrr@walla.com 140 יהודה בן אביב תל   ישראל ,ישראל 3 3

1218 טליה ביטון   taliabb@walla.com 18 סמילנסקי נתניה   ישראל ,ישראל 9 9

1219 דוד וידל   vidald@netvisin.net.il לכיש נחל חדרה   ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.08E+08

1220 אורי לאני   l‐uri10@013.net.il 18 כלנית ציון מבשרת   ישראל ,ישראל 5.06E+08 25818615

1221 עידו סגל   idosegal0@walla.com 3 הגפן חיפה 52 ישראל ,ישראל 4 4 4

1222 יפית תמיר   yafitamir@walla.com 2 העוגן אשדוד 52 ישראל ,ישראל 8 8 8

1223 רענן אברהם   raananavr@walla.com 45 גוריון בן הרצליה   ישראל ,ישראל 9 9 9

1224 שלומי פברקר   stav241@walla.co.il 9 שבע ובת דאובן לציון ראשון   ,ישראל ישראל 77400061 5.28E+08

1225 ריקי דוידוב   rikyda@hotmail.co.il הגנה מוצקין קרית 26376 ישראל ,ישראל 04‐8730630 052‐6480286

1226 יוסי גל   yosigalgal@walla.com הרצל תקוה פתח   ישראל ,ישראל 3 3 3

1227 קרן הדר   kerenhdr@hotmail.com 10/3 נון בן שבע באר   ישראל ,ישראל 09‐8651313 052‐8566105

1228 שלמה כהן   shlomoon@walla.com 3 הימים ששת אילת   ישראל ,ישראל 8 8 8

1229 קרן ספיר   kerensap@walla.com שזר זלמן חדרה   ישראל ,ישראל 9 9 9

1230 ערן לוי   eranlove@walla.com סמילנסקי רחובות   ישראל ,ישראל 8 8 8

1231 שמעון מרום   marom@tx.technion.ac.il 8 ירקון חיפה 34465 ישראל ,ישראל 04‐8241719 0544‐799897

1232 חיים סיני   haimsin@zahav.net.il 38 נורית חיפה 34654 ישראל ,ישראל 04‐8263086 054‐4263833 04‐6544328

1233 רון לוין   rlevin@quantomix.com 20 תרשיש שוהם   ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.22E+08 35745140

1234 עמירם רבר   amiram12345@hotmail.com 78 הילל אבא ר"ג 52623 ישראל ,ישראל 052‐3743056

1235 איל בונה   boneh@012.net.il 36 בגין מנחם מוצקין קרית 26231 ישראל ,ישראל 04‐8765317 050‐8268337

1236 שירן אשכנזי   _cielo@walla.com פרנק אנה ים בת 59652 ישראל ,ישראל 35525926

1237 Pavel Golkov   golkovp@bezeqint.net Izhak Vardimon Ashdod 77467 ישראל ,ישראל 88657807 54945159

1238 משה סבן   moshesaban_75@walla.com 12 ויצמן בת‐ים 59342 ישראל ,ישראל 5.46E+08

1239 איליה צסיס   tsesis@barak‐online.net גרוסמן מאיר שבע באר 84000 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.45E+08



1240 מורן כהן‐צדק   eldad_ctz@yahoo.com ד.נ .משגב יודפת 20180 ישראל ,ישראל 9800111‐04 7725123‐054 9800354‐04

1241 עוזי רובינשטיין   urubinst@gmail.com שיאון עילית יוקנעם   ישראל ,ישראל 052‐2772861

1242 איל סקולסקי   eskulsky@yahoo.com 15א הנוריות טבעון קרית   ישראל ,ישראל 5.09E+08

1243 גיא שרעבי   ronen_707@hotmail.com 14 השעורה דגן בית 50200 ישראל ,ישראל 050‐6803033

1244 יעל אשל   elic18@walla.co.il 52 השחפים רעננה   ישראל ,ישראל 09‐7713884 054‐8882847

1245 אלכס רזניק   alex.reznik@terayon.com 3/2 הפטמן גן רמת 52433 ישראל ,ישראל 03‐670‐1178 0545‐607087

1246 יוסף שיני   YOusef_arsenal@hotmail.com אלמוכלס נצרת 16000 ישראל ,ישראל 5.47E+08

1247 ארז אלוני   erez.aloni@ge.com אורן בית אורן בית 30044 ישראל ,ישראל 054‐7701973 48563676

1248 יהושע ממן   sonysony1@walla.co.il 15 עוזיאל בית מושב 15 עוזיאל בית מושב 99794 ישראל ,ישראל 08‐9225388

1249 מאשה דהן   maschadahan@hotmail.com 5/16 היסוד קרן שמואל גבעת 54051 ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.48E+08

1250 עובדיה כוכבי   cohavisi@012.net.il 15 רוטשילד תקוה פתח 49340 ישראל ,ישראל 39301457 5.48E+08

1251 יניב פור   yanivpur@netvision.net.il 6 קורצ'אק יאנוש ראשל"צ 75628 ישראל ,ישראל 050‐3013294 050‐7678032

1252 נונה dvorkin   genok@hotmail.com haroe ramat gan 52400 ישראל ,ישראל 5.44E+08 54314484

1253 תומר צח   tometz@netvision.net.il 4 דירה 44 רוחמה גן רמת   ,ישראל ישראל 5.48E+08 5.48E+08

1254 נתן חיימוביץ   natan_h1@walla.co.il 2ד/7 הנשיא יהודה רבי חיפה 35425 ישראל ,ישראל 48362170 5.1E+08 48362170

1255 גיל מסיקה   mesikafm@zahav.net.il 71 ארלוזורוב ר"ג   ישראל ,ישראל 36726466

1256 צביקה הר‐זהב   zvikahz@hotmail.co.il 13 רשי הוד‐השרון 45287 ישראל ,ישראל 052‐4667913

1257 רותי כהן   ruty59@walla.com 10 דירה 74 תקוה פתח נתניה 42322 ישראל ,ישראל 98613406 5.22E+08

1258 לימור לשנייאק   limor‐98@zahav.net.il 39/2 התפוצות גן רמת 52264 ישראל ,ישראל 6744756

1259 שלי תותחני   rshelly@walla.co.il סיסם עומר 84965 ישראל ,ישראל 86460575

1260 תמר הררי   timorh@gmail.com 11 יונתן מבצע סבא כפר   ישראל ,ישראל 09‐7677802 5.22E+08

1261 נתן חיימוביץ   natan_h2@walla.co.il הנשיא2ד/7 יהודה רבי חיפה 35425 ישראל ,ישראל 48362170 5.1E+08 48362170

1262 גיל מלכה   gmalka02@hotmail.com 4/ג החשמונאית מרים אביב תל   ישראל ,ישראל 5.42E+08 36041947

1263 גבי עטיה   AMIT4586@NETVISION.NET.IL 17 משק מהרל כרם מהרל כרם 30840 ישראל ,ישראל 04‐9840061 5.23E+08

1264 שרון טיבי   shan@bezeqnet.il 17/3 השיקמה אדומים מעלה   ישראל ,ישראל 02‐5354945 050‐6247771

1265 אורנה לעדן   la1234@013.net.il 30 הרמה תקווה גני 55900 ישראל ,ישראל 35355167 5.44E+08 36359611

1266 יוסי כהן   yossi.cohen@MOTOROLA.COM 21 פשוש השרון הוד 45354 ישראל ,ישראל 09‐7410562 057‐5659610

1267 יפית יעקובוביץ   yafit@hilan.co.il 14 צבי בן שמעון גבעתיים   ישראל ,ישראל 052‐8797507 03‐5730918 03‐6383235

1268 סילבי רפאל   sylviaraf@walla.co.il 3 עתלית תקוה פתח 49723 ישראל ,ישראל 054‐4559959 03‐9224229

1269 יאיר עזרן   barazran@bezeqint.net 58.1 הושוע עפולה   ישראל ,ישראל 5.29E+08 46402120 46506271

1270 ענת רגב   idanzip@netvision.net.il 13 המגן השרון הוד 45390 ישראל ,ישראל 97444702

1271 ארתור קרישטול   art_kri@yahoo.com 9 אחימאיר אבא רמלה 72284 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1272 anatoly rais   tolush@walla.com לוץ שרל חיפה 35011 ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.03E+08

1273 ליאת חסידי   liat_has@walla.co.il 11 התקווה לציון ראשון 75226 ישראל ,ישראל 39694955 5.24E+08

1274 עובד לוי   ovedlevi@walla.co.il 27 נורדאו ראשלצ 75263 ישראל ,ישראל 39566237 5.24E+08

1275 moshe handler moshe_handler@walla.co.il 23102 ת.ד ירושלים 91230 ,ישראל ישראל 5.23E+08

1276 ענבל דקל   inbaldek@gmail.com 1 מטודלה ירושלים   ישראל ,ישראל 25667242 5.46E+08

1277 אמיר ארצי   amir.artsi@gmail.com 65/22 סן‐מרטין לוד 71279 ישראל ,ישראל 89230526 5.45E+08

1278 אוסנת אברהם   boa010@mot.com 9 סופר יעקב לציון ראשון 75295 ,ישראל ישראל 057‐7760940 057‐7555450

1279 אוחיון יפית אוחיון   yafito@pelephone.co.il שינדלר אוסקר שבע באר 84718 ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.04E+08 0

1280 איתן מרדכי   dor1996@012.net.il 19 אגוז חללי לוד   ישראל ,ישראל 36823283 5.23E+08

1281 מירב דקיס   meronen@hotmail.co.il 6 פולד ברכה אתא קריית 28056 ישראל ,ישראל 04‐8443218 5.24E+08

1282 ליאור קליימן   lior_k@holit.co.il חולית חולית 85458 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.48E+08

1283 ניר מרום   nir_marom@mckinsey.com 4 השחף בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 04‐6180919 5.45E+08

1284 שונטל אזרד   shontal7@netvision.net.il חיים קרית 30 מנגר איציק חיים קרית   ישראל ,ישראל 48491702 5.44E+08

1285  גבי אלעד   gabied@013.net.il צבעוני מודעין   ישראל ,ישראל 99262538 5.23E+08

1286 הילה בר‐יוסף   baryosef@012.net.il 10א בר‐כוכבא נס‐ציונה   ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.47E+08

1287 קרן שר   kerensj@tx.technion.ac.il 13 ברנר חיפה   ישראל ,ישראל 48123012 5.23E+08

1288 כרמית שרעבי   A_ORON@012.NET.IL 1 כוכבא בר רמתגן 52362 ישראל ,ישראל 36771456

1289 יוהד דיקמן   dickman_y@hotmail.com 94 הדס כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 5.07E+08

1290 יוסף פלקסין   jplaksin@hotmail.com 1 אפשטיין ירושלים 96555 ישראל ,ישראל 02‐6418123 052‐22181932

1291 עוזי מזרחי   uziliron@012.net.il 98 הארזים שמש בית 99000 ישראל ,ישראל 02‐9917161 5.08E+08

1292 זלדה אוריך   jonatan_u@walla.co.il 68 הרצל סבא כפר 44213 ישראל ,ישראל 97658416 5.42E+08

1293 דמיטרי ברקוביץ   dberkov@012.net.il 3/58 הפרחים חיפה 34733 ישראל ,ישראל 050‐8437467

1294 ניקי יוהנוט   nick@ravidtravel.co.il 75/13 גולומב הרצליה 46305 ישראל ,ישראל 5.04E+08

1295 חיה מיוחס   meyuchas@013.net.il 6 ישוב שאר גן רמת 52276 ישראל ,ישראל 6768533

1296 Boris Shamaev   boris_lev@walla.co.il 28/6 קהיר קדושי holon   ישראל ,ישראל 5.45E+08 35012666

1297 תומר צדקה   tomer511@walla.co.il 13 עמרם בן חולון 58846 ישראל ,ישראל 35592874 5.07E+08 35592874

1298 אולג פייקין   olegp1@gmail.com 9/16 ברית בני השרון הוד 45265 ישראל ,ישראל 09‐7458492 054‐4690064

1299 אילן רוזנברג   ilanr1@yahoo.com 90 גלבוע מנשה אלפי   ישראל ,ישראל 5.47E+08

1300 gabi bar   mytom1@speedy.co.il 9 ההדרים ראשל"צ 75205 ישראל ,ישראל 054‐4779536

1301 yaniv levi   yaniv6@netvision.net.il hibner 42 petah tikva   ישראל ,ישראל 03 9232598 543563 0507

1302 חנן שילון   hanan_shilon@hotmail.com 86 שושן אבן שבע באר   ישראל ,ישראל 5.46E+08 86422722

1303 דני לוי   dannylevi75@yahoo.com 13 הלבנון מגדל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9709895 050‐696‐7265

1304 Mor Kalev   morly_k@bezeqint.net Teshernichovsky 62/b jerusalem 92585 ,ישראל ישראל 02‐6481742 054‐5‐606‐202 02‐6481742

1305 חנן ניסנבאום   nisenbaum@mcc.org.il 14 חוגלה רחובות 76329 ,ישראל ישראל 08‐9468212 5.29E+08

1306 איריס שקד   stav22@Bezeqint.net 5/1 יסמין אתא קריית 28232 ישראל ,ישראל 48480539 5.23E+08

1307 yaakov cohen   kobidahan@bezeqint.net gfhgfc gfhgfh gfddh ישראל ,ישראל gfhgfh gfhgfh ghfgh

1308 ילנה בורובסקי   yelena39@bezeqint.net 7/5 הצפון כוכב אשדוד 77750 ישראל ,ישראל 08‐8676922 054‐7518575

1309 alexandr troyanovski   alexandr10@bezeqint.net daliy 8\11 nazareth‐illit   ישראל ,ישראל 46000412 5.47E+08

1310 שילה שאול   sheilashaul@yahoo.com 29 הנשיאים תקוה פתח   ישראל ,ישראל 03‐9235589 052‐2959827 03‐9754183

1311 זיו הרפז BMC חברת   ziv_harpaz@yahoo.com ת.ד .58168 6 הברזל אביב תל 61581 ישראל ,ישראל 5.24E+08

1312 יבגני שוורץ   bazilio@bezeqint.net ד '1 ב'24 הפסגה אריאל 44837 ישראל ,ישראל 03‐9365230 054‐7365031

1313 מישל כהן   galniv10@gmail.com פ מ 98481 ישראל ,ישראל 02‐5355668 054‐5637674

1314 יהודה טויטו   yehuda133@bezeqint.net א 12 שלומציון גן רמת 52336 ישראל ,ישראל 03 5740487

1315 גבי אלעד   gabied@013.net צבעוני מודעין   ישראל ,ישראל 5.23E+08

1316 זהר וולף   wolfzt@hotmail.com א' 105 הגיא מורד כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 050‐5472182 04‐9998976

1317 אהרון טביב   rahelll@walla.co.il 17 רות תקווה פתח   ישראל ,ישראל 054‐5250444

1318 shim szabo   flyingelephant@hotmail.com boyar 7 tel aviv 69127 ישראל ,ישראל 03‐6416739 5.23E+08

1319 אלעד כהן   ce84@walla.com 44 עוזיאל שמואל גבעת 54014 ישראל ,ישראל 35323665 5.09E+08

1320 אהד איתם   ohad_e@yahoo.com 28ב אפק עילית יוקנעם 20692 ישראל ,ישראל 054‐425‐2633 054‐425‐2634

1321 קרן סיבוני   siboni_k@delek.co.il ש.הרטום נתניה   ישראל ,ישראל 050‐6908474



1322 רוזמרי קפלון   ROSIEANDYORAM@GMAIL.COM 26 הירדן משעול שדרות 87127 ישראל ,ישראל 5.24E+08

1323 עמית ויינר   amitwa@mcc.org.il 59 ת.ד שורק עמק ד"נ הדר גני 76830 ישראל ,ישראל 89349257 5.28E+08

1324 שלמה וול   hasamba@walla.co.il הכרמל חוף ניר‐עציון 30808 ישראל ,ישראל 5.06E+08 5.23E+08

1325 מיכל סויסא   mosh09mi@bezeqint.net 37 לכיש נחל אשדוד   ישראל ,ישראל 88543651 5.07E+08

1326 inna pergament   ipergm@hotmail.com david elazar modiin   ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.24E+08

1327 אדריאן פינקל   adrianfi@netvision.net.il 11/2 המעפילים נשר 36610 ישראל ,ישראל 04‐8202362 050‐6360233

1328 ישי סופר   soferi@netvision.net.il 8/1 צדוק רבי שמש בית 99000 ישראל ,ישראל 29994319 5.07E+08 29992777

1329 דב פלדמן   dubifeld@yahoo.com ת.ד.1403 השרון רמת 47113 ,ישראל ישראל 36992173 5.45E+08 36992173

1330 אליק שרון   elik_sharon@walla.co.il 31/3 תורן חיים ירושלים   ,ישראל ישראל 5.28E+08

1331 גרטי אברמוביץ צפריר   grety@motorola.com 27 יעקוב זכרון תקווה פתח   ישראל ,ישראל 5.45E+08 03‐9271059

1332 יהודה ואזאנא   yehuda012@012.net.il 17/14 היסוד קרן שבע באר 84896 ישראל ,ישראל 86234776 5.25E+08

1333 סטאס פרפרוב   PUFIK@CO.il 17 סער קצרין 12900 ,ישראל ישראל 5.48E+08 5.48E+08

1334 משה ארביב   MOSEARBIV 3 קויפמן שבע באר 84750 ,ישראל ישראל 5.48E+08

1335 עופר וקסלר   woffer@bezeqint.net 3 היסוד קרן שמואל גבעת 54051 ,ישראל ישראל 052‐3664176

1336 רן בנימיני   valeess@netvision.net.il 28 נבון דוד מגשימים 56910 ישראל ,ישראל 052‐4745431 03‐9323406 03‐9323406

1337 עמיחי אונגר   aungar@mercury.com 12 המור הר אלקנה 44814 ישראל ,ישראל 052‐3306132 03‐5399476

1338 מרדכי קורי   moty.cory@gmail.com 52 הגליל רעננה 43252 ישראל ,ישראל 09‐7433419 054‐5442244

1339 רוחמה בן ענת   rba@actcom.co.il 7 האשל נשר   ישראל ,ישראל 5.23E+08 48292350

1340 רעות פלג   reut_peleg 73 הכרמל כפ"ס   ישראל ,ישראל 054‐4641035 09‐7669437

1341 oksana gagarin   ukol67@rambler.ru dereh ha yam 193 haifa   ישראל ,ישראל 5.45E+08

1342 amaztya bloch   amaztya@walla.co.il יהודה הרי דניאל נווה 90909 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1343 רות צרור   amitzror@012.net 31 הסנהדרין חולון   ישראל ,ישראל 35036450

1344 דוד תורג'מן   davidt4@bezeqint.net 2/7 הנחלים אדומים מעלה 98350 ישראל ,ישראל 02‐5354992 050‐8870146

1345 ערן שרון   eran‐md@zahav.net.il 9 בגין מנחם שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 03‐5326463 050‐3088830

1346 בועז אבידן   bsavidan@biu.013.net.il הילה מחנה שורק ד.נ .גן 76100 ישראל ,ישראל 03‐9432652 050‐6291478

1347 אריה קליין   arkl1@netvision.net.il 4/5 אגוז עפולה 18396 ישראל ,ישראל 04‐6404408 052‐3607835

1348 eliran zada   eliran_zada@yahoo.com 14 דירה 12 דליה ראשלצ 75280 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.25E+08

1349 יובל אסרף   uvi10@012.net.il 22 ליפצ'ין סול ירושלים 93234 ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.42E+08

1350 אורי מרכוס   uridalia@hotmail.com 24/19 רותם עלית נצרת 17097 ישראל ,ישראל 04‐6574903 052‐3761444

1351 ג'ף רובין   geoff@rotal.co.il זית יונה כפר 40300 ישראל ,ישראל 0528‐567901 09‐8946849 09‐8946849

1352 אדם שטיינמץ   adam012@012.net.il 94 ה 'באייר העין ראש 48056 ישראל ,ישראל 03‐9011488 054‐4264492 03‐9013621

1353 יעקב יעקובוב   jakov2705@walla.co.il 51 אבישי שבע באר   ישראל ,ישראל 86421038 5.03E+08

1354 עירית כהן   giladk1@hotmail.co.il 9 כנען הר ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 5.47E+09

1355 קרול דנילוף   KAROL@POST.TAU.AC.IL ד.נ .המרכז טרומן כפר 73150 ישראל ,ישראל 5.06E+08 36462989 36462974

1356 דן הללי   hallalidk@bezeqint.net 15/2 שטרן יאיר נתניה 42487 ישראל ,ישראל 077‐8844118 052‐3869911

1358 יורם פרץ yoram@icyou.co.il 19 סוקולוב נתניה ,ישראל ישראל 98842991 5.43E+08

1359 Itay Even Hen   Itay@itay.homeip.net 3rd. Hagefen St. Hadera 38413 ישראל ,ישראל 04‐6332506 050‐5450721

1360 אבינועם ביינגלס   avinoam.beinglass@creo.com 5 הצופים מעלה רמת‐גן 52488 ישראל ,ישראל 03‐6700257 054‐4734531

1361 Tal Rudnitsky   talik2k@gmail.com Israel Ben Zeev 13 Jerusalem 97231 ישראל ,ישראל 5.24E+08

1362 אריק רגב   simpati@walla,com האלה שתולים 79280 ישראל ,ישראל 08‐8677738 054‐4824541

1363 שי כהנא   ssok@netvision.net.il 26 החצב נשר 36870 ישראל ,ישראל 5.42E+08

1364 עטר פלג   iddop@pob.huji.ac.il יבנה קבוצת יבנה קבוצת 79233 ישראל ,ישראל 08‐8548558 052‐2402491

1365 עמרי שאנן   nojunkplease@mail.com 14 אפקים ת"א 69697 ישראל ,ישראל 03‐6412989 09‐9555257 123 שלוחה
1366 אסף פלשבסקי   userasi@nana.co.il 37 התפוח פרדסיה   ישראל ,ישראל 5.08E+08

1367 משה לוי   eran_levy3211@hotmail.co.il 48 האלון ישי רמת 30095 ישראל ,ישראל 04‐9835044 5.08E+08

1368 AVI GOLD   AVI@MASHOVIT.COM ALUMOT OMER 84965 ישראל ,ישראל 5.47E+08 08‐6200307 08‐6467781

1369 ראול אסיה   rassia@vyyo.com 19 הלבונה מבוא אדר הר   ישראל ,ישראל 39769834 5.45E+08

1370 שמחה רבנוף   ravnofs@walla.com יהלום מונוסון נווה 60190 ישראל ,ישראל 35335889 5.07E+08 35333471

1371 שמחה רבנוף   ravnof_s@meuhedet.co.il 29 יהלום יהוד מונוסון נווה 60190 ישראל ,ישראל 35335889 35202381 35333471

1372 דן אדרי   DANEDERY2003@HOTMAIL.COM 32 דירה 30 בניין מיכשוילי אשדוד   ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.25E+08

1373 אבי כהן   avieitan1234@walla.co.il 11 הנרקיס עלי 44828 ישראל ,ישראל 29943178

1374 שלמה וטנשטיין   shlomiwe@bezenqint.net א 12 קק"ל י‐ם   ישראל ,ישראל 5.07E+08

1375 קובי בוטבול   aa989@hotmail,.co.il 16 הגאונים שבע באר   ישראל ,ישראל 5.29E+08

1376 עודד קם   odedkam@bezeqint.net 4 החרצית מונד תל 40600 ישראל ,ישראל 5.73E+08

1377 ליאור ספקטור   iorsp@netvision.net.il 22 לוין ומיכאל חנה ראשל"צ   ישראל ,ישראל 050‐4300588

1378 amir peri   amir@zaurus.co.il היובל רעננה   ישראל ,ישראל 97451850 5.48E+08

1379 גיל שני 51379329 gil@tevelsoft.co.il 7 הכלנית אורנית 44813 ישראל ,ישראל 03‐9360010 050‐2513570 03‐9369739

1380 הילה אילוז   hilla12345@hotmail.co.il 4 גלעד לוד 71278 ישראל ,ישראל 89229523 5.03E+08

1381 אריה שם טוב   s_artor@walla.com 10 התאנה חולון   ישראל ,ישראל 5.45E+08

1382 עידן אביעד   aidan@lumenis.com 61 העיברי הגדוד חיים קרית 26305 ישראל ,ישראל 5.08E+08

1383 שהם זיו   shohamz@tapuz.co.il 6/27 קם שדרות גן רמת 52295 ישראל ,ישראל 03‐6747927

1384 שלמה וטנשטיין   shlomiwe@bezeqint.net א 12 קק"ל י‐ם 92428 ישראל ,ישראל 5.07E+08

1385 ערן אבידור   eran_avidor@yahoo.com הרימון חיים גן 44910 ישראל ,ישראל 97442980 5.45E+08

1386 שחר צח   shahartza@gmail.com 8/1 קראוזה חולון   ישראל ,ישראל 36511969 5.27E+08

1387 אבי סמרנו   samaravi@bezeqint.net 39 ניסנבאום בת‐ים 59210 ישראל ,ישראל 050‐8894436 050‐8841117

1388 נתן מגר   tomibz@hotmail.com זית‐שמן אפרתה 90435 ישראל ,ישראל 29309080 5.45E+08 29934365

1389 משה רכמוט   mosherachmut@walla.com ברכה ברכה 44835 ישראל ,ישראל 02‐9709402 052‐8319922

1390 סטניסלב סוושצ'ינסקי   dynamos@mail.ru 3/7 פיק''א חדרה 38104 ישראל ,ישראל 04‐6331523 5.47E+08

1391 כפיר כהן   skfirc@t2.technion.ac.il 92 בז כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 5.48E+08

1392 רני דרור   inar@netvision.net.il בילינסון חיים קרית 26265 ישראל ,ישראל 5.26E+08 48720796

1393 אורן נחמני   oren_liraz@walla.com הרצוג עכו 24212 ישראל ,ישראל 5.28E+08

1394 אורן יודוביץ   orenyudov@hotmail.com 65 חן נתיב חיפה 32688 ישראל ,ישראל 04‐8228464 052‐3992970

1395 פאולה נ .שנידלדר   paulanudelmanil@yahoo.com.br 13/6 ויצמן נהריה 22407 ישראל ,ישראל 5.02E+08

1396 דוד שורקי   shasy01@ bezeqint.net זולוטרוב חדרה 38496 ישראל ,ישראל 46200790 5.43E+08

1397 דן גולדבלט   dango@bgu.ac.il 20 ב טלי מחנה   ישראל ,ישראל 08‐6505541

1398 חיים שגיב   sagiv_h@walla.co.il 27 בגין שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 03‐5327399

1399 אבינועם עדני   aadani@zahav.net.il נחמיה רעננה   ישראל ,ישראל 97749922 97749932

1400 יורם ברזלי   bayoram@nana.co.il 11 טופז קיסריה 38900 ישראל ,ישראל 04‐6260079 6363045 46363045

1401 יניב דוננפלד   yaniv@sanrad.com 19א פאדובה קהילת אביב תל 69404 ישראל ,ישראל 050‐6916500 03‐6474104

1402 רומן גוז   goz_roman@mail.ru 15 גוריון בן שמואל גבעת 54031 ישראל ,ישראל 5.27E+08

1403 אבי מנאשר   menasher@tx.technion.ac.il 3/5 אילת אחי כפר‐יונה   ,ישראל ישראל 052‐8816450 052‐8816450

1404 דלית כספין   dalic@netvision.net.il 90 המייסדים כרכור   ישראל ,ישראל 46378128



1405 אבי דגן   daganavi@zahav.net.il 10 סרוק בן לציון ראשון 75757 ישראל ,ישראל 03‐9526567 057‐8151002

1406 יוסי שמול   SHMOL1@012.NET.IL 20 צבר העמק מגדל 23044 ישראל ,ישראל 5.78E+08 46440439

1407 גדעון אוסימו   GEZER1@HOTMAIL.COM 26 בלינסון חדרה   ישראל ,ישראל 46248678 5.26E+08

1408 סיגלית רזיאל   razielr@zahav.net.il 30 המרגניות ישי רמת 30095 ישראל ,ישראל 49532840 5.44E+08

1409 עדו; קרילה   ido_mia@012.net.ilן 57/16 ציון חובבי אביב תל 63346 ישראל ,ישראל 054‐5954606

1410 jacob wander   billy@tzora.co.il d.n.shimshon tzora 99803 ישראל ,ישראל 29908303

1411 שרון אסם   sharon.osem@comverse.com הליבנה עדה גבעת 37808 ישראל ,ישראל 052‐8549973

1412 אמיר אובל   amir.uval@gmail.com 151 כצנלסון גבעתיים 53275 ישראל ,ישראל 03‐6736373 054‐7235689 03‐6736373

1413 שלמה וטנשטיין   shlomiwe@gmail.com 48 א 'דירה 12 קק"ל ירושלים 92428 ישראל ,ישראל 5.07E+08

1414 ארז בן נח   erez_ben@walla.xo.il 5 העירית נתניה   ישראל ,ישראל 98658927 5.25E+08

1415 Leon Zlotnik   leon7@netvision.net.il Geulim 50/1 holon 58402 ישראל ,ישראל 0577‐598326

1416 יניב ירמיהו   yaniv_77@yahoo.com 1/3 בוסתן רחובות 76564 ישראל ,ישראל 077‐6631100 054‐5386610

1417 רז רבב   rr1979@walla.co.il אליהו גן רמת   ישראל ,ישראל 5.08E+08

1418 תמי שורץ   tamis@walla.co.il 15 ליכט אזור 58007 ישראל ,ישראל 054‐4262495

1419 מרינה סולוצקי   azus@hotmail.co.il 51/1 ויצמן סבא כפר   ישראל ,ישראל 97462823 5.45E+08

1420 ליאור זאוי   tit123@walla.com 6/8 אדר אשדוד   ישראל ,ישראל 5.26E+08 88676511

1421 Ezer Frechtman   ezer.frechtman@sap.com HaYasmin 27 Hadera 38506 ישראל ,ישראל 054‐7399353

1422 דרור שפירא   dr_shp@yahoo.com 118 ביאליק חולון 58442 ישראל ,ישראל 03‐5058876

1423 עמיחי טל   ami@vocaltec.com 4 רוזנבלום הרצל אביב תל 69379 ישראל ,ישראל 03‐6999884 054‐4802222 03‐6999045

1424 שחר מעוז   sm914@walla.com 1 ברש אשר הרצליה   ישראל ,ישראל 09‐9583478 5.47E+08

1425 natasha balykin   shura_7_2@hotmail.com hasayfan 5/5 raanana   ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.48E+08

1426 מיכאל בסין   mike@rednet.co.il 20 דירה 21 הגליל כ"ס 44232 ישראל ,ישראל 054‐8071107 97674692 97674692

1427 אייל עומר   eyal_omer@yahoo.com 54/7 מוריץ דניאל אביב תל 69345 ישראל ,ישראל 052‐2401061 03‐9114449

1428 מקסים גורדובר   maxsa@013.net 24 כוכבא בר ירושלים   ישראל ,ישראל 052‐2268844

1429 עפרה גושן גושן   BARAKIIIII@WALLA.COM 4 כוכבא בר ירושלים   ישראל ,ישראל 26793733

1430 פלג חי   peleg9@gmail.com ‐ יגור קיבוץ 30065 ישראל ,ישראל 054‐5618378 04‐9848378 ‐

1432 יגאל באלטה   baltayig@netvision.net.il 24/14 בגין מנחם אשקלון 78421 ישראל ,ישראל 86725906 5.45E+09

1433 שילה אביני   shiloav@bezeqint.net 60\3 המשפט נתיבות עילית מודיעין 71919 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1434 בלה מושינסקי   anastas1@bezeqint.net 10 דירה 12 האי רב בר דוד חיפה 35593 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.44E+08

1435 לירן גלעדי   LIRAN_RH@WALLA.COM 1 שליט דה חולון 58444 ישראל ,ישראל 6511410 03

1436 noa dvorkin   nona_mm@hotmail.com emanuel zamir 1/8 petah tikva 12345 ישראל ,ישראל 0542428143‐gennady 5.44E+08

1437 אלרואי שליט   shalitab@zahav.net.il התפוצות גן רמת 52264 ישראל ,ישראל 36768214 5.42E+08

1438 תומר חורב   tomerhorev@walla.co.il 8 דקר אשדוד 77413 ישראל ,ישראל 88692475 5.45E+08 88692475

1439 יפתח טמיר   yifty@hotmail.com 9 הצנחנים השרון הוד 45295 ישראל ,ישראל 97441869 5.25E+08

1440 אבי מדינה   aa@we@.co.il d d 8 ישראל ,ישראל 8 8 8

1441 גדעון אלטמן gideon_al@yahoo.com דוד אלוף גן רמת ,ישראל ישראל 36749460 5.24E+08

1442 אורן חפץ   orenhefetz@gmail.com יהודית מחנה דוד רמת   ישראל ,ישראל 5.06E+08

1443 shay refaely   rafamachine@walla.co.il 54 יבנה דרך רחובות 76343 ישראל ,ישראל 5.26E+08

1444 חאלד חתחות   khaled99@zahav.net.il 25/09 אנליביץ עכו 24318 ישראל ,ישראל 04‐9818882 050‐5746569 04‐9819341

1445 יניר עוז   ozya1@bezeqint.net ב 16 השקד עדה גבעת 37808 ישראל ,ישראל 4,618,112 5.48E+08

1446 GILAD MIMRAN   GILADMIMRAN@HOTMAIL.COM 9 מנשה ביאליק קריית 27000 ישראל ,ישראל 04‐8769575

1447 בדיקה בדיקה   yakov@livedns.co.il בדיקה בדיקה בדיקה ישראל ,ישראל בדיקה בדיקה בדיקה
1448 אלה רפאל   al_ra123@walla.com 17 ,ת.ד.2594 אלמוגן יונה כפר 40300 ישראל ,ישראל 98944923 5.23E+08

1449 בני גיני   gevim@bezeqint.net 18 ויסוצקי אביב תל 62338 ישראל ,ישראל 03‐5465519

1450 מוטי קושניר   motti@motorola.com 5 העוגב לציון ראשון 75580 ישראל ,ישראל 39522531 5.78E+08

1451 רועי כהן   roeic@netvision.net.il 2/20 ביאליק באר‐שבע   ישראל ,ישראל 08‐6239‐948 0544‐593‐499

1452 אלכס שופמן   shofman@netvision.net.il מטודלה בניימין ירושלים 92306 ישראל ,ישראל 02‐5634289 050‐6242184

1453 יהודה טראו   yeoda11@walla.co.il 37 מרגלית שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39730654

1454 אמיל בן אביב   ns_joecamel@bezeqint.net 27/19 ההסתדרות רמלה 72461 ישראל ,ישראל 054‐4530363

1455 אבי נורמן   avinor@gmail.com ת.ד .275 שריד עין 40697 ישראל ,ישראל 052‐8332233

1456 משה ברגר   mbergadv@yahoo.com 95 למרחב השרון רמת 47226 ישראל ,ישראל 03‐5403876 054‐3976886 03‐5751667

1457 momi eliezer   momi@013.net.il hatapuz 6 pardes hana   ישראל ,ישראל 04‐6271391 054‐6682949

1458 חיים פרנק   dada21@walla.com 27 ציון בן אביב תל 64286 ישראל ,ישראל 36294407 5.07E+08

1459 איל כצהנדלר   drortho@walla.com ימימה 14 96757 ישראל ,ישראל 02 6420113

1460 רחל בירן   RACHELA13@WALLA.CO.IL האורנים29 אפעל רמת 52960 ישראל ,ישראל 35357177

1461 עומר גייסט   Ogaist1@gmail.com 23 יהודה בן תקוה פתח 49373 ישראל ,ישראל 39222839

1462 מישל ומאיר מזרחי   YORMIRI@ZAHAV.NET.IL אלעזר תלמי אלעזר תלמי   ישראל ,ישראל 04‐6334854 052‐8358221 04‐6249606

1463 עינב לוין   einavik@yahoo.com 31 מצדה שבע באר   ישראל ,ישראל 08‐6495573 054‐6269130

1464 אלי‐רוני וינשטיין   ryvn@bezeqint.net רמב"ן1/16ב ראשל"צ   ישראל ,ישראל 054‐4936603

1465 חגי כפרי   hagay_cafri@amat.com 31 זאבי נס‐ציונה 70400 ישראל ,ישראל 08‐9380860 054‐4488783

1466 דב שליט   DOVYAIR@HOTMAIL.COM הנחשונים אריאל 44837 ישראל ,ישראל 5.06E+08

1467 גיא משה ירום   guyy@ectel.com 110 שד 'ירושלים גן רמת 52363 ישראל ,ישראל 03‐6770337 054‐6682467

1468 גנאדי גולדר   golder_gena@walla.com 15/26 צה"ל שדרות גת קרית 82000 ישראל ,ישראל 5.05E+08

1469 עומר דפן   omerdaffan14@walla.co.il 7 לוין אריה הרב גן רמת 52260 ישראל ,ישראל 5.25E+08

1470 Gideon Barad   gizbar_g@yahoo.com Kibbutz Nir‐Oz P. M. Negev 85122 ישראל ,ישראל 054‐7916624 08‐9983695 NA

1471 יואל קורקוס   dindin3@bezeqint.net 2 5ב 'דירה סחלב נהריה 22350 ישראל ,ישראל 054‐4813177

1472 אליאור עזיז   elior_a@walla.co.il 5 פטרסון אביב תל 67619 ישראל ,ישראל 5.24E+08

1473 חיים עמרני   amrani5@zahav.net.il 28 ביאליק שמונה קרית   ישראל ,ישראל 46817250 5.08E+08

1474 lev שגב   lev@mer.co.il האלה עמק מודיעין   ישראל ,ישראל 5.24E+08

1475 יקי בטש   veredb@bezeqint.net אטד יהודה אור   ישראל ,ישראל 5.78E+08

1476 haim אדלר   adleron007@walla.co.il כרמלי חטיבת כרמיאל 21991 ,ישראל ישראל 057‐4494844 5.04E+08 04‐9582015

1477 טל גונן   talgonen@012.net.il מליובויטש הרבי צפת 13100 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.23E+08

1478 Alex Golinko   alexvip@013.net.il Gilad 11\6 Nazareth Ilit 17000 ישראל ,ישראל 46465205 5.25E+08 46465205

1479 אבישג רגר   avishagr@zahav.net.il 6 ברדיצ'בסקי גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.42E+08 03‐7322640

1480 רבקה צובל   menachem.zobel@mot.com 191 דוד אלוף גן רמת 52222 ,ישראל ישראל 36314031

1481 דוד נודלמן   dvnudelman@yahoo.com 15 צבעוני ערד 89064 ,ישראל ישראל 89950543 5.23E+08

1482 ירון ירון   yaron@livedns.co.il נגב רעננה 0 ישראל ,ישראל 0

1483 משה ברגר   mbergadv@012.net.il למרחב השרון רמת 47226 ישראל ,ישראל 03‐5403876 054‐3976886 03‐5751667

1484 יובל קניגסבוך   yuvalken@gmail.com 15 הפרחים רעננה 43399 ישראל ,ישראל 97741680 5.45E+08

1485 כנען קוואס   zoroba26@hotmail.com 275 ת.ד ג'וליס כפר 24980 ישראל ,ישראל 0528‐398892

1486 צבי קסלר   kesler_z@netvision.net.il 56/4 אהרונסון שרה באר‐שבע 84515 ישראל ,ישראל 7.75E+08 5.29E+08

1487 אילן אביטבול   ilanab@iec.co.il 17 החרוב צורן   ישראל ,ישראל 09‐8943553 052‐3995061



1488 sagi gl   seanmsc@gmail.com ישראל שבטי נתניה 0 ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.09E+08

1489 avi ben shushan   avibsh@amdocs.com wolfson akko 22480 ישראל ,ישראל 04‐9916540 5.44E+08

1490 ארן לוי   aharongali@walla.co.il 11ב הגטאות מורדי חדרה 38283 ישראל ,ישראל 46202053 5.29E+08

1491 יורי פליסקין   verte@yandex.ru 9/14 בר‐ניסן באר‐שבע 84633 ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.46E+08

1492 יוני בן‐יצחק   yonibb@bezeqint.net 12 פרנקפורטר פ"ת 49612 ישראל ,ישראל 0528‐742563

1493 אבירם עבדי   aviram@adafresh.co.il 38 משק עקיבא ניר מושב 85365 ישראל ,ישראל 5.06E+08 5.25E+08 30735003

1494 w w   w@w.co.il d חיפה 456 ישראל ,ישראל 46 46 46

1495 ענבל אשואל   inbalashw@walla.co.il 4 הידידות השרון הוד 45297 ישראל ,ישראל 97410054

1496 mos a   flash_back_ma@walla.com 18 ידין יגאל חולון   ,ישראל ישראל 35030646 5.06E+08

1497 ברוך קופל   bko1@walla.co.il תרשיש שוהם 73142 ישראל ,ישראל 03‐9791174 050‐5722696

1498 אהוד אברהם   GALITT_1122@WALLA.CO.IL סיני שמש בית 99000 ישראל ,ישראל 29991769 5.79E+08

1499 שי כהן   shaico@bezeqint.net חובב משה ירושלים   ישראל ,ישראל 5.48E+08

1500 שלומי נוי   shlomi_noy1@walla.com 17 טרומפלדור שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 35323458 5.1E+08

1501 אוהד שם טוב   ohadst@hotmail.com P.O.Box 2901 Jerusalem 91028 ישראל ,ישראל (054) 489‐0360 054‐4890360

1502 בני אהרון אהרון   ahslomi@hotmail.co.il 11/6 הנרקיס עקרון קרית 70500 ישראל ,ישראל 08‐9340852 054‐5593508

1503 דוד שגיא   carmelsd@zahav.net.il 6ג' קצנלסון ירושלים 92621 ישראל ,ישראל 02‐5638430 054‐4742426 1.53E+10

1504 איגור קנופ   knopp@inter.net.il 6 ירחים מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9268703 050‐6647001

1505 שחר שפירא   shap1979@hotmail.com 58 הרימון אמונים מושב 79265 ישראל ,ישראל 052‐4284488 08‐8556847

1506 שמרית יוסף   shimrit@mail.com אירוס נתניה   ישראל ,ישראל 09‐8945821 50270000

1507 בני אהרון   ahshlomi@hotmail.co.il 11/6 הנרקיס עקרון קרית 70500 ישראל ,ישראל 08‐9340852 054‐5593508

1508 תומר ידידיה   yatush1@hotmail.com 7 אגס מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.78E+08

1509 מיכל גיגי   michal_gigi@yahoo.com 12ג' ויתקין חיפה   ישראל ,ישראל 5.44E+08

1510 תומר שינפלד   tomershin@bezeqint.net אפק אפק קיבוץ 30042 ישראל ,ישראל 48784153 5.22E+08 48743799

1511 Sergey Gorodetskiy   Serik916@mail.ru Nave noy Netivot 80200 ישראל ,ישראל 89932082 5.26E+09

1512 yan shraifel   yan134@walla.com Herzel Rehovot 76511 ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.47E+08

1513 יורם האן   yoramhan@msn.com 1 לב בר נתניה 42463 ישראל ,ישראל 98852868

1515 ארז חדד   erezhadad@hotmail.com 37/1 דולצין אריה ירושלים   ישראל ,ישראל 5.25E+08

1516 אורי זכריה   uri@yafitplastic.co.il הסיפן אורנית 44813 ישראל ,ישראל 39160191 5.44E+08 46526560

1517 יצחק טנגי   tangi64@netvision.net.il 72 ציון חיבת עפולה   ישראל ,ישראל 46527973 5.78E+08

1518 alex shlayfer   aaalllex@mail.ru ha‐hartzit netania   ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.47E+08

1519 יוליה רוטבך   juliya10@013.net 285/4 דיזנגוף תל‐אביב   ישראל ,ישראל 050‐8649439 03‐5233333

1520 נעם דאול   noam_deul@yahoo.com 20 ה 'באייר ת"א 0 ישראל ,ישראל 054‐4820982

1521 פטריק גולן   avidbi@zahav.net.il 4\53 אוני גיא אשדוד 77644 ,ישראל ישראל 5.02E+08 5.48E+08

1522 שמעון גרצנשטיין   gerd@bezeqint.net 11/5 שמאלי אליעזר ב"ש 84254 ,ישראל ישראל 5.07E+08

1523 בני אהרון   ahronbeny@nana.co.il 11/6 הנרקיס עקרון קרית 70500 ישראל ,ישראל 08‐9340852 054‐5593508

1524 אמיל בלומר eblumer@actcom.co.il 41 קויפמן חיפה 34780 ,ישראל ישראל 050‐7752052 04‐8346005

1525 יניב לאמי   yanivla55@walla.com נטעים 12 67630 ישראל ,ישראל 03‐7304281 5.07E+08 5637727

1526 דרור צדר   drorc@mail.com אורנים טבעון קרית 36043 ישראל ,ישראל 04‐9834879 0522‐974091

1527 רז לין   linraz@yahoo.com 6 הנשיא אונו קרית 55570 ישראל ,ישראל 054‐7746767 057‐7655617 03‐5357874

1528 אורן טרופ   sorntrp@hotmail.com 36 קק"ל ביאליק קרית 27093 ישראל ,ישראל 04 8730663 5.48E+08

1529 משה סולמי   101moshe@walla.co.il 411\10 הנרקיס טבריה   ישראל ,ישראל 46794270 5.44E+08 46794270

1530 אייל הראל   eyalharel1@yahoo.com 3/31 לוטם יצחק( )רמות נשר   ישראל ,ישראל 5.02E+08 5.48E+08

1531 יאיר כהן   ddt101@012.net.il 21 יגור נחל מודיעין   ישראל ,ישראל 5.48E+09

1532 Anna Hridin   ahridin@nds.com Ha shophar Maale Adumim   ישראל ,ישראל 25909787

1533 ויקטור קלינקביץ   fonis@012.net.il 16 האילן עכו ‐ ישראל ,ישראל 5.47E+08 ‐

1534 איל עוזסיני   OZSINAY@HOTMAIL.COM 9 כהן ברנשטיין השרון רמת   ,ישראל ישראל 5.25E+08

1535 שחר רוזנברג   sr_name@hotmail.com 24 יפה אליעזר רעננה 43452 ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.23E+08

1536 אורית אופיר   ofiro@012.net.il 33א הרכבת פועלי גבעתיים   ישראל ,ישראל 03‐6727205 050‐8323263 03‐6725940

1537 שוקי שומר   shomer@inter.net.il 24 מרה ירושלים 93715 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.23E+08

1538 אופיר הרפז   ophiradv@netvision.net.il ב 7 הסלע שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39794946 5.05E+08

1539 pavel klochko   pavelk1@bezeqint.net zaalim 84\5 yokneam 20692 ישראל ,ישראל 49592214 5.24E+08

1540 צחי הורוביץ   drhorovitz@bezeqint.net 12 עליכם שלום הרצליה 46703 ישראל ,ישראל 054‐4777736 03‐6114164 09‐9571206

1541 עידן לזר   wawwi@hotmail.co.il 32 שופמן גרשון חיפה 34987 ישראל ,ישראל 077‐3003210 052‐4285428 077‐3003210

1542 איציק ולקוביץ   izik‐v@bezeqint.net 3 יסמין העמק מגדל 23502 ישראל ,ישראל 5.23E+08

1543 יצחק מרזוק   marzouk@zahav.net.il 18/27 העצמאות אשדוד 77452 ישראל ,ישראל 08‐8656866 5.06E+08

1544 שי לונדנר   shaylo1@yahoo.com הרצל אונו קרית 54869 ישראל ,ישראל 5.42E+08 5.42E+08

1545 Fanny Dahan Dahan   f8657125@bezeqint.net Shifer 6/21 Netanya 42491 ישראל ,ישראל 98657125 5.03E+08

1546 ליאור ניר   liornir@bezeqint.net עפרוני אשקלון 78566 ישראל ,ישראל 86725918 5.08E+08

1547 ג'ובראן ג'ובראן   joubran2@hotmail.com 30 הגטאות לוחמי חיפה 35027 ישראל ,ישראל 48524590

1548 דרור צדר   drorceder@hotmail.com אורנים טבעון קרית 36043 ישראל ,ישראל 49834879 5.23E+08

1549 Genadi Zhivov   balashvatik@walla.com Tel‐Hai54/10 Qiriat‐Shmona 10200 ישראל ,ישראל 46959805 5.72E+08

1550 yael zibly   yael_eldar@maximhq.com 17 רעות השרון הוד 45296 ישראל ,ישראל 09‐7457230 5.46E+08 09‐7419730

1551 שמעון סוחרוביץ   shimons21@walla.co.il 5 ההסתדרות ים קריית 29056 ישראל ,ישראל 48761286 5.25E+08

1552 אריה דוקשטיין   ariedu@yahoo.com 4/9 הלוי יהודה רעננה 43556 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1553 מאיר מוהבן   meir_m@malam.com 1/7 האלה הדסה צור 99875 ישראל ,ישראל 02‐5700428 050‐5576395

1554 ליאור דרשן   liorlee@013.net.il הנשיא יהודה פת   ישראל ,ישראל 03‐9086070

1555 יובל חץ   yhets@zahav.net.il 13 קליבלנד קהילת אביב תל 69187 ישראל ,ישראל 7.77E+08 5.24E+08

1556 רעיה מאיר   mavigdor@bezeqint.net אריה שפטל ראשל"צ   ישראל ,ישראל 03‐9662299 050‐5416469 03‐9662299

1557 olga taitz   olgataitz@mail.ru kikar hativat harel 10/modein   ,ישראל ישראל 5.24E+08 5.25E+08

1558 קובי גרדנה   kobig38@walla.com עקרון קרית 17 הדקל עקרון קרית 70500 ישראל ,ישראל 08‐9413671 052‐2584104

1559 אליאן זזולה   zazula@netvision.net.il 31/2 ברוש נצרת‐עילית 17511 ישראל ,ישראל 04‐6572251 050‐2330223

1560 גבי אזולאי   hilamal@walla.co.il קדושים מעלות ההסדר ישיבת שומרון קרני 44855 ישראל ,ישראל 5.09E+08 46972973 46972973

1561 מאיר שרביט   meirsharvit 61 הכובשים יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 5.48E+08

1562 רחל ברקוביץ   rachel.berkovich@sheba.health.gov.il 27 הזמיר אונו קרית   ישראל ,ישראל 03‐5352258 052‐6667968 03‐5303562

1563 יאנה קרילובצקי   yana_krilovezky@hotmail.co.il 55/4 הציונות דרך אריאל 44837 ישראל ,ישראל 03‐9067834 054‐5454377

1564 איציק לוי   itzik__levi@hotmail.co.il אביגור שאול ירושלים   ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.1E+08

1565 רועי לשם   roileshem@gmail.com 30/7 רמברנדט אביב תל 64045 ישראל ,ישראל 35290802 5.07E+08

1566 מרטין סאייד   msaaied@hotmail.com 9 ברנט ת"א 6144 ישראל ,ישראל 03‐5167957 054‐744‐0595

1567 קרן אסיס   membox@walla.com 40 חשמונאים ים בת 59501 ישראל ,ישראל 03‐5064059 054‐7628270

1568 ido sher   sher_ido@yahoo.com sokolov 38 tel aviv   ישראל ,ישראל 03‐5469138 054‐4558859

1569 שחר שפירא   shap1979@012.net.il 58 הרימון אמונים מושב 79265 ישראל ,ישראל 08‐8556847 08‐8558826

1570 גיא ברונפמן   guy_bronfman@hotmail.com 14/7 פומבדיתא אביב תל 64234 ישראל ,ישראל 052‐2802951



1571 גבריאל מנצור   gavrim@013.net 52\א הגבורים חדרה 38224 ישראל ,ישראל 04‐6225525 057‐7625047

1572 גיא ברמן   naor_911@walla.net.il אשחר35/3 כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 49884389 5.23E+08

1573 אסף אורון   ao@grg.co.il אוסישקין אביב תל   ישראל ,ישראל 5.23E+08

1574 אמיר פבה   amirp@firon.co.il שאול המלך אונו קרית   ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.45E+08

1575 evgeny kogan   evgeny_k@bk.ru nizanit nazareth‐illit 17553 ישראל ,ישראל 04‐6578889 054‐5860262

1576 אורית רענן   orit@europ‐assistance.co.il 13 הדקלים גן רמת 520500 ישראל ,ישראל 5.47E+08

1577 ליאור בלאו   lior@degania.org.il 0 א דגניה 15120 ישראל ,ישראל 46608290 5.24E+08

1578 לואיז סרוסי   LOUIZS.COOLMAIL.CI.IL 1 חב"ד ראשל"צ 75300 ישראל ,ישראל 39652170 5.02E+08 39652170

1579 מושה ליבר   trvi@walla.co.il 27 לוין אשדוד   ,ישראל ישראל 88642411

1580 vadim moroz   vadmor@bezeqintnet 9/26 alharizi dimona   ישראל ,ישראל 6570599 5.45E+08

1581 מוטי משלאי   mmashlai@zahav.net.il 13 קויפמן שבע באר 84750 ,ישראל ישראל 08‐6420231 052‐2626631 077‐5250741

1582 אייל פינקלשטיין   fanny_n1@walla.co.il 6/3 הגטאות לוחמי נס‐ציונה   ,ישראל ישראל 08‐9406591 052‐4217395

1583 טל ריינפלד   אשךרקןמ'@שךךשץבםצ 4 פלג שניאור ירושלים 93383 ,ישראל ישראל 26713386 5.29E+08

1584 אופיר גולדשטיין   goldofir@netvision.net.il ב' 37 דויד מגן הרצליה 46347 ישראל ,ישראל 054‐4669566 09‐9507336

1585 נורית לנקרי   option_d@inter.net.il 37ב חבד חיפה   ישראל ,ישראל 054‐2124871

1586 ודים זלקין   vadim.zalkin@ness.com 112/3 ז'בוטינסקי גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐7511767 052‐8342239

1587 עופר נגר   oferngr@013.net 12 באדר י"א רמת‐גן 52335 ישראל ,ישראל 6781847 6781847

1588 אביב בר‐נוי   avivbarnoy@gmail.com 7 פוליטי רבנו ירושלים 93390 ישראל ,ישראל 02‐6724699 5.45E+08

1589 יצחק פיירשטיין   itzhak@aviv‐pcb.com 8 בראשית אנשי השרון הוד 45267 ישראל ,ישראל 97434338 5.23E+08 97434338

1590 אסף אפרתי   asaf@protalix.com 68/3 אביטל עלית יקנעם   ישראל ,ישראל 054‐3030595 0523‐709342 04‐9889489

1591 טל רינפלד   talrein@walla.com 4 פלג שניאור ירושלים 93383 ישראל ,ישראל 26713386 5.29E+08

1592 ירון יצחק   mogli_1@zahav.net.il משואה דרך ירושלים 96408 ישראל ,ישראל 5.44E+08

1593 מיכאל לייבנר   mleibner@walla.co.il זאב בן ישראל ירושלים 97281 ישראל ,ישראל 02‐5714795 054‐5667707

1594 נזאר ג'ריס   nizar@vaada‐misgav.org.il 275 ת.ד יאסיף כפר 24908 ישראל ,ישראל 5.44E+08 5.22E+08 49990095

1595 רוית דוידוב   ravit_dav@hotmail.co.il 77 ההסתדרות חולון 58339 ישראל ,ישראל 03‐6513732 052‐2723073

1596 קובי צנציפר   tskobi@walla.com 16 דליה נחל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.07E+08

1597 אמיר נאמי   amirn@morell.co.il 9 ליפסקי ת"א   ישראל ,ישראל 050‐7871940

1598 eli mn   ilya_mitin@hotmail.com shimon lok 88929 ישראל ,ישראל 89177182 89188272

1599 שי ברומברג   shaibromberg@fastmail ביאליק שבע באר   ישראל ,ישראל 5.09E+08

1600 ישראל ריינהרץ   yisra1@walla.co.il 17 ציון חובבי ירושלים   ישראל ,ישראל 5.22E+08

1601 תומר יגר   tom‐vip@012.net.il הימים ששת יהוד   ישראל ,ישראל 03‐5365885 054‐4‐525980 03‐6320998

1602 דרור צדר   valeriebehrman@hotmail.com אורנים טבעון קרית 36043 ישראל ,ישראל 04‐9834879 052‐2974091

1603 לודוויג פלטקוב   ludy1_3@hotmail.com 13 יסמין עקיבא אור 30600 ישראל ,ישראל 46360115 5.48E+08

1604 אלעד שחר   shahar_elad@yahoo.com ב 3 סיטקוב רחובות 76282 ישראל ,ישראל 08‐9366848 050‐8365250

1605 דניאל אברון   danielavron@gmail.com 718 תורען הר מכבים 71908 ישראל ,ישראל 89267455 89267456 89267456

1606 יהודה ברנדריס ybrandriss@yahoo.com 12 יערה מעלה אפרת 90435 ,ישראל ישראל 29931969

1607 רחל הורביץ   rochshol@netvision.net.il 12 מיכאל מעלה שבות אלון 90433 ישראל ,ישראל 02‐9938271 5.26E+08

1608 boris koifman   borisana@bezeqint.net alharizi dimona   ישראל ,ישראל 86556846 5.46E+08

1609 יפית זכריה   yafit_z@yahoo.com 10 הסייפן אורנית 44813 ישראל ,ישראל 03‐9160191

1610 דניאלה מרסיאנו   marciand@netvision.net.il אוסישקין רמת‐השרון 47210 ישראל ,ישראל 03‐5402341 052‐3815116

1611 לזלי אוחנה   sar104@netvision.net.il 3 יהואש ירושלים   ,ישראל ישראל 02 5637747

1612 anna hayat   annat_h@hotmail.com ha‐nesher 6 jerusalem 93852 ,ישראל ישראל 26761406 5.45E+08

1613 פניטה רוזנבאום   fanita@012.net.il בלוך גבעתיים 53229 ישראל ,ישראל 36723004 5.23E+08

1614 עמי פרנקנברג   amiadi17@yahoo.com סנש חנה חיפה 33854 ישראל ,ישראל 054‐9996057 04‐8379363 04‐8316057

1615 עמרי אלדר   omriel@walla.co.il 48 חירות גן רמת 52551 ישראל ,ישראל 03‐5757517 050‐63781

1616 ליאור לנדשטיין   liorland@hotmail.com מערב ותיקים בצרון מושב 60946 ישראל ,ישראל 88571767 5.48E+08

1617 א ע   uziavi@netvision.net.il לוטם חיפה   ישראל ,ישראל 5289087

1618 חן צח   chenzach@hotmail.com 476 יובלים יובלים 20142 ישראל ,ישראל 050‐2122927 050‐2122926 04‐8795685

1619 מלכה הוך   malihoch@012.net.il 74/15 אשכול לוי אביב תל 69361 ישראל ,ישראל 03‐7415964 0546‐887099 03‐7415965

1620 boris boris   baruch@dbaccount.co.il rabi akiva 100 beitar ilit   ישראל ,ישראל 02‐5800558 5.28E+08

1621 מיכאל וייס   weiss46@bezeqint.net 14 מנשה ביאליק קרית 27062 ישראל ,ישראל 04‐8764816 050‐2126683

1622 איל דותן   eyal@tandu.co.il סלעית סלעית מושב 45885 ישראל ,ישראל 03‐9230667

1623 יעקב ארמנציק   yakov.armanzik@teva.co.il 7 כצנלסון יהוד   ישראל ,ישראל 054‐7539564 97649595

1624 רון בן שחר   rbenshachar@elta.co.il 5/17 חי תל שדרות אשדוד 77510 ישראל ,ישראל 88670861 5.23E+08

1625 אלישר שטראי   selisar@barak‐online.net 38 דירה 17 שטורמנים פתח‐תקוה 49222 ישראל ,ישראל 054‐4645374 09‐7429797

1626 חדוה אוזן‐רוט   hedvarot@walla.co.il 17/11 ביאליק רמת‐גן   ישראל ,ישראל 054‐4623225 35626124

1627 linda shachar   ronlin250@yahoo.com shimon ben zvi 49 givataim 53631 ישראל ,ישראל 35711169

1628 שגיא קורין   sahak@bezeqint.net 3 עטרות רמת‐גן   ישראל ,ישראל 03‐5744566 054‐6772952

1629 איתי קלז   itay.klaz@gmail.com רבין כיכר אביב תל 64951 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.45E+08

1630 אורן יגודה   OREN9966@YAHOO.COM 19 מור מתן   ישראל ,ישראל 39012867 5.25E+08

1631 עדי בלוכויץ   apinhasi@yahoo.com ב 18 משותף פרדם רעננה 43356 ישראל ,ישראל 09‐7718876 054‐7920906

1632 ארנונה עפרון   doritefron@hotmail.com 5 אבימלך תקווה פתח 49322 ישראל ,ישראל 03‐9328152 054‐3134138

1633 אורן טנצר   ד 2 קוגל חולון 58251 ישראל ,ישראל 050‐7252308

1634 אורן טנצר   starzone@012.net.il 2 קוגל חולון 58251 ישראל ,ישראל 03‐6513563 050‐7252308

1635 חיים פרידמן   TIKTAK777@WALLA.COM 41 תקוה פתח נתניה   ישראל ,ישראל 09‐8612360 050‐5766895 09‐8348482

1636 טל אלמוג   talmogue@walla.com 7 הצוערים תקווה פתח 49520 ישראל ,ישראל 5.47E+08

1637 גנאדי טרנופולסקי   alenat@013.net.il 14 דירה 23 עמוס ירקוני באר‐שבע 84277 ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.45E+08

1638 משה תורגמן   mturgi@bezeqint.net 15 בראון אליהו ירושלים   ישראל ,ישראל 25710095 5.25E+08 25710138

1639 מאיר לסט   lastmk@walla.co.il 23 בגנו ברק בני   ישראל ,ישראל 6164118 5.23E+08

1640 חיים קלאנס   haimklans@bezeqint.net השקד נהריה 22280 ישראל ,ישראל 49001808 5.43E+08

1641 מקסים פוקס   fux_max@walla.co.il 46/7 החשמונאים ים בת   ישראל ,ישראל 050‐7339292 052‐6200330

1642 שרון גולן   sgimd@hotmail.com 201 דואר תא חיים כפר 42945 ישראל ,ישראל 09‐8623362 5.08E+08 09‐8623362

1643 אליזבטה בובוביץ   lisa_b@hotmail.co.il ב' 14 התנאים חולון   ישראל ,ישראל 03‐5046919 054‐4736398

1644 דוד חן   davidchen@013.net 2 האילנות ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 25344183 5.03E+08

1645 יעל לוז   yaeluz2@013.net.il 3 10 ,דירה הצנחנים גבעתיים 53419 ישראל ,ישראל 5.26E+08

1646 מיכה מיכאלי   micha550@gmail.com 9 המים בריכת בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 5.25E+08 46389589 46398116

1647 אבי ליפשיץ   avi@zarfat.co.il 9 אירופה יציאת ציונה נס 70400 ישראל ,ישראל 5.25E+08

1648 אביתר אבני   prof_avni@hotmail.com 148 לוטם אורה   ישראל ,ישראל 02‐6310622 02‐6208153

1649 ניר צוק   tsuknir@walla.com 5 רש"י גן רמת 52560 ישראל ,ישראל 36136723 5.29E+08

1650 יערה רובינזון   yaarob@gmail.com 11 הגטאות מורדי רחובות 76464 ישראל ,ישראל 08‐9450088 054‐7311693

1651 אסתר שי   etishai@hotmail.com 16 המעיין ראשל"צ 75210 ישראל ,ישראל 03‐9667817 050‐8591009

1652 קונסטנטין דרובין   konstantin.darovin@intel.com השקד נשר 36661 ,ישראל ישראל 054‐3036903



1653 גבי רוזנברג   gabi@accadiasoftware.com 23 כנרית קיסריה 38900 ישראל ,ישראל 04‐6265365

1654 עדה ויסברג   itai369@walla.co.il הדיונון לציון ראשון 75437 ישראל ,ישראל 03‐9623128 5.45E+08

1655 Yaacov Altman   kobi.altman@amdocs.com Kfar Etzion Kfar Etzion 90920 ישראל ,ישראל 02‐9935195 052‐4767124

1656 גיטי לונדנר   shaylo2@yahoo.com 43 הרצל אונו קרית 58795 ישראל ,ישראל 5.42E+08 5.42E+08

1657 יהודה אברהם   ornaavraham@bezeqint.net 26 הארצי המוביל העין ראש 48500 ישראל ,ישראל 39014630

1658 קובי סוטיל   kobi‐st@bezeqint.net 24 הנעורים חנה‐כרכור פרדס   ישראל ,ישראל 6377747 5.28E+08

1659 אליה פסוק 3.07E+08 ilyasok@mail.ru 466 איביקור צפת 13531 ישראל ,ישראל 5.06E+08

1660 רם מושקוביץ   matanmos@012.net.il ברקת רעות 71908 ישראל ,ישראל 08‐9263443 054‐4508058

1661 פטריק בונם   bunam@bezeqint.net 47 זהר זהר מושב 79325 ישראל ,ישראל 86848480 5.78E+08

1662 טטיאנה ניקיטין   tania@davidoff.org.il 6/11 הנשיא יהודה נתניה   ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.46E+08

1663 רותי סבן   rutkit@yahoo.com 4 המרי גבעתיים   ישראל ,ישראל 054‐4948248 03‐7329943

1664 jasmin abo siam   jasmin3@netvision.net.il 126 בית 34 שכונה רהט 85357 ישראל ,ישראל 08‐9910901 052‐8760499

1665 אלון טור   toor1@ramot‐menashe.co.il מנשה רמות קבוץ קבוץ מנשה רמות 19245 ישראל ,ישראל 49895963 5.25E+08

1666 רפאל קפלונובסקי   k_rafi@netvision.net.il גרונר דב ירושלים 93804 ישראל ,ישראל 26718445

1667 Galia Gitliz   galia.gitliz@weizmann.ac.il סירני נצר סירני נצר 70395 ישראל ,ישראל 08‐9278285 054‐7992532

1668 אברהם ליפשיץ   avili@bgu.ac.il פקועה שבע באר 84843 ישראל ,ישראל 5.09E+08

1669 יונינה אביבי   aviviye@zahav.net.il 33 ברלין הרב ירושלים 92505 ישראל ,ישראל 25662814 5.09E+08 35325455

1670 לירז כחלון   LIRAZMA1@WALLA.COM 107 משק זיתן   ,ישראל ישראל 050‐5992555 050‐9012320

1671 לירן שם טוב   liran13@hotmail.com 19 יעקובי האחים ראשל"צ 75215 ישראל ,ישראל 5.42E+08

1672 ליאת שגיב   liat.sagiv@mailpoalim.co.il 30 גדעון גן רמת   ישראל ,ישראל 37325623 054‐2299253

1673 ישעיהו קמנצקי   shikik@zahav.net.il ירושלים חדרה 38382 ישראל ,ישראל 04‐6210161 052‐2619165 04‐6210161

1674 עופר אהרון   o_aharon@walla.co.il 9 החורש כליל נשר   ישראל ,ישראל 04‐8203485 054‐6608847

1675 אסף דרעי   bar_deri@bezeqint.net הלוי יהודה אופקים 80300 ישראל ,ישראל 5.04E+08

1676 יסמין אבו סיאם   jasminsiam@gmail.com 126 בית 34 שכונה רהט 85357 ישראל ,ישראל 89910901 5.29E+08

1677 נתי גרינברג   natigr@netvision.net.il 4 טרפון רבי ברק בני 51420 ישראל ,ישראל 35790743 5.03E+08

1678 צחי בן סדון   tbs@worldwide‐tax.com גורדון גבעתיים 99999 ישראל ,ישראל 054‐6207320 054‐6207320

1679 ניר שליין   nirnetta@zahav.net.il העמק נופית 36001 ישראל ,ישראל 5.46E+09

1680 נועם שגב   noam_segev@bezeqint.net 14 חלב גוש אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐2221121

1681 אבנר מיכאלי   avnermichaeli@yahoo.com 16 ישראל תפארת ירושלים 97500 ישראל ,ישראל 5.46E+08 26272497

1682 שמוליק זאנטקרן   zantkern@zahav.net.il 84 הנשיא יהודה הרצליה   ישראל ,ישראל 99567989

1683 עמרם שוקרון   amram_sh@hotmail.com קרקע קומה 1 נפתלי פינת ישראל שבטי ביאליק קרית 27061 ישראל ,ישראל 48767266 5.27E+08

1684 yariv land   yarivland@hotmail.com 35 העיברי הגדוד אביחיל מושב 42910 ישראל ,ישראל 5.06E+08

1685 דני קונק   ghreps@yahoo.com הולנד עפולה   ישראל ,ישראל 46593869 5.05E+08

1686 איציק כהן   jungleman@barak.net.il 3 הדמומית אביב תל 67949 ישראל ,ישראל 5.45E+08 35710996 35688390

1687 אלירן מחלב   zi62@bezeqint.net 24א ההדרים נטר כפר 40593 ישראל ,ישראל 9.9E+08

1688 ניר שלף shelef5@walla.com ב' 8 דותן עמק סבא כפר 11111 ,ישראל ישראל 09‐7663366 052‐5642255

1689 שאמל עבאס   shamelamit@hotmail.com אין הגלילית ג'ת 25145 ישראל ,ישראל 5.47E+08 49804101

1690 אמנון באום   amnon_baum@walla.com 37 לאת חרב חיים קרית 26223 ,ישראל ישראל 04‐8706136 052‐6002225 04‐8652115

1691 צחי סעדה   tsahisa@yahoo.com כוכבא בר ירושלים   ,ישראל ישראל 5.26E+08 25810810

1692 יניב עוז   yaniv_hadar@hotmail.com 26 המגילה ראשל"צ 75708 ,ישראל ישראל 050‐8526901 050‐8426902

1693 איריס שלמה   tomtom15@bezeqint.net עראקי שלמה ראשל"צ   ישראל ,ישראל 03‐9588051 5.45E+08 03‐6817489

1694 רינה שפר   rina_gorali@hotmail.com האלון נשר 38611 ישראל ,ישראל 04‐8212032 0523‐384604

1695 ניסן רחמינוב   nr@qos.net.il 6/5 אודם מודיעין   ישראל ,ישראל 054‐4718955

1696 עמיחי גת   gatoded@yahoo.com 0 שערים בית מושב 30046 ישראל ,ישראל 04‐9532166 054‐4272765

1697 מעיין רביב   mraviv@interail.co.il 22 קוק הרב אביב תל   ישראל ,ישראל 050‐6303456

1698 חיים שושן   s_gabi_y@hotmail.com 26/6 רמב"ם שבע באר   ישראל ,ישראל 5.42E+08

1699 גל הראל   brandytotz@yahoo.com 12 גלבוע רעות 71908 ישראל ,ישראל 08‐9263312 050‐8662003 08‐9265055

1700 גריגורי דרוטמן   alex_dr05@walla.com 3\3 פיטוסי רחמים עכו 24666 ישראל ,ישראל 49917348 5.46E+08 ‐

1701 שרה הורניק   contact@sarah.co.il 137/12 יהודה בן אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐6470797 03‐5474287

1702 לימור קפקא   roniziv@gmail.com 7/2 תקוע יוסף שבע באר   ,ישראל ישראל 08‐6487073 052‐3629251

1703 קובי מרום   kom6@walla.co.il 14/4 דנינו אברהם עכו   ישראל ,ישראל 5.23E+08

1704 רן פרלמן   ran.perlman@gmail.com 4 בודנהימר אביב תל 62008 ,ישראל ישראל 03‐6057038 052‐5784640

1705 גיא טל   guy_tal2000@walla.co.il זבולון ת"א   ,ישראל ישראל 5.08E+08

1706 אבי נאור   roaniva@hotmail.co.il 16 פל‐ים שבע באר 84820 ,ישראל ישראל 5.29E+08

1708 ארז פלג   erez@peleg.org 57 קורנית ד.נ .משגב 20181 ישראל ,ישראל 49998513 5.23E+08

1709 ארז שפר   erez_sheffer@walla.com 36 קוסובסקי אביב תל   ישראל ,ישראל 5.07E+08

1710 אורון ארם   aramo@hotmail.co.il 39/6 פנקס אונו קרית 55650 ישראל ,ישראל 35357896 5.07E+08

1711 ענבל נח   inbalno@wall.co.il 14 ארבר אביב תל   ישראל ,ישראל 5.28E+08

1712 מירון זיתון   meronz@gmail.com חיים ביאליק קרית 27076 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.25E+08

1713 ענבל נח   inbalno3 ארבר אביב תל   ישראל ,ישראל 5.28E+08

1714 שמעון הללי   yonia99@bezeqint.net 574/16 יקינטון ירושלים 93844 ישראל ,ישראל 26760449 5.47E+08

1715 פרדי נדלר   fredin@zahav.net.il 13 יצחק יציב חיים קרית 26240 ישראל ,ישראל 04‐8726736 050‐4044542

1716 Yan Yanovsky   yyanovsk@gmail.com Rahel Ameinu Jerusalem   ישראל ,ישראל 5.48E+08

1717 דורון לוי   doron‐le@zahav.net.il מקלף מרדכי שבע באר   ישראל ,ישראל 5.08E+08

1718 gershon adani   ga2005@walla.co.il 55 oshrat 25243 ,ישראל ישראל 5.08E+08

1719 מקסים לפטייב   gilatgr@zahav.neti.l ירושלים מעלות 29000 ,ישראל ישראל 49572406 5.45E+08

1720 שרה אליצדק   sarelizdek@yahoo.co.uk 243 דניאל כפר 73125 ישראל ,ישראל 08‐9797472 054‐4899018 08‐9797472

1721 דן יעקב   daniy1@013.net.il יוסף קרית גבעתיים   ישראל ,ישראל 7.74E+08

1722 ודים בלניק   vadim@biomedicom.com 11/12 החושן ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1723 ויקטוריה בלניק   daclon@md.huji.ac.il 25 בצת חפר בת 42842 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1724 אפרים ולדמן   s_f_tour@017.net.il 91/35 הגליל תקוה גני 55900 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1725 איליה גולדין   ilia863@013.net 6/15 נרקיסים עילית נצרת 17661 ישראל ,ישראל 46551294 5.22E+08

1726 בניה זיו   bnaya@email.com 13 גמליאל בית גמליאל בית 76880 ישראל ,ישראל 08‐9330055 054‐2557013

1727 רם נוב   ram.nov@gmail.com 21 מאפו רעננה 43267 ישראל ,ישראל 97681305 5.42E+08 97422106

1728 yariv markovits   markovitsyar@yahoo.com 2 hanesiim hod hasharon 0 ישראל ,ישראל 09‐7439449 052‐5413079

1729 מאיה אלטמן   altmanmaya@pob.huji.ac.il 5 הלווי אליעזר ירושלים   ישראל ,ישראל 5.45E+08

1730 רינת ברגר   mint126@yahoo.com 49 פינסקר חיפה   ישראל ,ישראל 5.06E+08

1731 יבגניה גולדין   ilya@macam.ac.il 6/15 נרקיסים עילית נצרת 17661 ישראל ,ישראל 46551294 5.22E+08

1732 ר צינמן   ivy@012.net.il 5 סביון מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 050‐6625182 08‐9705706

1733 amir fridman   fridmanamir@walla.com Arbel Nofit 36001 ישראל ,ישראל 5.23E+08

1734 עמית אקרמן   amit_akerman@walla.com הרימון שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 37316432 5.07E+08

1735 אמנון פרבר   aferber@netvision.net.il 1 שפירא צבי אביב תל   ישראל ,ישראל 5.29E+08



1736 מיכאל רובין   linaga@bezeqint.net 10/12 אבינו אברהם שבע באר   ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.09E+08

1737 גבי אלימלך   gabby5549@bezeqint.net 40/26 העצמאות אשדוד 77452 ישראל ,ישראל 88554914 5.07E+08

1738 אסף חתוכה   asaf‐h@gitam.co.il ביניימין נחלת אביב תל   ישראל ,ישראל 03‐5172650 054‐8‐300325

1739 תמיר ברגר   tamir@corona‐i.co.il 4/2 אורטל עלית יקנעם   ישראל ,ישראל 04‐9597316 054‐6771944

1740 עמית מור   amitmorking@walla.com 35 בורוכוב ירושלים 9789 ישראל ,ישראל 26433218 5.24E+08

1741 שלמה בריזל   sbrizel@enativ.com 95/2 אתרוג זאב גבעת 90917 ישראל ,ישראל 02/5730427 5.23E+08

1742 אמנון גולי   amnonguli@hotmail.com 8 התחיה ציונה נס   ישראל ,ישראל 5.29E+08

1743 אלי עמר   ea1808@bezeqint.net 8/8 האתרוג חנה פרדס 3700 ישראל ,ישראל 04‐6273771 054‐5758159

1744 אורלי שולמן   lion8572@walla.co.il ציזלינג6 חיים ק 26270 ישראל ,ישראל 8421772 5.09E+08

1745 סבטלנה סוקולוב   bambalina@mail.ru 20/21 האבות ראשל''צ 75323 ישראל ,ישראל 03‐9583805 5.06E+08 39583805

1746 דן מנור   rnv12@bezeqint.net רחל אביב תל 64584 ישראל ,ישראל 35221706 5.07E+08

1747 מיקי ניימן   mickeyne@cellcom.co.il הס ,ת.ד .489 כפר הס כפר 40692 ישראל ,ישראל 5.22E+08

1748 רויטל ביטון   rb5@bezeqint.net 6 יונה ככר אשקלון   ישראל ,ישראל 86754630 5.07E+08

1749 איתן סלעי   eitansali@hotmail.com ורדיה חיפה 34657 ישראל ,ישראל 04‐8247707 5.24E+08 04‐8640219

1750 איתי צרור   itaiz19@zahav.net.il הגולן רמת יהודה בני 12944 ישראל ,ישראל 46763441 5.29E+08

1751 דויד שלום   shalom_d@nanamail.co.il 21 הרצל נתניה   ישראל ,ישראל 94458455

1752 עדו ברגמן   ibregman@walla.com 3 בוסתנאי אביב תל 65174 ישראל ,ישראל 35167668 5.44E+08

1753 אמיר קורן   amir@netcrm.co.il 4 שרת השבים רמות 45930 ישראל ,ישראל 09‐7429966

1754 לזלי אוחנה   lesleyohana@yahoo.com 3 יהואש ירושלים 93152 ישראל ,ישראל 02‐5637747 02‐6586687

1755 סרג' ביג'אוי   serjb333@zahav.net.il 14 דירה 9 הכרמל רחובות   ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.78E+08

1757 ליאת בן‐עזרא   liat2205 שבא משעול גת קרית   ישראל ,ישראל 054‐7886037

1758 הלן גלוסקא   rona44@zahav.net.il 17 שפרינצק פתח‐תקוה   ישראל ,ישראל 5.45E+08

1759 Dan Litvinov   danlitvinov@gmail.com Shahal jerusalem   ישראל ,ישראל 5.46E+08

1760 vadim starobinets   vadims@tcb.ac.il Rahel Imenu 46\6 Beer‐Sheva 84000 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1761 נתן אברהם   nathana1@bezeqint.net וולפסון דוד אשדוד 77511 ישראל ,ישראל 050‐7953548 054‐7422382

1762 אליהו לנדא   ellanda@walla.co.il אליעזר רבי ברק בני   ישראל ,ישראל 35790787

1763 עומר סעדי   OMAR4EVER@WALLA.CO.IL ראשי סכנין 20173 ישראל ,ישראל 5.48E+08 46742743

1764 alexandr krasnopolskiy   alex2972rambler.ru hagana26 maalot 21050 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.07E+08

1765 רון ורדי   ron@lesico.com 273 ברקת סתריה מושב 76834 ישראל ,ישראל 08‐9413298

1766 עמית שורק   amitsorek@hotmail.com 17 שפינוזה רחובות 76452 ישראל ,ישראל 050‐4854560 04‐9476807 04‐9476807

1767 יוסי זגורי   yzaguri@barak‐online.net.il 80 ז'בוטינסקי לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.47E+08

1768 רפי טלמון   r_talmon@yahoo.com 60 אידר חיפה 34752 ישראל ,ישראל 5.24E+08 48258347 04‐8258347

1769 דן גרוס   dangros1@hotmail.co.il 20\6003 יותם דרך אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.06E+08 86300555

1770 משה מבורך   mmshon2gmail.com 26 חן יהודה אבן   ישראל ,ישראל 5.04E+08

1771 דניאל יונג   youngad@bezeqint.net סחלב רעות 71908 ישראל ,ישראל 89264882 5.45E+08

1772 ירון שיטרית yarontlk@hotmail.com .שיקמים ד.נ כנות 70792 ,ישראל ישראל 08‐8573556 052‐6367449

1773 boris kronrod   boris.kronrod@gmail.com halotem 1 natania 42345 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1774 אלון הראל   alon@medatech.com 49 סוקולוב ת"א   ישראל ,ישראל 054‐4576737

1775 חנן טישלר   hanan_t@rad.co.il 23/67 דוד מגדל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 052‐8702391

1776 עילם מילנר   eylam777@walla.com אין דניאל כפר   ישראל ,ישראל 89285624 5.02E+08

1777 עילם מילנר   eylam123@walla.com אין דניאל כפר 73125 ישראל ,ישראל 89285624 5.02E+08

1778 אפרת לרנר   EFֲ11ֹWALLA.COM רוקח מוצקין קרית   ישראל ,ישראל 48708759 5.47E+08

1779 אפרת לרנר   ef_11@walla.com רוקח מוצקין קרית   ישראל ,ישראל 48708759 5.47E+08

1780 יצחק מילר   rondo_m@zahav.net.il 4 אנקורים גן רמת 52595 ישראל ,ישראל 37523944 5.47E+08 37529480

1781 assaf halevi   assafhalevi@yahoo.co.il ahlon slomi   ישראל ,ישראל 4987597 5.25E+08

1782 עדו ברלד   idoberlad@walla.co.il רוטשילד אביב תל   ,ישראל ישראל 5.23E+08 35601835

1783 שאול גרציאני   shuli@013.net . ורד עין 40696 ישראל ,ישראל 97961269

1784 אלי שריד   guysarid1@walla.com 23 גלוסקין ר"אשלצ   ,ישראל ישראל 03‐9667224

1785 אברהם רוט   avri@isdn.net.il 106 איילון משמר ד.נ .שמשון   ,ישראל ישראל 08‐9797108 054‐4588008 08‐9797942

1786 יגאל כליפא   agid@netvision.net.il 5 הבטחון אונו קרית 55452 ישראל ,ישראל 03‐6357628‐ 050‐5330151 03‐5350170

1787 קובי הלל   kh15@walla.com 12 לינקולן ירושלים 94186 ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.26E+08

1788 אבי ריינר   avi1907@walla.co.il גוריון ן הרצליה   ישראל ,ישראל 09‐9545661 057‐2504000

1789 שלמה מלמד   sh0807@walla.co.il ארלוזורוב הרצליה   ,ישראל ישראל 99550192 5.45E+08

1791 אלון הניג   hoenigayo@013.net.il א 9 הסלע שוהם 73142 ישראל ,ישראל 03‐9772525 050‐9772525

1792 שגיא דותן   sagied2003@yahoo.com 29 הזהר אביב תל 62914 ישראל ,ישראל 5.24E+08

1793 נריה ספיר   neriasapir@walla.com מכמש מכמש 90634 ישראל ,ישראל 5.24E+08 25355089

1794 שחר ארדי   ardis@013.net.il הנרקיס מונד תל 40600 ישראל ,ישראל 09‐7962254 054‐5361957

1795 אורית קרקו   okarrako@yahoo.com 5 הלה גבעתיים   ישראל ,ישראל 050‐7508093

1796 אורית דובר   oritdo@matrix.co.il 4 הופסי יונתן אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐8684526

1797 מני טחן   menyyo@walla.co.il 38 קוק הרב הרצליה   ישראל ,ישראל 5.07E+08

1798 gilad אברון   evron.gilad@il.zim.com 9 גרונר דב אביב תל   ישראל ,ישראל 5.26E+08

1799 אפרים אלוש   efraim60@.co.il יוחאי בר יוחאי בר   ישראל ,ישראל 46990615 5.07E+08

1800 מוטי גז   motigez@013.net 89 הזית עוזיאל בית   ישראל ,ישראל 5.48E+08 89211222

1801 יצחק רווח   itzikr8@zahav.net.il 3.35 רפאלי שרגא תקווה פתח 49000 ישראל ,ישראל 39240241 5.46E+08

1802 שלומי זינו   zeno@barak‐online.net 4\7 גולדמן נחום שבע באר   ישראל ,ישראל 5.1E+08

1803 יצחק ציטרין   itzi6@walla.com 6 גוריון בן שדרות חולון 58670 ישראל ,ישראל 0526‐305425 03‐5512536 03‐5512536

1804 נחשון רודיטי   nahson@netvision.net.il כצנלסון אונו קרית 55000 ,ישראל ישראל 5.29E+08

1805 עמיר מגן   a_magen@netvision.net.il התמר איילה עין 30825 ישראל ,ישראל 050‐4802296 04‐6293180 04‐8580055

1806 קונסטנטין סוקוליק   Konstantin.Sokolik@Veraznetworks.com ישראל גיבורי סבא כפר 44227 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1807 לאה אלימלך   leaheli@inter.net.il 27 ויניק ראשל"צ 75241 ישראל ,ישראל 03‐9655410 054‐6368138 03‐9643032

1808 haim tenenbaum   evahaim@zahav.net.il hazal beer‐sheva   ישראל ,ישראל 86495159 5.45E+08

1809 מוטי שפירא   shamoty@bezeqint.net 48 רבינוביץ חולון 58672 ישראל ,ישראל 5.05E+08

1810 מונגד מחמוד   newnew10@hotmail.com שמס מגדל שמס מגדל 12438 ישראל ,ישראל 46870132 5.77E+08 46870132

1811 דניאל פרגו   farago@hanita.co.il חניתה קיבןץ חניתה קיבוץ 22885 ישראל ,ישראל 49859537

1812 ניר ויינרמן   nirv1@netvision.net.il 6 פרנק אנה חולון 58845 ישראל ,ישראל 03‐6129293 5.48E+08 03‐6120342

1813 אופיר שרעפי   ophirsarapi@hotmail.com בוסתן יצחק בית 42920 ישראל ,ישראל 98870123 5.08E+08

1814 שגית בירמן   SAGITHB@WALLA.CO.IL 30 הברושים ביאליק קרית 27204 ישראל ,ישראל 48700424 5.24E+08

1815 שבתאי שמואלי   shabi12347@walla.co.il דיין71 משה י"ם   ישראל ,ישראל 5.22E+08 5.07E+08

1816 yoni furman   furman6@bezeqint.net gafnovith 6 hadera   ישראל ,ישראל 5.46E+08 46202162

1817 אסי לוי   txhkuh@walla.com 51 רבין גבעתיים   ישראל ,ישראל 35710299

1818 אדוה ברקוביץ   advaberko@yahoo.com 113 סילבר הילל אבא חיפה 32697 ישראל ,ישראל 48225654 5.47E+08

1819 דני פיסטינר   master_chief_no1@yahoo.com סוקולוב תקווה פתח 49422 ישראל ,ישראל 03‐9310380 050‐2219821



1820 אליהו סורני   SURANI@NETVISION.NET.IL דקר לוד 71351 ישראל ,ישראל 5.26E+08

1821 רומן שמיגלסקי   shmigelsky@gmail.com 23/3 גלבוע חיפה   ישראל ,ישראל 054‐6313551

1822 נתאי בראון   neati78@gmail.com 40 הכרמים ליאון   ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.45E+08

1823 אריאל טיירי   arik300@walla.co.il 37 לובלין אהרון לוד   ישראל ,ישראל 89206531 5.26E+08

1825 טל מטושביץ   taxxl1@walla.co.il 16 רופין פתח‐תקווה 49412 ישראל ,ישראל 03‐9233931 03‐9233931

1826 גיל לוסקי   g2000l@walla.com חרוזים ר"ג 52525 ישראל ,ישראל 7523039

1827 מיטל טל   meita@walla.com 3 אגוזים ים קרית   ישראל ,ישראל 054‐4765214

1828 יאיר קרין   yair@yaar.net הקיבוץ מאוחד גבעת‐חיים   ישראל ,ישראל 09‐9613781 04‐6368573 09‐9613881

1829 לב אוסינובסקי   lev1978@gmail.com המלכה אסתר פ"ת   ,ישראל ישראל 5.26E+08 5.46E+08

1830 מיכה כלפון   ilba13@walla.co.il ת"א 222 דיזינגוף ת"א 63115 ישראל ,ישראל 35238703 5.45E+08 36869826

1831 בנימין אלבז   benny1@012.net.il 38 שאגל מארק אשדוד   ישראל ,ישראל 88649052 5.78E+08

1832 אלי שוורץ   es001@zahav.net.il עינת עינת 49910 ישראל ,ישראל 5.06E+08 03‐9385483 03‐9385200

1833 מישל ביניאשווילי   sick@walla.co.il ת.ד .235 נעמה חוות ירוחם 80500 ישראל ,ישראל 5.23E+08

1834 אסי לוי   txhkuh@walla.co.il 51 רבין דרך גבעתיים   ישראל ,ישראל 3575757

1835 אבי סמי   avisami@netvisin.net.il הרמה תקווה גני   ישראל ,ישראל 03‐5357031 5.07E+08

1836 אביעד טבצ'ניק   aatabach@gmail.com 36 הסוכה יעקב זכרון 30900 ,ישראל ישראל 5.06E+08

1837 אלי הרפזי   harpazi@zahav.net.il 3 הים דרך השרון חבצלת 42937 ,ישראל ישראל 98663446 5.06E+08 98663446

1838 דוד זקוטו   davidx.zakuto@intel.com מאפו אברהם ב"ש   ישראל ,ישראל 86101101 5.29E+08

1839 יובל קיבייקו   kiwaiko@012.net.il במושב רחובות אין בית‐חנן מושב 76868 ישראל ,ישראל 03‐9508963 0528‐446195

1840 אלעד שחם   elad.shaham@gmail.com 7 רופין סבא כפר   ,ישראל ישראל 09‐7666352 054‐4323812

1841 אלון מקל   alonm@mail.com 15 הברקן משעול מעלות 24952 ,ישראל ישראל 49978833 5.24E+08

1842 רומן שרלינג   romanjin1@walla.com 50/44 שד 'יעקב ראשל"צ   ישראל ,ישראל 054‐6764226

1843 אורלי שיימן   mark‐sheiman@yandex.ru 13 דואני יבנה 70600 ישראל ,ישראל 89327451 5.46E+08

1844 נתנאל וקנין   NATIVAKNIN2HOTMAIL.COM 1 חבצלת אופקים 80300 ישראל ,ישראל 89924355 5.26E+08

1845 חיים שמעוני   palm78@gmail.com כרם עין 5 הדפנה ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6446825

1846 אלינור איתן   elinor_eitan@walla.co.il 22 דיין משה חולון 58670 ישראל ,ישראל 054‐7111888

1847 יוסי קטש   yosik42@bezegint.net שדה יצחק אזור   ישראל ,ישראל 5.23E+08 35590815

1848 ליאור שרמן   sherman_lior@yahoo.com 49 רפאים עמק ירושלים   ישראל ,ישראל 5.43E+08 5.23E+09

1849 אברהם מורגן   morgan10@012.net.il סהרון חדרה 38360 ישראל ,ישראל 46248796 5.77E+08 46330268

1850 אבישי לביא   AVISHAYLAVY@WALLA.CO.IL 12/3 המייסדים נהריה 22406 ישראל ,ישראל 5.24E+08

1851 יניב ג'רבי   yanev@netvision.net.il 33/7 הפסגה אריאל   ישראל ,ישראל 052‐4894144

1852 איתן קרטייה   eitab_ac@hotmail.com 11/2 בורלא ירושלים 93714 ,ישראל ישראל 02‐6791498 050‐7971496

1853 ערן דרורי   e_drory@netvision.net.il צאלון יבנה 81512 ישראל ,ישראל 89436586 5.45E+08

1854 גלינה אבשידזה   inna1234@walla.co.il 42/15 לואי ליפסקי ירושלים 97459 ישראל ,ישראל 050‐4404436 02‐5861856

1855 אטיה סברדלוב   ian1@bezeqint.net 103.29 הגיא מורד כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 49883643 5.22E+08

1856 יואב גוילי gvili@barak‐online.co.il 8 הביטחון אונו קרית ,ישראל ישראל 37360302 5.46E+08

1857 יעל קטלן עזרא   yaelke@012.net.il 76 קורדובה השבעה משמר 50297 ישראל ,ישראל 03‐9603044

1858 רונן מימרן   mimran@013.net.il 21 פלמח הרצליה 46793 ישראל ,ישראל 99581838

1859 שחר מינקוב   shahar.ms@gmail.com פינחסוביץ ראשון 75266 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.28E+08

1860 avihai segal   avihai.segal@hotmail.com 16 בירון אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐5522862

1861 Dmitri Fialkov   dmitr.f@gmail.com Bar Nisan 9/25 Beer Sheva 84633 ישראל ,ישראל 077‐3321516 054‐4771530

1862 אורן ברטוב   bartovoren@hotmail.com אופיר גילון 20103 ישראל ,ישראל 04‐9888899 050‐6251844

1863 אלי לסרי   elilasry@zahav.net.il 56 התזמורת לציון רישון 75573 ישראל ,ישראל 03‐9523849 5.29E+08

1864 רפי קייקוב   cft556@walla.co.il 12 הנורית שמש בית 99105 ישראל ,ישראל 5.07E+08

1865 דבורה סייג   deborasaiagh@hotmail.com 60 תמר עומר 84965 ישראל ,ישראל 86460999 5.25E+08 86460999

1866 שמעון שגיא   took@bezeqint.net 9/41 אלון יגאל מוצקין קרית 26431 ישראל ,ישראל 04‐8762790 050‐6518111

1867 אבי רוקח   rokahavi@walla.com המלכים רחובות 76490 ישראל ,ישראל 08‐9451756

1868 shahar admon   shahar_a@hotmail.com haoren ramat hasharon 47235 ישראל ,ישראל 03‐5491608 054‐2222632

1869 אורן בכר   becher2@walla.co.il 95 ישראל כנסת תיקווה פתח   ישראל ,ישראל 5.72E+08 39160535

1870 חן אטלס   atlaschen@gmail.com 7 משה בני רחובות   ישראל ,ישראל 08‐9455188 5.77E+08

1871 תהילה אשרי   lalaland1@walla.co.il לצטר לוטן איחוד חרוד עין קיבוץ 18960 ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.23E+08

1873 אודי זוארץ   oudi8@bezeqint.net 9 ברודצקי נתניה 42408 ישראל ,ישראל 5.26E+08

1874 הדר אימברי   hifidare@walla.co.il 13 תנועות‐הנוער ראשל"צ 75831 ישראל ,ישראל 03‐9671602 052‐5528835

1875 גיל קציר   gil_katzir@hotmail.com 26 יהודה מלכי הרצליה 0 ישראל ,ישראל 5.47E+08

1876 שי גל   s‐gal@013.net 12 הוז דב נתניה 42473 ישראל ,ישראל 98820657 5.29E+08

1877 רועי לוי   amitzee@barak.net.il 8 הצלף השרון רמת 47245 ישראל ,ישראל 5.45E+08 35490686

1878 צחי מצרי   tshaimasri@hotmail.com 8/2 דוד ניב שבע באר 84256 ישראל ,ישראל 86650202 5.05E+08 86650000

1879 מרדכי שיימן   mark_sheiman@pochta.ru דואני יבנה 70600 ישראל ,ישראל 89327451 5.46E+08

1880 גבי ברנשטיין   ronitbrn@013.net 7 לנדאו רמת‐גן 52282 ישראל ,ישראל 03‐6767040 052‐3589322

1881 sveta sh   sveta0405@walla.co.il האלמוני הגבור אביב תל   ,ישראל ישראל 5.45E+08

1882 אלעד ברקאי   eladzzz@hotmail.com 100 ארלוזורוב ת"א 62097 ,ישראל ישראל 5.23E+08 35292893

1883 אופיר קינן   keofir@hotmail.co.il 1 השחר השרון הוד   ,ישראל ישראל 5.24E+08 5.04E+08

1884 שני בן שחר   shanybs2@walla.co.il 91 סילבר הילל אבא חיפה 32695 ,ישראל ישראל 5.47E+08 48321040

1885 אביתר גורן   evyag@zahav.net.il הנשר בנימינה 30500 ,ישראל ישראל 46180432 5.06E+08

1886 ששון מרדכי   ATAL83@NETVISION.NET.IL 59 הבירה מיצפה ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.07E+08 25790018

1887 סמית לאוז   sl21@walla.co.il עליונה כניסה קמא כפר   ,ישראל ישראל 46766449 5.28E+08

1888 שלומית גל   noamwtf@walla.co.il 59 גלעד מנשה אלפי   ישראל ,ישראל 5.05E+08

1889 נעם בצרי   rotemltd@netvision.net.il 15 בלומנפלד ירושלים 96668 ישראל ,ישראל 5.06E+08 26419052

1890 ארנון יוסף   arnon7@013,net 1 מרה ירושלים 93715 ישראל ,ישראל 6481583

1891 אילן זמיר   zamam@bezeqint.net 74 הרצל בת‐ים 59454 ישראל ,ישראל 5.07E+08 36589155

1892 אלעזר ריינר   elazar18@zahav.net.il השקמה מבוא זאב גבעת 90917 ישראל ,ישראל 0524‐366100 0524‐366090 02‐6537144

1893 גיא שירום   gai_shirum@walla.co.il 1 כספרי חיפה   ישראל ,ישראל 7.78E+08 5.09E+08

1894 רן כרמלי   ran.carmeli@gmail.com 133 הרותם רינתיה 73165 ישראל ,ישראל 03‐9088762 054‐4456597 03‐9088781

1895 מאור גורן   maor_goren@hotmail.com 83 שיינקין גבעתיים   ישראל ,ישראל 077‐8120022 6901011‐054

1896 אבי קרנצלר   avielk@yahoo.com 82 החולה עמק מודיעין   ישראל ,ישראל 08‐9268815 052‐2639014 02‐6592559

1897 שי לוינגר   shayl04@zahav.net.il 3 המכבי יהודה אביב תל 52669 ישראל ,ישראל 03‐6054934

1898 סיגלית שריקר   s‐sigal@013.net 11\6 יעל גת קרית 82073 ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.47E+08

1899 שלומי אלימלך   ah0212@walla.com 14 המלך שאול ציונה נס 70400 ישראל ,ישראל .050‐9640295

1900 עדנה עיאש   ayashe@zahav.net.il 7/5 חיים גבריהו שבע באר 84835 ישראל ,ישראל 052‐2712739 08‐6382867

1901 נועם פיין   b_nio@hotmail.com 11 לסל אביב תל   ישראל ,ישראל 5.45E+08

1902 חיים צדוק   psy_fish@hotmail.co.il נגבה תל‐אביב 67422 ישראל ,ישראל 5.44E+08

1903 עמרי קורן   korenomr@post.tau.ac.il 5/6 יהל"ל אביב תל 64242 ישראל ,ישראל 5.23E+08



1904 גולן חמדני   golan_hamdani@yahoo.com 30/14 העצמאות אשדוד 77452 ישראל ,ישראל 057‐7969795 054‐4418426

1905 רוית מנצור   ranny1978@walla.co.il אשקלון 21/7 אליעזר בן אריה אשקלון 78493 ישראל ,ישראל 86713227 5.06E+08

1906 יצחק בן גוזי   isaac770@walla.com בנימין ד .נ .מזרח יעקב כוכב 90622 ישראל ,ישראל 9973557‐02

1907 momi chen   momi_ch@walla.com 9 וינגייט טבריה   ישראל ,ישראל 5.06E+08

1908 דוד בכר   doganozt@gmail.com 4 אחיעזר ראשל"צ 75300 ישראל ,ישראל 7.75E+08 5.08E+08

1909 מיכה כלפון   ilba13@yahoo.com 222 דיזינגוף ת"א 63115 ישראל ,ישראל 35238703 5.45E+08 36869826

1910 מיכאל ברקוביץ   michaelb@mateor.com 4 המכבים השרון רמת   ישראל ,ישראל 052‐3242592 052‐3656884 03‐5783521

1911 דוד סולומון סולומון   dsol@netvision.net.il 13ב השופטים יעקוב זכרון   ישראל ,ישראל 5.45E+08

1912 יוסי איטח   yossi_i1@walla.com גולני חטיבת עכו 24208 ישראל ,ישראל 5.27E+08

1913 יאנה לבייב   vlad693@netvision.net.il ציון שיבת אתא קרית   ישראל ,ישראל 5.78E+08 5.47E+08

1914 דוד יפה   davidyoffe@hotmail.co.il 15 הגיא שער אריאל 33532 ישראל ,ישראל 04‐8361172 5.29E+08 04‐8361172

1915 בועז גלעדי   boogi1@nana.co.il 9 כהן חיים פ"ת   ישראל ,ישראל 050‐8555600

1916 נחום נסים   NAHOM33@WALLA.CO.IL 5 דיזינגוף נתניה 42405 ישראל ,ישראל 5.44E+08

1917 גיורא אשכנזי   gioranira@hotmail.com גבעת‐ח"ן רעננה 43905 ישראל ,ישראל 97414521 5.48E+08 97443296

1918 איציק תמיר   itzikta@netvision.net.il 23 השיטה אדומים מעלה 99999 ישראל ,ישראל 5.22E+08

1919 אדוארד גנון   edig26@zahav.net.il 4 הגבעות בת‐ים 59546 ישראל ,ישראל 35065524 58898563

1920 אהוד בר צבי   udibt1969@gmail.com 8 דירה ב 16 המוביל סבא כפר   ישראל ,ישראל 09 7677672 052 5522864

1921 ניר בלושטיין   nir@or1.org.il סנסנה סנסנה 85334 ישראל ,ישראל 86519987

1922 סופי וסרמן   vinipooh81@walla.com 24/4 אימנו רחל שבע באר 84513 ישראל ,ישראל 86418702 5.08E+08

1923 תמיר דנה   tamirdana@gmail.com 4 הארבעה דרך עכו   ישראל ,ישראל 0524‐399821

1924 בשמת סיקלי   bos66@walla.co.il נון בן יהושוע ארבע קרית 90100 ישראל ,ישראל 0524‐366090 02‐6537144

1925 אסתר לזר   eslazar@hotmail.com גב עין עין‐גב 14940 ,ישראל ישראל 04‐6658841 46658033 04‐6658721

1926 ido hertzberg   ido_hertzberg@hotmail.com הישוב הכשרת חיפה   ,ישראל ישראל 04‐8252989 5.46E+08

1927 אודי קירשנבוים   udi@piletest.com 35 הברוש בנימינה 30500 ,ישראל ישראל 5.24E+08 46388485

1928 עדי שחם   adishac@amdocs.com 8ב איילון עמק סבא כפר 44627 ישראל ,ישראל 09‐7680742 054‐5891220

1929 אילן טסה   orlyta@013.net צבי בן גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.24E+08

1930 רז קיבלביץ'‐כרמי   kc_raz@hotmail.com הנשר בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 04‐6288106 054‐3000430

1931 יוסי כרמל   crfm@walla.co.il הגפן שומרון קרני 44853 ישראל ,ישראל 09‐7920339 050‐5553588

1932 ברק בלומה   barakbluma@walla.co.il האגוז ימין נוה מושב 44920 ישראל ,ישראל 054‐4456730

1933 אלון מיצביץ   metsev@netvision.net.il הנטקה69 חיפה 34608 ישראל ,ישראל 5.46E+08

1934 עמית זנטי   amitznati2@hotmail.com 21 השיא דימונה 86000 ישראל ,ישראל 86554285 5.07E+08

1935 אביחי מיסק   henosh19@walla.co.il 73 אחוה תקוה פתח 49284 ישראל ,ישראל 39313143 5.03E+08

1936 ורד שיריזלי   vshirizly@walla.com שלום תל כרכור 37074 ישראל ,ישראל 04‐6272369 050‐7664160

1937 יהודה ברדוגו   ornagan@netvision.net.il העמק מצפה 15/8 שקד העמק מגדל   ישראל ,ישראל 46542562 5.48E+08

1938 רוי פלדמן   yasmin.tech@gmail.com 17ב ברית בני השרון הוד   ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.47E+08

1939 שרגא ברוס shraga@ee.technion.ac.il 21.2 הדר סבא כפר 44234 ,ישראל ישראל 09‐7662288 5.45E+08

1940 בני שמעי   beni@englander.co.il 4/2 הרצוג הרב חדרה 38370 ,ישראל ישראל 46341893 5.44E+08 46178223

1941 מאיר אופק   offek@zahav.net.il האלה העמק מגדל 23100 ,ישראל ישראל 054‐4902245 054‐4520871 04‐6040775

1942 asher tapiero   ashertapiero@yahoo.com naftali 19 modiin   ישראל ,ישראל 5.48E+08

1943 אירנה גורדון   bleyzer@list.ru 38/19 נוף יפה נשר 36852 ישראל ,ישראל 04‐8207332 052 ‐8026005

1944 רפי גרודצקי   shaqil@netvision.net.il 18 עוזיאל בת‐ים 59463 ישראל ,ישראל 03‐6589206 0522‐429359 03‐6572470

1945 rita tibi   leahtibihotmail.com ain rehov moshav yara 22840 ישראל ,ישראל 49807167 5.48E+08

1946 נתלי אוחנה‐עברי   noam_law@netvision.net.il 6 אלדד ישראל ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐5324032 0528‐642803 02‐5664119

1947 יבגני ברגר   berger77@netvision.net.il 36 קפלינסקי ראשל"צ   ישראל ,ישראל 5.02E+08 5.1E+08

1948 ורד אלזייד   noam_e@bezeqint.net 3 אהרונסון שרה אשדוד 77730 ישראל ,ישראל 02‐6791613 052‐5282205

1949 צבי גת   zvika_gat@bezeqint.net ת.ד .443 ‐ 6 הרותם רשפון   ישראל ,ישראל 052‐3244666

1950 מוחמד חוגיראת   gadah@bezeqint.net 735 ת,,ד אלמכסור ביר 17925 ישראל ,ישראל 49869560 5.28E+08 49867838

1951 מוטי מלדסי   moti_m1@netvision.net.il 10/4 אורה עילית נצרת 17751 ישראל ,ישראל 04‐6453221 050‐4440203

1952 איליה ברדיצבקי   ilya.berdichevsky@intel.com אשר נתניה   ,ישראל ישראל 98320222 050‐6621398

1953 ניב רוזן‐טל   nivr@clalit.org.il 10 בלפור פ"ת 49318 ישראל ,ישראל 39315219 5.46E+08

1954 עדי שלו   adi_shanty@hotmail.com 41 הערמונים חיפה 27120 ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.26E+08

1956 רז מילר   raz_miller@hotmail.com 10 מיצדים אדומים מעלה 98420 ,ישראל ישראל 8104121

1957 אסף הזרחי   h_assaf@012.net.il 79 לבנון חיים אביב תל   ,ישראל ישראל 050‐6647120 03‐6025744

1958 ערן בר‐מאיר   eranbarmeir@yahoo.com האילנות kfar maas 49925 ישראל ,ישראל 0544‐902959

1959 מאי אביטל   maybatito@yahoo.com טבריה 1758/6 כוכבא בר טבריה   ישראל ,ישראל 5.72E+08

1960 בני גורדון   gordontb@gmail.com שז"ר זלמן השרון הוד   ישראל ,ישראל 09‐7457794 054‐5901748 03‐5501989

1961 מעוז רוט   atlas@bezeqint.net ישראל שבטי נתניה 42524 ישראל ,ישראל 5.23E+08

1962 אריק פרייסמן   arikp@humaneyes.com 417.27 פרנקפורטר י‐ם 97225 ישראל ,ישראל 054‐2004696 5.45E+08

1963 אלי מור   mmaayan@zahav.net.il האורן אדר הר 90836 ישראל ,ישראל 02‐5345075 050‐6245525 02‐6663768

1964 יעל נגר   yaeln@jazo.org.il 212/1 מנחם קרית נתיבות 80200 ישראל ,ישראל 08‐9942210 08‐6295514 86295633

1965 ערן הורוביץ   eranhor@gmail.com ריינס אביב תל 11111 ישראל ,ישראל 5.45E+08

1966 איתם טובול   ootsool@yahoo.com 60 העירית אדומים מעלה 98538 ישראל ,ישראל 25351305 5.46E+08

1967 אלכס פינצ'בסקי   pincheva@bgu.ac.il חזקיה המלך אשדוד 77497 ,ישראל ישראל 5.22E+08 5.22E+08

1968 מאור גורן   mg_10@hotmail.co.il 83 שינקין גבעתיים   ,ישראל ישראל 6901011‐054

1969 אברהם זלצמן   avram_z@walla.co.il 21/1 זוועהיל עילית ביתר 99789 ישראל ,ישראל 02‐5800210 050‐8659359 02‐5800210

1970 שי ברומברג   shaibromberg@fastmail.fm ביאליק שבע באר   ,ישראל ישראל 5.09E+08

1971 ענת ויזלברג   anaty_4@hotmail.com 19 הנשיא שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 5.23E+08

1972 אנה אוז   anna@gitam.co.il קק"ל גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.27E+08 5.48E+08 37525585

1974 אלי מור   elim@customs.mof.gov.il האורן אדר הר 90836 ישראל ,ישראל 02‐5345075 050‐6245525 02‐6663768

1975 ארנון דקל   arnondeckel@gmail.com 10/2 נורית העמק מגדל   ,ישראל ישראל 5.25E+08

1976 אלכס בוריסביץ   al.b@hotmail.co.il שיקמה נשר 36812 ישראל ,ישראל 48211179 5.45E+08

1977 יעל גמליאל   gamliel_y@012.net.il צוברי מאיר הרב גדרה 70700 ישראל ,ישראל 08‐8591274 052‐2804080

1978 יצחק חכים   itzoh"walla.com 22 דגל‐ראובן פ"ת 49402 ישראל ,ישראל 03‐9223942 054‐3977420 03‐7522105

1979 טל דנטס   dantess1@walla.com השופטים כרכור   ישראל ,ישראל 5.28E+08

1980 avi ami   aviel@lbjer.health.gov.il dfg jer 99878 ,ישראל ישראל 5.06E+08

1981 Dudi Gal   dudi@icq.com 39 קצרין ראשל"צ 75691 ,ישראל ישראל 054‐6496669

1982 איל לבק   eyallevak@yahoo.com 22 אוסטשינסקי לציון ראשון 75257 ישראל ,ישראל 5.46E+08 39652425

1983 אורן מורן   orenm@bll.co.il ש"ץ גרשון נתניה 42312 ישראל ,ישראל 09‐8650213 050‐7707587

1984 עמית דר   hjokes2000@hotmail.com 9 ברקת אדומים מעלה 98451 ישראל ,ישראל 5.48E+08

1985 ענת בטאט   anat_batat@hotmail.com 63 ויצמן יהוד   ישראל ,ישראל 5.45E+08

1986 שי טמיר   placebo69a@hotmail.com כוכבא בר הרצליה 46440 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.45E+08 99598103

1987 יעקב שנער   sjacki2@walla.co.il 25 הפקאן צורן 42823 ישראל ,ישראל 09‐8941756 052‐5522628



1988 מוטי סבז   stephanie_assous@hotmail.com ברקת תקוה שערי   ישראל ,ישראל 5.07E+08

1989 חיים מימון   chaimaimon7 20 שלמה ירושלים 98743 ישראל ,ישראל 02‐5836728 052‐2876892

1990 Liron Bashan   lironb@scopus.net 22 קקל חולון   ישראל ,ישראל 054‐9007879

1991 גילעד חסיד   giladha1@bezeqint.net אביגיל חיפה   ישראל ,ישראל 42859968 5.24E+08

1992 איתמר בורוכוב   itamarb_21@hotmail.com 3 הסיגלית לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.23E+08

1993 חנה לזרנקוב   tal‐tal@mail.ru שדה יצחק קרית‐אתא 28042 ישראל ,ישראל 48454403 5.23E+08

1994 דוד כהן   zdavid55@nana.co.il השקדים שכונת תבור כפר 15241 ישראל ,ישראל 04 6769657 5.45E+08

1995 אורי רוטשטיין   rotshtein@gmail.com 16 ירושלים סבא כפר 44446 ישראל ,ישראל 054‐5767127

1996 אריק סיון   sivan@ghi.org.il אין איחוד חיים גבעת קיבוץ 38935 ישראל ,ישראל 04‐6369475 0507‐248495

1997 זהבה אגמון   zahava@itach.org.il 75/11 אשכול לוי אונו קרית 55511 ישראל ,ישראל 5.23E+08 36352144 35163940

1998 ארז מוצפי   m_erez@bezeqint.net הלל אבא גן רמת 52561 ישראל ,ישראל 03‐5754471

1999 אבי הרונגי   harongi@gmail.com הפסנתר לציון ראשון 75583 ישראל ,ישראל 03‐9415139 057‐7658052

2000 חיים יהודה   nchmahiym@012.net.il אביב תל 40 בוגרשוב אביב תל 63145 ישראל ,ישראל 36204763 5.23E+08 6203256

2001 עדי פלג   yoavadi2zahav.net.il מצפה14 חיפה   ישראל ,ישראל 8324505 5.22E+08

2002 Giora Shipony   giorashi@gmail.com Haduvdevan 6 Zichron Yaakov 30900 ישראל ,ישראל 04‐6397745

2003 אלעד מור   dosman 14 יששכר שבט פ"ת 49300 ישראל ,ישראל 5.25E+08

2004 אורלי בן ארי   itaybenari2@hotmail.com ב 19 המעלות גבעתיים 53319 ישראל ,ישראל 37321818

2005 רוני ורטש   vertesh@eun.co.il 5 פנחס ספיר מוצקין קריית 26430 ישראל ,ישראל 04‐8316221 054‐9996221 04‐8315707

2006 יניב וקנין 34370726 yanivak@walla.com 92/5 היסוד קרן ביאליק קרית 27053 ,ישראל ישראל 04‐8747696 057‐8153475

2007 אהובה גלבוע   gilboa_a@bezeqint.net 7 חשמונאים יבנה גן 70800 ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.23E+08 88571515

2008 רויטל חזן   revitalha@bezeqint.net 10 הנביאים ים בת 59584 ישראל ,ישראל 050‐8299028 052‐2212509

2009 Alex Halimski   Alexxx9@land.ru gia‐oni 12/28 Ashdod   ישראל ,ישראל 5.46E+08

2010 קובי וסרשטיין   kobired@netvision.net.il 13 המשוררת רחל תקוה פתח   ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.07E+08

2012 דורון בר   doron.beer@intel.com 20A Aba Hushi Haifa 34786 ישראל ,ישראל 04‐8344178 054‐7885476

2013 רועי האס   roihaas@hotmail.com שלמה המלך תל‐אביב 64512 ישראל ,ישראל 0524‐686959

2014 לימור פיכמן   limornavot@hotmail.com 22 יהודה מלכי הרצליה   ישראל ,ישראל 5.05E+08 5.08E+08

2015 hovav perets   hovav@avo.co.il arava nesher 36863 ישראל ,ישראל 04‐8204120 052‐3723883

2016 שי דואני   shay_sim@walla.co.il 34 שפירא בת‐ים 59562 ישראל ,ישראל 5.25E+08

2017 אריאל פרל   arielperl@yahoo.com 27 פרנקל אביב תל 66084 ישראל ,ישראל 5.04E+08

2018 אנדריי בוטוצ'ניקוב   andrew_butochnikow@yahoo.com הזית עייש בני 79845 ,ישראל ישראל 5.03E+08 5.03E+08

2019 עומרי זוהר   mrizohar22@hotmail.co.il 22 האלה קצרין 12900 ישראל ,ישראל 04‐6961047 050‐7608563

2020 ליאורה שמעוני   marselyanko5@hotmail.com 10 העבודה כיבוש הרצליה 99999 ישראל ,ישראל 5.09E+08

2021 תהילה שטנגר   tul1981@zahav.net.il 157/4 חברון דרך ירושלים   ,ישראל ישראל 052‐5609272

2022 yael bazilevtch   yaelbazi@hotmail.com hahsida natanya 42757 ישראל ,ישראל 98845221 5.03E+08

2023 רויטל עופר   zvika_isler@walla.co.il 39 מגדיאל דרך השרון הוד 45342 ישראל ,ישראל 050‐7106404

2024 עדי שורצמן nirs10@netvision.net.il 24ב לוז קדיש מוצקין קרית 26404 ,ישראל ישראל 48753538

2025 שמואל כספי   asafkaspi@walla.com הפסגה דימונה 86171 ישראל ,ישראל 86553479 5.46E+08

2026 סלומון צרפתי   serfaty@gaash.co.il None געש 60951 ישראל ,ישראל 09‐9521227 03‐5658776

2027 הרצל אלימלך   eli016@bezqint.net 6 דירה 25 ציון שיבת לציון ראשון 75321 ישראל ,ישראל 5.23E+08 39582878

2028 אביאל בן שיטרית   aviel85@zahav.net.il 58 החורש סחלבן דימונה 86089 ישראל ,ישראל 08‐6551438 5.45E+08

2029 שוש בורנשטין   tbt1@bezeqint.net שאקי אינו ירושלים 96922 ישראל ,ישראל 5.24E+08

2030 מיטל עזיזיאן   m243@walla.co.il 8\27 האצ"ל אשדוד 77223 ישראל ,ישראל 5.25E+08

2031 גוסטבו לונדינסקי   gus@shani.net 17/61 הזמיר נהריה   ישראל ,ישראל 050‐8544602 050‐8544601

2032 עדי שורצמן   NIRS10@NETVIZION.NET.IL 24ב לוז קדיש מוצקין קרית 26404 ישראל ,ישראל 48753538

2033 אברהם זולברג   azolberg@bezeqint.net 23 לוין שמריהו חולון 58414 ישראל ,ישראל 03‐5581996 054 4483948 03‐5581997

2034 סילבי יחזקאל   gilly87@017.net.il 14 הגבעה סביון   ישראל ,ישראל 35341406 5.07E+08

2035 יעקב פיינשטיין   mashaf@mishmarhanegev.org.il הנגב משמר הנגב משמר קיבוץ 85315 ישראל ,ישראל 89911257

2036 אלי גולן   eligolan@hotmail.com 35 כץ תקווה פתח   ישראל ,ישראל 5.23E+08

2037 רועי כץ   sroyk@t2.technion.ac.il 111/36 א.ה .סילבר חיפה   ישראל ,ישראל 077‐8858849 050‐6647135

2038 גיא שוורצמן   guyshw@walla.co.il 7 התאנה מטולה   ישראל ,ישראל 057‐6263623

2039 נועם זקס   zax63@yahoo.com הכרמל שושנת חיפה 26262 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.48E+08

2040 מיכל ציליבון   michalchilibon@yahoo.com רקאנטי אביב תל   ישראל ,ישראל 5.29E+08

2041 רפאל חיון   jaxertheone@gmail.com 302 מנחם קרית נתיבות 80200 ישראל ,ישראל 89934101 5.48E+08

2042 נוגה פרידמן   friedman.alon@gmail.com הצאלון אודים 42905 ישראל ,ישראל 5.06E+08 09‐8650141

2043 גנדי פיינברג   ganady200@walla.com הוורדים שמונה קרית 11631 ישראל ,ישראל 050‐7336418

2044 אהרון אלבז   arielel1@bezeqint.net 160 החרוב צופים   ישראל ,ישראל 09‐7677385 054‐4681224

2045 רותי חתינה   meital_hatina@walla.com 1 בנות צ"ג ראשל"צ   ישראל ,ישראל 03‐9664984

2046 דבורה לוי   lewide@hotmail.com 3 בגאיו חיים ירושלים   ישראל ,ישראל 5.23E+08

2047 מרדכי מצגר   motti.metzger@gmail.com 7 רוזובסקי תקוה פתח 49744 ,ישראל ישראל 39093758 5.08E+08

2048 אייל יצחק   oriteyal@bezeqint.net. יואב חיפה   ,ישראל ישראל 48553538 5.06E+08 48553538

2049 עדי פלג   yoavadi@zahav.net.il 14 מצפה חיפה   ,ישראל ישראל 8324505

2050 שלומית אסרף   assraffs@yahoo.com רחל שבות שילה 44830 ,ישראל ישראל 29401114 5.48E+08

2051 עמוס שטרנברג   a1997s@netvision.net.il 7 הלסינקי יפו ת"א   ,ישראל ישראל 36953077 5.28E+08

2052 רינת רואה   rene02@walla.co.il 5 העובד עין אביחיל   ,ישראל ישראל 5.23E+08

2053 איריס קרצר   kretzer_iris@walla.com סירקין הרצליה   ישראל ,ישראל 054‐4640503

2054 ff dd   fff dd dd 20181 ,ישראל ישראל 49998811

2055 גיא סוקול   guysokol@hotmail.com 54 ההדרים נטר כפר 40593 ,ישראל ישראל 09‐8996043 050‐7956646 09‐8998087

2056 אפרת נגר שמואלי   maozzy@zahav.net.il טוביה באר טוביה באר 83815 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.24E+08

2057 גלעד כהן   guibec@hotmail.com 2 דירה 1 רמז גבעתיים 53242 ישראל ,ישראל 03‐7310273

2058 oren bakalo   tapuyan@gmail.com Dolev 11 kiryat yam 29079 ישראל ,ישראל 5.42E+08 7.72E+08

2059 yair idan   yair.idan@gmail.com 630 הלוי יהודה אופקים   ישראל ,ישראל 89923719 5.03E+08

2060 אורית גליקין   orit@sustainer.co.il אליעזר בית 1/12 סגל חדרה   ישראל ,ישראל 052‐8373962 052‐8373962

2061 גל רגב   regevgal@bezeqint.net 49 הימים ששת סבא כפר   ישראל ,ישראל 09‐7450501 052‐2441979

2062 קובי לוי   yakob142@walla.co.il רוטשילד טבריה 14101 ישראל ,ישראל 5.08E+08 46721159

2063 אילת שלו   ayelet@studio‐shalev.com הוד עין הוד עין 30890 ישראל ,ישראל 5.08E+08 49840006

2064 גבריאל אקשיקר   gabby11@netvision.net.il שטיין יהודה רמלה 72461 ישראל ,ישראל 89249358 5.44E+08

2065 victor kozlov   igkozl@yahoo.com avshalom 3 beer‐seba 84511 ישראל ,ישראל 86442164 5.29E+08 86400195

2066 ולריה נבדח   valerian.81@mail.ru שאן בית עמק חיים מעוז קיבוץ 10845 ישראל ,ישראל 5.07E+08

2067 יעקב חרמון   cobe_h@hotmail.co.il 12/5 העצמאות אשדוד 77452 ישראל ,ישראל 8656843 08 4769973 052

2068 שחר צירקין   zirkin@doofrecords.net 79/9 גוריון בן אביב תל 64514 ישראל ,ישראל 5.43E+08

2069 משה קליף   kalifm@013.net 12 אמזלג אביב תל 65148 ישראל ,ישראל 5.25E+08 35105905

2070 ניצן צברדלינג   zwerdman@gmail.com 82 כצנלסון ברל חיפה   ישראל ,ישראל 48238359 5.47E+08



2071 נינה וולמר   volmer@netvision.co.il 12 גבעתי ים בת 59589 ישראל ,ישראל 050‐5676590 050‐7987513 03‐5221777

2072 אבי וייץ   waiz@netvision.net.il 3/29 שבע ובת ראובן ראשל"צ 75357 ישראל ,ישראל 03‐9583008 057‐7651942

2073 מיכאל רזניק   reznikmichael@gmail.com 3/4 הלל‐יפה חדרה 38203 ישראל ,ישראל 46332270 5.25E+08

2074 רועי בן חור   roiebh1485@walla.co.il ורד מבועים מושב 85360 ישראל ,ישראל 08‐9931790 0522‐397656

2075 סם חרלמוב   sc69sc@walla.co.il 90 צפת תקווה פתח 49302 ישראל ,ישראל 39080728 5.24E+08

2076 יעקב גל   galjon@netvision.net.il חיפה 7 החותרים חיפה 35155 ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.09E+08

2077 גלית לוסטיג   galitl@golfco.co.il 6 גאולה אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐8444567

2078 רמו אלמוג   REMOALMOGֲGMAIL.COM 104 בוגרשוב אביב תל   ישראל ,ישראל 5.26E+08

2079 רואי להב   roey_l@netvision.net.il 6 פינסקר רחובות   ישראל ,ישראל 89361044 5.48E+08

2080 יפית שריקי   yshriki@nds.com 5 האמוראים אביב תל   ישראל ,ישראל 36438759 5.08E+08 26782831

2081 אורן חיון   orenh1@netvision.net.il 8 דירה 3 עסיס חנה פרדס 37117 ,ישראל ישראל 050‐3548601 050‐3548601

2082 דוד אלמוג   remoalmog@gmail.com 31 עדני שלמה שבע באר 84651 ישראל ,ישראל 5.26E+08

2083 אינה קרמנצקי   ikremen@macam.ac.il ייטב זאב גבעת 90917 ישראל ,ישראל 02‐5369515 054‐4910355

2084 לאונרד סלמנסון   lsalmanson@gmail.com 11 רבדים ירושלים   ישראל ,ישראל 5.08E+08

2085 ברוך ריבקין   barr_@hotmail.co.il 66 שיינקין גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.26E+08

2086 hagai warszawski   hagailetz@hotmail.com zamanhof 23 tel aviv   ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.25E+08

2087 ליהיא בן‐אברהם   lihie912@hotmail.com 19 התקווה רעננה   ישראל ,ישראל 09‐7727188

2088 מוטי דאדיסון   motti_dadison@walla.co.il 18 צהל אלופי חולון 58417 ישראל ,ישראל 050‐5998078

2089 אבי גולדרין   avig65@bezeqint.net 8 ליבנה אור‐יהודה 60407 ישראל ,ישראל 36344683 5.47E+08

2090 Nitsan dahan   dahan.arch@gmail.com 21/15 אשכולית חנה פרדס 37089 ישראל ,ישראל 077‐8668882 5.23E+08

2091 יוסי ממיסטבלוב   yossim@walla.co.il 8 דירה 22 הזמיר נהריה 22100 ישראל ,ישראל 49822118 5.08E+08

2092 פרץ רצון   peretsr@zahav.net.il 4 המגיד תקוה פתח 49443 ישראל ,ישראל 39326384 5.05E+08

2093 נתן אברהם   nathana@bezeqint.net וולפסון דוד אשדוד 77511 ישראל ,ישראל 054‐7422382 050‐7953548

2094 moshe lazar   lazar21@bezeqint.net 22 מיסחרי מרכז גת קרית 82065 ישראל ,ישראל 5.05E+08

2095 מיכל קינן   michal272@hotmail.com 47 הנשיא יהודה אביב תל 69391 ישראל ,ישראל 36423358

2096 ישראל רפפורט   israel.rapaport@gmail.com שמואל גן שמואל גן קיבוץ 38810 ישראל ,ישראל 04‐6320647 050‐7677953

2097 reuven fromer   reuven@moreshet.co.il 7/8 התאנה אלעד 48900 ישראל ,ישראל 03‐9091241 052‐5610132

2098 Yevgeny Maryan   alica54@mail.ru Savionym0/2 Ariel 44837 ישראל ,ישראל 39067446 5.03E+08

2099 קוסטין דינובסקי   kostin_d@yahoo.com 17/7 חי שד 'תל אשדוד 77510 ישראל ,ישראל 054‐3299923 077‐6260976

2100 חנה טבילה   hanat@strauss.co.il 43 אוסישקין השרון רמת 47209 ישראל ,ישראל 052‐8285242 03‐5405127 03‐9350306

2101 עינת קליים   nitoshf@walla.co.il יפה אחים תקווה פתח 49403 ישראל ,ישראל 9230654 5.08E+08 אין
2102 אסף איזנברג   assk2004@walla.com 10 עפרוני ורדים כפר 25147 ישראל ,ישראל 49971133 5.22E+08

2103 קרן הדס   hadaske@gmail.com 10 פנינית להבים 85338 ישראל ,ישראל 5.46E+08

2104 שמעון חנימוב   zush@bezeqint.net 4 פנסקר ראשל"צ 75305 ישראל ,ישראל 03‐9699780 050‐2838064

2105 אייל פרג'פור   eyalfarg@walla.com 12 עכו לון נאון שבע באר   ישראל ,ישראל 86416954 5.07E+08 6199165

2106 נטע עומר nettao@bgu.ac.il הגליל מגיני רחובות 76200 ,ישראל ישראל 5.48E+08 5.24E+08

2107 dan shapira   dan555550@walla.com ganim ariel   ישראל ,ישראל 5.42E+08

2108 איגור דרזבץ   iderzh@rocketmail.com 52 חביבה חיפה   ישראל ,ישראל 5.43E+08

2109 אורית גליק   alexglik@walla.com zeelim holon   ישראל ,ישראל 050‐8270057 052‐4284376

2110 אירנה גורדון   BLEYZER@WALLA.COM 38/19 נוף יפה נשר 36852 ,ישראל ישראל 04‐8207332 052‐8026005

2111 אליהו בן נעים   eli108@bezeqint.net 32/16 ראובן גמזון ירושלים 97454 ,ישראל ישראל 02‐5837796 054‐7697391

2112 משה ברזני   bat_hen1@hotmail.com 17 ז'בוטינסקי כרמל טירת   ישראל ,ישראל 5.06E+08

2113 אורית זהבי   oritz72@gmail.com 1/2 המפרש יבנה גן 70800 ישראל ,ישראל 88673130 5.45E+08

2114 עוזי דר   daruzi@zahav.net.il ברוידה תקווה פתח   ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.46E+08

2115 שרון אלחרר   shron_elharr@walla.co.il חיים ביאליק קרית   ישראל ,ישראל 5.04E+08

2116 דרור חסיד   dror@012.net.il 14 חיים גבעת נתניה 42442 ישראל ,ישראל 09‐8875557 5.05E+08

2117 עמינדב בדיחי   GHABAR@WALLA.CO.IL קשת מושב הגולן רמת קשת מושב 12410 ישראל ,ישראל 5.26E+08 46960528

2118 abraham politi   a‐politi@nana.co.il. dvora baron 3 richon le zion 75224 ישראל ,ישראל 03‐9564320 052‐2550179 03‐9564320

2119 גלעד אגם   agamgi@hotmail.co.il הנשיא כפר הנשיא כפר 12305 ישראל ,ישראל 46914070

2120 מורן קיי   Moran.kaye@Gmail.com 5 בגין יהוד 56478 ישראל ,ישראל 36320503 5.42E+08

2121 עמית בר‐קמה   amit_bk@shefayim.org.il סמאטס שדרות אביב תל 60990 ישראל ,ישראל 5.26E+08 35460914

2122 Vitali Feldman   vfeldman93@walla.co.il HaRakefet Bney‐Aish 79845 ישראל ,ישראל 88691029 5.45E+08

2123 ira simonovich   simonovi@bgu.ac.il ASIREI ZIYON שבע באר   ישראל ,ישראל 5.48E+08

2124 שלום מ   sarit_lagzi@walla.com הדקל מונד תל 40600 ישראל ,ישראל 97967788 50671046

2125 יאנה לאליאן   mishelll@walla.co.il צרופה מושב 39 צרופה 30850 ישראל ,ישראל 5.46E+08 49840963

2126 קרן נוה   nave72@bezeqint.co.il 10 לוין מיכל ראשל"צ   ישראל ,ישראל 39457465

2127 רונה ברנבלום   ronabernblum@yahoo.com ב' 64 טשרניחובסקי ירושלים 92585 ישראל ,ישראל 050‐6286908 077‐6631436

2128 צביקה רוט   tzvikaroth@yahoo.com יואב גן רמת 52531 ישראל ,ישראל 37520527 5.05E+08

2129 סיון ברונר   crazyb@walla.co.il 26 הנוטרים יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 5.25E+08

2130 מיכאל ברקל   mikb@netvision.net.il אשרצן אביב תל   ישראל ,ישראל 0507‐986883 077‐6425158

2131 Gal Kali   galkali@gmail.com 69 Rothchild st Tel Aviv 65786 ישראל ,ישראל 052‐24790676

2132 גילה אבשלום   rachel_hovav@nana.co.il 29 גלבוע יאיר כוכב   ישראל ,ישראל 97494697

2133 רבקה בריטשטיין   rbc@zahav.net.il 18 ניצנים כפר‐סבא 44399 ישראל ,ישראל 09‐7425703 050‐5570604 09‐7425703

2134 vitaly rokytsky   vitalizki@mail.ru ben hur elyahu 7/9 beer‐sheva 84276 ישראל ,ישראל 5.25E+08 86409753

2135 עזרא אורבך   orders@auerbach.co.il 15 בועז גן רמת 52491 ישראל ,ישראל 5.09E+08

2136 דיקלה גולני   kayak@walla.co.il הרצל שמונה קרית   ישראל ,ישראל 050/7524526

2137 רותם טייטלבאום  ‐סלוצקי   yanush2@013.net 2ג יריחו בקעת סבא כפר   ישראל ,ישראל 97425126 5.29E+08

2138 יהודה דוד   dyehuda2002@yahoo.com 14 מיכה אביב תל 63111 ישראל ,ישראל 35440564 5.07E+08

2139 יעקב שרגא   gak1@bezek.net 11.2 הגולן רמת ירושלים 97703 ישראל ,ישראל 5.22E+08 25812984

2140 ברק גמליאל   barakgml@walla.co.il נשרים כנפי אליכין 38908 ישראל ,ישראל 5.23E+08 46301499

2141 אלי רייכמן   srie@walla.co.il ת.ד .57289 ירושלים 91571 ישראל ,ישראל 054‐4535181

2142 רונית כהן   nofarush@hotmail.co.il 1 זבוטינסקי ים בת 59444 ישראל ,ישראל 03‐6588029 0505‐602226

2143 REFAEL ALAFI   ALAFI.REFAEL@ECITELE.COM ניסים יצחק ירושלים 93125 ישראל ,ישראל 26451354 5.46E+08 25411804

2144 משה קמר   moshek@zahav.net.il חורגין גן רמת 52356 ישראל ,ישראל 050‐6466745

2145 אופיר אריאל   offir_a@yahoo.com 6 אפנר גבעתיים   ישראל ,ישראל 054‐6513613

2146 מרב יעקובוביץ   meramir@hotmail.co.il 14 הנביאה דבורה מודיעין   ישראל ,ישראל 08‐97139821 052‐2238713

2147 אשר לואיס   asher_lewis@walla.co.il מורג מיתר 85025 ישראל ,ישראל 86518581 5.09E+08

2148 דבי לרום   debby@afek.co.il 4 המלח ים תקוה גני 55900 ישראל ,ישראל 03‐5348937

2149 לילך לבינסון   lilach@worldcourier.co.il 8 אשל רחובות   ישראל ,ישראל 050‐7851011 03‐6888812

2150 יגאל מידני   igal.meydani@mailpoalim.co.il 38 המור הר העין ראש   ישראל ,ישראל 03‐3027740 050‐7588445

2151 שי זערור   shaz10@walla.co.il פרנקל אביב תל   ישראל ,ישראל 5.05E+08

2152 איציק אמסלם   itzikamsa@walla.com 50 שרת משה אתא קרית   ישראל ,ישראל 0522‐473554 054‐7933983



2153 גברי רפאלי   gavri@camtek.co.il שוהם העמק מגדל 10500 ישראל ,ישראל 5.78E+08

2154 אבי אבן חיים   eveneh@hotmail.co.il 2 בגין עליזה אשדוד 77060 ישראל ,ישראל 88671707 5.08E+08 88666319

2155 gadi bauchman   gadi21@netvision.net.il carcom 289 beit arie 71947 ישראל ,ישראל 5.43E+08 5.43E+08

2156 דנה הירט   dandish1982@walla.com 30 אגוז יונה כפר   ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.06E+08

2157 אלי כהן   eli_cohen10@walla.com שכ 'ב '409/6 שאן בית 10900 ישראל ,ישראל 46587403 5.07E+08

2158 עינב פרידמן   einav_f@hotmail.com 10 פקיעין אביב תל 62286 ישראל ,ישראל 052‐5360829

2159 סיון מלול   lettuce_leaves@yahoo.com 44 ארלוזרוב תקווה פתח 49453 ישראל ,ישראל 03‐9234282 052‐2898781

2160 גבי לביא   laviog@walla.co.il צפריר יהודה אור   ישראל ,ישראל 5.29E+08

2161 יונתן בילו   yonatan@gmail.com שאנן נווה ירושלים   ישראל ,ישראל 03 6425402 5.25E+08

2162 יניב פפר   yanivp7@walla.co.il 6 החשמונאים נתניה   ישראל ,ישראל 09‐8844814 054‐4279909

2163 שי חבני   h‐sh01@zahav.net.il 41 העצמאות ציונה נס 74010 ישראל ,ישראל 89404166 5.02E+08

2164 daniel davda   danieldavda@hotmail.com nativa hamazalot 42/6jerusalem 97830 ,ישראל ישראל 02‐584‐9698 052‐472‐1997

2165 שי זהבי   shasur@walla.co.il 17 סנה משה סבא כפר 44288 ישראל ,ישראל 97489858 5.46E+08 97446483

2166 עמיחי פרידמן   amichaif@012.net.il 12/3 נמר מעלה מודיעין   ישראל ,ישראל 5.28E+08

2167 אביגדור רזון   lyly7@012.net.il 8 הנוטרים הרצליה 46449 ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.46E+08

2168 מיכאל שניט   mike@ansol.co.co.il 6 אונקלוס פ"ת 49170 ישראל ,ישראל 39249436 5.43E+08 39249447

2169 נדב פאר   add@peer.org.il ‐ נטר כפר 40593 ישראל ,ישראל 054‐7589812

2170 אדיר אלפרסי   freakstrike@hotmail.com 5 הבירה מצפה )ישוב( ציון מבשרת   ישראל ,ישראל 02‐5790489 5.06E+08

2171 נחמן שמר   av@sh_netvision.net.il 12 וולפסון ראשל"צ 75201 ישראל ,ישראל 03‐9507874 052‐2322212

2172 אורלי גל   orly@hazera.com נגב נע דאר הנגב משמר 85315 ישראל ,ישראל 054‐5656262 0505‐2000545

2173 אלכס ארשין   fishar@walla.co.il אדמונית11/9 לוד   ישראל ,ישראל 5.23E+08 89203479

2174 mark Karapet   mark127@bezeqint.net amos iarkony 16/18 beer0sheva   ישראל ,ישראל 08‐6486590 5.07E+08

2175 יעקב גדיש   gadish@matav.net.il 21 העליה נשר 36851 ישראל ,ישראל 48210927

2176 יואל פלג   yoelpel@netvision.net.il הקיבוצים חיים  ‐קרית חיפה 26256 ישראל ,ישראל o4‐8413832 054‐4413272

2177 תמיר סיידוף   tamirs6@walla.co.il 101 נס‐הרים מושב נס‐הרים מושב 99885 ישראל ,ישראל 050‐7751600 050‐7751600

2178 אלעד אזולאי   elad_azoulay 50א העברי הגדוד חיים קריית   ,ישראל ישראל 050‐6939701

2179 אראל יפה   ejoffe@hotmail.com 9 הראובני הרצליה 46498 ישראל ,ישראל 99546462 5.45E+08

2180 חווה מנשרוב   mboris1 @zahav.net.il 5.8 החלוצים אשדוד   ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.07E+08

2182 ערן ברלב   eranbarlev@hotmail.com 25 אגוז עומר 84965 ,ישראל ישראל 5.23E+08 86900107

2183 מוטקה חיים   MOTKE@HOTMAIL.COM החיטה דגן בית 50200 ישראל ,ישראל 39604342 5.24E+08 39600919

2184 ישראל קלאורה 41345745 kalor@netvision.net.il נילי גבעת מושב חדרה 37825 ישראל ,ישראל 04 6388203 5.06E+08

2185 משה ברק   ikobarak@hotmail.com נחל ערבי רעות 71908 ישראל ,ישראל 89263231

2186 אילן אברהם   us072@iec.co.il 3 בילו חולון 58334 ישראל ,ישראל 7.76E+08 5.24E+08

2187 tamir stein   tamirstein@yahoo.com גיתית גיתית מושב 90645 ישראל ,ישראל 5.24E+08 39365651

2188 yaron deloya   izhak.daloya@gmail.com yotam haifa   ישראל ,ישראל 5.48E+08

2189 איתי בן‐צבי ytaibt@gmail.com 26א המרי גבעתיים 53329 ,ישראל ישראל 37311964 5.43E+08

2190 Tomer Gov   tomergov@walla.co.il חרצית מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 054‐4483433

2191 גילת גרומוב   gelichka@yahoo.com שפירא קרית‐ים   ישראל ,ישראל 48757545 5.45E+08

2192 Ludmila Turchaninov   mamulichka@mail.ru rambam 48 petah‐tiqwa   ישראל ,ישראל 5.48E+08 39342586

2193 יעקב סטוטלנד   elenastotland@yahoo.com 8/29 רח 'צה"ל תקוה פתח 49521 ישראל ,ישראל 03‐9226410 5.46E+08

2194 ארז מייזלס   erez@seznam.cz 14 אפרים הר עופרה 90627 ישראל ,ישראל 29975441 5.05E+08

2195 זאב ויכנר   zv1977@gmail.com 17/7 השוהם העמק מגדל 10500 ישראל ,ישראל 46541632 5.08E+08

2196 דב אידן   dovi@rafael.co.il 64 ערמונים ים קרית 29077 ישראל ,ישראל 052‐8890370

2197 תומר יפה   tomeryaffe@yahoo.com ‐ יפתח קיבוץ 13840 ישראל ,ישראל 5.07E+08

2198 אפרת נורסי   norsi@012.net.il 3 השלום מיתר 85025 ישראל ,ישראל 86512147 5.47E+08

2199 ברוך גרשטנפלד   baruch88@013.net.il 16/8 כורש אביב תל   ישראל ,ישראל 5.23E+08

2200 מאיר אסף   asaf_m@solbo.co.il שרת משה חיים קרית 26260 ישראל ,ישראל 052‐3660128 04‐8474098

2201 משה בן שלמה   moshuk@hna.co.il 111 ישראל ניר אשקלון ד.נ .חוף 79505 ישראל ,ישראל 86754881 5.07E+08

2202 אורית מלקאן   orit1969@hotmail.com 37 הארז רעננה   ישראל ,ישראל 7.75E+08 5.07E+08

2203 אורן קריצמר   kritsmer@013.net.il קוק הרב מוצקין קרית 26360 ישראל ,ישראל 48704673 5.46E+08

2204 Edward I   odessa2@gmail.com HaMeyasdim 3 Nesher 36621 ישראל ,ישראל 5.23E+08

2205 יעקב פלודה   yacov@m‐photo.com 30 שגיא מנשה אלפי 44851 ישראל ,ישראל 052‐8299706 09‐7925622

2206 מיכל אדמוני   m201277@hotmail.co.il יאיר חוות יקיר 44843 ישראל ,ישראל 97941553 5.23E+08

2207 ישראל סיני   www.sinai_i@walla.co.il 5 זינגר ביליק קרית 27038 ישראל ,ישראל 48703220 5.23E+08 48700520

2208 בועז לוין   levin_bo@zahav.net.il 15 סמולנסקין חיפה 34368 ישראל ,ישראל 054‐2121870 04‐8344045 04‐8344045

2209 עדי ברסלאור   a_b042@yahoo.com 1 ברנר גבעת 60948 ישראל ,ישראל 89443977 5.07E+08

2210 חנוכה סומחייב   hanuka_sh@012.net.il 59 עזרא נתניה 42427 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.77E+08

2211 ליבנת נחמני   livnatna@walla.co.il 5 ליליאן שבע באר   ישראל ,ישראל 5.08E+08

2212 אופיר טולידנו   ofirtol@bgu.ac.il 20/5 גלילי ישראל שבע באר   ישראל ,ישראל 5.49E+08

2213 דוד בן‐שימןל   david‐bs1@bezeqint.net nrzue הרצליה   ישראל ,ישראל 99583129

2214 ירון הילל   yaron_dafna@walla.com חמדת חמדת 10990 ישראל ,ישראל 5.09E+08

2215 רן טלר   telleran@walla.co.il 17 החרוב עלי 44828 ישראל ,ישראל 29409716 5.24E+08

2216 givon cohen   bu_bu@hazorea.org.il הזורע הזורע קיבוץ 30060 ישראל ,ישראל 49899245 5.24E+08

2217 sara asterhan   christa_asterhan@hotmail.com hageffen 25a jer 90805 ישראל ,ישראל 02‐5332680

2218 יעקב לביד   yakov@stggroup.co.il טוב הר אביב תל 67630 ,ישראל ישראל 052‐2773240

2219 דניאל יעקבסן   djck2hotmail.co.il 3/2 החולה עמק מודיעין 71700 ,ישראל ישראל 5.44E+08 97469478

2220 דניאל יעקבסן   djck@hotmail.co.il 3/2 החולה עמק מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.44E+08

2221 שלום גולדברגר   shalomgold@nana.co.il 7 כץ פ"ת 49553 ישראל ,ישראל 03‐9210648

2222 רועי אנגל   engelroi@zahav.net.il 10 שוהם קדומים 44856 ,ישראל ישראל 97928722 5.09E+08

2223 שאמל עבאס   shamel1@walla.co.il thi הגלילית ג'ת 25145 ,ישראל ישראל 49804101 5.47E+08

2224 עינב לוי   einavlevi1@walla.co.il 137/2 גלויות מיזוג שאן בית 10900 ישראל ,ישראל 5.29E+08 5.03E+08

2225 ehud zweigel   mayazw@017.net.il ארנון אביב תל 63475 ישראל ,ישראל 5.07E+08 35225689

2226 אמיר ינקו   amir_i@bezeqint.net 9 התפוז אשקלון 78760 ישראל ,ישראל 5.28E+08

2227 מיכאל שניידמן   fozzym@gmail.com שפירא משה חיים אשדוד   ישראל ,ישראל 5.48E+08 03‐6441405

2228 אורן חיון   orenh1@hotmail.co.il 8 דירה 3 עסיס חנה פרדס 37117 ישראל ,ישראל 050‐3548601

2229 ליעד סילקטור   silektor@netvision.net.il 9/10 השקדים ביאליק קרית 27041 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.45E+08

2230 עמאד חזאן   drhazzanwy@yahoo.com 59 אטרש סולטן אבו‐סנאן כפר 24905 ישראל ,ישראל 49564906 5.45E+08

2231 איתמר מייזל   etmaizel@hotmail.com 3 בר פרחי גדרה 70700 ישראל ,ישראל 88596577 5.03E+08 88692241

2232 ניר מדואל   nirmad@012.net.il 16 ישעיהו ראשל"צ 75522 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.25E+08

2233 שי זהבי   shaysur@walla.co.il 17 סנה משה סבא כפר 44288 ישראל ,ישראל 97489858 5.46E+08

2234 דנה כהן   dana3563@hotmail.com ז'בוטינסקי אביב תל   ישראל ,ישראל 03‐6343242

2235 יואל בלבצן   joelbal@bgu.ac.il 10 פנינית להבים 85338 ,ישראל ישראל 0545‐6906090 054‐5702307



2236 יניב ג'ורג'   yaniv.george@gmail.com הקסמים מרבד חולון 58845 ישראל ,ישראל 5.24E+08

2237 אחיה אמיר   tamachiya@hotmail.com נוה‐ירק מושב נוה‐ירק מושב 49945 ישראל ,ישראל 39027449 5.26E+08

2238 דן מיוחס   danm1@netvision.net.il 3 טיומקין חדרה   ישראל ,ישראל 5.22E+08

2239 עידו סטריקובסקי   idostri@hotmail.com 12.5 ברנדוין שמואל ירושלים   ישראל ,ישראל 5.29E+08 25852596

2240 ענת רוזנטל   maayanrose@yahoo.co.uk 773 סער נחל מכבים   ישראל ,ישראל 08‐9264769

2241 ilya blekhman   ilbl@pisem.net derekh ha yam, 96 haifa 34746 ישראל ,ישראל 48107975 5.47E+08

2242 ido ron   justfun@walla.co.il 30 תרשיש רחובות   ישראל ,ישראל 89451324 5.42E+08

2243 יאיר קאופמן   yair@excite.com 25 שמן זית אפרתה   ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.25E+08 02‐6518037

2244 asad marko   markoasaf@hotmail.co.il haharazim 64|2 karmiel 20100 ,ישראל ישראל 49882517 5.28E+08

2245 גיא גיבנט   givant1@013.net.il 2 העומרים ציונה נס   ,ישראל ישראל 5.24E+08 guy@compros.co.il

2246 אילן לוי   ilyk@netvision.net.il 282 יערים גבעת יערים גבעת 90970 ,ישראל ישראל 02‐5346960 052‐2675565

2247 רינת שורץ   rinatshwartz@gmail.com 14ב אלמוגן אתא קרית 28239 ישראל ,ישראל 04‐8480227 052‐8907386

2248 אביב שריג   avivlifchuk@intermail.co.il 31 צה"ל יהוד 56265 ,ישראל ישראל 03‐5366688 052‐3362259

2249 דין אורן   deanoren@hotmail.com 40 ליבריה חיפה 34980 ישראל ,ישראל 48254924 5.45E+08

2250 תומר חיל   hilltomer@hotmail.com 15 ברנשטיין אדוארד תל‐אביב   ישראל ,ישראל 050‐5744157

2251 עדי גורדנה   x_adi@walla.co.il 2 הברוש ת"א 67754 ישראל ,ישראל 5.24E+08 54747404

2252 ינאי ביטון   yanai052@walla.co.il 220/19 ונחמיה עזרא דימונה 86000 ישראל ,ישראל 86558220 5.03E+08

2253 מיכאל ויינר   vainer999@walla.co.il 7א/4 אשכול לוי מוצקין קריית   ישראל ,ישראל 050‐5982780 050‐5982780

2254 אדוה דוידוביץ   gefen1993@walla.co.il עירון עין עירון עין 37910 ישראל ,ישראל 46373139 5.24E+08

2255 ויקי חסן   vikihassan@hotmail.com שרת22 יונה כפר 40300 ישראל ,ישראל 5.07E+08 98987657

2256 יניב גלייזנר   yaniv_kutt@walla.co.il 9 גלילי אביב תל 77777 ישראל ,ישראל 03‐6995147 5.46E+08

2257 נאוי קצמן   knavi@bezeqint.net 2 דירה 4 השל"ה אביב תל   ישראל ,ישראל ########

2258 גרגורי שירמן   shermang@zahav.net.il 2 רמונית משעול מעלות 24952 ישראל ,ישראל 49974772 5.45E+08 49997754

2259 דורון עמנואל   emanueld@actcom.net.il 3 היען ירושלים 96956 ישראל ,ישראל 52831257 02‐6480512 02‐6780236

2260 יואל מדאר   yoelgeula@hotmail.com 62/3 אליעזר בן אריה ירושלים   ישראל ,ישראל 5.22E+08 5.22E+08

2261 דורון כץ   dorka@netvision.net.il 14/6 אשכול לוי רעננה 43703 ישראל ,ישראל 5.02E+08 0 0

2262 אברהם פרנקל   frankelp@zahav.net.il 8/3 החיים אור שמש בית 99042 ישראל ,ישראל 02‐9991730 057‐3191730 02‐9991659

2263 tsafrir yedidam   yedidam@huji.ac.il tbyhdbox jerusalem 93303 ישראל ,ישראל 5.29E+08

2264 יבגני מילוסלבסקי   evgeny1976@hotmail.com 10/6 הצעיר השומר אשקלון   ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.26E+08

2265 אלכסנדר גלזין   gelhor99@walla.co.il 9/4 הברכה חיפה 32292 ישראל ,ישראל 5.48E+08

2266 מרינלה בקרמן   bekkerman1@hotmail.com 80/11 הארגמן אירוס נתניה   ישראל ,ישראל 5.45E+08 98855172

2267 הרצל דפנה   herzel24@walla.co.il היסתדרות קדימה 60920 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.78E+08

2268 אנה אומלצ'נקו   benom@012.net.il ז'בוטינסקי ים בת 59446 ישראל ,ישראל 03‐6591087 054‐2252545

2269 חיליק בנימין   hilikben@hotmail.com 33 יעל רחבת באר‐שבע 84791 ישראל ,ישראל 5.42E+08

2270 רחל אבימור   avimor2000@bezeqint.net 38 ושלוש התשעים תקוה פתח 4931 ישראל ,ישראל 03‐9246425 03‐5785877

2271 אלי אלזם elial@cllit.org.il 9 הגפן חולון ,ישראל ישראל 35504073 5.07E+08 3.07E+08

2272 בן גביזון   fishfeshgarden@gmail.com א 6 ערמונים גן רמת 52587 ישראל ,ישראל 5.45E+08 37519657

2273 רותם נחום   shnufy@hotmail.com אנילביץ '16 לוד   ישראל ,ישראל 03‐5442394 054‐7747410 03‐5443411

2274 יריב משה יוסף   yariv@givenimaging.com אודם יער עלית יקנעם 20692 ישראל ,ישראל 5.42E+08 49935891

2275 אלכס פולבקוביץ   magicom@012.net.il 41/45 הציונות אשדוד 77456 ישראל ,ישראל 88668595 5.42E+08 88668596

2276 מיכה רביד   micha43@actcom.net.il 772 ת.ד ישי רמת 30095 ישראל ,ישראל 04‐6499601 054‐4678104

2277 גלינה חנקין   hankin_a@netvision.net.il 202 לבנים יד חיפה 32082 ישראל ,ישראל 48325640

2278 קובי טייטלבוים   kobid1@013.net 10 חלמיש חיפה   ישראל ,ישראל 04‐8340984 0544‐307251

2279 אביבה בוזגלו   AVIVA4793#HOTMAIL.CO.IL 1 גדי עין 86980 ישראל ,ישראל 86594793 5.23E+08

2280 שי רוימי   shaai@netvision.net.il הימים ששת חיים קרית 29000 ישראל ,ישראל 5.29E+08

2281 תומר קלדרון   cameleon@zahav.net.il 90 הרוא"ה גן רמת 52401 ישראל ,ישראל 35709269 5.79E+08

2282 טטיאנה זורוב   zorov@wishosting.net 31/31 חרצית נתניה 42490 ישראל ,ישראל 052‐6523368

2283 גרשון אלבייס   admin@webgate.co.il 31/31 חרצית נתניה 42490 ישראל ,ישראל 052‐3242837

2284 ברוך כהן   nerya13@zahav.net.il 2 דירה 13 נריה הרב לציון ראשון 75751 ישראל ,ישראל 03‐9517861 050‐4215535 03‐9517861

2285 MORDEHAI BENGIO   BENGIOMO@hotmail.com michlin 25 /3 jerusalem 96430 ישראל ,ישראל 26434412 5.44E+08

2286 אורי שבתאי   supply@compurself.com 55ב ביאליק השרון רמת 47205 ישראל ,ישראל 03‐5409033 054‐4333003 03‐5409044

2287 חנן בוחבוט   hananbt@walla.co.il 22/6 הרצל שמונה קרית 11622 ישראל ,ישראל 5.24E+08

2288 Leonid Waisbard   irina.v@012.net.il Azmaut Bat Yam   ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.45E+08

2289 אבירם נאור   avinaor@012.net.il 169 הים דרך חיפה 34748 ישראל ,ישראל 48361555 5.24E+08

2290 אילון זלצמן   zmn2@barak‐online.net א 44 גרניט יונה כפר 40300 ישראל ,ישראל 09‐8987832

2291 שלום מרוותי   shalom_marvati@yahoo.com 84 הדקל מונד תל 40600 ישראל ,ישראל 5.07E+08 97967788

2292 חני דן   nk316@nana.co.il 38 אורן נשר 36750 ישראל ,ישראל 04‐8200995 052‐3818890

2293 דניאל זאיצ'יק   DZAICHIK@012.NET.IL 37/12 ניסים יצחק ירושלים 93125 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08 151‐54‐4877512

2294 כריסטינה צ'רנוב   cristinac_55@hotmail.com גבירול אבן אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐4849337

2295 Ran Ziv   ranziv@mcc.org.il Alufei tsahal 29 Holon   ישראל ,ישראל 5.09E+08

2296 שחר ראם   reems@netvision.net.il הרטום נתניה 42756 ישראל ,ישראל 054‐2310262

2297 eli m   elimizrachi1@walla.com רבינוביץ חולון   ישראל ,ישראל 052‐837309

2298 תמיר טיקוצקי   tamir_tiko@hotmail.com לנדאו חיים גן רמת   ישראל ,ישראל 5.45E+08

2299 קרן נוה   nave72@bezeqint.net 10 לוין מיכאל לציון ראשון 75380 ישראל ,ישראל 5.46E+08

2300 יפתח עינת   yiftacheinat@hotmail.com עוז נחל עוז נחל 85145 ישראל ,ישראל 5.06E+08 86805340

2301 אבי ברכה   bracha_avi@walla.com 8 שיר כלי שומרון קרני 44855 ישראל ,ישראל 5.49E+08 5.09E+08

2302 עומרי אוחיון   acc@actserv.net 12 בית 16 אליהו שני אשקלון 78300 ישראל ,ישראל 5.08E+08

2303 מטר קריזק   matar@bezeqint.net המכבים זאב גבעת 90917 ישראל ,ישראל 25361308

2304 דרור פריידין   rufus7086@hotmail.co.il 22 הנגב חטיבת שבע באר 84227 ישראל ,ישראל 86282448 5.06E+08

2305 רדמילה פוגץ'   pradmila@netvision.net.il האלון נשר   ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08 48662385

2306 בנימין שמאלוב   vl_sh@walla.co.il נורוק נתניה   ישראל ,ישראל 09‐8844431

2307 דניאל יקותיאל   yakutiel@netvision.net.il 1 ספיר פנחס אזור 58017 ישראל ,ישראל 35502499 52655543

2308 yy yyyy   yoyo@mytrashmail.com 89888 אביב תל   ישראל ,ישראל 34567891

2309 אלכס דרוקמן   kitiad37@bezeqint.net ותמר21 אמנון טבעון קרית 36060 ישראל ,ישראל 04‐9836330 0507‐989061

2310 שלומי צוברי   shlomezu@walla.com 39 אלמוני גיבור אביב תל 67227 ,ישראל ישראל 03‐7398207 054‐7850177

2311 אנג'ל ליפשיץ   Angelick@Gmail.com 125 ז'בוטינסקי רמת‐גן 52181 ישראל ,ישראל 054‐5781446

2312 איתי אהרוני   itaya3@walla.co.il 34 דירה 33 סנה משה תקווה פתח   ישראל ,ישראל 054‐6690545

2313 איתן לירון    lirone@bezeqint.net 6 השחר כרכור 37079 ישראל ,ישראל 04‐6373055

2314 תמר גדי   nt‐g@zahav.net.il הרימון עדה גבעת 37808 ישראל ,ישראל 5.25E+08

2315 אדיר בן עמי   adir_ben@walla.com 31 נורדאו ים בת 59575 ישראל ,ישראל 35527832 5.02E+08

2316 אלעד דהן   JOCLINE@HASHMIRA.COM 6 אגסי אשדוד   ישראל ,ישראל 5.44E+08

2317 שירי מנור   shirim@hotmail.com שחר טל 58 שחר טל מושב 76805 ישראל ,ישראל 5.06E+08 5.06E+08



2318 עידו לוי   IDORIT7@WALLA.COM 9 משק גינתון 73110 ישראל ,ישראל 89216502 5.06E+08

2319 אלון צור   alon@teldor.com הגורן שכונת מרחביה מושב 19105 ישראל ,ישראל 04‐6401527 054‐9788092 04‐6401527

2320 שלום שוודרון   moti5555@bezeqint.net 25 מינץ ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐5869103

2321 חזי זר   hezi6945@walla.co.il 43 הנביאים ים בת 59674 ישראל ,ישראל 5.45E+08 35517507

2322 סיון ירושלמי   hevre1@yahoo.com 25 אוסטשינסקי ראשל"צ 75257 ישראל ,ישראל 03‐9651631 054‐4965161

2323 עדי נוי   adinoy@gmail.com 296 לביא מכבים 71908 ישראל ,ישראל 89262197 5.24E+08 89262197

2324 גבי כהן   gav1gav.g@gmail.com 82 משה שדה משה שדה מושב   ישראל ,ישראל 054‐7886156

2325 נאוה דוכן   yariv_nava@hotmail.com המרד רעננה 43414 ישראל ,ישראל 5.24E+08

2326 יהודה רוט   yehudaro@actcom.net.il המכבי יהודה אפרתה   ישראל ,ישראל 29933834

2327 אורי וויסרוז   stuweis@netvision.net.il 9 שיבר הרב רחובות 76205 ישראל ,ישראל 5.48E+08 89416824 89353866

2328 אופיר צדיק   ofir_za@netvision.net.il 38 הרימון פרדסיה   ישראל ,ישראל 98941497 5.46E+08

2329 יוסי אשטמקר   yossi‐ronny@013.net השרביטן אשדוד   ישראל ,ישראל 5.23E+08

2330 איתן לירון   lirone@bezeqint.net 6 השחר כרכור 37079 ישראל ,ישראל 04‐6373055

2331 רוחמה כהן   roic@netvision.net.il 25/6 ניב דוד ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐5858020 5.23E+08

2332 Igor Bounkin   igor_bounkin@bezeqint.net אשתאול אשקלון 78210 ישראל ,ישראל 86780149 5.25E+08

2333 עידן המר   idanhammer@hotmail.com 13 שלדג אליכין 38908 ישראל ,ישראל 04‐6252627 052‐5524140

2334 רועי וילקובסקי   roey.vilkovsky@hot.net.il 57 פינסקר ת"א   ישראל ,ישראל 054‐6727355

2335 רמי איצלב   rammer_i@yahoo.com גוריון בן אזור 58017 ישראל ,ישראל 35568055 5.47E+08

2336 שי קרס   SHAY_K@WALLA.CO.IL החשמואנאים טבריה   ישראל ,ישראל 46732289 5.29E+08

2337 דב רז   dubiraz@zahav.net.il דגניה תקוה שערי 44810 ישראל ,ישראל 39363027 5.06E+08 39363027

2338 perry gurman   gdocent@gmail.com shaul haiffa   ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.47E+08

2339 דניאל רויטמן   daniel85@012.net.il שד‐גת207/12 גת קריית 82253 ישראל ,ישראל 86816614

2340 עיסאם עומרי   esamom@zahav.net.il עפולה דואר צנדלה 19353 ישראל ,ישראל 04‐6400471 5.45E+08 04‐6400471

2341 יעל קוצ'ינסקי   yaelkutch@gmail.com 11 ריזה עשרת   ישראל ,ישראל 5.06E+08

2342 עפר קנטור   ofer@kantor.co.il 18 שמשון חיפה 34615 ישראל ,ישראל 052‐3323252 04‐8349119

2343 חנן כהן   hanan801@bezeqint.net 8 האביבית ירושלים   ישראל ,ישראל 26449647 5.45E+08

2344 marina kopilov   jima@rin.ru 5/11 davidson rishon lezion 75357 ישראל ,ישראל 39587317 5.47E+08

2345 שמעון אללוף   shimonal@hotmail.com 12 אהרונסון חיפה   ישראל ,ישראל 48332916 5.07E+08

2346 מטויי מטייב   metayev@gmail.com גוריון בן חדרה   ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.47E+08

2347 מטויי מטייב   metayev@walla.com גוריון בן חדרה   ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.47E+08

2348 נ ר   noamra@gmail.com הס ת"א 63324 ישראל ,ישראל 36203184 5.78E+08

2349 אבי שחר   0522300484@netvision.net.il יסעור יסעור 27157 ישראל ,ישראל 052‐2300484 050‐5300484 04‐9960155

2350 ראובן פלוס   reouvenfellous2@hotmail.co.il 9 העמק רחובות 76610 ישראל ,ישראל 89416497

2351 שימי סבח   shimis99@yahoo.com 1 הקיקיון אשקלון 78322 ישראל ,ישראל 86738732 5.46E+08

2352 אלי כסיף   elee.casif@oms‐it.co.il 8/17 האמוראים רחובות 76549 ישראל ,ישראל 08‐9419383 050‐5518983

2353 צבי פטרשבסקי czvpmh@zahav.net.il אלמוג עילית נצרת 17000 ,ישראל ישראל 04‐6000251 052‐2245337

2354 שלומית בר‐כהן   shlomitbc@hotmail.com 13 כהן ברנשטיין אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐8319618

2355 אבי גרבולסקי   e_gervolski@walla.com 3 בורלא ת"א 69364 ישראל ,ישראל 37415010

2356 שלמה לביא   shlomolavi@walla.com 23 יעקב זכרון פ"ת 49727 ישראל ,ישראל 03‐9234636 050‐6250187

2357 יעל נוה   yael.nave@gmail.com 9 מלל גן רמת   ישראל ,ישראל 054‐7894986

2358 פנחס קורץ   'wonder5000@hotmail.co.il 6 יהואש המלך חיפה 35425 ישראל ,ישראל 48378986 5.46E+08

2359 אלון שטוירמן   alonst@gmail.com 3 המכבי גן רמת 52494 ישראל ,ישראל 052‐5691369

2360 יהודה הבר   ber43@walla.co.il יהושע כפר יהושע כפר 30063 ישראל ,ישראל 49830187 5.26E+08

2361 דרור שלומי   ronit@inter.net.il 61 אירוסים רעות 71908 ישראל ,ישראל 89264846 5.28E+08 89264847

2362 זאב דוד   zeev1950@yahoo.com 78 הכפיר ירושלים 96952 ישראל ,ישראל 26482304 5.23E+08

2363 יריב ויינר   ywainer@computerland.co.il הורד אורנית   ישראל ,ישראל 5.06E+08 5.06E+08

2364 עידו רוזין   rusin@netvision.net.il 24 הזית מיתר 85025 ישראל ,ישראל 86513991 5.45E+08 5.45E+08

2365 יוחאי גרבר   yohai440@walla.co.il קשת בית קיבוץ תחתון ד.נ .גליל 15247 ישראל ,ישראל 050‐5938206

2366 דניאל כהן   dannycoh@gmail.com 45/2 שריג נחום שבע באר 84719 ישראל ,ישראל 057‐8171337

2367 בני ספורטה 59748541 saportab@gmail.com 8 התזמורת לציון ראשון   ישראל ,ישראל 39526308

2368 יבגני ר   e_roshal@hotmail.com 13/20 קצנלסון נתניה   ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.27E+08

2369 חגי קינן   haguli10@yahoo.com קליי אביב תל   ישראל ,ישראל 5.24E+08

2370 אורן פרנק   orenfr@yahoo.com 15 הלוי יהודה נתניה 42480 ישראל ,ישראל 052‐3693880 052‐3556213 03‐6151043

2371 Anatoly Katran   katran65@mail.ru Tel Hai Ramle 72100 ישראל ,ישראל 5.46E+08

2372 אלעד אזולאי   azouly2@hotmail.com יהלום עדי 17940 ישראל ,ישראל 5.29E+08

2373 קובי דהן   kobidahan1@walla.co.il chgbcjhdc אשדוד 77514 ישראל ,ישראל 8.86E+08 5.09E+08

2374 דב זמיר   dov@zamirfamily.com קיבוץ קמה בית 85325 ישראל ,ישראל 08‐9915499 052‐5528031

2375 אלכסנדר שיסל   jeta9@walla.co.il 19/32 המלך דוד גת קרית 82066 ישראל ,ישראל 86810355 5.45E+08

2376 יבגני גורביץ 3.07E+08 evgeni_g@walla.co.il 6/9 רחל טבריה 14223 ישראל ,ישראל 5.07E+08

2377 דן נאמן   neeman@nachshon.co.il 1 נחשון קבוץ 99760 ישראל ,ישראל 89278796 5.09E+08

2378 ניר אלבס   nir2525@gmail.com 42 אולוב תקוה פתח   ישראל ,ישראל 5.28E+08

2379 אופיר לוי   ofirlevy@013.net.il מנחם ברק בני   ישראל ,ישראל 03‐6167142 054‐5606843

2380 arik goizman   arikgo1@014 igal alon k.mozkin   ישראל ,ישראל 5.07E+08

2381 shlomi ashkenazi   shlomia@natour.co.il 8 דירה ב 2 הגולן נתניה   ישראל ,ישראל 5.23E+08 98340326

2382 מני זיני   ruth_brock@hotmail.co.il 22 אל בית אביב תל   ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.46E+08

2383 עומר יריב   omer.on.the.road@gmail.com גנסין אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐3515130

2384 f d   nastia_m_@walla.co.il s b 4 ישראל ,ישראל 5.08E+08

2385 menashe eli   menasheli@hotmail.com Hamasor 13 Tel Aviv 66840 ישראל ,ישראל 36828571 5.06E+08

2386 רן בן שימול   ran_nava@walla.co.il 3/6 פינס אשקלון 78352 ישראל ,ישראל 08‐6734569 5.45E+08 86734569

2387 יהודה חזות   xsun1@012.net.il 16/13 התחמושת גבעת חולון 58485 ישראל ,ישראל 35565054 5.24E+08

2388 יוחאי גרבר   yohaig@tnuva.co.il קשת ביץ קיבוץ תחתון ד.נ .גליל 15247 ישראל ,ישראל 052‐6025159

2389 סיון צור   sivanzur@yahoo.com יקים טוביה באר 83815 ישראל ,ישראל 88587344 88601024

2390 מוטי שושני   motish@amdocs.com 31 האודם השרון הוד 53345 ישראל ,ישראל 5.29E+08 97437922 97437922

2391 אירית בורד   iritbord@yahoo.com ראובן ק.ביאליק   ישראל ,ישראל 5.42E+08

2392 עמוס הלל   amoshilel@walla.co.il שומרון קרני ההסדר ישיבת שומרון קרני   ישראל ,ישראל 5.25E+08

2393 אלון נ   aa@aa.co.il jio נתניה 45 ישראל ,ישראל 45 45 45

2394 אורית גליקין   glick2@bezeqint.net אליעזר בית 1/12 סגל חדרה   ישראל ,ישראל 052‐8373962 03‐5708775

2395 גילה אביגדור   gila@coralworld.com חסידה2/8 אילת 88000 ,ישראל ישראל 08‐6336378 050‐5105505 08‐6373193

2396 עמי אלימלך   ael23502@walla.com 9 השנה עונות ציונה נס   ,ישראל ישראל 054‐639354

2397 שלומית בן שחר‐עידן   shila777@hotmail.co.il 2 מצפה חיפה 32862 ,ישראל ישראל 54827171 48227727

2398 guy barkan   guy563@yahoo.com שדה משאבי שדה משאבי 85510 ישראל ,ישראל 5.07E+08

2399 ראובן קירשנבאום   rak9@walla.co.il 55 הארז ישי רמת 30095 ישראל ,ישראל 052‐8387909 052‐3234026



2400 יעקב בזק 51511715 bazak53@017.net.il 20 דן ביאליק קרית 27066 ישראל ,ישראל 04‐8766780 052‐5732655

2401 גד נבון   gadn@elbit.ci.il נטופה מצפה נטופה מצפה   ישראל ,ישראל 5.5E+08

2402 חיה הבר   haya_abr@walla.co.il עדולם שוהם   ישראל ,ישראל 39732637 52205923

2403 אלי לוין   eli.levin.gmail.com 9 שד 'קיי נהריה 22448 ישראל ,ישראל 5.42E+08 5.42E+08

2404 אייל דביר   eyaldvir@hotmail.com 1 יסמין סבא כפר 44355 ישראל ,ישראל 5.24E+08

2405 שמעון צוריאלי   nadav‐z@zahav.net.il 50/22 הבושם ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 02‐5704333 052‐2447744

2406 שרון מזי"א   maziams@hotmail.com 10 האילנות שמריהו כפר 46910 ישראל ,ישראל 5.28E+08 5.25E+08

2407 איציק קליינמן   chabadono@walla.com אשכול לוי אונו קרית   ישראל ,ישראל 054‐5774770

2408 הושע גרינפלד   hosheg@hotmail.co.il 1ב קצנלסון ירושלים 92621 ישראל ,ישראל 25636480 5.45E+08

2409 shai harel   shaih82@012.net.il 17 סמילנסקי רחובות   ישראל ,ישראל 5.07E+08

2410 אילן אילן אוליבה   ilanoliva@olivacom.com עינבר קיסריה   ישראל ,ישראל 46260039 5.45E+08 37514007

2411 avi tail   avitail@netvision.net.il 10/56 הראל חטיבת מודיעין 717000 ישראל ,ישראל 5.78E+08

2412 מיקי מזרחי   mikimiz@walla.com פלוסר דוד שבע באר 84695 ישראל ,ישראל 86199449 5.72E+08

2413 מרדכי יונה   eranyona@012.net.il הבוסתנים24 ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 25341755 5.06E+08

2414 ולדימיר ניימן   nvlad73@013.net 16/2 אשכולות מעלות 21590 ישראל ,ישראל 052‐8829792 054‐8040051

2415 keren dekel   keren@primus‐dg.com 3 חריף הר סבא כפר   ישראל ,ישראל 09‐9582533 054‐5446628

2416 ולרי קואוס   valera_kous@mail.ru 2/36 צפת אשדוד 77642 ישראל ,ישראל 88662685 5.44E+08

2417 רז אליאב   razeliav@hotmail.com 22 ציון חיפה 32291 ישראל ,ישראל 077‐8858873 0523‐888336

2418 אמיר חגי   amirhg@walla.co.il 1 יניב תקוה פתח 49232 ישראל ,ישראל 03‐9324598 5.27E+08

2419 שי שמש   shandsh@zahav.net.il חי תל אשדוד 77510 ישראל ,ישראל 08‐8670235 052‐3298419

2420 אסף טוביהו   asaph_t@netvision.net מדברון להבים   ישראל ,ישראל 86510281

2421 אלונה פוניה   alona321@netvision.net.il חניתה נהריה 22385 ישראל ,ישראל 49925959 5.22E+08 49925959

2422 אלי לוין   eli.levin@gmail.com 9 שד 'קיי נהריה 22448 ישראל ,ישראל 5.42E+08 5.42E+08

2423 גיל פלג   peleggil@hotmail.com 26\4 פילדלפיה אביב תל 69183 ישראל ,ישראל 03‐6474159 0544‐504764

2424 asaf shabtai   asafshark@hotmail.com rama 2 tel aviv 69088 ישראל ,ישראל 5.46E+08

2425 אלון הוברמן   lilach30@netvision.net.il 11 פרנק אנה גן רמת   ישראל ,ישראל 37523604 5.06E+08

2426 ניר אדיר   adirnir@nonstop.net חי תל רעננה   ישראל ,ישראל 5.46E+08

2427 elad amoyal   elad0103@walla.co.il timna 67 beer asheva 84817 ישראל ,ישראל 86416169 5.07E+08 39575789

2428 קרן אנטוורג   keren_ant@hotmail.com 11 רבאון תקווה גני 55900 ישראל ,ישראל 5.08E+08 35341855

2429 יגאל בייטנר   baitner1@013.net.il 1 מצדה רחובות 76408 ישראל ,ישראל 89472297 5.45E+08

2430 אבי שטרית   avi11sh@hotmail.com 71 הנביאה דבורה אביב תל 69440 ישראל ,ישראל 5.48E+08

2431 yossi dora   yossi_dora@yahoo.com שרת משה חיים קירית   ישראל ,ישראל 5.42E+08

2432 משה פז   paz__gil@hotmail.com 28 האלה כפר 25147 ישראל ,ישראל 49977051 5.24E+08

2433 שאול רוזנפלד    shaur@post.tau.ac.il ברדיצ'בסקי אביב תל 64258 ישראל ,ישראל 03‐6858597 050‐7294924

2434 אריק מואב   arik_moav@hotmail.com כצנלסון גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.08E+08

2435 מרים עלימה rmalima@walla.com 88 לבנון חיים ת"א 69345 ,ישראל ישראל 36412344 5.04E+08

2436 אושיק איבגי   oshikt5@walla.co.il 27 לישנסקי לציון ראשון 75650 ישראל ,ישראל 03‐9526854 03‐5075565 03‐9526855

2437 igo rosner   irosner@netvision.net.il sd. hertel jerusalem 96344 ישראל ,ישראל 26524942 5.05E+08 26524104

2438 מוטי לייסט   motilist@inter.net.il 2 בלום לאון חולון 58323 ,ישראל ישראל 03‐5056790 052‐5656264

2439 טטיאנה רדזיבילובסקי   zebra25@hotmail.co.il 16/21 שד 'שפירא אשקלון 78304 ישראל ,ישראל 08‐6763235 052‐4527905

2440 דני עשירי   dashiri@netvision.net.il 117 חשמונאי בית חשמונאי בית 99789 ישראל ,ישראל 5.45E+08

2441 חיים עשור   asor18@gmail.com 4/2 הסייפן ירושלים 96504 ישראל ,ישראל 52860016 5.06E+08

2442 ניר בנו   nirbeno@hotmail.com 22 הז דב אביב תל   ישראל ,ישראל 5.08E+08 49826358

2443 רון זימרמן   finansit84@hotmail.com 17/3 הנגב אריאל 44458 ישראל ,ישראל 39365014 5.29E+08 39365014

2444 רות פרקש   tlcruth1@zahav.net.il 10 רחל‐המשוררת פ"ת 49504 ישראל ,ישראל 03‐9300680 5.24E+08

2445 רומן מילברג   milbergr@bgumail.bgu.ac.il 15/27 רוזנבלום שבע באר 84632 ישראל ,ישראל 5.07E+08

2446 אלי כהן   ecohen@hadassah.org.il האלון ירושלים 90901 ישראל ,ישראל 02‐5731616 050‐7874851

2447 אסף פרץ   asisip@netvision.net.il 640/11 היסוד קרן שמש בית 99032 ישראל ,ישראל 5.06E+08 02‐9994910

2448 קרינה ציקל   karina@easy‐forex.com 21 נטר קרל ראשל"צ 75300 ישראל ,ישראל 054‐5785565 054‐5785565

2449 גילעד הדר   giladhadar@hotmail.com 5 רייק חביבה גבעתיים 45353 ישראל ,ישראל 052‐4260733

2450 יורי דוידי   yori_d@zahav.net.il 3 דירה 6 עתלית תקוה פתח   ישראל ,ישראל 03‐9218963 054‐6646511

2451 ofert talmor   ofert8@bezeqint.net shalem 33 ramat gan   ישראל ,ישראל 5.46E+08

2452 דן בכר   hagit_dandan@yahoo.com הכרם השרון הוד 45201 ישראל ,ישראל 09‐7603690

2453 בני קדם   kbenny@email.com 8 שוויקי חביב ירושלים 93281 ישראל ,ישראל 02‐6725020 052‐6040165

2454 ארז שדה‐אור   erez_so2@yahoo.com 9 יהודה בן השרון הוד 45213 ישראל ,ישראל 09‐7480248

2455 דורון שלו   shalevd@bezeqint.net האתרוג עזרא בית 79285 ישראל ,ישראל 5.06E+08

2456 טובה יריב   IDYA@ZAHAV.NET.IL 366 סייפן נר גן 19351 ישראל ,ישראל 04‐6400028 054‐6474922

2457 שרון רדיע‐שמידט   דנ_דיצןגא@יםאצשןך.בםצ יואב גבעת יואב גבעת 12946 ישראל ,ישראל 04‐6600549 052‐5254873

2458 טניה זלטין   tanya2005@gmail.com 1 דירה 29 פינסקר אביב תל   ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.48E+08

2459 ברק מרדוק   murdoch@tzora.co.il מערב צרעה 99803 ישראל ,ישראל 02‐9908409 0507‐283008

2460 אלי ליבלינג   eli.liebling@alcatel.co.il שכטרמן אפעל רמת 52960 ישראל ,ישראל 35357271 5.23E+08

2461 מוחמד ד"ר סמרי   HFMOHAMMADSIֲ@CLALIT.ORG.IL  ‐ת.ד .68 מכר גדידה‐מכר 25105 ,ישראל ישראל 04‐9967073 0522‐811491

2462 שי נמדר 33194010 mashinka@walla.co.il 261 הרואה גן רמת 52332 ,ישראל ישראל 5.42E+08

2463 צבי כץ   tzvi_katz@yahoo.com 70/15 וינגייט שבע באר   ישראל ,ישראל 08‐6650627 054‐4771636

2464 רפאל א   nikitaran@walla.co.il 10 לברט בן דנוש שבע באר   ישראל ,ישראל 5.08E+08

2465 ניר טלבי   orlitalbi@013.net.il הראל חטיבת כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 49988076

2466 צחי מוצרי   tzachi@rokar.co.il 12 רייבל לציון ראשון 75743 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.07E+08

2467 רפי מאי   rafimay@nioi.gov.il 3 פוליטי רבנו ירושליים 93390 ,ישראל ישראל 26716684 050‐6284389 02‐6463120

2468 sorin serban   sorin_s@hotmail.com החסידה קדימה   ישראל ,ישראל 5.78E+08

2469 חאתם חרדאן   nixosh@hotmail.com מועאויה מועאויה 30023 ישראל ,ישראל 46356742 5.23E+08

2470 דרור מוטובילוב   dror_motovilov@scd.co.il 27 העמק אלה גבעת 10883 ישראל ,ישראל 46515543 5.24E+08 49902593

2471 חנן טולקובסקי   hanan.tolkowsky@teel.co.uk 51 הגליל מגיני רחובות 76200 ישראל ,ישראל 08‐9356646 050‐7360180

2472 גיורא גולדשטיין   goldstein@amiad.org.il עליון גליל נע דואר עמיעד 12335 ישראל ,ישראל 050‐6945479 04‐6909626

2473 אנדרי דימנט   andy_diment@hotmail.com אלקלעי ירושלים 92223 ישראל ,ישראל 0544‐758630

2474 עוזי סלמן   uzi_sal@yahoo.com 22 ארלוזורוב נהריה 22325 ישראל ,ישראל 49923559 5.28E+08

2475 dmitry shleymovich   shdmitry@hotmail.com shderot chen 3/14 rehovot 76452 ישראל ,ישראל 054‐741‐0409 054‐741‐0409

2476 מוחמד סמרי   mohammadsi@clalit.org.il 68 מכר‐תד גדידה‐מכר 25105 ,ישראל ישראל 04‐9967073 5.23E+08 49570127

2477 אדיר נעים   naimna@zahav.net.il 23 גורן שלמה שבע באר   ,ישראל ישראל 5.48E+08 5.48E+08

2478 מריה לגוש   mashuta19@yahoo.com הפלמ"ח אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐4808662 050‐6422574

2479 שירלי קוגן חזן   shiron3@bezeqint.net 62ב' הרצל כ"ס 44213 ישראל ,ישראל 7.79E+08 050‐8819491

2480 Zabelin G   zabelin@gmail.com Kikar Sigal 2a\4 Ashdod   ישראל ,ישראל 5.46E+08

2481 אבי אוחיון   ohanon@013.net.il עלומים מיתר   ישראל ,ישראל 5.78E+08 5.77E+08



2482 גיא ליפסון   l_p_s@zahav.net.il 18 העצמאות אז"ר כפר 55905 ישראל ,ישראל 35345456 5.24E+08 35374122

2483 כפיר ברזל   barzelkf@smile.net.il 68 הגפן אפרת 90435 ישראל ,ישראל 052‐3811095

2484 רונן גורי   ronen_g@rad.co.il 17 ספיר יוסף חולון   ישראל ,ישראל 052‐8663737

2485 אוהד רותם   ohad123@hotmail.com 124 בנים שיכון נטעים מושב 76870 ישראל ,ישראל 052‐8707689

2486 ניסים ניר   yuvalnir@hotmail.co.il שיזף עומר 84965 ישראל ,ישראל 86469697 5.26E+08

2487 alex polonsky   apolon@012.net.il shay agnon 10 petah tiqva 49200 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.24E+08

2488 אירית שחר   irit_scr@zahav.net.il הים פנינת ראשל"צ   ישראל ,ישראל 39519724 5.08E+08

2489 עמי כהן   no250@bezeqint.net הזמיר נהריה 22260 ישראל ,ישראל 04‐9522250 054‐7797996

2490 רועי לוי   iss_gigi1@hotmail.com שחל ירושלים   ישראל ,ישראל 5.05E+08

2491 אוהד ינה   yanao@bgu.ac.il 21/7 אליעזר בן אריה אשקלון 78493 ישראל ,ישראל 08‐6738879 052‐8832343 08‐6792514

2492 אריק גלב   arik@onemail.bezeq.com יוספי גן רמת 52445 ישראל ,ישראל 03‐5756996 050‐6776731

2493 vladimir posternak   brando0002@walla.co.il רימונים רימונים 90636 ,ישראל ישראל 5.45E+08

2494 גולן יצחק   goli1973@walla.co.il 71/2 מנחם עפולה 18284 ישראל ,ישראל 5.29E+08

2495 אופיר שלום   chukul@012.net.il 36 הנביאה דבורה אביב תל 69350 ישראל ,ישראל 0544‐212221 03‐6446324

2496 יובל רובינשטיין   yuvalrubinstein@gmail.com 4 בדר גן רמת 52286 ,ישראל ישראל 03‐6743997 03‐5264654

2497 הגר מוטובילוב   dmoto@cyoptics.com 27 העמק אלה גבעת 10883 ישראל ,ישראל 46515543 5.28E+08

2498 שאול רוזנפלד   shaur555@walla.co.il 5 ברדיצ'בסקי אביב תל 64258 ישראל ,ישראל 03‐6858597

2499 אלעד גרטי   gartie@zahav.net.il 1/38 מודעי יצחק שמואל גבעת 54424 ישראל ,ישראל 03‐5325496 050‐2226006

2500 איל רפלד   eyal_atar@yahoo.com 12 אהרונוביץ רחבות 76347 ישראל ,ישראל 08‐9474020 052‐5804555 08‐9362638

2501 זהר אלבס   zohar_alvas@walla.co.il 6 המנורה מגדל מודיעין 71726 ישראל ,ישראל 08‐9701114 5.78E+08

2502 יערה ברקוביץ   yaaraber@hotmail.com 37/1 יריחו שבע באר 84776 ישראל ,ישראל 050‐6559972

2503 נוי אברהם   noy‐tennis@nana.co.il 8 החיתים משעול אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

2504 בת‐חן שחר   bathenba@cellcom.co.il אביבים כרכור 37504 ישראל ,ישראל 5.24E+08

2505 רונן אולינקי   ronenol@yahoo.com 138 ויתקין כפר 40200 ישראל ,ישראל 09‐8664305

2506 עוזי נאמן   uzin56@walla.com 31 האגוז ישי רמת   ישראל ,ישראל 04‐9837923 5.05E+08 04‐9837923

2507 שרון דניאל   sharon_daniel@hermes‐cargo.com 24 דירה 4 גרינברג שמואל גבעת 54422 ישראל ,ישראל 054‐6507449 03‐5325353

2508 קובי דיקרמן   kobid@013.net 26 הרצל עקרון קרית 70500 ישראל ,ישראל 89413603 5.03E+08

2509 אייל אנגל   eyale@aeronautis‐sys.com 7 אפרים הרב רעננה 43202 ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.44E+08

2510 חדוה בן אליעזר   hedvi@hotmail.com 4 הסנונית מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 25333118 5.23E+08

2511 ענת דבורה   ard@zahav.net.il א' 47 כביר אביב תל 67750 ישראל ,ישראל 03‐5370634 052‐3512731

2512 מרדכי רוזנצויג   motyrz@012.net.il 10 לימון אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.24E+08 86318676 86378956

2513 שחר רובינשטיין   shaharr@gmail.com 18 זמיר כרמיאל 21720 ישראל ,ישראל 04‐9587048 0524‐718780

2514 משה מנדל   rmmandel@netvision.net.il 18 סיני הר תקווה גני 55900 ישראל ,ישראל 03‐5344080 050‐8811742

2515 אברהם סגיב   avisagiv@netvision.net.il 60 המרי גבעתיים   ישראל ,ישראל 03‐7318770 054‐6318780 03‐6183193

2516 מיכאל קוזלוב   mvk_1@walla.co.il צופית ביאליק קרית 27233 ישראל ,ישראל 8742459 5.45E+08

2517 מריו וסילב mario_vasilev@walla.com קורנית מעלות ,ישראל ישראל 5.46E+08 49973074

2518 ורטאן שטיקיאן   vartan_shat@walla.com 24/7 ביאליק אשקלון 78240 ישראל ,ישראל 5.46E+08

2519 דור שנבל   dor1973@hotmail.co.il בהרחבה הלוי בית   ישראל ,ישראל 5.23E+08 98987279

2520 רוני אברהם   a_rony@zahav.net.il 9 נופר בתיה מזכרת   ישראל ,ישראל 08‐9355728 050‐5767710

2521 גיא דולברג   guydou@walla.co.il 6 דירה 17 המשוררת רחל ירושליים   ישראל ,ישראל 5.46E+08

2522 ירון סיני   y_sinai@hotmail.com 443\18 התאנה ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6765‐687 050‐933‐6606

2523 יצחק חלפון   malcdana@walla.com איכילוב נתניה 42445 ישראל ,ישראל 98343277 5.08E+08

2524 ילנה לוינגר   visionman@walla.co.il 30א אודם מעלות 24952 ישראל ,ישראל 49570781 5.09E+08

2525 רנית זקצר   ranitz@matrix.co.il 125 ביתך בנה ישעיהו גבעת   ,ישראל ישראל 02‐9911793 0522‐630900 02‐9910122

2526 יעקב רובינשטיין   isyakov@actcom.co.il 2 גבולות באר‐שבע   ישראל ,ישראל 5.45E+08 86108260 86233260

2527 יורם נהרי   tnahari@012.net.il 3 נוף מצפה כרמיאל 21662 ישראל ,ישראל 04‐9582686

2528 טלי בן שמעון   tali@sviva.gov.il 19 אנטיגנוס ירושלים   ישראל ,ישראל 26796687 5.23E+08

2529 אלדד הורוביץ   eldadhor@barak‐online.net הרדוף עפולה   ישראל ,ישראל 46490136 5.22E+08

2530 daniela shulman   danielashu@hotmail.com 19 בארט אביב תל   ישראל ,ישראל 5.47E+08

2531 פיראס מילחם   ferasmelhem@hotmail.com 905‐13 נצרת 16000 ישראל ,ישראל 5.02E+08

2532 איתמר גנמור   itamaran@hotmail.com 141 ז'בוטינסקי אביב תל 62150 ישראל ,ישראל 054‐7233477

2533 קרן עמרם   kerenamram@walla.co.il שאן בית עמק יוסף בית מושב 10865 ישראל ,ישראל 46480302 5.05E+08

2534 דני חדד   danihadad8@walla.com 4/10 שבו ירושלים   ,ישראל ישראל 26765797 5.48E+08 26240611

2535 שלומי עזריאלי   shlomki@netvision.net.il 32 דיין משה יהוד 56000 ישראל ,ישראל 5.07E+08

2536 עינת ישראלי   einatis@walla.com ב 19 שימעוני ירושלים 92623 ישראל ,ישראל 26790432 5.28E+08

2537 שלום גולן   golans@mashovit.com 1 ישעיהו פ"ת   ישראל ,ישראל 054‐6683947

2538 אודי בריסקר   udi_b@yahoo.com 33/7 ז'בוטינסקי אביב תל   ישראל ,ישראל 35442048 5.07E+08

2539 עזר מיטרני   ozzoman@walla.com 3003 תד 3 מורן טיבעון רמת 36530 ישראל ,ישראל 5.45E+08 49530177

2540 eitan kahila   eitan.kahila@gmail.com ד1 57 האלה עמק מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89728969 054‐5214937

2541 יצחק דהן   izik_d10@walla.com 45 הגפן מעגל ירוחם 80500 ישראל ,ישראל 86585416 5.07E+08

2542 אופיר מנצ'ל   ofirmenchel@hotmail.co.il 10 ישעיהו אביב תל   ישראל ,ישראל 03‐6078888 5.47E+08

2543 יפים יוחס   fimalev@gmail.ru 30/15 אינשטיין לוד 71362 ישראל ,ישראל 89220688 5.27E+08

2544 לי‐און חלף   sheri_eli@hotmail.com הנחליאלי לציון ראשון 75550 ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.08E+08

2545 דרור חסיד   dror9@012.net.il 14 חיים גבעת נתניה 42442 ישראל ,ישראל 09‐8875557 5.09E+08

2546 הרולד בראושטיין   aslraviv@zahav.net.il 36 הבנאי י‐ם   ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.46E+08

2547 בעז טישלר   tishler@chefa.co.il 15 דירה 6 נחשון מבצע לציון ראשון 75445 ישראל ,ישראל 39625936 5.27E+08 89184451

2548 אדם חרשוק   sinagosh@yahoo.com ריחניה ריחניה 13818 ישראל ,ישראל 5.78E+08 46980329

2549 yaniv kahlon   vinay1@bezeqint.net 2 דירה 8 מוזיר ת"א   ישראל ,ישראל 052‐2269599 5.07E+08 03‐6134039

2550 אורי שליט   algali@zahav.net.il יאשיה גן יאשיה גן מושב 38850 ישראל ,ישראל 052‐8280659 04‐6258304 04‐6258304

2551 דרור בן אליעזר   dror_be@hotmail.com 14 המלך דוד ת"א 64953 ישראל ,ישראל 03‐6963380 050‐7689220

2552 ראי ביתן   roi63@hotmail.co.il נחשוני ברק בני   ישראל ,ישראל 36762708

2553 תמיר זיו   tamir316@speedy.co.il 2/16 גור )מרדכי( מוטה עכו   ישראל ,ישראל 050‐8718993 052‐2374239 04‐9528706

2554 גולן קנטי   gkaneti@aa.gov.il 16 זבולון עמק מודיעין   ישראל ,ישראל 5.06E+08

2555 טל זיגמן   tal_zigman@walla.co.il tabenkin 33 haifa 32801 ישראל ,ישראל 052‐3213969

2556 אביעד שלום   aviadshalom@hotmail.com 25 ז'בוטינסקי חולון   ישראל ,ישראל 5.06E+08

2557 אירית גוליאן   igolian@walla.com זאב ב ,'פסגת 4 פרל ויליאם ירושלים 97787 ישראל ,ישראל 02‐5851333 054‐4388665

2558 טל מזרחי   adek9@nana.co.il 30 דפנה אביב תל 64920 ישראל ,ישראל 5.44E+08

2559 joseph weizman   kydma1@gmail.com hacarmel 16/18 kfar saba 44206 ישראל ,ישראל 09‐7668325 050‐6509070 09‐7668856

2560 יניב טוויג   twig1@012.net.il בנים שיכון הדרום גן מושב 79255 ישראל ,ישראל 08‐8521381 0505‐477933

2561 סיון גורפינקל   sivangorfinkel@walla.com געתון געתון קיבוץ 25130 ישראל ,ישראל 5.24E+08 49858522

2562 יובל זלינגר   yzelinger@bezeqint.net 6 צאלון יהודה אור 60407 ישראל ,ישראל 03‐6349149 054‐4424476

2563 אפרת כרמלי   tomerc@batm.co.il ג' 27 ז'בוטינסקי יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 04‐6391565 052‐4543009



2564 Yakov Ushcats   trialone@zahav.net.il Etsiat tshaz 3/10 Kirat Gat 8200 ישראל ,ישראל 86880697 5.29E+08

2565 יבגני מכניק   mekhanik@012.net.il 12/4 ז'בוטינסקי רחובות 76488 ישראל ,ישראל 89454694 5.46E+08

2566 דניס לבקוב   MAD_Den@yahoo.com 18\ 11 הגיא מורד כרמיאל 99999 ישראל ,ישראל 054‐5712703 077‐6627027

2567 אליה ליפקין   lipkinim@walla.com 1001 הרמב"ם ירןחם 80500 ישראל ,ישראל 86585623 5.25E+08

2568 dina osharenko   d_osharen@walla.com hashoftim 6 petah tikwa 49574 ישראל ,ישראל 39093473

2569 פרנסין סטיוארט   s‐fstuar@netvision.net.il 63 שמעון שמש בית 99543 ישראל ,ישראל 02‐9918366 0523‐847545

2570 roi bitan   roi_bitan@walla.com 26 נחשוני ברק בני   ישראל ,ישראל 36762708

2571 מירית קאנדל   mirit_kandel@walla.co.il 44 וייצמן גבעתיים 53427 ישראל ,ישראל 5.23E+08

2572 אלי יצחק   knopf@bezeqint.net הבילויים גן רמת   ישראל ,ישראל 5.47E+08

2573 ארז לוגסי   erez_lugasi@hotmail.com המחתרות ירושלים   ישראל ,ישראל 5.07E+08

2574 מיכל הוידה רביד   mhoyda@walla.co.il 2 הגנים דרך אונו קרית 55521 ישראל ,ישראל 5.04E+08

2575 יוסי תורגמן   yosi94@bezeqint.net 21 שערים בית דימונה 86000 ישראל ,ישראל 86573666

2576 יוסף יעקבי   yossiy@rafael.co.il 19 החרמון נהריה 22205 ישראל ,ישראל 04‐9826110 052‐2696536 04‐8793536

2577 Dor Shafir   dor_shafir@walla.com 13 שטרן יאיר הרצליה 46412 ישראל ,ישראל 99554518 5.44E+08

2578 leonid taksir   taksir@walla.com maimon natania   ישראל ,ישראל 98626581 5.09E+08

2579 הילה משה   hilaelias@walla.co.il 29 בגין מנחם דרך תקוה פתח   ,ישראל ישראל 5.45E+08

2580 אהרון תדמור   tadmora@012.net.il 15 שלמה בת פ"ת 49724 ,ישראל ישראל 39214346 5.07E+08

2581 ארז אלבז   erez27el@walla.com 15\8 שווקי חביב ירושליים   ,ישראל ישראל 050‐5208580 054‐7477813

2582 שרון גולד   goldsharon@hotmail.com ת.דץ448 השיטה ק.בית 18910 ישראל ,ישראל 50214717

2583 זאדה זהראוי    leila_z@bezeqint.net ת.ד .97 כורום אל מג'ד 20190 ישראל ,ישראל 49986095 5.24E+08 49986095

2584 אבי כ   avico1@bezeqint.net יהודית מחנה דויד רמת   ישראל ,ישראל 5.07E+08

2585 רמי אברמוב   oren1989@zahav.net.il 9\11 אסף מבצע שבע באר   ישראל ,ישראל 86440052

2586 shlomi shlomovitz   shlomovi10@intermail.co.il אהרונסון פ"ת 49397 ישראל ,ישראל 9347935 5.45E+08 9347935

2587 ישראל סלי   sally4@zahav.net.il 9 ענבר משעול חולון 58678 ישראל ,ישראל 03‐5529991 052‐2938195 03‐5511414

2588 גיל חג'בי 22904270 gil_hhh@zahav.net.il 31 הרצל גן רמת 52452 ישראל ,ישראל 03‐6736301 054‐9920099

2589 ז'אנה וסילבסקי   zhanvic@bezeqint.net 1 דירה 18 המלך דוד נתניה 42264 ישראל ,ישראל 09‐8627812 5.48E+08

2590 אמיר שלומוביץ   amir_slomovic@hotmail.com 92 חפר עמק נתניה 42220 ישראל ,ישראל 5.08E+08

2591 אסף כהן   asafbaf@zahav.net.il 5 ויסמן ליאו ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6788306 054‐4408413

2592 דודי אטדגי   davidett@bezeqint.ner 14 סביון מתן   ישראל ,ישראל 052‐3605072

2593 ram sela   dand4@walla.co.il hapardes 9 tel aviv 64245 ישראל ,ישראל 35228883 5.29E+08

2594 אסף גבאי   pitusi1@walla.com בנימין מזרח ד.נ אל בית   ישראל ,ישראל 29709692 5.06E+08

2595 אייל מרגי   margi_e@netvision.net.il 14/2 כרכום עילית נצרת 17000 ישראל ,ישראל 04‐6000586 052‐2812588 04‐6000586

2596 Avichai Turgeman   avichait@amdocs.com 19 Ben Gurion Givat Shmuel   ישראל ,ישראל 050‐8288602

2597 יוסי קמה   tzof_yos@yahoo.com בגין מנחם שמונה קרית 11631 ישראל ,ישראל 52903879

2598 רותם פרנקל   rotemamy@walla.co.il 5 חשמונאים חיפה   ישראל ,ישראל 5.09E+08

2599 אבי זימרמן amitzim1@bezeqint.net 34 הירשפלד לציון ראשון 75244 ,ישראל ישראל 39693630 5.24E+08 39693630

2600 niv massami   nivmassami@walla.co.il ההגנה השרון הוד 45223 ישראל ,ישראל 97455341 050‐7730367

2601 בני נחמיה   benny_n_@hotmail.com 1 דירה 3 ולנברג ראול חולון 58448 ישראל ,ישראל 5.06E+08

2602 mark boguslavsky   markbog@bezeqint.net eshua ben nun3/8 sderot 87117 ישראל ,ישראל 86894167 5.24E+08 86806341

2603 טטיאנה קליכמן   katod@netvision.net.il 5 עקיבא רעננה 43260 ישראל ,ישראל 97417532 5.48E+08

2604 עמליה גואטה   amaliarami@bezeqint.net 4/28 הסנה אשקלון 78325 ישראל ,ישראל 08‐6711114 050‐6775256 08‐6739151

2605 אופיר אייזיק   ofir_aizik@hotmail.com 19 השיטה חולון 58355 ישראל ,ישראל 03‐5568786 050‐4014044 03‐5565339

2606 עדי גולדשמידט   goldadi@md.huji.ac.il גבעתי חטיבת מודיעין 70710 ישראל ,ישראל 08‐9718758 050‐6307583

2607 אייל אברהם   ronitbea@netvision.net.il הרצוג13 הרב השרון רמת 47282 ישראל ,ישראל 03‐5400201 052‐2547788

2608 לודה פורמן   ludikf@hotmail.com הגיא103/30 מורד כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 5.47E+08

2609 גבי זיל    zyl@walla.com 9 גבעתי חטיבת מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9728919 052‐2946991 08‐9728919

2610 בן עטר   tpe@netvision.net.il רמז17 סבא כפר   ישראל ,ישראל 97486637 5.46E+08

2611 tamir steinberg   vn24802@inter.net.il hankin 18 holon 57282 ישראל ,ישראל 03‐5011483 052‐5500569

2612 צח גינפלד   tsachg@walla.co.il וגן בית יבנאל 15225 ישראל ,ישראל 5.79E+08

2613 אליעזר קליבנסקי   msf1@012.net.il 15 סירקין הרצליה   ישראל ,ישראל 09‐9547829 09‐9543593

2614 אמיר ניזרי   amirnizry@012.net.il 1/18 לב בר חיים רמלה   ישראל ,ישראל 5.47E+08 89230110

2615 אלי ג'רבי   e_jer@yahoo.com 10 הפורצים חולון   ישראל ,ישראל 36521966 5.27E+08 36521966

2616 אייל הנס   shikmah11@walla.co.il 6/4 הרשבא לציון ראשון 75774 ישראל ,ישראל 39617729 5.07E+08

2617 חיים אטלי   hattali@013.net 21/57 קופמן ים   ישראל ,ישראל 5.25E+08

2618 שיינה גולקו   david_go@t‐online.de אוסישקין26/6 אשדוד   ישראל ,ישראל 88679232 52661007

2619 שקמה הנס   shikmah@017.net.il הרשבא לציון ראשון   ישראל ,ישראל 39617729

2620 הילה לוי   hila_lev@netvision.net.il 4 דצינגר שבע באר 84000 ישראל ,ישראל 5.09E+08

2621 איליה רוגוב   ilro50@zahav.net.il 34 פורת לאה באר‐שבע 84334 ישראל ,ישראל 08‐6289084 052‐4398713

2622 עידו צוריאלי   idozurieli@yahoo.com הבושם ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 052‐5220952 02‐5704333

2623 אייל טמיר   tamir100@bezeqint.net 16 הרכס הארנים כפר 73134 ישראל ,ישראל 89766962 5.45E+08

2624 איתן גולדשטיין   tomassun@walla.com 20 אליעזר פרידמן תקווה פתח 49444 ישראל ,ישראל 5.06E+08 99569547 99569540

2625 אלכסנדר ממדוב   mamalex@bezeqint.net 13/2 המלך וד לוד 71272 ישראל ,ישראל 08‐9282513 054‐4701841

2626 עופר שזירי   ofer.shaziri@intel.com נהורה נהורה 79340 ישראל ,ישראל 08‐6848243 054‐4816164

2627 amira shraga   amira@shragafireworks.co.il 3 הזית לימן מושב 22820 ישראל ,ישראל 49823045 5.44E+08

2628 galina broun   gul4a2000@mail.ru aksodus 48/3 ashkelon 78427 ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.26E+08

2629 פטר קוזינסקי   peterk17@gmail.com 13/17 חמש חזית חולון 58211 ישראל ,ישראל 054‐4292840

2630 רובה סאדר   roba2@bezeqint.net 12 ת.ד .413 גוש‐חלב 13872 ישראל ,ישראל 04‐6980395 054‐4613346 48662679

2631 זאב ליבנה   zeevlivn@netvision.net.il הדישון ירושלים 96956 ישראל ,ישראל 26796889 5.06E+08 26798762

2632 moran efroni   moran_efr@hotmail.co.il 69 חן נתיב חיפה 32688 ישראל ,ישראל 48227045

2633 Assaf Shimron   ashimron1@bezeqint.net Yeshurun Hod Hasharon 45200 ישראל ,ישראל 5.45E+08

2634 עופר יעקב   ofer3@017.net.il 5/11 ייטב ירושלים זאב גבעת 90917 ישראל ,ישראל 25734115 5.05E+08 25734115

2635 זיוה קליין   zivaklein@gmail.com 10 התאנה חולון   ישראל ,ישראל 052‐2738463

2636 שי קדם   shai_kedem@hotmail.com 36/44 צבי בן גבעתיים 53633 ישראל ,ישראל 052‐3952838

2637 מנחם הכט   mhecht@barak‐online.net 16 דירה 6 הסנה אשקלון   ישראל ,ישראל 08‐6782298 050‐6494270

2638 זאב דיטמן   liord23@zahav.net.il 28 סוקולוב פתח‐תקוה 49422 ישראל ,ישראל 03‐9313755 052‐8906829

2639 יוסי אורן   nirr1234@bezeqint.net 76/4 העברי הגדוד חיים קרית 26306 ישראל ,ישראל 48426349 5.78E+08

2640 לאוניד קנדל   lskandel@hotmail.com 8 מורן משעול ירושלים   ישראל ,ישראל 25869655 5.08E+08

2641 שי ויינר   vainer12@walla.com 7א אשכול לוי מוצקין קרית 26397 ישראל ,ישראל 5.02E+08

2642 גיל גרומן   gilgroman@hotmail.com אליעזר שדה אליעזר שדה 12205 ישראל ,ישראל 054‐4791354

2643 עומר יעיר   bronco0@walla.com גלבוע מעלה קיבוץ גלבוע מעלה קיבוץ 19145 ישראל ,ישראל 04‐6067545 052‐3992226

2644 ירון זיידמן   ZEIDMAN1@NETVISION.NET.IL 88 החולה עמק מודיעין 71700 ,ישראל ישראל 08‐9708735 054‐4646442

2645 גבי בר גיורא   gbg@adamatoz.com 72 בורוכוב ירושלים 96622 ישראל ,ישראל 5.05E+08 26426064 26426098



2646 ליאון צוקרמן   lion‐zu@zahav.co.il בלום ליאון חיפה 33393 ישראל ,ישראל 5.45E+08

2647 revital golan   revital_golan@hotmail.com 3 ציון שיבת סבא כפר 44286 ישראל ,ישראל 09‐7489399

2648 יגאל אשל   DAVID66P@YAHOO.COM 18 הרצל עכו 24205 ישראל ,ישראל 5.46E+08

2649 שרה בן יהודה   shira58@nana.co.il 4 יאיר בן 65389‐277264495805 80700 ישראל ,ישראל 89952117 5.09E+08

2650 ירון זיידמן   ZEIDMAN@NETVISION.NET.IL 88 החולה עמק מודיעין 71700 ,ישראל ישראל 08‐9708735 054‐4646442

2651 דימה ברודסקי   dimabrod@walla.co.il 7 תלמים לוד   ישראל ,ישראל 89207923 5.07E+08

2652 שחר גלוזמן   root@all4student.com ת.ד .5205 הרצליה 46151 ישראל ,ישראל 054‐6306954

2653 יאיר פז   pazyair@yahoo.com 105 הגליל נופית 36001 ישראל ,ישראל 04‐9930051 052‐6020236

2654 אסף כהן   asaf.c@sapiens.com 7 הרימון ים בת 59424 ישראל ,ישראל 03‐5089660 050‐77554666

2655 אהרן אהרן   aharon77@speedy.co.il 7 ברנר ים בת 59485 ישראל ,ישראל 5.45E+08

2656 דרור נחום   drorn@nana.co.il 63/1 מרידור אליהו ירושלים   ישראל ,ישראל 26564368 5.47E+08

2657 נחמיה קינד   kindn_nech@yahoo.com אדומים כפר אדומים כפר 90618 ישראל ,ישראל 25352894 5.06E+08 25352894

2658 zeev deutsch   zeev333@013.net.il hhagana nahariya 22300 ישראל ,ישראל 49928531 5.06E+08

2659 אמנון זלוטניק   azlotnick@hotmail.com 6א' יצחק שדרות חיפה 34482 ישראל ,ישראל 04‐810‐1793

2660 מואב גבארה   mumu101@hotmail.co.il 47\6 בית‐חנינה ירושלים   ישראל ,ישראל 25830295 5.48E+08

2661 מוטי נקר   motinakar@gmail.com 61 מנדס גן רמת 52653 ישראל ,ישראל 5347317 5.44E+08

2662 אלכסיי גרוסמן   grossman_fam@yahoo.com לובלין אהרון לוד   ישראל ,ישראל 08‐9219472

2663 דרור גודי   evy74@bezeqint.net רמתמגשימים מגשימים רמת מושב 12917 ישראל ,ישראל 46764368 5.29E+08 46762603

2664 גל זוננשיין   galz@margolin‐bros.com 10 ציונה רח 'נס תקווה פתח   ישראל ,ישראל 03‐9230563 054‐8010738

2665 גיל בלשאי   balshai@netvision.net.il ת.ד .34027 ירושלים 91340 ,ישראל ישראל 5.48E+08

2666 טל וולפר   talke54@hotmail.com 53 זבוטינסקי ראשל"צ 75218 ישראל ,ישראל 5.22E+08

2667 sagy tzoor   sagytzur@yahoo.com 238 בית מונש כפר 36000 ישראל ,ישראל 054‐4688426 0523‐562808

2668 עמיחי שמר   amihays@013.net.il 98 דרום בני דרום בני מושב 79250 ,ישראל ישראל 88567231 5.06E+08

2669 Dan Fainshtein   dan.fainshtein@winbond.com Moshe Dayan 30/7 Holon 58671 ישראל ,ישראל 03‐5527914 5.47E+08

2670 יוסי דהן   shmolik9@bezeqant,net 17 שטח בן שמעון אלעד   ישראל ,ישראל 5.04E+08 5.07E+08

2671 משה ליבנה   moshe@websplanet.com 35 היובל רעננה   ישראל ,ישראל 04‐6782660 052‐5215210

2672 עומר רן   boomerang@poleg.org 5 ניצנה גבעתיים   ישראל ,ישראל 050‐6343819 03‐7534594

2673 ניב הלוי   niv3891@walla.com 112/1 אשכול לוי אביב תל   ,ישראל ישראל 36990749 5.42E+08

2674 רוני שחר   nio1000@intermail.co.il 9 גולומב רעננה   ישראל ,ישראל 5.44E+08

2675 יריב רביד   yariv‐ra@013.net.il 2 דירה 14 רמה גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.44E+08

2676 אורן מנשה   nave@alal.co.il התירוש כרמיה קיבוץ 79785 ישראל ,ישראל 08‐6788305 052‐3929628 08‐6788305

2677 ליאור כרמון   liorcarmon@gmail.com 10 דולב סמטת קיסריה 38900 ישראל ,ישראל 5.08E+08 46100927

2678 אולגה סוקולין   olga_sokolin@walla.co.il הדר הרצליה   ישראל ,ישראל 5.04E+08 5.47E+08

2679 אלעד הרשקוביץ   eh_1981@walla.co.il צמרתהגליל ק"ש 10200 ישראל ,ישראל 46943325

2680 יוסי עצמון   atsmon@attglobal.net 15 עצמון השרון רמת 47287 ישראל ,ישראל 03‐5402229

2681 יוסי לוי levyosi@walla.co.il 39 דירה 11 פרנק חדרה 38845 ,ישראל ישראל 46322617 5.1E+08

2682 גסאן דאמוני   gdamouny@hotmail.com אלבורג שפרעם 20200 ישראל ,ישראל 49503668 5.45E+08

2683 רועי לוי   miss_gigi1@hotmail.com 68/7 שחל י‐ם   ישראל ,ישראל 5.05E+08

2684 מיכה שלו   shalev.micha@gmail.com 1 רבינא ת"א 69395 ישראל ,ישראל 052‐3‐553333

2685 חיים קרסנו   www.haim_4@walla.co.il מגשימים רמת הגולןן רמת 12917 ישראל ,ישראל 46764394

2686 נדאל חמרה   khamra@013.net.il 44 האי דוד בר רב חיפה   ישראל ,ישראל 054‐6370779

2687 אסתר מטסרו   mesther@bezeqint.net חיפה 58 הכרמל שושנת חיפה 34322 ישראל ,ישראל 04‐8374486 050‐6871872

2688 רון גור   ron‐gur@alonim.org.il 0 אלונים 30040 ישראל ,ישראל 050‐6630217 04‐9838303

2689 שירה אברם   shiraabr@gmail.com 18 נימרובר שמואל גבעת 54019 ישראל ,ישראל 5.48E+08 35323023 35321051

2690 אולגה בליצקי   ilushka77@mail.ru 5 דירה 18 הצופים הר חולון 58492 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

2691 Tamar Harris   tamarcom@gmail.com Hatsionut Blvd 7 Tel Aviv 62157 ישראל ,ישראל 5440544 0544‐315530 5440545

2692 תומר יגר   tom‐vip@012.net.net.il 22 הימים ששת יהוד 56223 ישראל ,ישראל 35365885 5.47E+08 36320998

2693 dora shames   agasha@inbox.ru 1/4 יהושפט המלך אשדוד   ישראל ,ישראל 0545‐320655 0546‐898228

2694 יהונתן שוורצמן   syehonatan@gmail.com 2 הנגיד שמואל ירושלים   ישראל ,ישראל 077‐400937 5.48E+08

2695 פבל לפידוס   pakostnik@gmail.com 2/13 הצופים לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.24E+08 39505059 39354183

2696 אפרת בן יעקב   edywhy@012.net.il 10 דירה 40 גנסין גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.29E+08

2697 אלון ליפסקי   lipskya@gmail.com 6/17 רוטנברג באר‐שבע   ישראל ,ישראל 02‐6799125 050‐6345827

2698 נוי בר   noybar1@bezeqint.net 10 הפטמן גן רמת   ישראל ,ישראל 36728098 052‐3930600

2699 דני שומר   danny.shumer@gmail.com 18 חרמון יונה כפר 40300 ישראל ,ישראל 054‐7799427

2700 uri kozhedub   vinokurova@012.net.il shaul hameleh18/2 maalot   ישראל ,ישראל 49570954 5.08E+08

2701 אמיר ויסמן   amirw10@hotmail.com 5 בורלא אביב תל 69364 ישראל ,ישראל 5.24E+08

2702 נתן קליין   natanklein@bezeqint.net 5 דורי יעקב השרון הוד   ,ישראל ישראל 09 7405843 5.29E+08

2703 אנטולי פירר   anatoly55@bezeqint.net 3‐5 מקלף מורדכי שבע באר 84799 ישראל ,ישראל 5.75E+08

2704 שלומי מועלם   shlomistyle@hotmail.com 15 הגפן רעננה 43549 ישראל ,ישראל 09‐7748351 050‐8848588

2705 Tomer Galon   tgalon@gmail.com Hammapilim 24 Holon 58246 ישראל ,ישראל 5.22E+08 35055113

2706 רונן קליין   ronekl@gmail.com 28 הירקון חיפה   ישראל ,ישראל 050‐7429377

2707 נועם מוצפי   noam10041@walla.co.il עליכם שלום אתא קרית 28506 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.78E+08

2708 רני פרץ   ranp@netvision.net.il 6 נורית מישעול אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.78E+08

2709 סמדר מושל   smadarmoshel@yahoo.com 6 האצ"ל ירושלים 97854 ישראל ,ישראל 5.07E+08

2710 רני פרץ   krakadila@nana.co.il 6 נורית מישעול אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.78E+08

2711 רני פרץ   rakadila@nana.co.il 6 נורית מישעול אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.78E+08

2712 אורון מאירי   meirio@netvision.net.il 30 זינגר בשביס תקוה פתח 49000 ישראל ,ישראל 052‐5558169 39210387 03‐9247268

2713 נילי אנזנברג   niliansenberg@hotmail.com א 13 ווטסון חיפה   ישראל ,ישראל 5.28E+08

2714 yafit lehana   yafit2844walla.co.il 9 חיננית מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.23E+08

2715 שמעון פודלובני   shimon3000@bezeqint.net גולדה נאות נתניה 42345 ישראל ,ישראל 98652858 5.07E+08

2716 יוסף חרב   harby@walla.co.il 1071 גאן בית 24990 ישראל ,ישראל 050‐6388431 9802380 04‐9802380

2717 עדי רבי   rabby6@gmail.com 3/1 ליבנה גדרה   ישראל ,ישראל 08‐8693844

2718 אייל פסקל   eyalpascal@hotmail.com 30 גלוסקין ראשל"צ   ישראל ,ישראל 052‐4307596

2719 צביקה זיסוביץ   tzvikz@gmail.com שלוחות שלוחות קיבוץ 10910 ישראל ,ישראל 5.47E+08

2720 שרון שמח   sameachsahron@yahoo.com החומש השרון הוד   ישראל ,ישראל 5.06E+08

2721 אריה גורא   sosoptical@012.net.il 16 שרת ברק בני 51544 ישראל ,ישראל 5790592 052‐6207005 1533‐5790592

2722 אולג טוייתר   olegtr@gmail.com 2 פעמונית מעלות‐תרשיחא 21089 ישראל ,ישראל 04‐9571424 0506‐389747

2723 לירן ארדן   aliran8@bezeqint.net 7 המלך שאול אונו קרית 55000 ישראל ,ישראל 5.23E+08 7.74E+08 7.74E+08

2724 אוריאל שני   us931@yahoo.com שיירות שבות אלון 90433 ישראל ,ישראל 29931106

2725 צחי עטייה   atiash@netvision.net.il עוזה עוזה64 מושב 79575 ישראל ,ישראל 86814556 5.08E+08

2726 שי קדם   shaykk1@walla.com סנה משה ים בת 59514 ישראל ,ישראל 36599136

2727 אבי שמואלי   ashmuely@nds.com ******** בצרה מושב 9999 ישראל ,ישראל 09‐7454522 054‐5664006



2728 עזרא צמח   inmar32@yahoo.com 9 הגיתית אדומים מעלה 98400 ישראל ,ישראל 7.75E+08 5.24E+08 7.75E+08

2729 טל סלומון   salomont@zahav.net.il 52 זית בית חפר בת 42842 ישראל ,ישראל 052‐3413251 09‐8788219 03‐5389984

2730 ofer hilel   ofer_hilel@walla.com השלום דרך אביב תל 67192 ישראל ,ישראל 5716271

2731 מירב ירמיהו   meravyc@walla.com 14 תלפיות גן רמת   ישראל ,ישראל 050‐8666152

2732 אתי אביר   abireti@netvision.net.il 8 אלעזר יבנה גן 70800 ישראל ,ישראל 88574698 88574698

2733 ענבל טל   inbaltal@gmail.com ציון חיבת גן רמת 52408 ישראל ,ישראל 052‐6276276

2735 קארין סבאג   karinushs@hotmail.com 8 הנשיא שדרות חיפה 34645 ישראל ,ישראל 5.09E+08

2736 יפתח אלמוג   rickyiftah@hotmail.com הנורית בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.07E+08

2737 זאב וקסברגר   zevwax@walla.com 87 עוזיאל ירושלים 96431 ,ישראל ישראל 26416661 5.46E+08

2738 נמרוד ורדי   limilemon@gmail.com חנה יד חנה יד קיבוץ 42840 ישראל ,ישראל 98765862 5.26E+08

2739 אליה ליפקין   lipkin3@walla.com 1001 רמבם ירוחם 80500 ישראל ,ישראל 86585623 5.25E+08

2740 קרן ענבי   akeren01@walla.co.il מוהליבר הרצליה   ישראל ,ישראל 09‐9502865 09‐9502865

2741 אלכס יעקובלב   ayakovle@walla.co.il 19/6 רייק חביבה חיפה 32207 ישראל ,ישראל 5.08E+08

2742 אלון אברמסון   alony@arava.co.il נקרות יהב עין 86820 ישראל ,ישראל 86582383 5.24E+08

2743 דרור שפץ   shpats@gmail.com 31\1 עפרוני ערד   ישראל ,ישראל 89954989 5.05E+08

2744 חיים דאום   haimdaum@walla.co.il מגשימים רמת הגולן רמת 12917 ישראל ,ישראל 04‐6764366 052‐2366952

2745 ארז דיקובסקי   mc_autodidact@yahoo.com 11 כהן הרמן ת"א   ישראל ,ישראל 5.46E+08

2746 rotem hayut   rotemh4@hotmail.com א 3 גרנות אברהם ירושליים   ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.07E+08

2747 אהרון היידמן   ahronhid@WALLA.CO.IL קירשטיין עפולה   ישראל ,ישראל 46590491 5.08E+08

2748 ערן קציר   erankat@hotmail.com 12 הראשון הנשיא רחובות 76300 ישראל ,ישראל 5.45E+08

2749 צחי ימין   tsachi23@bezeqint.net 8 דירה 64ב שרת משה עפולה 18400 ישראל ,ישראל 5.45E+08 46590285

2750 ישראל יהלום   iy@013.net.il הקינמון ,11 חדרה   ישראל ,ישראל 04‐6331896 054‐5463399 04‐6330566

2751 יהודה מן   intectur@zahav.net.il 157 הגיא אדר הר 90836 ישראל ,ישראל 25336012 5.23E+08

2752 יורם משולם   miri10y@zahav.net.il 21 היובל רעננה 43400 ישראל ,ישראל 09‐7417082 03‐5176383

2753 סימי בר‐לב   barlev@ilanot.net 19 היסוד קרן ראשל"צ 75285 ישראל ,ישראל 054‐4948808 03‐9560491

2754 גיל כוחלני   gili‐k@bezeqint.net 21 רשי עילית עפולה 18573 ישראל ,ישראל 5.06E+08 5.06E+08

2755 לילי טולידנו   lilitol@012.net.il מערבי גליל נע דואר חוסן מושב 25180 ישראל ,ישראל 04‐9574458 5.46E+08

2756 קובי נגר   2kn@walla.com 9 דירה 54 בארי תל‐אביב   ישראל ,ישראל 052‐2292928

2757 אריאל טבילי   ariel_tw@walla.co.il 18 כנרת רמלה 72290 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.25E+08

2758 אדלינה אדינאיב   adelina_yusupova@rambler.ru 104/11 ישראל מלכי גת קריית 82000 ישראל ,ישראל 5.25E+08 86600491

2759 סטס קישינבסקי   marsta@walla.com 63/2 שיר כלי שומרון קרני 44855 ישראל ,ישראל 09‐7941536 054‐3188531

2760 אור בן חיים   or3838@walla.co.il הגנים הגליל בוסתן 25213 ישראל ,ישראל 49811459 5.46E+08 49811459

2761 עידו פרנק   idofrank@hotmail.com שמואל גן שמואל גן קיבוץ 38810 ישראל ,ישראל 5.45E+08 46320716

2762 ידידה היימנס   omr_gil@netvision.net.il 14 סנונית חופית 40295 ישראל ,ישראל 09‐8666297

2763 נתיב נחמני   mrnativ@yahoo.com שמשון שועלי כפר‐סבא 44391 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

2764 יפתח גילעדי g_iftah@yahoo.com בוגרשוב ת"א 63145 ,ישראל ישראל 050‐5612806

2765 ליאור גרוס שלומי   .ILGROSS_210.012.NET הלפרין תקווה פתח   ישראל ,ישראל 39309687 5.76E+08

2766 משה חזן   hazan‐m@bezeqint.net 20 רעף נחל רמון מצפה 80600 ישראל ,ישראל 08‐6588332 5.06E+08

2767 רמי שקד   r20100@netvision.net.il יקינטון ביאליק קרית   ישראל ,ישראל 04‐8754611 5.26E+08

2768 רון צור   tzurron@hotmail.co.il 17 ההדס ראשל"צ 75505 ישראל ,ישראל 39440247 5.06E+08

2769 תמיר הנריכזון   p_miri@netvision.net.il חיים קריית erhh, jhho 2260 ישראל ,ישראל 48721550 5.23E+08

2770 זאב ברק   zeev_b@bezeqint.net בגין 18 26231 ישראל ,ישראל 04‐8757542 052‐5252983

2771 חניתה ספקטור   hanitads@yahoo.com 38 קטרוני תקוה פתח 49390 ישראל ,ישראל 03‐9170802 052‐5212400

2772 יכין אפק   yachina@dsp.co.il 22 דירה 32 גאולה סבא כפר 44257 ישראל ,ישראל 054‐6225405 09‐7416201

2773 ויקטוריה סימורה   vviki200@walla.co.il 1022/29 דוד נווה דימונה 86159 ישראל ,ישראל 86573484 5.45E+08

2774 evgeny zvagelsky   jeniok911@mail.ru adar 1/1 ashkelon 78724 ישראל ,ישראל 86735278 5.27E+08 ‐

2775 גולן יפרח   net100@hotmail.com אביגדור בן ת"א   ישראל ,ישראל 5.02E+08

2776 איתי חורב   itay@corky.net הלל אבא גן רמת   ישראל ,ישראל 054‐5209704 054‐5209704

2777 ziv stark   zivstark@hotmail.com 4 הירשנברג ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6247566 5.27E+08

2778 ש. ס.   somry10@bezeqint.net שושנה רחובות   ישראל ,ישראל 08‐9415438 052‐3835297

2779 אור אוחנה   or82@hotmail.com 38 ריינס ת"א   ישראל ,ישראל 5.08E+08

2780 אסף שוקרון   Assaf1818@walla.com 45/1 הצבעוני יבנה 81537 ישראל ,ישראל 89330088 5.06E+08

2781 סיון לוין   doronlvn@zahav.net.il 2 שמעוני דוד הרצליה 46367 ישראל ,ישראל 5.29E+08 99547576 אין
2782 אילן ורדי   vardi9@bezqint.net 19 עדולם שוהם   ישראל ,ישראל 03‐9772931 054‐6623002

2783 אליאס אלי לוי   elias_eli@hotmail.co.il 8 השחר חולון 58414 ישראל ,ישראל 054‐6722212

2784 ישראלה גואטה   rong@walla.com אלון נווה רחובות 76455 ישראל ,ישראל 89466247 5.48E+08

2785 אילן ורדי   vardi9@bezeqint.net 19 עדולם שוהם   ישראל ,ישראל 03‐9772931 054‐6623002

2786 ,NHR גלסברג   TAMIRGLASIֲWALLA.COM אזולאי יעקב JHPV 32989 ישראל ,ישראל 48220374

2787 ודאד בדיר   badirw@hotmail.co.il ת.ד2755 קאסם כפר 49940 ישראל ,ישראל 03‐9072183 03‐9072183

2788 ורד גבאי   GV2004@ZAHAV.NET.IL ת.ד.36 כרמיאל 20100 ,ישראל ישראל 054‐5343455

2789 שגיא קפלן   sagi160@walla.com 4 על 20 בגין מנחם עי"ש בני 79845 ישראל ,ישראל 88699024

2791 נחשון פלד פלד   npeled@netvision.net.il 0 טוביה באר מושב 83815 ישראל ,ישראל 88586952 5.22E+08

2792 שי פרייברגר   falcor01@walla.com 1/25 נמיר מרדכי שבע באר 84000 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.48E+08

2793 מוטי פלדמן   motyfeldman@bezeqint.net 10 גאולים גן רמת 52552 ישראל ,ישראל 052‐2917916

2794 אורנה דניאל   dorna36@013.net.il ציון מסילת ציון מסילת 99770 ישראל ,ישראל 29915566 5.06E+08

2795 ישראלה גואטה   rong89@walla.com 20/2 אלון נווה רחובות 76455 ישראל ,ישראל 89466247 5.48E+08

2796 גיא ברוך   guybar@tau.ac.il אונ 'ת"א אביב תל   ישראל ,ישראל 36406210 054‐5916100

2797 יעקב רובין   hananrubin@hotmail.com 15 בלפור ירושלים 92102 ישראל ,ישראל 02‐6223255 050‐7741894 02‐6223266

2798 אסף שץ   asafshatz@walla.co.il חורון בית חורון בית 90935 ישראל ,ישראל 25367278 5.06E+08

2799 ירון גל   yaron@israir.co.il קוסובסקי אביב תל   ישראל ,ישראל 03‐5463353 5.44E+08

2800 חיים בר‐זיק   haimbz@012.net.il 40/5 דיין משה רעננה 43580 ישראל ,ישראל 5.45E+08 97729964

2801 אוהד גבע   ohadgeva@zahav.net.il 3 ספיר אפרים שער 42835 ישראל ,ישראל 09‐8788571 050‐7616175 09‐8788386

2802 אבישי יערי   avishai2005@bezeqint.net עדר מגדל דניאל נוה 9/9/2009 ישראל ,ישראל 29934845 5.26E+08 25319753

2803 חיליק בונפלד   djhilik@012.net.il 104/60 המשחררים שבע באר 84000 ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.23E+08 5.78E+08

2804 טוביה ברקאי   barkai5@012.net.il תחתון ד.נ .גליל נטופה מצפה 15295 ישראל ,ישראל 04‐6780614 050‐8714000

2805 גיל שיף   gil_shiff@hotmail.com 13 שורק נחל השרון רמת 47202 ישראל ,ישראל 0544‐644320 03‐5402057 03‐5472708

2806 יוסי אלגרבלי   yossee1@walla.com 3 ד שלב ותיקים שיכון טבריה 14228 ישראל ,ישראל 04‐6792722

2807 יגאל נגלר   yigal‐ng@zahav.net.il 26 השרון חיפה 35012 ישראל ,ישראל 5.47E+08 48521476

2808 אלי סופר   eli_sigi@zahav.net.il 10א/5 היסוד קרן עפולה 181000 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.08E+08

2809 יבגני סקזינצקי   genya25@hotmail.co.il 40 השופט שימגר באר‐שבע 84791 ישראל ,ישראל 5.23E+08

2810 אסף שחם   ashlight@yahoo.com ‐ יהב עין 86820 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.24E+08

2811 שמוליק גוטמן   gutmans@bezeqint.net 17 עוזיאל ברק בני 54032 ישראל ,ישראל 36775521 67504692



2812 יעל פריד   yaelfried@yahoo.com הרצל אביב תל 66554 ישראל ,ישראל 35182068 5.45E+08

2813 Leonid Sandomirsky   ionashleif@velnet.com 22 החרמון Or‐Akiva 30600 ישראל ,ישראל 04‐9841‐470 050‐8432‐055

2814 SER MILETZKI   seraya.miletzki@ecitele.com 8 חפציבה קדומים 44856 ישראל ,ישראל 09‐7928497

2815 גולן נורי   nuriy@bezeqint.net 82 יערה יבנה   ישראל ,ישראל 050‐6930810

2816 ניצן פרץ   nitsan_0@walla.com 534/1 נון בין ניר‐עם שדרות   ישראל ,ישראל 5.47E+08

2817 שרה אפרתי   sara1000@gmail.com 33 התומר חולון   ישראל ,ישראל 35050673

2818 גדי מצגר   gadimetzger@gmail.com 36 הנטקה חיפה 34608 ישראל ,ישראל 04‐8252835 5.48E+08

2819 יוסף גצולסקי   yosi_koso@yahoo.com 6 שפטל ראשל"צ 75234 ישראל ,ישראל 5.24E+08 39695596

2820 עמית אסא   amit@afik‐pia.com 1 האקליפטוס חופית 40295 ,ישראל ישראל 050‐7314899 09‐8665476 09‐8665467

2821 אורי בר   ayelet_bar@bezeqint.net 3 העמק סבא כפר 44470 ,ישראל ישראל 09‐7662629 054‐6891741

2822 שי אטיאס   shai789@walla.co.il אילת4 ירושלים 94508 ,ישראל ישראל 7.76E+08

2823 יבגניה סטרוגץ'   evg_str@rambler.ru שושנים כרמיאל   ישראל ,ישראל 04‐9082561

2824 יצחק נבון   yitnavon@rokar.co.il 11 שמן זית אפרת 90435 ,ישראל ישראל 29938559 5.23E+08

2825 חני צוקר   pupsik@netvision.net.il 1137 המלך דוד טבריה 14279 ,ישראל ישראל 5.46E+08 5.45E+08

2826 גל גלבוע   gilboag@012.net.il 1 יחזקאל כפר 18925 ישראל ,ישראל 46531956 5.24E+08 46531956

2827 irena Z   irenak@nioi.gov.il mazal arie jerusalem   ישראל ,ישראל 5.44E+08

2828 מנחם גריינימן   ezrat@netvision.net.il 135/10 מורחבת סנהדריה ירושלים 97707 ישראל ,ישראל 02‐5816299 050‐4816299 02‐5816052

2829 אורלי גן   orligan@bezeqint.net 13 בלפור אביב תל 65211 ישראל ,ישראל 054‐2001702

2830 הלמה כהן   helma@montecchio.co.il 12 סירני חולון 58433 ישראל ,ישראל 03‐5012097 5.44E+09

2831 יבגני פרולוב   prodigy_style@mail.ru 1\29 הגפן ביאליק קרית   ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.48E+08

2832 נטלייה נוסצ'   hanin.alex@gmail.com 94/6 ישראל מלכי גת קרית   ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.05E+08

2833 אלחנדרו לסבניק   alelase@gmail.com 131 גבירול אבן ת"א 62037 ישראל ,ישראל 077‐5600701 054‐3090652

2834 אבי המי   hemyx@inter.net.il 4 שחף השרון הוד 45351 ישראל ,ישראל 09‐7400621 052‐2729896

2835 שושנה שטיינוייס   sivan_sh@walla.co.il 24 כצנלסון ים בת 59425 ישראל ,ישראל 36593822

2836 ברק אבני   Barak_avni@hotmail.com 1 ואחד המאה ציונה נס 70400 ישראל ,ישראל 5.45E+08

2837 זיו באום   zivbaum@gmail.com 31 ורדיה חיפה 34657 ישראל ,ישראל 5.25E+08

2838 נעמי ממרם   yyudaa@hotmail.com ד '3 13 ונטורה משה ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐5854199 054‐6854199

2839 אסי חמו   asi_hamou@hotmail.com 18 סנש חנה ברק בני 51589 ישראל ,ישראל 052‐2478699

2840 רן זילכה   ronz@bigbandnet.com בגין מנחם נתניה   ישראל ,ישראל 09‐8850028 054‐7675191

2841 גלי חביב   galihabib@yahoo.com 12 בראלי אביב תל 69364 ישראל ,ישראל 37411180 5.48E+08

2842 יצחק בכר   focus_s@walla.com 24/4 אנילביץ בת‐ים 59632 ישראל ,ישראל 03‐5070563 052‐6207081 03‐9248195

2843 ערן זאבי   eran12346@walla.co.il ההדרים ראשלצ   ישראל ,ישראל 5.23E+08

2844 אסתר ליכטר   ettieli@yahoo.com 5 יוסף בן אביב תל 69125 ישראל ,ישראל 5.05E+08

2845 אבי אהרונוביץ   avi@spiralsolutions.com עצמון עצמון 20170 ישראל ,ישראל 04‐9909218 5.45E+08

2846 אמיתי נרקיסי   8amitai@walla.co.il 1/1 יהודה שלום י‐ם   ישראל ,ישראל 5.26E+08

2847 ניצן ארצי בן lnbenartzi@013.net.il 23 עזרא השרון רמת 47298 ,ישראל ישראל 5.06E+08 5.06E+08

2848 naomi sussmann   snaomi@research.haifa.ac.il ider haifa 34383 ישראל ,ישראל 04‐8340424

2849 שירי ולטמן   shiri_gil@hotmail.com א 43 שרת משה חיים קריית   ישראל ,ישראל 04‐8725274 050‐2593591

2850 לינה שווחר   mydoar@pochta.ru livorno 14a/8 bat yam 59647 ישראל ,ישראל 35519947

2851 גרשון גוריאל   gershong@d.co.il עוז מגדל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 7.74E+08

2852 yonatan yatuv   yatuvy@hotmail.com hatkuma 13 Rehovot 76217 ישראל ,ישראל 050‐7571912

2853 נחום בביקר   babikern@hotmail.com 7 הופיין אביב תל 69103 ישראל ,ישראל 03‐6417774 ‐ ‐

2854 roee halfon   roeeh4@yahoo.com חי תל רעננה   ישראל ,ישראל 09‐7624005

2855 שרון יפרח   yisharon@smile.net 42 ברוש מושב ברוש מושב 85396 ישראל ,ישראל 89926750 5.09E+08

2856 גל חומרי   galhomri@walla.co.il חורב מבצע חדרה   ישראל ,ישראל 46339181

2857 חגית גולדשמידט   goldroni@bezeqint.net התירוש חשמונאים 73127 ישראל ,ישראל 08‐9762959 052‐5666561 08‐9762959

2858 alexandr turevsky   a_turevsky@yahoo.com beit yosef rishon lesion 75326 ישראל ,ישראל 39587080 052‐4549954

2859 ציון רגואן   zion@rajwan.org אודם לציון ראשון   ישראל ,ישראל 03‐9512330 050‐9512330

2860 גיל זמר   gilzemer@012.net.il 3 המרגנית נשר 36740 ישראל ,ישראל 04‐8200322 052‐5639361

2861 אילן שוורץ   ilans@getter.co.il 10 סרוק בן לציון ראשון 75757 ישראל ,ישראל 03‐9521419

2862 מאיר אולשטיין   olshtein@geiml 60 הנשיא יהודה ברק בני   ישראל ,ישראל 5.45E+08 36740775

2863 סוזן מנדלסון   abeln@pob.huji.ac.il 51 חכמי יוסף י‐ם 96428 ישראל ,ישראל 5.42E+08 02‐6422105 02‐6422105

2864 איסק רימר   ilya46@walla.co.il 1 רמב"ם גבעתיים 53429 ישראל ,ישראל 37322965 5.44E+08

2865 אלכס קרבצ'נקו   sa_shik@YAHOO.COM 1/18 הצפון כוכב Ashdod 77750 ישראל ,ישראל 5.45E+08

2866 אורן נתיב   leerotem@hotmail.com 3 הוז דב עפולה 18000 ישראל ,ישראל 04‐6424260 5.42E+08

2867 naomi sussmann   snaomi ider haifa 34383 ישראל ,ישראל 0‐8340424

2868 ניב ישראלי   nivis@012.net.il 18 שרי ראובן ירושלים 97246 ישראל ,ישראל 02‐5867295 054‐7391916

2869 נחום כהן   ncal@walla.co.il 38/17 גוריון בן תקוה פתח 49552 ישראל ,ישראל 03‐9222693 054‐6271701

2870 ארטיום ברדיצ'בסקי   ilanartyom@013.net 35א' טלי מחנה טלי מחנה 84935 ישראל ,ישראל 0577‐657313 0544‐915245

2871 ofer magled   lilya‐ofer@012.net.il yermiyahu modin 71700 ישראל ,ישראל 0528‐466441 08‐9713359 39712585

2872 איתן קרצו   meital‐eitan@bezeqint.net 29 ישורון השרון הוד 45200 ישראל ,ישראל 09‐7456877 054‐7973496 09‐7456877

2873 אסף אביוף   assaff29@bezeqint.net 10/1 הנחל איבי אדומים מעלה   ישראל ,ישראל 57817860 25902780

2874 טל סנד   TALCO9@walla.co.il 20 צור אפעל רמת   ישראל ,ישראל 5.29E+08

2875 אלקסיי לדנב   aledenev@mercury.com 2/3 החרוב נס‐ציונה 74057 ישראל ,ישראל 08‐9389592 052‐5697080

2876 גילי וגיא רוזנצוויג   gillyg@walla.co.il 5 בורגין יהושע רחובות   ישראל ,ישראל 86635002

2877 ליאור יעיש   djhamatrif@walla.co.il 2 התקוה הרצליה 46252 ישראל ,ישראל 5.24E+08

2878 שלומי כהן   shlomi‐7@inter.net.il 12 הלבונה העין ראש   ישראל ,ישראל 5.06E+08

2879 אילון פלק   fallek@zahav.net.il 2 אביב פרחי אביב תל 67447 ישראל ,ישראל 03‐6963355

2880 ןיקטור לוינסון   cocamid25@hotmail.com 10 סוקולוב לציון ראשון 75263 ישראל ,ישראל 03‐9651859 052‐3678436

2881 גלעד רום   gezer123@walla.co.il האג חיפה   ישראל ,ישראל 48251825 5.09E+08 48262605

2882 ולדי פירר   vladi121@walla.co.il יוספטל בת‐ים   ישראל ,ישראל 5.47E+08

2883 יצחק קזק   SHERI@BEZEQINT.NET אלון גני JSRV   ,ישראל ישראל 5.07E+08

2884 להב פוקס   l_foox_sufa@walla.co.il 12/25 התקוה שבע באר   ישראל ,ישראל 86234576 5.07E+08

2885 סיון מלכה   SHMULIC@012.CO.IL 35 ורבורג חיים קרית   ישראל ,ישראל 48731657

2886 guy yeffet   guyyeffet@hotmail.com האורנים נתיב זית בית 90815 ישראל ,ישראל 25346592

2887 אלי קלובסקי   iklovski@yahoo.com תענך חיפה   ,ישראל ישראל 052‐4677903

2888 אורן נחום   or_en_na@walla.co.il 3/29 פרנק אנה בת‐ים   ,ישראל ישראל 052‐3426076

2889 מני ברוך   meniba@gmail.com 11 העולם אומות חסידי חיפה 32985 ,ישראל ישראל 5.08E+08 39273308

2890 אפי ידין 23704638 yadin@inter.net.il 9 כורש אפרתה 90435 ישראל ,ישראל 02‐9934420 052‐5611111

2891 שירית יוסף   shirit_y@walla.com 20 הנרקיס סמטת יעקוב זיכרון   ישראל ,ישראל 077‐5088847 054‐4701118

2892 Lior Shachar   naomigl@netvision.net.il 2 הנוטר חיים קריית   ישראל ,ישראל 48727324 5.29E+08

2893 איגור בנדרסקי   ariel_b@bezeqint.net 8 סטרכילביץ תקווה פתח 49496 ישראל ,ישראל 03‐9337675 5.48E+09



2894 אדוארד אוקס   oks.eduard@gmail.com 11 רזיאל ים בת 56281 ישראל ,ישראל 5.42E+08 5.42E+08

2895 טטיאנה חסדן   adv@rtvi.co.il מנדלה תל‐אביב   ישראל ,ישראל 054‐5333067 03‐6890202 03‐6890211

2896 ילנה קירשון   לןרדיםמ@זשישהץמקאץןך אלרואי דוד הרצליה   ,ישראל ישראל 99563461

2897 Ari Niemimaki   niemimak@netvision.net.il Hamechanechet 54/10Jerusalem 93844 ,ישראל ישראל 02‐6760728 n/a

2898 רבקה סבן   shfafi@hotmail.com 10/4 מוהליבר יהוד 56209 ישראל ,ישראל 35366869 5.48E+08

2899 אבישי עופר   avishayo@visonic.com רבינוביץ חולון   ישראל ,ישראל 5.47E+08

2900 מיטו סיביק   kivis@hatzerim.org.il חצרים קיבוץ חצרים קיבוץ 85420 ישראל ,ישראל 08‐6473035 0507‐348131 08‐6473235

2901 אילן הלפרין   halprint@bezeqint.net 6 יהלום מבוא מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 5.26E+08

2902 טל חמי   talnurit@012.net.il אוסישקין ת"א   ישראל ,ישראל 36025801 5.02E+08

2903 Evgeny Lubnevski   nikolsveta@bezeqint.net moshe Ashqelon   ישראל ,ישראל 5.77E+08

2904 אפני אלון   efnii@hotmail.co.il שואבה שואבה   ישראל ,ישראל 02 5340957 5.06E+08

2905 Gal Maor   maor@hotmail.com Steren Kiryat‐Uno 55602 ישראל ,ישראל 054‐4256267

2906 רועי רחמים   roi_rahamim@yahoo.com 3 הזז חיים חיפה 34996 ישראל ,ישראל 5.08E+08 48255089

2907 טל פורר   talfu@netvision.net.il 51 העצמאות חיפה 31332 ישראל ,ישראל 48678047 5.23E+08 48640828

2908 רן חרמש   chermesh@gmail.com 15 הברושים יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 052‐325‐2982

2909 vad yan   vadik24@hotmail.com kovshej‐aza ramat gan   ישראל ,ישראל 5.45E+08

2910 ולדיק פריזימנט   vladikpri@yahoo.com 19/2 לאה שבע באר 84514 ישראל ,ישראל 5.47E+08 86437183

2911 גילי שגיא   sagi@aviv‐flowers.co.il 12 כלנית יצחק בית 42920 ישראל ,ישראל 98344690 5.07E+08

2912 שני הראל   harel_shani@walla.com אשחר אשחר 20196 ישראל ,ישראל 04‐6741133 050‐7905713

2913 יוסי יצחק   trumpi@Walla.co.il 2 גלויות קיבוץ השרון הוד   ישראל ,ישראל 5.08E+08

2914 לימור שחר   limor@websense.co.il 65 הלל אבא גן רמת   ישראל ,ישראל 050‐3353520

2915 יוסי שרף   ysherf@eindor.org.il דור עין דור עין 19335 ישראל ,ישראל 5.07E+08

2916 רפי אלמקייס   ADIR04@NETVISION.NET.IL 24.2 דיין דן שמונה קריית 10200 ישראל ,ישראל 5.42E+08 5.42E+08

2917 ארז ביטון   erez360@nana.co.il הגיחון שביל שמש בית רמת 99624 ישראל ,ישראל 29913810 5.26E+08 29913810

2918 זאב שור   ozzy1@walla.co.il 56 הימים ששת חיים קרית   ישראל ,ישראל 5.26E+08

2919 גל צרור   burstwave@walla.co.il 17 טבנקין רמת‐גן 53620 ישראל ,ישראל 0545‐525254 03‐5735566

2920 אריאל רזון   arielar@bezeq.com 8 הצפירה חולון 58320 ישראל ,ישראל 03‐6520304 5.48E+08

2921 DANI PAS   rockon@walla.co.il 5 יקינטון לוד   ישראל ,ישראל 5.48E+08

2922 ישראל מיטלמן   RUOSNAT@WALLA.COM 1 מיכלין ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6434144 0545‐917959 02‐6434144

2923 שמואל שגיא   kanandr@wala.co.il יסעור קיבוץ יסעור קיבוץ   ישראל ,ישראל 49960277 5.26E+08

2924 אביעד עמרמי   2way@walla.co.il 11 הרצוג השרון רמת 47282 ישראל ,ישראל 03‐5472610 057‐7472610

2925 דוד בלומנפלד   havab1@013.net.il הגדיש בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 46289293

2926 ויקטוריה דגן   vici@dagan.net 7 יוסף בן ר"ג 52474 ישראל ,ישראל 03‐6709341 050‐8228380 03‐6709341

2927 עידן קדמי   idan33@walla.co.il אהוד חיפה 35568 ישראל ,ישראל 48566266 5.25E+08

2928 שאול רחום   1shaul@walla.co.il 13/2 אלומה עלית נצרת 17092 ,ישראל ישראל 04‐6000661

2929 steve רפאלוב steve5@netvision.net.il 6 הרכס אדומים מעלה ,ישראל ישראל 5.06E+08

2930 BENJAMIN MUNZ   BENMUNZ1 SPINOZA 1 TEL AVIV 64384 ,ישראל ישראל 35239936 5.48E+08 35239476

2931 ניר סוסינסקי   sosinsky@012.net.il 174 ישראל ניר ישראל ניר מושב   ישראל ,ישראל 5.06E+08 86756125

2932 tari i   tarii@walla.com פדרמן ברק בני   ,ישראל ישראל 5.45E+08

2933 פולינה קורנילוב   polly_vladik@pisem.net 12 ב 'דירה 21 ניצנה ים בת 59359 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.42E+08

2934 גיל בן אבי   gilba@bezeqint.net 43 צבי נחלת תקווה פתח 49421 ישראל ,ישראל 03*9040261 0545*768917

2935 אלירן גולן   napolala@hotmail.com 31/10 אלבז נתן אשדוד 77535 ישראל ,ישראל 5.45E+08 88541511

2936 תומר סער   tsaar@yahoo.com 18 רימלט רעננה 43730 ,ישראל ישראל 5.44E+08

2937 רון שקד   r‐shaked@zahav.net.il רמת‐אביב תמיר שמואל תל‐אביב   ,ישראל ישראל 37414100 5.44E+08 37412756

2938 מתי מנור   matti_MANOR@HOTMAIL.COM פטאי אביב תל 69973 ,ישראל ישראל 5.45E+08

2939 מיכאל פוסטרנק   posternak@goldmail.net.il 125 רימונים רימונים 90636 ישראל ,ישראל 02‐6222424 054‐6339737 02‐6222025

2940 טל גרין   talgreen@yahoo.com יעקוב זכרון תקווה פתח   ישראל ,ישראל 03‐9271262 052‐3501844

2941 אפרת שרון   123456 3/17 לב בר חיים עכו   ישראל ,ישראל 5.25E+08

2942 עידן קצף   idanlilach@walla.com סגולה מושב סגולה מושב 79530 ישראל ,ישראל 5.07E+08 88600792

2943 עידן עזרא   ezra_idan22@walla.com 5 הדר ר''ג   ישראל ,ישראל 37512829 5.07E+08

2944 אורי פוקס   fuchsuri@netvision.net.il 18 שד 'סיני JHPV   ישראל ,ישראל 5.23E+08 48258831

2945 עזרא שאשא   shiran44@netvision.net.il 113/16 דיין משה שדרות ירושלים 97539 ישראל ,ישראל 02‐6564708 5.05E+08

2946 סבטלנה שפיטלניק   shpit@netvision.net.il 68/7 בן‐יהודה הרצליה 46403 ישראל ,ישראל 99550866 5.08E+08

2947 אילה גדליהו   ronlital@netvision.net.il 87 משק משה ניר מושב   ישראל ,ישראל 89934564 5.46E+08 89934776

2948 גיא רוזנצוויג   tzvitzvi@hotmail.com 5 בורגין יהושוע רחובות   ישראל ,ישראל 86635002 5.24E+08

2949 אילן אהרון   ilanvick@hotmail.com 1 ברזויל חולון 58222 ישראל ,ישראל 5047385

2950 משה גפניאל   MOSHEGAF@BEZEQINT.NET 3 דובדבן בתיה מזכרת   ישראל ,ישראל 89348313 5.23E+08

2951 אבנר שריפט   schrift@bezeqint.net 11 בקרמן ראשל"צ 75324 ישראל ,ישראל 054‐4224132

2952 גונן ווילף   gonenw@checkpoint.com 44 בצלאל גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐7534737 052‐3728218

2953 אסנת קוטלר   osnatkotler@yahoo.com 23 פרידמן דב גן רמת   ישראל ,ישראל 5.46E+08

2954 משה גפניאל   MOSHEGA@BEZEQINT.NET 3 דובדבן בתיה מזכרת   ישראל ,ישראל 89348313 052‐2851500

2955 נאור שומראי   naor@shinui.org.il 34 בבלי אביב תל 62917 ישראל ,ישראל 5.1E+08

2956 משה גפניאל   MOSHEGA@ELECTRA.CO.IL 3 דובדבן בתיה מזכרת   ישראל ,ישראל 89348313 5.23E+08

2957 שחר אמזלג   shahar_amzalegramle@walla.co.il 54 גלעד רמלה   ישראל ,ישראל 89248717 5.28E+08

2958 ישראל רביד   israel@avnetbelts.co.il 9 צעיר רב ירושלים 96146 ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.29E+08

2959 יהודה ספיר   sapir_yo@bezeqint.net 23 עשר האחד לציון ראשון 75351 ישראל ,ישראל 03‐9580519 050‐6905818

2960 קרן שהמי   kshohamy@yahoo.com 12א הנהר רחובות גן רמת   ישראל ,ישראל 5.29E+08 5.48E+08

2961 יולי לויט   july@013.net.il 3824 יפן   ישראל ,ישראל 03‐5082203 050‐5668335

2962 רונית גפניאל   RONITGAF@BEZEQINT.NET דובדבן בתיה מזכרת   ,ישראל ישראל 89348313 5.23E+08

2963 תמיר ב   tamir_jb@yahoo.com 32 הרצליה חיפה 33301 ,ישראל ישראל 5.26E+08

2964 CHAVA shuali   shualia@013.net shainkin 62 natanya 42258 ישראל ,ישראל 077‐8330494 5.45E+08

2965 רועי באנון   roybanon@hotmail.com 87/12 שנקין גבעתיים   ישראל ,ישראל 37316995 5.22E+08

2966 שלומי רביקוביץ   ravikov@bezeqint.net 8 ליליין תא 64043 ישראל ,ישראל 052‐8557063 03‐5221234

2967 גיא הירשפלד   alfetta79@hotmail.com 279 יהודה מטה 97805 ,ישראל ישראל 02‐9998029

2968 רוית קיסרי   ravit12kesary@hotmail.co.il ג8 10 רובינא חנה תקוה פתח 49444 ,ישראל ישראל 39092389 5.76E+08

2969 יצחק סקוברוניק   skovronik@bezeqint.net 28 העליה נהריה 22109 ישראל ,ישראל 49877486 5.23E+08 49853533

2970 אורי פארן   faran1@walla.co.il אלכסנדרוני חטיבת השרון רמת   ישראל ,ישראל 03‐5492012

2971 amit raz   razamit23@bezeqint.net 18 ספיר פינחס מוצקין קרית 26423 ישראל ,ישראל 04‐8704521 052‐2354135

2972 רונן קובאיבנוב   ronram1@walla.com 5/4 האתרוג אשדוד 77430 ישראל ,ישראל 88661970 5.08E+08

2973 עמיחי רוזנבוים   amihayrosen@hotmail.com 33/2 לאן גן רמת   ישראל ,ישראל 5.07E+08

2974 גבריאל לביא   gavriel.lavi@comverse.com עגור השרון רמת 47226 ישראל ,ישראל 03‐5493589 050‐7232220 03‐6452243

2975 יורם ספרן   yoramlaw@gmail.com 15 רשב"א ירושלים 92264 ישראל ,ישראל 02‐5612422 052‐3304676



2976 ורד סטינובר   vstinove@netvision.net.il זויתן ורדים כפר 25147 ישראל ,ישראל 49570832 5.23E+08

2977 אלינה ברג   alina‐gr@mail.ru 22\129 הצבי ב"ש   ישראל ,ישראל 5.42E+08 89950165

2978 מוטי גביש   motig@afcon.co.il חבצלת השרון הוד 45216 ישראל ,ישראל 5.26E+08

2979 משה עטייה   iatia@bezeqint.net 4 כלנית אופקים 80300 ישראל ,ישראל 89925999 5.42E+08

2980 נתי ליברמן   yafe8@hotmail.com hpv פ''ת   ישראל ,ישראל 9244752 5.29E+08

2981 ירון מילר   lizer@inter.net.il 1/3 ישראל חכמי חיפה   ישראל ,ישראל 5.45E+08

2982 גיל מזרחי   gilmiz@gmail.com 57 הארזים לפיד 73133 ישראל ,ישראל 89763035 5.43E+08

2983 איגור מגידין   VALENTIN100@012.NET.IL סמילנסקי רחובות   ישראל ,ישראל 5.23E+08

2984 דוד ברקת   dbareket@bgu.ac.il 27 השרון יבנה 81514 ישראל ,ישראל 89436940 5.28E+08

2985 Dan Shorer   dan.shorer@pandora‐oox.com 214 Ben Yehuda StreeTel Aviv   ,ישראל ישראל 35462348 5.27E+08

2986 יגאל טפליצקי   super_yojik@mail.ru 35/5 ערבה כרמיאל   ,ישראל ישראל 5.45E+08

2987 רועי שמר   ornashemer@012.net.il מיסדים א בילו כפר 76965 ישראל ,ישראל 89416487 5.47E+08

2988 שי מילגרום   milgym@gmail.com 27/3 זבוטינסקי הכרמל טירת 30200 ישראל ,ישראל 054‐8110040 054‐7895634

2989 שוקי פורת   shuki_p@yahoo.com 18 קדרון חיפה 34463 ישראל ,ישראל 5.44E+08

2990 יוסי צ'רנו   ycherno@walla.co.il 24/5 צלמון נחל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89700751 5.25E+08

2991 רועי באנון   roybanon@bezeqint.net 87/12 שנקין גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.22E+08

2992 חיה לאופר   chayala@education.gov.il 6 הנביא אליהו ברק בני   ישראל ,ישראל 5.44E+08

2993 יואב גולדיטש   hadasyoav@gmail.com הגולן רמת נוב מושב 12921 ישראל ,ישראל 46600540

2994 מוטי מזרחי 28148997 motti_mi@hotmail.com 20/4 בלבן מאיר ירושלים 97350 ישראל ,ישראל 052‐8602989

2995 תהלה נאמן   tehila12@yahoo.com 52/2 ויצחק צביה ירושלים 93840 ישראל ,ישראל 5.46E+08

2996 זלטה גרינברג   milig@bezeqint.net 13 אלון יגאל מוצקין קרית 26143 ישראל ,ישראל 48770823 5.25E+08 48770823

2997 רונן סולומון   ron_sss71@yahoo.com א 7 יניב אביב תל 67946 ישראל ,ישראל 37320144 5.43E+08

2998 ישראל קמחי   ISRAL1@BEZEQINT.NET ב 39 שמעוני ירושלים 92623 ישראל ,ישראל 26790222 5.07E+08 26790222

2999 ב ן ציון רפלוביץ   benzion8@bez3qint.net 12א קדש מבצע חיים קרית 26272 ישראל ,ישראל 48418603 48549463

3000 אברהם בארי   beeriav@.co.il 23 ציון בן ירושלים 95423 ישראל ,ישראל 26524575

3001 דוד ארץ‐קדושה   avivaek@zahav.net.il 1/26 משה סתוי באר‐שבע 84630 ישראל ,ישראל 5.78E+08

3002 בן ציון רפלוביץ   benzion8@bezeqint.net 12א קדש מבצע חיים קרית 26272 ישראל ,ישראל 48418603 48549463

3003 רחל לביא   rooch@013.net 44 באייר כ"ח שבות אלון 90433 ישראל ,ישראל 29934895

3004 ARIE GERSHELIS   trixo99@hotmail.co.il RAHEL IMENU 40/5 BEER‐SHEVA 84513 ישראל ,ישראל 86439866 5.24E+08

3005 עמית לוי   amitlevis@yahoo.com 37 דירה 25 דוד מגדל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9700014 052‐2508190

3006 אבנר אביעד   avneraviad@gmail.com 27 שלוש סימטת תא 66847 ישראל ,ישראל 052‐2543976 052‐2903377

3007 משה אגמי   moshe210@bezeqint.net 23 גולומב רעננה 43303 ישראל ,ישראל 5.23E+08

3008 רויטל קרן   revital@ethrix.com 27 בילו חולון 58338 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.28E+08

3009 אבי שרביט   avisharvit@yahoo.com 50 חיים מקור ירושלים 93465 ישראל ,ישראל 26790656 5.45E+08

3010 איתן מזרחי   ben.m@012.net.il 3 טבנקין בת‐ים   ישראל ,ישראל 5.07E+08

3011 sol kimel skimel@tx.technion.ac.il ya'arot 6 haifa 34787 ,ישראל ישראל 04‐8243222 04‐8110004

3012 חבצלת מגידיש   megliniz@walla.co.il המעלה יסוד השרון הוד 45300 ישראל ,ישראל 97416658

3013 אבי ישי   avi_yishay@hotmail.co.il 42 שילה העין ראש 48036 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.47E+08

3014 פרדי זכריה   fred44@walla.co.il 38 מנתור מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89707364 5.23E+08

3015 לירוז מאירי   lirozme@education.gov.il 22/2 יהלום זאב גבעת   ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.22E+08

3016 דודי מורד   morad_d@gvulot.org.il ד.נ .חלוצה גבולות קיבוץ 85525 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.48E+08

3017 יעל כהן   avigdor@plastro.com גבת גבת קבוץ 30050 ישראל ,ישראל 04‐6549626 5.07E+08

3018 נעה צור   ntzur@bezeqint.net 12 ותמר אמנון חיפה 34791 ישראל ,ישראל 04‐8263548 050‐6385236

3019 אריאל נגאוקר   ariel@unisor.com 18 ברק לוד 71281 ישראל ,ישראל 054‐7800518

3020 מיכאל אברבוכ   JusticeNOw@coolmail.co.il אלמוג עילית נצרת 17093 ישראל ,ישראל 04‐6000241 054‐3079730 04‐6566690

3021 משה חגאי   hagay730@zahav.net.il 11 נוביק רבקה תקוה פתח 49233 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.23E+08

3022 Menahem Roth   niv‐r@zahav.net iehosua Afula   ישראל ,ישראל 7.79E+08 052‐3700194 o778855834

3023 yulia gendin   yulia‐g@bezeqint.net rotshild haifa 35151 ישראל ,ישראל 5.45E+08 04‐8512852

3024 רן לוי   rlawy7@yahoo.com 32 משאבים השרון הוד   ישראל ,ישראל 5.44E+08

3025 אלון אלפרסון   alonalp1@zahav.net.il ccc karmiel 1111 ישראל ,ישראל 0 5.06E+08

3026 ויטלי ויטלי   vitka@mail333.com ים בת ים בת   ישראל ,ישראל 5.45E+08

3027 יעקב חמו   koha3@walla.co.il 27 ארדון הר גת קרית   ישראל ,ישראל 050‐7871083 050‐6548214

3028 יבגני אושרנקו   aburdo@walla.co.il 45 הגבורה גת קרית 82000 ישראל ,ישראל 077‐4227700 5.43E+08

3029 אופק לנדוירט   OFEKLAND@NANA.CO.IL 9 תחכמוני נתניה 42611 ישראל ,ישראל 09‐8346042 052‐4416191

3030 elena goldstein   elena.goldstein@intel.com Nativ Hen 4 haifa   ישראל ,ישראל 052‐8321869

3031 מאיר שושה   maimdavi@hotmail.com טרומפלדור טבריה 14230 ישראל ,ישראל 46720327 5.08E+08 046730327 טלפקס
3032 טלמפ בע"מ   michal@telmap.com 11 ברקת הרצליה 46733 ישראל ,ישראל 09‐9582844 054‐6625627 09‐9518188

3033 אברהם סמיטיצקי   avraham@alonim.org.il ‐ אלונים קיבוץ 30040 ישראל ,ישראל 49838409 5.23E+08

3034 אינה סלוצקי   inna55@gmail.com 39 החשמונאים ים בת 59496 ישראל ,ישראל 5.45E+08 36572019

3035 מני דנגוט   dangot_m@zahav.net.il 28 סירקין חולון   ישראל ,ישראל 35046491 052 3624430

3036 איציק אבולעפיה   ab.itzik@gmail.com 7 המלך שאול אונו קרית   ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.45E+08

3037 חני כהן   hani82@netvision.net.il 16 נפתלי פרץ תקוה פתח 49295 ישראל ,ישראל 39305859 5.07E+08

3038 שגיא גובנוב   s6000@walla.co.il 2 דיין משה חדרה 38601 ישראל ,ישראל 46212201 5.47E+08

3039 עמית ליכטר   amitl8@walla.co.il 20 גוריון בן סבא כפר 44257 ישראל ,ישראל 5.45E+08 7.75E+08

3040 דמיטרי גולדרינג   goldringd@yahoo.com 71 לחם בית חיפה 35568 ישראל ,ישראל 054‐3011059

3041 אילון כספי   eilon@kaspi.co.il 55 רמתיים דרך השרון הוד 45324 ישראל ,ישראל 09‐7405803 052‐5509228 03‐5422684

3042 מוטי יעקבי   motiyaa@hotmail.com 6 עליכם שלום רעננה 43368 ישראל ,ישראל 5.47E+08 97742030

3044 Meir Cohen   bmc031@gmail.com 15/3 השעורה יבנה גן   ישראל ,ישראל 35684098 35684411

3045 יונה רפלוביץ   yona@zlandau.co.il צפניה סבא כפר 44336 ישראל ,ישראל 5.24E+08 09‐7652037

3046 אלי כהן   joseph22@walla.co.il 5 שפרוט אבן ת"א   ,ישראל ישראל 5.28E+08

3047 סיון יוחנן   sivanyohan@012.net.il 236 מספר בית 95 תד שפיר   ישראל ,ישראל 5.06E+08

3048 tali l   dannyke@bezeqint.net מנדלי tel aviv   ,ישראל ישראל 5.23E+08

3049 קרן גוילי   kerengg@walla.co.il 29 גואטמלה ירושלים 96704 ,ישראל ישראל 02‐641311 5.24E+08

3050 אריה שקד   shakedarie@bezeqint.net 22 הנרקיס ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 02‐5334649 050‐7333149

3051 נועה שרגאי   noash76@yahoo.com 7 השזיף נשר   ישראל ,ישראל 5.08E+08 48202425

3052 אבי מעוז   sigimaoz@yahoo.com 75 הגבעה האורנים כפר   ישראל ,ישראל 08‐9761999 052‐4252092

3053 בן רז   benjaminraz@hotmail.com לח'י ביאליק קרית 27235 ,ישראל ישראל 0545‐465867

3054 שוקי חוסטילוב   shooki81@walla.com הרותם חיפה   ישראל ,ישראל 5.08E+08

3055 יצחק רונן   ronen134@bezeqint.net 68 אלברט שוייצר חיפה 34995 ישראל ,ישראל 48342592 5.44E+08 אין
3056 Tamar Matlaw   katm@bezeqint.net Yossi Ben Yoezer 51 Jerusalem 93301 ישראל ,ישראל 02‐6784579 5.42E+08

3057 ניר ברנגה   nbaranga@yahoo.com פרופ 'דינור סבא כפר 44245 ישראל ,ישראל 050‐6525294 03‐5275555 03‐5276575

3058 יפתח כהן   iphtach@adsl.net.il 24 הנרקיסים עתלית 30350 ישראל ,ישראל 04‐9541790 054‐4201050 04‐9541793



3059 אהוד מררי   merary@netvision.net.il 102 דירה 18A יצחק נחלת אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐3439853

3060 Alexander Fine   finebaroque@yahoo.com Pineles 23‐31 Jerusalem 93283 ישראל ,ישראל 26796479 5.45E+08 26796479

3061 Dudi barniv   anat‐bar@bezeqint.net Dotan יאיר כוכב 44864 ישראל ,ישראל 054‐6627068

3062 omar alaueda   omar_hhh@hotmail.com 24 בית 6 שכ בנגב ערערה 84911 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.07E+08

3063 פועה שליט   p_shelit@ayelet.org.il א' רסקו השחר איילת קיבוץ 12200 ישראל ,ישראל 46932401 5.24E+08

3064 גלעד צפרירי   gilad_z79@hotmail.com השחר סבא כפר 44376 ישראל ,ישראל 5.07E+08

3065 אלדד אמיר   amir@mh.org.il 0 העמק משמר קיבוץ 19236 ישראל ,ישראל 04‐9896862 0523‐388420

3066 שחר עבוד   shaharaboud@walla.co.il מקלף חולון 58672 ישראל ,ישראל 03‐5523488 052‐4520314 03‐5523488

3067 alex tsirin   musicatack@013.net.il hahalutz naharia   ישראל ,ישראל 5.47E+08

3068 דניאל סיריוטי   soperdny@hotmail.co.il 43 הימים ששת חיפה 26250 ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.09E+08

3069 shlomi hamsi   hamsi.shlomi@gmail.com rival 12 rishon 75743 ישראל ,ישראל 39518256

3070 yariv כהן   yariv_cohen@hotmail.com הלילה נר ינאי בית   ישראל ,ישראל 5.25E+08

3071 ניר רגב   מר2005 שכניה שכניה 20183 ישראל ,ישראל 49998621 5.23E+08

3072 משה כהן   moshec@hotmail.com 4 גרונר ת"א   ישראל ,ישראל 50226699

3073 צור עטיה   tsuratia@walla.co.il 5 גבעתי ים בת 59589 ישראל ,ישראל 03‐5525347 050‐5777290

3074 Eli Safra   safraeli@hotmail.com Shalom Alechem Haifa 32711 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3075 אסף גלילי   g_asi2@yahoo.com 14/9 אהרונסון שבע באר 84515 ישראל ,ישראל 052‐2708429 077‐4077066

3076 ליזי גנור   liziganor@hotmail.com 12 הגבעה פני גן רמת 52534 ישראל ,ישראל 5.44E+08

3077 סדי שוקרון   sadi5@walla.com רחמים כסא ירושלים   ישראל ,ישראל 26565640 26565640

3078 דוד סמיד   drsmita@013.net 20/2 עקיבא רבי עילית ביתר 99879 ישראל ,ישראל 25807581 5.46E+08 02‐5807581

3079 מרים יורקביץ   moshe@126netvision.co.il אגסי ירושלים   ישראל ,ישראל 26526926 5.24E+08

3080 דיתה פרידמן   ditafr@openu.ac.il 1 אשי רב אביב תל 69395 ישראל ,ישראל 36415379 5.44E+08

3081 ירון חן   yaron.comverse.com 84 ניצנים השרון הוד 45278 ישראל ,ישראל 97480938 5.08E+08

3082 רונן פרי   ronen@kapaim.co.il 71 הרצל תקוה פתח   ,ישראל ישראל 052‐3737435

3083 עומר שטייר   omer_s23@hotmail.com 15 אוסטושינסקי כפר‐סבא 44450 ישראל ,ישראל 5.46E+08 97654611

3084 יעל אזולאי   yael@plasson.co.il מיכאל מעגן מיכאל מעגן 37805 ישראל ,ישראל 052‐3737672

3085 מורן אבן צור   m250883@walla.co.il 15 הסירה יורדי אשדוד 77305 ישראל ,ישראל 88523894 5.09E+08

3086 ששי עזר   sasie@wisair.com 3 דירה 46 סוקולוב אביב תל   ישראל ,ישראל 5.48E+08

3087 מרים יורקביץ   moshe126@netvision.co.il אגסי ירושלים   ישראל ,ישראל 26526926 5.24E+08

3088 יהודה יסעור   yasoury@zahav.net.il 76/6 ויצמן נהריה 22420 ישראל ,ישראל 052‐5798064 04‐9514367

3089 מיכאל רוטשילד   miketery@013.net.il 8ב' אפשטיין אביב תל 62962 ישראל ,ישראל 03‐605‐9187 כנ"ל
3090 עמי סמיטיצקי   smitizki‐am@alonim.org.il ‐ אלונים 30040 ישראל ,ישראל 49839410

3091 זהבה שגיא   matans90@bezeqint.net 19/4 חכים אליהו ירושלים 93808 ישראל ,ישראל 26714443 5.06E+08 26737374

3092 שקמה יאני   shikma@hashmal‐tzurit.co.il 1/15 הגיא שער כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 04‐9905234 050‐7531311

3093 רונן רזניק   reznikr@nana.co.il נמיר דרך אביב תל 62507 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3094 אלי הופמן eli@iiss.co.il 11 שילה גן רמת 52455 ,ישראל ישראל 03‐6730208 0577‐740388

3095 יוני בוני   yoniboni@gmail.com הרצל העין ראש   ישראל ,ישראל 5.25E+08

3096 יוסי מרציאנו   yossi2402@bezeqint.net ת.ד .1381 בנימין ד.נ .מזרח אל בית 90628 ישראל ,ישראל 29973123 5.42E+08 29973123

3097 רות מאירי   boaz_meiri@yahoo.com זאב פסגת 45 גרשון מאיר ירושלים 97860 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3098 ofer herman   oferh@lycos.com השלדג שריד עין 40697 ישראל ,ישראל 5.42E+08

3099 חנן בז המדבר   desertfalcon2@walla.com 15 אשל ביאליק קרית 27036 ישראל ,ישראל 7230777 050 7230777 050

3100 רועי שאול   rotali1@walla.com 571/32 האודם ירושלים 93848 ישראל ,ישראל 02‐6452264 054‐7520201

3101 אהרון צפריר   arts46@walla.com ‐ יהודה טירת 73175 ישראל ,ישראל 39721235

3102 rafael kupershtain   kpapirov@gmail hashikma bat iam   ישראל ,ישראל 5.03E+08 35537396

3103 יגאל אונא   unnari@zahav.net.il ריינס גבעתיים 53460 ישראל ,ישראל 050‐7224819

3104 ולדיסלב קוגן   kassiopy@intermail.co/il 8/7 מעלות חולון 58847 ישראל ,ישראל 5.47E+08 03‐5596537 03‐5587493

3105 אילן אוצ'יטל   uchitel@walla.co.il 11/7 הגטאות מורדי רמת‐גן 52554 ישראל ,ישראל 03‐6122386 054‐5329929

3106 גד יניאק   janiak@bezeqint.net 3 גאולי‐תימן חיפה 34991 ישראל ,ישראל 48342599 5.23E+08 48232114

3107 אילןן ריינת   ilan_r2003@yahoo.com לפיןן אביב תל 65258 ישראל ,ישראל 5.23E+08

3108 ישראל פפר   ezi@bezeqint.net צהל צםת 13440 ישראל ,ישראל 46974545 5.07E+08

3109 גיורא גוטסמן   giorag1@017.net.il אין חיים כפר 42945 ישראל ,ישראל 057‐7482616

3110 eugenia rashkovetsky   eugenia@research.haifa.ac.il hamakim 5/35 kiriat bialik 27014 ,ישראל ישראל 48422429 5.45E+08 48246554

3111 ערו עינב   merav_eiran@online.ie א' 15 הכרמים נתיב עתלית 30300 ישראל ,ישראל 054‐9599276

3112 עידית הרמן   clipa2@netvision.net.il 38 הרכבת אביב תל 67770 ישראל ,ישראל 36879219

3113 איל ברייר   eyalb@scr.co.il המעלה מורד מונאש כפר 42875 ישראל ,ישראל 98986910 5.23E+08

3114 keren shemesh   shemeshk@yahoo.com 0 ורבורג כפר 70998 ישראל ,ישראל 5.24E+08

3115 אילן לוי   levilan1@hotmail.com 425/25 יעקב נווה ירושלים 97350 ישראל ,ישראל 5.22E+08

3116 אביב אצמן   avivetzman@nana.co.il ‐ הזיו גשר קיבוץ 22815 ישראל ,ישראל 04‐9958682 052‐8284061

3117 גל מורבקין   moravkin@hotmail.com גדנע כרכור 37066 ישראל ,ישראל 5.77E+08 5.77E+08

3118 אילן ארם   aramilan@bezeqint.net 16 הפרדס ת"א   ישראל ,ישראל 5.45E+08 7.79E+08

3119 אוהד כץ   mta35@012.net.il 10 רודנסקי אביב תל 69360 ישראל ,ישראל 36991190 5.48E+08

3120 מיכאל מרקוביץ   markmichael2005@yahoo.com יעקוב זיכרון תקוה פתח 49747 ישראל ,ישראל 9233893 5.48E+08

3121 amit הוכמן   amit_hochman@hotmail.com חצור קיבוץ חצור קיבוץ 60970 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.24E+08 88579205

3122 ניקולאי רוזמן   ns_nikolayr@nonstop.net.il שקצר,32א חדרה 38495 ישראל ,ישראל 04‐6202085 054‐4649412

3123 אלכס למברסקי   swan666@walla.com הכהן עלי ברק בני 51267 ישראל ,ישראל 054‐4620691 054‐4620691

3124 משה מנור   mm1306@bezeqint.net 3 העורב העין ראש 48550 ישראל ,ישראל 03‐9023214 054‐5811306 03‐9023214

3125 מייק אוחיון   EYALOCHֲBEZEQINT.NET יוספטל רמלה 72331 ,ישראל ישראל 89235898 5.77E+09

3126 אהרון מזרחי   orit_oy@yahoo.com 20/2 העשור אדומים מעלה 98360 ישראל ,ישראל 5.06E+08 25903739 2.59E+08

3127 צוקית קיידר אסרף   tsukit1@walla.com 16א' הל,ה שמש בית   ישראל ,ישראל 5.06E+08 02‐9913932

3128 דניאל נירגד   nirgad8@walla.co.il 7 וולפסון נתניה   ישראל ,ישראל 5.05E+08 5.23E+08 98323408

3129 ג'ואל גולן   kfirgo@bezeqint.net 5 רעף נחל רמון מצפה   ישראל ,ישראל 5.44E+08

3130 יאיר צנגאוקר   chako@walla.co.il 105\32 המעפיל דימונה 86000 ישראל ,ישראל 86551789 5.08E+08

3131 אלדר אגמי   reload@walla.co.il מגן קיבוץ מגן קיבוץ 85465 ישראל ,ישראל 5.48E+08

3132 רן לוינגר   rahnl@yahoo.com 17 הכובשים אביב תל 68019 ישראל ,ישראל 35175364 5.04E+08

3134 מאור צבעוני   maortz@bezeqint.net 23 7ב סיגל כיכר אשדוד 77622 ישראל ,ישראל 5.07E+08

3135 יבגני סקאטקוב   evge_sk@yahoo.com 8/4 רמון דרך רמון מצפה 80600 ישראל ,ישראל 5.03E+08 5.03E+08

3136 אינה ארליך   innaerlich@gmail.com 3 סיני אשקלון 78716 ישראל ,ישראל 08‐6716971 052‐3994003 08‐6722144

3137 טליה קריים   tallia@walla.co.il 34 חן רמת גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐7303790

3138 נורית טומקינס   nurita.tomkins@gmail.com יהודה בן שבע באר   ישראל ,ישראל 08‐6232948 050‐8726040

3139 אורן לינצ'בסקי   lin_meirav@bezeqint.net 9 הפרחים דרך גדרה 70700 ישראל ,ישראל 08‐8680716 050‐6‐291363

3140 keren amram   keren@oftov.co.il שאן בית עמק יוסף בית מושב 10865 ,ישראל ישראל 46480302 5.05E+08

3141 רפי לוי   lvrafi@walla.co.il 210/3 יעקוב נוה שדרות ירושלים   ,ישראל ישראל 25831972



3142 יפעת שגב   yifatrahabi@walla.co.il 61/11 השלום ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 054‐4469883

3143 batsheva zur   bat_eli@hotmail.com אליהו תלמי אליהו תלמי 85452 ישראל ,ישראל 89982017 5.08E+08 89985057

3144 אלון אלמליח   alon.elmaliah@gmail.com 8 דובנוב רעננה 43370 ישראל ,ישראל 5.47E+08

3145 אייל לוי   imeyal@013.net.il 4 בנות צג לציון ראשון 75300 ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.22E+08

3146 אדוארד זידוביצקי   eduard22@bezeqint.net 1 השקמה ים בת 59575 ישראל ,ישראל 050‐6554716

3147 עודד ספיר   odedsa@elta.co.il 33 ברדיצ'בסקי גבעתיים 53366 ישראל ,ישראל 052‐3010744 052‐3202244 03‐7318695

3148 שרגא בן ארי   benari99@netvision.net.il אשלים נגב רמת 85512 ישראל ,ישראל 86558423

3149 יונתן טמסית   avigilab@bezeqint.co.il ב' כניסה 10/2 בלוי ירושלים   ,ישראל ישראל 050‐4414104

3150 יהונתן ליבוביץ'   yoni.leibovitch@ecitele.com 30 דניאל בני‐ברק 51449 ישראל ,ישראל 03‐5706696 5.45E+08

3151 roi grunbaum   roinoga@hotmail.com hefziba hefziba 19135 ישראל ,ישראל 46534337

3152 חנה שפירא   hana2@hotmail.com יחד משגב הררית 20193 ישראל ,ישראל 46781214 5.45E+08 46781214

3153 אילן חזני   ilan@hovot.co.il 39 המלך שד 'שאול אביב תל 64928 ישראל ,ישראל 03‐6094455 0523‐320820

3154 נדב אלמלם   nadavel@hotmail.com 19\1321 מרחבים דימונה 86000 ישראל ,ישראל 5.42E+08

3155 עמיחי לוי   ami@hiposoft.com בורכוב ת"א   ישראל ,ישראל 0544‐288848 0544‐288848

3156 גדעון אבני   avni100@bezeqint.net 17/8 ארלוזורוב יהוד 56254 ישראל ,ישראל 35364077 5.46E+08

3157 שי ערן   thinkunique@hotmail.com 1 גלויות קיבוץ השרון הוד 45306 ישראל ,ישראל 5.46E+08

3158 ניר לניאדו   niryado@gmail.com 11 הירדן גן רמת 52281 ישראל ,ישראל 5.22E+08 36782834

3159 אייל קורן   koreney@bezeqint.net 6 רבינוביץ ים בת 59588 ישראל ,ישראל 03‐5512703

3160 עומר פולק   polak_omer@hotmail.com השניים גבעתיים 53231 ישראל ,ישראל 36721361 5.24E+08

3161 אילן ארז   ucg13@iec.co.il 161 הגפנים שריגים לי‐און   ישראל ,ישראל 5.78E+08 5.24E+08

3162 אברהם הירשפלד   hipnosa@hipnosa.com ת.ד .792 סבא כפר 44106 ישראל ,ישראל 09‐7415331 050‐5365888 09‐7486019

3163 דרור עברי   passer@bezeqint.net 69 ארבל מנשה אלפי 44851 ישראל ,ישראל 09‐7926472 050‐7618454

3164 שלמה קרעי   SHLOMOKARI@YAHOO.COM 70 ד.נ .הנגב זמרת מושב 85151 ישראל ,ישראל 5.23E+08

3165 אבי בלושטיין   avi_blu@netvision.net.il /3 תרעג כרכור 26317 ישראל ,ישראל 04‐8703377 0525‐808075

3166 שי אדרי   shayadari@walla.com הקליר ת"א 64245 ישראל ,ישראל 35221812 5.25E+08 35221812

3167 גרמס סרוגי   JARMAS.SROUJIֲGMAIL.COM 41א/1 מאריס סטלה דרך חיפה 35511 ישראל ,ישראל 04‐8537768 054‐4229533

3168 ינון מה‐אהבתי   ynonne@bezeqint.net 2 ברקן חולון 58210 ישראל ,ישראל 054‐4860167 03‐5010542

3169 אלי אדרי   eedery@gmail.com 16‐6 גבירצמן משה ירושלים 97793 ישראל ,ישראל 25830186 5.46E+08

3170 אורית חיון   orit@gcellular.com 23 המשפט נתיבות ספר קרית   ,ישראל ישראל 89744116 5.46E+08

3171 ברק שריר   barak_sharir@hotmail.com הלוי יהודה אביב תל   ,ישראל ישראל 5.46E+08

3172 צבי ברטוב   tsiki_b@hotmail.com 5 גרין יונה פתח‐תקוה 49272 ,ישראל ישראל 03‐9347936

3173 ישראל ריבקין   rivkinisrael@hotmail.com כהן אלי אזור 58010 ישראל ,ישראל 5.48E+08

3174 סטניסלב קויפמן   angel_boy1@walla.com 604/23 גולדה נאות נתניה   ישראל ,ישראל 5.28E+08

3175 דן רובשקין   danrub@netvision.net.il א' 20 השקד עדה גבעת 37808 ישראל ,ישראל 04‐6180674 052‐6095267

3176 עמית מימון   store@lynx.co.il 54 איתן צבי ניר 72905 ישראל ,ישראל 054‐5600788 08‐9244136

3177 כפיר אוזן kfiruzan@yahoo.com 61 שטמפפר פץח‐תקווה 49290 ,ישראל ישראל 5.05E+08 1.53E+09

3178 גלעד נוריאל   saint102@bezeqint.net כלנית ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 0546‐338822 02‐5701206 02‐6511555

3179 אילנה דנוביץ   lenadan@gmail.com 1/39 הערמונים נשר   ישראל ,ישראל 48210416 5.28E+08

3180 hannah saadoun/borer   karenohayon@hotmail.com mesilat yosef 7/32 kiryat sefer 71917 ישראל ,ישראל 89790630

3181 מזל מועלם   sedom1@zahav.net.il 40 טוב שם הבעל אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 04‐8450005 5.07E+08

3182 גיא שמעוני   WWW.GUYS21@NANA.CO.IL 55 הרצל יבנה גו 70800 ישראל ,ישראל 88672037 52672987 88672037

3183 Igor Filipyev   filor2001@rambler.ru Rahel Imenu 52\6 Beer‐Sheva 84513 ישראל ,ישראל 5.29E+08 5.23E+08

3184 חנן ווגמן   amithanan@yahoo.com 16 יהלום חנה פרדס 37026 ישראל ,ישראל 46277789 5.06E+08

3185 אורן לוי   dufrain@hotmail.com 69 השלום ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 25790192 5.08E+08

3186 ליאת סגול קורנפלד   liat@od.co.il אשכול16 לוי אביב תל 69361 ישראל ,ישראל 03‐7412283 052‐4722222

3187 מקסים דהאן   md246@017.net.il שיזף רעות 71908 ישראל ,ישראל 5.24E+08

3188 Georg Peretiatko   gprp@hotmail.com Ahim Ben Ezer Petah‐Tikva   ישראל ,ישראל 03‐9224895 052‐2461674

3189 אסתל שולגסר   estelle@bgu.ac.il 56 האבות שבע באר 84211 ישראל ,ישראל 86278642 86472265 86472941

3190 אלה מרקוס   Rooneymarkus@gmail.com אלומה עילית נצרת   ישראל ,ישראל 46000207 5.08E+08

3191 אליאב אלעשרי   eliave@netvision.net.il 19 ההגנה בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 04‐6289179 054‐5440417

3192 ירון גויכמן   gyaronn@netvision.net.il 35/1 יריחו באר‐שבע   ישראל ,ישראל 08‐6424771 054‐5507421 08‐6444677

3193 יוסי יעקב   huxhhgec@walla.com גדרה אשדוד   ישראל ,ישראל 88558824

3194 nadav narkisi   naor_nar@netvision.net.il alamon 16 givat zeev 90917 ישראל ,ישראל 25730201 5.22E+08

3195 גורן דיין   goren.dayan@ness.com 15 העסיס ראשל"צ   ישראל ,ישראל 03‐9623903 5.29E+08

3196 שרון גולן   sgno1@hotmail.com סירני חולון 58432 ישראל ,ישראל 03‐5012106 5.25E+08

3197 מרק לנדמן   mark0874@bezeqint.net 133/5 עציוני חטיבת כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 054‐7547825

3198 אלכסנדר דרוץ   SashaD2003@gmail.com שרת משה ב"ש 84784 ישראל ,ישראל 08‐6438603 052‐8221273

3199 עמנואל בובלי   boubnath@bezeqint.net 1\10 האורן אדוצים מעלה   ישראל ,ישראל 02‐5357674 5.46E+08

3200 חיים יסקוביץ   iskovitz@walla.com 50/6 העצמאות עכו 24304 ישראל ,ישראל 04/9918332 050/6704114

3201 אלעד וקסלר   eladwexler@yahoo.com א 18 הפלמח ירושלים 92542 ישראל ,ישראל 050‐5572957

3202 בנימין סלירוסס   hhh_410@hotmail.com אלחתאב בן עמר קאסם כפר 49940 ישראל ,ישראל 5.46E+08

3203 רון דדון   ronda16@walla.co.il וצדק שלום ירושלים   ישראל ,ישראל 5.45E+08 26564066 26564066

3204 manish bendory   manish@netvision.net.il bloch 40 tel aviv 64681 ישראל ,ישראל 5232832 5.25E+08

3205 דן לוקינוב   dan_lukinov@.walla.co.il 7 הנרקיס אור‐עקיבא 30600 ישראל ,ישראל 5.08E+08

3206 ישראל פרידמן   urisrael@012.net.il 79 ב 'דירה 8 רח 'בלפור תל‐אביב 65211 ישראל ,ישראל 03‐6205280 052‐8544984

3207 רמי ססי   ramisasi@bezeqiint.net חנניה אשקלון   ישראל ,ישראל 86727110 5.46E+08

3208 עינת קרביאן   einatk1@gmail.com ת.ד .10122 זאב גבעת 90917 ישראל ,ישראל 02‐5362961 054‐6614534 02‐5730189

3209 רמי ססי   ramisasi@bezeqint.net חנניה אשקלון   ישראל ,ישראל 86727110 5.46E+08

3210 קרן פטל ארנברג   ERENBERGֲBEZEQINT.NET 5 היל כיכר אביב תל 62492 ישראל ,ישראל 36041382 5.23E+08

3211 חיים רוזן   bhr009@motorola.com 45 מח"ל אביב תל 67291 ישראל ,ישראל 5.05E+08

3212 כרמלה ששון   sagisll@walla.co.il 112 קרניצי ר"ג 52601 ישראל ,ישראל 35753249 5.07E+08

3213 שוקי שאלתיאל   sho1@zahav.net.il 117 הפלמ"ח ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.24E+08

3214 לילי חפץ   MARKHE@NETVISION.NET.IL ת .ד .2334 , 7/6 הטווס קדימה 60920 ישראל ,ישראל 09‐8995882 052‐3597137

3215 עופר אלוק   ofer.eluk@hp.com צאלון צבי ניר 72905 ישראל ,ישראל 08‐9252380 054‐7904536

3216 יואל ששון   ysasson@huji.ac.il ירושלים 30 פלמח ירושלים 92542 ישראל ,ישראל 5.09E+08 25661371 26529626

3217 טלי קרויזמ ן ספיבק   ruthk1@bezeqint.net 2 דירה 4 שיזף שבע באר 84841 ישראל ,ישראל 08 6237772 5.02E+08

3218 עודד גונן   OG911@WALLA.CO.IL 4 הירדן לציון ראשון 75236 ישראל ,ישראל 5.24E+08

3219 עמית הרי   amit_hari1@yahoo.com 6 ז'ורס ז'אן אביב תל 63412 ישראל ,ישראל 35277315 5.29E+08

3220 סרגיי גודובניץ   serj@bezeqint.net 1/19 לבנון צבי ירושלים   ישראל ,ישראל 054‐6541510 077‐6427039

3221 ישראל שוימר   shefer11@walla.co.il 3 יברבוים לציון ראשון   ישראל ,ישראל 050‐9338883 03‐9503955

3222 פול זרח   popopol2@walla.co.il 37 פראנקל ידידיה אביב תל 66701 ישראל ,ישראל 36824813 5.29E+08

3223 אלי גרוסמן   eli@eligrossman.com 3 החידא ירושלים 96464 ישראל ,ישראל 02‐6411564 052‐2336680



3224 זאב בלוך   zeevi39@walla.com הכרמל שושנת חיפה 28064 ישראל ,ישראל 48452007 5.24E+08

3225 שי חכים   shay.hackim@dhl.com 3 סיני מבצע ים בת 59543 ישראל ,ישראל 5.48E+08 35078691

3226 ימית גונדבי   yamitco@gmail.com 19/4  ‐שדיד אבו נתניה 42307 ישראל ,ישראל 057‐7357501

3227 אביב שטרן   aviv.stern 22 סיני הר רעננה 43307 ישראל ,ישראל 052‐4640302 09‐7713471

3228 שמואל קוצב   samkot@netvision.net.il ת.ד .5020 19 גולן נופית 36001 ישראל ,ישראל 052‐8513603

3229 ניר גולן   golanster@013.net.il לילך ים קריית 29068 ישראל ,ישראל 5.44E+08

3230 ערן קרם   dezzizza@hotmail.com 29 רמבם גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.06E+08 5.47E+08

3231 אורן כהן   orenco82@gmail.com 12 עמ"י רחובות 76632 ישראל ,ישראל 08‐9419676 052‐3725591

3232 אלכסנדר זכרוב   milan_@walla.co.il החשמונאים לוד   ישראל ,ישראל 5.46E+08

3233 אליהו כהן   eli@yahoo.com ג נהריה   ישראל ,ישראל 4 4

3234 עפר חיון   oferh11@walla.co.il ישראל שבטי הרצליה   ישראל ,ישראל 99565110 5.29E+08

3235 בועז סאיר   booaz3@walla.com הדר58 הרצליה   ישראל ,ישראל 99549954 5.24E+08

3236 אלי פרץ   PERETZ‐F@SMILE.NET.IL הנביאים העין ראש   ,ישראל ישראל 39380902 5.22E+08

3237 אדם שייחט   adamshaikhet@hotmail.com דליה עילית נצרת   ,ישראל ישראל 5.44E+08

3238 אלינה הררי   alina_harari@yahoo.com 33/9 ויצמן נהריה 22444 ,ישראל ישראל 5.07E+08

3239 ורוניקה חוזמן   veroh@post.sce.ac.il 22/8 יוסף דב באר‐שבע 84783 ישראל ,ישראל 054‐6521327

3240 עמוס מזג   amos‐m@bezeqint.net 15 המעגל גן רמת   ,ישראל ישראל 7.77E+08 5.23E+08

3241 בועז שמחוני   boaz_sim@zahav.net.il 15 השומר השרון הוד 45222 ישראל ,ישראל 7.77E+08

3242 אלי מכלוף   elim216@zahav.net.il 7 בקע הר בש   ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.08E+08

3243 Gabriel Katri   kitrei@zahav.net.il Hapamonim 17/12 raanana   ישראל ,ישראל 97710363 5.45E+08 99586332

3244 גקי אשכנזי   jeckie@vccom.co.il ברץ חולון 58310 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.78E+08

3245 אבי רוזנבלט   aviroz_78@nana.co.il 16 קליי אביב תל   ישראל ,ישראל 36950185 5.25E+08

3246 מנחם שדה   mesadeh@post.tau.ac.il 24 עמל חולון 58516 ישראל ,ישראל 03‐5058345 050‐8217655 03‐6512836

3247 שלמה בן דוד   shlomobd@013.net.il 62 נשר כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 49082634

3248 ניצן ויצמן   Nitzan‐w@012.net.il אין שקד אין ישראל ,ישראל 5.06E+08 46350002

3249 אלון דוד   noa_yuval@walla.co.il לב בר חיים מודיעין 91700 ישראל ,ישראל 89715533 89715533

3250 שרון שניידר   sharons6@walla.co.il קיצנית העמק מגדל   ישראל ,ישראל 5.25E+08

3251 יוסי ביטון   mr_jo@aafc.biz 11 אבוחצירה הרב חדרה 38600 ישראל ,ישראל 054‐8155422

3252 זאב דורי   zeevdori@NETVISION.NET.IL 42 באייר ה אביב תל   ישראל ,ישראל 5446268 5446269

3253 אהרן קליין   aa6999@walla.com 12 גבאי יוסף ירושלים   ישראל ,ישראל 052‐5640140

3254 גבי גינסברג   gaby_ghinsberg@walla.com 30 מלצ'ט אביב תל   ישראל ,ישראל 5.44E+08

3255 כתר שרון   sharonk@bigbandnet.com 23 שפירא השר חולון 58447 ישראל ,ישראל 35052986 5.47E+08

3256 נתי חזן   nati.hazan@emblaze.com 16 סנה משה תקוה פתח   ישראל ,ישראל 03‐9228866 054‐5224202

3257 אהוד נחום   ehud_nahum@walla.co.il 10 הקוממיות רעננה 43414 ישראל ,ישראל 97442666 5.46E+08

3258 אולג קפלון   olir199@yahoo.com 4/5 כורזים אביב תל   ישראל ,ישראל 5.44E+08

3259 יורם יריב BPEK@BEZEQINT.NET 1 שידלובסקי יבנה ,ישראל ישראל 89420725 89420755

3260 צפנת סמרה בר לב   samra@netvision .net.il 1 הפרחים רשפון מושב 46915 ישראל ,ישראל 5.07E+08 99515393 99569647

3261 אורן אלנבוגן   oren.ellenbogen@gmail.com 5 הנרקיס אורנית 44813 ישראל ,ישראל 03‐9369417 5.28E+08

3262 דוד פרץ   mosheperets86@hotmail.co.il 4\147 הדרור משעול דימונה 86000 ישראל ,ישראל 86571928 5.29E+08

3263 תומר מינס   tomer_mi@netvision.net.il 6 הרעם סבא כפר 44536 ישראל ,ישראל 052‐2499819 077‐5259636 *

3264 דןד פרץ   mosheperets86@hotmail'co'il 147.4 הדרור מישעול דימונה 86000 ישראל ,ישראל ######## 5.29E+08

3265 שגיא כחלון   sagyman@012.net.il רמון בקעת סבא כפר   ישראל ,ישראל 5.45E+08 97661665

3266 הגר לרמן   hagar@nite.org.il 24 ניסן אברהם ירושלים 96821 ישראל ,ישראל 054‐4721772 02‐6447231

3267 שמואל ואלישבע כאהן   cahen@zahav.net.il המשפט ,71 נתיבות עילית מודיעיו 71919 ,ישראל ישראל 36180855

3268 אלאמר ירדן   elanmar@internet‐zahav.net ריינה לה דה אביב תל 69545 ,ישראל ישראל 03‐6494930 052‐5115715 03‐6499951

3269 ארז אלפסי 40095713 erezalfa@zahav.net.il זבוטינסקי זאב שבע באר 84412 ישראל ,ישראל 86272362 5.46E+08

3270 שלמה פריד   frsh@zahav.net.il 80 קדם שוהם 73142 ישראל ,ישראל 5.47E+08 03‐9792263

3271 יעל ברוך   metuman@017.net.il 2/5 ונציה קהיחת אביב תל   ישראל ,ישראל 36473846 5.44E+08

3272 Mickael Khalifa   mickaelkhalifa@hotmail.com Bar Ilan 39B Raanana 43700 ישראל ,ישראל 97464575 5.49E+08

3273 יוליה בסקין   baskinalik@gmail.com מוריה אריאל 44837 ישראל ,ישראל 054‐5933075 054‐5933048

3274 מרב ליפשיץ   merave@orantech.co.il 24 דירה 10 אבידן דוד תקוה פתח   ישראל ,ישראל 03‐9190840 0507‐300050

3275 אלכס קל   zula@post.com העבודה אחדות גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.46E+08

3276 Liron Hirsch   liron.hirsch@ge.com HASHOMER 34 KIRAIT BIALIK 27237 ישראל ,ישראל 5.07E+08

3277 חיים פלדמן   haim_feldman@amat.com 9 אופנהיימר רחובות 76705 ישראל ,ישראל 89488523 5.42E+08

3278 איגור רוזנבוים   kisroz@yahoo.com צבי שד 'בן ים קרית 29025 ישראל ,ישראל 2.53E+08

3279 ליאור קוריאט   koriat@inter.net.il 217 האורן ברקן 44820 ישראל ,ישראל 5.45E+08 39364451 5.78E+08

3280 Ilya Pochtar   IlyaPochtar@motorola.com Herzel Rehovot   ישראל ,ישראל 08‐9366415 054‐4613306

3281 נתלי ברדה   orbarda1@walla.co.il הרימון יהודה אור 60395 ישראל ,ישראל 35337406 5.06E+08

3282 רועי כרמלי   roey.carmeli@gmail.com עגנון שי ים קרית 29015 ישראל ,ישראל 04 8738201 5.23E+08

3283 tanya gurevich   tatianag@bgu.ac.il har knaan ashdod 77722 ישראל ,ישראל 08‐8550286 054‐7901473

3284 כרמית כהן   ccarmit@yahoo.com 29 בלומנפלד ירושלים 96668 ישראל ,ישראל 26436705 5.44E+08

3285 עדית קאופמן‐סטרול קאופמן‐סטרול   ofirsiis@ 13/44 אש שלום תל‐אביב 69483 ישראל ,ישראל 03‐6476184 050‐7200593 03‐6445169

3286 אילונה שאוליאן   ilonas@zahav.net.il 69 סוקולוב אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐5456869

3287 משה כוכבי   mosh451@bezeqint.net . יהודה בהי 12944 ישראל ,ישראל 04‐6763125 054‐2076969 04‐6762287

3288 טטיאנה גוברמן   tatyana.goberman@gmail.com 9 הפרחים חיפה 34733 ישראל ,ישראל 5.47E+08

3289 יבגני ירמולינסקי   bofh@bohl.ru 200/25 לבנים יד דרך חיפה 32802 ישראל ,ישראל 5.07E+08

3290 מיכאל פודים   mfudim@yahoo.com נחמיה אשדוד 77474 ישראל ,ישראל 08‐8650856 050‐8257306 08‐8650856

3291 יעל קוהן   elimou2003@yahoo.com 296 הירקון אביב תל   ישראל ,ישראל 5.48E+08 99577328

3292 קרן פינקלס   kfine@walla.co.il 9 היובל שנת השרון הוד   ישראל ,ישראל 97455253 5.26E+08

3293 מנחם מתתיהו   mniiii@nana.co.il ניילי ים קרית 29064 ישראל ,ישראל 8761442 5.45E+08

3294 קרן ביטון   0keren0@walla.com 180 הורד מבועים 85360 ישראל ,ישראל 050‐6466097 057‐7309753

3295 משה חדיף   moshe@shunra.co.il אין מונאש כפר 42875 ,ישראל ישראל 5.45E+08 98940101 97643754

3296 יהושע גלעד   gilaad@inter.net.il 13 הפלמח יבנה גן 70850 ישראל ,ישראל 08‐8571241 08‐ 8571350

3297 מיכאל אנגלמן   engelman@netvision.net.il 6 גונן שמואל רעננה 43399 ישראל ,ישראל 09‐7743368 054‐5549579 09‐7743451

3298 אורי בן‐חיים   URI_BH@HOTMAIL.CO.IL 2א כץ יאיר חיפה 34636 ישראל ,ישראל 0525‐841884 04‐8101286

3299 אריה חן   ariehchen@yahoo.com אימבר סבא כפר 44451 ישראל ,ישראל 09‐7650630 09‐7671731 09‐7667861

3300 אבי קפויה   avi@arnet.co.il 35 בלפור אביב תל 65211 ישראל ,ישראל 5.48E+08

3301 חיים דיגמל   digmal55@netvision.net.il 9 נשר כרמיאל 21721 ישראל ,ישראל 49986862 5.07E+08

3302 tali lev   levtali@yahoo.com ת.ד.310 בנימינה   ישראל ,ישראל 04‐6388483 5.45E+08

3303 Marie Berach   mberach@gmail.com haoren yavne 81541 ישראל ,ישראל 89432372 5.24E+08 39354549

3304 דני מלאך   danielmalach2@walla.co.il ויצמן שדרות מוצקין קריית 26351 ישראל ,ישראל 04‐871927 5.26E+08 48712719

3305 Gal Maimon   gal@magink.com Hagilad 46 Yavne 81600 ישראל ,ישראל 054‐4344019



3306 שי קרן   kerenshay@gmail.com 101/8 קריניצי גן רמת   ישראל ,ישראל 5.43E+08

3307 יאיר גוז   yairguz#netvision.net.il 40 אטד gunr 84965 ישראל ,ישראל 5.29E+08 86900514 86230321

3308 גילה גבריאלוב   ag445gg@bezeqint.net 12 ביאליק שמואל גבעת 54019 ישראל ,ישראל 03‐5782930 5.06E+08 35787083

3309 גדעון בסטיאנס   gidibas@walla.co.il פנימיה הנשיא אשל 85310 ישראל ,ישראל 5.06E+08

3310 ליאור חיימוביץ   liorhmo@bezeqint.net 79 סמילנסקי נתניה 42434 ישראל ,ישראל 09‐8339623 050‐6814290

3311 Alex F 3.06E+08 alexfri@amdocs.com 20 shazar natania   ישראל ,ישראל 5.26E+08

3312 מוסטפא חאתם מחאמיד   Mostafa_Hatim@hotmail.com זמין ,ת.ד :561 לא רחוב מועאויה כפר 30017 ישראל ,ישראל 5.29E+08

3313 צחי עמיתי   amitay_t@yahoo.com 1 ניצנים קיבוץ 79290 ישראל ,ישראל 5.42E+08

3314 יואל נוה   yoeln@harel‐ins.co.il 26 אתרוג מונוסון נוה 60190 ישראל ,ישראל 03‐5335573 052‐4349060

3315 דוד גומבוש   davidg631@walla.com 7ב' הלוי יהודה ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 02‐5344468 0544‐663631

3316 ל אטן   alonbinyamin@hotmail.com אטן טאן טאון ישראל ,ישראל 5.6E+08

3317 שריאל קופלר   sk_7_0_0@hotmail.com 8 דירה 75 סמילנסקי נתניה 42434 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3318 שירה סעדו   SHIRA1234@WALLA.COM ירושליים נתיבות 87772 ישראל ,ישראל 5.1E+08 5.09E+08 89934822

3319 גילה בר‐ענן   gbaranan@hotmail.com 3 גרונר תל‐אביב 69498 ישראל ,ישראל 36429156 5.23E+08

3320 andrei kagan   andrei_koin@hotmail.com raziel david 51 haifa 32495 ישראל ,ישראל 5.09E+08

3321 עודד מנור   odedman@gmail.com 15 דירה 20 כוכבא בר ירושלים 97875 ישראל ,ישראל 0505‐736804 25837246

3322 טל הורן   tal@hl‐tours.co.il 2/7 ורדה עפולה   ישראל ,ישראל 04‐6528088 050‐8272272 04‐6597504

3323 תומר חן   chentomer@hotmail.com 6 התורן ראשל"צ 75439 ישראל ,ישראל 052‐8412221 03‐9612096

3324 רונית עזר 50245711 msronita@mscc.huji.ac.il 3 פל‐ים מבוא ירושלים 97890 ישראל ,ישראל 02‐5819822 054‐8820484

3325 joseph zaks   jzaks@math.haifa.ac.il Hashita 35 Zichron Yaakov 30900 ישראל ,ישראל 04‐6391342 054‐8100‐805 04‐6391342

3326 אביקם פרי   avikamp@bezeqint.net 40 וילנה קהילת השרון רמת 47220 ישראל ,ישראל 35474857 5.48E+08

3327 אלכס טיפוגרף   atipograff@airspan.com 59 משק גינתון מושב 73110 ישראל ,ישראל 89201592 5.45E+08

3328 gila paltiel   gila@hanatziv.org.il d.n.emek beit shean kibbutz ein hanatziv 10805 ישראל ,ישראל 050‐6395857

3329 אייל שרון   eyalsharon@yahoo.com 12 קיפודן מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89739494 5.47E+08

3330 ענת לוי   uq231@iec.co.il 6 פינלס יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 04‐6290780 052‐3995712

3331 Jacob weisberg   jacob.weisberg@gmail.com 7 אשר ירושלים 93470 ישראל ,ישראל 02‐6724895 0523‐804851 02‐6717228

3332 david pundak   dpundak@yahoo.com ashdot yaacov ichud ashdot yaacov ichud 15155 ישראל ,ישראל 04‐6756401 050‐5656669

3333 יוסי שליסר   shlisser@zahav.net.il שקד יגאל צור   ישראל ,ישראל 97496160 5.45E+08

3334 Shay Hummel   shayhum@013.net.il 21 דירה 53 רייק חביבה חיפה 32541 ישראל ,ישראל 04‐8122686 050‐7585309

3335 ברכה בריל   brbrill@012.net.il אלעזר דוד חיפה 35081 ישראל ,ישראל brbrill@012.net.il

3336 שיף אהרון   ron_s23@hotmail.com 13 מלצט אונו קרית   ישראל ,ישראל 5.42E+08

3337 שגית גבאי   sagit_gy@hotmail.co.il 7/7 האתרוג אשדוד 77430 ישראל ,ישראל 054‐2477378 054‐4694293

3338 צבי זיו   tzvi_ziv@yahoo.com 35/2 דותן עמק מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9751068 054‐4921624

3339 סרגיי רוסטרוסה   zeeviros@bezeqint.net א' 53 הסביונים כרמיאל 21702 ישראל ,ישראל 04‐9886897 054‐6240665 04‐9585917

3340 יובל בונן   yuval.bo@gmail.com היסמין מורד חיפה   ישראל ,ישראל 8251758 054‐4655966

3341 רועי פרנק roee2004@yahoo.com קשטן חיפה 34984 ,ישראל ישראל 04‐8111106 054‐8111109

3342 נועה פורר   fornoa@yahoo.com 1 יוסף בן אביב תל 69125 ישראל ,ישראל 03‐6415297 054‐2472771

3343 שי לוגסי   z‐s‐lugassy@bezeqint.net 6א חדרה תקווה פתח   ישראל ,ישראל 39342202 5.46E+08

3344 שלמה כרמלי   carmelys@zahav.net.il 12 אושסקין מנחם עפולה 18282 ישראל ,ישראל 04‐6528735 050‐5210330 04‐6527142

3345 מלחז ברון   bman@012.net.il 26/17 ביאליק אשדוד 77632 ישראל ,ישראל 08‐8541015 5.08E+08

3346 יניב גרינברג   y_grin@yahoo.com 12 הבעש"ט חיפה 33532 ישראל ,ישראל 054‐7303183

3347 פרלו פוקס   freloff@gmail.com 115 העמקים שושנת העמק מגדל 23501 ישראל ,ישראל 04‐6441396 060‐6‐264420

3348 ליאור דגה   liordaga@walla.co.il הנביאים העין ראש 40800 ישראל ,ישראל 054‐4750133 03‐9389251

3349 נתן כרמון   natan_trip@yahoo.com אין ד.נ .משגב יובלים 20142 ישראל ,ישראל 04‐9990796 052‐8514308

3350 gad tsur   tsurg@hotmail.com ashalim 20 beer sheva 84840 ישראל ,ישראל 86274493

3351 איציק הירש   crater@walla.co.il 12 מצוי עולש נתניה   ישראל ,ישראל 98359777

3352 יגאל מויאל   SMADADI@WALLA.CO.IL 13 דן נחל אשדוד   ישראל ,ישראל 08‐8550061 052‐2648107

3353 צבי לייבוביץ'   MEIRF@ENGEL.CO.IL 51 אהרונסון שרה גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐6768294 054‐3300114

3354 daniella glick   glicka@.017.net.il zabotinski givataim 53170 ישראל ,ישראל 050‐2700703 03‐7323401

3355 אריק ישראל   eric_i_99@yahoo.com 54 הרצל בני‐ברק 51370 ישראל ,ישראל 050‐7901184 03‐6192788 03‐9310555

3356 צבי צבי   zvi@hotmail.com ff פינה ראש   ישראל ,ישראל 8 8 8

3357 Evgeny Zavalkovsky   zavale@gmail.com Y.L.Peretz 13/20 Natania 42343 ישראל ,ישראל 5.26E+08

3358 אורי עטיה   oriatia@gmail.com 5 הפיוס הרצליה   ישראל ,ישראל 99516730 5.04E+08

3359 עופרה ביטון   MNBMNB6@walla.com 99 נוי נווה נתיבות   ישראל ,ישראל 89945080 5.07E+08

3360 מאגדה בנא   majibanna@hotmail.com ת.ד .247 כפר‐יאסיף 24908 ישראל ,ישראל 04‐9565456 5.24E+08

3361 רחל גורנו   roni03@012.net.il 14 עינבר משעול חולון 58678 ישראל ,ישראל 5.06E+09 5.06E+08

3362 אתי בן יצחק   yasminby@wall.co.il הנחלים אדומים מעלה   ישראל ,ישראל 02‐5354431 5.09E+08

3363 עדנלי שרביט   ednali@yahoo.co.il 25/5 פיינשטיין ראשל"צ 75469 ישראל ,ישראל 054‐4944835 03‐9583641

3364 רמי דואני   rami_duani@012.net.il 76 פנקס אביב תל   ישראל ,ישראל 5.23E+08 5449466 5449647

3365 אברהם לייזרוביץ'   avimarlee@yahoo.com 30 מוהליבר ראשל"צ 75292 ישראל ,ישראל 39666536

3366 מיכאל קונסטנטינוב   Mhael01@hotmail.com 2 דירה 11 בית רפאים נחל שמש בית 99000 ישראל ,ישראל 02‐9994726 052‐6221233

3367 דוד קודנציק   koden@elbit.co.il 19 דפנה ביאליק קרית   ישראל ,ישראל 48737176 5.5E+08

3368 אבי ויצמן   sigalah@ou.co.il 12 פרלוק תל‐אביב 69367 ישראל ,ישראל 03‐6996772 5.45E+08

3369 גלעד רונה   g_rona@017.net.il אין עלמון ישוב 90620 ישראל ,ישראל 25860588 5.26E+08

3370 עזרא הוסיאוסקי   hosiosky@nonstop.net.il 104/1 המשחררים שבע באר 84306 ישראל ,ישראל 08‐8236674 5.78E+08

3371 רונן מרגלית   boyberic@walla.co.il חבצלת נר גן 19351 ישראל ,ישראל 050‐5908174 04‐6425573

3372 איגור אשכנזי   igor267@walla.co.il האדנים חנה פרדס 37056 ישראל ,ישראל 04‐6373929 050‐5439856

3373 מרדכי מדהלה   jisele@netvision.net.il 12/2 לוצקי חוה רחובות 76251 ישראל ,ישראל 08‐9474830 054‐4515345

3374 אבי כהן   avieitan1234@NANA.co.il 11 הנרקיס עלי 44828 ישראל ,ישראל 29943178 5.26E+08

3375 אלדד ארז   8ariel88@walla.com 1\40 כהן אלי אשקלון 78322 ישראל ,ישראל 86715631 5.43E+08

3376 עמוס שחר 25275926 shacharx@gmail.com 34 הברושים השבים רמות 45930 ישראל ,ישראל 09‐7469871 5.42E+08

3377 זאב בוגלר   bogler@zahav.net.il צבי מעין קיבוץ כרמל חוף נע דאר 30805 ישראל ,ישראל 04‐9840256 052‐2256936 04‐9541887

3378 michal elran   medinaelran@yahoo.com achva 150 qedar 58612 ישראל ,ישראל 25351415 5.45E+08

3379 יואל נביאסקי   neviaski@013.net 12/19 רופין לציון ראשון 75256 ישראל ,ישראל 39655710 5.26E+08

3380 זיו סירקיס   zivs@isa.gov.il 26 ארלוזורוב הרצליה 46448 ישראל ,ישראל 09‐9580886 050‐7248197

3381 שגיא חי   sheen.sheen@gmail.com כרמל עין קיבוץ חיפה 30860 ישראל ,ישראל 5.24E+08

3382 דוד גודמן   dudigoo@yahoo.com שונית חרות בית מושב 40291 ישראל ,ישראל 5.44E+08 5.47E+08

3383 יצחק שמש   shemesh201@bezeqint.net 4 כניסה 2 ההסתדרות תקוה פתח 49540 ישראל ,ישראל 03‐9313953 054‐4706707

3384 יוסי משה   yosef@netvision.net.il 7 הכפר אונו קרית 55525 ישראל ,ישראל 36352944 5.23E+08

3385 אלכסנדר וולף   avulf@walla.com 14 33 ,דירה קלצ'קין באר‐שבע   ישראל ,ישראל 08‐6444050

3386 דוד אסא   mat‐isr@zahav.net.il 54 ומגדל חומה חולון 58338 ישראל ,ישראל 03‐5044508 052‐3550994 03‐9627577

3387 דלית מן   dalit70@zahav.net.il גילה 1/5 הגלעינית ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6765199 5.04E+08 02‐6763105



3388 אורן זיני   zinio@intermail.co.il 21/51 מנחם אוסישקין אשדוד   ישראל ,ישראל 88667711 5.78E+08 88667711

3389 צבי דב   zvidov01@013.net.il איילון אשקלון 78616 ישראל ,ישראל 86734796 5.25E+08

3390 אביטל בר‐אור   bar_or@degania.org.il א' דגניה א' דגניה 15120 ישראל ,ישראל 46608136 5.28E+08

3391 טל ברודר   talbroder@walla.co.il הטייסים ציונה נס 74062 ישראל ,ישראל 5.46E+08 89403413

3392 מורדכי חדד   nursfh6@walla.com 12 הנביא עידו אופקים 87852 ישראל ,ישראל 89924773 5.09E+08 89924773

3393 יעל שמולובסקי   yaeli_20051@nana.co.il 51 פינסקר חיפה 32715 ישראל ,ישראל 5.77E+08

3394 ליאור ביטון   mogda@inter.net ירושלים ק.ביאליק 27000 ישראל ,ישראל 48731879

3395 ריקי שמש   rikis@012.net 2 הכנסת חולון 58585 ישראל ,ישראל 5.23E+08 5566676 5566676

3396 שמואל עפרי   shmuelofri@yahoo.com מח"ל אביב תל 67531 ישראל ,ישראל 37394105 5.48E+08 37394105

3397 שי לוי   shai@itb.co.il 60 הרימון מעלה ינוב 42825 ישראל ,ישראל 09‐8987007 09‐8947448

3398 דניאל ברק   liora12@netvision.net.il קדימה חיפה 34970 ישראל ,ישראל 48370425 5.05E+08 48626688

3399 צבי וינר   winner_d@bezeqint.net ב' 39 אילת חולון 58370 ישראל ,ישראל 052‐3328080 03‐6395941

3400 לוני מרצקי   stalonny@gmail.com בלפור ת"א   ישראל ,ישראל 054‐7338060

3401 ששון עומר   sasson_omer@bezeqint.net נהריים אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐4511223

3402 טטיאנה סטריגונוב   andreypost@walla.com 22 דירה 1 שלום צלח תקווה פתח 49301 ישראל ,ישראל 39074578 5.47E+08

3403 נתנאל זקן)גבאי(   natiza@walla.co.il 28\4 טרומן חיפה חיים קרית 26224 ,ישראל ישראל 077‐5508808 054‐3120001

3404 אלכסנדר פיינרמן   alexfa@013.net 15/9 צמרות לוד 71000 ישראל ,ישראל 08‐9215041 052‐3213539

3405 רענן מיוחס   raanan_meyuchas@yahoo.com גבעת‐השלושה קיבוץ גבעת‐השלושה קיבוץ 48800 ישראל ,ישראל 050‐7852113 03‐9374602

3406 pnina dan   pninadan@osmdan.com haqnassi harishon rehovot 76302 ישראל ,ישראל 08 9474802 5.45E+08 89361486

3407 בועז רפאלי   boaz_r@yahoo.com 23 דירה 6 שקי אינו ירושלים 96922 ישראל ,ישראל 02‐6435568 053‐5560121

3408 אפרים מלץ   efim@marvell.com מודעי שמואל גבעת 54424 ישראל ,ישראל 054‐4283714 03‐5326755

3409 איל שינדלר   shindler@inter.net.il 8 אבוקה הרצליה 46352 ישראל ,ישראל 057‐3344323 09‐9513858 ‐

3410 יבגני קליטייניק   kliteyn@spymac.com חביבה חיפה 0 ישראל ,ישראל 052‐6930010 04‐8296348

3411 רואי דהן   roiedahan@gmail.com 129 ויצמן רעננה   ישראל ,ישראל 052‐6445021 052‐6445022

3412 שחר פישר   surfer1@gmail.com 12/16 הנרקיס ראשל"צ 75424 ישראל ,ישראל 5.26E+08

3413 יעל ניר   yael.nir@mdgmedical.com 16 לילך רעות   ישראל ,ישראל 08‐9716276 5.25E+08

3414 אנטון פרמקוב   shopcenter.co.il@permykov.com 12/5 זר מרדכי ירושלים 97862 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3415 שלומי ונונו   shlomi_vanono20@walla.co.il 3 שפירא צבי הרצליה   ישראל ,ישראל 99541080 5.24E+08

3416 רן שגיא   sagiran@hotmail.com געתון ,ד.נ .אשרת קיבוץ געתון קיבוץ 25130 ישראל ,ישראל 9858468 04 3991803 052

3417 עמית פרידמן   amif2000@zahav.net.il 21 הבר פרחי יהוד 56478 ישראל ,ישראל 03‐6320535

3418 מיכאל אלטשולר   Maklay@zahav.net.il 6 28 סן‐דייגו ק.מלאכי 83061 ישראל ,ישראל 5.46E+08 7.77E+08

3419 laurent cige   cigel@014.net.il sokolov23/7 tel aviv 62484 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.07E+08 36966979

3420 ישעיהו לוי   yesayahu.levy@intel.com 1 הברכה כרכור 37000 ישראל ,ישראל 46230893 5.48E+08

3421 אגי ויטיך   holy_sheep14@yahoo.com אליעזר א .בן ירושלים 93826 ישראל ,ישראל 26765438

3422 נטליה ליסנקו   nataliel_22@hotmail.com 31/11 בנובמבר כ"ט ים בת 59649 ישראל ,ישראל 03‐5511285 050‐8996227

3423 מוטי גז mgz@WALLA.CO.IL הרצל ב"ב 51226 ,ישראל ישראל 36191372 5.08E+08

3424 noemi handelsman   noemiha@013.net.il shalva herzlia 46662 ישראל ,ישראל 9575373

3425 אורי וינברג   oweinberg@gmail.com 8/1 ליבר זאב נתניה 42524 ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.45E+08

3426 אורנה זילכה   orzi66@bezeqint.nrt.il 6 עוזיאל תל‐אביב 62333 ישראל ,ישראל 5444510 5.24E+08

3427 ויקו בוקרה   zv7.@ibezint 10 הנוקם שבע באר   ישראל ,ישראל 5.23E+08 86238355

3428 Pavel Ghelman   dbplus@012.net.il Ben Zviy Petach‐tikva 49290 ישראל ,ישראל 03‐9160587 5.09E+08 39341234

3429 ברק רוזנברג   rosba74@gmail.com 2 התזמורת לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.27E+08

3430 יוסי בראונשטיין   sela_int@nana.co.il 10 פשוש כפר‐סבא 44246 ישראל ,ישראל 09‐7676245 050‐6989507 09‐7676245

3431 עמוס צינר   amos_zinner@yahoo.com דוד אלוף גן רמת 52226 ישראל ,ישראל 6766489 050‐6337595

3432 אריאל זלוטניק 3.08E+08 azlotn01@yahoo.com 50/3 לבנים יד דרך חיפה 32164 ישראל ,ישראל 5.08E+08

3433 אילן רונן   ilan.ronen@intel.com הזהב חוף קיסריה   ישראל ,ישראל 5.22E+08 5.22E+08

3434 shlomi zamir   nony4@walla.co.il 17 הים פנינת לציון ראשון   ישראל ,ישראל 39513243

3435 ירון ברזילי   yaron@erder.co.il 3 כרמיה ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐5871213 052‐5327722

3436 amikam gershonowitz   amiger@bezeqint.net emek beit shean 26/1 modiin 71700 ישראל ,ישראל 054‐5242066

3437 דן לוין   dblevin@netvision.net.il 32 שטרן אונו קרית 55602 ,ישראל ישראל 03‐5349304

3438 אלכסנדר לינוב   av_heanan@yahoo.com 3/1 זכאי בן יוחנן רבן בית‐שמש 99081 ,ישראל ישראל 02‐9995245 0545‐989524

3439 ירון בן סימון   YBSֲ33HOTMAIL.COM 2 פסטר לואי אשדוד 77660 ,ישראל ישראל 88648882

3440 שרית טל בלייכמן   sdb@zahav.net.il 27 קוממיות אביב תל 69694 ישראל ,ישראל 09‐7434383

3441 יחזקאל לוי   hezi_levi@bezeqint.net 20 יריחו חולון 58549 ישראל ,ישראל 35591578 5.24E+08

3442 גדי שושני   gadishoshani@yahoo.com 16 סולד רעננה 43219 ישראל ,ישראל 09‐7412122 0545‐500333 09‐7480124

3443 עידית הלחמי   idit@igool.org ת.ד .94 חמד שדי מושב 45855 ישראל ,ישראל 052‐5536464 09‐7665822

3444 shmulik busi   busi@zahav.net.il 211 עזריאל מושב   ישראל ,ישראל ######## 5.23E+08 ########

3445 הרולד יופה   harojof@barak.net.il 20 דקר אח"י רעננה 43259 ישראל ,ישראל 7452851 09 5444480 050 7416292 09

3446 Rafi יבדייב   rafi73@bezeqint.net 30 הנרקיס עקיבא אור 30600 ישראל ,ישראל 5.46E+08

3447 Norbert Green   norbert01@hotmail.com Hadarim Kfar Yonna   ישראל ,ישראל 5.47E+08

3448 שלמה דגן   sharond82@bezeqint.net בלפור אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐8322915 050‐5415632

3450 מלינדה הד‐יניב   melinda1@zahav.net.il 31 כצנלסון ים בת 59416 ישראל ,ישראל 5.45E+08 09‐7469857

3451 שחר אפללו   bodhanand@yahoo.com 14 ניסן אברהם ירושלים 23564 ישראל ,ישראל 5.07E+09

3452 מנחם הר לב   harlevm@013.net.il שיזף נסציונה 74209 ישראל ,ישראל 9409787 08 9409867 08

3453 שאול בער   electroshop@sabreton.com 49/5 דולב נחל שמש בית 99621 ישראל ,ישראל 02‐9991342 5.45E+08

3454 עפרי אביזוב   avizov2@gmail.com בילו רעננה 43581 ישראל ,ישראל 97748087 5.27E+08 97748087

3455 תמיר קפלן   tamir.kaplan@commatch.com 21 סנה משה רעננה   ישראל ,ישראל 5.22E+08

3456 אלן קליין   alandklein@yahoo.com הסנדלר יוחנן אביב תל 63822 ישראל ,ישראל 03‐5287480 052‐5564012

3457 קרין ורקר   karinewerker@walla.com חיים בן רמה"ש 47261 ישראל ,ישראל 35494695

3458 עמית שניר   shon@econ.haifa.ac.il 17 סתוונית יעקב זכרון   ישראל ,ישראל 04‐6293550

3459 יאיר וייס   moshena@walla.co.il 60 צפריה מושב צפריה 60932 ,ישראל ישראל 39607026 5.07E+08

3460 אלי רוזינסקי   eli.roz@gmail.com 44 כצנלסון תקווה פתח 49631 ישראל ,ישראל 052‐3834826

3461 ליאור וילקומירסקי   liorv@alliance.co.il גבירול אבן חדרה 23017 ישראל ,ישראל 052‐8314606

3462 מוטי דנינו   moti_dn@zahav.net.il 5 שזר זלמן לציון ראשון 75700 ישראל ,ישראל 03‐9620072 050‐5214516 03‐9621213

3463 נמסי שבדג   NANCYS@TOURISM.GOV.IL מוצא רמת ירושלים 9661 ישראל ,ישראל 5.06E+08 6271362

3464 אמיר דוק   dockamir@netvision.net.il נחשון נחשון קיבוץ 99760 ישראל ,ישראל 08‐9278671

3465 שי סגל   shay_segal117@walla.com לח"י ים קריית 29064 ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.48E+08

3466 סנדרה ויאלגוס   net531@netvision.net.ul 6 האלה ירקונה 45915 ישראל ,ישראל 09‐7454422 09‐7406913 09‐7454422

3467 אלעד שרווינטר   elados1@walla.co.il 14 עציון גוש רחובות 76222 ישראל ,ישראל 7.74E+08 08‐9451202

3468 יהושע ברונפלד   shukyb@netvision.net.il 24 האלון גמזו 73130 ישראל ,ישראל 08‐9285721 054‐4417154

3469 פנינה אבוקרט   ilanaz2@bezeqint.net 56 החשמונאים חולון 58242 ישראל ,ישראל 050‐7360046 050‐7545858

3470 אבישי שבת   sh‐a78@zahav.net.il 81דירה27 חברון דרך ירושלים   ישראל ,ישראל 26732273 5.47E+08



3471 לאורה סנילביץ   laurush_3@hotmail ויזל אביב תל 64241 ישראל ,ישראל 054‐6357369

3472 דודי זהבי   dudi@ib‐online.co.il 1 גלילי ת"א   ישראל ,ישראל 5.08E+08 36422723

3473 אבינעם בילגורי   avinoam.bilgory@conexant.com 7/1 פוגלמן מרדכי מוצקין קרית 26418 ישראל ,ישראל 04‐8764953

3474 אופיר צברי   ofirtsabari@hotmail.com 8/2 האלון קדימה 42233 ישראל ,ישראל 052‐2459016 052‐2459013 אין
3475 רומן רדוצקי   raduzky@bezeqint.net 11 יוסף בן שלומה שבע באר   ישראל ,ישראל 5.22E+08 08‐6497307

3476 יעקב יגור   IDANY182@HOTMAIL.CO.IL 23 סנונית השרון הוד 45350 ישראל ,ישראל 97403026

3477 tzach maya   tzahim@netvision.net.il 38 kalisher tel aviv 65165 ישראל ,ישראל 35171889 5.08E+08

3478 עמיחי גרינברג   amig@012.net.il אדרת אדרת 99850 ,ישראל ישראל 02 9992958

3479 משה צור   moshetzur@walla.com לבנה25 עומר 84965 ישראל ,ישראל 5.45E+08 86909100 86909100

3480 רויטל שרר   revi1111@walla.co.il 44 רבין יצחק חדרה 38429 ישראל ,ישראל 04‐6326634 5.08E+08 46212203

3481 דב רייזר   d_reiser@zahav.net.il 69 הגלגל רמת‐גן   ישראל ,ישראל 5.06E+08

3482 שחר שקד   mogly@012.net.il 15 גלוסקין רחובות 76273 ישראל ,ישראל 5.08E+08 251492

3483 אלעד זריהן   sherut_l@netvision.net.il 23/2 הנביאים אתא קרית 28076 ישראל ,ישראל 48442263 5.46E+08 48438045

3484 דימה חיינקו   khaenko@yahoo.com הדרור יבנה 81533 ישראל ,ישראל 89330200 5.45E+08

3485 דליה שמול   daliabarak@013.co.il א' 24 האלה מוצקין קרית   ישראל ,ישראל 04‐8764435 0523‐741883

3486 ישראל חייט   a_orihayat@hotmail.co.il 43 בית כרכום כרכום 12370 ישראל ,ישראל 46937870 5.07E+08

3487 Hanan Bordowicz   hananbordowicz@hotmail.com 404 ת.ד אלקנה 44814 ישראל ,ישראל 5.29E+08 39363265 37669872

3488 יאיר מן   yair01@yahoo.com 7 דירה 116 דיזינגוף אביב תל 64397 ישראל ,ישראל 054‐6988638

3489 רחל מור   morfmly@013.net.il 16 הברוש הר‐אדר 90836 ישראל ,ישראל 02‐5345154 25345154

3490 אושרי עמר   oshri@trak.co.il 19 התמר ראשלצ 0 ישראל ,ישראל 9568297 5.29E+08

3491 שון ניוסטד   shainews@hotmail.com 4 קיפודג אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.07E+08 86344344 86323332

3492 dov shwartz   dovsh@bll.co.il ha ogav 9/45 rishon 75580 ישראל ,ישראל 5.23E+08 36217412 36217455

3493 יעקב ישראלי   jacobisraely@yahoo.com 27/8 השבעה נתניה 42306 ישראל ,ישראל 054‐5484722 054‐6499111 09‐8829655

3494 עאדל זידאן   adelzeidan@hotmail.com 120 ת.ד מנדא כפר 17907 ישראל ,ישראל 49508483 5.43E+08 49508382

3495 אביב ספיר   avivsa@gmail.com 12 קלישר לציון ראשון 75754 ישראל ,ישראל 03‐9528986

3496 אבירם דורון   liatnad@netvision.net.il 14/9 צורי בית תל‐אביב 69122 ישראל ,ישראל 36421927 5.07E+08

3497 עופר דהן   edit‐d@013.net.il 2 האסיף הרצליה 46497 ישראל ,ישראל 99542685 5.26E+08

3498 אריה טלמור   TALMORA@012.NET.IL העם אחד תקוה פתח   ישראל ,ישראל 03‐9313870 052‐5524419

3499 משה בורנשטיין   mosheb@sagiyogev.co.il 12 ווטסון חיפה 34751 ישראל ,ישראל 48246434 5.23E+08

3500 פרידמן יעקב   kobi10@013.net 5 האיריס נופים 44841 ישראל ,ישראל 5.45E+08 97922880 97922881

3501 אבי היזיגר   ukb52@iec.co.il רנס מוצקין קרית 26317 ישראל ,ישראל 48717717 5.07E+08

3502 ארז פיניש   helly25@012.net.il 27 התלתן יבנה   ישראל ,ישראל 08‐9430341 08‐9432117 08‐9432117

3503 אירנה ויינבלט   irusha5@hotmail.com 17/24 פיקרד פרופסור ירושלים 96000 ישראל ,ישראל 5.07E+08 26252829 26232752

3504 ליאת פלד   liatipeled@hotmail.com חגי פ"ת   ישראל ,ישראל 054‐5754931

3505 ערן ממן   ERAN‐MAM@ZAHAV.NET.IL 169\3 רחמילביץ ירושלים   ישראל ,ישראל 5.23E+08

3506 דרור מנסורי dror.mansoory@intel.com שלו יצחק ירושלים ,ישראל ישראל 02‐6422456 054‐7887215 96413

3507 ירון בודובסקי   budowski@gmail.com 21 הררי מבוא ירושלים 97886 ישראל ,ישראל 02‐5325226

3508 עמרי סולימני   omris02@yahoo.com טופז ציון מבשרת   ישראל ,ישראל 25334655

3509 שלום גל   orit_gal@netvision.net.il 7 שטרן יאיר הרצליה   ישראל ,ישראל 5.48E+08

3510 אבישי אוחנה   oavishai@netvision.net.il 11 גאון סעדיה השרון הוד   ישראל ,ישראל 5.04E+08 5.25E+08

3511 רן הרוש   ran13108@walla.co.il 38 פרישמן אתא קרית 28033 ישראל ,ישראל 04‐8450021 5.48E+08

3512 גיל סוד‐מוריה   gilsod@zahav.net.il גלוסקין רחובות 76273 ישראל ,ישראל 08‐9319533 054‐5942095

3513 גד לובין   lubins@zahav.net.il תבור שוהם 73142 ישראל ,ישראל 03‐9793332 5.06E+08

3514 ראובן גורדון   rsgord@zahav.net.il דגניה כרכור   ישראל ,ישראל 5.43E+08

3515 יונית ניר   yonitnir75@gmail.com 12/3 המצפה שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39773923 5.42E+08

3516 שרה זנזורי   nissim6@walla.co.il הנגב ד.נ פריגן מושב 85490 ישראל ,ישראל 5.29E+08 89982968 89987574

3517 צור סופר   sofferz@013.net.il 7 זיתן משעול אילת 88000 ישראל ,ישראל 86330557 5.45E+08

3518 ירון בן סימון   ybs33@hotmail.com 2 פסטר לואי אשדוד 77660 ישראל ,ישראל 88648882 5.45E+08

3519 שרה כהן   cohenshi64@013.net.il רבקה שבע אר 84513 ישראל ,ישראל 86490687 5.22E+08

3520 סרגי ויצ'יק   sergv153@yahoo.com 9א טל חורשת יקנעם 20692 ישראל ,ישראל 052‐4290665 052‐4290673

3521 אדוארד וקס   ediwaks@bezeqint.net ברון דבורה לציון ראשון 752254 ישראל ,ישראל 03‐9500497 052‐2341287

3522 סרגיי ברנובסקי   sergik@netvision.net.il 79/41 הציונות דרך אריאל   ישראל ,ישראל 39068189 5.05E+08 39068189

3523 גרשון לוי   GERSHONLEVY@013.NET.IL 23 ברוריה אביב תל   ישראל ,ישראל 03‐6957623 03‐6913364

3524 ליליה פינסקר   bpinsker@mail.ru 3 הירמוך יונה כפר 40300 ישראל ,ישראל 98947745 5.42E+08

3525 מיכל וינוגרד   micah_lang@amat.com 7/8 המעפיל רחובות 76348 ישראל ,ישראל 89318834 5.09E+08

3526 גיורא מור   gioramorb@walla.co.il אילות ד.נע:חבל סמר 88815 ישראל ,ישראל 5.28E+08

3527 איתי ליבוביץ   oliolin@hotmail.com 73 כצנלסון גבעתיים 53270 ישראל ,ישראל 36730766 5.78E+08

3528 רן כהן   rancho_111@walla,com ההסתדרות חולון   ישראל ,ישראל 36541070 5.03E+08

3529 דביר דמנד   dvir_26@walla.co.il 64/24 בלום לאון חיפה 33853 ישראל ,ישראל 050‐3270055

3530 oren shirazi   orenshi@towersemi.com shindler haifa 34996 ישראל ,ישראל 04‐8255702 052‐8747108 04‐6047242

3531 נחמן קלל   NACHMANKALAL@YAHOO.COM 44 גוריון בן ביאליק קרית 27024 ישראל ,ישראל 48713097 5.23E+08 49713097

3532 קובי הירש   kobi‐hirsh@bezeqint.net יהושע רבינוביץ חולון 58672 ישראל ,ישראל 03‐5517375 054‐6848826 03‐5517375

3533 יורם שריד   maylo007@smile.net.il עשר תרי סבא כפר 43443 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.48E+08

3534 איתמר אלטרוביץ   itamar107@walla.co.il מינץ תקוה פתח 49354 ישראל ,ישראל 9331386 5.24E+08

3535 יוסי נחמני   yos888@zahav.net.il 8 רוטשילד ציונה נס   ישראל ,ישראל 89401173 5.73E+08

3536 אמיר עראקי   araki8 פיקארד ליאו ירושלים   ישראל ,ישראל 26453646 5.78E+08

3537 עדית נעמן ויטמן   enw@netvision.net.il 4 הבריכה רעננה 43390 ישראל ,ישראל 09‐7717888

3538 אריאל רובינס   dafael@inter.net.il 38 דירה 116 חברוני פנחס יובל קרית ירושלים 96633 ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.48E+08

3539 לב אפרים גרסיה   lievcin@gmail.com פרנקפורטר פליקס ירושלים 97225 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.07E+08

3540 יובל פלדמן   yfeldman@mail.biu.ac.il בר‐אילן למשפטים‐אוניברסיטת הפקולטה גן רמת 52900 ישראל ,ישראל 5317074 050‐3020111

3541 לירן קרן   liran_keren אשר‐ברש פתח‐תקווה 49214 ישראל ,ישראל 0544‐381104 03‐9246052 077‐4189418

3542 אייבי ארדינסט   erdynast@netvision.net.il 2 דירה 7 דיסקין ירושלים 96440 ישראל ,ישראל 02‐5671763 02‐5637254

3543 slava gerber   gslavag@012.net.il agana jerusalem 99500 ישראל ,ישראל 5.48E+08

3544 רחל ארזי   roli_arzy@walla.com 11/4 הכרכום אדומים מעלה 98533 ישראל ,ישראל 02‐5909568

3545 שמוליק יוסיפוביץ   shmulik_y@scd.co.il 17 ירושלים אתא קרית 28707 ישראל ,ישראל 484536 5.29E+08

3546 מרים נחמני   mesikaeli@yahoo.com 11 הרצוג גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.02E+08

3547 קובי ילוז   ENERGYM0@WALLA.COM 90 הדסה שבע באר   ישראל ,ישראל 6440011 5.05E+08

3548 מעוז מוסקל   maozm7777@yahoo.com 5 שז"ר זלמן השרון הוד 45372 ישראל ,ישראל 5.28E+08

3549 לירון אביצדק   liron_abu13@walla.com 13 הצבעוני ירושלים 93913 ישראל ,ישראל 26763873 5.29E+08

3550 yossi tubur   yossitubur1@hotmail.co.il zalman maizel 10 tel aviv 68200 ישראל ,ישראל 36592318 5.73E+08

3551 נדב אפרת   giants25@walla.co.il 3א ויסבורג אביב תל 69358 ישראל ,ישראל 36477664 5.24E+08 5013243

3552 מנחם מ   m280680@netvision.net.il 41 ניצן שלומי   ישראל ,ישראל 5.09E+08



3553 ענבל אורט   inbalort@yahoo.com 85 רוטשילד אביב תל 65232 ישראל ,ישראל 5.44E+08 5.44E+08

3554 יקיר נסים   yakirnis@walla.com 55 ברנשטיין לציון ראשון   ישראל ,ישראל 39585047 5.05E+08

3555 ראובן מנצור   robenm@barak‐online.net.il זבוטנסקי21/37 יוהנה שבע באר 84258 ישראל ,ישראל 86424323 5.78E+08

3556 ירון רוט   yaronr@gmail.com 6 דירה 43 רופין תל‐אביב 63457 ישראל ,ישראל 054‐2020829

3557 ליאור סגל   snofky_69@yahoo.com 13 קרניצי גן רמת   ישראל ,ישראל 054‐5214940

3558 צביקה לוי   tlv_3d@yahoo.com יעקב זכרון תקוה פתח 49728 ישראל ,ישראל 03‐9248507 052‐5321797

3559 יגאל ירוסלבסקי   igal.yaroslavski@gmail.com 8 העלייה ראש‐העין 48590 ישראל ,ישראל 5.29E+08 97445067

3560 משה עמוס   moshe.amos@gmail.com 5/11 פרץ נתניה   ישראל ,ישראל 5.28E+08

3561 רחמים שאקיר   Mshakir@netvision.net.il 41 משק עוזיהו שדה מושב   ישראל ,ישראל 08 8559155

3562 יובל אמיתי   amitayy@zahav.net.il חן אזורי 15/44 גרינברג אביב תל   ישראל ,ישראל 5.44E+08 36993176 36993176

3563 ניקולאי שילאיב   komi@012.net.il 8\2 עוז עמי אשקלון   ישראל ,ישראל 5.24E+08 08 8659674

3564 נדב מכבי   nadav.mac@gmail.com 8 ברקן סבא כפר 44288 ישראל ,ישראל 09‐7463034 052‐4416565

3565 ido ifat   iifat@maanitbreeders.co.il D.N MENASHE Maanit 37855 ישראל ,ישראל 04‐6375101 04‐6375200

3566 דודו חדד   duduha28@netvision.net.il 7/29 גרוסמן מאיר שבע באר   ישראל ,ישראל 86420905 5.23E+08

3567 tla sheinfeld   tal_shein@hotmail.com migdal oz modiin 71700 ישראל ,ישראל 5.42E+08 89288122

3568 מוטי פורשיאן   porshian@012.net.il סיני מדבר ירושלים   ישראל ,ישראל 050‐6681098

3569 אהובה גבאי   lidorco@013.net.il 11/1 פינקס דוד מישעול שבע באר   ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.23E+08

3570 ארקדי אוסטרובסקי   dubonit@gmail.com הנורית ירושלים 96511 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.72E+08

3571 שי עובד   Soved@mekorot.co.il 1 בוני אברהם שמואל גבעת 54420 ישראל ,ישראל 5.25E+08 35325365

3572 אייל גביזון   limorx3@walla.co.il מירים סבא כפר   ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.22E+08 97669167

3573 פרננדו קפלן   kaplanes@netvision.net.il 4\78 שד 'ירושלים ב"ש 84811 ישראל ,ישראל 86431442 5.23E+08

3574 וסוולוד פלדמן   lordos@walla.com א' כניסה 175/8 הרצל רחובות 76268 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3575 Diana Gros   diana@srl.co.il Gai Ashdod   ישראל ,ישראל 5.08E+08

3576 ליבנת אביטן   avinatali@gmail.com רמון הר שבע באר 84861 ישראל ,ישראל 86494242 5.02E+08

3577 אלון לבנת   lyvnatlw@netvision.net.il1 20/2 הסחלב חיפה 34790 ,ישראל ישראל 48112726 5.29E+08 48730305

3578 דורון דומני   DOMANI@NETVISION.NET.IL 31 קוגל חולון 58268 ישראל ,ישראל 5.05E+08 35031213 35010993

3579 avi shmueli   avi_shmueli@il.ibm.com rotchild 58 kadima   ישראל ,ישראל 5.23E+08

3580 מיכאל דובין   musa_602@nana.co.il השנייה עלייה חיפה 35255 ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.26E+08

3581 אביחי בוני 2E+08 avichai14@hotmail.com 7 הצלע גן רמת 52572 ישראל ,ישראל 7.77E+08 5.45E+08 36132468

3582 א ב   intermail.co.il גומא להבים   ישראל ,ישראל 5.09E+08

3583 מורן חן   moran399@gmail.com סגולה סגולה מושב   ישראל ,ישראל 5.29E+08

3584 איציק זברסקי   z_itsik@walla.co.il 9א אבטליון גן רמת 52424 ישראל ,ישראל 36727326 5.48E+08

3585 רואי רייכר   roy_master@hotmail.com 71 השומר יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 5.23E+08

3586 OVAD NANCY   TALB@tourism.gov.il 1 הסדנה ירושלים   ישראל ,ישראל 25346053 5.06E+08 26271362

3587 גלעד מלכא   giladmalka4@walla.com 430/39 הדולב ירושלים 93855 ישראל ,ישראל 057‐7775424 02‐6764441

3588 ורד הדרי veredh100@walla.com 14 בלקינד לציון ראשון 75316 ,ישראל ישראל 39652775 052‐5200753 03‐9640224

3589 עובד שנגר   OVADSH@WALLA.COM 1 תעשייה ירושלים   ישראל ,ישראל 5.06E+08

3590 רוני יצחקי   avnoa@012.net.il 20 עמיאל הרב הרצליה   ישראל ,ישראל 99552598 5.47E+08

3591 אדי אביב   eddieaviv@hotmail.com מבואות סביון 0 ישראל ,ישראל 5.29E+08 5.29E+08

3592 משה דהן   msaksak2002@yahoo.com כוכבא בר תא   ישראל ,ישראל 5.45E+08

3593 אווה פיגיס   gottfriedan@yahoo.com 34 הירושלמית הסיירת ירושלים 97543 ישראל ,ישראל 5.23E+08

3594 אליעזר כריש   ezerkar@gmail.com )ת.ד .426( 21 ברכה קדומים 44856 ישראל ,ישראל 97928464 5.77E+08 97928104

3595 אבי ברכה   avib@yahoo.com 50 גוריון בן אביב תל   ,ישראל ישראל 03‐5542214

3596 ברוריה מזרחי   bruria_m@walla.co.il 4 העברי הגדוד לציון ראשון 75310 ישראל ,ישראל 03‐9587177 050‐9933647

3597 גילה ראובן 58773201 bargila@zahav.net.il 31 גאולים חולון 58820 ישראל ,ישראל 35562195 5.46E+08

3598 marina k   marina@mccann.co.il kinor rosh‐ha‐ayin   ישראל ,ישראל 052‐5552245

3599 אילן כהן   ilan.cohen@mailpoalim.co.il 7 ירמיהו הרצליה 46744 ישראל ,ישראל 99508290

3600 רן רוזין   rusinadv@netvision.net.il גוריון בן השרון רמת 47321 ישראל ,ישראל 35497392 5.23E+08 35477474

3601 יעקב דולמצקי   yakovt@police.gov.il 525/13 שהם ירושלים 0 ישראל ,ישראל 25309811 5.29E+08

3602 אבי פנר   avi.penner@remonmedical.com 1 בויאר אביב תל 69127 ישראל ,ישראל 5.23E+08 36422366

3603 אברהם גל   gal44you@walla.co.il 7 רמז ים בת 59503 ישראל ,ישראל 03‐5080655 5.48E+08

3604 רן כץ   rankatz@gmail.com 9 הראל גבעתיים 53363 ישראל ,ישראל 03‐7311599 052‐6177644

3605 כפיר בן‐שבו   kfir_b_s@hotmail.com 6/4 השונית אשקלון   ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.09E+08

3606 yochi nachum   nachum@telhai.ac.il ת.ד .153 הירדן משמר 12320 ישראל ,ישראל 077‐4660019 050‐8434124

3607 נטע שמעוני   neta@nidaria.com קבוץ מאוחד יעקב אשדות 15150 ישראל ,ישראל 04‐6757880 052‐6907001 04‐6750367

3608 אלי יפרח   elie68@017.net.il 12/10 ישראל שחר רחובות 76450 ישראל ,ישראל 89495511 5.42E+08 89495511

3609 איציק כהן   piatto@netvision.net.il 48 הסלע נופי אדומים מעלה   ישראל ,ישראל 25903004 5.47E+08

3610 אסף תלמוד   talmud70@nana.co.il רימלט גן רמת   ישראל ,ישראל 5.78E+08 5.46E+08

3611 רונן סולמי   sulami2000bezeqint.net 20 המערכה אביב תל 67064 ישראל ,ישראל 37302959

3612 איאד ג'ובראן   Eyad.Jubran@gmail.com מערבית פקיעין פקיעין 24914 ישראל ,ישראל 04‐9574219 045‐6381840

3613 אלון לבנת   lyvnatlw@netvision.net.il 20 הסחלב חיפה 34790 ישראל ,ישראל 48112726 5.29E+08

3614 עומר אכד   omera@bynetos.co.il 10 ההגנה גבעתיים 53349 ישראל ,ישראל 03‐5712730 050‐7354880 03‐5712730

3615 רונן שרעבי   ronensh שלם כפר 73 ד אביב תל 67675 ישראל ,ישראל 050‐7506545

3616 לביא אריה   keren153@zahav.net.il אחיטוב אחיטוב 38855 ישראל ,ישראל 5.07E+08 46258697

3617 oren temkin   orentem@hotmail.com 6 וורמיזה אביב תל 62642 ישראל ,ישראל 03‐5275791 052‐3293301

3618 חיים סעדון   villi18@.walla.co.il 46 תושיה מימון כפר 85135 ישראל ,ישראל 08‐9941647 050‐7217586 08‐9941647

3619 יניב קולברג   kolberg@walla.com 4 אדירים אביב תל   ישראל ,ישראל 5.44E+08

3620 משה נחום   lnnahon@bezeqint.net 8 משה בני ת‐א 62308 ישראל ,ישראל 35440328 5.23E+08

3621 יובל צור   tsuryuval@barak‐online.net 103 חביב אבשלום ירושלים 93802 ישראל ,ישראל 26721021 5.05E+08

3622 נעמי קאסוטו   cassuto3@zahav.net.il 20 גדי עין ירושלים 93383 ישראל ,ישראל 26733438 5.27E+08 26733438

3623 ronen arbel   ronen1704@bezeqint.net 6 הצלפים חיפה   ישראל ,ישראל 5.46E+08 48253997

3624 פנחס דודמן   dpini@bezequnt.net היובל רעננה 43400 ישראל ,ישראל 09‐7415860 052‐3890530 09‐7415860

3625 עידן בר אוריין   idanb1@hotmail.com שקד שקד 37862 ישראל ,ישראל 46350301 5.25E+08

3626 גלינה ריז'קוב   igorr2@post.sce.ac.il 6/5 אבשלום שבע באר   ישראל ,ישראל 054‐7753926 054‐7753927

3627 שלומי מנצור   shm@012.net.il 1 ירוחם דברי ירושלים   ישראל ,ישראל 26422726 5.06E+08

3628 גולן ברזילי   BARZILAY_G@WALA.COM 61 הרצל רחובות 76504 ישראל ,ישראל 5.06E+08

3629 נדב אפרתי   nadave@012.net.il הופיין אביב תל 69103 ישראל ,ישראל 5.22E+08

3630 אריאלה כהן   quikeli@walla.com 10 סנה משה ים בת 59542 ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.09E+08

3631 אריאל גנקין   gali_ari@yahoo.com 45/24 אצל אשקלון   ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.23E+08

3632 שחר מלול   lilush_9887@walla.com ניקרגואה ירושלים 96586 ישראל ,ישראל 02‐6419789

3633 ארנון שפסר   arnonshp@gmail.com 4 חכים אליהו חיפה 35430 ישראל ,ישראל 04‐8331669 054‐8001573

3634 נדב פרידמן   nadihome@zahav.net.il 11/8 רימון עפולה 18351 ישראל ,ישראל 5.44E+08



3635 Tzvika Friedman   tzvika2@yahoo.com Egoz 9 Newe Monoson Yahoo 60190 ישראל ,ישראל 5.44E+08 5.45E+08

3636 שי לוי   SHAILEVI@YAHOO.COM מלאכי קרית 187 ת.ד אביגדור מושב 83056 ישראל ,ישראל 88587042 5.08E+08

3637 natan shteinberg   shoky1@walla.co.il 92 retamim 85515 ישראל ,ישראל 08‐6573592 050‐6232251

3638 רותי סבן   rutkitsa@yahoo.com המרי גבעתיים   ישראל ,ישראל 03‐7329943 054‐4948248

3639 אינסה דורפמן   inessa25@zahav.net.il 5/6 אגס ערד 89050 ישראל ,ישראל 89979144 5.42E+08

3640 הלנה כהן   hacohen_david@emc.com 24 הגת גן רמת 52603 ישראל ,ישראל 03‐6728768 052‐2226313

3641 פנינה טל   nunital@netvision.net.il 6 ציון חיבת גן רמת 52408 ישראל ,ישראל 03‐6166449 052‐2533929 03‐5781135

3642 אלכס ארשין   fhshar@walla.co.il 9 דירה 11 אדמונית )גני‐אביב( לוד   ישראל ,ישראל 89203479 5.23E+08

3643 חן יגר   cheny@netvision.net.il הכניסה משמרת מושב   ישראל ,ישראל 5.23E+08

3644 יוסף חורב   yosi_horev@hotmail.com 20/19 המעפילים ירושלים 93588 ישראל ,ישראל 25630952 5.43E+08

3645 דני איזנר   danair@012.net.il 2 הסירה יורדי ירושלים 93225 ישראל ,ישראל 25611679 5.29E+08

3646 גיורא ויס   weiszgiora@walla.com 25 צלף יבנה 81200 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3647 moshe eldar   moshe_e@yahoo.com boaz 16 ramat gan 52491 ישראל ,ישראל 36703815 36455328

3648 יוסי לייפר   cff@zahav.net.il 9/2 שוהם מגדל‐העמק 20300 ישראל ,ישראל 46545317 5.46E+08 46441564

3649 Boris Nastic   orpheus@inter.net.il kiryat sefer 20 rishon lezion 75220 ישראל ,ישראל 03 9667066 5.46E+08

3650 יואב דרור   dror46@yahoo.com התאנים11 אתא קרית 28076 ישראל ,ישראל 48443251 5.42E+08

3651 אייל שחם   flame2262@gmail.com 5 מרק אביר חיים קרית 26233 ישראל ,ישראל 48723067 5.47E+08

3652 עמנואל ילון   eyalon@iai.co.il 10/92 הראל חטיבת כיכר מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89719555 5.24E+08 89719546

3653 אלכס גן   alexgan109@gmail.com 15 החרוב תמרת 23840 ישראל ,ישראל 04‐6545999

3654 אליהו עיני   lea_e@012.net.il 31 אלעזר דוד יבנה 81580 ישראל ,ישראל 052‐2438027

3655 עמית קורט   amitkurt0@walla.com גולומב השרון הוד 45393 ישראל ,ישראל 5.08E+08

3656 רמי הללי   avivit@rami.net.il 10 השניה עליה פ"ת   ישראל ,ישראל 39343488 5.44E+08 3.09E+08

3657 עמית קורט   tova2211@zahav.net.il 7 גולומב השרון הוד 45303 ישראל ,ישראל 5.08E+08

3658 nik pekker   npek@walla.co.il meltzer rehovot 76285 ישראל ,ישראל 89366725 5.45E+08

3659 אריק רופא   arikrof@walla.com 26 יערים קריית ירושליים 90917 ישראל ,ישראל 5.46E+08

3660 הילה כהנוביץ'   hila_k_@hotmail.com 6 וייס אביב תל 63464 ישראל ,ישראל 954‐6609996

3661 שרון מרי   shrikon@walla.co.il 50 בלו סול לציון ראשו 75803 ישראל ,ישראל 077‐424750 050‐5934290

3662 גבי שחור   reuma@netvision.net.il 14 תומר מכבים‐רעות   ישראל ,ישראל 057‐8189296 052‐2937255

3663 חיכ לחעוחטע   fda@iyfruy5d ףון חךטר   ישראל ,ישראל 9‐8608976

3664 יעקב אפשטיין   jackep770@hotmail.com בראנד ירושלים 93878 ישראל ,ישראל 26518521 5.46E+08

3665 arseny z.   a_mayor@yahoo.com קפלנסקי נתניה 42442 ישראל ,ישראל 054‐4714351

3666 דורון זיסו   zisso.law@012.net.il 35 שוויצר אלברט חיפה 34995 ישראל ,ישראל 48242287 5.45E+08 48507048

3667 איזידור ברסלר   sababa1@012.net.il 14 חן רמת גן רמת 52455 ישראל ,ישראל 03‐6747442

3668 שלמה לוי   shlomily@walla.co.il 27 משק דרום לכיש שחר מושב 79335 ישראל ,ישראל 08‐6849260 050‐6934866

3669 רון ברטור   ron0000@walla.co.il הגפן השרון הוד 4632 ישראל ,ישראל 5.23E+08

3670 שלמה מלכא malkasto@zahav.net.il שיבולת מבוא יהוד 56000 ,ישראל ישראל 050‐5726792 03‐5367756

3671 ליזי עזרא   lizzy234@gmail.com 4/4 זוטא ירושלים 96341 ישראל ,ישראל 5.06E+08

3672 עמית דר   amitdarmail@gmail.com 9 ברקת אדומים מעלה 98451 ישראל ,ישראל 5.48E+08

3673 david hurany   dudu_hu@walla.co.il elziso haifa 35253 ישראל ,ישראל 5.23E+08

3674 ohad sheory   osheory@hotmail.com bazel 25 תקוה פתח 49125 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3675 ויקטור גואטה   victor_go@walla.co.il 3 אילן בר חולון   ישראל ,ישראל 5.08E+08

3676 יוסי אונטרמן   yossi_unterman@hotmail.com 18 ביאליק אביב תל 64332 ישראל ,ישראל 054‐5746698

3677 אבי מנדל   avigail23@bezeqint.net 17 בגין מנחם שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 35325913

3678 נאיל מואסי   mawasyb@yahoo.com הדואר גרבייה אל באקה 30100 ישראל ,ישראל 5.06E+08

3679 אלון נאור   naoralon1@walla.co.il האורנים תקווה פתח   ישראל ,ישראל 5.28E+08 39218851

3680 שימרית דואני   shdu@netvision.net.il אצ"ל נתניה   ישראל ,ישראל 98846955 5.02E+08

3681 כרם גרייס   KARAMNB@HOTMAIL.COM בענה בענה 20189 ישראל ,ישראל 49985442 5.47E+08

3682 Yael David   bar.megazor@gmail.com Reuven ve bat sheva 7Rishon le zion 75357 ישראל ,ישראל 39463284 5.47E+08

3683 יניב פרץ   pyaniv@bezeqint.net לבונה חפץ אבני 44861 ישראל ,ישראל 09‐8944099 050‐2060055

3684 סרגיי פצניק   sergy75@zahav.net.il 4/4 אצ''ל ק .ביאליק 27234 ,ישראל ישראל 48765436 5.08E+08

3685 יאיר פולק   yairpolak@gmail.com 5 מקליס תקוה פתח 49558 ,ישראל ישראל 39337495 5.08E+08

3686 אילן רחמים   ilan_rahamim@walla.com 7/10 הניקרה אדומים מעלה   ישראל ,ישראל 5.07E+08

3687 ורד עודד   vered_o@netvision.net.il 5 הצנחנים שדרות גן רמת 52341 ישראל ,ישראל 03‐5746061 050‐7831111

3688 r בורנשטיין   rachcb1@yahoo.com עולם אור פדואל   ישראל ,ישראל 39331322

3689 אורי גולדהמר   goldor9@walla.com 46 האג חיפה   ישראל ,ישראל 5.46E+08

3690 יאיר חנונה   YAIRHANUNA@HOTMAIL.CO.IL כנרת55 אשדוד 77700 ישראל ,ישראל 5.29E+08

3691 יעל קנול   biznisroom@yahoo.com 8 ניסנבוים ברק בני   ישראל ,ישראל 03‐5706303 052‐6066480

3692 זיאד אבו סאלח   s8r24n9@smile.net.il 16/9 מור חיפה   ישראל ,ישראל 5.44E+08 46745732

3693 אורון ברק   barak43@inter.net.il בורלא אביב תל 69364 ישראל ,ישראל 36887743

3694 ilan danon   ilan.danon@gmail.com התמר השבים רמות 45930 ישראל ,ישראל 97404830

3695 שמעון פוגלהוט   shimonfog@haifa.muni.il ווטסון חיפה   ישראל ,ישראל 48111150 5.78E+08

3696 איתי וינקלר   itaiwinkler@gmail.com האלון סמטת השרון הוד 45263 ישראל ,ישראל 052‐2363917 050‐9887732

3697 ננסי שולר   nancysh@yahoo.co.il מילר ירושלים   ישראל ,ישראל 5.06E+08

3698 קלמן ארנגאוז   arengauz@walla.co.il sirkin 19‐5 tasus 77512 ישראל ,ישראל 5.07E+08

3699 יעקב פרבשטיין   etis@macam.ac.il 44 קצנלבוגן ירושלים 93871 ישראל ,ישראל 26541905 5.25E+08

3700 טובה פרנקל   tobaf@macam.ac.il פריגן בית‐אל 90631 ישראל ,ישראל 29973202 5.28E+08 29971137

3701 מיכאל יוסופוב   misha702@walla.com 33/11 אבינו אברהם ב"ש 84550 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

3702 רויטל בר   rrbar@netvision.net.il 14 ההדרים סביון   ישראל ,ישראל 5.08E+08

3703 bugo שגיא   netnix@walla.co.il הרדוף יבנה   ישראל ,ישראל 5.46E+08

3704 איליה סקרובון   ilyas@iscar.co.il 38דירה11 ירושליים שדרות מעלות 21059 ישראל ,ישראל 04‐9971842 04‐9970785 04‐9970769

3705 שבתאי טינו כהן   lolytino@zahav.net.il 18 קוק הרב לציון ראשון 75306 ישראל ,ישראל 03‐9562252 03‐9562252

3706 יגאל דרור   yigaldror@walla.com המייסדים ירושלים 96224 ישראל ,ישראל 26419091 5.23E+08 26419091

3707 שלמה וולך   shlomo‐w@orpak.com 5 סוקולוב ראשל'צ   ישראל ,ישראל 5.23E+08

3708 אברהם לנדה   lavram@herbamed.co.il 39 הנשיא יהודה יפו תל‐אביב 69391 ישראל ,ישראל 5.23E+08 36410014 89409648

3709 חי אסולין   haiaso@bezeqint.net 20 ציון הר אשדוד 77712 ישראל ,ישראל 88550497 5.29E+08

3710 רפי וי   ronran4@walla.co.il רמז גבעתיים 53242 ישראל ,ישראל 5.07E+08

3711 משה סוסתיאל   moshiksst@walla.co.il אטד יהודה אור   ישראל ,ישראל 5.08E+08

3712 אחסאן כנעאן   ihsan@netvision.net.il 38/4 חן בת חיפה   ישראל ,ישראל 04‐8324283 5.23E+08 04‐8661424

3713 שחר רון   shachar@eliahu.com 8 מרידור יעקב אביב תל   ,ישראל ישראל 03‐6473439 5.07E+08

3714 אורן בר   ob70@walla.co.il הילה מחנה הילה מחנה   ישראל ,ישראל 057‐8190764

3715 חנן פרידמן   hananfri@netvision.net.il 11/5 אפריים נתניה 42388 ישראל ,ישראל 98843745 5.27E+08

3716 דביר פרישמן   psyfox@walla.co.il 44 זבוטינסקי נתניה 42278 ישראל ,ישראל 5.28E+08



3717 ירון רום   yaron_rom@yahoo.com 1 הערבה אורנית 44813 ישראל ,ישראל 050‐5380966

3718 מיכל קרייטלר   mika@tasmc.health.gov.il 5 שפינוזה אביב תל 64384 ישראל ,ישראל 054‐4590724 03‐6973496

3719 שגיא מרקוביץ'   smarkovitch@hotmail.com 43 העם אחד נהריה 22443 ישראל ,ישראל 04‐9924375 052‐4337215

3720 אלכסנדר וולינסקי   alvox@netvision.net.il 113/77 א.ה.סילבר חיפה 32697 ישראל ,ישראל 04‐8228501

3721 איתן אהרון   eitan67@012.net.il 30 בנימין גדרה 70700 ישראל ,ישראל 08‐8591845 052‐5250600

3722 אלון זיסמן   yahav99@bezeqint.net 1 המינים שבעת צפת 13255 ישראל ,ישראל 46999747 5.23E+08

3723 ליבי קורסיה   henhen7@bezeqint.net יבנה גן רמת   ישראל ,ישראל 35787965 5.23E+08

3724 איל זקס   eyals@vms.huji.ac.il 41 שמעוני ירושלים 92623 ,ישראל ישראל 5.42E+08 26795125

3725 YEHIEL shriki   yehiel22@walla.com גדוד ירושלים   ,ישראל ישראל 25858555

3726 ננס שרל   nancysh@yahoo.com המתנ ירושלים   ישראל ,ישראל 5.06E+08

3727 סהר אלימלך   saharal3@walla.co.il קלחים קלחים 85350 ישראל ,ישראל 5.79E+08 89942602

3728 ריצ'י וולף   richie@walla.co.il 55 שניר נחל מודיעין   ישראל ,ישראל 5.07E+08

3729 רון זליכה   ronkeren1@bezeqint.net 117/10 עציוני חטיבת כרמיאל   ישראל ,ישראל 04‐9587092 050‐3061999

3730 נופר דובא   snufar@t2.technion.ac.il 18 סביון גן רמת   ישראל ,ישראל 5.45E+08

3731 שי אמנט   jesuson@hotpop.com 46 השקדים טבעון קריית 36000 ישראל ,ישראל 054‐5692191 04‐9837450

3732 אור פינקיס   ori321@netvision.net.il 12 היונה קדימה 60920 ישראל ,ישראל 054‐4555401 077‐7877788

3733 אורנה זילכה   orzi66@bezeqint.net.il 6 עוזיאל תל‐אביב 62333 ישראל ,ישראל 35444510 5.24E+08

3734 שמעון בטיטו   cts@walla.co.il 45 הסוכה יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 5.05E+08 46399934

3735 nisim bitton   nisimbit@yahoo.com 36 הרצוג נתניה 42449 ישראל ,ישראל 052‐6370360

3736 גיל ארדון   gil3359@gmail.com הזית השרון רמת 47253 ישראל ,ישראל 03‐5492919 054‐5636720 03‐5470430

3737 אלי פטרוחין   eli.petruhin@gmail.com 38 ז'ורס חיפה 35707 ישראל ,ישראל 5.28E+08

3738 vitaly goot   vgoot@yahoo.com Zruvavel 4/6 nes ziona 74092 ישראל ,ישראל 5.23E+08

3739 רן קמינסקי   ran_k_2000@yahoo.com קיבוץ אורטל קיבוץ   ישראל ,ישראל 46960860 5.06E+08

3740 תמיר יוסף   TAMIRY20@WALLA.COM 13 הנשיא יהודה לציון ראשון   ישראל ,ישראל 9642030

3741 טל חן   tal_ch@012.net.il 2 מסריק אביב תל   ישראל ,ישראל 5.24E+08

3742 נחום צדקיהו   emv1314@netvision.net.il 25 בנובמבר כט ים בת 59615 ישראל ,ישראל 35512201 5.44E+08

3743 טובה חן   chenziv@inter.net.il יוספטל חולון   ישראל ,ישראל 35314252

3744 shadi omry   lenush_o@yahoo.com 4/29 mota‐gor akko 24264 ישראל ,ישראל 5.46E+08 49913031

3745 רועי אייל   roih@nana.co.il 7 יוסף בן שלמה ים בת   ישראל ,ישראל 36585596 5.42E+08

3746 marc glik   mariukas@013.net Pinhas Lavon Netanya 42701 ישראל ,ישראל 09‐8856859 054‐4545203

3747 יפעת פינצובר   ypinchover@walla.co.il 44 זבוטינסקי נתניה 42278 ישראל ,ישראל 98615060 5.25E+08 98615060

3748 assad khamaisee   assad@mellanox.co.il POB 2225 kfar‐kana 16930 ישראל ,ישראל 054‐4996338

3749 אייל ארדן   eyalq@netvision.net.il 5 יסמין שוהם 73142 ישראל ,ישראל 03‐9793698 39731181

3750 ערן ערמון   eran.armon@gmail.com 2 הכלניות ביאליק כפר 27905 ישראל ,ישראל 054‐5511440

3751 יוסי לבנטל   yosy2001@walla.co.il א 16 התקופה ירושלים 99999 ישראל ,ישראל 5.25E+08

3752 משה סער moshes@danya‐cebus.co.il קשת רעות 71908 ,ישראל ישראל 08‐9263440 5.45E+08

3753 ברוך סבג   patishi2003@walla.co.il 26 קשת רעות 71908 ישראל ,ישראל 89263440 5.45E+08

3754 משה נבות   ilana10@bezeqint.net 1 כרמי דב אביב תל 69544 ישראל ,ישראל 03‐5625063 03‐5623788

3755 ירון צפריר   yaron.private@gmail.com הדרור ורד עין 40696 ישראל ,ישראל 050‐6215118

3756 עדית דרורי   adit66@hotmail.com 50 ורשה קהילת ת"א 69702 ישראל ,ישראל 36493237

3757 יחיאל סעדיה   ys12345@bezeqint.net 63/32 הציונות שדרות אשקלון 78741 ,ישראל ישראל 050‐6444663 08‐6782603

3758 עמיר קולסקי   kolsky@yahoo.com 42 היין בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3759 יעל שחר   uri_zek@walla.com גרינברג חולון   ישראל ,ישראל 5.08E+08

3760 טלי עמיחי   amichait@post.tau.ac.il הזית שמואל כפר 99788 ישראל ,ישראל 89257319

3761 ערן אסטרחן   gritxy@walla.com מרכז כנרת קבוץ 15118 ישראל ,ישראל 46759379 5.05E+08

3762 Boris Shehter   boriss@marvell.com mapu 8/12 Kfar Sava   ,ישראל ישראל 5.47E+08

3763 דרור תמיר   ghila.tamir@gmail.com 6 אליהו הגאון גן רמת 52364 ישראל ,ישראל 36762646 5.45E+08

3764 אלכס פליצקי   paleh21@yahoo.com 2 שפינוזה תקווה פתח 49532 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3765 ירון שבי   yaron_shabi@walla.co.il מאור מושב מאור מושב 38830 ישראל ,ישראל 5.43E+08 5.45E+08

3766 יעקב גובר   kobi.gover@amdocs.com א 27 סירקין סבא כפר 44421 ישראל ,ישראל 09‐7451302 5.23E+08

3767 יוסף דביר   dvirj@013.net 8 ורשה גטו גבורי חיפה 34994 ישראל ,ישראל 04‐8345685 5.45E+08

3768 גל בישור   gal‐bi@bezeqint.net 18/7 טרומפלדור טבריה 14230 ישראל ,ישראל 46726406 5.08E+08

3769 דני קושמרו   daniel_k@walla.co.il 13 ילין דוד השרון רמת   ישראל ,ישראל 09‐8897823

3770 משה זעפרני   mosh78@bezeqint.net אגוז מעפילי אביב תל 67297 ,ישראל ישראל 5.09E+08 37391512

3771 VADIM KRYLOV   VADIM196@012.NET.IL HABROSH OR‐AKIVA 30600 ,ישראל ישראל 5.48E+08

3772 גונן שטיניג   gonen1@gmail.com נטעים נטעים 76870 ,ישראל ישראל 39698671 5.42E+08

3773 ויקטוריה וידצקי   victoriavidezki@walla.com 16 ברק מוצקין קרית 26315 ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.08E+08

3774 גל שטרן   galstern@gmail.com 9 גרינברג חולון 58670 ישראל ,ישראל 03‐5533123 057‐8127211

3775 הרצל רפאל   herzel@lamir.co.il 54 בורוכוב הרצליה   ישראל ,ישראל 09‐9587843 054‐3128777 09‐9505894

3776 חיים סימון   marella@zahav.net.il 8 הדובדבן אשקלון 78643 ישראל ,ישראל 86735837 5.22E+08

3777 יוסי קמחי   dafnak@d.co..il 9 ישוב שאר גן רמת   ישראל ,ישראל 054‐4437878 03‐6775379

3778 שימי דרור   tash_tash@012.net.il 9 גוריון בן חולון 0 ישראל ,ישראל 35530284 5.08E+08

3779 יוסי קמחי   dafnak@d.co.il 9 מס ישוב שאר גן רמת   ישראל ,ישראל 5.44E+08 5.24E+08 35710093

3780 ניר בן נעים   nir.benaim@gmail.com 28 היער האורנים כפר 73134 ישראל ,ישראל 5.48E+08 89762324 35566188

3781 אנדריי סטופק   andrey@habonim.co.il 290 חי שד .תל שמונה קריית 10200 ישראל ,ישראל 04 ‐6949511 5.46E+08

3782 גילון זוהר   gilon@isdb.net.il 16 מרגנית יבנה 81513 ישראל ,ישראל 08‐9438593 5.24E+08

3783 Yulia Iskiyaev   yuliaisk@yahoo.com gordon1/1 natania   ישראל ,ישראל 5.26E+08

3784 עמוס כפיר   amoskfir@zahav.net.il 4 הורד סמטת ישי רמת 30095 ישראל ,ישראל 052‐2247161 04‐9530477

3785 ליאור ספקטור   lior@haergon.org 22 לוין מיכאל ראשל"צ 75214 ישראל ,ישראל 03‐6721010 050‐4300588

3786 יורם בלושטיין   slid@bezqnet.co.il צבי בן פ"ת   ישראל ,ישראל 39331508 5.23E+08 39342088

3787 נגה כהן   nogach1@netvision.net.il אליוט גורג אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐2280279 03‐6201388

3788 נילי ו   nilivershoc@gmail.com 36/13 שד 'החושן י‐ם 90805 ישראל ,ישראל 050‐7858847

3789 גיא בוסקילה   guybuskila81@walla.com יוסף בן שלמה הגלילית חצור 10300 ישראל ,ישראל 46931033 5.28E+08

3790 שי בבילה   shaybab@gmail.com 127 רוטשילד פתח‐תקווה 49493 ישראל ,ישראל 03‐9312518 054‐2455006

3791 עוזי סלמן   uzisalman@gmail.com 31/1 השרון חיפה   ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.42E+08

3792 מוטי כהן   moti2z@yahoo ב 9 צלח מנשה רמלה   ישראל ,ישראל 050‐2777903 08‐9216978

3793 אילנה זקן   szaken@hotmail.co.il 6 סימנטוב י‐ם   ישראל ,ישראל 26797093 5.07E+08

3794 גבי בוכניק   hagit79@013.net בועז גן רמת 52491 ישראל ,ישראל 36700800 5.08E+08 36700800

3795 ורד ב   cab69@inter.net.il 18 מרלא שבע באר 84518 ישראל ,ישראל 0545‐719051 ‐ ‐

3796 צביקי זידא   zaida@zahav.net.il 12 כורש ת"א 65229 ישראל ,ישראל 052‐2537695 7.77E+08

3797 איתמר סרי   ita58@walla.co.il ופר צ נחל מודיעין   ישראל ,ישראל 89701092

3798 אפי סלוצקי   efisloz@012.net.il שורק ד.נ .עמק בנימין יד 76812 ישראל ,ישראל 88699065 5.07E+08



3799 איתן קורן   eitan_koren@yahoo.com 11 חנקין לציון ראשון   ישראל ,ישראל 03‐9504501 054‐4739755

3800 מוחמד שריף ח'ואג'ה   mgtow@017.net.il ויצמן הנשיא ג'רבייה אל באקה 30100 ישראל ,ישראל 46381558 5.42E+08 אין
3801 עינת יקיר   einat21yakir@walla.com 5\17 אלכסנדרוני ב"ש   ישראל ,ישראל 86415815 5.47E+08

3802 עמר שחורי   oschory@checkpoint.com 20 ציון אסירי השרון הוד 45287 ישראל ,ישראל 052‐3532462

3803 גילון זוהר   gilon@isdn.net.il 16 מרגנית יבנה 81513 ישראל ,ישראל 89438593 5.24E+08

3804 a steinmetz   toches@moshiach.com avinoam yelin13 jerusalem   ישראל ,ישראל 25003846

3805 רועי סלוקי   rsluki@yahoo.com ויסוצקי אביב תל   ישראל ,ישראל 03‐5442237

3806 מנדי זליג   mendize@walla.co.il 5/7 אשכול לוי כרמל טירת 39020 ישראל ,ישראל 48575755

3807 אורית קולב   tony_@netvision.net.il ראשל"צ אשדוד 77640 ישראל ,ישראל 054‐5713631 052‐3816989

3808 עופר קולסקי   ofervet@doctor.com 31 טבת אשדוד   ישראל ,ישראל 88668672 5.07E+08 88555942

3809 עופר רוזנשיין   oferose@walla.com 5 המחשבות בעל חולון   ישראל ,ישראל 5.02E+08

3810 בני דיין   benid@dan.co.il לויתן חולון 58588 ישראל ,ישראל 35017445 5.07E+08

3811 שירן זילברמן   shiranzil@hotmail.com 35/4 סוקולוב אביב תל 62485 ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.06E+08

3812 חיים וולדנברג   woldy@zahav.net.il 249 כלנית הדסה צור 99875 ישראל ,ישראל 02‐5343421

3813 גלית חסן   galla111@walla.co.il וייצמן77/2 שדרות ביאליק קריית 27018 ישראל ,ישראל 48494772 5.26E+08

3814 גבריאל מזרחי   gabbym@gtfk.co.il 9 תדהר רחובות 76150 ישראל ,ישראל 89464395 5.08E+08 37106661

3815 משה דמציאן   moshe_dam@hotmail.com דב סרן שבע באר   ישראל ,ישראל 5.25E+08

3816 עידו גל‐און   gal‐on.@.net.il 17 גדי עין אילת 88000 ישראל ,ישראל 7.73E+08 5.09E+08

3817 דוד הריס   harris@snir.org.il ד.נ.ג.ע. שניר קבוץ 12250 ישראל ,ישראל 04‐6952486 054‐4343546

3818 אלי לניאדו   eli_laniado@walla.com 19 השיטה חולון   ישראל ,ישראל 03‐5581087

3819 אתי לוי   eti2008@walla.co.il 43 הורד עקיבא אור 30600 ישראל ,ישראל 04‐6260075 050‐6889335

3820 ברוך שלומוביץ   baruch_s@scd.co.il המאירי אביגדור חיפה 35500 ישראל ,ישראל 04‐8312799 052‐4503150 04‐9902708

3821 יריב לוינסון   yash_1@netvision.net.il 25 אגוז ספינת יעקב זכרון   ישראל ,ישראל 6290147 8682580 8682581

3822 עמית בן צבי   benzviamit@walla.com 1 כסלו מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 052‐34309902

3823 מיכאל וליצקי   velitsky@zahav.net.il נחשון נחל שמש בית 99092 ישראל ,ישראל 02‐9914225 054‐4744529 02‐9914225

3824 יעקב בן דיין   j.bendayan@yizum.net 1 התמר שפירא מרכז 79411 ישראל ,ישראל 88504961 5.08E+08

3825 ערן קונפינו   confino@barak.net.il 28 פנקס אביב תל 62661 ישראל ,ישראל 5.45E+08 35440230 36913354

3826 רמי בנדל   bandelr@netvision.net.il 14 כנרת סבא כפר 44201 ישראל ,ישראל 052‐3997728

3827 ami lainer   alexli@zahav.net.il ben‐zvi12 hadera   ישראל ,ישראל 5.45E+08

3828 מוטי רשף   moti.reshef@sanmina‐sci.com 74/4 אשכולות מעלות 21590 ישראל ,ישראל 04‐9972802 054‐7960284

3829 יניב כצנלסון   katzanelson313@walla.com 20 דינוביץ תקוה פתח 49281 ישראל ,ישראל 39306626 5.22E+08

3830 גלית כץ   katzgalit@bezeqint.net האורן חניאל 42865 ישראל ,ישראל 5.24E+08

3831 רונן בן עמי   ronenben@hotmail.com 7 אלון יגאל מוצקין קרית 26431 ישראל ,ישראל 48766504 5.07E+08

3832 שלמה אביעד   momi58123 10 התמר נשר 36841 ישראל ,ישראל 5.48E+08 48217733

3833 ניר שקולניק   nir@lndiamonds.com י.ל.פרץ חולון   ישראל ,ישראל 35030015 5.43E+08

3834 אילנה בלומנרייך elanabb14@walla.com 23 עקיבא רעננה 43261 ,ישראל ישראל 5.47E+08

3835 יוסי וולנרמן   yginsol@gmail.com 31 הטייסים ירושלים 92734 ישראל ,ישראל 02‐5639503 0544‐602043

3836 רוז ורד צדיק   rose@rosiepooh.net 1 החצב נשר 36832 ישראל ,ישראל 04‐8216022 054‐6268016

3837 רן בן משה   ranbenmoshe@walla.co.il 31 המעגל גן רמת 52472 ישראל ,ישראל 5.07E+08

3838 משה ברנשטיין   itamar3@netvision.net.il 5/14 אדם ירושלים 93782 ישראל ,ישראל 02‐6715426 054‐4578490

3839 נסים בנדלק   mbendlek@migdal‐agents.co.il 12 האגם המעלה יסוד   ישראל ,ישראל 04‐6938712 054‐3170650

3840 אייל ל   elanxner@yahoo.com שני מודיעין   ישראל ,ישראל 08‐9719726

3841 דוד מור יוסף   davidm@cam.co.il העירית ישי רמת 90035 ישראל ,ישראל 49530271 5.24E+08

3842 דוד אדלמן   daveaddy@netvision.net.il היסוד קרן ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 5.45E+08 25344569 25790982

3843 רות כהן   cohenruthy@hotmail.com 87 יהושפט המלך הרצליה 46701 ישראל ,ישראל 5.23E+08

3844 ליאת לוי   levyliat@gmail.com רמב"ם גבעתיים 53425 ישראל ,ישראל 054‐2345780

3845 פאינה קוטובסקי   faina.kr@gmail.com 7 הים דרך חופית מושב   ישראל ,ישראל 054‐6289922 054‐4632305

3846 zion cohen   zionc@amdocs.com 5/6 הכרכום אדומים מעלה 91010 ישראל ,ישראל 02‐5901452 02‐5483193 02‐5483200

3847 בוריס שמאייב   annarol@walla.com 2 קומה 11 דירה 8 גור דן ברק בני 99999 ישראל ,ישראל 36811245

3848 חסן שאהין   shaheen247@yahoo.co.uk אלכרום מגד כרמיאל 20190 ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.47E+08

3849 לירן מוסטוב   mostvl@bezeqint.net 27 אבי שד 'בן נתניה 42308 ,ישראל ישראל 09‐8620681 050‐6876017

3850 דוד זהבי   davidz@ashdodport.co.il 3 סביונים רעות 71908 ישראל ,ישראל 89263535 5.05E+08

3851 אהרון טביבי   roni3738 קוקיס הרב ים בת 59378 ישראל ,ישראל 35083034 5.07E+08

3852 roi avital   roy.avital@ecitele.com חכים אליהו ירושלים 93808 ישראל ,ישראל 26719880 5.04E+08

3853 עומר וולצוק   omer_v2001@yahoo.com 50 הורוביץ גדרה 70700 ישראל ,ישראל 88692434 5.45E+09 88692433

3854 רן כליף   rank@telsys.co.il הנרקיסים בצרון 60946 ישראל ,ישראל 050 ‐ 5512065

3855 רינה חבלין   rina@ohalo.ac.il הגושרים הגושרים קיבוץ 12225 ישראל ,ישראל 04‐6956511 054‐6693198

3856 עידו עזריה   ido_az@netvision.net.il 55 בר‐כוכבא אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐4512100

3857 ירון דהן   yaron_d@nana.co.il 11/13 דוד פרישמן שבע באר   ישראל ,ישראל 86421496 5.07E+08

3858 אריה גרשנגורן   agershengoren@gmail.com 1א/24 הערמונים נשר 36810 ישראל ,ישראל 48216514 5.29E+08

3859 גדעון רובין   gid_rub@netvision.net.il 59 שונית חרות בית 40291 ישראל ,ישראל 09‐8665464 054‐4263052 09‐9587071

3860 משה סבון   mosheseb2000@yahoo.com 16/16 שפיגלמן נתניה   ישראל ,ישראל 5.45E+08 09‐8340401

3861 בצלאל ביטון   zhagit@yahoo.com 1/1 כלניות רכסים   ישראל ,ישראל 04‐9040057 054‐4712156

3862 אלעד פריד   halel03@walla.com 9 28דירה פרומר דב ק.שמואל‐חיפה 26502 ישראל ,ישראל 48731197 5.26E+08

3863 מנור קלורס   MKGATOBJ@WALLA.CO.IL 7 הנביא שמואל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89713457 5.06E+08

3864 נתי משלי   natimichaly75@walla.co.il 12 הבוסתנים ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 02‐6416908 0507‐879192

3865 אמיר דנקנר   adankner@gmail.com 2 תחכמוני השרון רמת 47281 ישראל ,ישראל 5496459 054‐7363624

3866 mark fainshtein   kesher877@yahoo.com 19 יוספטל ק.אתא 28014 ישראל ,ישראל 5.44E+08 7.75E+08

3867 נתן כהן   qas@netvision.net.il ברוש עילית נצרת 17000 ישראל ,ישראל 46565933 5.23E+08 6011441

3868 igal ben‐dor   itscomp@zahav.net.il 2 סופר יעקב לציון ראשון   ישראל ,ישראל 39690471 39678554

3869 אורי מנשה   tlcpcwur@zahav.net.il 8 ערד גבעתיים 53400 ישראל ,ישראל 03‐5732926 052‐2741893

3870 רוני טייר   tayar6@bezeqint.net הערבה ים קרית 29072 ישראל ,ישראל 8756657 5.78E+08

3871 אלכסנדר סוקולין   alex.sokulin@med.ge.com 9 לילך ק .טבעון 36052 ישראל ,ישראל 5.47E+08

3872 מיכאל וולקיס   mvolkis@yahoo.com ארליך שמחה נתניה 42449 ישראל ,ישראל 054‐2403576

3873 נטל'ה קפ'אבקר   celt75@gmail.com שדמה43/3 כרמ'אל 21982 ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.47E+08

3874 יואל אפריאט   yafriat@012.net.il 21/3 לסקוב חולון   ישראל ,ישראל 35526711 5.23E+08

3875 לי לוין   leelevin77@gmail.com 138אלון צפונית גן‐נר,שכונה 19351 ישראל ,ישראל 5.24E+08 46421957

3876 דכעדכג כדגעגדכע 0 bvcncbvn@walla.co.il 3 אבסהרשא דגכדגכ   ישראל ,ישראל 8.93E+14

3877 רונן אילוז   ronen_i@rambam.health.gov.il הלוחמים עתלית 30300 ישראל ,ישראל 5.22E+08 5.02E+08

3878 עדי פלג   a.peleg@zahav.net.il 10 נתניהו יוני שמואל גבעת 54423 ישראל ,ישראל 03‐5320898 054‐5399819

3879 ויקטור ברונשטיין   bronstein.victor@gmail.com 4/11 כרמל רחובות 76305 ישראל ,ישראל 054‐4570695

3880 יובל בר   yuval420384@hotmail.co.il 9 ההדס כיכר תיקווה פתח   ישראל ,ישראל 5.05E+08



3881 איציק מ   imaof@zahav.net.il שיזף מודיעין   ישראל ,ישראל 5.05E+08

3882 בועז מיכה   boaz_micha@walla.com 4 פרנק אנה ים בת 59655 ישראל ,ישראל 35526282 5.78E+08

3883 מנחם נוימן   meni4870@walla.co.il 22 ברקן חולון 58210 ישראל ,ישראל 36516730 5.23E+08

3884 אלכס ריבקין   alex.rivkin@gmail.com לסקוב נתניה 42656 ישראל ,ישראל 5.49E+08

3885 ליאל טל   liel_k@walla.com 6/5 הנביא חגי מודיעין   ישראל ,ישראל 052‐8679390 050‐2‐185390 02‐5812580

3886 Mikhail Polishchuk   mixailpk@yahoo.com 3358/12 Brittan Ave San carlos, California,  94070 ישראל ,ישראל 1‐650‐637‐8286

3887 אלון נגבי   alon1967@zahav.net.il 20 בוקסר אהרון ציונה נס 74057 ישראל ,ישראל 08‐9402121 5.22E+08

3888 חגי רושקנסקי   hagayr@bezeqint.net ת.ד .787 אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 5.26E+08

3889 עמנואל ד"ר צפלר   silbiger@mac.org.il 28 הנשיא חדרה   ,ישראל ישראל 5.09E+08

3890 שרון תמים   STAMIM2BEZEQINT.NET 27/3 איילון ביאליק קרית 27046 ישראל ,ישראל 48733837 5.46E+08

3891 חליל חידר   khalil10@netvision.net.il אעבלין אעבלין 30012 ישראל ,ישראל 5.47E+08

3892 שחר מלמוד   shahar@netop.co.il 6 הפלמ"ח אזור 58009 ישראל ,ישראל 35560947 5.47E+08 35591819

3893 שי אסולין   shay_asulin@hotmail.com 14 העולים מחנות לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.09E+08 39660982

3894 דן דאי   day1@bezeqint.net 4 בגין עליזה אשדוד 77737 ישראל ,ישראל 5.25E+08 88640764

3895 אלי אסולין   rami1254@walla.com 16 נורית חיפה 34654 ישראל ,ישראל 48241711 5.04E+08

3896 משה נחום   lnnahon@walla.net 8 משה בני ת‐א 62308 ישראל ,ישראל 35440328 5.23E+08

3897 שי מצה   shy@ilogix.co.il 7/3 הנשיא יהודה רבי לציון ראשון 75520 ישראל ,ישראל 39588004 5.22E+08

3898 סלאם מנסור   sl_mansour@yahoo.com נור טירה 44915 ישראל ,ישראל 97939551 5.06E+08 97939551

3899 ליאור עקירב   akiravl@gmail.com 25/2 ז'בוטינסקי ת"א 62287 ישראל ,ישראל 5.23E+08

3900 רפי בן לולו   rafibl@walla.co.il 8 ארבר ת"א 68109 ישראל ,ישראל 03‐6831566 050‐7317513

3901 דורון שמחוני   doron1010@bezeqint.net התזמורת ראשלצ   ישראל ,ישראל 5.45E+08

3902 סוזן טהורי   ellior‐t@013.net 2 רגלים חיל ראשל"צ 75700 ישראל ,ישראל 39620326 5.29E+08

3903 אולג ויינר   walla@diamond605.co.il 12/4 משאש הרב ים קרית 29057 ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.46E+08

3904 ניר יהודה   NIR2234@NETVISION.NET.IL האגדה גן רמת   ישראל ,ישראל 5.28E+08

3905 שלומי לוי   iii@013.net.il 63 דיין משה ת"א 67420 ישראל ,ישראל 36315850 5.78E+08

3906 אריה גיניגר   yoki_ry@017.net.il 1 השקד שמריהו כפר 46910 ישראל ,ישראל 99583939 5.47E+08 99550328

3907 דפנה גלמור   oriag@walla.com 1 ההדרים לציון ראשון 75205 ישראל ,ישראל 03‐9667170 052‐8565159 03‐9674538

3908 EREZ MIZRAHI   maya@mellanox.co.il Afek 3a Yokneam 20692 ישראל ,ישראל 04‐959‐2964 050‐6944551

3909 sami saeed   sunsami@hotmail.com 22 אניליביץ חיפה 35025 ישראל ,ישראל 48514893 5.06E+08

3910 יואב אסא   yoavassa@hotmail.com 32 דוכיפת תל‐מונד 40600 ישראל ,ישראל 5.48E+08

3911 אורון ברניצקי   ORON@ELDAT.COM 132 דוד אלוף גן רמת 52236 ישראל ,ישראל 6747212 5.45E+08

3912 גיא בלול   guyb@idit.co.il 16 רות גן רמת   ישראל ,ישראל 5.29E+08

3913 מיכאל מרקוביץ   harttohart@bezeqint.net 25 יעקוב זיכרון תקוה פתח 49747 ישראל ,ישראל 5.48E+08

3914 לודמילה נוס   anuske@gmail.com שוחט מניה לציון ראשון 75241 ישראל ,ישראל 39560754 5.45E+08

3915 אלעד ממו   eladmamo@walla.com 4/29 טבריה אשקלון 78 ישראל ,ישראל 86725228 5.08E+08

3916 אירנה מייל irena.mail@creo.com 16 דותן עמק יגאל צור 44862 ,ישראל ישראל 050‐7651029

3917 אייל המאירי   eylvn@netvision.net.il אורן חיפה 34732 ישראל ,ישראל 050‐65321530

3918 Elhanan Manoim   elhananma@013.net.il Makabi Nes‐Ziona 74046 ישראל ,ישראל 7.79E+08 052‐4643259

3919 אהוד שמיר   ehudsham@bezeqint.net א' 75 השומר יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 04‐6290778 057‐5271484 04‐6290778

3920 אריאל כץ   katzari@bgumail.bgu.ac.il נרקיס להבים 85338 ישראל ,ישראל 86512173 5.06E+08

3921 ישי לוי   ishay_sarit@nana.co.il 4 יהודה בר ים בת   ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.06E+08

3922 ערן זיצר   eran_ziser@walla.com 37 קשת רעות 71908 ישראל ,ישראל 89263460 5.48E+08 89266762

3923 Slava Fiodorov   slavafi@barak‐online.net had nes 26/5 ramat‐gan   ישראל ,ישראל 5.26E+08

3924 דב לנדאו   jubie@isdn.net.il 11 האלה פרדסיה 42815 ישראל ,ישראל 98945630 5.06E+08

3925 Gal Pelleg   galpelleg@012.net.il 9 גילעד גן רמת 52515 ישראל ,ישראל 5.44E+08 37520643

3926 בני אסולין   abeni@012.net.il 7 דוד פוחס פ"ת 49449 ישראל ,ישראל 39341752 5.24E+08

ספיריטוס סחר 1992 בע3927 .   avital@spiritus.co.il 18 המלאכה העין ראש   ישראל ,ישראל 39000100 39000180 39035000

3928 יצחק לויה   inon49@smile.net.il 7 הראשונים ברק בני 51300 ,ישראל ישראל 03‐5702253 054‐664620

3929 שלמה אביעד   momi58123@walla.co.il 10 התמר נשר 36841 ישראל ,ישראל 48217733 5.48E+08

3930 אבי דרויס   avidr@bezeqint.net דפנה‐16/1 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89727341 5.72E+08

3931 יעקב לוי   janclod@walla.com 20 ההסתדרות רחובות 76587 ישראל ,ישראל 5.25E+08

3932 אלון גרינר   griners@nana.co.il 10 חרוזים גן רמת 52525 ,ישראל ישראל 03‐6133210 050‐5422540 03‐6366447

3933 ורדה אביב   varda2000@hotmail.com 11/3 הורדים אריאל 44837 ישראל ,ישראל 03‐9364385 0546‐249790

3934 ערן כהן   WALLA.COM@13751375 26 בבלי חנה ירושלים   ישראל ,ישראל 26568402 5.07E+08

3935 איתמר מנקוטה   itamar87@hotmail.com 8 נעמה מבוא ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 25791070 5.48E+08 25791070

3936 אתי אוזן   uzan_eti@netvision.net.il 4 אחימאיר אביב תל 69126 ישראל ,ישראל 052‐2452931 03‐6438899

3937 איתי כהן   sahar268@walla.com הערבה עילית יוקנעם 20692 ישראל ,ישראל 04‐9894354 052‐8991029

3938 רוני דוד   ronid88@smile.net.il 51 פולג העין ראש 48622 ישראל ,ישראל 03‐9013042 054‐9992550

3939 זאב רימון   zeevikr@012.net.il 14 נחליאלי הוד‐השרון 45355 ישראל ,ישראל 09‐7603001 050‐4083342

3940 אימרי קייטס   yifatimri@hotmail.com ד.נ .מנשה ברקאי קיבוץ ברקאי קיבוץ 37860 ישראל ,ישראל 0505‐727454 0505‐666899

3941 דמיטרי קצרן   skad@t2.technion.ac.il גדות קיבוץ גדות קיבוץ 12325 ישראל ,ישראל 054‐7631887 46939368

3942 אמיר ברק   avb@012.net.il 15 אהרוני רחובות 76281 ישראל ,ישראל 08‐9361908 054‐7682821

3943 דן קפלן   dkaplan@messagevine.com 10 הגת גן רמת 52603 ישראל ,ישראל 050‐8251185 054‐4316140

3944 יבגני פלדמן   ben20@bezeqint.net 64\18 השופטים שדרות גת קרית 82033 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3945 מיכאל סרן   c1michael@hotmail.com 13 דירה 6 בזל שבע באר 84288 ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.46E+08

3946 ליאון ח'ח   liron_18_@hotmail.com 35 לחם בית חיפה 35566 ישראל ,ישראל 48331179

3947 יואב אשל   e‐yoav@013.net.il 7 שרעבי הרצליה 46345 ישראל ,ישראל 5.26E+08 99567541

3948 עדי סלובטיק   banfi4@yahoo.com 27 dbu, 55555 ישראל ,ישראל 5.25E+08

3949 טל סגיס   talss59@walla.com הנופר לציון ראשון   ישראל ,ישראל 39622643 5.78E+08 39622643

3950 saaed satawi   asaaed@walla.co.il ראשי מגאר 14930 ישראל ,ישראל 46782750 5.09E+08

3951 רותם אלימלך   rotem_e2006@nana.co.il 16 מצדה מלאכי קרית   ישראל ,ישראל 88585145 5.1E+08

3952 אבי רחמים   avimoiz@hotmail.com 20 שח"ל ירושלים 93701 ישראל ,ישראל 26783995 5.29E+08

3953 אולג פישמן   olfish@mail.ru 10 ברכאן עפולה   ישראל ,ישראל 04‐6404836 050‐6577852

3954  אילן עזרן   tevel2005@hotmail.com עצמאות95.7 אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.03E+08

3955 אנטולי קרמנצקי   tolcom10@yahoo.com ייטב זאב גבעת 90917 ישראל ,ישראל 5.45E+08

3956 משה ניסים ונטורה   ventu@walla.co.il יעקב סופר ראשל"צ   ,ישראל ישראל 39678157 5.48E+08

3957 אדיב מסעד   adeeb.massad@attunity.com להסתדרות  ‐מעל הכנסיות יפיע 16955 ,ישראל ישראל 04‐6452131 0528‐292292 04‐6452131

3958 שלומי ארגס   sargas@ormat.com ישעיהו גבעת ירושלים 99825 ,ישראל ישראל 02‐9918724 052‐5391766 08‐9439901

3959 עופר אביטל   m_avital@yahoo.com 42 לחי ביאליק קרית 27235 ישראל ,ישראל 48765919 5.23E+08

3960 פבל מולב   molevp@gmail.com 9/27 השושנים כרמיאל   ישראל ,ישראל 5.45E+08

3961 ארז בן‐יעקב   erez_ben_yaacov@yahoo.com 41א הולנד חיפה 34987 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.46E+08

3962 zlatan eyubovich   miki_bosni@yahoo.com shikmona hadera   ישראל ,ישראל 5.27E+08 5.27E+08



3963 מרים סבן   myriam55555@hotmail.com ת.ד ארבע קרית 90100 ישראל ,ישראל 02‐9962914 052‐4250412

3964 israel halfon   israelhalfon@gmail.com maizner petah‐tiqwa 49407 ישראל ,ישראל 03‐9241859 050‐6408164

3965 שחר קוממי  \בוסני   shohi1@walla.co.il 21 ציון קהילת הרצליה   ישראל ,ישראל 054‐6907960 09‐7753941

3966 אלי בלום   eli_blum טלמון מודיעין ד.נ 71937 ישראל ,ישראל 02‐9975438 050‐6285150 02‐6755620

3967 קארן אדם   kuki_adam@yahoo.com 8ב'/4 אייזנברג רחובות 76291 ישראל ,ישראל 054‐6777930 08‐9471468

3968 יגאל קדמי   itayi@013.net 23/9 סדן דב ירושלים 97844 ישראל ,ישראל 7.78E+08 5.24E+08

3969 טל גוזלן   tal_gozlan@walla.com 47/7 העם אחד טבריה 14222 ישראל ,ישראל 5.06E+08

3970 איגור קורנפלד   kenny.pro@gmail.com 10 דירה 88 היסוד קרן ביאליק קרית   ישראל ,ישראל 04‐8760729 0547‐805729

3971 איזי סגל   EZE7@BEZEQINT.NET מערבי גליל 90 מעונה מושב 24920 ישראל ,ישראל 5.46E+08

3972 מרק מביץ   dira4sale@gmail.com אברמוביץ לציון ראשון 75282 ישראל ,ישראל 39564595 5.77E+08 35723240

3973 גיא שטיין   guyt@e‐glue.com הנגינות חדרה 38530 ישראל ,ישראל 5.03E+08 46336410

3974 אורי אקשטיין   ori_akstein@hotmail.com 8 הנשיאים השרון הוד   ישראל ,ישראל 09‐7451678 052‐5697057

3975 eitan machover   machover@zahav.net.il rophe hamachtarot 15tel aviv   ,ישראל ישראל 37410611 5.44E+08

3976 אורן ערב   orencarmit@hotmail.com אושה אושה קיבוץ 30031 ,ישראל ישראל 48458489 5.24E+08

3977 בני אטלן   beniris@walla.com 37/7 הדרור יבנה   ישראל ,ישראל 052‐3654543

3978 יניב לוי   yanivl@bll.co.il רמלה 2/1 לב בר חיים רמלה 72530 ,ישראל ישראל 89240226 5.02E+08

3979 אריה מלכה   ariemelka@hotmail.com ד כניסה 2 גורדון ירושלים 96664 ,ישראל ישראל 26428404 5.46E+08

3980 גל דחבש   gal_dahbash1@walla.com 95 הגיטאות מורדי לציון ראשון 75535 ,ישראל ישראל 5.47E+08 5.78E+08

3981 פמחס גרבובסקי   pinkasgr@netvision.net.il 2 ציון שיבת סבא כפר 44286 ,ישראל ישראל 97413859 5.07E+08

3982 דני פינצוק   pinchukd@netvision.net.il 17 ערבה העין ראש 48561 ,ישראל ישראל 5.45E+08 39383341

3983 אוהד נבון   ohad@i12.com 57 שדמה כרמיאל   ישראל ,ישראל 5.07E+08

3984 ליאורה תמם   homeboy3@walla.co.il 7 רמב"ן נתניה 42501 ישראל ,ישראל 09‐8347386 052‐5810861

3985 יוסי ששון   yosisn@netvision.net.il 3 אמיר אנדה חיפה 34992 ישראל ,ישראל 5.47E+08 04 8265859

3986 שמואל כהן   shmuelc@iai.co.il ב' 9 שקמים ציונה נס   ישראל ,ישראל 89302056 5.24E+08 89302057

3987 אורלב שבתאי   moriku@hotmail.co.il 26 כצנלסון קדימה 60920 ישראל ,ישראל 98992331 5.48E+08

3988 erez maat   erea555@walla.co.il 4 הגפן רמלה 72510 ישראל ,ישראל 89271089

3989 אורן עלפי   orenalfi@yahoo.com א' 40 קוק הרב הרצליה 46787 ישראל ,ישראל 99574243 5.29E+08 99519986

3990 RONNY TAL   RK11@BEZEQINT.NET NAIMAN 7 C MZKERET BATYA   ישראל ,ישראל 08‐9370239 050‐6757640

3991 בני אשכנזי   benny10@012.net.il 17 ערד י‐ם 96906 ישראל ,ישראל 5.05E+08

3992 בוריס פורמן   boris_furman@mail.ru דוד ניב ב"ש   ישראל ,ישראל 5.24E+08

3993 עשהאל כהן   assaell@walla.co.il 43/2 האלמוגים אשדוד   ישראל ,ישראל 5.48E+08

3994 אלעד צפירה   elad_shir@walla.com 13 ישעיהו אשקלון   ישראל ,ישראל 052‐3926585

3995 erez maa   erez555 4 הגפן רמלה 72510 ישראל ,ישראל 89271089

3996 עידו שמואלסון   snick@012.net.il 64 8 דורי יעקוב נתניה 1111 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.48E+08

3997 shabi maio   shabi_maio@hotmail.com hasaham 12/6 male adomim 99999 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.47E+08

3998 דניאל אשל escheld@zahav.net.il 4 המגדל כרכור 37670 ,ישראל ישראל 5.42E+08 5.07E+08

3999 irina makarov   irinam@phoenix.co.il rambam givataiim   ישראל ,ישראל 5.45E+08

4000 איליה בר‐חיים   ilyabar@gmail.com ג' 11 מרים גן רמת 52470 ישראל ,ישראל 052‐2996132 054‐4326713

4001 אילן יעקב   ilananat@012.net.il הדקל עדה גבעת 37808 ישראל ,ישראל 46388898 5.79E+08

4002 אילן מלול   tigris67@walla.co.il 3 לבונטין נתניה 42318 ישראל ,ישראל 98322938 5.78E+08 אין
4003 יקי ניסנבאום   yakinisenbaum@walla.co.il 14 חוגלה רחובות 76329 ישראל ,ישראל 5.29E+08 89466197 89364234

4004 ניר לוי   nirrin99@nana.co.il 73 מוהליבר יהוד 56208 ישראל ,ישראל 36322493 5.29E+08

4005 גיל גרינברג   gil1979@013.net 25 המבדיל גן רמת 52567 ישראל ,ישראל 5.45E+08

4006 אייל אורן   eo006@walla.co.il 4 הכרמל תקווה גני 55900 ישראל ,ישראל 5.45E+08

4007 גריי גולדשטיין   GRAY@GOLDSTEIN.CN 26 ארבל יגאל צור 44862 ישראל ,ישראל 97495999 5.44E+08

4008 Lior Hauth   liorh@spotnik.co.il 3 סטרומה הרצליה 46734 ישראל ,ישראל 5.44E+08

4009 ישראל גולדשטיין   talgol1@bezeqint.net 76 העברי הגדוד חיים קרית   ישראל ,ישראל 48412329

4010 יגאל הבשור   igi_b@walla.com 36 ארבעה ירושלים   ישראל ,ישראל 25858530 5.06E+08

4011 זוהר כורש   koresh10@smile.net.il 30/1 ויצמן יהוד 56000 ישראל ,ישראל 5.45E+08 35367694

4012 רמי הרטמן   hartman@inter.net.il 14 קטיף מעלות 24952 ישראל ,ישראל 04‐9572965 054‐3080899

4013 דני נפח   dani_napach1004@walla.com 2/77 הנשיא שמונה קרית 10200 ישראל ,ישראל 46940987 5.1E+08

4014 נועם יסעור   nyasour@gmail.com 2 דירה 13 גדעון השרון רמת   ישראל ,ישראל 5.45E+08

4015 רז יפה   raziyafe@netvision.net.il 164 בית אבי"ב מצפה 20187 ישראל ,ישראל 04‐9944344 054‐6743064

4016 דוד טל   tzipital@smil.net.il 19 סוחובולסקי רחובות   ישראל ,ישראל 5.24E+08

4017 אילן צרפתי   publix@walla.com 82 העצמאות אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 04‐8446782 5.23E+08 04‐8670647

4018 גאולה סהר   lior2020@bezeqint.net 26 יהודה בן נתניה 42305 ישראל ,ישראל 09‐8340996 052‐2783191

4019 רמי ריבלין   go_non@hotmail.com 20 שאול אביב תל 54355 ישראל ,ישראל 03‐6542742

4020 ערן וילנסקי   eran.vilensky@intel.com 3 הגולן כפר‐סבא 44252 ישראל ,ישראל 09‐7445687 054‐5551012

4021 ודים צבוטר   vadim‐123@bezeqint.net 21 הסבוראים אביב תל   ישראל ,ישראל 5.46E+08 36436077

4022 מירב אליהו   meraveliyaho@walla.com 2 עגיב כמוס הרב יהודה אור 60205 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.05E+08

4023 חזי ענבים   harelanavim@yahoo.com 61 כרמים ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 02‐5346466

4024 עמרם וקנין   ahvihi@gmail.com מוהליבר יהוד 56000 ישראל ,ישראל 03‐5366422 5.03E+08 03‐5366422

4025 שירה בריק   shiramih@netvision.net.il חדרה תקווה פתח   ישראל ,ישראל 39217079 5.45E+08

4026 רועי נגר   frost3@walla.co.il תרנא חדרה 38381 ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.42E+08

4027 אילנה גורביץ'   hyperion20@gmail.com 8 דירה 64 ירושלים ראשון‐לציון 75324 ישראל ,ישראל 39502531 5.26E+08

4028 י מ   wind47@msn.com ‐ יגאל צור 44862 ישראל ,ישראל 5.44E+08 ‐

4029 תם אבירם   tomasaviram@hotmail.com פומבדיתא אביב תל 64234 ישראל ,ישראל 052‐3488483

4030 אריה פריי   aryehf@gilon.com 28 מרגלית נאות תקוה פתח 49742 ישראל ,ישראל 03‐9072602 052‐8934300

4031 חן בן דן   bdchen@inter.net.il 21 ויצמן השרון רמת 47226 ישראל ,ישראל 35477865 5.23E+08 7.74E+08

4032 אלי ברעם   E_BRM@yahoo.com 355 על 2 רזיק ירושלים 91240 ישראל ,ישראל 052‐4322808

4033 עדנה סלמן   ednasa@justice.gov.il פת 4 ,שכונת בעהם אריה ירושלים 93282 ישראל ,ישראל ‐5.1E+08 5.06E+08 6285438

4034 שלמה מרמור   shlorit@gmail.com גילה 53\20 הגומא ירושלים 93897 ישראל ,ישראל 5.45E+08

4035 ירון קליין   yaronkle@yahoo.com 10 הירקון יבנה גן 70800 ישראל ,ישראל 08‐8571747 054‐2114838

4036 ימית בן דוד גניש   yamit_b@walla.co.il 41 זנגויל נתניה 42297 ישראל ,ישראל 5.24E+08

4037 עמוס פיאט   fiat@tau.ac.il 20 אש שלום אביב תל   ישראל ,ישראל 03 6477085 03 6409161

4038 ברק קליין   baraklain@hotmail.com ג 68 טשרנחובסקי ירושלים 92585 ישראל ,ישראל 26781023 5.43E+08

4039 עדיאל זינדני   adiko81@!gmail.com 67 פנחס מוקסיי רחובות 76587 ישראל ,ישראל 08‐9355786 052‐4463808

4040 עדיאל זינדני   adiko81@gmail.com 67 מוקסיי רחובות 76587 ישראל ,ישראל 08‐9355786 052‐4463808

4041 כרמית גל   TAMIR_SH5@WALLA.COM 10/7 ארי בן יצחק דרך רחובות   ישראל ,ישראל 08‐9457902 054‐2456789

4042 חי יצחק מורד   losat@walla.com 3 צדק שערי ירושלים   ,ישראל ישראל 2231316 5.07E+08 25410678

4043 Ilan Avneri   ilan_avneri@yahoo.com pob 340 Givatayim 53102 ישראל ,ישראל 03‐6709437

4044 ARIE BERGHER   andi22@netvision.net.il GORDON1 P,T   ישראל ,ישראל 39305283 5.28E+08



4045 צח דרור   jock_dror@hotmail.com התפוזים חוגלה כפר 38880 ישראל ,ישראל 5.47E+08

4046 צפריר טאוב   tzafrir.taub@gmail.com 134 ז'בוטינסקי אביב תל   ישראל ,ישראל 050‐5556788

4047 אלון דוד   alon@link.net ידין יגאל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89715533

4048 אריאל סער   relsaar10@walla.co.il הרקון השרון הוד   ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.23E+08

4049 מיקי כהן   mikcohen@gmail.com 4/7 השופטים שמונה קריית 11602 ישראל ,ישראל 5.24E+08

4050 אלעד כהן   xbedboyx@netvision.net.il 16 זמנהוף חולון 58314 ישראל ,ישראל 35034170 4.22E+08

4051 nikolay yakoventsev   tom007@INBOX.RU SHMUEL HANAGID ASHDOD 77507 ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.07E+08

4052 לבנה ינקוביץ   allev7@gmail.com הירדן לפיד 73133 ישראל ,ישראל 89768088 5.23E+08

4053 הילה יעקב   hila9878@walla.co.il 10\1 החרצית אדם ישוב בינימין גבע   ישראל ,ישראל 5.03E+08 5.78E+08

4054 שמואל פריד   shmuelf9@netvision.net.il 39 הזוהר אביב תל 62914 ישראל ,ישראל 03‐6055478 050‐6299034 03‐6055478

4055 ישראל סיבוני   issi76@hotmail.co.il 8 משק עטרות בני מושב   ישראל ,ישראל 5.28E+08

4056 גדי אלגרבלי   lilz1@012.net.il 339 גילת גילת 85105 ישראל ,ישראל 08‐9960253 5.03E+08 08‐6567632

4057 אלמוג שרב   adsharav@zahav.net.il 4 הבנאי ירושלים   ישראל ,ישראל 26411728 5.09E+08

4058 marganit haik   rimon‐h@zahav.net.il 12 הרימון גאליה מושב 76885 ישראל ,ישראל 89319233 5.44E+08

4059 עליזה גהלי   galis2005@hotmail.co.il 17 הדולב רחובות   ישראל ,ישראל 89318208 5.29E+08

4060 איה שור שליו   aya@yiron.org.il יראון יראון 13855 ישראל ,ישראל 46868395 5.43E+08

4061 יהודה קם   yehudak@netvision.net.il 4 המסילה הרצליה 46580 ,ישראל ישראל 09‐9508165 054‐4596971

4062 עליזה גהלי   gelis2005@hotmail.co.il 17 הדולב רחובות   ישראל ,ישראל 89318208 5.29E+08

4063 אבי שמולביץ   ashmulevitz@kenes.com 29 שז"ר ראשל"צ 75700 ישראל ,ישראל 03‐9727547 03‐9727500 03‐9727555

4064 Edna Moriah   edna.moriah@gmail.com 18ג' המחתרת השרון רמת 47203 ישראל ,ישראל 077‐2001813 054‐4691594

4065 אולג סוקולוביץ   olegs@fil.co.il מסלנט ישראל ת"א 66172 ישראל ,ישראל 03‐5370520 054‐7924418

4066 ניר מונטג   nirmontag@hotmail.com 21 א.צ.גרינברג חיפה 34757 ישראל ,ישראל 48243931 48243357

4067 dedy zeharia   ddeeddyy@gmail.com shlomo hmelech 14 אביב תל 64377 ישראל ,ישראל 050:4014299

4068 תמר ויסמן   wisemon@actcom.net.il 22 ירקון שמש בית   ישראל ,ישראל 02‐999‐6267

4069 איציק יאיון   yaiz2@netvision.net.il ת.ד :4453 אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.78E+08

4070 דניאל לוי   levi.dani@gmail.com 6 הכרמל תיקווה גני 55900 ישראל ,ישראל 052‐8742548 03‐6353060

4071 יואב קנפו   yoavknafo@walla.co ציפורן עלית נצרת 1700 ישראל ,ישראל 46468952 5.28E+08

4072 רונן הראל   ronench@013.net אורן מתן   ישראל ,ישראל 39016633 5.07E+08

4073 יובל ינוביץ   yanyuval@walla.co.il 11 ישראל שבטי גדרה   ישראל ,ישראל 88591019 5.48E+08

4074 נחשון אברהרד   nachshon1982@hotmail.com הישובים3 משטרת ירושלים   ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.08E+08

4075 הראל נאור   harelharel@yahoo.com 201 יהודה בני 12944 ,ישראל ישראל 5.08E+08

4076 יניב בנימיני   flatoutfnked@hotmail.com הקלרנית לציון ראשון 75571 ישראל ,ישראל ‐ 052‐2228039

4077 dezyca avny   dezyca@nana.co.il prof.sor47/5 holon 58808 ,ישראל ישראל 35590498 5.09E+08 35560710

4078 יעקב בלס   yakov_balas@wala.com 10 אבידן שמעון חולון   ,ישראל ישראל 35511026 5.23E+08 36521604

4079 Avi Schwartz   avi_s@netvision.net.il Bentov 47 Raanana 43229 ,ישראל ישראל 054‐2466759 09‐7446576

4080 רות שמיר rut66@netvision.net.il 17/14 אבידן דוד אביב תל 69260 ,ישראל ישראל 36440258 5.07E+08 36440320

4081 ami rozental   m_rozltd@netvision.net.il mazini haifa   ,ישראל ישראל 8343629

4082 אלכס בילינסון   alexbil@nonstop.net.il איביקור2\1 צפת 13100 ישראל ,ישראל 46922235 5.46E+08

4083 אדי בית הזבדי   eddiebh03@yahoo.com 2#13 אלטמן אריה ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐5316043 050‐6201011

4084 איליה בוגצ'וב   ilya92@bezeqint.net 41 החורש כליל דימונה 86000 ישראל ,ישראל 86570059

4085 גבריאל שרעבי   doronbenyossef@hotmail.com 20 סמואל הרברט תקווה פתח 49429 ישראל ,ישראל 03‐9305858 5.03E+08

4086 אסף אלוש   aiosh@012.net.ilששa דוד11 קניאל עפולה   ישראל ,ישראל 7.76E+08 5.22E+08

4087 יוסי שרושי   yossis1st@013.net.il הכרמל נוף אתא קרית   ישראל ,ישראל 8454121

4088 אלון ירדני   alonyardeni@hotmail.com 9 שפיגלמן נתניה 42751 ישראל ,ישראל 5.48E+08

4089 שלמה כהן   cohenron2.bezeqint.net 8 שרי ראובן ירושלים 97246 ישראל ,ישראל 02 5867677 054 5331040 02 5820071

4090 יואב שטרנברג   styoav@netvision.net.il 4/5ב מיטל שמש בית 99611 ישראל ,ישראל 29921087 5.07E+08

4091 דן גבאי   gabbay@zahav.net.il 1 המאבק מבוא ירושלים 97877 ישראל ,ישראל 25810584 5.46E+08

4092 איתי ס.   etaisandel@yahoo.com 211 ערוגות מושב 79864 ישראל ,ישראל 88582057 5.02E+08

4093 תומר גיל   tomergil22@walla.co.il רלוונטי לא יראון 13855 ישראל ,ישראל 46868344 5.28E+08 רלוונטי לא
4094 עמית זית   amitzait@yahoo.com יוחנן רמת קיבוץ יוחנן רמת קיבוץ 30035 ישראל ,ישראל 48459247 5.24E+08

4095 maya gringerg   maya_g@walla.co.il יהוד תקוה פתח   ישראל ,ישראל 5.44E+08

4096 יוסי שמושקוביץ   smos@netvision.net.il 3 רבוצקי רעננה 43220 ישראל ,ישראל 97418285 5.06E+08 5.09E+08

4097 פנחס דודמן   dpini@bezeqint.net היובל רעננה 43400 ישראל ,ישראל 97415860 5.24E+08 97415860

4099 Tami dayan   tami.dayan@gmail.com simtat hayayin 9 jerusalem   ,ישראל ישראל 5.24E+08 25670583

4100 בכור קריחלי   bak102@gmail.com 6/62 ניצן אור‐יהודה 60502 ,ישראל ישראל 03‐5334353 057‐7788588 03‐5334353

4101 ran bar‐shua   ranb@emblaze‐vcon.com bar kochva hertzelia 46440 ,ישראל ישראל 052‐5345504 09‐9547286 09‐7627801

4102 דניאל גרויא   danielgruia@hotmail.com חרמון עלית יוקנם   ישראל ,ישראל 5.07E+08 49935172 49935172

4103 מיכאל דורפמן   dmike0@gmail.com 8 דירה 2א הנביאים השרון רמת   ישראל ,ישראל 052‐6201167

4104 יהודה אלזם   yelzam@yahoo.com 5א אנילביץ מוצקין קרית 26231 ישראל ,ישראל 48772385 5.07E+08

4105 regina gavrilov   reginar ahavat zion 9\2 qriyt yam 29000 ישראל ,ישראל 5.43E+08

4106 עודד קדם   oded@kashya.com 4 מנדלסון תל‐אביב   ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

4107 יואב שני   yydshani@bezeqint.net 17א' עגנון שי רעננה 43380 ישראל ,ישראל 97727675 5.45E+08

4108 מרק זבלוצקי   mediospro@rambler.ru מזר בניימין שבע באר   ישראל ,ישראל 5.47E+08

4109 בדיקה בדיקה   support@livedns.co.il בדיקה בדיקה 27627 ישראל ,ישראל 74747474 7.47E+08

4110 איסק פלדמן   lora7@bezeqint.net הימים ששת חדרה 38361 ישראל ,ישראל 5.5E+08 46342614

4112 שלומי צרפתי   stsarfati@hotmail.com 11 ליברמן אביב תל 64243 ישראל ,ישראל 5.48E+08

4113 איל ענבר   eyali@hishtil.com אין  ‐און רם מושב 19‐205 ישראל ,ישראל 050‐2001331 04‐6499447

4114 עמית גלברד   sagoly@gmail.com 4 שניאור זלמן הרצליה   ישראל ,ישראל 050‐2233322

4115 יאיר אטיאס   sivi_a@netvision.net.il 7 אתא חיפה 20800 ,ישראל ישראל 5.23E+08 5.25E+08

4116 פליקס בקר   uh440@iec.co.il 11 הלילך אור‐עקיבא 30600 ישראל ,ישראל 054‐4724860

4117 אבי שנברן   shabi1980@hotmail.com ישורון השרון הוד 45200 ,ישראל ישראל 97427890 5.09E+08

4118 יואב ספיון   yoav.safian@gmail.com 35 יהודה אלעזר ישוב 90942 ישראל ,ישראל 02‐9931713 052‐3636087

4119 ענבל שבו   inbalmok11@walla.co.il טוב שם הבעל אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 48440080 5.77E+08

4120 לואיז גרין   louixg@gmail.com 5 דירה 13 עזרא בן אביב תל   ישראל ,ישראל 5.24E+08

4121 יהודית שילה   dro10@smile.co.il 9ב' אל בית גינות אל בית 90631 ,ישראל ישראל 29709688 5.48E+08

4122 לביא אבני   milavni@012.net.il 4 החצב צורן   ישראל ,ישראל 98989566 5.05E+08

4123 שוש רותם   shosh@savta.co.il 22/3 רפידים אביב תל 69982 ישראל ,ישראל 03‐6475191 050‐6888261

4124 רינה רייזין   drrinareisin"bezeqint.net 23 גבעתי אשקלון 78471 ,ישראל ישראל 86730592 5.44E+08

4125 רינה רייזין   drrinareisin@bezeqint.net 23 גבעתי אשקלון 78471 ישראל ,ישראל 86730592 5.44E+08

4126 חגית גרינברג   hagitrubin@yahoo.com 50 אמנו רחל ירושלים   ישראל ,ישראל 26781038 5.08E+08

4127 אלי ביטס   ellib@012.net.il 15 הרדוף נשר   ישראל ,ישראל 04‐8217212 050‐4045134 04‐8217212

4128 איציק מצליח   isaac.mazliach@gmail.com 16 בשמת שוהם 73142 ישראל ,ישראל 03‐9792313 052‐4786050



4129 Michael Hefetz   hefetzmichael@gmail.com Etrog 6A/2 Kiryat Yam 29064 ישראל ,ישראל 5.03E+08

4130 דוד דקר   vineto@gmail.com 19 אשל ביאליק קרית 27036 ישראל ,ישראל 04‐8718799 052‐4209867

4131 מאיה אלבו‐אלרום   thebard@zahav.net.il 9 שלזינגר תקווה פתח   ישראל ,ישראל 5.29E+08

4132 סער לחמי   nimrod19@smile.net.il 4 השופטים אביב תל   ישראל ,ישראל 5.05E+08

4133 אריק איטקין   miti81@bezeqint.net הנביאים021/7 אשדוד 77473 ישראל ,ישראל 08‐8645273 050‐6908658 03‐5235558

4134 רוני פרידמן   roni_friedman@walla.com 39 האלון חדרה 38244 ישראל ,ישראל 46248537

4135 אורי וורנר   wer10@actcom.net.il 119 הגליל חיפה 32683 ישראל ,ישראל 48232148 5.24E+08

4136 רונן אופיר   rco1@bezeqint.net 13/7 אברבאנל פתח‐תקווה 49421 ישראל ,ישראל 03‐9303312 054‐6818317

4137 אסף צורף   asaf_zoref@yahoo.com 21 הורד יעקב באר 70300 ישראל ,ישראל 89295494 5.48E+08

4138 יוסי ציטרון   ydj@zhav.net.il 2 הקוממיות אריאל 44837 ישראל ,ישראל 39364262 5.44E+08

4139 טולי שמואלביץ   tuli@redeer.co.il המייסדים בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 5.09E+08 46288842 46288833

4140 mania osharenko   osharen@gmail.com shevet asher 17 petah tikva 49303 ישראל ,ישראל 39329390

4141 יוסי ציטרון 58246299 ydj@zahav.net.il 2 הקומיות אריאל 40700 ישראל ,ישראל 39364262 5.26E+08

4142 נטע קרפ   netakarp@gmail.com 45 וולפסון לציון ראשון 75203 ישראל ,ישראל 39563305 5.47E+08

4143 ליאורה חורש   liorahoresh@yahoo.com 1 לוי גן רמת 52494 ישראל ,ישראל 5.25E+08 7549999 7549998

4144 פבל כץ   katzpa@012.net.il גוטמן תיקוה פתח 49341 ישראל ,ישראל 050‐7299678 03‐9048545

4145 רינה גולן   golanrina@hotmail.com 44 דירה 10 החרצית חולון 58550 ,ישראל ישראל 03‐6517677 054‐4676381

4146 אינה מילמן   inof@bezeqint.net 7 גרופן נחל אדומים מעלה 98430 ישראל ,ישראל 02‐5351212 054‐5705622

4147 רוני לושי 52196730 ronilush@bezeqint.net 1 ההסתדרות השרון הוד 45270 ישראל ,ישראל 09‐7420137 050‐5201659 09‐7420137

4148 Jean‐Claude Khoury   jclaude@zahav.net.il p.o.b. 413 Abu‐Snan 24905 ישראל ,ישראל 4 054‐5552533 04‐9804980

4149 Haim Peer   haimus@gmail.com 140 Morningside Rd Paramus 7652 ישראל ,ישראל 201 445‐1186

4150 דוד גורני   gornid@hotmail.com דולפין מכמורת 40297 ישראל ,ישראל 98663301 98665038

4151 איריס רז   irisr@nana.co.il 25 עשר האחד לציון ראשון 75351 ישראל ,ישראל 39581587 5.29E+08

4152 נפתלי בלייך   nmb50@walla.co.il 8 הירשפלד לציון ראשון 75244 ישראל ,ישראל 39652383 5.09E+08

4153 ערן שטרית   gidish1@zahav.net.il 8/2 קיפניס לוין שבע באר   ישראל ,ישראל 5.74E+08

4154 שלומי מזרחי   Shlomi55555@hotmail.co.il 29 ארלוזורוב חולון 58325 ישראל ,ישראל 35037455 5.02E+08

4155 צחי צימרמן   ofekzim@zahav.net.il 20/54 סנש חנה חיפה   ישראל ,ישראל 04‐8362002 5.09E+08

4156 ניר אמבר   nirambar@netvision.net.il 15/7 צדוק רבי ירושלים 93342 ישראל ,ישראל 052‐5111646

4157 אמיר גוברין   amirgovrin@013.net.il קלי אביב תל   ישראל ,ישראל 050‐3338306

4158 יואב קאפח   tomy_1@bezeqint.net נהלל נהלל 10600 ישראל ,ישראל 04‐651533 054‐4515011

4159 משה יפה   yosiyafe@netvision.net.il 47 מימון כפר מימון כפר   ,ישראל ישראל 08‐9941291 050‐5295886

4160 אודי בנארוש   udi9000@hotmail.co.il הריף אופקים 80300 ,ישראל ישראל 5.78E+08 5.78E+08

4161 אוהד ויסברג   moshewei@netvision.co.il אין בל"ג 36007 ,ישראל ישראל 054‐8181611

4162 צוריאל פרץ   bzp001@motorola.com 5 דירה 10ב הגולן שמש בית 99581 ישראל ,ישראל 29917088 5.78E+08

4163 בועז שפירא   bshapira@nds.com 13 דרייפוס משפט ירושלים 97297 ישראל ,ישראל 25865288 5.46E+08

4164 לפלר אהרון leflerp@gmail.com 22 קהיר קדושי חולון 58361 ,ישראל ישראל 35045675 5.23E+08

4165 שלמה קוגלר   kuglersh@netvision.net.il 6 דוב הסרן גן רמת 52222 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.44E+08 5.09E+08

4166 אורי מאירי 50692086 meiriuri@hotmail.com 581 ורדה הר מכבים 71908 ישראל ,ישראל 08‐9264082

4167 יוסי צומת   yossi@shopping.com ביאליק אביב תל 63324 ישראל ,ישראל 03‐6204528 054‐4892011

4168 דוד מלניקוב   davidmelnikov@gmail.com 69 סמילנסקי נתניה 42007 ישראל ,ישראל 5.48E+08

4169 ithak chen   ithak_chen@bezeqint.net 4 דירה 44 קוסובסקי אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐3041341

4170 david banfield   david17880543@yahoo.com 33 מודעי יצחק שבע באר   ישראל ,ישראל 08‐6490194 5.25E+08

4171 משה סמוכה   msamocha@hotmail.com 9 דירה 8 בלוי תקווה פתח   ישראל ,ישראל 052‐3421231

4172 דורון הרפז   HARPZD@POBOX.COM 30 דירה 7 ביאלר קלמן רחובות 76661 ישראל ,ישראל 5.45E+08

4173 דורון פסקל   doron_pascal@nana.co.il 26 פבריגט גן רמת 52323 ישראל ,ישראל 5.47E+08

4174 פ בן ישי   liad88@walla.co.il 19א ההדר שמש בית 9900 ישראל ,ישראל 9916337 5.45E+08

4175 אסף ניזרי   asaf_nizri@hotmail.com 6 יודפת קצרין 12900 ישראל ,ישראל 5.45E+08

4176 שקד שקד   shaked‐sh@012.net.il תל‐חי כ"ס   ישראל ,ישראל 09‐7666747 09‐7666813

4177 שמואל הברמן   shmuel5@012.net.il 13א' יהושע גמלא בן השרון הוד 45322 ישראל ,ישראל 97405883 5.48E+08 97405883

4178 מרדכי ששון   m_s@bezeqint.net 41 תורן חיים ירושלים 97823 ישראל ,ישראל 5.24E+08

4179 אביטל רייך   avitalr_@hotmail.com 39/5 הבילויים ר"ג 52297 ישראל ,ישראל 5.45E+08

4180 חגי כהן   hagai_cohen@hotmail.com 41 העמק יונה כפר 40300 ישראל ,ישראל 054‐8090502

4181 אלון לילי   ALONL@ALONL‐J.CO.IL 4 המבדיל גן רמת   ישראל ,ישראל 052‐3915678

4182 מיקוד 91 בע"מ נחמני סמי   mikud@bezeqint.net 15 פארן ירושלים 97802 ישראל ,ישראל 02‐5811411 02‐5815165

4183 שלומי יגר   slion@inter.net.il 6 שפירא גבעתיים   ישראל ,ישראל 37317131 5.08E+08

4184 וולפסון יבגני   evgenie@netvision.net.il 25/13 תימורים העמק מגדל 23039 ישראל ,ישראל 4546685 5.46E+08

4185 דניאלה אברהם   DANIELAA@HAIFA.MUNI.IL 16/4 הדקל הכרמל טירת 39020 ישראל ,ישראל 48572514

4186 אלכס ליטמנוביץ   alexli@cellcom.co.il 21 בנטל יוקנעם   ישראל ,ישראל 49597248 5.22E+08

4187 עדי פוליטנסקי   adi_pol@hotmail.com 3 אלעל הרצליה   ישראל ,ישראל 09‐9548789 052‐3989747 04‐9980512

4188 מיכל כהן סולל   michalko_80@yahoo.com חלוצה ד.נ רביבים קיבוץ 85515 ,ישראל ישראל 054‐2401267

4189 ניר עברון   nir_evron@yahoo.com 10 דירה 9 שפינוזה אביב תל   ישראל ,ישראל 5.45E+08

4190 אשר בן‐ארי   asher@deadsea‐cosmetics.com 15/5 תור ערד 89071 ישראל ,ישראל 08‐9974667 054‐2001331

4191 שי כהן   s‐my@bezeqint.net רעננה 45 הנשיאים השרון הוד   ישראל ,ישראל 5.45E+08 97444788

4192 אורן אגו   sizers_oren@msn.com בריה גן רמת 69221 ישראל ,ישראל 5.25E+08

4193 יוסי ידיד   rtu8@bezeqint.net המכבים שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39794777 5.46E+08

4194 יפתח אדמוני   i_walla.co.il 35 ישראל נצח השרון הוד 45286 ישראל ,ישראל 5.44E+08

4195 מרדכי כץ   liam3@bezeqint.net 10/ב פרוג שמעון ר"ג 52482 ישראל ,ישראל 03‐6736514 5.23E+08

4196 אריאל פרידמן   arielf10@yahoo.com יריחו ד.נ .חבל אלון יישוב 90618 ישראל ,ישראל 02‐9978498 054‐4960543

4197 אילן בן אריה   gmail@munchilla 5/3 עקיבא רבי שבע באר 84531 ישראל ,ישראל 89910507 5.42E+08

4198 כוכי נומה   cochi.numa@gmail.com 4/30 לב בר חיים שבע באר 84277 ישראל ,ישראל 052‐6056324 08‐6487736

4199 אפרים כתר   Zehavi91@bezeqint.net 17/5 אבנר אריאל 44839 ישראל ,ישראל 03‐9364482 052‐3892833

4200 יאנה סידרמן   edik06@mail.com 5 דירה בית8 כהן ברוך חיפה   ישראל ,ישראל 5.45E+08

4201 ליאור מירון   klimber1@bezeqint.net ברנר הרצליה   ישראל ,ישראל 99587817

4202 ליאור כהן   liorcohen@gmail.com 2 הנוטר השרון רמת 47210 ישראל ,ישראל 03‐5493286 054‐7737727 03‐5493286

4203 עדיאל יצהרי   yitzhari72@walla.co.il 7 יחזקאל רחובות 76564 ישראל ,ישראל 08‐9468545 054‐7831153 08‐9419732

4204 סטלה שטיין   alon2107@walla.co.il חברוני פנחס ירושלים   ישראל ,ישראל 26418259 5.45E+08 5.45E+08

4205 menachem matsa   mmatsa2000@yahoo.com ameshahrerim 104/55Beer sheva   ישראל ,ישראל 077 4077704 5.42E+08

4206 מרים ליבוביץ   iebo@012.co.il 11 אל בית אשקלון 78475 ישראל ,ישראל 5.08E+08

4207 אבישי גרייצר   agraitzer@bezeqint.net 44 קלאוזנר רעננה 43367 ישראל ,ישראל 97711057 5.07E+08

4208 גבעון ורה   vera@plastimat.co.il 110 נמיר דרך ת"א 62507 ישראל ,ישראל 35440264 5.42E+08 35182527

4209 גדי מזרחי   gadimiz@bezeqint.net 24/5 הנביא שמואל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 050‐6275330 08‐9730101 89770558

4210 alex gurevich 3.11E+08 alexg62@012.net.il hativat karmeli 61/2 karmiel 21991 ישראל ,ישראל 04‐9582081 054‐6385603



4211 יוסי דוניצה   yosi9999@walla.com חניתה חיפה 32440 ישראל ,ישראל 48228860 5.22E+08

4212 שרון אורגד   sharon@baraklaw.co.il 9 דירה 3 שפירא צבי אביב תל   ישראל ,ישראל 7515656 5.25E+08 7515654

4213 שלומית משה   MLIROM@ INTER.NET.CO.IL 3 ברנדה פתח‐תקוה 49600 ישראל ,ישראל 9341022 5.47E+08

4214 שרון אלבז   PONPON1@BEZEQINT.NET השושנים עילית נצרת 17000 ישראל ,ישראל 052‐2763813 04‐6576569

4215 רועי עלפי   royi344@012.net.il 39/3 ניסיים יצחק הרב ירושלים   ישראל ,ישראל 5.05E+08

4216 יצחק מור   m2803z@gmail.com 19 קרלן פרץ לציון ראשון 75259 ישראל ,ישראל 03‐9662010 054‐3028747 03‐9678867

4217 חיים זילבר   silber1@zahav.net.il 2 קושניר ניסן ירושלים 97280 ישראל ,ישראל 5863758

4218 תומר רשף   tomer.reshef@gmail.com אלון ,202 גאליה מושב 76885 ישראל ,ישראל 08‐9319166 054‐4512342 08‐9474995

4219 אלכס שוסטר   alexshuster10@walla.com 21/10 היסוד קרן נהריה 22446 ישראל ,ישראל 5.28E+08 5.28E+08

4220 yoram mtityahu   yoram@rokar.co.il aliyaho mridor jerusalem   ישראל ,ישראל 25329834

4221 נעים זלכה   sharr0@walla.com הירדן גן רמץ   ישראל ,ישראל 36746057

4222 אלון זלטקין   alonzl@smile.net.il ב כניסה 14\49 הציונות דרך אריאל 44837 ישראל ,ישראל 39367838 5.29E+08

4223 גיא הלוי   guyshulamit@yahoo.com יבנה קבוצת יבנה קבוצת 79233 ישראל ,ישראל 88548225 5.07E+08

4224 יוני הירש   tzipony@bezeqint.co.il נוב נוב 12921 ישראל ,ישראל 46600253 5.08E+08

4225 אליהו בראודה   e_braude@hotmail.com 293 אפרים בני אביב תל 69414 ישראל ,ישראל 36471132 5.43E+08

4226 דורון לפלר   mi_mitasek@yahoo.com 5 החשמונאים אביב תל   ישראל ,ישראל 5.24E+08

4227 בני תמים   benit@moch.gov.il 9 הפלוגות חיים קריית   ישראל ,ישראל 48722852 5.06E+08 46088304

4228 צבי קיסר   tsikiksr@yahoo.com 10 סנה משה חיפה   ישראל ,ישראל 052‐4775221

4229 רונית נירן   ronit387@walla.co.il 2 דירה 7 בניין אריה מזל ירושלים 97831 ישראל ,ישראל 02‐5857657 052‐5622613 02‐5857657

4230 ירמי קורן   netoyermi@walla.co.il 1 ארלוזורוב חיפה 33105 ישראל ,ישראל 0524‐779898 48608060 48608074

4231 אלמוג בן דוד   almog1811@walla.co.il 14 שטרית שבע באר   ישראל ,ישראל 08‐6413229 050‐7788297

4232 דוד בר   d‐mary@013.net 1/4 ברק לוד 71281 ישראל ,ישראל 89253398 5.29E+08

4233 דוד ציטרון   daivd@012.net.il 1/604 טץ גרשון קרית נהריה 22227 ישראל ,ישראל 49826116 5.06E+08

4234 אילן אופיר   oilan1@yahoo.com 14 השולחן פאת אביב תל 67451 ישראל ,ישראל 03‐6955903 054‐5209316

4235 משה חכמון   moshe_55@bezeqint.net 80 מחל אביב תל 67291 ,ישראל ישראל 03‐7393344 054‐4391093

4236 אבי מיארה   shiluv‐b@zahav.net.il מבטח נווה מושב מבטח נווה 79850 ישראל ,ישראל 88573530 5.78E+08

4237 teymur abbasov   ashqelon@list.ru eli coen ashqelon 78322 ישראל ,ישראל 08 6725961 5.48E+08

4238 תומר יוסף   ouxor@bezeqint.net ב 29 ההדרים פרדס‐חנה 37037 ישראל ,ישראל 050‐8588637 04‐6231834

4239 Alexander Shteyn   alex_sht@012.net.il Bialik 8/2 Kefar‐Sava 44448 ישראל ,ישראל 052‐6863844 054‐7791727

4240 יוליאן זילברמן   julianz@mcc.org.il 230 וייצמן רעננה 43663 ישראל ,ישראל 09‐7710274 057‐8162602

4241 שרון שגיא מרקוביץ   sharonsagi@walla.co.il 15 הזית ב' בילו כפר 76965 ישראל ,ישראל 5.42E+08 89455870 89455870

4242 עמוס שועה   hatul@hotmail.com 34 הדקל הרצליה 46313 ישראל ,ישראל 5.05E+08

4243 בעז חבקין   boazhavkin@bezeqint.net 32 ביאליק קדימה   ישראל ,ישראל 98910064 5.45E+08

4244 דרור אביגב   drora@super‐pharm.co.il גנים 1.38נווה תמרי מוצקין קרית   ישראל ,ישראל 48740449 5.44E+08

4245 תמר ברגמן   zevtamar.@netvision.net.il 6 הנשיא ירושלים 92188 ישראל ,ישראל 02‐5630339 050‐2173667 02‐5663742

4246 יפה כהן uok20@bezeqint.net 3 העצמאות ביאליק קרית ,ישראל ישראל 04‐8767140 04‐6550910 04‐8184002

4247 ויקטור מימון   vik014@bezeqint.net 12 הדישון ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6795514 0547‐899601 02‐6528690

4248 גדעון אמיר   gideon_a@hotmail.com 49 השלום רעננה 43561 ישראל ,ישראל 97717193

4249 יצחק צרפתי   izak@tsarfati.com 22 לובמן לציון ראשון 75318 ישראל ,ישראל 03‐9678757 052‐2651868 03‐9678757

4250 עופר פינקר   op_314@hotmail.co.il 14 מרגולין רחובות 76225 ישראל ,ישראל 054‐5340490

4251 ערן גלבוע   gilboaeran@hotmail.com אפטר אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐4455361 052‐8757426 03‐5628742

4252 א שוורצברג   shelina@013.net.il מולכו שלמה באר‐שבע 84515 ישראל ,ישראל 08‐6414415 5.45E+08

4253 נדב הראל   nadav@eve‐ltd.co.il קוק הרב ק.מוצקין 26314 ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.09E+08

4254 אורי בנימין   ori_81@walla.co.il 25 פלורנטין ירושלים 96831 ישראל ,ישראל 5.05E+08 26433018

4255 iosif gilrei   gilrei4@walla.com segula 4 nanaryya 223344 ישראל ,ישראל 49982897

4256 לאוניד בניי   leon‐b@mail.ru 50‐4 לולב נצרת‐עילית 17511 ישראל ,ישראל 5.25E+08 04‐6465202

4257 רפאל כתב   rkatav@yahoo.com 81 הבנים דרך פרדס‐חנה   ישראל ,ישראל 5.43E+08 5.29E+08

4258 מיכאל רוטשילד   rorhschildm@012.net.il 11 העבודה רעננה 43411 ישראל ,ישראל 09‐7424091 050‐7215902 09‐7424091

4259 אילה קבלו   dabaver@walla.co.il 32 אפשטיין ישראל שבע באר   ישראל ,ישראל 08‐6409590 052‐5951953

4260 יוסי פרצ'יק   p_shay@walla.co.il 6 קשת העין ראש 48611 ישראל ,ישראל 39012780 5.48E+08

4261 אולגה דורפמן   olgadorfman@gmail.com 10 דירה 8 ארליך שמחה נתניה   ,ישראל ישראל 98653951 5.45E+08

4262 רחל דיזיצר   dizitzr@netvision.net.il 6 הספורט חיפה   ,ישראל ישראל 04‐8229797 052‐4807781

4263 שאול מעתוק   erez555@walla.co.il 4 הגפן רמלה   ישראל ,ישראל 89271089 5.45E+08

4264 דמיטרי בודקו   adz1@mail.ru 221/15 שד 'גת גת קרית 82000 ישראל ,ישראל 054‐4579136 054‐4579136

4265 ארז וולף   erez_wolf@hazorea.org.il הזורע הזורע קיבוץ 30060 ישראל ,ישראל 052‐3386181 04‐9899106

4266 ניר שמחוני   simnir@netvision.net.il 9 דירה 8 רחמילביץ משה ירושלים 97824 ישראל ,ישראל 5.07E+08 25836545

4267 משה בלחסן   oko@golan.org.il 42 משק הגולן ד.נ .רמת שעל 12420 ישראל ,ישראל 5.78E+08 46985498

4268 מוטי בילגורי   mottiviolin@hotmail.co.il 30 סמילצ"נסקי האחים לציון ראשון 75234 ישראל ,ישראל 03 9665402 050 5782778

4269 אלכס גמרניק   alexg@optitex.com 3 דירה 27 רוטשילד חדרה 38268 ישראל ,ישראל 5.48E+08

4270 יאיר לברטוב   yblevertov@baram.org.il 1 יונה ברעם 13860 ישראל ,ישראל 46988276 46988345

4271 צבי שטחל   zvi_s@walla.com 91 כוכבא בר ירושלים 97892 ישראל ,ישראל 050‐7114889

4272 שיר רחמים   shir_rahamim@hotmail.com 74 ביאליק גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐6722790 052‐6111687 03‐6722790

4273 אלי לנדאו   elilan@bezeqint.net 6 לנדרס גן רמת 52260 ישראל ,ישראל 36774734

4274 זאב גולדשטיין   zeevirit@gmail.com ביאליק יהוד 56332 ישראל ,ישראל 7.75E+08 5.45E+08

4275 Yakov Sandomirsk   yakovsand@gmail.com 13/14 אלפסי ב"ש   ישראל ,ישראל 5.44E+08 5.44E+08

4276 שחר קליין   skzikit@012.net.il 15 ברלב יהודה אור 60417 ,ישראל ישראל 36345571 5.23E+08

4277 שמואל וינקלר   shmil2@012.net.il 60 הרימון אילה עין 30825 ישראל ,ישראל 5.23E+08

4278 ליאור עמית   lishlom@zahav.net.il 56 שמש עיר אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐2442125

4279 אבי כהן   ur81@walla.com 13א טרפון נתניה   ישראל ,ישראל 5.73E+08 98333845

4280 קלאודיו סיסטי   ccisty@hotmail.com olei hagardom 117/15Jerusalem 93801 ,ישראל ישראל 02‐6715930 0505‐902900 077‐4004015

4281 מיה גודמן   mayagood@hotmail.com א 11 המכבי תל‐אביב   ,ישראל ישראל 03‐5257678

4282 מאיר האואר   muki28@walla.co.il 42 יעקב קהילות ברק בני 51642 ישראל ,ישראל 5.79E+08

4283 יצחק משעלי   isac100@bezeqint.net 69 הרצוג הרב ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6785156

4284 אורלי שרייגו   orlee@shrago.net השחר כוכב השחר כוכב 90641 ישראל ,ישראל 02‐940‐0570 052‐540‐952

4285 יואב שדה   yoavs@rafael.co.il מס '279 יובלים 20142 ישראל ,ישראל 0524‐614875 04‐9990130

4286 טל דרור   taldror10@walla.com ג' 26 דיין משה דרך אביב תל   ישראל ,ישראל 5.26E+08

4287 שמואל דינרי   shmueld@bll.co.il אליעזר בן אריה תקוה פתח   ישראל ,ישראל 5.07E+08

4288 Nissim Yonash   nissimy@hazera.com Nitzana Gan‐Yavne 70800 ישראל ,ישראל 054‐5656358

4289 אלכס קמינסקי   alexkatira@mai.ru ב אשכול שמונה קריית 11531 ישראל ,ישראל 04‐6800456 050‐6630522

4290 Amit Gill   amitgill@gmail.com 63 פרישמן תל‐אביב 64375 ישראל ,ישראל 052‐6251651 054‐5221953

4291 yoav brandt   yoav.brandt@zoran.com 2/1 דוכיפת חיפה 32991 ישראל ,ישראל 48237748

4292 יהודית כהן   amir‐cohen@bezeqint.net 4/1 תריג שמואל קרית 26385 ישראל ,ישראל 48403148 5.08E+08



4293 benjamin danan   benjo33@hotmail.com ravouski 104 raanana   ישראל ,ישראל 5.44E+08

4294 אורית פופלינגר   oritpop@hotmail.com 5 רוטשילד סבא כפר 44449 ישראל ,ישראל 09‐7657297

4295 איסר אריאל   Isar.Ariel@intel.com 8 יהודה גן רמת 52504 ישראל ,ישראל 03‐6131701 054‐6888460

4296 emad haj ihia   lineone25@hotmail.com 24 taibe 40400 ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.77E+08

4297 ישי שחר   bishkos@hotmail.com 4 מנדלסון ת"א   ישראל ,ישראל 5.44E+08

4298 מוטי זוהר   Yes‐z20@zahav.net.il שקד נהריה 22358 ישראל ,ישראל 04‐9514398 5.23E+08

4299 אבי נחמיאס   aviniv1@bezeqint.net ב' 70 גוריון בן שדרות מוצקין קרית 26424 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

4300 איציק גרינפלד   itsik.greenfeld@ecitele.com ד' 78 סבידור מנחם נתניה 42655 ישראל ,ישראל 09‐8850018 054‐5787594

4301 יוסי פיכמן   limornav@gmail.com יהודה מלכי הרצליה   ישראל ,ישראל 7.73E+08 5.78E+08

4302 אלכס קמינסקי   alexkatira@mail.ru 33 שמאי עמיקם םינה ראש 11200 ישראל ,ישראל 04‐6800456 050‐6630522

4303 Danny Croitoru   danny_croitoru@hotmail.com Raines Givatim 53461 ישראל ,ישראל 03‐7329735 054‐5985849

4304 אלעד בוקרה   booqra@bezeqint.net 50 שומרון שבע באר   ישראל ,ישראל 86411485 5.78E+08

4305 איציק אדזשווילי   itzik_a@elbit.co.il הרדוף כרמל טירת   ישראל ,ישראל 5.5E+08

4306 איתן קבילו   eytankab@netvision.net.il 37/1 מלצ'ט אביב תל 64287 ישראל ,ישראל 5.08E+08

4307 יורם כהן   yc699@walla.com 11 לחי אופקים 80300 ישראל ,ישראל 5.23E+08

4308 יהודית יהודית   harel123@012.net.il 14 אברהם גונדר השרון רמת 47223 ישראל ,ישראל 5.24E+08 35493277

4309 גלי נוה   galinaveh@yahoo.com 3 ראשונים אביב תל 65145 ישראל ,ישראל 050‐6870255

4310 אורלית אריאלי   ARIELIOP@BEZEQINT.NET 10 המעגל חוני תל‐אביב 62663 ,ישראל ישראל 03‐6053252 052‐3063810 03‐5109589

4311 חיים גלעדי   haimgil2@walla.com גדור הר אדומים מעלה 98460 ישראל ,ישראל 5.09E+08

4312 שלומי אקריס   akris1@walla.com BHHCRD טבריה   ישראל ,ישראל 5.06E+08

4313 אורן בן דור   orenbndr@hotmail.com 7 דירה 37 שלונסקי אביב תל 69400 ישראל ,ישראל 5.47E+08

4314 ג'ו שחף   joes@012.net.il 40 הרצל תקוה פתח 49435 ,ישראל ישראל 03‐9305729

4315 יעקב סונסינו   jsonsino@yahoo.com 1/13 מלכות הרוגי עפולה 18655 ישראל ,ישראל 46522024

4316 לריסה אולשנסקי   vikol0@walla.co.il לחם בית ראשון 75323 ישראל ,ישראל 5.25E+08

4317 אלדד כוכבי   eldadkohavi@hotmail.com קריניצי גן רמת 52433 ישראל ,ישראל 36704653 5.44E+08

4318 דוד ביסון   dudinka69@013.net 37/4 פרנקל ידידה הרב אביב תל 66071 ישראל ,ישראל 03‐518‐2649 052‐65‐665‐13

4319 ויסאם עביד   wesam.obeid@gmail.com ת"ד332 גדידה‐מכר 25105 ישראל ,ישראל 49967310

4320 איתן מן מן   eytanm@gmail.com 80 החורש שמריהו כפר 46910 ישראל ,ישראל 5.45E+08 99583832

4321 אלון ק   alonki774@walla.com אלון טבריה 15227 ישראל ,ישראל 46779171 5.23E+08

4322 עדו רון‐טל   rontido@gmail.com שחל סבא כפר 44380 ישראל ,ישראל 5.23E+08

4323 RAPAA עמר   AYALA42@ֲWALLA.CO.IL אביגד שבע באר   ,ישראל ישראל 86496308 5

4324 אלי הולצר   elieh@rafael.co.il 59 דפנה ק .ביאליק 27222 ישראל ,ישראל 48773237 5.24E+08

4325 אבי מלכה   don56565@zahav.net.il 84/16 רום יפה ירושלים 93905 ישראל ,ישראל 02‐6764603 050‐3956789

4326 משה אשכנזי   mosheash@hotmail.co.il 5 הגליל סבא כפר 44233 ישראל ,ישראל 97671463 5.24E+08

4327 חגי עוזי   uzi_54@walla.com גוריון בן שדרות תל‐אביב   ישראל ,ישראל 057‐7303849

4328 צור פרידמן tzur_f@netvision.net.il 27/29 בורלא חיפה 32812 ,ישראל ישראל 04‐8238014

4329 איתי רביב   shani_r24@walla.com מלקוש יבנה גן   ישראל ,ישראל 5.06E+08

4330 אמנון טלבי 4107439 clinic_p@zahav.net.il 35 הירדן נהר מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9702542 052‐8822277

4331 אריה רימר   a_riemer@netvision.net.il 14 הרתמים מעלה יהודה אבן 40500 ישראל ,ישראל 98997253 5.44E+08 98997189

4332 ran torres   ranchranch@nana.co.il 15 flat 6 kroze holon   ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.04E+08

4333 יוחאי כהן   yochai2@zahav.net.il 87/17 העצמאות אשדוד   ישראל ,ישראל 88663526 5.06E+08

4334 יורם נווה   naveh100@walla.co.il לילינבלום אתא קרית   ישראל ,ישראל 48456836 5.05E+08

4335 רונית קוסטא   costaronit@walla.co.il 5 החיל יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 46399405 5.29E+08

4336 אילון רגב   reilon@hotmail.com 9 אליהו ד"ר גן רמת 52621 ישראל ,ישראל 5.46E+08

4337 שחר יאיר   shahary@netvision.net.il 65 האורן ישי רמת 30095 ישראל ,ישראל 04‐9930719 054‐6644412

4338 אלון גץ   alon.getz@gmail.com נורית חיפה 34654 ,ישראל ישראל 04‐8258529 052‐8669883

4339 אייבי משולם   eby_meshulam@hotmail .com רשפים ת"א 67639 ישראל ,ישראל 5.42E+08

4340 אבי אופיר   djdudu@bezeqint.net 11/9 המכבי יהודה אשדוד 77543 ישראל ,ישראל 052‐3447595

4341 מגיקה משולם   megika@gmail.com א 15 רשפים אביב תל 67639 ישראל ,ישראל 5.23E+08 37302638

4342 iris levari   irisle@gmail.com 1snir ramathasharon 47226 ישראל ,ישראל 054‐5422285

4343 דב שמילוביץ   dov.shmilovich@gmail.com 10/733 אלעזר דוד חיפה 35081 ישראל ,ישראל 04‐8500565 0544‐518385

4344 ישראל בר‐יוסף   hbar@wisemail.weizmann.ac.il וייצמן 8 ,מכון ט שדרה רחובות 76100 ישראל ,ישראל 08‐9343497 050‐7716060

4345 דני קולצ'ינסקי   danny.kul@gmail.com גולדה נאות נתניה 42345 ישראל ,ישראל 050‐5412513

4346 Jon Weinstein   weinstein.j@gmail.com 180 weizman st kfar saba 44392 ישראל ,ישראל 97651187 5.25E+08

4347 רביב מלכס   raviv170@gmail.com עמוס אביב תל   ישראל ,ישראל 5.25E+08

4348 דן קרניבד   dan_k@inter.net.il 34 ונחלה מנוחה רחובות 76240 ישראל ,ישראל 08‐9493124 054‐9993868

4349 אלכסנדר קושניר   shunia@017.net.il 7/4 אלמוג נצרת‐עילית   ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.48E+08

4350 אורנה וקרט‐זרדז   ornavt@walla.co.il 910 אילת לב מלון אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.23E+08

4351 איל גולן   golanie@gmail.com 12 הורדים יצחק בית 42920 ישראל ,ישראל 5.78E+08 5.08E+08

4352 אלעד לביא   eladlavi@013.net.il 17 דירה 4 אילת אח"י סבא כפר   ישראל ,ישראל 050‐6388266 057‐8183298

4353 אייל דיכטר   eyal_001@yahoo.com 16 חוחית חיפה 32992 ישראל ,ישראל 48324081 5.47E+08

4354 יגאל חיון   huyon@netvision.net.il דויד מגדל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89703806 5.48E+08

4355 אורי אידן   yonatidan@hotmail.com א 174קומה הירקון אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐7711944 052‐3761364 09‐8664619

4356 מורדכי אלישע   guye@sassower.com 17/30 דקר לוד   ישראל ,ישראל 08‐9222629 054‐7738288

4357 יצחק קסטרו   balrock@walla.co.il 48/11 הטכניון דרך נשר 36702 ישראל ,ישראל 077‐5251512 054‐6440262

4358 sergey trosman   solo100@pop3.ru igal alon k.motzkin   ישראל ,ישראל 48757228 5.46E+08 48757228

4359 ehud soen   ehud_soen@hotmail.com החותרים קיבוץ החותרים קיבוץ 30870 ישראל ,ישראל 04‐8655979 5.45E+08

4360 קנדי אדמונד   candy.edmond@teva.co.il 131/1 גבירול אבן תל‐אביב   ישראל ,ישראל 054‐2249388 09‐8639883 09‐8921668

4361 יגאל חיון   YIGAL@CTS.CO.IL 31/2 דויד מגדל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89703806 5.48E+08

4362 חננאל דנוך   hannanl@zahav.net.il 8/2 סיני אשקלון   ישראל ,ישראל 08‐6718487 052‐3950716

4363 אופיר מצר   ofirmezer@gmail.com 11 גלוברמן יהושוע חיפה 34998 ישראל ,ישראל 054‐5604612 04‐8266246 04‐8266246

4364 Marina Vorobiov   vorovyov@bgu.ac.il Meggido Beer‐Sheva 84773 ישראל ,ישראל 5.46E+08

4365 מרק וולבה   markwo@zahav.net.il 6 דירה 9א גאולה סבא כפר 44254 ישראל ,ישראל 052‐5522665 054‐2326566

4366 Amos Cafri   cafri@012.net.il zruya 6 Jerusalem 93551 ישראל ,ישראל 02 6715349 5.07E+08

4367 גד צ'רני   gadcharny@gmail.com 12 זאב מבוא גן רמת 52413 ישראל ,ישראל 03‐6723195 5.05E+08

4368 יעלי קרני   yaeli@writeme.com 6 תר"ן רחובות 76248 ישראל ,ישראל 08‐9364837 054‐7619198

4369 רבקה דגורקר   degorker@walla.co.il 50/7 הרימון גת קרית 82000 ישראל ,ישראל 7.76E+08 5.02E+08

4370 Gur Eliash   gur_eliash@hotmail.com Lamed He 18 Haifa 32204 ישראל ,ישראל 04‐8320731 052‐3398285

4371 נתן ליזרוביץ   l_nati@netvision.net.il הסייפן אורנית 44813 ישראל ,ישראל 5.06E+08 39369158 39369887

4372 ZALI DEMENASHE   TNTRIP24@HOTMAILCOIL SHAPIRA BATֹYAM 59555 ישראל ,ישראל 35520444 5.45E+08

4373 עכככככככגג געכגכע   dgds@walla.com גכעגכ גכעיג 12345 ישראל ,ישראל 6543221 5326443

4374 עוזי צינאדר   uzi‐cin@zahav.net.il הגליל יהודה אור 60202 ישראל ,ישראל 03‐6340127 054‐5923190



4375 טובה נחום   tovanahum1@walla.co.il 16 יוכבד חיפה 34674 ישראל ,ישראל 04‐8241532 5.45E+08

4376 אמיר בן שמואל   aaamir33@walla.co.il 7 המחתרות סבא כפר 44534 ישראל ,ישראל 09‐7670167 052‐2524064

4377 עמרי כהן   cohen.omri@gmail.com 46 העצמאות תקוה פתח 49379 ישראל ,ישראל 03‐9337416 054‐7530405

4378 אלכס פלדמן   bella111@012.net.il 9/12 יהושפט המלך אשדוד   ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.23E+08

4379 שגיא גרין   sagi@secondw.com 5 האגוז יאיר כוכב 44864 ישראל ,ישראל 5.42E+08

4380  דמיטרי גורביץ   gurich@012.net.il 18 היסוד קרן אשקלון   ישראל ,ישראל 050‐6422190

4381 משה דהן   @015.net.ildntomer 45.11 ןויצמן נהריה 22402 ישראל ,ישראל 49000447 5.45E+08

4382 יששכר חזן   hazanfu@gmail.com 6 מן ירושלים 93711 ישראל ,ישראל 02‐6482553 0545‐220218

4383 לירון שרמן   shermanl@zahav.net.il 25 הזוהר אביב תל 62507 ישראל ,ישראל 35461950 5.45E+08

4384 Katia Manor   mkatia@netvision.net.il Kore Hadorot 21 Jerusalem 93387 ישראל ,ישראל 26722026

4385 משה דהן   dntomer@015.net.il 45.11 ויצמן נהריה 22402 ישראל ,ישראל 49000447 5.45E+08

4386 אלברט לשצ'ינסקי   albertl@012.net.il 451/11 גוריון בן עכו 24600 ישראל ,ישראל 49551213 5.46E+08 49551213

4387 נטע כספי   neta_caspi@hotmail.com 31 רופין רחובות 76353 ישראל ,ישראל 08‐9465765 054‐4486317

4388 אריאל פלוס   ariel_fellous@hotmail.com 9 העמק רחובות 76610 ישראל ,ישראל 5.28E+08

4389 עופר מנלה   mofer@tx.technion.ac.il 5 דולצ'ין חיפה 32882 ישראל ,ישראל 04‐8324638 052‐8451096

4390 עדנה מרק   idomark@GMAIL.CO.IL 3 הרצל שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 5231080

4391 שמעון דאבוש   shimd@walla.com 59 מירון אליהו ציונה נס   ,ישראל ישראל 5.78E+08 8940452

4392 leonid Vertlib   leov65@mail.ru 41/5 בלוי Petach‐tikva 49622 ,ישראל ישראל 5.25E+08 7.79E+08

4393 מאור מורדוך   maormo@zahav.net.il השיטה עכו 24412 ,ישראל ישראל 5.23E+08

4394 אורן בצלאל   livoren@netvision.net.il 28/8 גדי עין אילת 88000 ,ישראל ישראל 08‐6315395 054‐5646981

4395 אודי אור   udira1@017.net.il 7 דירה 72 עגנון ש"י הרצליה   ישראל ,ישראל 5.22E+08 5.22E+08

4396 אמיר זדה   amir.zada@gmail.com 13 חיים מקור ירושלים 93465 ישראל ,ישראל 5.07E+08

4397 ניסן שני   nissan.shani@gmail.com גלויות קיבוץ חולון   ישראל ,ישראל 35595407 5.47E+08

4398 עמידן רוט   amidanr@yahoo.com 23 דירה 61 האורזים נתניה 42000 ישראל ,ישראל 050‐8225001

4399 כפיר בנאי   kfir28@012.net.il ב 18 נחמן בן משה רבי לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.07E+08 39589393

4400 kaem evgenyy   sunrise80@013.net.il adas qazrin 12900 ישראל ,ישראל 5.07E+08

4401 רועי פורת   roiporat@gmail.com 11 השלום מעגל לציון ראשון   ישראל ,ישראל 03‐9415757

4402 רותי שמילוביץ   ronenfly@bezeqint.net 37 ויניק לציון ראשון 75241 ישראל ,ישראל 39673960 5.08E+08

4403 שולה טולדנו   shula_to@netvision.net.il 103 נוף יפה חיפה 34454 ישראל ,ישראל 04‐8387673 0544‐694681 04‐8360452

4404 שי מלחי   shaymalchi@hotmail.com 20 נשרים כנפי גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐6775670

4405 קרן ניצן   kerenn@gmail.com 23א' הכנסת גבעתיים 53379 ,ישראל ישראל 054‐7647274 אין אין
4406 יריב שושן   yarivsu@untermail.co.il 45 הציפורן העמק מגדל 23500 ,ישראל ישראל 46541521 5.47E+08

4407 רינת אלי   rinateli@hotmail.com 1 מקלב אורי יהוד 56270 ,ישראל ישראל 35365585 5.27E+08

4408 לב פובולוצקי   lev_povolotsky@walla.co.il 12 החוף חבצלת נתניה 42490 ישראל ,ישראל 5.46E+08 7.79E+08

4409 אייל כהן   eyaal3@walla.co.il הלוי יצחק הרב חולון   ישראל ,ישראל 03‐5015605 0522‐743708

4410 עמוס שוקן amos.schocken@haaretz.co.il 26 מאנה אביב תל 64363 ,ישראל ישראל 03‐6967226 050‐5939040 03‐6815857

4411 דן קלמן   dan.kellman@ness.com 71 רוטשילד סבא כפר 44201 ישראל ,ישראל 97672422

4412 ירון זליכה   storm234@walla.com 17 הרותם חיפה   ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.46E+08

4413 מזי בן זיקרי   mazzy499@walla.com 16 הזוהר שהם 73142 ישראל ,ישראל 39795579 5.25E+08

4414 מעיין טורנר   maayan@turner.org.il 67 הירמוך יונה כפר 40300 ישראל ,ישראל 054‐6662284 054‐8087727

4415 ליאור שלייפשטיין   zippish@bezeqint.net 7 העוגב לציון ראשון 75580 ישראל ,ישראל 39522629 5.45E+08 36505031

4416 ערן אברט   eranebert@hotmail.co.il 265/3 גוריון בן גן רמת   ישראל ,ישראל 5.03E+08

4417 אביה נח   aviya2006@walla.com 91 הרצל נהריה 22446 ישראל ,ישראל 052‐4783312 04‐9920370

4418 גאורגי קרסנוב   v 19 סולד הנרייטה בת‐ים 59547 ישראל ,ישראל 03‐5065946 5.03E+08

4419 motty glam   motyglam@netvision.net.il mol 6/12 natanya 42540 ישראל ,ישראל 98619212 5.04E+08

4420 גנית בן זאב   ganitbz@hotmail.com 70 אלפא בית חיים קרית 26221 ישראל ,ישראל 48705348 5.26E+08

4421 יעקב גרינברג   sindy_g@walla.co.il ישראל שבטי הרצליה 46500 ישראל ,ישראל 99589393 5.23E+08

4422 אלי ווצרשנסקי   TOP_PC@NETVISION.NET.IL 3 אדירים אביב תל   ישראל ,ישראל 03‐6470387 5.42E+08 7.74E+08

4423 דודי אלויה   dudy3sil@gmail.com 82 החושן אבני מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.06E+08 5.06E+08

4424 דוד טרבלסי   sabin10@012.net.il 1/9 ארן זלמן ים קרית 29027 ישראל ,ישראל 04‐8754576

4425 נירה איזק   nira@hdq.colman.ac.il 7 העוגב לציון ראשון 75580 ישראל ,ישראל 03‐9622096 052‐8586513

4426 ירון קרון   kron1@zahav.net.il 14/3 מירון ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 02‐5346588 0506‐626179

4427 משה בנישו   mbenishu@yahoo.com ב' 53 טשרניחובסקי ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐5632276

4428 יורם לחיאני   yoramlahiany@hotmail.com הארזים ירושלים   ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.02E+08

4429 עמיר מירון   amir.something@gmail.com 3 האורן חמד שדי מושב   ישראל ,ישראל 5.26E+08

4430 Gheorghe Miletineanu   pouchou@zahav.net.il Zeitlin Tel Aviv 64955 ישראל ,ישראל 6964755 5.45E+08

4431 רוני שטילרמן   todfish@walla.co.il 5/12 הגילעדי יפתח גת קרית 82000 ישראל ,ישראל 08‐6601848 054‐5455335

4432 shlomik satamer   shlomik‐x@013.net.il 2\6 שץ גרשון רמלה   ישראל ,ישראל 08‐9241993 5.45E+08

4433 משה ענבי   mo_anavi@netvision.net.il 6 צופית חיפה 32994 ישראל ,ישראל 48224297 5.22E+08

4434 דוד ברבירו   michabr1@012.net.il 68/13 נוף יפה נשר 20300 ישראל ,ישראל 5.47E+08 48210973

4435 אמיר פלדמן   lior_feldman@hotmail.com 46 השלום ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 02‐5330357 057‐8126676

4436 אופיר טסל   of_tesel@yahoo.com 3 עציון גוש גבעתיים 77777 ישראל ,ישראל 5.26E+08

4437 ויציסלב פרנצמן   framz@012.net.il 16\9 פריבס משה באר‐שבע 84713 ישראל ,ישראל 5.46E+08 7.22E+08

4438 שאול ישנו   saual4@walla.com וילנאי זאב שבע באר   ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

4439 אלון שרביט   sharvit_g@bezeqint.net.il 22 ארנסט הוגו חולון 58516 ישראל ,ישראל 35057444 5.24E+08

4440 יובל רוסו   jovani@013.net.il 6 גזר אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐4330335

4441 לירן גבאי   liran.gabay@gmail.com 43 הגולן שער לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.48E+08 39524218

4442 Amnon Shachar   amnon.shachar@ecitele.com 78 הנשר רעננה 43723 ישראל ,ישראל 052‐8111999 09‐7717314 09‐7741672

4443 גבריאל כהנר   kohner@amiad.org.il / עמיעד 12335 ישראל ,ישראל 04‐6909446 5.06E+08 04‐6906589

4444 אברהם רוזנברג   ar‐rosenberg@bezeqint.net 3 השקד רשפון 46915 ישראל ,ישראל 5.23E+08 98944553 99517846

4446 ראיסה סורקין   raya2805@walla.com 36 גולדה נאות נתניה 42345 ישראל ,ישראל 7.8E+08 5.46E+08

4447 עודד חרמוני   odedh2005@gmail.com 25 נורדאו אביב תל 63113 ישראל ,ישראל 03‐5464044 5.08E+08

4448 מאיר אורדננץ   ordenanz@walla.com 3 בראשית השרון רמת   ישראל ,ישראל 5.48E+08

4449 יוסף מחלב   saramm@012.net.il 3 קלכהיים ירושלים 97431 ישראל ,ישראל 29973542 5.46E+08

4450 חיים סינאי   haims@danya‐cebus.co.il קפילינסקי נח דר חולון   ,ישראל ישראל 5.45E+08

4451 איתן שלומי   eitans77@yahoo.com 14 הדיה השרון רמת 47226 ישראל ,ישראל 03‐5406565 054‐7722672

4452 לירון שמר   lironshemer@gmail.com מגדים גן אמת   ישראל ,ישראל 03‐6130365 050‐7405332

4453 sharon vana   sean_vana@walla.co.il osishkin 24 petha tikva 49500 ישראל ,ישראל 5.28E+08 39306516 0

4454 אלי ק.   eli@algotec.co.il 2 הפנינה רעננה   ישראל ,ישראל 077‐3433345 5.23E+08

4455 נתי גלבוע   nati@zug.org.il 14 מימון הרב חולון 58342 ישראל ,ישראל 03‐5593906 050‐6842304

4456 ליאורה סלעי   leorasali@hotmail.com 11 הדגן סביון 56505 ישראל ,ישראל 03‐6357130

4457 ארז מולכו   erez@molco‐erez.com 4 מאיר שפיה תקווה פתח   ישראל ,ישראל 5.45E+08 39242884



4458 בוריס שיין   zhora20@bezeqint.net נטר קרל לציון ראשון 75287 ישראל ,ישראל 03‐9669413 050‐6864551

4459 אהוד ויסבלט   ehudw@zahav.net.il 2 לילך ביאליק קרית 27253 ישראל ,ישראל 04‐8768299 5.23E+08

4460 אינה בלצקי   beletsky@012.net.il 19/2 פורת בן לאה ירושלים 96408 ישראל ,ישראל 5.78E+08 02‐6411880

4461 שלמה אלקלעי   salkalay@lumenis.com 6 סלעית חיפה 34792 ישראל ,ישראל 5.5E+08 48255999 49599199

4462 רות בודור   Bruthie@gmail.com נוף יפה אביב תל 62288 ישראל ,ישראל 35464523

4463 בני רובין   rubinben@gmail.com 3 החורש דרך יהוד 56470 ישראל ,ישראל 03‐5364437 057‐8134798

4464 pini zukerman   pino621@yahoo.com zangvil jerusalem 96548 ישראל ,ישראל 26413762 5.06E+08

4465 אייל כהן   eyal_cohen2000@yahoo.com התנאים Rehovot 76545 ישראל ,ישראל 08‐9350895 054‐5935089

4466 רונן בינדר   binder@bizportal.co.il יערי מאיר ת"א   ישראל ,ישראל 37414612

4467 יניב בר‐לב   u_niv@hotmail.com רחוב:דרך 11 קומה עגול בנין אזריעלי מגדלי אביב תל 67021 ישראל ,ישראל 37103833 5.42E+08

4468 צפריר גנתי   zafrir@walla.com ברודצקי נתניה 42409 ישראל ,ישראל 5.29E+08

4469 איתי יצחקי   ninatay@netvision.net.il 11 המאירי אביגדור ת"א   ישראל ,ישראל 36473468

4470 ירון בקר   fireegl@netvision.net.il 6 השושנה מבשרת   ישראל ,ישראל 054‐4971717

4471 דורון איתן   bar.eitan@gmail.com 8 המעפילים יהודה אבן 40500 ישראל ,ישראל 052‐2523475 09‐8998287

4472 דוד כהן   davidcn@bezeqint.net 146 הליבנה מבוא חדשה 90901 ישראל ,ישראל 02‐5361560 050‐2787876

4473 אילן אליאסי   DCBA68@HOTMAIL.CO.IL נטעים אביב תל 67630 ישראל ,ישראל 37365985 5.06E+08

4474 רהב קדוש   rahavk@gmail.com צבי בן חיפה   ישראל ,ישראל 5.24E+08

4475 ארז בק   erez_beck@hotmail.com 18 האגוז סבא כפר 44418 ישראל ,ישראל 077‐5404050 054‐4835875

4476 שלמה יעקבסון   shjacobs@012.net.il 97/2 יהודה מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89702560 5.45E+08

4477 עמית שר   ashar@cisco.com שר אהרון גבעתיים 53467 ישראל ,ישראל 052‐2713077 03‐7315317

4478 מיכאל הירשל‐   michael9483@walla.com 882 דואר תא מוצקין קריית   ישראל ,ישראל 5.02E+08 48777447

4479 רותי כוכבא   krembo1@013.net 39 חרוב יבנה 81512 ישראל ,ישראל 89435776 5.44E+08 89322185

4480 ערן דוכס   dukas@myrealbox.com 28 החרושת יהודה אור 60254 ישראל ,ישראל 054‐6843266

4481 ישראל אליסף   אליסף ישראל 37 הדפוס בית ירושלים   ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.05E+08

4482 אבי ישראל   aviisrael@bezeqint.net דנין ‐ים בת 59482 ישראל ,ישראל 36596571 5.24E+08

4483 נדיה אפשטיין   nadiaep@walla.com 401/6 דרזנר ירושלים   ישראל ,ישראל 052‐8770445

4484 ערן פיש   eran525_98@yahoo.com 5 עצמאות תקוה פתח   ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.04E+08

4485 Oleg Baron   yuli_1989@walla.com רבין יצחק דרך שמש בית 99000 ישראל ,ישראל 02‐9994286 5.42E+08 ‐

4486 יעקב פריד   kobyfrid@yahoo.com 26/5 רייק חביבה ים בת 59504 ישראל ,ישראל 050‐7810601

4487 אורן עבודי   oru85@walla.co.il א 59 אליעזר בן גן רמת 52290 ישראל ,ישראל 35746589 5.09E+08

4488 איגור נודלמן   igalln@hotmail.com 18 הפרחים רעננה 43399 ישראל ,ישראל 054‐7626185 09‐7749851

4489 elisar maman   elisar2@hotmail.co.il ahuzat bait 7 tiberias 14221 ישראל ,ישראל 5.25E+08

4490 rafi barzilay   rafibti@gmail.com 33 עזרא נתניה 42427 ישראל ,ישראל 5.48E+08

4491 צפריר גנתי   zafrir_walla.com ברודצקי נתניה 42409 ישראל ,ישראל 5.29E+08 5.29E+08

4492 Avi Taxir   avitaxir@hotmail.co.il 5 צמרות לוד   ישראל ,ישראל 89242805

4493 איתן און eitanon@yahoo.com ת"א 79 פינשטיין תל‐אביב 69111 ,ישראל ישראל 5.45E+08

4494 לימור שחר   LIMORS21@BEZEQINT.NET רמב"ם שבע באר 84243 ישראל ,ישראל 08‐6281213 050‐2020922

4495 שרית מולדובן   saritpanel@hotmail.com 2 משה בני חולון 58825 ישראל ,ישראל 052‐5115253

4496 רוזה פיסטול   michal_1994@walla.co.il 16 צמרות לוד 71457 ישראל ,ישראל 89217054 5.23E+08

4497 לאוניד קרנאוך   terabit@gmail.com 12/7 גדור הר אדומים מעלה 98460 ישראל ,ישראל 02‐5356749 5.09E+08

4498 ליאור יעקובוביץ   LIORYA@CELLCOM.CO.IL 27 צבי בן שמעון גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.24E+08 35734488

4499 אורן שפרבר   orenaino@bezeqint.net 16/3 שד 'ירושלים לוד 71275 ישראל ,ישראל 89230143 5.08E+08

4500 עפרה ליבנה   udi17@012.net.il 11 השריון רעננה 43266 ישראל ,ישראל 0506‐204078 0506‐212217

4501 אירינה שטיק   shatik@nana.co.il אלרואי לציון ראשון   ישראל ,ישראל 39563288 5.29E+08

4502 אבנר שמחי   einatavner@012.net.il הדולב הנגיד כפר 76875 ישראל ,ישראל 5.43E+08 5.43E+08 7.79E+08

4503 אלדד הרשטיג   herstig@012.net.il 11 התמר פרדסיה 42815 ישראל ,ישראל 054‐4501093

4504 אייל כץ   katz_eyal@walla.co.il 1 דירה 3 שטרוק אביב תל   ישראל ,ישראל 35236254 5.26E+08

4505 natan k   natankatz1@walla.com גולני ק.ג 82000 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

4506 יגאל לבנת   livnat.yigaal@gmail.com דרזנר אביב תל 69497 ישראל ,ישראל 03‐6428039 052‐8965475 03‐6741021

4507 ליאת לבני   yyooll@yahoo.com 27 אשכול לוי אונו קרית   ישראל ,ישראל 5.06E+08 5.04E+08

4508 ארקדי בידראט   tardy1@bezeqint.net שמעון ,6/4 שבט אשדוד 77678 ישראל ,ישראל 054‐4775763 054‐4649332 זמין לא
4509 Tatiana Passage   tatianaelia@barak‐online.net senunit 12/2 arad 89072 ישראל ,ישראל 08‐9953907 5.47E+08

4510 גבי חיון   tami_gabi@bezeqint.net 17/18 בגין מנחם רעננה   ישראל ,ישראל 09‐7742972

4511 ראובן סרוסי   disney23@walla.com 5 הראשון הפרדס לציון ראשון 75209 ישראל ,ישראל 5.08E+08 39646510

4512 בנימין שחור   comb_la@walla 651 ת"ד קדומים קדומים 44856 ישראל ,ישראל 09‐7921310 0525‐545578

4513 israel salomon   israelsj@gmail.com valenberg raanana 43208 ישראל ,ישראל 97603839 5.44E+08 110189

4514 דבורה גדל‐בר   dybeer12@bezeqint.net 20 ברקת שהם 73142 ישראל ,ישראל 052‐6666931 03‐9791018 03‐5302590

4515 אסף סוברי   subery@netvision.net.il יהודית מחנה ד.נ .עמקים 30078 ישראל ,ישראל 04‐6092312

4516 eduard timchenko   eduard.timchenko@verint.com sharira rishon le zion 75381 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.48E+08 99622751

4517 ערן רכבי   eranre@gmail.com 22 טללים ראש‐העין 48632 ישראל ,ישראל 050‐7391148

4518 ניסן מלכה   sivanmalka@bezeqint.net היסמין עילית יקנעם 20692 ישראל ,ישראל 49894203 5.78E+08

4519 נאאל נסראלדין   nael_yah@yahoo.com 2412 תד כרמל אל דאלית 30056 ישראל ,ישראל 04‐8393575 5.46E+08

4520 יובל גולדברג   yuvgold@013.net 2 וינקלר תקוה פתח 49721 ישראל ,ישראל 5.06E+08 39216904

4521 רמי טאובר   tarami@012.net.il 14א יקינטון ביאליק קרית 27250 ישראל ,ישראל 054‐4740134

4522 יגיל קרני   yagilk@bezeqint.net 27 ותמר אמנון גן רמת 52365 ישראל ,ישראל 054‐3452215

4523 אביבה קוגמן   hkugman@bezeqint.net 3 גלעדי אהרון חולון   ,ישראל ישראל 03‐5030667 050‐6474048

4524 שלמה אורלנציק   crfv4@walla.com ברק בני ת.ד.1758 ברק בני   ,ישראל ישראל 5.28E+08 5.28E+08

4525 ירון זגורי   yaronza1@zahav.net.il 11 ספיר מוצקין קרית   ישראל ,ישראל 5.24E+08

4526 יורם דוידסון   yoramdv@rafael.co.il ת.ד .46 צורית 20104 ישראל ,ישראל 49889484 5.24E+08

4527 דני לוי   cdl021@motorola.com 18 יפה לייב הרצליה   ישראל ,ישראל 09‐9545179 057‐7739637

4528 כוכבה שמריהו   kochi64@013.net.il 14 חדוה הרצליה 46278 ,ישראל ישראל 09‐9587058 052‐4751986 09‐9587058

4529 דלית יערי   boya@netvision.net.il 55 המלח ים תקוה גני 55900 ישראל ,ישראל 5.07E+08 03‐5349131

4530 avner nasagi   nasa3@walla.co.il הנחל חנה פרדס כרכור 37067 ישראל ,ישראל 46368704

4531 yaniv de castro   yanivde@rafael.co.il עמי בן מושב עמי בן מושב 25240 ישראל ,ישראל 04‐9520727 5.28E+08

4532 אבי וינוגרד   vinogradavi@barak.net.il 33 גוריון בן ברק בני   ישראל ,ישראל 03‐6163947 054‐4454936

4533 ולה פיינגולד   vella@kaye.ac.il 3 הזית עומר 84965 ישראל ,ישראל 08‐6460033 5.22E+08

4534 יוגב רחמים   yogevi333@walla.com 2 נחום סבא כפר 44338 ישראל ,ישראל 97651983 5.46E+08

4535 גלעד באום   giladbaum@hotmail.com 51 השרון יצחק בית 42920 ישראל ,ישראל 5.45E+08

4536 נמרוד גלעד   nqqqqq@bezeqint.net 136 אגוז מעפילי אביב תל 67531 ,ישראל ישראל 36317449 5.27E+08

4538 ישראל אשכנזי   isr312@bezeqint.net 5 נגבה שבע באר 84210 ישראל ,ישראל 86237412 5.47E+08

4539 אסנת שפט   osnat55@012.net.il 3 חי תל סבא כפר 44206 ישראל ,ישראל 09‐7657628 050‐7979042

4540 עדנה שגיא   ednasag@actcom.net.il 18 הכרמל נוף אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 04‐8451941 052‐3570601



4541 שי שדה   sigalsad@zahav.net.il 14/4 אלול אשדוד   ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.78E+08

4542 יניב מור יוסף   ido79@bezeqint.net סירקין נחמן אשדוד   ישראל ,ישראל 88644440

4543 צפריר גנתי   zafrir_@walla.com 4 ברודצקי נתניה 42409 ישראל ,ישראל 5.29E+08

4544 גיא פרג   guy.pereg@gmail.com הכהן אדם ת"א   ישראל ,ישראל 5.29E+08

4545 אבי כהן   avic@africa‐israel.com 8 אהרון סמטת חיפה 34363 ישראל ,ישראל 5.06E+08 48242466 48522858

4546 איתן הדר   ehadar@mercury.com 16.4 הדס נשר 36862 ישראל ,ישראל 48216842 5.45E+08

4547 איתן ונונו   eitanvan@netvision.net.il ב 9 דוכיפת שלומי   ישראל ,ישראל 5.47E+08

4548 עופר אבוטבול   ofer.icesnow@gmail.com 18 עטרות לציון ראשון 75351 ישראל ,ישראל 03‐9657874 5.78E+08 03‐9657874

4549 מוטי רוזנברגר   mootty2003@yahoo.com 17 הבנאי ירושלים   ,ישראל ישראל 02‐6519080

4550 צבי קרן   zvi00@netvision.net.il 20 גרא בן דרך רחובות 76588 ישראל ,ישראל 08‐9413251 052‐2232547 08‐9413019

4551 דוד זהר   deezee@neve‐ilan.co.il 54 אילן נוה יהודה ד.נ .הרי 90850 ישראל ,ישראל 02‐5348254 054‐4433254 02‐5348275

4552 אורן אהרוני   oren00@nana.co.il האשל חולון   ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.23E+08

4553 אבי מזרחי   avimizr@bezeqint.net 12 יברבוים ראש"צ   ישראל ,ישראל 39501126 5.24E+08

4554 מעיין זיני   maayanzini@hotmail.com 22 יהונתן מבצע רמלה 72504 ישראל ,ישראל 5.23E+08 89291781

4555 ibrahem abo   start_up@bezeqint.net ראשי טמרה 24930 ישראל ,ישראל 5.48E+08

4556 יוליה אילייב   yulia0406@hotmail.com גולומב חיפה   ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.26E+08

4557 רומן פלריה   palaria@barak‐online.net 15 היהודית בריגדה נתניה 42463 ישראל ,ישראל 052‐4290411 09‐8854379

4558 ברק דואניס   barakdo@walla.co.il סירני חולון   ישראל ,ישראל 5.03E+08 5.03E+08

4559 יעל רמבק   yrambach@yahoo.com 26 בית‐אל שרת תל‐אביב‐נווה   ישראל ,ישראל 89435664 5.45E+08

4560 יואל פסטרנק   etepast@013.net.il 42\4 עגנון שי שבע באר 84750 ישראל ,ישראל 86416218 5.23E+08

4561 Alex Snigir   alex_snigir@yahoo.com Nirim Lod 71456 ישראל ,ישראל 050‐8‐503‐153 050‐8‐503‐153

4562 avi amrami weizman   aviweizman1@yahoo.com giger 8 tel aviv 69341 ישראל ,ישראל 5.43E+08 5.46E+08

4563 דמיטרי דן   zaqwsxil@yahoo.com 11/7 פרזון אביב תל 67424 ישראל ,ישראל 03‐6319998 054‐7506299

4564 קרן לוי   levy_karen2003@yahoo.com נען קיבוץ נען קיבוץ 76829 ישראל ,ישראל 89442344 5.28E+08

4565 מיכאל בוגומולני   bogo@list.ru ויצמן סבא כפר   ישראל ,ישראל 97663192 5.45E+08

4566 אירינה נבזלינה   ilya@almog‐yam.com 12/24 שבזי אביב תל 65150 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.44E+08

4567 גיורא בר‐שלום   giora.bar‐shalom@ncr.co.il 93 דירה 14 צמרות הרצליה 46424 ישראל ,ישראל 5.07E+08 99551016 35255150

4568 סמי שוורצברג   sam43@netvision.net.il 153 תבור נוף עילית נצרת 17592 ישראל ,ישראל 077‐6420424 054‐4668366

4569 דני זאבי   zeevidts@bezeqint.net 5/8 ישראל בני עפולה 18622 ישראל ,ישראל 04‐6421923 054‐9050767

4570 הרצל בובליל   opekito@hotmail.com 15 גמליאל נתניה 42239 ישראל ,ישראל 09‐8841119 052‐4737737 09‐8841119

4571 יערה בן ישר   yaara_by@walla.com משפחות שיכון נוף תל 70710 ישראל ,ישראל 5.24E+08

4572 שוקי עובדיה   shuckie@agarchitecture.org חלמיש חנניה בית 37807 ישראל ,ישראל 054‐5570640

4573 רותי פוקסברומר   zipi‐fux@zahav.net.il 9 בלז ברק בני 51464 ישראל ,ישראל 0544‐901384 03‐6188482

4574 יהודה ניר   ian_p@hotmail.co.il dddd kkkkkkkkk 5400 ישראל ,ישראל 5555555

4575 אמיר רגב   amiregev@elbit.co.il 7 אהרונוביץ חיים קרית 26261 ישראל ,ישראל 04‐8494251 054‐9995403

4576 שוש לנדאו zvikalandau@walla.com 20/1 גרימברג חיפה 34757 ,ישראל ישראל 48257053 5.77E+08 48111432

4577 אמיר ישורון   amiry@commtouch.com 14 יבנה חולון   ,ישראל ישראל 5.46E+08

4578 ענבר שטרקר   inbaravi@hotmail.com 104 סחלב נתניה 42202 ,ישראל ישראל 09‐8852326 050‐7666612

4579 איליאס דאנילוב   mariadanilove@walla.co.il 69/4 השיקמה חדרה   ישראל ,ישראל 0543‐083‐893 0544‐698‐329

4580 אלעד גוטמן   eladgutman@hotmail.com 39 המעיין גבעתיים 53378 ישראל ,ישראל 054‐2390055

4581 כרמית לחיאני   carmit_abr@hotmail.co.il 108/2 הרצל נהריה 22445 ישראל ,ישראל 04‐9926276 5.04E+08

4582 לאון פודולנר   djleon111@walla.co.il שפירא אשקלון   ישראל ,ישראל 5.09E+08

4583 שלמה וייס   moran‐w@inter.net.il 45 הרב‐קוק נתניה 42260 ישראל ,ישראל 09‐8342744 052‐3621279 09‐8342744

4585 gadi honig   GADI.HONIG@GMAIL.COM 7 מצדה רמת‐גן 52235 ישראל ,ישראל 03‐6741968 050‐4444615

4586 ישראל גרשון   gershon_i@walla.com רותם ורדים כפר 25147 ישראל ,ישראל 04‐9570921 057‐7625546

4587 גיא אלרן   guyelran@gmail.com ויסוצקי אביב תל 62338 ישראל ,ישראל 35468096

4588 גלעד סביון   gilad@nogacom.com הקוקיה ראשל"צ 75548 ישראל ,ישראל 5.45E+08 03‐9550333

4589 אורלי למפרט   orly.lampert@gmail.com 25 ציון הר לציון ראשון 75238 ישראל ,ישראל 39671451 39666310

4590 yk כהן   freman@nana.co.il ת.ד .321 ירק נווה מושב 49945 ישראל ,ישראל 7.76E+08 5.78E+08 77

4591 עדי וייס   esty_adi@netvision.net.il 2 דירה 3 תרצה גן רמת 52364 ישראל ,ישראל 03‐6774588 052‐2681773 03‐6774588

4592 מיכאל קרקוביץ   mkrakovich@yahoo.com הכרמל ד.נ .חוף אורד ימין 30895 ישראל ,ישראל 49842781 5.78E+08 49842402

4593 אבי רון   aviron2@bezeqint.net הדרים יבנה גן 70800 ישראל ,ישראל 5.44E+08

4594 elie pollak   13‐Feb gorodeski rehovot 76231 ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.45E+08 7.79E+08

4595 ניסים טורקיה   nisimtur5@walla.co.il 48/15 שמואל שרירא לציון ראשון   ישראל ,ישראל 39442760 5.26E+08

4596 תקוה עברון   guyevron@nana.co.il 88 אדוריים ק.גת   ישראל ,ישראל 5.47E+08

4597 אורנה לוטן   orna_l@9intermail.co.il גולן מרום גולן מרום קיבוץ 12436 ישראל ,ישראל 04‐6960152 052‐8514152

4598 אביב אלימלך   bosmit‐e@zahav.net.il 295 האלון הנגיד כפר 76875 ישראל ,ישראל 89330054 522453

4599 betina skladnik   betinask@yahoo.com.ar חצב חפר בת   ישראל ,ישראל 98782045

4600 עדי ישראל   dn51@walla.co.il 60 דדולצ'ין ירושלים 96407 ,ישראל ישראל 02‐6420119 052‐3805044 02‐6248758

4601 אברהם בר‐שלום   avibs@actcom.net.il 32 קויפמן באר‐שבע 84750 ישראל ,ישראל 86420952 5.24E+08 86437515

4602 שגיא גולד   saggyg@zahav.net.il הגליל הרצליה   ישראל ,ישראל 057‐8150047 052‐3825375

4603 יבגניה ירצנקין   erts_e@yahoo.com 7/37 הגטאות לוחמי ירושלים 97880 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

4604 אילון אגם   elonagam@yahoo.com 21 הדגנים גבעתיים 53482 ישראל ,ישראל 03‐5718330 5.06E+08

4605 dov levi   levi_dovi@yahoo.com lechy bialick   ,ישראל ישראל 5.23E+08

4606 יוסי פיברט   yfibert@012.net.il המלך דוד גת קרית 82066 ,ישראל ישראל 08‐6888827 057‐7517570

4607 חיים ריז'י   haimrizi@zahav.net.il 4 קומה 14 דירה 5 נהריים אביב תל 69184 ישראל ,ישראל 054‐5999961 03‐6487670

4608 אריה יונג   liron_pl@walla.co.il חן אזורי הזית 6 ,בית אביגור ת"א   ישראל ,ישראל 03‐6990495 054‐4598960

4609 ניצן שטלמן   nizen054@gmail.com 478 ת.ד 9 אביבים תקוה שערי 44810 ישראל ,ישראל 5.46E+08

4610 עמי רון   economia@ganshmuel.com שמואל גן שמואל גן 38810 ישראל ,ישראל 46320956 5.44E+08 46320951

4611 עמיר אוטולנגי   otto@walla.co.il החמה דרך עילית פוריה 15208 ישראל ,ישראל 04‐6709926 052‐3900280

4612 חיה ליטבינוב   hl@ness.com 25 דירה 15 גבעתי נתניה 42463 ישראל ,ישראל 09‐8650864 052‐8342646 03‐5483785

4613 גל אדמוני   admoni_gal@walla.co.il 18 מושב :עמקא 25253 ישראל ,ישראל 49969440 5.25E+08 49969440

4614 מירב גלמן   meravg7@yahoo.com 28 היסוד קרן רעננה 43434 ישראל ,ישראל 09‐4733448 052‐8445025 09‐7433448

4615 אלכס שולמן   stitch@zahav.net.il ת.ד .4001 16 רגבים לוד   ישראל ,ישראל 89217445 5.48E+08 1.52E+11

4616 פיני אוזן‐בצרי   piniu@sagiyogev.co.il 98 הרוא"ה גן רמת   ישראל ,ישראל 39270778 054‐3170778

4617 מיכאל אדלר   mickya@012.net.il 11 התאנה חשמונאים 73127 ישראל ,ישראל 5.46E+08 89761325

4618 בדיקה בדיקה   yoav@livedns.co.il בדיקה בדיקה 12313 ישראל ,ישראל 4.57E+08 54764576

4619 אייל הדרי   dina_za@hotmail.com בלקינד ראשל"צ   ישראל ,ישראל 39677333

4620 בן מוסקוביץ   benmax@bezeqint.net 16 ישראל שמשון בלקינד לציון ראשון 75317 ישראל ,ישראל 03‐9660491 050‐9660491

4621 אבי כהן   avi@bezeqint.net 9 סחלב אביב תל 45665 ישראל ,ישראל 36586891

4622 רוני בי   www@walla.com 7 צהלה אביב רמת 65988 ישראל ,ישראל 5.07E+08 36985573 36588773

4623 אליהו מינקוב   minkov@rafael.co.il דולצ'ין חיפה   ישראל ,ישראל 052‐3247323



4624 ערן וקרט   eranvak@gmail.com 3 לסקוב נתניה 42656 ישראל ,ישראל 054‐9001818

4625 tuvia waldman   tuviv1@netvision.net.il alexander zaid 58a kiriat chaim 26301 ישראל ,ישראל 48721067 5.25E+08

4626 אלי אביטן   eliko11111@bezeqint.net 6/45 ניצן יהודה אור 60502 ישראל ,ישראל 36343379 5.06E+08

4627 ליאת חנוכה   liatrip@yahoo.com בזל אביב תל   ישראל ,ישראל 5.42E+08

4628 ענת דניס   21anat@walla.co.il 3 תלתן מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 054‐5860760

4629 יוסף אפרים   joseph.ephraim@btl.co.il 109 ויצמן נהריה   ישראל ,ישראל 5.47E+08

4630 עינת חזן   hazan223@zahav.com.il מאור מאור מושב 38830 ישראל ,ישראל 46376041

4631 eyal binshtok   eyalbin@yahoo.com nevieem 31 TA 64702 ישראל ,ישראל 5.46E+08

4632 יוסף שטרן   tapuzi@rotter.ms 46 ירמיהו ירושלים 94467 ישראל ,ישראל 5.73E+08 5.73E+08 26295794

4633 לירון אדמוביץ   lironada@zahav.net.il 144 הירקון ת"א   ישראל ,ישראל 054‐7446629

4634 ליאת ינובסקי   tal1002@bezeqint.net 6 דני מבצע העין ראש 48057 ,ישראל ישראל 052‐5401048 02‐7611112

4635 nitsan tsaqrfati   amittmi@zahav.net.il ziyonut ashkelon 48741 ,ישראל ישראל 050‐8840881 03‐6175448

4636 דרור מור יוסף   dror5636@netvision.net.il הגפן חנה פרדס 37018 ישראל ,ישראל 050‐6533686

4637 נחשון אברהרד   nachshon@1982@hotmail.com הישובים משטרת ירושלים   ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.08E+08

4638 אדוארד דובוביק   eduarddu@towersemi.com 6א הבסטיליה חיפה 35597 ,ישראל ישראל 5.45E+08 5.48E+08

4639 נריה זבולון   olga_zvu@smkb.ac.il 46 דירה 7 הדר חולון 58210 ,ישראל ישראל 5.42E+08 39716527

4640 אלי מכטיי   machtei@rammbam.health.gov.il 8 ברנדה‐זאב פתח‐תקוה 49600 ישראל ,ישראל 03‐9307941 050‐6338866

4641 שרון זר   zer269@netvision.net.il 6/8 זלוציסטי אביב תל 62994 ישראל ,ישראל 5.03E+08 5.46E+08 36093420

4642 אלעד שלמה   soulriver@walla.co.il 4 ישראל כנסת תקווה פתח   ישראל ,ישראל 39321268 5.48E+08

4643 פסח מגר   mager1@bezeqint.net 53/7 כנרת אשדוד 77700 ישראל ,ישראל 08‐8641256 052‐4238487

4644 ענבל ויסברג   efri@netvision.net.il 12 אביגיל חיפה 34674 ישראל ,ישראל 48255285 5.45E+08

4645 אליק גנדלמן   gendelal@yahoo.com 12 דירה 20 מגידו שבע באר 84773 ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.09E+08

4646 עופר וויכמן   kafkadog@gmail.com 5 האז גיאורג שבע באר 84836 ישראל ,ישראל 08‐6409363

4647 אהרון ברנזון   mamash@012.net.il השלום פנה ראש 12000 ישראל ,ישראל 04 6936770 052 4587600 0577 973821

4648 אלעד לוי   l_ad@bezeqint.net 13 קפלינסקי לציון ראשון 75241 ישראל ,ישראל 054‐4250489 03‐9643685

4649 אביחי חוברה   avishalom100@hotmail.com קק"ל ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6796806

4650 משה שמרלינג   msts@netvision.net.il ת.ד .1392 ב' אל בית 90628 ישראל ,ישראל 29971164 5.46E+08

4651 יהודה שמחי   shahar‐4@013.net.il 7 הנשיא אשקלון 78374 ישראל ,ישראל 057‐8138968 08‐6782776

4652 לירון לופס   yoelopes@012.net.il בעשט יערים קרית   ישראל ,ישראל 25335520

4653 דניאל קלבנוב   samuel_goddes@hotmail.co.il גלים כפר גלים כפר 30865 ישראל ,ישראל 5.48E+08 48572931

4654 ירון זילברברג   yaron.silberberg@weizmann.ac.il 18 פעמונית להבים 85338 ישראל ,ישראל 08‐6512262

4655 רוג'ר בניסטי   stsabitwini@hotmail.com ב] נתניה 42422 ישראל ,ישראל 09‐8352021 052‐8373411

4656 avihai meshulam   avihi114@bezeqint.net shdema 114/6 karmiel 21990 ישראל ,ישראל 052‐4690599 0577‐951951

4657 גבי גת   gabi@migtech.co.il P.O.Box 998 Kohav‐Yair 44864 ישראל ,ישראל 09‐7493388 052‐4463463 09‐7492179

4658 גנית אורנשטיין   ganiti@nana.co.il 8/14 ירקוני עמוס שבע באר   ישראל ,ישראל 054‐8084282 050‐7809829

4659 חיים פוליטנסקי hpoli2000@fastmail.fm א 61 רמים כרמיאל 21861 ,ישראל ישראל 9980512 9082219

4660 נורברט ברנטל   shlomi_bernthal@hotmail.com 13 מודיליאני אביב תל 64687 ישראל ,ישראל 36966448 5.26E+08 36471054

4661 שחר שון רמץ   sremets@walla.co.il 16 ציון אסירי השרון הוד 45287 ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.48E+08

4662 מאיר צבי טורקוב   meirturkov@hotmail.com אינשטיין אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐6477072

4663 שדגכ שדגכ   asdf@asdf שדגכק כשגאע 333222 ישראל ,ישראל 33333366

4664 רועי נעים   naimroee@walla.com 7 דירה 8 סוקולוב אביב תל 62484 ישראל ,ישראל 5.78E+08 5.08E+08

4665 עודד טולדנו   odtl@netvision.net.il 6 שדיד אבו נתניה 42307 ישראל ,ישראל 09‐8346849 5.44E+08

4666 אשר טרנופולסקי   atarnopolski@regisoft.com 2ב מוהליבר יהוד 0 ישראל ,ישראל 5.47E+08

4667 michael lasry   mlasry@maoz.org.il הליבנה עדה גבעת 37808 ישראל ,ישראל 46180855 5.08E+08

4668 דניאלה פ   DANIELAPIR@WALLA.CO.IL לונץ5 אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐3646351

4669 אורן רוט   the_rocketier@hotmail.com 43 הרימון נון בן כפר 99780 ישראל ,ישראל 5.27E+08

4670 אדוארד אוצקובסקי   rosalia5@bezeqint.net 74/25 כנרת אשדוד 77700 ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.76E+08

4671 מיקי הלפרין   mickey@hms.co.il גוריון בן שדרות אביב תל 64514 ישראל ,ישראל 050‐7425424

4672 שי אלשטייו   shay_ee@017.net.il 12 התאנה קדימה   ישראל ,ישראל 5.28E+08

4673 שרה גיגי   sg550@walla.co.il 23 עליכם שלום ק.אתא 28000 ישראל ,ישראל 04‐8445704 5.06E+08

4674 עופר גיל   ofergil@hotmail.com 9 אלומות כרכור 37250 ישראל ,ישראל 46275544 5.09E+08

4675 דוד אדרי   davided@education.gov.il ת.ד .146 ביתר מבוא מושב 99878 ישראל ,ישראל 02‐5701092 050‐6282497 03‐6896894

4676 שגיב לוי   sagivlevi@hotmail.com 21 עוזיאל מוצקין קרית 26332 ישראל ,ישראל 04‐8711092

4677 יובל פדהאל   yuvalp7@walla.co.il 16 נורדאו אתא קרית 28214 ישראל ,ישראל 5.26E+08

4678 ענבל גולן   inbalyg@walla.com ב' דירה 71 ורשה קהילת אביב תל   ישראל ,ישראל 050‐8850155

4679 צבי ורד   zvivered@zahav.net.il 2/17 התזמורת לציון ראשון 75581 ישראל ,ישראל 03‐9528427 052‐4454183

4680 חיים צפוני   tsfony@zahav.net.il 9 האגוז גדרה 70700 ישראל ,ישראל 88592775 5.28E+08

4681 יוגב איינהורן   jogy@walla.co.il 26 שיטה שבע באר 84845 ישראל ,ישראל 86277337 5.07E+08

4682 רועי רגב   roiereg@yahoo.com אין רם‐און 19205 ישראל ,ישראל 5.02E+08

4683 ורדה ליפשיץ   ynk777@walla.co.il 53 כרמים ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 02‐5340389 5.45E+08

4684 עמיר בן‐צבי   amirbz@012.net.il 9/2 גונן עלית יוקנעם 20692 ישראל ,ישראל 04‐9935134 0542‐660223

4685 daniel kopylkov   daniko1@bezeqint.net gyujtyuj haifa 33333 ישראל ,ישראל 5.03E+08 tyityi7u8i tr7utru6uy7

4686 שלומי אסייג   assayags@my103.org 3/19 המפוחית ראשל"צ 75563 ישראל ,ישראל 03‐9513435 057‐8190418

4687 gershon beres   gberes@walla.com 1 רובינא חנה תל‐אביב 69372 ישראל ,ישראל 03‐6483119 0533‐880742 03‐6491357

4688 בוריס פרלמן   perelman_boris@mail.ru הצנחנים חתיבת מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.46E+08

4689 גדי צחר   gadinoa@gevim.org.il גבים גבים 79165 ישראל ,ישראל 08‐6802204 050‐5884493 08‐6893727

4690 Irina Nevzlina   irina.nevzlina@gmail.com Shabazi 12 flat 24, Tel Aviv   ישראל ,ישראל 5.48E+08

4691 YOUSEF BADWEH   YOSSI4EVER@HOTMAIL.COM מסדה RAMLA 72220 ישראל ,ישראל 89254384 5.06E+08 89254384

4692 רות טורי   rtoury@yahoo.com 5 חן אילת הרצליה 46370 ישראל ,ישראל 09‐9542942 050‐7343725

4693 דודו זרחין   dzarhin1@hotmail.com גוריון בן מדרשת גוריון בן מדרשת 84990 ישראל ,ישראל 86532958 5.47E+08

4694 אנה סוטין   amdy@netvision.net.il 22/15 שרירא מואל לציון ראשון 78531 ישראל ,ישראל 03‐9446924 050‐6253951 03‐9778059

4695 אסף עזרתי   E_ASSAF7@HOTMAIL.COM 20 יבנאי יבנה גן 70800 ישראל ,ישראל 08‐8672469 050‐8925986

4696 אלי אבו כרם   abukarem@netvision.net.il 456/13 צאלון טבריה 14266 ישראל ,ישראל 7.77E+08 5.48E+08

4697 יוחאי עופרן   the_yohai@yahoo.com 13 התקופה ירושלים   ישראל ,ישראל 26255449 5.45E+08

4698 ג'ני אורן   jennyo@netvision.net.il 46 השומר ביאליק קרית 27620 ישראל ,ישראל 04‐8766478 5.22E+08

4699 יעקוב פורוחובניק   jacobpro@bezeqint.net 3 עטרות גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐6742240 054‐6878785

4700 טליה ששתיאל   famsas@smile.net.il 12/1 הגלים אשדוד   ישראל ,ישראל 052/4369439

4701 ערן מרגלית   revren@walla.com 161 יהודה בן אביב תל   ישראל ,ישראל 5.46E+08

4702 איריס גונן   g555@bezeqney.int 1 חברים ישראל כל חיפה 35432 ישראל ,ישראל 050‐8774121 050‐6532154

4703 אביב גולן   GSH@BEZEQINT.NET 8 העוגן ויתקין כפר 40200 ,ישראל ישראל 5.08E+08 98663218

4704 סמי סמוחה   ssmooha@univ.haifa.ac.il 8 א.צ .גרינברג חיפה 34757 ,ישראל ישראל 04‐8348552 04‐8348552

4705 אורן אדלר   oran‐a@bezeqint.net 1 דירה 11 פינלס אביב תל 62265 ישראל ,ישראל ‐3.5E+07 ‐5.2E+08 35440482



4706 ברק עוזרי   barak_ozeri10@walla.com 1 דולב 71935 ישראל ,ישראל 29975840 5.46E+08

4707 תום זריהן   tomz@tomz.us 46 דינור פרופסור סבא כפר 44245 ישראל ,ישראל 09‐7655649 0524‐552381

4708 דמיטרי שטיטלמן   dshtitel@walla.co.il ירושליים חיפה   ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.09E+08

4709 Yuri Kibarski   dockibarski@yahoo.com Lilach 6 Lod 71405 ישראל ,ישראל 89211654 5.44E+08

4710 אורן קידר   shirrazm@walla.com הנגב נע דואר בארי קיבוץ 85135 ישראל ,ישראל 89949362 5.48E+08

4711 שושנה דמארי   moshesim@walla.com סלעית נתניה 42442 ישראל ,ישראל 5.29E+08

4712 זהר ניר   nirzohar@arava.co.il 18/12 רמון הר ספיר 86825 ישראל ,ישראל 08‐6582014 052‐2953268 08‐6582014

4713 יניב בן חמו   yaniv1976@bezeqint.net המיצדים אדומים מעלה   ישראל ,ישראל 02‐5901678 054‐8199880 02‐5901678

4714 אילן פאר   ilanpeer2@gmail.com 18/5 דיין משה מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9717812 054‐7481884

4715 חוה גולנדר   goland@post.tau.ac.il 8 וילנסקי משה תל‐אביב 69623 ישראל ,ישראל 03‐6416223 052‐8394731

4716 דסי הרץ   hananele@netvision.net.il ציון בן ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐5833442

4717 אברהם אג'ימן   roni.agmon@gmail.com 8 האז דה אביב תל 62666 ,ישראל ישראל 03‐6048911 050‐6881568

4718 בנימין ליסננסקי   lis.benny@gmail.com 2 התמר שמואל גבעת 54402 ישראל ,ישראל 03‐5323564 050‐6571622 03‐5326727

4719 מרק קרמר   mark6@bezeqint.net 31 לסקוב חיפה 34950 ישראל ,ישראל 48255756 0528‐513607 48795386

4720 אלפרד מיכאלוביץ   alfredmi@zahav.net.il מדבר נווה 3 הדורבן אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.73E+08 5.73E+08

4721 דוד ארז   erezdavid@gmail.com 5 שרת משה סבא כפר 44458 ישראל ,ישראל 050‐5764042

4722 לב ונדיצאנסקי   lev.vindich@pais.co.il 47 ירושלים ים בת   ישראל ,ישראל 054‐4694243

4723 שרון פיינטוך   sheronfe@gmail.com א' 6 זייד אלכסנדר  ‐חיפה חיים קרית 26300 ישראל ,ישראל 04‐8721108 5.26E+08

4724 אליעזר דוקרקר   dukarkr@netvision.net.il 12 הגיבעה האורנים כפר 73134 ישראל ,ישראל 08‐9974055 054‐6688214 08‐9285369

4725 מיכאל דבורין   michaeldvorin@gmail.com 17 דירה 10 לוז קדיש ירושלים   ישראל ,ישראל 5.45E+08

4726 שי ברגר   shay@c‐vision.co.il 1/1 חוגלה חנה פרדס 37047 ישראל ,ישראל 04‐6274917 054‐2204042 04‐6271217

4727 איציק סוטו   eetsik_s@netvision.net.il גילה 10/28 האודם ירושלים 93848 ישראל ,ישראל 7.73E+08 5.07E+08

4728 לבנת שהרבני   oded_50@hotmail.com 13 דירה 3 רמז השרון רמת   ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.06E+08

4730 יהודה מוסקטל   levran222hotmail.com 104 כוכבא בר הרצליה 46440 ישראל ,ישראל 09‐9566146 054‐4810778

4731 רמי דבשי   r_divshi@intermail.co.il א' 12 ישראל מלכי יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 057‐8184044 04‐6294293

4732 ארז דורי   erezdori@gmail.com 9 גוריון בן סבא כפר 44257 ישראל ,ישראל 09‐7661195 054‐5399195

4733 Tony Khatskevich   tonyk63@bezeqint.net Hibner Petah Tikva 49400 ישראל ,ישראל 054‐4399441

4734 דני וזנה   danny.vazana@intel.com 20 רוטשילד משעול שדרות 80100 ישראל ,ישראל 08‐6849268 052‐6849264

4735 סער זיו   saarziv@gmail.com 20 שניאור זלמן אתא קרית 28000 ישראל ,ישראל 050‐2290181

4736 אלכס גכט   alex_gueght@hotmail.com 27 מיכאל חיפה 33656 ישראל ,ישראל 5.45E+08

4737  יצחק ססי   itzahk‐s@smile.net.il שד.ירשלים אשקלון   ישראל ,ישראל 5.26E+08 86731055

4738 עמית פריד   tuvia00@zahav.net.il אהרוני רחובות   ישראל ,ישראל 9472587ִׂ08 5.07E+08

4739 אהוד חסקלברג   udihas@hotmail.com הים מול ויתקין כפר 40200 ישראל ,ישראל 054‐4461861 09‐8663230

4740 איקה ניצן   ikaneta@hotmail.co.il 21 סביון תקוה פתח 49542 ישראל ,ישראל 03‐9305651 5.25E+09

4741 מארק סרדצה   marks@digitalfuel.com 10 רפאים עמק ירושלים 93105 ישראל ,ישראל 5.47E+08 25885214

4742 ציון בוסיבא 63378343 zionbu@walla.co.il 1 רמלה באר‐שבע 84817 ,ישראל ישראל 08‐6418282 5.06E+08

4743 יוסי ללום   yossi_laloum@yahoo.com 37/12 ריינס אביב תל 65487 ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.24E+08

4744 ישי שפי   ylshefy@netvision.net.il 6 הגן סמטת השרון הוד 45269 ישראל ,ישראל 09‐7425165 09‐7425165

4745 זיו יקותיאלי   eeziv@tx.technion.ac.il 31 בורוכוב רמלה 72241 ישראל ,ישראל 04‐8656921

4746 יהושע בן הרוש   ybenharo@ort.org.il 4 העוגב לציון ראשון 75580 ישראל ,ישראל 39524755

4747 רפאל אלעזר   r3gm@netvision.net.il 34 אביב תל חיפה 35415 ישראל ,ישראל 8630164 0524765530 0485296 8524952

4748 דנה ושרון דיכטר   PC4U@BEZEQINT.NET א' 58 שרת משה קריית‐חיים   ישראל ,ישראל 04‐8420101 050‐6779422

4749 יורם רפופורט   yoramrapo@walla.com 4 החלב נץ מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.46E+08

4750 חן בן לולו   cbenlulu@yahoo.com מס '39 בית שכניה שכניה מושב 20183 ישראל ,ישראל 052‐8657721 04‐9998202 04‐9998202

4751 דניאל צ'רניאקוב   dimitrydan@hotmail.com 58 הנציב שמואל נתניה 42283 ישראל ,ישראל 7.78E+08 5.07E+08

4752 מרק שיפרין   mark_s@012.net.il 7/6 וילנאי זאב חיפה 32982 ישראל ,ישראל 04‐8228451 054‐9980601 8316076‐04

4753 מיכל פ   michalfuhrer@neopharmisrael.com 48 בוסתנאי השרון רמת   ישראל ,ישראל 054‐7777000 03‐5471495

4754 רוני ארגנטרו   agent12@walla.com 3/2 קבע צבא שיכון ים קרית 29031 ישראל ,ישראל 5.44E+08

4755 ilia chebatkov   iluha60@gmail.com gush‐etsion 50 Beer‐Sheva 84446 ישראל ,ישראל 5.03E+08 5.48E+08

4756 יובל עצמון   atzmony@gmail.com סוטין אביב תל 64684 ישראל ,ישראל 7.75E+08 5.44E+08

4757 אלעד חמרה   nba230@walla.com מגדיאל דרך השרון הוד   ישראל ,ישראל 09 7451154

4758 סטאס גלייזר   stas.gleizer@gmail.com 4 השושנים נשר 36842 ישראל ,ישראל 5.78E+08 5.06E+08

4759 eli krel   elikrl@012.net.il 6 צלנוב לציון ראשון   ישראל ,ישראל 5.07E+08

4760 אופיר בלט   ofir.blatt@gmail.com ד.נ .אשרת מסריק כפר קיבוץ 25208 ישראל ,ישראל 050‐2220700 04‐9854430

4761 אילן פורמן   ilan316@walla.co.il 6 יהודה בן עכו 24602 ,ישראל ישראל 49550265 5.44E+08

4762 דיאנה מרגולס   dianam@zahav.net.il 7 ליבנה מבוא גת קריית 82076 ישראל ,ישראל 86884990 5.48E+08

4763 hagai salmor   hagaiver@hotmail.com hapardes bazra 60944 ישראל ,ישראל 09‐7418877 5.22E+08

4764 ליאור ניידורף   naidorf@gmail.com 5 רייק חביבה גבעתיים 53453 ישראל ,ישראל 054‐7782636 03‐5733960

4765 אליעזר זליקוביץ   eli041@014.net.il 19 עוזיאל הרב מוצקין קירית   ישראל ,ישראל 48705118 5.47E+08

4766 אייל כהן   ceyal73@013.net.il 88 יעל עילית נצרת 17000 ,ישראל ישראל 46462008 5.78E+08

4767 אסף מאיר   assafufu@hotmail.com 52 השדרה צופית   ישראל ,ישראל 5.46E+08

4768 אייל פרץ   eyalpbs@012.net.il 12.ב מרים בת אביב תל 69411 ,ישראל ישראל 03‐6491001 050‐5316100 6497072

4769 שירי שרמן   greentiger@012.net.il 27/4 הרשת ים בת 59463 ,ישראל ישראל 5.23E+08

4770 רן אבני   hart8njl6@yahoo.com תחתונה דירה 10 שחר ירושלים 91390 ישראל ,ישראל 5.07E+08

4771 ליאור רזלי   cupra@012.net.il 6/11 ביאליק ציונה נס 74092 ישראל ,ישראל 0505‐426940

4772 אורן רון   chefron@smile.net.il 2 האשכול עדה גבעת 37808 ישראל ,ישראל 04‐6288593 5.45E+08

4773 גיורא כנפו   gioraaye@bezeqint.net 44 הרצפלד אונו קריית 55560 ישראל ,ישראל 37369698 36350213 37360977

4774 פסח מזור   mazor@elbit.co.il 62 מרגלית חיפה 34464 ישראל ,ישראל 5.5E+08

4775 alvira soroker   alvira@marvell.com smadar 1‐4 karmiel 21983 ישראל ,ישראל 5.45E+08 49091179

4776 יצחק ביגאוי   itz120@walla.co.il 12/ב וילנסקי חדרה 38496 ישראל ,ישראל 052‐5465588

4777 אייל שניצר 37602372 eyalshn@hotmail.com 34 התמר חיפה   ישראל ,ישראל 054‐6730425

4778 ליאור קנר   sanlior@bezeqint.net 15 רוטשילד סבא כפר   ישראל ,ישראל 09‐7659118 0544‐668589

4779 Roy Rave   roeerave@yahoo.com Nativ Chen 33 Haifa 32688 ישראל ,ישראל 48221149 48221149

4780 אליישב ויטלי   vitallye@seapass.com 275 הרואה גן רמת   ישראל ,ישראל 5.46E+08

4781 יבגני קוחנובסקי   yeugeny04@yahoo.com 8/6 אלתר חיפה 32984 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08 0

4782 גיורא שפירא   gior22@walla.com 8 דקל ראשון   ישראל ,ישראל 3567831

4783 פול שרל‐פוקס   shrelfox@012.net.il 40 אלקחי ירושלים 93807 ישראל ,ישראל 26729663 5.08E+08 26716362

4784 בוריס דאנו   stam_golesh@walla.co.il 28/25 יעקב נווה ירושלים 97350 ישראל ,ישראל 5850965

4785 סבירה רחמילוב   vovka_55@yahoo.com הגיבורים חדרה   ,ישראל ישראל 5.23E+08 5.25E+08

4786 יעל שהם   yaelsho@gmail.com 0 יצחק בארות 60905 ,ישראל ישראל 5.05E+08 39371929

4787 ישעיהו פרנקמן   621981@WALLA.CO.IL 10 יעקב זכרון ירושלים 94421 ,ישראל ישראל 25371415 5.48E+08

4788 Adrei Vitalski   andr@shanson.org Hagai,6 Ofaqim 80300 ,ישראל ישראל 5.06E+08



4789 אבירם וקנין   aviramva1@walla.com 2/2 הכרמים משעול העמק מגדל 10500 ישראל ,ישראל 04‐6546031 050‐5920225 04‐6441181

4790 דמיטרי קורצ'מני   dmitry@korchemny.com 14/16 כנרת כפר‐סבא 44201 ישראל ,ישראל 054‐7596161 054‐7520636

4791 נחמה דינה פרידמן   boazsharon@hotmail.com 36/9 עזרא רחובות   ישראל ,ישראל 08‐9492590 054‐6681770

4792 ליאור אלוף   lioraluf555@walla.com 23 נטר קרל לציון ראשון 75285 ישראל ,ישראל 39652924 5.07E+08

4793 אמנון זיו   amn103fm@hotmail.ci.il אורט אשקלון   ישראל ,ישראל 5.09E+08

4794 אייל תורג'מן   eyal_tur@walla.co.il 5/5 פרופ 'פיקרד ירושלים 93126 ישראל ,ישראל 052‐3817068 052‐3669467

4795 עזר פרכטמן   ezer_f1@walla.com 27 היסמין חדרה 38506 ישראל ,ישראל 04‐6331348 054‐7399353

4796 ישי וקנין   ishiv@yaho.cm שחמון 9 תות אילת 88000 ישראל ,ישראל 0522‐2620018 08‐6331673 08‐6364220

4797 נינל קרופניקוב   osh_il@012.net.il 15 דירה 10ב אהרון לובלין לוד 99999 ישראל ,ישראל 7.76E+08 5.47E+08

4798 אנה זיידמן   lilili_1981@yahoo.com דניאל ים בת 59469 ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.47E+08 36121186

4799 דרורה רוזן   rosen_fm@netvision.net.il 15 רוזנבלום יאיר תל‐אביב 69583 ישראל ,ישראל 03‐741497 054‐5311818

4800 דימה גוטצייט   dima@mailvision.com 8 127 ,דירה אלנבי חיפה   ישראל ,ישראל 077‐5253037 054‐2031117 04‐8508027

4801 פליקס גרשמן   felixgershman@gmail.com דגנית עילית נצרת   ישראל ,ישראל 5.28E+08

4802 roman puterman   roman@grapholit.com aley kotret 3 lod 71453 ישראל ,ישראל 36360645 5.23E+08

4803 ישראל שניידר   israelsc@clalit.org.il 22 הכרמל מונד תל 40600 ישראל ,ישראל 09‐7963613 5.45E+08

4804 אלירז שריקי   aliraz@012.net.il חיים נווה החיד "12 רח חדרה   ישראל ,ישראל 5.43E+08 7.73E+08

4805 אלכסנדר קרייזמן   ilana_kr@yahoo.com 269/2 טבריה מורדות טבריה 14350 ישראל ,ישראל 46733951 5.26E+08

4806 גור לוי   goor@012.net.il 18 אבולעפיה אביב תל 66070 ישראל ,ישראל 5.06E+08

4807 elkana rubin   zipirubin@wallacom egoz 13 omer 84965 ישראל ,ישראל 08‐6469880 5.06E+08

4808 יורם סיסו   siso2@bezeqint,net ציפורי העמק מגדל 10500 ישראל ,ישראל 46442614 5.7E+08 46092587

4809 נועם חזן   noam_h@msn.com 5 דירה 47ב אליעזר בן אריה גן רמת   ישראל ,ישראל 5.46E+08 36787196

4810 אביב סרוסי   avivlimor@bezeqint.net 23/18 ניסן בר שבע באר 84656 ישראל ,ישראל 86440888 5.25E+08

4811 שי עמיאל   amieln@zahav.net.il 34\1 שרת עפולה 18400 ישראל ,ישראל 5.08E+08 46595179

4812 מרדכי קסוס   mkessous@hotmail.com 19 צלף עומר 84965 ישראל ,ישראל 86469015 5.28E+08 86469015

4813 אלי לויטין   eli‐l@nova.co.il גן פרי לציון ראשון 75674 ישראל ,ישראל 39512001 5.23E+08

4814 אברהם בלוך   avibloch@gmail.com ד.נ .מודיעין פדואל 71940 ישראל ,ישראל 03‐9329724 052‐3593598

4815 galy rchc   galy.raviv@gmail.com 18 הים נתיב נשר 36700 ישראל ,ישראל 48219633 5.47E+08 48219633

4816  אמיר כדורי   amirkadouri@hotmail.com 42 בלפור אביב תל 65214 ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.44E+08

4817 eran baum   eranbaum@walla.com duhifat 18 netanya   ישראל ,ישראל 050‐2655321

4818 דניאל זעירא   reload_feul@yahoo.com 4/א האתרוג שמש בית 99552 ישראל ,ישראל 29919251 5.47E+08

4819 יפה אלקיים   elkayamy@017.net.il 115/11 ויצמן נהריה   ישראל ,ישראל 04/9926068 052/8773909

4820 אדוארד צ'ורקין   tuti981@walla.co.il ירדן עילית נצרת 17850 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.46E+08

4821 רן קסלר   oritk19@walla.com ניסן11 בר באר‐שבע   ישראל ,ישראל 5.46E+08

4822 שלומי אליהו   ido0703@zahav .net.il 33 הגולן תקווה גני 55900 ישראל ,ישראל 35354708 5.24E+08

4823 אור גורן   or@orgoren.com 6 104א ,דירה כצנלסון גבעתיים   ישראל ,ישראל 054‐2000801 03‐5739561

4824 גיל אשוח gilashuah@gmail.com האורנית מונד תל 40600 ,ישראל ישראל 09‐7965151

4825 philippe dubois   phil_dub@hotmail.com guatemala 25/5 jerusalem 96704 ישראל ,ישראל 02 6411745

4826 אדם קדמני   adko@kdmany‐ins.co.il 3168 ת.ד ירכא 24967 ישראל ,ישראל 5.46E+08

4827 אמיר אדן   uk8a1@iec.co.il 11 האלון ישי רמת   ישראל ,ישראל 04‐9832194 052‐3997154 04‐9534767

4828 תייסיר סעידה   taiseer_saida@hotmail.com pehghi פקיעין כפר 24914 ישראל ,ישראל 04‐9997862 057‐3330444

4829 ארז גרץ   egraetz@gmail.com שרת משה טבעון קרית 36010 ישראל ,ישראל 054‐7674264 052‐6674264 077‐5270205

4830 peter alperin   vovabella@012.net.il ugav 11.3 rosh ain 48600 ישראל ,ישראל 39014311 5.09E+08 39014311

4831 יוסי לוי   levi@yossi.hp.com הצבעוני יבנה   ישראל ,ישראל 89330935 5.45E+08

4832 אלכס נרונוב   neronov2000@gmail.com 2\6 דרזנר ירושלים 93814 ישראל ,ישראל 5.46E+08

4833 גבי כהן   gabi13@barak‐online.net שרת משה ים קרית 29000 ישראל ,ישראל 48761069 5.78E+09

4834 יורם תדמור   yoram.td@gmail.com 47 שוויצר אלברט חיפה 34995 ישראל ,ישראל 04‐8346189 0506‐618447

4835 אורי מגריל   omagril@nbase.co.il גביש ,ת.ד .255 שימשית 17906 ישראל ,ישראל 04‐6021555 050‐7424938

4836 יונתן סקלקר   jskelker@hotmail.com 501 מכמש מעלה מכמש מעלה 90634 ישראל ,ישראל 02 5357360 5.44E+08

4837 יפעת כחלון   k_yifat@walla.com 310 טרומן כפר 73150 ישראל ,ישראל 03‐9772557 052‐2945549 03‐9772557

4838 Yuval Trahtman   yuvalt@rafael.co.il אחווה Haifa   ישראל ,ישראל 5.24E+08

4839 אלכס פריאון   bestoday2003@yahoo.com 35 הראשונים השרון רמת   ישראל ,ישראל 5.47E+08 03 549 2829 03 5493657

4840 ירון הירשזון   yaronh11@bezeqint.net 20 פן אלכסנדר אביב תל 69641 ישראל ,ישראל 03‐6441970 050‐5217745 03‐6442006

4841 זאב שפיר   zeevshapir@hotmail.co.il 14א' ודג'ווד חיפה 34635 ישראל ,ישראל 04‐8383627 052‐8707704 04‐8383627

4842 מיקאל אטלי   micka@bezeqint.net 10/13 גבעתי אשקלון 78000 ישראל ,ישראל 5.78E+08 86736357

4843 מאור פורטל   portal1982@walla.co.il 31 רוגוזין אשדוד   ישראל ,ישראל 46943735 5.29E+08

4844 vladimir solomonov   solomonv@zahav.net.il 32‐10 גוטמן פיית 49341 ישראל ,ישראל 39048267 5.45E+08

4845 רמי דרור   drr@bezeqint.net 12/2 הממציא ירושלים 93123 ישראל ,ישראל 052‐2673307 02‐6767144

4846 אבי לוי   avi2905@012.net.il 22/2 המלכים אשדוד 77499 ישראל ,ישראל 08‐8647619

4847 David Ovrutsky   davidovr@gmail.com Kadish Luz 21/10 Jerusalem   ישראל ,ישראל 5.46E+08

4848 שלומי מורד   shlomy_007@hotmail.com 2 הלוי יהודה הרצליה 46481 ישראל ,ישראל 99553555 5.46E+08 99553555

4849 יובל חי   youvalhai@yahoo.com 10 טהון חולון 58802 ישראל ,ישראל 5.23E+08

4850 שירלי שור   shi_sch@yahoo.com 44/5 ההסתדרות גבעתיים   ישראל ,ישראל 054‐7616159 03‐7537700

4851 אלי גברא   egavra@walla.co.il קשת ציונה נס 74027 ישראל ,ישראל 08‐9389675 050‐8813507

4852 יוני איצקוביץ   engyoni@walla.co.il הפורצים נתניה 42385 ישראל ,ישראל 09‐8333401 050‐9044540 09‐8610438

4853 נטליה ברמי   nataliabo@walla.com 2/22 סיני אשקלון 78000 ישראל ,ישראל 050‐6537552 08‐6716227

4854 יעל זילברשטיין   yael_sil@hotmail.com הבילויים גן רמת 52297 ישראל ,ישראל 5.08E+08 ‐ 36771845

4855 אריאל רינג   a_king@walla.co.il 18/31 רפאלי שרגא תקווה פתח 49064 ישראל ,ישראל 03‐9236816 052‐3530632

4856 עפר ספיר   refo35@hotmail.co.il 10 רח 'טבריה אביב תל 63344 ישראל ,ישראל 052‐3385660

4857 דרור אנגל   d_eng31@walla.com 75 הרמה תקוה גני 55900 ישראל ,ישראל 052‐6707266

4858 משה גרוס   moshe.gross@intel.com קוק הרב השרון רמת   ישראל ,ישראל 03‐5493438 054‐7886549

4859 Jeffrey Heller   jeffreyheller@gmail.com 108 Calanit Maccabim 71908 ישראל ,ישראל 08‐9262280 054‐4240941 08‐9262280

4860 רומן פלוט   antonp@netvision.net.il עם בר קיבוץ עם בר קיבוץ   ישראל ,ישראל 39561567 5.42E+08

4861 מרים שורץ   miriam_s@bezeqint.net 8 דירה 12 תבורי משה תקוה פתח 49445 ישראל ,ישראל 39336936 5.23E+08

4862 אילת ניר   ayelinir@zahav.net.il הראשונים מושבה יקנעם 20600 ישראל ,ישראל 49893572

4863 איריס מולכו   iris‐m2@bezeqint.net ת.ד .197 ורד עין 40696 ישראל ,ישראל 5.45E+08 7.78E+08 97962602

4864 שחר שלו   shalevsh@walla.co.il 36/6 הציונות אריאל 44837 ישראל ,ישראל 052‐8668925 052‐8576893

4865 אורנה בריט   bryt@zahav.net.il 9 צבעוני זיו נוה 25123 ישראל ,ישראל 49522878 5.42E+08 46780685

4866 אשר לוזון   asherluzon@walla.com המלח ים נע דואר הכיכר נאות מושב 86905 ישראל ,ישראל 86552225 5.24E+08 86557988

4867 mark ozirnoy   ozbarn@walla.com 41 הימים ששת נתניה 222 ישראל ,ישראל 98342619 5.43E+08

4868 אפי בן‐בסה   efiben@netvision.net.il ציון מסילת מושב ציון מסילת מושב 99770 ישראל ,ישראל 02‐9923798 0523‐315‐083

4869 עופר מלמד   thelord4@walla.com 5 דירה 12 הנרקיסים הכרמל טירת 39100 ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.42E+08

4870 ישי קמחי   kimche@013.net 6 היסעור השרון רמת 47226 ישראל ,ישראל 35477547 5.45E+08



4871 רועי טויטו   roy__@hotmail.com הנביאים אביב תל   ישראל ,ישראל 5.45E+08

4872 אייל שיר‐רן   eyal199@gmail.com 11/8 הרצל נהריה 22408 ישראל ,ישראל 5.77E+08

4873 שי ענבי   shay_anavi@yahoo.com 7 שזר זלמן השרון הוד   ישראל ,ישראל 09‐7420485 052‐6141012 09‐7420485

4874 אסף שפירא   assafsha@yahoo.com א 8 אורלנסקי תקווה פתח   ישראל ,ישראל 03‐9327560 052‐8788107

4875 semion vinokur   sofi212@rambler.ru atrog arad 89057 ישראל ,ישראל 89950173

4876 רן אלי   EINATELY@NETVISION.NET.IL 69 מור עין מיתר   ישראל ,ישראל 86510797 5.47E+08

4877 אלי אוחיון   eli‐mail@zahav.net.il 98 אשכול לוי אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐7422345

4878 רן הראל   ran.harel@nortel.com 10 גרינברג צבי אורי אביב תל   ישראל ,ישראל 050‐8503517 03‐976‐3517

4879 דוד ממן   dudu‐david@013.net 2/6 ברקן חולון 58210 ישראל ,ישראל 35017191 5.42E+08

4880 ישראל בך   isrbach@013.net.il 6 פלמח יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.77E+08

4881 כרמית קורלנדר   haim‐kor@zahav.net.il 5 גושן משה ק.מוצקין 26312 ישראל ,ישראל 04‐8733374 04‐9905776 04‐6300617

4882 איציק ברטי   yitzhak‐b@orbotech.com 26 שרת משה עקרון קרית 70500 ישראל ,ישראל 08‐9350264 057‐4229985

4883 moshe gil   agam_gil@netvision.net 13 הגליל הרצליה 46389 ישראל ,ישראל 09‐9548802 052‐3870344

4884 amir weinstein   amirw@allot.com yaakov maridor 6 petha tiqua 49776 ישראל ,ישראל 054 4489348 03 9211939

4885 טלי סיאני   talisiani@yahoo.com 145 דיזינגוף אביב תל   ישראל ,ישראל 5.42E+08

4886 ערן פרידמן   eran@wfi.co.il 8 תבור נופית 36001 ישראל ,ישראל 04‐9536176 054‐5433013

4887 גלית נוה   galitnaveh@yahoo.com Antokolsky Tel Aviv 64044 ישראל ,ישראל 03‐5235571 052‐4834920

4888 שירי שגן   shiri123450@walla.co.il 27 אבי בן איתמר נתניה   ישראל ,ישראל 5.46E+08

4889 שלומי אליהו   ido0703@zahav.net.il 33 הגולן תקווה גני 55900 ישראל ,ישראל 95354708 5.24E+08

4890 מוטי אילון   ailon@j‐v.org.il 11 מסדה קבוץ 15140 ישראל ,ישראל 04=6757603 050‐5655677 04‐6757641

4891 מנחם שרקיאן   www.menahems@net.il 3 נורדאו ר"ג   ישראל ,ישראל 03‐6771259 052‐5760830

4892 אליהו טוויל   shlomo7979@walla.com 7/5 המחתרת שמונה קרית   ישראל ,ישראל 057‐3157667

4893 ישעיהו אבני   shaav@netvision.net.il יהלום לציון ראשון 75436 ישראל ,ישראל 39615233 5.23E+08 39626354

4894 Josh Loberant   jamracing@gmail.com Dr Soskin 16/1 Nahariya 22405 ישראל ,ישראל 054‐788‐5369

4895 אביעד בן משה   t0508454634@yahoo.com שפירא גן רמת   ישראל ,ישראל 5.08E+08

4896 אתי כהנא   ekadv@walla.co.il 46 רוטנברג פנחס גן רמת   ישראל ,ישראל 5.24E+08 5.24E+08

4897 משה מנור   mirela.manor@gmail.com 6/19 סלוניקי קהילת תל‐אביב 69513 ישראל ,ישראל 050‐6504920

4898 boris לחמן   lach2@walla.com 9 הארי לוע העמק מגדל 23505 ישראל ,ישראל 04‐6444013 5.06E+08

4899 עוזי ניבון   uzinivon@013.net 502 הורד קדרון מושב 70795 ישראל ,ישראל 054‐6508511 077‐8690263

4900 הנרי ביאליק   sixkiller2003@walla.co.il 5 בלול חיפה   ישראל ,ישראל 48700123

4901 בועז ברדה   boaz@iddr.co.il 19 אורן מגשימים מושב 56910 ישראל ,ישראל 052‐3271117 052‐3271117

4902 מיקי חזות   mkhzt@netvision.net.il צה"ל אונו קרית   ישראל ,ישראל 057‐8190897

4903 אילן לנקרי   lankry@nonstop.net.il 6 העולם אומות חסידי חיפה 32985 ישראל ,ישראל 48326165 5.08E+08

4904 מיקי חזות   mkhzt!netvision.net.il צה"ל אונו קרית   ישראל ,ישראל 057‐8190897

4905 אורה זיצר   zo24@zahav.net.il הברוש נתניה 42490 ישראל ,ישראל 054‐7785821

4906 אביב ישראלי avivisraeli@hotmail.com 14 הל"ה רעננה 43341 ,ישראל ישראל 97715285 5.07E+08

4907 שחר גלוזמן   gluzmans@gmail.com 7/4 מרוקו מעפילי הרצליה   ישראל ,ישראל 077‐6622288 054‐6306954

4908 ברנרד שיש   chicheb@hotmail.com 30/26 הרטום נתניה 42756 ישראל ,ישראל 5.42E+08

4909 מריו מולכו   iris‐m2bezeqint.net הפרסה ורד עין 40696 ישראל ,ישראל 077‐7676605 054‐4779743

4910 אורן אהרון טייב   oren3010@walla.com 65.11 כוכבא בר הרצליה 46440 ישראל ,ישראל 99559540 5.26E+08 5.78E+08

4911 גרשון בראון   braun.gary@gmail.com 1 חניתה גבעתיים 53205 ישראל ,ישראל 35714841 5.24E+08 35716167

4912 צבי ירדני   olivey.co.il 61 ציון חובבי אביב תל   ישראל ,ישראל 03‐6209716

4913 inesa zilberman   doubleagle@nana.co.il hator netania 42753 ישראל ,ישראל 09‐8846649 050‐8922462

4914 EMILIA ROZENFELD   AMILIRROZ@WALLA.CO.IL 35 HATIVAT HAREL karmiel 20100 ישראל ,ישראל 5.5E+08 49989911

4915 לוי מיכל   manta@intermail.co.il 16 הגאונים רחובות 76563 ישראל ,ישראל 08‐9416307 052‐3550472

4916 מיכל כץ   michal.katz@web.de 4 גליקסון ת"א   ישראל ,ישראל 03‐6206317 5.44E+08 03‐6206317

4917 Ruben Fainsod   fainsod@gmail.com Bar‐Cochba 121/3 Herzeliyya 46440 ישראל ,ישראל 054‐5230950

4918 רן מצר   RanMetser@Gmail.com השרון חבצלת סבא כפר 44280 ישראל ,ישראל 09‐7429907 054‐4750911

4919 מיכאל גורדון   gordono@bezeqint.net 22\16 מח"ל ירושלים 97763 ישראל ,ישראל 02‐582‐99‐11 050‐8‐657‐363 02‐582‐99‐11

4920 ליאורה צ'יפרוט   darkness36@walla.com 171/72 יפת אביב יפו ‐תל 68061 ישראל ,ישראל 03‐6572685 5.25E+08

4921 רפאל יודסין   udassin@cc.huji.ac.il 11 ביאליק ירושלים 96221 ישראל ,ישראל 02‐6776965

4922 טלח הורביץ   HORVITZT80@WALLA.CO.IL 13 עליכם שלום אתא קריית 28000 ישראל ,ישראל 7.74E+08

4923 לאה צ'סטרמן   leahch@013.net המעיין אפרת 90945 ישראל ,ישראל 02‐9932437 0524‐222235

4924 יצחק קוטלנסקי   boritzik@yahoo.com 6/24 אביבים סבא כפר 44381 ישראל ,ישראל 5.46E+08 09‐7652490

4925 קרן הרשקו   hershcu@bezeqint.net הרמן מאיר ציונה נס 74014 ישראל ,ישראל 057‐8128202 052‐4492033 08‐9400181

4926 ולדימיר טרטיאקוב   sahalin@012.net.il 2\2 שדה יצחק ירושלים 93344 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.46E+08

4927 אייל רוטהייזר   eyal@grandadvance.ci.il 19 יאסי קהילת אביב תל   ישראל ,ישראל 050‐5237299

4928  עופר גולן   onhgolan1@bezeqint.net.il בארותיים בארותיים 42850 ישראל ,ישראל 057‐7730872 03‐7146415

4929 רן ישראלי   mr_isr@bezeqint.net 3/10 ינקו מרסל ת"א   ישראל ,ישראל 03‐6441810

4930 אביב ברזילי   bubunca@netvision.net.il 3/18 הכנענים אילת 88000 ישראל ,ישראל 5.28E+08 86317496

4931 אשר ארביב   arviva11@walla.com 48/4 שפירא משה נתניה 42240 ישראל ,ישראל 054‐2231509

4932 משה כהן   moshe.cohen2@gmail.com 29/6 קארו יוסף רבי אשדוד 77643 ישראל ,ישראל 08‐8642285 052‐2640483

4933 david linn   david_E_linn@yahoo.com הצרפתית הגבעה 15 כוכבא בר ירושלים 97875 ישראל ,ישראל 25817980

4934 שלמה סנה   somik@malkiya.co.il מלכיה קבוץ מלכיה 13845 ישראל ,ישראל 46946755 5.24E+08

4935 לירן זרקא   spidy5@zahav.net.il רשי תא   ישראל ,ישראל 5.07E+08

4936 איתמר טננבוים   ilovewe@walla.com 9 החרמון חולון 58419 ישראל ,ישראל 5.47E+08

4937 shlomo segal   silviatours@bezeqint.net ranas 15 kiriat motzkin 26317 ישראל ,ישראל 050‐7916844 04‐8717089 04‐8710650

4938 dorit dinur   doritdi@macam.ac.il 11א אמסטרדם אביב תל 62641 ישראל ,ישראל 03‐5277705 050‐5642864

4939 אורלי צוברי   orlytz@gmail.com 74 תבור שוהם 73142 ישראל ,ישראל 5.27E+08

4940 שרון קופ   zhenya_lj@hotmail.com הס חיפה 33398 ישראל ,ישראל 0547‐5100089

4941 אסתר רצ'ין   ilya500@yahoo.gr 210 דירה 13 פרדסנות חלוצת תקווה פתח 49221 ישראל ,ישראל 39349742 5.45E+08

4942 תומר צידון   zidonlaw@012.net.il 93/302 העצמאות אשדוד 77452 ישראל ,ישראל 5.04E+08 08‐8668508

4943 שוש באר אבן   heidi_b@walla.co.il 18 ידין יגאל חולון 58453 ישראל ,ישראל 03‐5034366 5.06E+08

4944 אביבי ריפקין   ripkinavivi@bezeqint.net 49 רבינוביץ חולון 58671 ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.46E+08

4945 sergey zvarich   zvarich@netvision.net.il yoseftal bat‐yam 59507 ,ישראל ישראל 5.46E+08

4946 עמיר מימרן   amirmi@gmail.com 7 כצנלסון אזור 58015 ,ישראל ישראל 03‐5564111 054‐4287786

4947 sonja berkowitz   berkons@zahav.net.il doar na evtach ישיבה יבנה כרם 79855 ישראל ,ישראל 88527515 5.45E+08 88527515

4948 מיכאל חוסיד   HUSID@YAHOO.COM אזרה11/27 עבן ASHDOD   ישראל ,ישראל 5.06E+08

4949 Vladimir Krupytsky   vldkrp@bezeqint.net Hakanaim 53/3 Arad 89012 ישראל ,ישראל 5.45E+08

4950 רועי בן‐עזר   roy_be@yahoo.com 6 דקל צופית 44925 ,ישראל ישראל 09‐7466085 054‐7886536

4951 maxim Tumpowsky   maxtum@netvision.net.il shvil shvat 5 Karmiel 20100 ,ישראל ישראל 054‐4621516 04‐9586355

4952 דניאל קורן   daniw@yahoo.com 23 הכרם חולון 99999 ישראל ,ישראל 39648999



4953 לאל ורנר   wernerlael@yahoo.com 1/25 מירון הר הרצליה   ישראל ,ישראל 5.23E+08

4954 אלירן דובו   eliran.dobo@gmail.com 32 החלמונית ראשל"צ 75420 ישראל ,ישראל 077‐9613866

4955 ליפז דלעי   lipaz@printercenter.co.il ת.ד .53 שומרון שבי 44858 ישראל ,ישראל 054‐2000201 054‐2000201 09‐8622827

4956 יובל גרמה   gyuval@017.net.il 10 החושן אבני מודיעין   ישראל ,ישראל 08‐9718387

4957 אלכסנדר מילמן   alex.milman@gmail.com 3 דירה 81 כרמלי חתיבת כרמיאל   ישראל ,ישראל 5.42E+08

4958 אבישג גרוס   avishagg@savion.huji.ac.il 17 תירוש אפרתה 90435 ישראל ,ישראל 02‐9931760 050‐7378670

4959 סרגיי שיפלבסקי 3.12E+08 sms2000@runbox.com 39/25 ידין יגאל מודיעין 71720 ישראל ,ישראל 054‐4446990

4960 משה בן חמו   moshebh@netvision.net.il 78 ירושליים נתיבות 87753 ,ישראל ישראל 89944635 5.04E+08

4961 יניר אהרוני   yadin.a@gmail.com 2 הורד פ"ת 12345 ישראל ,ישראל 5.44E+08 39215980

4962 דני שלו   shalevdn@013.net.il 72 רבינוביץ חולון   ,ישראל ישראל 077‐7676766 5.42E+08

4963 גדעון אבני   gavni10@walla.com ארלוזורוב יהוד 56254 ישראל ,ישראל 5.46E+08 35364077

4964 יעקב קנפלר   lpk10@walla.co.il 14 קארו יוסף ירושלים 95193 ישראל ,ישראל 25327258 5.73E+08

4965 איליה קפלון   ilia.kaplun@gmail.com דירה21 10 אילת אח"י כפר.סבא 44513 ישראל ,ישראל 5.78E+08 5.05E+08

4966 אמגד חוראני   osamjad@bezeqint.net ת.ד .49358 ירשלים 914914 ישראל ,ישראל 5.09E+08

4967 לאון אזולאי   kfir155@walla.co.il 9 בוליביה ירושלים 96746 ישראל ,ישראל 6421902 5.23E+08

4968 גיל פכט   pachtman@gmail.com 6 אורן העין ראש 48000 ישראל ,ישראל 39382759 5.49E+08

4969 קובי גבצו   kobigabz@zahav.net.il 33 הטייסים BX MHUBV   ישראל ,ישראל 052‐6667913

4970 אברהם כהן   dudu_cohen@walla.co.il 21/4 כוכבא בר טבריה 14277 ישראל ,ישראל 04‐6731838

4971 ג'ני קרגין   jenny214@walla.com שב"ל שיכון חנה‐כרכור פרדס 37000 ישראל ,ישראל 46376935 5.47E+08

4972 f ישראלוב   AOMRIII@WALLA.CO.IL 10 חרצית חולון 58672 ישראל ,ישראל 35030713 5.06E+08 35030713

4973 עינת רובין   rubineinat@yahoo.com 12/8 שטרן אונו קרית 55602 ישראל ,ישראל 03‐5354932 052‐8685616

4974 רחל דמרי   mdemri@zahav.net.il כינרת45 אשדוד 77700 ישראל ,ישראל 88543929 5.44E+08

4975 נחום אביב   ns_avivna@bezeqint.net 42 האלמוגים לציון ראשון 75439 ישראל ,ישראל 5.24E+08

4976 david Raucbach   david_ro@zahav.net.il Shvil Htanar 10 Pardasia 42815 ישראל ,ישראל 09‐8942889 052‐8374409

4977 Arik Elias   arike@netvison.net.il חיפה 9 סוטין חיפה 35708 ישראל ,ישראל 050‐2196633 050‐5939099

4978 כפיר לוי   kfirlev@gmail.com 27/15 האהבה השרון הוד 45282 ישראל ,ישראל 052‐2886394

4979 בנימין טודיבר   beni54@netvision.net.il 31 בודנהיימר חיפה   ישראל ,ישראל 052‐6002126

4980 קובי ירושלמי   kobi12345@bezeqint.net 7 השקד אריאל   ישראל ,ישראל 39364654 5.78E+08

4981 גורי אליאס   arike@netvision.net.il 9 סוטין חיפה 35708 ישראל ,ישראל 050‐5939099 050‐2196633

4982 דב שטיימן   spec_ops@netvision.net.il לכיש שוהם 73142 ,ישראל ישראל 03‐9731892 5.08E+08

4983 מרק ארסט   arest_mark@mail.ru יאיר אתא קרית   ישראל ,ישראל 5.44E+08

4984 רונן נאוי   ronen_maslol2@walla.co.il 1/14 נעמן לציון ראשון 75281 ישראל ,ישראל 052‐4826232 052‐6500334

4985 מיכל כהן   mi_coh@hotmail.com 61 פרישמן אביב תל   ישראל ,ישראל 050‐9411109 08‐8671115

4986 regev hirik   rigvo30@walla.co.il hamavedil 13 ramat gan   ישראל ,ישראל 5.47E+08

4987 shlomo yaffe   yaffe_s@zahav.net.il noit anatot 90620 ישראל ,ישראל 85868978 5.45E+08

4988 זהר אראל zoharrr@yahoo.com פולד ברכה אביב תל 65153 ,ישראל ישראל 36850647

4989 יגאל שינקרנקו   gar.ts@mail.ru 5/31 םיני אשקלון   ישראל ,ישראל 5.05E+08 5.04E+08

4990 תום לוין   tomlevin@intermail.co.il ב' 113/31 הגרדום עולי ירושלים 93801 ישראל ,ישראל 02‐6713473 054‐5808909

4991 lydmila kalman   zakinutie@mail.ru 29/17 בן‐יאיר ערד 80700 ישראל ,ישראל 08‐9971844 5.43E+08

4992 ניר סלע   selanir1@hotmail.com 137/3 חט 'עציוני כרמיאל 21926 ישראל ,ישראל 04‐9583544

4993 אילן אברמוביץ   iltech@012.net.il 8 האורגן לציון ראשון 75560 ישראל ,ישראל 03‐9625744 054‐4235252 03‐9513505

4994 רועי מור   roy_mor@012.net.il ת.ד .2856 3 הערבה קדימה 60920 ישראל ,ישראל 5.48E+08

4995 יוסי שרון   yosish@yahoo.com בלינסון חיים קרית 26266 ישראל ,ישראל 48414585 5.24E+08

4996 דוד סדי   david06@smile.net,il 31/2 המערבי הכחל שבע באר 84280 ,ישראל ישראל 86232448

4997 מאיה שופן   maya.shopen@ca.com המלך שאול אונו קרית   ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.45E+08

4998 shai meretzki   m_shai@netvision.net.il raul walenberg 38 haifa   ישראל ,ישראל 5.05E+08 48347174

4999 ישראל גרייזמן   israelgr@walla.com 9 קלאוזנר אתא קרית 0 ישראל ,ישראל 48450197 5.07E+08

5000 אתיה חן   etyachen@boi.gov.il 19 חיים מקור ירושלים   ישראל ,ישראל 050‐2399524 02‐6552945 26552050

5001 יעקב טבח   KOBI25@GMAIL.COM 2/20 דקר כרמל טירת 39501 ישראל ,ישראל 5.25E+08 48572101

5002 מיכל שחר   michal@powerpaper.com 24 נוב לציון ראשון   ישראל ,ישראל 03‐9414852 052‐3213733

5003 שלמה ריחני   shlomo‐re@013.net.il 63\1 הנגבי שבתאי ירושלים 93825 ישראל ,ישראל 26767662 5.23E+08

5004 מאיר קורן   meir_koren4@hotmail.com 25 פן אלכסנדר אביב תל   ישראל ,ישראל 054 7799480

5005 שלומי חליבנר   SHLOMI64@GMAIL.COM 18 הרצוג ת"א   ישראל ,ישראל 5469876

5006 שחר וייס   shweiss@walla.co.il 65 הודייה הודייה 79854 ישראל ,ישראל 5.24E+08

5007 איתן שרף   eitan_17@walla.co.il 8 ערבה מבוא אפרת 90435 ישראל ,ישראל 29931746 5.44E+08

5008 תומר קסטון   tomerk_007@walla.com 15 כנען מלאכי קרית 83021 ישראל ,ישראל 88501476 5.02E+08

5009 מוטי טובי   tuby@mordechay.com הנשיא יהודה תקוה פתח 79770 ישראל ,ישראל 39335237 5.46E+08 39335237

5010 יניב בכר   paolamulet@gmail.com 14 מרגלית חיפה 34466 ישראל ,ישראל 7.78E+08 5.22E+08

5011 אלון שוורץ   MAAYANALON@HOTMAIL.COM 74 יששכר מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89714668 5.18E+08

5012 דוד גוטמן   duditova@017.net.il ד 14 רמח"ל רעננה 43308 ,ישראל ישראל 97711906 5.44E+08

5013 חן לוי   hen5555@netvision.net.il 13 ותמר אמנון חיפה   ישראל ,ישראל 48263189 5.25E+08

5014 נורברט גרונםלד   uzi4_2@hotmail.com צה"ל אונו קרית 55451 ישראל ,ישראל 03‐5348376 03‐5348376

5015 שרון aשילוני   tj2@netvision.net.il 34 מירון ורדים כפר   ישראל ,ישראל 5.06E+08

5016 אילנית רקם   iophir@netvision.net.il 6 הגבול משמר חיפה 34566 ישראל ,ישראל 8246798 5.45E+08

5017 ליאת רואש   roashli@hotmail.com 13 האסיף חיפה   ישראל ,ישראל 5.29E+08

5018 אלכסיי ארפרט   alex_75@walla.com 12/24 חתוכה זכריה רחובות   ישראל ,ישראל 5.42E+08

5019 יריב רגב   REGEV.YARIV@gmail.com 3 דקל יהודה אור 60407 ישראל ,ישראל 5.22E+08 35338335 35338335

5020 יוסף בדש   yosefba2@hotmail.com 10 גור מוטה שמואל גבעת 54422 ישראל ,ישראל 03‐5320050 03‐5326707

5021 חיים עובדיה   doly@maaganm.co.il הים מנשהשכונת מיכאל.ד.נ ק.מעגן 37805 ישראל ,ישראל 46394279 5.29E+08

5022 elina farhi   eovin@hotmail.com 123/2 הרצל שד ירושלים   ישראל ,ישראל 26435843 5.45E+08

5023 גיא סמדג'ה   guysma@walla.co.il 53 המלח ים תקווה גני   ישראל ,ישראל 35332402 5.23E+08

5024 דוד רותם   rotemd2@bezeqint.net 5 הזורע השרון רמת 47401 ישראל ,ישראל 03‐5492019 050‐5524664 077‐4242311

5025 נחום פז   humi@zionut2000.org.il ד.נ.מ.הגליל מלכיה קבוץ 13845 ישראל ,ישראל 46946752 5.05E+08 46945430

5026 מיכאל ויינשטיין   ozit_michael@bezeqint.net 7 שטרן יאיר הרצליה 46440 ישראל ,ישראל 09‐9562135 052‐8421403

5027 אורעם כהן   oramcohen@hotmail.com 6 מחניים אלה גבעת 23800 ישראל ,ישראל 5.46E+08

5028 Valentin Tumarkin   valentin.tumarkin@gmail.com Rabenu Tam 4 Herzliya   ישראל ,ישראל 052‐4488141

5029 מוטי הרשקוביץ   MOTIH@RISHONLEZION.MUNI.IL 12 קימת קרן ראשל"צ 75286 ,ישראל ישראל 03‐9699782 5.23E+08 03‐9547215

5030 נטלי גנזי   liat659@017.net.il 5 סייון מודיעין   ,ישראל ישראל 5.26E+08

5031 עראף עראף   naghami84@yahoo.com מעיליא מעיליא 25140 ישראל ,ישראל 9975389 5.25E+08 49975389

5032 איל גרוס   eyal_gross@hotmail.com 5/1 אליהו חנה פרדס 37045 ישראל ,ישראל 46372849 5.09E+08

5033 מרגלית עובדיה   margolina@maaganm.co.il 200/5 זיוה בית מיכאל מעגן 37805 ישראל ,ישראל 04‐6394188 0528‐545026

5034 אמגד נבואני   amgad12@017.net.il סבר ג'וליס 24980 ישראל ,ישראל 49560437 5.78E+08



5035 דניאל רוזנבלום   dandoon7@gmail.com 8 התאנה תקווה פתח 49212 ישראל ,ישראל 052‐3113305

5036 יורם קרקובסקי   yoram.karkovsky@gmail.com הכרמל תקווה גני 55900 ישראל ,ישראל 054‐6620350

5037 asaf meidanik   asaf_meidan@hotmail.com 102 כצנלסון גבעתיים   ישראל ,ישראל 052‐6496124

5038 לימור דבי   lim_d@netvision.net.il 23/6 הלבנון מגדל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89702159 5.46E+08

5039 ניסים אמויאל   pcbyte@barak.net.il 16/6 הסלע חגווי אדומים מעלה 98500 ישראל ,ישראל 02‐5901659 050‐7845676

5040 אריה טאוב   eryador@013.net 22 סלנט תקוה פתח 49530 ישראל ,ישראל 39300491 5.28E+08

5041 tal cohen   tpcohen@gmail.com 4 גוריון בו השרון הוד   ישראל ,ישראל 09‐7487477 054‐2471145

5042 עידו הלר   ido_heller@walla.co.il הרשל גרינשפן לציון ראשון 75502 ישראל ,ישראל 5.09E+08 5.24E+08

5043 ורדה לב   vardalev@hotmail.com לסקוב חיפה 34950 ישראל ,ישראל 5.26E+08 48254132

5044 ישי סומפולינסקי   ysompo@gmail.com 4 מרדכי יד ירושלים 93227 ישראל ,ישראל 26713821 5.46E+08

5045 מיכאל רז   shimik@bezeqint.net הפרחים רעננה 43377 ישראל ,ישראל 97727054 5.45E+08 35480391

5046 אתי בן זמרה   ettibz@yahoo.com 10 הבנים ציונה נס 74071 ישראל ,ישראל 5.02E+08 5.02E+08

5047 לודה אשורוב   ashluda@gmail.com טלפוני קשר ליצור נא גן רמת   ישראל ,ישראל 5.02E+08 5.02E+08

5048 חיים זקלד   zaklad@012.net.il 22 איטליה חיפה 34980 ישראל ,ישראל 5.43E+08

5049 משה בניאש   moshe_beni@yahoo.com קדם שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39733319 89272721

5050 יאן ון דר ניט   jan_nelly@hotmail.com קטלב הדסה צור 99875 ישראל ,ישראל 5.28E+08

5051 אופיר קניג   ophirke@gmail.com 6 מוזיר אביב תל 62963 ישראל ,ישראל 057‐7746119 077‐5252277

5052 דניאל בן שמחון   danielb2@phoenix.co.il ת.ד .4036 15 יזרעאל עמק קדימה 60920 ישראל ,ישראל 7.72E+08 5.26E+08

5053 אהוד שיף   ehud_sh@rad.com 15 בגין מנחם שמואל גבעת   ישראל ,ישראל 5.48E+08

5054 עוזי רונן   uzironen@inter.net.il 21 צבי בנימיני השרון רמת 47205 ישראל ,ישראל 35405015 5.08E+08

5055 אלון כהן   cohenma@walla.co.il 116 חברון דרך ירושלים   ישראל ,ישראל 26728999 5.45E+08

5056 רעות פרנקל   reut@zap.co.il 12 הרימון חיים גן   ישראל ,ישראל 5.44E+08 97467488

5057 טאהא חביבאללה   waseem799@hotmail.com 229 ת"ד מאהל עין 17902 ישראל ,ישראל 46565118 5.07E+08

5058 באסל חדאד   basel_haddad@hotmail 1 גולני תרשיחא מעלות   ישראל ,ישראל 5.26E+08 49928869 49510867

5059 דרור גולדנשטיין   goldrot2@yahoo.com 2 זאב מבוא ר"ג   ישראל ,ישראל 5.42E+08

5060 kalman gueta   kalman.gueta@nokia.com 4.3 החיטה יבנה גן 70800 ישראל ,ישראל 5.23E+08

5061 אביגיל אייקין   roicoo@walla.com קהתי פנחס ירושלים   ישראל ,ישראל 26525195

5062 אריאלה ראט   ariellar@iroads.co.il קדם שהם   ישראל ,ישראל 5.43E+08

5063 יוסי סבג   asdasd5@walla.co.il 14/5 אבשלום שבע באר 84511 ישראל ,ישראל 5.06E+08

5064 לואיז סייר   LOUISE120@WALLA.CO/IL 38/25 חכיש נחל אשדוד 77706 ישראל ,ישראל 08‐8642198 5.08E+08 08‐8642198

5065 דוד נתיב   d‐n‐12@zahav.net.il גבעתיים 17 יוסף קיריית גבעתיים 53211 ישראל ,ישראל 37315207 37315207

5066 רמי טילמן 36000560 krypto.number.seven@gmail.com א' 97 עכו דרך מוצקין קרית 26373 ישראל ,ישראל 04‐8700517 054‐7896363

5067 יניב שביט   shavit‐y@012.net.il 1 שושנים גן רמת 52583 ישראל ,ישראל 5.46E+08

5068 מירה טולדנו   myaad11@migdal‐agents.co.il ברק ק.מוצקין 26316 ישראל ,ישראל 5.46E+09

5069 אלכס פייזנברג   alexf@iec.co.il 7 מור עין גת קרית 82501 ישראל ,ישראל 7.77E+08 5.78E+08

5070 ענבל גוטפריד inbal@horim‐rishon.org.il 172 גוריון בן גבעתיים ,ישראל ישראל 5.26E+08 5.03E+08 1.54E+11

5071 מלכה שרמן   schiffm@bezeqint.net ציון בן ירושלים 95423 ישראל ,ישראל 02‐540295 050‐415‐6330

5072 ליאור וייץ   lior57@hotmail.com 5 דירה 19 המתמיד גן רמת 52501 ישראל ,ישראל 03‐6721917 052‐2442178

5073 מרדכי אשדות   mudi_a@netvision.net.il עפרוני ערד   ישראל ,ישראל 08‐9958918 08‐9958918

5074 שוקי בן ארצי   shuki@amir.org.il עמיר עמיר 12140 ישראל ,ישראל 04‐6954311 052‐3944466 04‐6954500

5075 אבי טואטי   ul916@iec.co.il הפלמח גבעתיים   ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.24E+08

5076 מיכל מאס   michelle_frdmn@hotmail.com 1 השיטה תמרת 23840 ישראל ,ישראל 0777‐800‐345 052‐3206216

5077 ניסים פרץ   nisimpr@netvision.net.il 1075/21 אלפסי נתיבות 87721 ישראל ,ישראל 5.08E+08

5079 שי שי שפיבק   shai.spivak@gmail.com 2 דירה 18 הירשנברג אביב תל   ישראל ,ישראל 5.26E+08

5080 Elena Arie   elena.arie@motorola.com 15/18 Malkey TzedekRamat Gan 52213 ישראל ,ישראל 057‐7752943

5081 מאיר שחק   meirke@qos.net.il צין נחל יקיר 44843 ישראל ,ישראל 09‐7922730 5.04E+08

5082 ולדמיר זיקאס   nat.zik@gmail.com 54 חן בת חיפה 32990 ישראל ,ישראל 04 8220121 050 6449210

5083 משה ביאלר 5326533 mbialer1@012.net.il 118 כצנלסון גבעתיים 53279 ישראל ,ישראל 052‐5794433 03‐7318268 03‐5732571

5084 יורי בוסיוק   boso1@bezeqint.net 24\24 מוהליבר יהוד 56209 ישראל ,ישראל 35362473 35362473

5085 לואיז סייר   LOUISEֲ120WALLA.CO.IL 38/25 לכיש נחל אשדוד 77706 ישראל ,ישראל 08‐8642198 050‐8490613 08‐8642198

5086 חן ברנט   chen_bernath@hotmail.com רותם בתיה מזכרת 76804 ישראל ,ישראל 5.24E+08

5087 yaniv sazman   ysazman@gmail.com markovezki holon   ישראל ,ישראל 5.47E+08

5088 אסף דגן   assaf1012@013.net 3 שיזף יהודה אור   ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.09E+08

5089 עמיחי רוזנברג   amichai@yfcpa.co.il נתניהו יוני שמואל גבעת 54425 ישראל ,ישראל 03‐5328630 052‐5289879 03‐5328630

5090 zohar berg   berg@kvgeva.org.il Kibbutz Geva Kibbutz Geva 18915 ישראל ,ישראל 5.47E+08 46535360 46535360

5091 נועם סגל   bns021@zahav.net.il 3 קפלנסקי חולון   ישראל ,ישראל 052‐6‐308585

5092 סמדר שלום   smadar1962@bezeqint.net שלם כפר 50 מדמון אביב תל 67676 ישראל ,ישראל 36316028 5.24E+08

5093 יאיר צרפתי   mike13@barak‐online.net.il 7 דירה 14 פזנר חיים ירושלים 97543 ישראל ,ישראל 5.09E+08

5094 מארק אברהמס   ABRAHAMSFAM@012.NET.IL מאור נחל שמש בית 99623 ישראל ,ישראל 29996845 5.46E+08 29996845

5095 יצחק אסיאו   asseoia@gmail.com 43 גולני חטיבת רעננה 43333 ישראל ,ישראל 09‐7712514 5.24E+08 09‐7710607

5096 חגי דדון   hagayd@012.net.il 1 דירה 222 יפת יפו אביב תל   ישראל ,ישראל 5.42E+08

5097 יהושע חצרוני   shuki90@netvision.net.il 33/17 אב"י בן נתניה 42308 ישראל ,ישראל 5.45E+08

5098 מיכאלה מוניקה בלנארו   blanaru@012.net.il 13 העפרוני עפולה 18743 ישראל ,ישראל 5.45E+08

5099 הרצל חדד   herison@walla.co.il איילון עמק מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89701199 4.78E+08

5100 משה בניאש   שוהם קדם שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39733319 5.28E+08

5101 אלעד ליברמן   elad_liberman@hotmail/com 50 משק ספיר אבן מושב   ישראל ,ישראל 02‐6417930 052‐8415414

5102 דורון עוזרי   doron_oo@netvision 13 ברוריה נתניה   ,ישראל ישראל 5.08E+08

5103 הילה קוסטמן   mark_s_k@hotmail.com 4\12 סיקולוב ים בת   ישראל ,ישראל 052‐3334642

5104 שירלי חמוד   yangfoo@hotmail.com 29/2 השריג ראשל"צ 75496 ,ישראל ישראל 052‐5794833

5105 אתי מלכה   ronen1985@walla.co.il העצמאות אשדוד   ,ישראל ישראל 5.42E+08 5.42E+08 88542135

5106 אנדרי פלקנר   drozdy@bezeqint.net אורן חיפה 34735 ישראל ,ישראל 7.78E+08 5.27E+08 7.78E+08

5107 שי שמש   dafnaz1@walla.co.il 20 בורלא אביב תל 69364 ישראל ,ישראל 03‐6990841 5.78E+08

5108 גוני סלע   gonysela@gmail.com נחל הגושרים 12225 ישראל ,ישראל 46956368 5.47E+08

5109 pavel kisilev   kpaulns@netscape.net eshkol ma 21 ישראל ,ישראל 5.45E+08

5110 עמיחי אלפון   amihai_a@netvsion.net.il 9 ביאליק אתא קרית 28034 ישראל ,ישראל 5.07E+08

5111 אייל סבר   eyal_sever@walla.co.il 94 ויצמן נתניה 42253 ישראל ,ישראל 09‐8348487 054‐3973155

5112 בוריס מרקמן   bmarkman@ hotmail.co.il 7 4דירה פרץ ים קרית   ישראל ,ישראל 8709196 5.05E+08

5113 דמיטרי גורוקריק   gorokrik@msn.com 15/13 העם אחד לציון ראשון 75312 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.26E+08

5114 שלומי בר‐און   baron_li@017 17 ויסבורג ת‐א   ישראל ,ישראל 36480456 5.44E+08 36480457

5115 Rosa Farkash   rosi1@bezeqint.net Reuben 42 b Zichron Yaacov 30900 ישראל ,ישראל 04 6396367 052 3707759 7.73E+08

5116 יוסי לם‐נאון   yosinaon@lion‐kime.com 5 המרי גבעתיים 53296 ישראל ,ישראל 054‐4719411 03‐5730332 03‐5739896

5117 עמית שוורץ   sch_uv@inter.net.il וולפסון דוד אשדוד 77516 ישראל ,ישראל 08‐8554640 050‐4008902



5118 נמרוד אביגל   nimol@bezeqint.net י"א רובע 11 ציון הר אשדוד 77712 ישראל ,ישראל 88553428 5.78E+08

5119 יגאל חן   igal_ch@massada.org.il מסדה מסדה קיבוץ 15140 ישראל ,ישראל 46657210 50425562 46657218

5120 ג'ק תייר   mashigene@walla.co.il 18 פעמונית השרון הוד 45217 ישראל ,ישראל 09‐7438895

5121 יוסי אהרוני   o_aha@walla.co.il 44 ויצמן יהוד 58485 ישראל ,ישראל 5.47E+08

5122 אנדרי לוי   andrei.levi@gmail.com 9 ,ד '14 הדר הרצליה 46326 ישראל ,ישראל 09‐9574176 050‐7925794

5123 שרון מזרחי   sheronms@walla.co.il בנימין נחלת אביב תל   ישראל ,ישראל 5.29E+08

5124 אליק סרור   eliksror@gmail.com הילל אבא יעקב באר 70300 ישראל ,ישראל 5.45E+08

5125 ניר חלמיש   h_n_h@netvision.net.il 10 גרניט שמשית 17906 ישראל ,ישראל 46021777 5.78E+08

5126 אופיר ראוב ני   ophir@palwintec.com 4/9 ומגדל חומה סבא כפר 44474 ישראל ,ישראל 5.42E+08 5.07E+08

5127 נעם סיידוף   noam_saidof@yahoo.com 57 אלון יגאל יעקב זכרון 30900 ישראל ,ישראל 5.22E+08

5128 אסף עוזרי   swift173@netvision.net.il 26 הערבה בית ירושלים 93389 ישראל ,ישראל 26724694 5.78E+08

5129 אביטל משה   tomroni@bezeqint.net 12 טרומפלדור נתניה 42246 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.29E+08

5130 עידו בן עזרא   idoben2502@gmail.com פולוצקי ירושלים   ישראל ,ישראל 5.29E+08

5131 עדי בן שך   osheek@hotmail.com 25 כינרת אביב תל 651252 ישראל ,ישראל 050‐6969600

5132 זיאד אגבאריה   zkh@017.net.il 740  ‐ת.ד א.א.פחם פחם אל אום 30010 ישראל ,ישראל 5.48E+08 46113010

5133 חנן כהן   hananco@gmail.com יהושפט אילת 88000 ישראל ,ישראל 86331976 5.23E+08

5134 אורון אברהם   oron_av@walla.co.il 32 החלוץ הרצליה 46795 ישראל ,ישראל 5.29E+08 5.43E+08 5.03E+08

5135 אלון עמית   alon_a@ygcpa.co.il 22 גוריון בן השרון הוד   ישראל ,ישראל 077‐4224243 050‐5402413

5136 לאוניד צ   skazochnik2003@yahoo.com יל"ג חיפה   ישראל ,ישראל 5.46E+08

5137 יוסף לוי   osnat_l@netvision.net.il חרצית שבע באר 84858 ישראל ,ישראל 08‐6278563 5.07E+08

5138 יואב יאיר   yyair100@walla.com אשר רעננה 43552 ישראל ,ישראל 5.26E+08

5139 דוד לזרוב   decool@gmail.com 1 דירה ב כניסה 50 סיני מבצע ים בת 51911 ישראל ,ישראל 054‐2258880 03‐5063549

5140 אברהם שטרן   avish2@mh.shaam.gov.il 33 בראז תקוה פתח 49737 ישראל ,ישראל 5.06E+08

5141 עופר בנישתי   zipi24@bezeqint.net.il א 7 דותן עמק סבא כפר   ,ישראל ישראל 97663037 5.27E+08

5142 ויקטור בדוק   victor_bedok@bezeqint.net 57/1 עוזיאל גן רמת 52344 ,ישראל ישראל 03‐6787182 050‐7662448

5143 אייל פורת   tamirpo@zahav.net.il 21 הכלנית שמש בית 99513 ,ישראל ישראל 5.78E+08

5144 בן פורמן   ben_foreman@hotmail.com 67/9 שזר נהריה 22344 ,ישראל ישראל 7.73E+08 5.22E+08

5145 אסף ג   asaphg@gmail.com 14 הברושים חיפה   ,ישראל ישראל 5.06E+08

5146 אלכסנדר מיילכוב   leykin@manara.co.il 438/12 האצל שמונה קרית 11565 ,ישראל ישראל 46940901 5.47E+08

5147 יהורם שמואלוף   yosh7@012.net.il 5 ל"ה ירושלים 93661 ישראל ,ישראל 052‐5457077

5148 צבי חובב   chovevzv@zahav.net.il 23 דולב ורדים כפר 25147 ישראל ,ישראל 5.03E+08

5149 שרון מזרחי   sharon_m@ifat.com 44 טאגור אביב תל   ישראל ,ישראל 5.23E+08 03 6437572

5150 ים חורב   yamka@netvison.net.il 14\52 המלך שלמה נתניה   ישראל ,ישראל 5.22E+08 5.26E+08

5151 ויקטוריה ברונוב   victoria.bronov@teva.co.il אש19/7 שלום שבע באר 84263 ישראל ,ישראל 5.28E+08 5.78E+08

5152 איתי דרור   itaid@m‐sys.com חרצית עומר 84965 ישראל ,ישראל 86466205 5.49E+08

5153 זוזף ממן ifat343@bezeqint/net כהונה ברית נתיבות 87724 ,ישראל ישראל 89943771 5.46E+08

5154 אריה רוס   ROSSA@KALUMOT.CO.IL אלומות אלומות קבוץ 15223 ישראל ,ישראל 04‐6653477 054‐4665347 04‐6653460

5155 חנה מרגלית   hanna@nsc.gov.il 28 הנשיאים תקוה פתח 49550 ישראל ,ישראל 03‐9337750 050‐6205291

5156 יוסי אמיר   reut1998@zahav.net.il 18 האצל אופקים 80300 ,ישראל ישראל 5.46E+08

5157 מאיר טובי   DORֲ120WALLA.CO.IL 22 משאבים השרון הוד 45201 ,ישראל ישראל 97412374 5.08E+08 97412374

5158 מאיר טובי   DOR120@WALLA.CO.IL 22 משאבים השרון הוד 45201 ישראל ,ישראל 97412374 5.08E+08 97412374

5159 יניב רובינשטיין   yanivrubi@il.ibm.com האודם יהודה אבן 40500 ישראל ,ישראל 09‐8913101 5.23E+08

5160 AMIL HAIMOV   ami21@bk.ru bialik hadera   ישראל ,ישראל 46226743 5.46E+08

5161 אודי פיינטוך   ehudzeev@walla.com אלתרמן37 שבע באר 84750 ישראל ,ישראל 86422614

5162 משה מזרחי   moshemizrachi@gmail.com 4 דירה 8 ינקו מרסל ת"א   ,ישראל ישראל 077‐6485555 054‐7077979

5163 אייל רחמני   eyalrach@netvision.net.il 6 החושן אבני סימטת גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐6770018 5.24E+08

5164 נפתלי גרינפלד   naftali.grunfeld@gmail.com )צורן( היסמין צורן 3 ישראל ,ישראל 09‐8946902

5165 צבי רזניק   ns_tzvicka@bezeqint.net 8 חוחית השרון רמת   ישראל ,ישראל 5.46E+08 39251432

5166 רמי מרגלית   ramim@netafim.com 50א הרופא חיפה 34367 ישראל ,ישראל 04‐8342923 052‐501‐7905

5167 סבטלנה קסטנר   gil_shatski@walla.co.il 7/25 אבשלום חביב אשקלון 78642 ישראל ,ישראל 86731708 5.47E+08

5168 מנחם אטיאס   atiasmr@bezeqint.net 16/31 סילבר הילל אבא שאנן  ‐נווה חיפה 32694 ישראל ,ישראל 077‐8200094 057‐8111035

5169 גיא גלעדי   guygilady@hotmail.com גלבוע יאיר כוכב 44864 ישראל ,ישראל 97498079

5170 אביב ברזילי   bubinca@netvision.net.il 3/18 הכנענים אילת 88000 ישראל ,ישראל 86317496 5.28E+08

5171 אורי כהן   uori101@walla.com כהן אלי חדרה   ישראל ,ישראל 5.07E+08 5.07E+08

5172 יפעת לוי   yifat@safend.com 11 לסל אביב תל 63409 ישראל ,ישראל 5279856 052‐3007007

5173 מיכאל טולדנו   micha‐to@zahav.net.il 35 חוחית מנשה אלפי 44851 ישראל ,ישראל 09‐7925997 050‐8294611

5174 David Greenberg   kostya261283@yahoo.com Moshe Dayan Jerusalem 97570 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

5175 גבי שושן 29553658 sh.gines@gmail.com 16 דירה 2 תשרי נתניה 42524 ישראל ,ישראל 5.43E+08

5176 Matan Holtzer   matan_holtzer@hotmail.com Derech Hashalom 84 Azor 58016 ישראל ,ישראל 052‐3592815

5177 אולגה דורסקי   olga@magen.com פרשני רחובות 56237 ישראל ,ישראל 5.23E+08 5.27E+08

5178 Felix Kharmats   fdk@nana.co.il Shmariahu Levin 2/7 Holon   ,ישראל ישראל 054‐2222748 077‐3001755

5179 Fredrick Pulver   fred@cell‐guide.com R. Nachal Chever 11/7Modiin 71700 ישראל ,ישראל 5.46E+08 054‐6350700 89365132

5180 ג'ורג' בריילובסקי   eeee@ee.ee.ee חצב ק"ש 10200 ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.48E+08

5181 אריה פרידמן   arie1209@zahav.net.il 41 הזית יוסף כרמי 99797 ,ישראל ישראל 89287277 5.45E+08

5182 אסף קרקו   asafk@cellint.com 179 דיזינגוף אביב תל   ישראל ,ישראל 03‐5234336 052‐5601116

5183 שרלי חדד   galkol@nonstop.net.il 65/8 אליעזר בן אריה גן רמת 52290 ישראל ,ישראל 36769403 5.23E+08 36770877

5184 זלמן בוקיעט   szbukiet@yahoo.com ת.ד .212 חב"ד כפר 72915 ישראל ,ישראל 39606299 5.47E+08

5185 אלכסיי שנקמן   lungvik@yahoo.com סוקולוב חולון 58321 ישראל ,ישראל 5.46E+08

5186 אלה אוסטרובסקי   punk_anat@hotmail.com גורדון נתניה 42289 ישראל ,ישראל 98627225 5.07E+08

5187 גיא מזרחי   guyguya@gmail.com ח"ן שדרות אביב תל 64166 ישראל ,ישראל 5.06E+08 5.07E+08

5188 שחר מוסק   shachar.mossek@gmail.com 26/6 הזמיר ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 02‐5334699 052‐8949691 02‐5336567

5189 אברהם סרי   aviseri@zahav.net.il 1 לנדאו ראשל"צ 75701 ישראל ,ישראל 5.77E+08 39629558

5190 יאיר שרבט   shiri@lahav.ac.il 14 הלבנון מגדל מודיעין 71700 ,ישראל ישראל 5.24E+08

5191 משה כהן   moshe.jer.cohen@intel.com 23 סירני ירושלים 96822 ישראל ,ישראל 054‐7887486

5192 מירי שטרן   MIRI2885@WALLA.CO.IL 6/12 ישראל אהבת חיפה 33182 ,ישראל ישראל 48661162 5.45E+08 48662233

5193 אלעזר ביטון   elazar.biton@gmail.com 10 נורוק הרב אשקלון 78355 ישראל ,ישראל 08‐6718857 052‐2747690

5194 בוטרוס חלאק   butrosh@hotmail.com )11( 94 חשמל חיפה   ,ישראל ישראל 5.06E+08 02‐5618033

5195 פור חן   chen_808@walla.com ב 8 שלם ר"ג   ישראל ,ישראל 052‐3204063 5.28E+08

5196 שחף הרט   hart5@zahav.net.il 26 אוסישקין לציון ראשון 75286 ,ישראל ישראל 39651529 5.77E+08 39503781

5197 טל מוסקל   tmuskal@gmail.com ק2 ד5 88 העם אחד אביב תל 65206 ישראל ,ישראל 5.45E+08

5198 אורנה לוז   ornalz@gmail.com 15 סוטין אביב תל 64684 ישראל ,ישראל 5.07E+08

5199 ישראל שוקרון   wizil@bigfoot.com 38 שטח בן אלעד 48900 ישראל ,ישראל 03‐9170059 0523‐909390



5200 גדי הרצלינגר   gadih_22@walla.com 7 אסף מבצע כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 49982546 5.47E+08

5201 צביה קנל   mkanal@excite.com 10/53 ,גילה התאנה ירושלים 93859 ישראל ,ישראל 02‐6762617

5202 נעמי ויצ'קו   vichyle5@walla.com באדר יא חולון   ישראל ,ישראל 5.03E+08

5203 שגיא בר    ronk@nwtvision.net.il ב 10 ישראל מלכי יעקב זיכרון   ישראל ,ישראל 04‐6290705 057‐7629777

5204 נגה שני   sfamonim@bezeqint.net 6 הדקל תקווה פתח 49212 ישראל ,ישראל 050‐6916496

5205 שמואל פייגנבוים   shmuelsf@netvision net.il 15 הלילך נתניה 42651 ישראל ,ישראל 09‐8657942 050‐2‐551463

5206 amnon benjamin   amnon_benjamin@yahoo.com golomb 4 herzelia 46305 ישראל ,ישראל 5.47E+08

5207 עמרי לוטן   omrylotan@hotmail.com 53 הנשיא יהודה הרצליה 46448 ישראל ,ישראל 5.23E+08

5208 מומו זזי   demitryg@walla.com ריי נתניה   ישראל ,ישראל 1211211

5209 נתי שטרן   nstern@zahav.net.il 22 חיות פרץ אביב תל 63262 ישראל ,ישראל 5.07E+08

5210 רונן דקל   kushi31@bezeqint.net צור יעקב ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6424568 050‐8573652

5211 אתי דואני   etd@walla.co.il 56 קוק הרב חדרה   ישראל ,ישראל 46334047 46222430 46222450

5212 ניר דוידוב   nird1@actcom.co.il 3 ליכטמן אברהם ירושלים 97815 ישראל ,ישראל 5.25E+08

5213 ניר שרעבי   nirby7@zahav.net.il 20 יהודה לציון ראשון 75307 ישראל ,ישראל 39645407 5.5E+08

5214 שמעון רז   shimonraz@hotmail.com 20 בורוכוב גבעתים   ישראל ,ישראל 35711863 5.26E+08

5215 אריאל ישראל   rel.isr@gmail.com 8 אמנו רחל ירושלים 93145 ישראל ,ישראל 02‐5632695

5216 יוחנן הרשטיק   joe_1@agrologic.com 18 אדמונית נתניה 42242 ,ישראל ישראל 5.45E+08 09‐8850260

5217 דימיטרי סופר   smlitel@email.com 16\18 קדרון נחל אשדוד 77708 ,ישראל ישראל 052‐2554197

5218 שחר ענבי   shahar82@bezeqint אבו‐שדיד נתניה   ישראל ,ישראל 052‐4387166 09‐8612547

5219 לאה קויטל   leak2@walla.co.il 5 וינשל אביב תל 69413 ישראל ,ישראל 03‐6477106 050‐7523372 03‐5498147

5220 Vlad Kudriashov   vladikk@walla.co.il 7 ג 'דירה כניסה 4 סנה משה ים בת   ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.46E+08

5221 אורי ארבייטר   uri343@walla.co.il טבעון קרית , 5 סיתוונית erh, ycgui 36532 ישראל ,ישראל 5.24E+08

5222 אבי איסקוב   aisakov@013.net.il 4 ארלוזורוב חולון 58331 ישראל ,ישראל 5.45E+08

5223 מיטל נגר   meital36@netvision.net.il כצנלסון הרצליה 64247 ישראל ,ישראל 054‐6288506 09‐9576724

5224 בתאל דהן   batel2211@hotmail.com 8 יריחו לוד   ישראל ,ישראל 5.76E+08

5225 גיל אברהמי   gil@unicon.co.il 112 שדמה שדמה   ישראל ,ישראל 5.44E+08 36482817

5226 יוסף פרישר   fryszer@bezeqint.net 21/3 עבדת ב"ש   ישראל ,ישראל 057‐8190487 054‐4454445

5227 שמואל פייגנבוים   shmuelsf@netvision.net.il 15 הלילך נתניה 42651 ישראל ,ישראל 050‐2551463 09‐8354110

5228 אפרת גן   gen@netvision.net.il 58 גוריון בן השרון רמת 47321 ישראל ,ישראל 03‐5498288 052‐5802011 03‐5498289

5229 בן ציון ראובני   beni07@bezeqint.net 5/49 יגאל אלון מוצקין קרית 26431 ישראל ,ישראל 04‐8761066 054‐4848790 04‐8761066

5230 שוקי דדשוב   dean10@bezeqint.net 29 לבון פנחס חולון 58447 ישראל ,ישראל 03‐6514414 052‐8‐907938

5231 יזיד חאיק   yazid@one‐safenet.com ת.ד .2054 ,רח 'שנלר נצרת 16120 ישראל ,ישראל 04‐8644235 054‐7574933 04‐8642490

5232 משה בנסל   moshe_bensal@yahoo.com 13 העצמאות יעקב זכרון 30‐900 ישראל ,ישראל 04‐6396687 054‐7741391

5233 חן שאוליאן   cshaulian@yahoo.com יהודה בן הרצליה 46403 ישראל ,ישראל 5.45E+08

5234 דני חגג   dannyhajaj@gmail.com 16 האם גן רמת 52252 ישראל ,ישראל 054‐2040379 054‐2040389

5235 יעקב באלוה jacob_b@scd.co.il 21.3 הכינור חדרה 33854 ,ישראל ישראל 46337508 5.29E+08

5236 מיכאל ווטר   mwatter23@yahoo.com 173 השלום אזור 58016 ישראל ,ישראל 03‐9265163 054‐5776444 03‐7604091

5237 ילנה רומשנקו   ryelena1@netvision.co.il 9 גולן הרי הרצליה   ישראל ,ישראל 5.27E+08 99565965

5238 אריק לוינזון   ariklevi17@hotmail.co.il טרומן חיים קרית 26224 ישראל ,ישראל 48727096 5.78E+08

5239 שרית קמחי   saritny@bezeqint.net 14 החלוץ חיפה 33102 ישראל ,ישראל 5.29E+08 7.74E+08

5240 shoham artzi   shohamartzi@walla.com 66 ורדון ורדון   ישראל ,ישראל 5.48E+08 88580518

5241 רון עמית   ron@amit1.com 7 השולחן פאת אביב תל 67451 ישראל ,ישראל 03‐6950501 054‐4225519

5242 שפי עוז   rehesh@yagur.org.il ‐ יגור קיבוץ 30065 ישראל ,ישראל 49037003 49037009

5243 Ariel Shiran   arielshiran@hotmail.com Mordechai Zeira 1 Tel‐Aviv 69624 ישראל ,ישראל 7.77E+08 5.48E+08

5244 אלירן ששונוף   meitalbalu@013.net.il 46 הבושם תלאביב 67671 ישראל ,ישראל 7.73E+08 5.03E+08

5245 אילונה דנילביץ'   ilonad@netvision.net.il רדינג אביב תל 69024 ישראל ,ישראל 077‐3330070 054‐2234060

5246 ודים גוכברג   vadimgo@matrix.co.il 8 דירה 7 רופין כפר‐סבא 44209 ישראל ,ישראל 050‐7139809

5247 רועי שלם   shalemroy5@hotmail.co.il 8 הקסם הרצליה 46496 ישראל ,ישראל 052‐8797371 09‐9588462

5248 עלי נאטור   Alinat@gmx.li 23 קלנסאוה 42837 ישראל ,ישראל 5.25E+08 09‐8780258 09‐8780258

5249 אבי מוסרי   moseri73@zahav.net.il 1/2 קורצ'אק יאנוש אונו קרית 55602 ישראל ,ישראל 5.03E+08 5.03E+08

5250 רחל נוה   rachel.naveh@gmail.com 4 הראובני גן רמת 52331 ישראל ,ישראל 03‐6743177 050‐5529398 03‐6749345

5251 ניר ונטורה   ventura4@intermail.co.il הים שושנת עתלית 30300 ישראל ,ישראל 7.77E+08 5.77E+08

5252 שגיא בר   ronky@netvision.net.il 10ב ישראל מלכי יעקב זיכרון   ישראל ,ישראל 04‐6290705 057‐7629777

5253 אביגיל הראל חיוט חיוט   elihayut@netvision.net.il 10 שניה עליה גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐6769377 052‐3602343

5254 עקיבא פרוינדליך   tamar974@hotmail.co.il 12 הנשיא עילית מודיעין 71919 ישראל ,ישראל 89742718 5.73E+08

5255 דורון עוזרי   doron_oo@netvision.net.il 13 ברוריה נתניה   ישראל ,ישראל 5.08E+08

5256 Irina Shekhter   irina.shekhter@gmail.com sd. Haprahim, 11/10 Ashdod 77573 ישראל ,ישראל 5.46E+08

5257 לכס וחרושב   menateah@rambler.ru זאב12/5 פיירברג שבע באר   ישראל ,ישראל 86422959 5.08E+08

5258 ישראל ישי   isr12@walla.co.il התנאים נתניה 42474 ישראל ,ישראל 5.45E+08

5259 אבי זילברמן   azilbs@hotmail.com 5 כצנלסון ציונה נס 74039 ישראל ,ישראל 89409057 5.29E+08

5260 חי איבגי   hayiv@zahav.net.il 28 דניאל ים בת 59397 ישראל ,ישראל 36599725 5.25E+08

5261 ארקדי קוזל   tresh74@gmail.com האבן אדומים מעלה 98856 ישראל ,ישראל 5.23E+08

5262 אהרן לידן   aharon.lidan@hp.com 24 ויניק ראשל"צ 75241 ישראל ,ישראל 03‐9676193 050‐7302479

5263 רון רהב   ron.rahav@oblicore.com 22 יעקב זכרון תקוה פתח   ישראל ,ישראל 054‐4989298

5264 יואב ברבי   brb@zahav.net.il 32 ברקת שמשית   ישראל ,ישראל 7.73E+08 5.78E+08

5265 עמי הלברסברג   irisim@bezeqint.net דיה העין ראש 48560 ישראל ,ישראל 39102466 5.28E+08 39102467

5266 נתן איזנשטיין   a_natan@012.net.il ת.ד .9045 46/1 חרמון יוקנעם‐עילית   ישראל ,ישראל 49593349 5.25E+08 49937358

5267 קלמי ברוך   klominus@isdn.net.il קרליבך ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6731180 5.06E+08

5268 דוד ידידיה   yedidia@017.net.il 4 חובב משה ירושלים 93717 ישראל ,ישראל 02‐6787726 050‐8433043 02‐6799908

5269 סלבה פומרנץ   slavap75@gmail.com מס'15 דירה 51 הנדיב הרצליה   ישראל ,ישראל 054‐4563297

5270 ניר שרם   atarab@zahav.net.il אדם יקותיאל סבא כפר   ישראל ,ישראל 09‐7456588

5271 אברהם פלג   raz1_peleg@walla.com 25 הצפצפות הרצליה 46380 ישראל ,ישראל 09‐9561106 050‐5566364 09‐9515443

5272 אביטל פינק   avitalfi@netvision.net.il 6 ב 'דירה 21 הרצוג גבעתיים 53601 ישראל ,ישראל 03‐5734911 050‐4451353

5273 asaf katz   asaf_ktz@yahoo.com neurim 5 kfar saba 44234 ישראל ,ישראל 5.78E+08

5274 hassan tabajah   yabooi2000@yahoo.com bilal 50 nazareth 16410 ישראל ,ישראל 46517259 5.24E+08

5275 ענבר רז   basejump@netvision.net.il 5 דירה 25 מלאכה בעלי מרכז תל‐אביב 63824 ישראל ,ישראל 052‐3353393

5276 ישראל דור   i_dor@zahav.net.il 41 הזמיר יעקב באר 70300 ישראל ,ישראל 08‐9282320 0524‐230038

5277 שושנה ברגיל   dechtiar4@walla.co.il 22 בית אחוזם מושב 79595 ישראל ,ישראל 6600175

5278 אבי רווח   aritop@zahav.net.il 5 הדרום כוכב אשדוד 77679 ישראל ,ישראל 88644264 5.23E+08

5279 רונמית לוי   lucifer@3dv.co.il 13 צורי בית תל‐אביב 69122 ישראל ,ישראל 03‐6429678

5280 חיים ושלר   weshlerh@gamil.com 107/12 ויצמן סבא כפר 44225 ישראל ,ישראל 09‐7671702 054‐4979981

5281 תומר פרנקו   tomerfranko@walla.co.il ונחלה מנוחה רחובות 76247 ישראל ,ישראל 08‐8674398 052‐8288738 88571020



5282 איתי ברמן   itai.berman@gmail.com 9 יכין גן רמת   ישראל ,ישראל 03‐6356846

5283 מריונובסקי מוטי מריונובסקי   m_l_m@012.net.il 10/2 דגנית עלית נצרת 17000 ישראל ,ישראל 46559720

5284 ליאור אקזני   akazanylior@gmail.com 11 מוצקין נתניה 42460 ישראל ,ישראל 5.78E+08

5285 sagi revivo   avichoen@hotmail.com cats tel aviv   ישראל ,ישראל 5.07E+08

5286 רונן אלבז   ronenel10@bezeqint.net 18/11 גולדה נאות נתניה 42345 ישראל ,ישראל 98357298 5.28E+08

5287 גיל ארזי   gilarazi2003@yahoo.com 15 פולג מונד תל 40600 ישראל ,ישראל 97966267 5.07E+08

5288 אילון אטשטיין   ailonae@hotmail.co.il 56 הנטקה חיפה 34608 ישראל ,ישראל 48256997 5.44E+08

5289 טל שריפי   sima_shar@012.net.il 83 נגה מושב נגה מושב 79345 ישראל ,ישראל 050‐9849736

5290 שחר לוי   levisahar@hotmail.com 16 דירה 38 לכיש נחל אשדוד 77706 ישראל ,ישראל 88553061 5.23E+08

5291 רון בן דוד   adadavid@hotmail.co.il 32 לובטקין צביה אביב תל 67290 ישראל ,ישראל 03 ‐ 7301854 5.73E+08

5292 סילבי למברגר   הכובש רמת 1 הכובש רמת 44930 ישראל ,ישראל 5.06E+08

5293 גיא ברק   guyb30@inter.net.il 15 שפירא גן רמת   ישראל ,ישראל 5.07E+08

5294 נורה נוף‐אגם   norele@gmail.com 17 דותן עמק צור‐יגאל   ישראל ,ישראל 09‐7492637 5.44E+08

5295 אבי רביבו   mtnrevivo@walla.co.il 5 מירון ציון מבשרת 90805 ישראל ,ישראל 25336989 5.09E+08

5296 אברהם קנובלביץ   softjoy@017.net.il 5 רוזנהיים ברק בני 51391 ישראל ,ישראל 5.04E+08

5297 צחי גורג   zahigoerge26@hotmail.co.il פרנקפורטר תקווה פתח 49612 ישראל ,ישראל 39225257 5.08E+08

5298 אלי כהן   eli1c@yahoo.com 2/23 מרטין סן לוד 71279 ישראל ,ישראל 89233591 5.1E+08

5299 אורי בן משה   dj_ben_mush@walla.co.il 113 הלוי יהודה אביב תל 65227 ישראל ,ישראל 5.24E+08

5300 זיו וולך   ziv69@hotmail.com הרדוף ציונה נס 4662 ישראל ,ישראל 0544‐372654

5301 יקי בטש   byb002@mot.com 21 אטד יהודה אור 60415 ישראל ,ישראל 5.26E+08 5.78E+08

5302 איה רייך   a_reich@apm‐law.com 72 העם אחד אביב תל   ישראל ,ישראל 052‐5715888

5303 ירון לייבוביץ   yaronle1@gmail.com איילות ד.נ .חבל גרופית קיבוץ 88825 ישראל ,ישראל 08‐6357787 054‐5644026

5304 אדי קלופוט   edi13@netvision.net.il 83 קריניצי גן רמת   ישראל ,ישראל 054‐6414737

5305 גיא אבדר   guyavdar 2 פלדמן תקווה פתח   ישראל ,ישראל 39074215 5.03E+08

5306 גיל הלפרין   ‐gil@zahav.net.il 16 לסקוב תל‐אביב 64736 ישראל ,ישראל 03‐6956102 054‐5743211 057‐7072234

5307 נועה קיסר   nkeisar@johnbryce.co.il השלושה גבעת קיבוץ השלושה גבעת קיבוץ 48800 ישראל ,ישראל 39374789 5.23E+08

5308 דמיטרי יאלנטסקי   yalad@hotmail.com 5/14 הצפון כוכב אשדוד 77750 ישראל ,ישראל 5.23E+08

5309 אמנון פישר   tpool@017.net.il 35 חריש מבטח נוה מושב 79850 ישראל ,ישראל 88574463

5310 עליזה חן   alice42@walla.com התות לציון ראון 75507 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.24E+08

5311 אלכסנדר חנוכ''ב   yilchak@012.net.il השקד נהר'ה 22375 ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.25E+08

5312 דוד לוי   DUDI801@WALLA.CO.IL 57 מצליח מושב 57 מצליח מושב 76836 ישראל ,ישראל 89243893 5.23E+08

5313 תומר רון   tomeron77@walla.com בילו גת קרית   ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.06E+08

5314 אילן בן אורן   ibo@017.net.il 24 בנימין מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9719390 5.45E+08

5315 דרור מור   dror1979@gmail.com 20 סרוק בן פיתוח הרצליה 46490 ישראל ,ישראל 5.07E+08

5316 שביט שמחי   shavit1961@walla.co.il 7100/6 אילת רמות רח 'סייפן אילת 88100 ישראל ,ישראל 08‐6335638 057‐7440014

5317 אודי גוטליב ugotlieb@hotmail.com האורנים רינתיה 73165 ,ישראל ישראל 03‐9336892 052‐4286263 03‐6451100

5318 שמעון אלוש   shimon_aloush@walla.com לבון פנחס שבע באר   ישראל ,ישראל 08‐6492930 057‐8171866

5319 טל אבן   tal.even@debis.co.il 10 ציונה נס תקווה פתח 49726 ישראל ,ישראל 054‐5443313

5320 כפיר בוניפד   buniff@walla.co.il 710/12 המיסדים הגלילית חצור 10300 ישראל ,ישראל 5.47E+08

5321 כרמית לנקרי   carmit22222@walla.co.il חדרה 42/20 ביאליק חדרה 38402 ישראל ,ישראל 052‐8200341 054‐3144099 04‐6186684

5322 שחר ברוור   shachar.braver@gmail.com היפה דניאלה דולב 71935 ישראל ,ישראל 29709952 5.02E+08

5323 לירן זקן   liran@stage‐design.co.il 17/30 שרים הרב ירושלים   ישראל ,ישראל 054‐7700850 054‐6666444

5324 מיכל בן דוד   mbenda1@013.net 10 איריס סבא כפר 44276 ישראל ,ישראל 97453966 5.08E+08 97453898

5325 אשר רון   aron@azorim co.il 9/17 גורן הרב ראשל"צ 75753 ישראל ,ישראל 03‐9519864

5326 ארז שרעבי   erezs77@013.net.il 9 צ'רנוב ראשל"צ 75322 ישראל ,ישראל 89153003 5.29E+08

5327 קובי קאופמן   kobykf@walla.co.il המוביל ד"נ הושעיה 17915 ישראל ,ישראל 5.77E+08 5.02E+08

5328 רועי בן יהודה   roi‐79@013.net 0 רבבה 44839 ישראל ,ישראל 39060804 5.04E+08

5329 עמית ספיר   sappir13@012.net.il חדרה פ"ת 49726 ישראל ,ישראל 5.08E+08 5.08E+08 1.54E+11

5330 rolando raiter   rolar@bezeqint.net מחניים אשקלון 78771 ישראל ,ישראל 08‐6716351 054‐6627625 050‐6812774

5331 אריאלה רונן   ariela87@017.net.il 10 שקד אילת 88000 ישראל ,ישראל 86316622 5.29E+08 86316621

5332 יעקב פרצלן   yaacovp@yahoo.com 6 מברטנורה עובדיה אביב תל 62282 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.06E+08

5333 חיים ברדוגו   edit40@walla.co.il 34/14 העמק נוף העמק מגדל 23500 ישראל ,ישראל 04‐6542126 054‐7993620

5334 זיו איש‐שלום   zivi@fts‐soft.com 27 סנש חנה אזור   ישראל ,ישראל 054‐4404363 03‐5584311

5335 איתן גלעד   eitan_g@tadcomm.com בורר יהודה הרצלייה 46731 ישראל ,ישראל 09‐9507461 052‐4722332 03‐5575571

5336 חיים שטיינר   siuliu@orl.co.il 68‐ב מצדה הר אשדוד 77711 ישראל ,ישראל 88550831 5.23E+08

5337 נדב קולמן   nadavia@gmail.com ‐ דורות קיבוץ 79175 ישראל ,ישראל 5.47E+08

5338 רוני נהון   ronin@gadish.co.il תרשיש שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39730002 5.05E+08 36083010

5339 מיכאל גולן   g_mike@netvision.net.il 102/2 שדמה כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 050‐7480886 0544‐555763 04‐9983398

5340 גמילה כסואני   ahmad_kiswani@hotmail.com החולים בית בקה 30100 ישראל ,ישראל 6385141

5341 אליעזר קרוגליאק   eli10k@walla.co.il 10 ועזר מרזוק אונו קרית 55216 ישראל ,ישראל 35343806 5.02E+08

5342 נתן פלדור   nathan.paldor@huji.ac.il 32 הטייסים ירושלים 92509 ישראל ,ישראל 02/658‐4924 052/240‐9206 02/566‐2581

5343 גדעון סייבוהו   gidisi@walla.com 10\ד צפצפה שאן בית   ישראל ,ישראל 050‐5434703 077‐6426060

5344 ספי הראל   harel92@012.net.il 15 היין בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 5.78E+08

5345 יבגני חייפץ   libi_lu@walla.co.il 4/3 החידא שבע באר 84757 ישראל ,ישראל 86440437 5.48E+08

5346 איתן זלאי   eitanz@tti‐telecom.com 21/2 סיון מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 054‐7779020

5347 יוסי טבול   tebuly@netvision.net.il 14 השיירות נתיב בתיה מזכרת   ישראל ,ישראל 89357801 5.78E+08 89357801

5348 אפרת גדיש   efratmeni@gmail.com 4 דובנוב רעננה 43370 ישראל ,ישראל 077‐4240326 057‐8104043

5349 יוסי סרור   helis_5@walla.com 60 סוקולוב השרון רמת   ישראל ,ישראל 5477741 054‐3444529 03‐5181281

5350 איתי מירון   etmiron@yahoo.com 8 ארבל כפ"ס 44370 ישראל ,ישראל 5.08E+08 97651092

5351 רות רזניק   ruthrez@yahoo.com 10 מלכין שרה הרצליה 46300 ישראל ,ישראל 99562638 5.05E+08

5352 יצחק אליגולשוילי   izi300.nana.co.il מינץ ב"ש 109.21 ישראל ,ישראל 86431791

5353 צבי ניומן   zvinew@gmail.com רבין שד 'יצחק מודיעין   ישראל ,ישראל 89750194

5354 דוד גלמידי   dudyga@netvision.net.il 16 רמב"ם שמואל גבעת 54010 ישראל ,ישראל 5.78E+08 5.23E+08

5355 אילן שוורץ   ilan‐83@bezeqint.net 2 וודג'ווד חיפה   ישראל ,ישראל 5.48E+08 5.48E+08

5356 רפאל קפלונובסקי   rafi@maidenisrael.net 125 דן שומרון מעלה 44852 ישראל ,ישראל 97920475

5357 אילן קומרובסקי   ilanushka@yahoo.com 21 יפתח יונה כפר 40300 ישראל ,ישראל 5.76E+08 98971139

5358 שלמה אלמליח   s_el@netviaion.net.il 99 עוזיאל גן רמת 52344 ישראל ,ישראל 03‐6772588 050‐7433333

5360 מיכאל סרבריני   mserebryany@yahoo.com 10 צדוק דוד חולון 58678 ישראל ,ישראל 03‐5527445 5.45E+08

5361 elad asaf   te_asaf@hotmail.com כצנלסון אהרון פ"ת 79340 ישראל ,ישראל 03‐9271049 5.46E+08

5362 iosef pichkhadze   iosefp@walla.com 15/10 יהושע ייבין שבע באר 84632 ישראל ,ישראל 5.46E+08 5.45E+08

5363 שי ערוב   member.shay@gmail.com 8 העשרה נתיב לציון ראשון 75685 ישראל ,ישראל 03‐9519393 052‐8334833

5364 ארז חכים   erez.hakim@comverse.com 14 הראל חטיבת מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9714400 052‐8549600



5365 שלומי נחמד   shlomine@gmail.com 1א' גרנות חדרה 38000 ישראל ,ישראל 5.09E+08

5366 ערן חוסטצקי   sigment@gmail.com נעמת חיפה   ישראל ,ישראל 245005

5367 רננה רגב   rena1777@yahoo.com 1 יודפת קצרין   ישראל ,ישראל 04‐6961640 052‐5448279

5368 ערן אמויאל   eranamo@013.net 28 אהוד חיפה 34553 ישראל ,ישראל 5.48E+08

5369 אילן ברהום   ILANBARHOOMֲHOTMAIL.CO.IL 16 כצנלסון סבא כפר 44405 ישראל ,ישראל 09‐7679988 054‐4317153 09‐7673579

5370 מאיר שחר   meir@phoenix.co.il מודליאני 15 64687 ישראל ,ישראל 03‐9248733 054‐4694842

5371 שאול קפלן   shaul@tapuz‐1.com 31/9 ברנשטיין לציון ראשון 75503 ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.44E+08

5372 אוהד תומר   ohad.tomer@gmail.com 20 בבלי אביב תל 62331 ישראל ,ישראל 35460713 5.06E+08

5373 אלירן כהן   eliran@home‐decor.co.il דיין54 משה חולון   ישראל ,ישראל 5.26E+08

5374 רועי בר   bar.roei.work@gmail.com מכבים שוהם   ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.45E+08

5375 vladimir shvarz   vladsh1@hotmail.com ahazav 2056/4 36 bnei aish   ישראל ,ישראל 5.45E+08 88691629

5376 אפרת כראזי   efrat@s‐f‐biran.com 7 קליינמן ירושלים 96552 ישראל ,ישראל 26416149 5.07E+08

5377 עמיחי קופלוביץ   timora@netvision.net.il יזרעאל ד.נ מחולה כפר 10930 ישראל ,ישראל 057‐8157300 04‐6060977 04‐6480495

5378 Ludmila Rabinovich   ludmila_rab@yahoo.com 14 איילון עמק מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.07E+08

5379 שמעון שרגו   shimonshargo@hotmail.com תרמ"ב ראשל"צ   ,ישראל ישראל 5.24E+08 5.24E+08

5380 אנדרי שפיצר   andrei‐s@013.net 3/16 הצאלים עלית יקנעם 20692 ישראל ,ישראל 04‐9891452 052‐3313589

5381 חלי דניאלי   e_d@zahav.net.il 8 צבי טירת אביב תל 67456 ישראל ,ישראל 03‐6958015 5.47E+08

5382 מתניה שי   matushay@walla.co.il 7 פנקס פ"ת 49316 ישראל ,ישראל 5.25E+08 5.09E+08

5383 יהודה ברון   adir1978@walla.co.il 4ב\'2 נורוק הרב אשקלון   ישראל ,ישראל 050‐9912012

5384 אלדד ליבוביץ   tzipi33@walla.co.il 3 מלר משה בתיה מזכרת   ישראל ,ישראל 7.72E+08 5.48E+08

5385 שי וזאנה   vs1976@gmail.com 7/4 ארן זלמן שדרות 87020 ישראל ,ישראל 5.23E+08

5386 ניסים ברכה   nisimb@silicom.co.il 2 חרצית יוקנעם 20692 ישראל ,ישראל 5.06E+08

5387 ליאת עמר   amarliat@gmail.com חרוב גרעין חרוב שקף ‐גרעין 99999 ישראל ,ישראל 5.45E+08 5.47E+08

5388 איל לזר   lazary@bezeqint.net 33 דירה 8 המלך שאול אונו קריית   ישראל ,ישראל 36359829 5.23E+08

5389 גיא רצנברג   guyrz1@netvision.net.il 33 בנימין שבט אשדוד 77164 ישראל ,ישראל 5.08E+08

5390 אהוד עשת   Eshet.Ehud@gmail.com 9 איילון עמק מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9701725 052‐4461979

5391 אפי חגי   effiha@netvision.net.il 18 עיון נחל מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 5.24E+08 89701387

5392 Ziv Dai   zivdai@hotmail.com 5 חביב תקוה פתח   ישראל ,ישראל 39215651 5.48E+08

5393 חיים אואנונו   HAIMֲ86800@WALA.CO.IL 14 יעל רחבת שבע באר   ישראל ,ישראל 86411239 5.43E+08

5394 אופיר איזנברג   galof@bezeqint.net 34 חרצית מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 052‐5528856 052‐5528856

5395 מאיר פורת   meir98@walla.co.il 1 בוקר שדה גבעתיים   ישראל ,ישראל 03‐6949395 0544‐526805

5396 ארז בר   air_wolf222@yahoo.com 12 דוכיפת חיפה 32991 ישראל ,ישראל 050‐8530108

5397 אסנת גוילי   osnat1970@012.net.il LCדירה 18 קומה 14 זיסמן גן רמת   ישראל ,ישראל 5.44E+08 36113212 35758806

5398 גבריאל קאופמן   gaby@ristretto.co.il 4 שנקר הרצליה 46733 ישראל ,ישראל 09‐9541210 052‐3384040 09‐9573738

5399 זיו דאי   zivdai@015.net.il 5 חביב תקוה פתח   ישראל ,ישראל 39215651 5.48E+08

5400 גל ראובן galreuven@bluebottle.com 4 גבירול אבן הרצליה 46482 ,ישראל ישראל 054 7778696

5401 אדם חזון   human.vision@gmail.com האורן רחבת אונו קרית 55605 ישראל ,ישראל 5.45E+08

5402 אודליה דגני   dganny_fine@yahoo.com 33 אלעזר דוד חולון 58410 ישראל ,ישראל 052‐2208426

5403 שרית קמחי   saritny@bezeint.net 14 החלוץ חיפה 33102 ישראל ,ישראל 5.29E+08 7.74E+08

5404 נעמי זהרן   nomi.zaharan@gmail.com ג'ורג '13/28 לויד ירושלים 93110 ישראל ,ישראל 7.74E+08 5.45E+08

5405 דב גלעד כהן   adv.dgc@gmail.com 81 ק"ם אביב תל 69278 ישראל ,ישראל 5.48E+08

5406 יוסי לוי   ylevi3@walla.com cr kc אביב תל 67291 ישראל ,ישראל 09‐9597785

5407 דורון נמרוד   doron31@yahoo.com 24 בצלאל אביב תל 64683 ישראל ,ישראל 03‐5227077 050‐7775689

5408 מיכאל רבינוביץ   michael_r@rafael.co.il 25/5 עובדה מבצע כרמיאל   ישראל ,ישראל 077‐500‐60‐71 5.24E+08 04‐8792902

5409 בני מושל   bmoshel@014.net.il עליון ד.נ .גליל ישוב שאר 12240 ישראל ,ישראל 04‐6904661 050‐8421256

5410 בנצי פוגל   fogelb@bezeqint.net גן רמת 12 אהרונסון שרה גן רמת 52293 ישראל ,ישראל 052 2308245 03 5749007

5411 איבן זולוטוב   ivanzolotov@gmail.com 16 גד פרומקין שבע באר 84504 ישראל ,ישראל 5.47E+08 5.78E+08

5412 מיכאל יכין   yakhinm1@walla.com 134 עלמון ד.נ .מז 'בנימין   ישראל ,ישראל 5.06E+08 25864913

5413 גרגורי קול   gkohll@hotmail.com 16 משה בני אביב תל 62308 ,ישראל ישראל 03‐6459115 03‐6457579

5414 רפי שדה   rafi_sade@walla.com 2/5 התמר שמואל גבעת 54402 ,ישראל ישראל 052‐3890764

5415 נאוה שרביט   navius@bezeqint.net 22 המייסדים יונה כפר 40300 ,ישראל ישראל 09‐8985765 050‐7262762 09‐8943875

5416 לירון זהר   liron_zohar_8@hotmail.com 24 הגיחון השרון רמת 47204 ישראל ,ישראל 5.45E+08

5417 רחמים רצון   rahamim88@walla.com 24 זמיר יגאל צור   ,ישראל ישראל 97492102 5.48E+08 97492102

5418 issa rabady   issa70issa@yahoo.com p.o.box 14267 jerusalem 97200 ,ישראל ישראל 5.45E+08 02‐5812741

5420 אלכסנדר ברק   barak14@013.net.il 5 חיותמן אביב תל   ישראל ,ישראל 054‐3974881

5421 אודליה כהן   odelia@vector.co.il 7 הנחלים בצרה   ,ישראל ישראל 97448881 5.45E+08

5422 מרים שטיינמץ   miriamsh1@walla.co.il 20 שברץ רעננה 43213 ישראל ,ישראל 97409401 5.45E+08 97409401

5423 Konstantin Dobromilskiy   kostia@radvision.com Hativat Nahal 21/23 Hadera 38000 ישראל ,ישראל 5.48E+08 37679353

5424 מאיר שחר   eari@xpsmart.co.il הראל חטיבת רעננה 43588 ישראל ,ישראל 054‐6666755 09‐9620220

5425 מיכאל גוטקין   maya58@netvision.net.il סיתוונית20\4 עילית נצרת 17771 ישראל ,ישראל 46465304

5426 אלדד קיסר   eldad100000@walla.co.il 65 יהודה הרי תקווה גני   ישראל ,ישראל 5.46E+08

5427 גילה קרש   gilak@barak.net.il ת.ד .1701 יעקב זיכרון 30900 ישראל ,ישראל 04‐6392281 052‐5856844

5428 יעקב הרוש   kobi@otiglobal.com 1 על 3 טל יוסף צפת 13229 ישראל ,ישראל 5.42E+08 46971690

5429 יחיאל אקוע   akwa@zahav.net.il הירדן ד.נ .בקעת פצאל מושב 90682 ישראל ,ישראל 02‐9941059 054‐9720077 02‐9942026

5430 ניסים יצחק   nativ238@wall.co.il דגה שלמה ירושלים 93758 ישראל ,ישראל 02‐6452123 5.23E+08

5431 ישראל מלכה   sismal@t2.technion.ac.il 20 ככר מגורי מנחם כפר   ישראל ,ישראל 5.47E+08

5432 אור מדינה   or_medina8@walla.co.il 8 פולג מנשה אלפי 44851 ישראל ,ישראל 09‐7926131 054‐5771824

5433 שניר צוברי   ataraz0@walla.com 33 קפלן אונו קרית 55293 ישראל ,ישראל 5.23E+08

5434 משה אברהמי   asum@zahav.net.il 52 סולד הנריאטה חיפה 43722 ישראל ,ישראל 8381880 5.22E+08 8363181

5435 שחר בן יצחק   bisha@zahav.net.il 6 ישורון גן רמת 52286 ישראל ,ישראל 36778794 5.48E+08

5436 חיים פרידמן   roee2@013.net.il 4 אפיקים אדומים מעלה 98431 ישראל ,ישראל 7.79E+08 5.47E+08

5437 ענבל שילה   inbalshilo@hotmail.com ז'בוטינסקי אביב תל   ,ישראל ישראל 052‐2399989

5438 מירב עשת   merav.eshet@gmail.com 9 איילון עמק מודיעין 71700 ,ישראל ישראל 08‐9701725 052‐3876604

5439 עמיר נחמני   amirnach@post.tau.ac.il גלעד הר אלקנה 44814 ישראל ,ישראל 5.44E+08

5440 olga hlkhl   olga_y@bezeqint.net לנדאו ראשל"ץ   ישראל ,ישראל 0546‐435995

5441 ארקדי רחלבסקי   a_rkady@zaha.net.il 43/11 לובלין אהרון לוד אביב גני   ישראל ,ישראל 5.45E+08

5442 אליעזר נוי   zoyzer@walla.com יתד יתד 85482 ישראל ,ישראל 03‐6764658 054‐4891642

5443 ליאת קורץ   liat_kurtz@walla.co.il החרצית חולון   ישראל ,ישראל 36526528

5444 אירית ברנר   irit80@gmail.com רות גן רמת   ישראל ,ישראל 5.27E+08

5445 יצחק שטרנפלד   mjh18@walla.co.il הסנונית פינת השחף שריד עין 40697 ישראל ,ישראל 5.78E+08

5446 חזי אדלר   he650@walla.com העייט רעננה 43724 ישראל ,ישראל 97744912 5.06E+08

5447 Leon Berman   berman_leon@yahoo.com yakinton 85 Kfar Yona 40300 ישראל ,ישראל 5.24E+08 09‐8987357



ID FirstName LastName IDNumber Email Address1 City Zip State Phone Phone2 Fax

5448 דניאל ביננסון   d_beninson@yaho שינקין 9 גבעתיים   ישראל ,ישראל 054‐2117249 052‐86037

5449 אבי ראובני   avivr@mailcity.com3/24 ניקרגואה ירושלים   ישראל ,ישראל 508375476

5450 צבי קליש   rtkalish@zahav.ne דן כרכור 37077 ישראל ,ישראל 773372428 5.23E+08 7.73E+08

5451 מוריס חסון   mvc@barak.net.il הנרקיסים 219 ביצרון 60946 ישראל ,ישראל 08‐8672521 054‐22809

5452 שמעון שמואלוב   NOLF@ZAHAV.CO הזמורה 13/27 ראשל"צ 75497 ישראל ,ישראל 39623934 5.06E+08 36815329

5453 יבגני רובין   zeelony@yahoo.co הצאלון חדרה 38498 ישראל ,ישראל 46202019 5.45E+08 46328223

5454 רועי שירי   roishiri@walla.co. מבצע סיני 39 בת ים 59546 ישראל ,ישראל 03‐6583142 5.07E+08

5455 אהרון דובינסקי   DUBI1111@WALLA10/30 יגאל אלון קרית מוצקי 26431 ישראל ,ישראל 505966855

5456 שמואל דרוק   shdruk@walla.co.i כפר חבד כפר חב'ד   ישראל ,ישראל 39603966 5.24E+08

5457 silviu brill   s_bril@yahoo.comgrynshpan beer sheva 84516 ישראל ,ישראל 52667439 5.27E+08

5458 ירון סומך   yaronso@012.net מאיר שפיה 8 פ"ת   ישראל ,ישראל 526470071

5459 ערן זהר   eranz4@yahoo.co בלינסון 12/12 נתניה   ישראל ,ישראל 09‐8335659 052‐87429 09‐8822228

5460 רן לונדון   tomerlon@yahoo.19 חביב אבשלום באר שבע 84676 ישראל ,ישראל 050‐7498826 050‐74988 050‐7498826

5461 אילן רוזן   ilan.rosen@gmail. אלימלך רמת גן   ישראל ,ישראל 506471425

5462 אורי אפרסמון   uree@zahav.net.il בית 8 מסד 14990 ישראל ,ישראל 04‐6780876 050‐72315 04‐6780876

5463 ניר פלנט   nirplanet@nana.co טיבר 42 גבעתיים 53418 ישראל ,ישראל 03‐7322036 052‐25432

5464 אסף נבון   navonasaf66@hot זהבית 5 נתניה 42205 ישראל ,ישראל 09‐8851596 052‐29780 09‐8859779

5465 amir arien   amirar@cellcom.c מבשרת ציוןהאורן 33 90805 ישראל ,ישראל 778855822 5.29E+08

5466 alon barzilai   barzilai68@yahoo שד 'ורה 2 נהריה 22448 ישראל ,ישראל 49001280 5.24E+08

5467 daniel bar‐am   danim@actcom.nehasheizaf 86 moshav sh 90860 ישראל ,ישראל 25344013 5.44E+08 25334531

5468 leon serber   promind@015.netHAILANOT 103 Zoran 42823 ישראל ,ישראל 054‐3117785 09‐894259

5469 Yaron Spigel   almg@smile.net.il lahover tel aviv 69023 ישראל ,ישראל +972 (544) 544 050 +972 (544)

5470 לאה אלוני   danny_il שרת 33/24 משה חולון   ישראל ,ישראל 505746330 5.75E+08

5471 יוני סיבוני   yonis@humaneye\66 שדרות הרצל ירושלים   ישראל ,ישראל 0544‐978329
5472 איציק דנוס   etidanos@walla.co קיבוץ גלויות 2 חולון   ישראל ,ישראל 35509115 5.08E+08

5473 ינון מרקס   ynon1@netvision. פלפלון עומר 84965 ישראל ,ישראל 08‐6467776 050‐76820

5474 REMY BARON   rbaron16666@wa STRUMAH 6/2 KIRYAT YAM 29051 ישראל ,ישראל 04‐8773550
5475 אריה גרינגורן   @dd התפוז נשר   ישראל ,ישראל 578159828 5.26E+08

5476 יניב מונטקיו   montakyo1@beze אנטיגונוס 15 ת"א   ישראל ,ישראל 775230770 052‐25165

אילנית חגית5477 חיוני   ilanit555@walla.coגבעת בית הכרם ירושלים   ישראל ,ישראל 050‐5480803 02‐624201

5478 חיים מרדר   riki9@012.net.il הכרמל10 ראשל"צ   ישראל ,ישראל 03‐9501654 054‐66818

5479 מיכאל שטול   michi4@bezeqint. 3/9 מגדל העמקכלנית 23504 ישראל ,ישראל 503034412 46041205

5480 ויקטוריה לויט   vicigal@nana.co.il בקעת הירדן 25 גני תקווה 55900 ישראל ,ישראל 546332286 5.45E+08 36358854

5481 ענת שמעוני yuval@mindspring א 45 איינשטיין חיפה ,ישראל ישראל 48251816

5482 טלי זהבי   tali@clalit.org.il 261 מושב פורת 45820 ישראל ,ישראל 054‐2004555 054‐20041

5483 אבי קדוש   avik@ethrix.com יוניצמן 21 דירה 9 תל אביב 0 ישראל ,ישראל 507593874

5484 מנשה שמש   ms@mivrag.co.il קיבוץ עין השופט עין השופט 19237 ישראל ,ישראל 04‐9895100 050‐54229 04‐9894882

5485 מור אזולאי   mor3490@012.ne לאה גולדברג 3 אשדוד   ישראל ,ישראל 88540594 5.04E+08 5.04E+08

5486 עדי דרעי   adide@zahav.net. גדעון 22 ירושלים 93506 ישראל ,ישראל 052‐2409034 26240763

5487 איריס כהן   icohen100@walla. אלקבץ 3 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 778355352 5.28E+08

5488 מומו אבו רומי   MAHMOD@HOTM דד טמרה 24930 ישראל ,ישראל 545641605 49946698

5489 קובי לוין   ck01@walla.co.il vjck שהם 73142 ישראל ,ישראל 9792555 03 5659712 0

5490 אופיר אלטמן   train@bezeqint.ne ת.ד .926 אבן‐יהודה 40500 ישראל ,ישראל 545249028

5491 איריס קרן   keren_ir@nana.co קרית ביאליקאשל 21/8   ישראל ,ישראל 04 8738360 050 85740

5492 איציק אסרף   itzikas@Bezeqint.n6/11 החשמונאים שדרות 87000 ישראל ,ישראל 08‐6849950 054‐47304

5493 Vecheslav Feldman   slavka10@walla.co גוט לוין 40 חיפה 32922 ישראל ,ישראל 054‐7447600
5494 סטפן בלחסן   dodhelic@netvisio41 סעדיה חתוכה יהוד 56274 ישראל ,ישראל 36325711 5.23E+08

5495 רם אשרוב   nadlan_asherof@0 טוסקניני 8 ת"א 64076 ישראל ,ישראל 03‐6852021 052‐87552 03‐6859525

5496 שמשון פרום   shimshonf@nana. קאודרס 3 חיפה 35439 ישראל ,ישראל 525524013 7.77E+08

5497 עזרא גולן   GEZRA@012.NET.I פינשטיין 264 ירושלים 93812 ישראל ,ישראל 02 6719967 5.06E+08

5498 ניר מלכה   ronen1985@.co.il העצמאות95 אשדוד   ישראל ,ישראל 88542135 5.42E+08 88542135

5499 איל הראל   hareleyal@bezeqi המאור 3 גבעתיים 53490 ישראל ,ישראל 03‐5732299 050‐77050 03‐6093324

5500 דן שקד מנדל   mendeldan@gmai הרימון 9 הר אדר 90836 ישראל ,ישראל 25337475 5.42E+08

5501 אורית תורג'מן   n_turgi@zahav.ne הגבעה כפר האורני   ישראל ,ישראל 25967893 54367893 25967893

5502 בני שגב   bennys55@walla.c יוסף הרמלין 3 באר שבע   ישראל ,ישראל 578129265

5503 שלומי שמחיוף   shlomi55@012.ne עלית הנוער 17 ירושלים   ישראל ,ישראל 508342663

5504 אבנר כהן   omrc@zahav.net.i תמנע 22 באר שבע 84817 ישראל ,ישראל 522700234 86440261

5505 אורי וידרה   oriv@excite.com הצוערים 1 ב פ"ת 49520 ישראל ,ישראל 544909209 5.42E+08

5506 ואן דר קראץפלג   pelegvander@yah10/13 משה פורר רחובות 76650 ישראל ,ישראל 08‐9354569 050‐88527

5507 מוריס בוכסרה   ronenm1982@wa8 תרשיש 1 דירה ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6764884 050‐86850

5508 ארז ישכרוב   erez@tiltan.co.il אמיל זולא חיפה 35433 ישראל ,ישראל 48331727 48512082

5509 אלי לובטון   nivstop@netvision הראשונים 10 א קריית חיים 26302 ישראל ,ישראל 48725117 5.24E+08

5510 מירי גרוסמן   eden@grossman‐c אביטל 4 רעות   ישראל ,ישראל 08‐9207304 5.44E+08 08‐9268049

5511 oleg ozerov   ozerov kanfei nesharimashkelon   ישראל ,ישראל 542400627 52400627

5512 yaron tsubery   yaron.tsubery@cokidron 5/3 giva'at ze'e 90917 ישראל ,ישראל 02‐5369354
5513 אבי אוחנה   liorohana9@barak שד יעקב 17 ראשלצ   ישראל ,ישראל 577437745

5514 vicki rabenou   vicki@bio‐pioneer hanof 49 savion 56540 ישראל ,ישראל 544544344 35344004 35352399

5515 אברהם צרפתי   zarfatytour@beze המצדים 83 מעלהאדומי 98420 ישראל ,ישראל 25352798 5.48E+08 25904012

5516 איגור קושקרוב   danka18@012.net ניב דויד באר שבה   ישראל ,ישראל 86102230 5.25E+08

5517 Vlad SHEV   sofavova@mail.ru habsor lod 71000 ישראל ,ישראל 0507‐831290
5518 שמעון סנדיק   savva@bezeqint.n אבן ספיר 32 פתח תקווה 49280 ישראל ,ישראל 524296973 5.46E+08

5519 ליהי פיטרמן   galtalmor@gmail.c ז'אן ז'ורס 1 תל אביב 63412 ישראל ,ישראל 35279882 5.29E+08

5520 אבי ענ   a_anav@barak.ne ההסתדרות גבעתיים   ישראל ,ישראל 547888222

5521 שרה בלבוס   dana11@netvion.n סוקולוב 9א בת‐ים 59325 ישראל ,ישראל 505670575 0 5052544

5522 עומר דויטש   omerdo1@.walla.c נחל זוהר 64 מודיעין   ישראל ,ישראל 506662428

5523 אופיר בלומנפלד   ofir@mars‐ltd.org משמר הירדן גבעתיים   ישראל ,ישראל 03‐6165836 054‐30888

5524 יריב לנד   yarivland@gmail.c בן זאב 2/א תל‐אביב 67896 ישראל ,ישראל 057‐8128960 077‐40100 077‐4010021

5525 אדי אזולאי   eddie_aa@yahoo. ארלוזרוב תל אביב   ישראל ,ישראל 506967994

5526 ניר חופי   h_nir@walla.co.il משעול חנקין שדרות 80100 ישראל ,ישראל 524787522

5527 טל טנדלר   tal@cms1.co.il דרך נגבה 70 רמת גן 52282 ישראל ,ישראל 03‐5740340 054‐56271



5528 ניר יצחקי   nitzhaky@013.net קשת 62 רעות 71908 ישראל ,ישראל 523663224

5529 אלי קראוזה   eli2002@netvision מקווה ישראשיכון עובדים 6 58910 ישראל ,ישראל 052‐4590598 050‐75865

5530 שגית גיא   sagitg2@bezeqint הבאר 6 רמת השרון 47231 ישראל ,ישראל 36495575 36495575

5531 עופר הרשקוביץ   ofer214@walla.co שד 'בן גוריון 82 תל אביב   ישראל ,ישראל 052‐2777004
5532 מיכאל דוחובנה   luba_duh@yahoo. זמיר 8א\10 עפולה 1800 ישראל ,ישראל 504320545

5533 yaron rosenthal   yaron132@bezeqi rimon 325 zur hadasa 99875 ישראל ,ישראל 25791082 5.48E+08

5534 hagay perry   hp22@013.net.il hazohar shoham 73142 ישראל ,ישראל 37141249

5535 יגאל ספיר   igal.sapir@gmail.c הר סיני 10/11 רעננה 43227 ישראל ,ישראל 054‐2277539 09‐777539

5536 יוסי דניאל   dannyy@netvision הסחלב 8א רעננה 43394 ישראל ,ישראל 09‐7749991
5537 מוסטפא ח'לף   elissian@hotmail.c אין מוקייבלה 19354 ישראל ,ישראל 507416022 5.07E+08 אין
5538 קרן בן שושן   KARNUTA@WALLA שבט לוי 15/16 אשדוד   ישראל ,ישראל 054‐5610524
5539 שמעון וייס   vais22@walla.co.i154 מושב מעונהמושב מעונה 24920 ישראל ,ישראל 522488792 49571956 49977875

5540 אודרי ברכה   ajb@maagnam.coקיבוץ מעגן מיכאל מעגן  קיבוץ   ישראל ,ישראל 465778 0522 6394415 0 6394816 04

5541 מאיר פרידמן   mark02k@hotmai אהבת ישראל תל‐ציון   ישראל ,ישראל 547465014

5542 מיטל אלפנדרי   meitalal2@bezeqi הס 2 תל אביב   ישראל ,ישראל 542221870 5.23E+08

5543 אברהם נבו   nevof@netvision.n האקליפטוס 16 חופית 40295 ישראל ,ישראל 09‐8669116 5.24E+08 09‐8669117

5544 דוד חן   chenesti@012.net תרפ"ב 17 רמת גן 52503 ישראל ,ישראל 37510179 5.44E+08 37316662

5545 יאיר אליאש   yairll@walla.com שוהם קדומים 44856 ישראל ,ישראל 97921398 5.47E+08

5546 יבגני ויינרמן   evg.vain@gmail.co26 לוטם 5 דירה נתניה 42202 ישראל ,ישראל 054‐7331518 09‐9713133

5547 arieh kantor   arieh_kantor@yahshai agnon 1 jerusalem   ישראל ,ישראל 528306679 5.47E+08

5548 יוסי נאור   yosa@hazorea.org הזורע הזורע 30600 ישראל ,ישראל 04‐9899038
5549 Gabriel Yung   yung1@bezeqint.n9 הקישון 6 דירה ראשל"צ 75245 ישראל ,ישראל 39500378

5550 יניב אסרף   jan_306@walla יפה נוף 230/15 שלומי 22832 ישראל ,ישראל 503303336

5551 גדעון וולף 57238214 gideonwolff@gma החמישים 120 אלון הגליל 17920 ישראל ,ישראל 49860979 5.29E+08

5552 קרין שוסטרמן   karin.shusterman@ הגת רמת גן   ישראל ,ישראל 545315889

5553 gilad חממי   giladham@post.ta יואב 12 נתניה 42233 ישראל ,ישראל 505305665 5.05E+08

5554 דמיטרי קוסוי   dmko34@netvisio הציונות 11/47 אשדוד 77456 ישראל ,ישראל 542073399

5555 bugo אלבז   noame25@013.ne הנרי קנדל ב"ש   ישראל ,ישראל 507207546

5556 משה כהן   mcmc55@nana.co0 הרב צבי יהודה בת‐ים 59621 ישראל ,ישראל 504081237 5.04E+08 03‐5523681

5557 שלומית מלכה   shlomit.malca@or פלומניק לוד   ישראל ,ישראל 054‐4446188 054‐47461

5558 ניצן קנטרוביץ   ue758@iec.co.il גלבוע 57 נופית   ישראל ,ישראל 04‐9930884
5559 עפר בראודה   oferb@visionsense אלוף דוד 189 רמת גן 52222 ישראל ,ישראל 36312244 5.28E+08

5560 דוד מזרחין   ruthm@zahav.net מחנה טלי 23ב' רמון 84935 ישראל ,ישראל 578191151 5.08E+08

5561 איריס נתנזון   iris@raychan.co.ilבארותקיבוץ בארות יצח קיבוץ 60905 ישראל ,ישראל 052‐3977592
5562 גלית כהן   sansui30@hotmai מששוילי 19\3 רחובות   ישראל ,ישראל 544321321 5.44E+08

5563 אתי בדש klek8@walla.co.il חולון 11 אשל חולון ,ישראל ישראל 453183788 7.79E+08

5564 עופר וולקן   vuolkano@bezeqi קרית ביאליקיקינטון 10 ג'   ישראל ,ישראל 522410807

5565 zahava sidi   sidimeital@walla.c הסחלב 26 חיפה 34790 ישראל ,ישראל 48113300 5.05E+08

5566 ארגמן סלע   eitansel@hotmail. עציון 5 זכרון יעקב 30900 ישראל ,ישראל 46290437 5.46E+08

5567 ולדימיר גוטכן   vgutkhen@ams‐sy שמואל תמיר 9 ירושלים 97812 ישראל ,ישראל 25417450 5.26E+08

5568 ירון חוג'ה חוג'ה   yaron‐h@bynet.co ברנדווין 13/4 ירושלים 97784 ישראל ,ישראל 052‐5529502 02‐6544318

5569 ניסן אורן   nissan@hp.com מכבים‐רעותלילך 71908 ישראל ,ישראל 89262133 5.07E+08 97404469

5570 אבידע נתיבי   avidanetivi@walla16 אברהם שטרן ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6310591
5571 Ksenia Polivoda   ksushkin@gmail.coHanerd Jerusalem 96626 ישראל ,ישראל 544695027

5572 עופרי רום   ofri.rom@gmail.co האג 27 חיפה 34980 ישראל ,ישראל 48251825 5.05E+08 48262606

5573 ויטלי לנדה   yanina@013.net.il ברטונוב פתח תקוה   ישראל ,ישראל 054‐6553593
5574 גאולה חסון   GEULAHASON@W האלה 2/2 לוד 71352 ישראל ,ישראל 89228985 5.47E+08 89224282

5575 גולן טמבור   goli718@hotmail.c בן גוריון 12 רמת השרון   ישראל ,ישראל 544549472

5576 יאיר אלמוג 28142313 yairalm@walla.co. נחמה 4/7 ירושלים 93121 ישראל ,ישראל 02‐6762282 052‐45887

5577 רועי שמש   roishe24@walla.co נעלה נעלה 71932 ישראל ,ישראל 544923190 89240234

5578 סמדר רותם   smadarim@zahav. אנטיגונוס 7 תל אביב   ישראל ,ישראל 050‐6893405
5579 אילון שבח   eylon.sheva@gma ניר יפה 58 ניר יפה 19210 ישראל ,ישראל 04‐6427001 04‐6528414

5580 הלה נויבך   hilatal2@bezeqint המייסדים 4 קרית אונו 55211 ישראל ,ישראל 03‐5357117 052‐88911 03‐5353736

5581 אלכס קוטלר   alex.kotler@unilev הלפיד 2/6 כפר סבא   ישראל ,ישראל 525225170 91653367

5582 אדיר כלפון   adir7771@Walla.c מושב כפר פ3 37920 ישראל ,ישראל 46376472 5.23E+08

5583 הילה צפריר   lul_t@hotmail.com19/11 דרך יבנה רחובות 76360 ישראל ,ישראל 507821707 89464966 37511335

5584 Mark Vidra   irina20@012.net.i Rotem , 660 Or‐Aqiva 30600 ישראל ,ישראל 04‐6361622 5.46E+08

5585 יוסי רובינשטיין   rubin_e@smile.ne זקיף הוד השרון 45284 ישראל ,ישראל 09‐7405733 052‐32079

5586 עמי ואניש   drwanish@yahoo,03.החרובים ת.ד כפר תבור 15241 ישראל ,ישראל 46760575 5.24E+08

5587 דורון יהב   doron_47@walla.c גבעת שמואיהודה הלוי 47   ישראל ,ישראל 5321384 5.06E+08

5588 שמעון שטרית   DANDAN4321@W קרית ביאליקדרך עכו 32 27093 ישראל ,ישראל 523444464

5589 ניתאי גולד   nitayg@zahav.net דרך מיתר 102 מיתר 85025 ישראל ,ישראל 507549291 86517037

5590 אלן קנטור   alan_k@netvision. מצפה הילה הילה 24953 ישראל ,ישראל 49974697 5.45E+08

5591 אורן הראל   nightfall@walla.co הטייס 22 ראש העין   ישראל ,ישראל 547281391 03‐903082

5592 מיקי בישיץ‐שיין   miki@walla.co.il ארלוזרוב 76 בת‐ים 59446 ישראל ,ישראל 050‐3040266
5593 רומן בן צלן   rbzalen@gmail.co כפר החורשכפר החורש 16960 ישראל ,ישראל 052‐6130863 052‐83458

5594 משה דהאן   buse98@walla.comאברהם אמיר מס באר‐שבע   ישראל ,ישראל 508236600 5.07E+08

5595 שמואל מלכי   frankam@bezeqin טולדנו טבריה 14251כ ישראל ,ישראל 46791211 5.24E+08 אין
5596 אורה כהן   EYALMAYMON@G ד.נ .אפרים שבות רחל 44830 ישראל ,ישראל 29944858 5.29E+08

5597 אפרים שבתאי   eshabtai@kenes.c התבור 101 שוהם ‐ ישראל ,ישראל 546787868 39727578 35214832

5598 sveta moshkin   moshkink@mail.ruhairkon bnei‐brak   ישראל ,ישראל 545606832 7.22E+08

5599 eduardo faerstein   mortai1@012.net.hashoshanim 15carmiel 21681 ישראל ,ישראל 04‐9881323
5600 יעל מזרחי 79310256 baruchmz@012.neשדרות המעפילים תל אביב 67618 ישראל ,ישראל 35373111 5.06E+08 35373111

5601 רועי בן עוז   royeb2@017.net.i בת חן כפר ויתקין 40294 ישראל ,ישראל 524683938

5602 boris madorsky   zzzzzz סיון 11 אשקלון   ישראל ,ישראל 86752825 5.06E+08

5603 עמית פיירמן   AMITFAYER@WAL דן 11 ראשון לציון 75281 ישראל ,ישראל 39519591 5.24E+08

5604 יאיר כוסף   tsh39@zahav.net. הגמל 25/7 באר שבע 84731 ישראל ,ישראל 86444544 5.25E+08

5605 פיליפ פרומן   pnnbf@yahoo.com רמת ים 12 הרצליה 46851 ישראל ,ישראל 99568641 5.45E+08 99568095

5606 Noam Cimand   noamcimand@hotmigdal 65 raanana 43319 ישראל ,ישראל 544563657

5607 גיל רביב   gil‐raviv@bezeqint ד.נ .חלוצה רביבים 85515 ישראל ,ישראל 86562387 5.42E+08 86562694

5608 יובל קרוננפלד   yuvalkro@netvisio ארניה 10/2 רמת גן   ישראל ,ישראל 052‐8231627
5609 יצחק פרדו   ipardo@bezeqint.7 שלמה סקולסקי באר שבע 84255 ישראל ,ישראל 86413590 5.47E+08 89977972



5610 אמנון דרור   amnon161@walla1 דבורה הנביאה כפר סבא 44345 ישראל ,ישראל 052‐5‐308156 5.05E+08 97652951

5611 אסנת מרום   osnat@eldan.biz חטיבת גולני 26 מודיעין   ישראל ,ישראל 08‐9714481 054‐48093

5612 נעם הלוי   sman4@bezeqint. בית צורי תל אביב 69122 ישראל ,ישראל 505110115

5613 יצחק ברסלויער   izimail@gmail.comהרב יצחק ניסים ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6788629 052‐50380 02‐6526245

5614 אבנר קופלוביץ   avnerko@gmail.co קינג ג'ורג '45/7 תל אביב   ישראל ,ישראל 03‐6350666 052‐47431

5615 משה רומנו   mromano@tx.tech שד 'הציונות 64 קרית אתא 28000 ישראל ,ישראל 04‐8293892 5.25E+08 04‐8293892

5616 מקסים בורט   tabah0@walla.com סעדיה גאון 3 חיפה 35592 ישראל ,ישראל 508993589 5.09E+08

5617 דני פרמן   dperemen@netvis המרגנית 5 גני יהודה 56905 ישראל ,ישראל 03‐7360573 052‐39669

5618 איתי עקירב   a_p_akirav@walla מצפה ים 18 הרצליה   ישראל ,ישראל 99582639 5.08E+08

5619 מרים דרוקר   yamushk@yahoo.c3 דור דור ודורשיו ירושלים 93117 ישראל ,ישראל 25610850 5.08E+08

5620 מירב נתיב   nativmn@email.co הזית 77/6 אורנית 44813 ישראל ,ישראל 03‐9073186 052‐56746

5621 דוד כהן   quka@walla.co.il ששת הימים 42 רמת השרון 47247 ישראל ,ישראל 522452743

5622 ניר אבירם   aviramn1@netvisi לבונה 6 רחובות 76350 ישראל ,ישראל 08‐9469543 054‐42368 08‐6750587

5623 ואדים קוצנקו   kfaina@gmail.com חט 'הראל 38/7 כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 04‐9880303 5.46E+08 04‐9880303

5624 עופר אהרון   aharon_2@netvisi מושב עזריקם 79275 ישראל ,ישראל 88585637 5.47E+08 88585637

5625 אלה בורדה   ellabe@clalit.org.i שרגא רפאלי 3 פתח תקווה 49000 ישראל ,ישראל 050‐7316313 03‐921209

5626 שחר טחחס   shaharaiss@walla. רבי צדוק 15 ירושלים 93342 ישראל ,ישראל 526885855 5.27E+08 26792438

5627 יוסי בנגיגי   yossi@tweak.co.il חיים מלר 4 מזכרת בתי 76804 ישראל ,ישראל 08‐9451846 052‐29598

5628 אורי פליישר   law136@netvision רוטשילד 136 תל אביב 65272 ישראל ,ישראל 03‐6854474 054‐42361

5629 נועם טל   noam.tal@sap.com הגפנים 22 שריגים 99835 ישראל ,ישראל 29995767 5.43E+08

5630 דן קלמר 54133293 kalda0912@gmail 19 הנגב יבנה 81514 ישראל ,ישראל 523907878 99626709

5631 רן פר   ranfrish@hotmail. ש משה מוצקין 26444 ישראל ,ישראל 526383811

5632 יורי סירוטין   eklmnizder@yaho החרוב 4 אריאל   ישראל ,ישראל 546819977 39067389

5633 yaron yaron   yaaaaar@walla.co אין אין אין ישראל ,ישראל אין אין אין
5634 מילוסלבסקיולרי   vAELRImil@bezeq19/19 מנחם בגין אשקלון 78421 ישראל ,ישראל 526291097 86780930

5635 עידן שוורץ   sidansh@yahoo.co השריו 16/ב נס ציונה 74065 ישראל ,ישראל 89407643

5636 גיל בר   gilbar@amdocs.co40/1 עמק איילון שהם 55555 ישראל ,ישראל 35524655 5.46E+08

5637 Arkadi Rachlevsky   a_rkady@zahav.ne אורלוב 47/6 פתח‐תקוה 49342 ישראל ,ישראל 545208250

5638 עמוס גורן   safe@inter.net.il דב רמת גן 52222 ישראל ,ישראל 35,750,558 ######## ########

5639 משה דוידוביץ   qpon1@walla.com יגאל אלון 30 קרית ים 29500 ישראל ,ישראל 04‐8756714 052‐55077 04‐8463215

5640 Alex Fleshel   sashf@bk.ru Hahistadrut 3/2Petah Tikva  ישראל ,ישראל 050‐3033096
5641 איתמר אפק   iaphek@gmail.com מוסקוביץ רחובות   ישראל ,ישראל 772342342

5642 גדי אבקביץ'   abkewitz@netvisio4 מאיר בעל הנס רמת גן 52364 ישראל ,ישראל 054‐5579870 054‐55798

5643 נבות אבני   nti119@gmail.com נחשולקיבוץ נחשולים קיבוץ 30815 ישראל ,ישראל 46395446 5.29E+08

5644 הילת אלרום   heelat@beit‐noam ת.ד.3251 סביון 56540 ישראל ,ישראל 03‐6353572 052‐42529

5645 שולי אנגל dangel1@bbezeqi הדרור ורד עין 40696 ,ישראל ישראל 97962444 5.48E+08

5646 נעם נתיב   noam.nativ בני דרום בני דרום   ישראל ,ישראל 507109847

5647 שי לביא   shai_lavi@hotmai128 דרך בן גוריון רמת גן 52434 ישראל ,ישראל 052‐6354628 03‐6726459

5648 יונתן מלצר   moynatan4@hotm אלכסנדרוני רמת גן 52225 ישראל ,ישראל 508318636 03‐574895

5649 מולי פישבאום   info@etgar‐online רבוצקי 49 רעננה   ישראל ,ישראל 054‐4544213
5650 Aline Deutscher   dandeuts@netvisi הרצליה פיתגלי תכלת 70 46640 ישראל ,ישראל 050‐8806165
5651 כתר שרון   bbnketers@bezeq השר שפירא 23 חולון 58447 ישראל ,ישראל 35052986 5.47E+08

5652 ודים סימקין   bppavlik8@walla.c נאות הדר 57/1 ירוחם 80500 ישראל ,ישראל 86589647 5.47E+08

5653 naomi chulpayev   naomiel@inbox.lv Hel Ha'avir 21/  jerusalem 97531 ישראל ,ישראל 0547‐656373 02‐585237

5654 יונתן שרברק   yshreberk@gmail. גרונימן 34ב תל אביב 69972 ישראל ,ישראל 057‐8113128
5655 ויניקמן רודהמוניקה   monica_vinikman@ משה פרלוק 4 תל אביב 69367 ישראל ,ישראל 03‐7410595 054‐81829

5656 ofer rach   ofer.rachman@gm דרך נמיר tel aviv   ישראל ,ישראל 054‐5550628
5657 אריה מושקוביץ   007arie@walla.co30/18 לאון בלום חיפה 33852 ישראל ,ישראל 522619407 04 838770

5658 תום מיניך   minich@zahav.net שז''ר 9 חיפה 34861 ישראל ,ישראל 48342324 5.48E+08 48342324

5659 שמואל פרידמן   friedman@actcom1 שארית הפליטה חיפה 34987 ישראל ,ישראל 48251336 5.25E+10 48251336

5660 igal gilboa   ygelboa@bgu.ac.il58 אברהם שופט באר שבע   ישראל ,ישראל 545201661

5661 אלי הלר   TROPIGAN1@BEZE ירמיהו 29 שדרות 80100 ישראל ,ישראל 054‐6336876 08‐684960

5662 אמיר איפרח   amir_zx1@walla.c מעלה אדומהשחם 27/2 98500 ישראל ,ישראל 054‐2644042 054‐71914

5663 יורם סיסו   siso2@bezeqint.ne מגדל העמקציפורי 10500 ישראל ,ישראל 46442614 5.78E+08 46092587

5664 יהודה כרייף   tush311285@wall צאלון 1\421 טבריה   ישראל ,ישראל 506733772

5665 ביבי אילון   bibiel47@yahoo.c גאולי תימן 5 חיפה 34991 ישראל ,ישראל 04‐8342377 052‐38306 04‐9906699

5666 מיכאל בן‐עטר   mba23t@bezeqint מגידו 7/35 אשקלון   ישראל ,ישראל 777878751 5.42E+08

5667 אריאלה הילרוביץ   danhiler80@interm החרש 8 רמת השרון 47262 ישראל ,ישראל 35473507 5.07E+08 35473508

5668 שלום פישהיימר   fishke@netvision.n הדף היומי 614 ים 97279 ישראל ,ישראל 25860999 5.04E+08 25863189

5669 עמית אברהם   goblin@intermail. בן סרוק תל אביב   ישראל ,ישראל 054‐7421873
5670 משה שלומיוק   atra12@012.net.il האורנים 27 יוקנעם 20692 ישראל ,ישראל 528773975

5671 ירון פנחסוביץ   yp1981@walla.co. לילנבלום 61 קרית אתא   ישראל ,ישראל 04‐8441131
5672 דוד יעקבוביץ   meir315@netvisio ד.נ .שמשון שעלבים 99784 ישראל ,ישראל 89276531 5.23E+08

5673 יניב דורנבוש   yanivdr@nana.co. השל"ה 13 דירה תל אביב   ישראל ,ישראל 528087557

5674 יהודה גרין   l7000@actcom.co הצבעוני 13/15 אשדוד 77571 ישראל ,ישראל 88659347 5.73E+08

5675 יעקב גודמן   Leah@yaakov‐and1\54 עמק איילון מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐971‐7215 5.06E+08 ‐

5676 אמיר אמיגה   amiga_amir1@wa גדעון האוזנר 23 ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6432067 054‐44773

5677 שמעון אוחנה   ohana.shimon@gm דן פטנקין 34 באר שבע   ישראל ,ישראל 057‐8183876 077‐40065

5678 אבישי לזרוביץ'   avish_laz@hotmai קיבוץ רוחמהד.נ .חוף אשקלון 79180 ישראל ,ישראל 050‐5758448 08‐680743

5679 אסנת חיים   osnathi@walla.co.5/17 קיבוץ גלויות אשקלון 78341 ישראל ,ישראל 08‐6722028 052‐52091

5680 מיקי בישיץ‐שיין   miki@emcol.co.il בן ציון ישראלי 3 חולון   ישראל ,ישראל 050‐3040266
5681 אלכס גור   jungo@list.ru דוד וולפסון 4 / 6 אשדוד   ישראל ,ישראל 545686644

5682 אבי מורן   niv7niv7@walla.co הרימון עין אילה 30825 ישראל ,ישראל 46399945 5.23E+08

5683 איציק אברהם 22841266 yizhak_a@rad.com17 עורבני 3 דירה זכרון יעקב   ישראל ,ישראל 37666123 5.1E+08

5684 אורי פנחסי   uri.pinhasi@gmail הרטגלס 24 תל אביב 69971 ישראל ,ישראל 03‐6419519 0544‐3880 09‐8354493

5685 מרדכי אלפיה   malfia@walla.co.il נגבה 34 תל אביב   ישראל ,ישראל 052‐8342317 03‐739344

5686 ערן גרוס   eran_gross@hotm למרחב 84 רמת השרון 47226 ישראל ,ישראל 35475639 5.24E+08

5687 איגור מרקוב   igmarkov2005@gm החקלאי 5/2 הוד השרון 45288 ישראל ,ישראל 09‐7412608 054‐47491

5688 ruby porat   reuven.porat@eci הסולם 4 רמת גן   ישראל ,ישראל 052‐3982432
5689 אדריאן אשכנזי   lilian11@bezeqint דרך צרפת חיפה 35435 ישראל ,ישראל 48333379 5.47E+08

5690 יואב ליפשיץ   yolico@bark.nt.il פנקס 59 תל אביב   ישראל ,ישראל 523424888

5691 איתן מוליקאנדוב   ethan_muli@walla2 אלי כהן 4 דירה רמה"ש 47239 ישראל ,ישראל 03‐5407634 5.46E+08



5692 יואב ליפשיץ   yolico@barak.net.18 רופין 50 דירה תל אביב   ישראל ,ישראל 523424888

5693 מאיה פרפרוב   rosh12@gmail.com קידוש השם ראשון לציון   ישראל ,ישראל 506941756

5694 eran koifman   eran@sanrad.com2 שיינקין 45 דירה גבעתיים   ישראל ,ישראל 054‐4947976 077‐42421

5695 תהאני ערוק   elhamo81@yahoo רותם 8 נצרת עילית 17000 ישראל ,ישראל 46453522 5.07E+08

5696 אריק בוקסר   Arik_Bokser@Hotmהרב קוק 51 דירה קרית מוצקי   ישראל ,ישראל 0524‐891329
5697 אושרית אלמליח   oshrit1234@walla כליל החורש 32 דימונה 86000 ישראל ,ישראל 509016398

5698 אלי אקסלרוד   eli1979@hotmail.c אדר 16/19 אשדוד 77752 ישראל ,ישראל 548000840

5699 דוד רוכקין   rohkin@gmail.comהרב שך 59 דירה בני ברק   ישראל ,ישראל 526701454 5.04E+08

5700 מיקי מור   5miki5@walla.co.i ערבי נחל גבעתיים   ישראל ,ישראל 506255691

5701 אמיר וידר   vider_amir@gmai עגור כרמיאל 21722 ישראל ,ישראל 04‐9580989 5.29E+08 49580989

5702 גמיטרי גנדלין   gandem@bezeqin לוד,גני אביבעלי כותרת 71453 ישראל ,ישראל 08‐9219056 0547‐2523

5703 אדי רוט   sapirrot@013.net הסלע 5 שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39795025 5.78E+08

5704 מאיר הדר   star79@netvision. ברנר 8 תל אביב   ישראל ,ישראל 776620064

5705 אולג בחירב   oleg2006@012.ne ברוריה 5 טבריה 14223 ישראל ,ישראל 545870530 ‐ ‐

5706 שאול כהן   lamdin@netvision השיטה 37 ב חדרה 38243 ישראל ,ישראל 04‐8633946 050‐62167 04‐8634011

5707 נאור שומראי   naor888@012.net בבלי 34 תל אביב 62917 ישראל ,ישראל 722123866 5.1E+08

5708 קרינה סייפרהלד   arieltours@gmail.c מבשרת ציוןכלנית 50   ישראל ,ישראל 052‐8648777 052‐23845

5709 קרינה מצטנר   vamomoiseariel@ 50 כלנית מבשרת ציון   ישראל ,ישראל 052‐2384577 052‐86487

5710 אברהם גרודה 40921470 avigruda@walla.coנהר הירדן 7 דירה מודיעין   ישראל ,ישראל 524722297 7.72E+08

5711 חיים כץ   katzch@012.net.il חנה סנש 17 חיפה 33539 ישראל ,ישראל 48625972 5.45E+08

5712 אלכסנדר מיקיטיץ'   alex_mch@hotma ההשכלה תל אביב   ישראל ,ישראל 35684363 5.45E+08

5713 מיכאל קרצמן   mkmann@hotmai אינשטיין 71 תל אביב 69102 ישראל ,ישראל 03‐6438157 050‐78204 03‐6438157

5714 מזל יקיר   lock10@013.net.il מבשרת ציוןכרמל 7/12 90805 ישראל ,ישראל 25700746

5715 איציק אר   izik_ar@walla.co.i ניסן אשדוד   ישראל ,ישראל 054‐6440101 054‐64401

5716 גריגורי רוזין   grisha21@013.net אשר 2/10 נתניה 42524 ישראל ,ישראל 050‐3069104
5717 אלי ישראלי   aviisr@gmail.com ש"י עגנון 3/1 עפולה 18256 ישראל ,ישראל 46592622 5.07E+08

5718 ברק הרפז   lbharpaz@netvisio גוט לוין 5 חיפה   ישראל ,ישראל 04‐8121936 04‐8121936

5719 אליסף אריאל   reut_ohayon@wa כרם ביבנה כרם ביבנה 79855 ישראל ,ישראל 544340177 5.48E+08

5720 יהודה HXGUR   y_yasour@012.ne נהריה 76/6  נהריה 22420 ישראל ,ישראל 04‐9514367 052‐57980

5721 עזי טרינצר   azitrinczer@gmail יקינטון חיפה 34739 ישראל ,ישראל 545418110

ציפי ושלמה5722 אדלר   S_adler@zahav.ne שיבת ציון 18 ראשל"צ   ישראל ,ישראל 03‐3657027 5.24E+08 39657027

5723 גיא יהודה   guykeren69@gma התקוה 17 רעננה   ישראל ,ישראל 508548569 5.08E+08

5724 אולג קאושנסקי   olegk@hotmail.co הבוסתן 11 רחובות 76564 ישראל ,ישראל 08‐9352168 057‐81296

5725 יונתן מור   Jonathan@trari.co של"ג תל‐אביב   ישראל ,ישראל 504448080 7.79E+08 89455814

5726 ציפי ואקנין   vaknin66@netvisio6/5 שבט יששכר אשדוד 77645 ישראל ,ישראל 08‐8644200 052‐37042

5727 מירי בנישתי bmiri@netvision.nהבד בית משעול כפר‐סבא 44241 ,ישראל ישראל 09‐7663036 054‐59347

5728 קרלו הברפלד   karlohab@netvisio26 שמואל הנגיד ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6253133 02‐6231037

5729 demitry baranov   dimaba1976@ramnirim8/15 lod/ganei‐a  ישראל ,ישראל 547242805 5.47E+08

5730 אביב מלכה   avivmalca@gmail. ירושליים 201/1 חצור הגליל 10300 ישראל ,ישראל 46850562 5.07E+08

5731 נתי שטרן   nati_stern@yahoo פרץ חיות תל אביב   ישראל ,ישראל 506895155

5732 רמי טל   ramital1@012.net בן צבי 22 יהוד   ישראל ,ישראל 777577507 5.44E+08

5733 טל שואף   tal_shoef@hotma ק .דביר ק .דביר 85330 ישראל ,ישראל 545670531

5734 גיא אושרי   oshri_guy@walla.c 2 ג ינאי המלך חדרה   ישראל ,ישראל 46221818 5.78E+08

5735 הגר דביר   dh_arch@017.net ביצרון 44 ת"א   ישראל ,ישראל 050‐5258576 03‐642052 03‐6420524

5736 משה שטרית   moshech@carlsbe העצמאות אשדוד   ישראל ,ישראל 523950838

5737 יעקב מכלוף   kobimc7@walla.co/2 איתמר בן אבי נתניה 42316 ישראל ,ישראל 509022907 98350577

5738 עמנואל הררי 68356781 idror24@gmail.co עמק זבולון 5א כפר סבא 44623 ישראל ,ישראל 97668937 5.47E+08

5739 גילה ברגמן   gila.bergman@gm נילי 41 זכרון יעקב 30900; ישראל ,ישראל 506309895

5740 vladimir kozovitsky   v46@netvision.ne rav shauli 1 rehovot 76662 ישראל ,ישראל 08‐9353225 054‐57976

5741 אריק בורשטיין   yurashit@yahoo.c החקלאי 3 הוד‐השרון 45288 ישראל ,ישראל 0507‐949478
5742 יוסי דרורי   yd3333@hotmail.c דב גרונר תל אביב 69498 ישראל ,ישראל 03‐7410003
5743 חנה הארי   hana1000000@wa משאבים 26/ 6 הוד השרון 45201 ישראל ,ישראל 97465676 5.28E+08

5744 יעקב רפאל   yeodafrank@walla רש"י 55 ירושלים 94665 ישראל ,ישראל 546468870

5745 לילך ברכה   lilacbr17@nana.co הצפירה 7 אשדוד 77617 ישראל ,ישראל 08‐8655095
5746 גלית דבוש   galitd2@walla.co.i הרדוף 5 כפר סבא   ישראל ,ישראל 09‐7672151 050‐33532

5747 עידן אודי אדרי   idansp@netvision הפיקוס 9 ראשון לציון 75507 ישראל ,ישראל 39588287 5.06E+08 39588293

5748 משה ינאי   moshe.yannai@gm היסמין 13 קדימה 60920 ישראל ,ישראל 98919556 5.46E+08

5749 Daniel Miller   dm@webmail.co.zEmek Refaim Jerusalem 93141 ישראל ,ישראל 25670601 5.46E+08

5750 אלישבע נגינסקי   naginsk@netvision זהר 5 רמת גן   ישראל ,ישראל 052‐5559641 052‐55596

5751 לואיזה יקואל   eliyac@gmail.com הגולן 27 גני תיקוה 55900 ישראל ,ישראל 5345450 03 4376030 0 5345450 03

5752 לאוניד בודניאק   dinoil@walla.comסוקולוב 94 דירה חולון 58340 ישראל ,ישראל 0544‐510389
5753 מוש גרונר   mosh.gronner@coזכרון יעקב 22 די פתח תקוה 49728 ישראל ,ישראל 050‐7232773 03‐921020

5754 שמואל פרס   mulipr@bezeqint. רוטשילד 24 מזכרת בתי 76804 ישראל ,ישראל 89349146 5.27E+08 89370256

5755 איתן מתוקי   eitan@netstart.co באר גנים אבן‐יהודה 4050 ישראל ,ישראל 0544‐785‐755 0522‐530‐198997617

5756 ניר מאיר   nirme@012.net.il עוזיאל 18 קרית מוצקי 26332 ישראל ,ישראל 04‐8735375 054‐48384

5757 יצחק מנדלבאום   yitzhakm@inter.ne ד.נ .צפון יהוראש צורים 90938 ישראל ,ישראל 29934451 5.29E+08 29934519

5758 רינה פיצו'ן   jolyoni@bezeqint. אלופי צהל 48 חולון   ישראל ,ישראל 052‐3575870
5759 משה קיפניס   mos_ki@bezeqint הנרקיסים 209 מושב ביצרו   ישראל ,ישראל 88672665 5.78E+08

5760 דוד רוזנפלד   rosen@gmail.com נורית 39 חיפה 34654 ישראל ,ישראל 04‐8345677 054‐48368 04‐8525770

5761 צביקה קוברי   bozmeg@nana.coהציונות 63 ,דירה אשקלון   ישראל ,ישראל 08‐6782427 050‐55932

5762 רותי זמיר   ruthiez@spiralsolu המעיינות 15 שימשית   ישראל ,ישראל 04‐6010517 054‐66750

5763 קונסטנטין זכרוב   skostia@gmail.com50/4 יהודה לייב ראשון לציון 75297 ישראל ,ישראל 0 5.45E+08

5764 sassoon agami   day240@walla.com פתח‐תקווהבר‐כוכבא 70 49220 ישראל ,ישראל 03‐9341762 050‐5240‐4

5765 ניסים לב   lev_n@smile.co.il גבעת הדקלים עזריקם 79275 ישראל ,ישראל 775080133 5.09E+08

5766 לאה גולן   naoham@zahav.n בר לב 15 אור יהודה   ישראל ,ישראל 03‐6342443
5767 שי קופלביץ   shay_kopelevich@ זלוציסטי 8/8 תל אביב 62994 ישראל ,ישראל 506458054

5768 עדי סידיס   adisidis@gmail.co6/1 אליהו מרידור ירושלים 97781 ישראל ,ישראל 524661863 26567522

5769 פליקס פלטר   felix@ladpc.co.il אלמוגן 9/6 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9719889 052‐56563

5770 גל שחף   shahaffg@walla.co שניר 108 כפר ורדים 25147 ישראל ,ישראל 054‐5455928
5771  יאיר  עינבר   yairinbar@gmail.c הברוש 21 פרדסיה 42815 ישראל ,ישראל 09‐8‐940‐840 050‐715‐48

5772 צביקה נירי   zvika_niri@walla.c סמילנסקי ראשון‐לציון 75258 ישראל ,ישראל 052‐5556272
5773 דוד אסולין   asulin3@walla.co. מוריה חיפה   ישראל ,ישראל 577217518 48114321 48114321



5774 אליהו יורקביץ   eli_y@mind‐board מלכי יהודה 28 הרצליה   ישראל ,ישראל 09‐9560052 050‐69501

5775 טל מדאלסי   negev55@walla.co0 בר ניסן28 דירה ב"ש 84366 ישראל ,ישראל 506697284

5776 נאור צמח   naor2004@013.ne3/'הנביאים 64א קרית אתא   ישראל ,ישראל 04‐8446166 050‐55248

5777 אדם ג   Adamable@gmail.5 קהילת פאדובה תל אביב 69404 ישראל ,ישראל 528567050

5778 ירון הייזלר   heizler"nana.co.il המייסדים 10 ירושלים 96224 ישראל ,ישראל 26432689 5.45E+08

5779 ירון הייזלר   heizler@nana.co.i המייסדים10 ירושלים 96224 ישראל ,ישראל 26432689 5.45E+08

5780 יאן רבאייב   propeler05@mail. וילינסקי 15 א חדרה 38496 ישראל ,ישראל 507509782 5.08E+08

5781 שמואל בר גיל   bargil_s@yahoo.co צלף 7 עומר 84965 ישראל ,ישראל 86460783 5.06E+08

5782 רון גלבוע   study10@walla.co10 סמטת התבור תל אביב   ישראל ,ישראל 507620935

5783 איציק ישראל   iisrael2@bezeqint לוי 11/5 מודיעין   ישראל ,ישראל 543002062

5784 דני בר‐טוב   dany‐b@tadiran‐b נוף הרים הר אדר 90836 ישראל ,ישראל 25701908 5.24E+08

5785 בלהה בר‐סלע   bil@bezeqint.net מצפה נטופהד.נ .גליל תחתון 15295 ישראל ,ישראל 04‐6781928
5786 סיימון פרנקלין   sifrank@walla.co.i  אוסישקין 52 תל אביב 62591 ישראל ,ישראל 575658643

5787 יורי אוייף   yury@africa‐israel17 חרצית 1 דירה נתניה 42490 ישראל ,ישראל 547209696

5788 אהרון עינב   ARIKEINAV@HOTM הפרדס 14 קרית אונו 55523 ישראל ,ישראל 545311920 35343116

5789 משה בנעזרי   benezrio@bezeqin1/14 עלי כותרת לוד 71453 ישראל ,ישראל 050‐6966678
5790 יוגב דהרי   friczi@012.net.il החרצית 43 אליכין 38908 ישראל ,ישראל 547757490

5791 אשר אברהם   asherav@rafael.co42 הלוטם 3 דירה נשר 36823 ישראל ,ישראל 48203923

5792 טל סופר   sofertal@hotmail. פלא יועץ 41 ירושלים   ישראל ,ישראל 522343617

5793 רמי בליטנטל   blit@walla.co.il הצבעוני פינת המ חירות 40691 ישראל ,ישראל 09‐7964421 054‐54465

5794 בוריס דהב   boris.dahab@orac תל אביב  ‐יפענתות 36 69080 ישראל ,ישראל 522332661 ‐ ‐

5795 שמוליק אלגאוי   selgavi@gmail.com הרב מימון 21 בת‐ים 59627 ישראל ,ישראל 505311088 5.08E+08

5796 אורן אליאס   0ren7600@bezeqiמושב מסילתמושב מסילת ציון   ישראל ,ישראל 02‐9921916 052‐27826

5797 ראובן סולומון   solom@inter.net.i מנחם בגין 15 יהוד   ישראל ,ישראל 03‐5364773 054‐67081

5798 אמיר לבקוביץ   ARLTO@BEZEQINT השרון 8 כוכב יאיר 44864 ישראל ,ישראל 050‐5203653 09‐749499 03‐6968767

5799 מוטי יפרח   limoti@yiron.org.i יראון יראון 13855 ישראל ,ישראל 46868492 5.48E+08

5800 אורן אליאס   oren7600@bezeqiמושב מסילתמושב מסילת ציון 99770 ישראל ,ישראל 02‐9921916 052‐27826

5801 אברהם לוי   aesas@netvision.n הרברט סימון 8 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 775252869 5.24E+08

5802 אביטל דהן   avielid@netvision. שניר 37ג מעלות   ישראל ,ישראל 507767963

5803 מישל עדי   BAM038@MOT.CO הגעתון נהריה   ישראל ,ישראל 49928591 5.78E+08 48414770

5804 כפיר אוזן   kfiruzan@wildcats שטמפפר 61 49290 ישראל ,ישראל 50466706 1.54E+11

5805 שמעון ורד   shay1010@bezeqi נרקיס 412/1 טבריה 14000 ישראל ,ישראל 04‐6737196 052‐56793 04‐6737196

5806 ויקטוריה גורסטייבה   victoria.gurstieva@11/10 ראובן לרר נס ציונה 74048 ישראל ,ישראל 054‐6204979
5807 ראובן ברנר   bernnerr@netvisio אילון ראשון לציון 75286 ישראל ,ישראל 03‐9624910 052‐38292 03‐9624910

5808 אבי פתאל   pataelav@bezeqin תל חי 13 ראשון לציון 75277 ישראל ,ישראל 03‐9672037 050‐69227

5809 דוד שבת בן bens11@bezeqint 17 יהלום ראשל"צ 75436 ,ישראל ישראל 03‐9622414 052‐57390 03‐6394168

5810 רועי זמיר   joy.kermit@gmail.51 דרך יצחק רבין גבעתיים 53483 ישראל ,ישראל 543026436 5.07E+08

5811 יעקב אופיר   jacob@eraninv.co בורוכוב 35/6 גבעתיים   ישראל ,ישראל 03‐7514384 050‐53353

5812 עמרי גולדברג   omrigoldb@walla.קבוץ לוחמי הגטא קבוץ לוחמי 25220 ישראל ,ישראל 544993783

5813 אורן איצקוביץ   ilanit‐oren@bezeq מושב בן עמשכונת הרחבה 25240 ישראל ,ישראל 04‐9825932 050‐67116

5814 אריה קדמי   geni2507@012.ne ההדס 12 תל מונד 40600 ישראל ,ישראל 544483318 97961157 97962956

5815 אלינה זרצקי   elinaz@walla.com האירוס 23 אור עקיבא 30600 ישראל ,ישראל 508911436 5.48E+08

5816 דנה מיסלביץ   dankatan@gmail.cברודצקי 35 כניס תל אביב 69052 ישראל ,ישראל 03‐6411472 052‐39433

5817 Yonatan Rand   yonatan@iinet.netHagadna 5, Flat Jerusalem 93232 ישראל ,ישראל 773300416 5.47E+08

5818 עמנואל גורי   gurie@ubi.co.il אלופי צה"ל 58 ד חולון 58417 ישראל ,ישראל 054‐7627538
5819 מגן אלטוביה   altuviama@court.g חרוב 80 מכבים ‐רעו 71799 ישראל ,ישראל 522682123 36926434

5820 זיו אורובן   ziv_orovan@yaho השושנה 24 בנימנה 30500 ישראל ,ישראל 546612656

5821 אברהם מלכה   albymalka@yahoo43 מגדל המנורה מודיעין   ישראל ,ישראל 506221764 0506‐2217

5822 ליאור שכטר   lior.schejter@gma הנשר 24א בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 052‐8543321
5823 צפורה בן יאיר   tsipiby@walla.co.i הנמל 39 ראשל"צ 75439 ישראל ,ישראל 054‐5304594
5824 נדב גור   nadav@mobimate המייסדים 33 מזור 73160 ישראל ,ישראל 9327907 03 8727310 0 9150049 08

5825 אביבה קורין   shituftk@takam.co הקשישים קיבוץ ניר עו 85122 ישראל ,ישראל 054:7916774 03:530138 03:5301387

5826 דקלה נירי   dikci74@hotmail.c הרב נריה 9 א' ראשון לציון   ישראל ,ישראל 052‐8597297
5827 יוסי מאנע   adiyossyromi@yah בית קמה בית קמה 85325 ישראל ,ישראל 89915491 5.44E+08

5828 רונן מן   ronen_m10@walla44 הרב אנקואה חיפה 35841 ישראל ,ישראל 054‐6706190
5829 jonny noble   jonnynoble@gmai הסחלב 20 בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 545442031 97753150 97753000

5830 alice westfried   alywest@gmail.co degel reuven 27petah tikva 49551 ישראל ,ישראל 544758936 39242712 39242712

5831 חיים ליכטזון   chaym@bezeqint. הנביאים 47 בת‐ים 59674 ישראל ,ישראל 03‐5518094 09‐776667

5832 לינדה קוגן   choochy@bezeqin ראובן 2 נתניה   ישראל ,ישראל 36241071 5.08E+08 36240155

5833 אפי פישלס   fisheles@walla.co התשבי 77 חיפה 34557 ישראל ,ישראל 054‐4419379 04‐831468

5834 סרגיי דובגון   dovgun@gmail.co פופל 12 ראשון לציון 75355 ישראל ,ישראל 502167409

5835 ניסים מואטי   nissim23966@wal פיקסו 24/4 קרית אתא 28260 ישראל ,ישראל 48481889 5.06E+08

5836 תמי בן‐דוד   tamibd@bezeqint נחל בזק 68 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9750239 054‐47450 02‐6514181

5837 רן גולדין   hag@012.net.il העקרונים ת"ד 12 ביצרון 60946 ישראל ,ישראל 057‐8133879 08‐867423

5838 אביגל דו   avigald@walla.co. ערבה 39 ערד   ישראל ,ישראל 523425047 89956329

5839 גיא רינת   guyri@dbnet.co.il פרישמן 12 תל אביב 63687 ישראל ,ישראל 523505720

5840 סער דוד   saariko@zahav.ne אסירי ציון 9 תל אביב 0 ישראל ,ישראל 077‐3220505 052‐45110

5841 yaron rosenthal   yaron207@bezeqi rimon325 zur hadasa 99875 ישראל ,ישראל 25791082 5.48E+08

5842 מרגלית ורדי   margova@walla.co קיבוץ דגניהקיבוץ דגניה א 15120 ישראל ,ישראל 46608146 5.28E+08

5843 מושיק רלס   moshik@orpak,co השלושה הוד השרון   ישראל ,ישראל 525408392

5844 שגיא אליהו   dobi88@walla.co. ההסתדרות בית שאן 10900 ישראל ,ישראל 46584080 5.1E+08

5845 אבישי שכטר   optish@nana.co.il ניב דוד 30/19 באר שבע   ישראל ,ישראל 778866982 5.48E+08

5846 אלי סלוצקי   elislu@yahoo.com"הר קיטרוני 23 פ פתח‐תקוה 49390 ישראל ,ישראל 03‐9091343 5.25E+08

5847 פז בלה   pazbella@walla.co העבודה 23 זכרון יעקב 30900 ישראל ,ישראל 46930498 5.23E+08

5848 גיא ברזני   guyirit@013.net.il מיטב מושב מיטב 19360 ישראל ,ישראל 46405699 5.09E+08 46405699

5849 סיגל מואטי   SIGALMOTI@WAL פיקסו קרית אתא   ישראל ,ישראל 48481889 5.02E+08

5850 סיגל מואטי   SIGALMOATI@WA פיקסו קרית אתא   ישראל ,ישראל 48481889 5.02E+08

5851 yuri ainemer   yuri‐ai@013.net פרי מגדים מעלה אדומ 98490 ישראל ,ישראל 02‐6752352 050‐62231 02‐5636340

5852 רן שטראוס   radsh@walla.co.il גבריאל 2 לוד   ישראל ,ישראל 777656655 5.48E+08

5853 דניאל רבו   rabo‐1@013.net אלכסנדר פן 18/6 תל‐אביב 69641 ישראל ,ישראל 03‐6443098 052‐39977

5854 guy balulu   guyb1@dmail.net הפרחים רמאללה 76655 ישראל ,ישראל 052‐0000000
5855 יוהנה מטס   ur720@iec.co.il חוף השנהב 26 חיפה   ישראל ,ישראל 04‐8256783 052‐39961



5856 גדעון כלימיאן   giddi@mesh.co.il יעקב כהן 37 רמת השרון 47213 ישראל ,ישראל 35499939 36125777

5857 אלי לויאשוילי   zazon1@gmail.com פינשטיין 4/6 לוד 71241 ישראל ,ישראל 505301081

5858 Amichai Kabesse   miko2k@gmail.co קהילת ציון 9 הרצליה   ישראל ,ישראל 506523338

5859 עופר כהן   ofer2111@walla.c קיטרוני 38 פתח תקווה   ישראל ,ישראל 054‐5842017 03‐932264

5860 יוסי בן ישי   biyo1@walla.co.il רחבעם זאבי בית חורון   ישראל ,ישראל 25864868 5.49E+08

5861 אנה קרביץ   mail4anna@gmail3/3 מעונות קנדה חיפה 32000 ישראל ,ישראל 547224070

5862 מיכאל סימקין   msimkin@bk.ru נחל איילות 2 מצפה רמון 80600 ישראל ,ישראל 08 6587233 5.45E+08

5863 ערן נוה   seawave@bezeqin הזית 28 כרמי יוסף 99797 ישראל ,ישראל 544245000 89790833 1.54E+10

5864 ניסים פתיחה   niio@zahav.net.il דויד אלעזר 14 מודיעין   ישראל ,ישראל 89732865 5.06E+08

5865 יצחק סמוכיאן   itzhak38@bezeqin הרי''ף 21/1 אלעד   ישראל ,ישראל 525770544

5866 משה אסרף   moshe842@walla משש יוסף קריית שמונ 11532 ישראל ,ישראל 04‐6949276 5.08E+08

5867 חגי גינזבורג   hagai_g@017.net.מרים החשמונאית ת"א 62032 ישראל ,ישראל 522303786 36025979

5868 שאול זק   cocoluna@gmail.c פינסקר 58/13 תל אביב   ישראל ,ישראל 052‐8716838
5869 סאלח הנו   salih1hino@walla. כביש ראשי מגאר 14930 ישראל ,ישראל 46781043 5.22E+08 46782166

5870 עטר גור   attar1@walla.co.il המייסדים פרדסיה 42815 ישראל ,ישראל 548185929

5871 גיא רום   gairom@gmail.com שגיא אלפי מנשה 44851 ישראל ,ישראל 057‐8186102
5872 עמרי לובל   lobel5@013.net נגבה 27/3 דימונה 86100 ישראל ,ישראל 86552230 5.07E+08

5873 נעמה שלם   naamash5@post.t הסוכנות הוד השרון   ישראל ,ישראל 524332767

5874 יבגני לרמן   jackler@rambler.r8/17 משעול חצב כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 04‐9082019 5.29E+08

5875 ישראל ליפשיץ   sisraell@gmail.com הכרמל 8 גני תקווה   ישראל ,ישראל 508585850

5876 עליזה ברכה   aliza@ari.co.il 45 אניעם 12945 ישראל ,ישראל 46925522 5.08E+08

5877 יובל זכאי   zayaya@walla.com כלנית 13 הוד השרון 48573 ישראל ,ישראל 09‐4565434
5878 דב ברקוביץ'   saritdubi@yahoo.c הציפורן 4 קדימה   ישראל ,ישראל 526044882

5879 ערן שחם   dejashop@gamil.c התפוז 8 כפר סבא 44427 ישראל ,ישראל 772345498 5.47E+08

5880 אפרת דוסתארה   adamdo_14@hotm37 גדעון האוזנר ירושלים 96431 ישראל ,ישראל 777001371 5.09E+08

5881 רגב לוי   regevl11@smile.n0/4 שדרות החיל תל אביב   ישראל ,ישראל 050‐7523068
5882 גיא גוטמן   topoc@013.net הרא"ה 52 דירה רמת גן   ישראל ,ישראל 528039418

5883 meirav melamed   meirav.melamed@ecu. d, ecu. d,   ישראל ,ישראל 86871283 5.48E+08

5884 בנימין קיימוביץ   bhlsblue@gmail.co17. הדקל 29 ת.ד לפיד 73133 ישראל ,ישראל 08‐9765876 0544‐2553

5885 לירן לניר   liran.lanir@m‐syst עמק דותן 10 ב כפר סבא 44621 ישראל ,ישראל 549222254 97659278

5886 איגור קריג'נובסקי   igor31@012.co.il המרי העיברי 15\ קרית גת 82000 ישראל ,ישראל 546417438 86810951

5887 לירן ליכטשיין   liran23@gmail.com יגאל אלון 9 קרית אונו 55000 ישראל ,ישראל 054‐4477222 03‐5350640

5888 אביאל קלמוס   avielkalmus@gma חיפה ,קריתאלי כהן 11א 26267 ישראל ,ישראל 04‐8494786 052‐55132

5889 אלון לב   alev234@yahoo.co קרית משה ירושלים 96102 ישראל ,ישראל 26515612

5890 רעיה נסימוב   raya_it_na@walla אברבנאל 95 קרית חיים 26227 ישראל ,ישראל 547980075 5.48E+08

5891 מתן פרקש FARKOOSH1@gma 10א בית‐לחם קרית‐אתא 28081 ,ישראל ישראל 04‐8454486 052‐55176

5892 מיכאל טומאשי   michaelt@amiad.c זמיר 27 כרמיאל 21720 ישראל ,ישראל 6909542 052‐61245 6909881

5893 ענבל בראונר   brauner.inbal@gm ברוך אגדתי 35 תל אביב   ישראל ,ישראל 5999188 054
5894 קטרין פרידמן   freedman.il@gma65 דרך לב השרון צורן 42823 ישראל ,ישראל 054‐6395383
5895 יניב ברמי   brami_y@netvisio38/8 נאות אשכול שדרות 80100 ישראל ,ישראל 578187574 5.23E+08

5896 אפרת בן סימון   efratirati@yahoo.c אבן גבירול תל אביב   ישראל ,ישראל 03‐5270207 045‐43657

5897 עידן דניאלי   dopla@hotmail.co פרץ חיות 23 תל אביב 63262 ישראל ,ישראל 052‐3432727
5898 רחמים שמש   r_shemesh@harelיצחק בשביס זינג ראשון לציון   ישראל ,ישראל 03‐9614632 03‐7547596

5899 סוניה אבירם   sonia_aviram@wa20 בצלאל לינדה רחובות 76422 ישראל ,ישראל 89470826 89363087 89363087

5900 אלון רוזן   alonrozen@nana.c המגינים 8 טבריה   ישראל ,ישראל 46722679 5.04E+08

5901 Esra Koeger   e.koeger@gmail.c Chason Isch 5 Zikhron Ya 30900 ישראל ,ישראל 054‐2660215
5902 גיא פרץ   guy_pertz@walla. מנות מנות 25237 ישראל ,ישראל 526505903 5.06E+08

5903 יאיר ריינר   yairir@gmai.com תפוצות ישראל 3 גבעתיים   ישראל ,ישראל 054‐4991869
5904 וולף גצולסקי   aribx@intermail.co שפטל ראשון לציון 75234 ישראל ,ישראל 03‐9695596
5905 דוד אלעד   elad@yotvata.com יטבתה קיבוץ יטבת 88820 ישראל ,ישראל 86357537 5.5E+08

5906 דניאל גרינבלט   elasticman_@hotm הרמה 30 גני תקווה 55900 ישראל ,ישראל 36357623 5.45E+08 36357624

5907 קובי חלס   bambi2200@walla יסוד המעלה 39 ת"א 66055 ישראל ,ישראל 03‐6878356 050‐22222

5908 אדר רשוק   adarrashook@gma השקדים 5 ק .טבעון 36067 ישראל ,ישראל 054‐6690605
5909 עידן דניאלי 34172387 idan.danieli@gma פרץ חיות 23 תל אביב 63262 ישראל ,ישראל 052‐3432727
5910 שלום גבאי   s‐gabay@zahav.neקרן היסוד 19/1 ב בת‐ים 59624 ישראל ,ישראל 03‐5519997 050‐54537

5911 בצלאל קלקה   bkalka@013.net.il כליל החורש 10 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89705386 5.47E+08 89705785

5912 אבי תבור   avi53505@gmail.c שגיא יהודה 21 ראשל"צ   ישראל ,ישראל 03‐9664364 052‐42380 03‐9664364

5913 amnon hbshush   habampn.yizrael.o 1 kibutz yizre 19350 ישראל ,ישראל 04‐6598054 5.28E+08

5914 עמית שטיינברג   amitstei@gmail.co בית אל 41 תל אביב 69087 ישראל ,ישראל 054‐7373733
5915 shahar tsurgil   shahartsurgil@yah חוף הכרמל החותרים 30870 ישראל ,ישראל 522234320

5916 אלכס גבע   alexgeva@netvisio52/19 זבוטינסקי נהריה   ישראל ,ישראל 49000104 5.28E+08

5917 boaz menashe   boazmenashe64@ הנדיב 39 הרצליה   ישראל ,ישראל 543977581

5918 אוהד וענונו   oahdsurf@walla.c שיבת ציון חדרה 38300 ישראל ,ישראל 46333697 5.08E+08

5919 אלון מאירי   meirian@walla.co גונן 8/2 יקנעם 20692 ישראל ,ישראל 04‐9890328
5920 ערן לביא   elavi4@gmail.comהסתדרות 116 ג חולון 58855 ישראל ,ישראל 547868320

5921 זינאידה נודלמן   arel5000@mail.ru נאות גולדה 7 נתניה   ישראל ,ישראל 98356431 5.26E+08

5922 אלון גונן   alon123@gmail.co אברהם סכנין 1 חיפה 32981 ישראל ,ישראל 04‐83263980 5.5E+08

5923 זכריה עזאיזה   azaizazz@013.net דרך הזיתים פרדיס 30898 ישראל ,ישראל 46290493 5.24E+08 46290493

5924 איציק דניאל   itdaniel@zahav.ne מכסיקו ירושלים 96581 ישראל ,ישראל 02‐9400156 050‐20282

5925 איריס בורין   irisb@bezeqint.ne דפנה 36 תל אביב 64920 ישראל ,ישראל 36955065 5.46E+08

5926 גלעד הוכמן   giladhoch@walla.c כפר ויתקין ההלגונה 40200 ישראל ,ישראל 503377424 7.74E+08

5927 שי זמיר   zamir123@gmail.c קיבוץ גלויות 62 אבן יהודה 40500 ישראל ,ישראל 523583171

5928 עודד אלוש   aloded@gmail.com שורק 18/3 צור הדסה 99875 ישראל ,ישראל 506286829

5929 יעל אפשטיין   yaelp80@walla.coשינקין 57ב דירה גבעתיים 53295 ישראל ,ישראל 03‐5739990 054‐53214

5930 עופר כהן   ofercohen@outsm ארגמן 4 אורנית 44813 ישראל ,ישראל 543080343 7.75E+08

5931 semion ostrovsky   ganster2204@mailivorno bat yam   ישראל ,ישראל 523084455

5932 נינה טלר   ninateller@gmail.c שד 'בן גוריון 22 חולון   ישראל ,ישראל 03‐5527936 0544‐9284

5933 שגיא וליק   sagimayg@yahoo. גבעת שמואהרימון   ישראל ,ישראל 35328610 5.06E+08 1.53E+10

5934 מאור רמניק   maorrem@hotma תבור 38 כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 523702815

5935 כפיר בצלאל   kfirbe@gmail.com מונטיפיורי 4 חולון 58246 ישראל ,ישראל 506996978

5936 רסקין‐זיו הפקות   rziv4u@gmail.com קק"ל 14 גבעתיים 53237 ישראל ,ישראל 546632236

5937 יוסי אונטרמן   yosayu@gmail.com ההגנה ירושלים 97852 ישראל ,ישראל 25824590 5.24E+08



5938 גיא נאמן   gnlaw@bezeqint.n אלחריזי 7 ד '5 תל אביב   ישראל ,ישראל 545706076 35605666

5939 רביד נחום   gerryn@zahav.net נחל צין מחנה טלי 84935 ישראל ,ישראל 86505549

5940 יוליה אדלר   julia_renz@yahooבית הערבה 22 כ ירושלים 93389 ישראל ,ישראל 02‐6710535 0545‐6370

5941 אסף גיל   orgivag@zahav.ne שכטר יוסף 6 חיפה 34256 ישראל ,ישראל 774245152 5.25E+08

5942 ניצן כהן   nitzancohen10@h גינות שומרוהשקמה 23 44853 ישראל ,ישראל 97920434

5943 אילן באומן   ib009@comm.net שרת 22 חולון 58489 ישראל ,ישראל 054‐6599000 03‐556756

5944 נחי זלצמן   nachiz@yahav.co.סמטת היסמין 3 ר רמת גן 52259 ישראל ,ישראל 507646017 6851318

5945 איתן ציפרוט   ethan.ciprut@gma הבבלי 20 הוד השרון 45224 ישראל ,ישראל 97454008 5.45E+08

5946 סיגלית פיאצה סד   piazza@cabri.org.i אין רחוב קיבוץ כברי 25120 ישראל ,ישראל 04‐9952519 052‐80114

5947 יהודית דהן   keren341@bezeqi מושב יד רמיד רמב"ם 99793 ישראל ,ישראל 89226723 5.47E+08

5948 מיקי בודאי   mickey@trusteer.c6 בן צבי 40 דירה גבעתיים 53633 ישראל ,ישראל 054‐6433370
5949 רון פוגל   ron1960@hotmail חנה סנש 35 אזור 58011 ישראל ,ישראל 505345598 5.06E+08

5950 רועי ברקוביץ   drgoonzoo@gmail בן יהודה תל אביב   ישראל ,ישראל 522333345

5951 איזבלה טפליצקי   IZABELET@BEZEQכניס הגיבורים 33 חדרה 38225 ישראל ,ישראל 46322788 5.86E+08

5952 גל כהן   gallc@netvision.ne.. יד חנה 42840 ישראל ,ישראל 052‐2994031 052‐69482

5953 יונתן נועם   jonathan.noam@g מושב בית חהשונית 68ב 40291 ישראל ,ישראל 98663114 5.44E+08

5954 שרית קרלינר   gusti5@walla.co.il הירדן 25 רמת גן   ישראל ,ישראל 506585271 35740413

5955 יוסי בן ברוך   TALYOS@WALLA.C טרומפלדור ק"ש 11532 ישראל ,ישראל 506782141

5956 עומר ורד   omervered@yaho מנורה תל אביב 69416 ישראל ,ישראל 03‐6485628
5957 אילן בן עמי   ILAN98760@WALL9/2 אהרון מסקין באר שבע 84647 ישראל ,ישראל 522884322 86431560

5958 יעקב חקשור   yakovhak@walla.c תלמי בילו נגתלמי בילו נגב 85375 ישראל ,ישראל 524267335 89942366

5959 ערן רובס   eran_rob@hotma גבעון החדשהאלון 1 90901 ישראל ,ישראל 547831401 25363282 ‐

5960 אביחי בר לב   avi@target.co.il קיש 3 רמת גן 52312 ישראל ,ישראל 052‐3986895 03‐571804

5961 דויד לוי   dav_lev@netvision זמיר 39 כרמיאל 21720 ישראל ,ישראל 49883522 5.26E+08

5962 שירלי בליפנטה   sbelifante@walla.c בן עמי 61/6 עכו 24522 ישראל ,ישראל 04‐9915071 052‐52437

5963 מלי דבש   mali.yamin@intel. אילת 67 חולון   ישראל ,ישראל 546460205 5.07E+08

5964 yoel steinmetz   zs@moshiach.com13 avinoam yelijerusalem   ישראל ,ישראל 25003846 5.46E+08

5965 מורן בריק מילר   mori19742000@y אורי צבי גרינברג תל אביב 69379 ישראל ,ישראל 547543339 7.75E+08 7.75E+08

5966 גדעון גור‐אל   atlantis01@bezeq איריס 2 קרית‐אונו 55453 ישראל ,ישראל 03‐6359091 054‐49494

5967 רמי אהרון   dj‐sky@tapuz.co.il ניסים בכר 1/26 בת ים 59624 ישראל ,ישראל 03‐5516431 0507‐2256 03‐5530241

5968 שגיא מנדלר   memdler1@012.n י .ל .ברוך 22 הרצליה 46323 ישראל ,ישראל 052‐5863619 052‐58636

5969 שגיא מנדלר   mendler1@012.ne י .ל .ברוך 22 הרצליה 46323 ישראל ,ישראל 052‐5863619 052‐58636

5970 alexanderonovalenko   konovent@netvisi haela 32/14 tirat‐carme 39119 ישראל ,ישראל 774244035 5.45E+08

5971 נעם קסל   noema2005@nanaאביזוהר 6 בית ה ירושלים 96267 ישראל ,ישראל 26434253 5.45E+08 26434253

5972 רונן אשכנזי   ronena@microsof החצב 38 זכרון יעקב 30900 ישראל ,ישראל 077‐3004119 5.45E+08 077‐3009999

5973 דניאל מלאך danielmalach2@g13 העיברי הגדוד חיים קריית 26304 ,ישראל ישראל 04‐8494769
5974 משה מוזס   MOSHE.MOZES@G מבוא הדס 12 צור הדסה   ישראל ,ישראל 528241184 5.45E+08

5975 רמי לוטטי   beautiful15@walla כנרת8/4 אשדוד 77700 ישראל ,ישראל 88544574 5.08E+08

5976 חיים גולן   yafitgo@bezeqint. לילך 13 גדרה 70700 ישראל ,ישראל 08‐8597359 5.24E+08

5977 orit וינברג   pinniew@netvisio התכלת עתלית 30300 ישראל ,ישראל 04‐9542020 0528‐2748 04‐8511342

5978 דימה טרסנקו   dimatarasenko@w חרמון 21/3 נצרת עילית 17000 ישראל ,ישראל 544608384

5979 אוריאל צבי   urielal@walla.com נרקיס 13 להבים   ישראל ,ישראל 502041040 08‐651844

5980 שולמית שלהב   shelhav@tzora.co צרעהד .נ .שמשון קיבוץ 99803 ישראל ,ישראל 02‐9908318 050‐72867 02‐9908615

5981 דניאל שבתאי   shabtai_d@yahoo המעפילים 25 אבן יהודה   ישראל ,ישראל 054‐5446460
5982 דרור כרמי   dkarmi@cisco.com תרפ"ד 9 רמת השרון 47250 ישראל ,ישראל 03‐5490995 054‐54904

5983 עמרם אילוז   igal‐i@bezeqint.ne הבנים 8/22 אשדוד 77444 ישראל ,ישראל 08‐8558231
5984 אלכסנדר פישציץ   kasandra26@walla תדהר 12/5 מעלות 24952 ישראל ,ישראל 49973591

5985 עידו אלל   alaido@walla.com ההדס 94 בית שמש 99900 ישראל ,ישראל 29912045 5.08E+08 29923923

5986 דיאנה בלס   dianabll@hotmail. ברדיצבסקי קרית אתא 2800 ישראל ,ישראל 48439201 5.28E+08

5987 שלמה פריגת   prigat@012.net.il מושב בית אהתאנה 54 76803 ישראל ,ישראל 89413134 5.48E+08

5988 חיה קורן   korgel@nir‐david.o ניר‐דוד ניר‐דוד 19150 ישראל ,ישראל 04‐6488853
5989 גייסון הנרי   wazuba@hotmail. דוד ניב 27/7 ירושלים 97814 ישראל ,ישראל 544448097 26565284

5990 רני אוליבר   rany.oliver@gmail35/1 נתן אלתרמן גן יבנה 70800 ישראל ,ישראל 052‐2307051
5991 anatoli gluzman   anatoli65@mail.ruazait 123/5 dimona   ישראל ,ישראל 86550747 5.03E+08

5992 אבי שקד   avis@eun.co.il האשל 6 כוכב יאיר 44864 ישראל ,ישראל 09‐7493267 054‐99926

5993 Anna Lucovsky   greg_ana@zahav.nTsankhanim Petah Tikva  ישראל ,ישראל 052‐4282477
5994 יעקב כהן   jacon5 הפעמונים 10 רעננה 43391 ישראל ,ישראל 09‐7715673 052‐33494 09‐7715673

5995 גלעד מרגולין   gilad78@yahoo.co התומר הר אדר 90836 ישראל ,ישראל 25345375 5.29E+08

5996 אבי שרוני   sharoni@misgav‐a משגב0 קיבוץ 12155 ישראל ,ישראל 054‐5613004
5997 נימרוד רוספשה   nerlos@netvision. מוהליבר 33 ב' ראשלצ 75291 ישראל ,ישראל 03‐9561423 5.45E+08

5998 כפיר כליף   kfirorit@netvision משה שרת 6/12 ירושלים 96920 ישראל ,ישראל 02‐6429038 054‐57113

5999 שמעון עובדיה   ykoya@netvision.n התחיה 22 חולון 58403 ישראל ,ישראל 35597767 5.24E+08

6000 daria קין   kindash@walla.co3 הגליל 19 דירה נתניה 42301 ישראל ,ישראל 98616060 5.29E+08 98616060

6001 ברכה ליטבק   shaylit@bezeqint. ישראל גלילי 6, ת"א 69377 ישראל ,ישראל 36996503 5.48E+08 36996002

6002 צביקה מובשוביץ   zvikkamov@yahoo טרומפלדור 56 חיפה 32582 ישראל ,ישראל 544359374

6003 אורית שדה   oritsade@017.net הדרור 15 קרית אונו 55600 ישראל ,ישראל 03‐5343222 5.06E+08

6004 נטע מלניקובסקי   neta_mel@hotma הורדים 6 יהוד 56275 ישראל ,ישראל 03‐5363111 052‐39606

6005 חיה מאיר   f‐meir@zahav.net הרצל 59 פתח תקווה 49437 ישראל ,ישראל 39318618 5.26E+08

6006 רוני וולפינזון   woltinzo@walla.co החצב רחובות 79845 ישראל ,ישראל 544590049

6007 וסילי גרבניוק 3.1E+08 vasgreb@yahoo.co8/ רוטשילד 67ג חיפה 35666 ישראל ,ישראל 543146866

6008 m williams   williams@eindor.oeindor kibbutz ein 19335 ישראל ,ישראל 549788449 46770234

6009 Faina husterman   faina.shusterman@Nativ Hen 81 Haifa 32608 ישראל ,ישראל 04‐8326706
6010 yosi zerkiev   yossiz@012.net david hameleh1lod   ישראל ,ישראל 052‐6265235
6011 יוסי פראינט   yfraint@yahoo.co הנורית גן חיים 44910 ישראל ,ישראל 522445133 97400782

6012 שירן רווח   gidoll@hotmail.co הדר 10 נצרת עלית 17544 ישראל ,ישראל 524263363 46570678

6013 נטע משי מיזנר   iluvu@walla.com אשר 10 נתניה   ישראל ,ישראל 98877979 5.23E+08

6014 טליה יעיש   ARI_@NANA.CO.IL פסגת יעקוב בית אל   ישראל ,ישראל 29911658 5.05E+08

6015 יהודה לבקוביץ   ns_levkovi@bezeq השומר זכרון יעקב 30900 ישראל ,ישראל 6398570 04 5742531 0

6016 Zvika Marx   marxzv@gmail.com מושב חדיד 89 ד.נ .מרכז 73135 ישראל ,ישראל 08 9292478 09 892102

6017 רועי שפס   roeesh5@walla.co הצבי ת"א   ישראל ,ישראל 03‐7326763 050‐74825

6018 שי צוהר   shai@fxmng.com רשי 2 רעננה 43214 ישראל ,ישראל 97465544 97456260

6019 תומר רווה   depeche4ever@gm60 דרך השלום תל אביב   ישראל ,ישראל 507584441



6020 ירון טל   yaron89@hotmail אנילביץ 4 רעננה 43321 ישראל ,ישראל 522635354

6021 איל אקשטיין   eyal.eckstein@gm מרזוק ועזר 18 קרית אונו 55108 ישראל ,ישראל 544207683

6022 אבנר אפשטיין   avnere@012.net.i מנורה גבעתיים 53490 ישראל ,ישראל 03‐7329134 054‐65053 03‐9207811

6023 דורית גוב ארי   govari10@walla.co עמק ברכה 32 תל אביב 67456 ישראל ,ישראל 774070070 5.08E+08 7.74E+08

6024 אייל כהן   egoyal@hotmail.cהרב קוק 56 כניס נתניה 42260 ישראל ,ישראל 544852650

6025 אלון פקטור   alonfaktor@hotma הרצל 101/2 נהריה 22447 ישראל ,ישראל 054‐5898412
6026 vadim golub   vadim.g@012.net.hazevoni11a/4 nesher   ישראל ,ישראל 777007785 5.23E+08

6027 לוי וידר   levi‐v@012.net.il ארלוזורוב 15 ראשון לציון 75210 ישראל ,ישראל 547333856 39646432

6028 עודד פירשט   odedf2@walla.com כפר שמריההאילנות 46910 ישראל ,ישראל 99500365 5.44E+08

6029 אלה מילטר   rmilter@netvision מואב 8/7 ערד 89031 ישראל ,ישראל 89955274 5.08E+08

6030 מרינל מיקהל   sztech@bezeqint.n ש.עממי צפת 13250 ישראל ,ישראל 544694617 46921320

6031 ערן קלונובר   eranklonover@yah ערוגות 4 הרצליה 46364 ישראל ,ישראל 99502659

6032 אוריאל ברו   berro3@zahav.netגבעת טל קרמארק שאגל 23 ב 28000 ישראל ,ישראל 04‐8627608 054‐42447

6033 שגיא אברמוביץ   sagiab@012.net.il הלוטוס רעננה   ישראל ,ישראל 505550320

6034 משה ענתבי   antebi_m@012.ne השומר 12 ראשון לציון 75324 ישראל ,ישראל 39585077

6035 תמר שפר   sheferke@bezeqin שוהם חיפה   ישראל ,ישראל 48243172 5.45E+08

6036 dima borisov   kotikd@bk.ru heletz rishon le zi 77253 ישראל ,ישראל 578104138 5.78E+08 ‐

6037 אביעד רוה   raveh_a@zahav.ne דרור 18 בת חפר 42842 ישראל ,ישראל 98782448 5.47E+08

6038 הדס כהן   hadas269@netvisi/7 סמטת הלוטם נתניה 42202 ישראל ,ישראל 98857498 5.44E+08

6039 עדלי חומסקי   adlay@ecglaw.comמגדל שורשן 14א תל אביב   ישראל ,ישראל 547530729 35614777 35614776

6040 חוה רשף   reshef666@013.ne בן יהודה תל אביב 63501 ישראל ,ישראל 03‐5469749 050‐60696 6056233

6041 גקי אשכנזי   jacki55155@walla ירושלים 7 נס ציונה 70400 ישראל ,ישראל 89401096 5.78E+08

6042 דרור כהן   dcwtw@walla.com96. מור 11/1 ת.ד צור הדסה 99875 ישראל ,ישראל 25702048 5.78E+08 25702048

6043 מרק שהם   mark_30@bezeqin התחייה חולון 58403 ישראל ,ישראל 0544‐801154
6044 אליעזר מלכיאלי   eliezer@macam.ac הגר"א 7/7 רחובות 76310 ישראל ,ישראל 89461688 5.26E+08 89364938

6045 שלמה חיים   SHLOMO@TEL‐AD סיגלית אורנית 44813 ישראל ,ישראל 03‐9360301 054‐45916

6046 גל רביב   galraviv@gmail.co אריה שרון 4 תל אביב   ישראל ,ישראל 775251099

6047 יורם מלצר   ioram@netvision.n החלוץ 46 ירושלים 96222 ישראל ,ישראל 26428141 5.44E+08

6048 שי מנשה   shaym25@zahav.n מוהליבר 38 יהוד 56209 ישראל ,ישראל 525524086

6049 אייל מיטרני   e_m_c@nana.co.i וודג'ווד 46 חיפה   ישראל ,ישראל 04‐8101190 052‐48463

6050 אלדד ויסבלך   emw1201@gmail. הגנה גן יבנה   ישראל ,ישראל 774310001 5.42E+08

6051 ויקטור וינברגר   vmw208@nyu.edu החרות 58 בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 777090150 5.08E+08

6052 רחלי אורן   rachelio@netvisio4 משעול השוהם חולון   ישראל ,ישראל 773301017 5.26E+08

6053 משה לבונסקי   moshe_leb@bezeq סוקולוב 7 הוד השרון 45284 ישראל ,ישראל 97440388 5.28E+08

6054 מיקי ברקליפה   050411689@017.n האטד 3 יבנה 81203 ישראל ,ישראל 505411689 5.24E+08

6055 אוסנת מרקס erezmichaely@hot 64 ביאליק גן רמת ,ישראל ישראל 03‐6723641 054‐79190

6056 קשא סוחוב   not_enough@wall קובובי 15/14 ירושלים 96755 ישראל ,ישראל 0545‐496979
6057 מאיה בר‐שלום   mbarsh@gmail.co ביאליק 39 רמת השרון   ישראל ,ישראל 777513617

6058 שלמה מינזלי   sminzly@013.net. משה דיין 20 חולון 58670 ישראל ,ישראל 546682448 35528620

6059 מאיר כהן   liatmeir@netvision קרית שמונהטרופלדור 10200 ישראל ,ישראל 528087676

6060 יוסף ברוך   12dany34@walla.c בר כוכבא 21/5 טבריה 14277 ישראל ,ישראל 46735730 5.24E+08

6061 אורנה אדורם   ornaadoram@wal קפלנסקי 14 גבעתיים 53606 ישראל ,ישראל 35717540

6062 יעקב נתיב   ntv@bezeqint.net מרכז שפיראמרכז שפירא 79411 ישראל ,ישראל 88584672 5.24E+08

6063 אסף גייזלר   sasafg@t2.technio הרצל נהריה   ישראל ,ישראל 0526‐234571
6064 איציק גולנסקי   sigal258@zahav.n קפלינסקי 25 ראשון לציון 75241 ישראל ,ישראל 546577688 7.73E+08

6065 אהרון לוין   el1@bezeqint.net מעפילי אגוז 6א בית שמש 99000 ישראל ,ישראל 29910206 5.07E+08

6066 עידן בנעים   idanbenaim@yaho אלמגור 19 תל אביב   ישראל ,ישראל 525634381

6067 שלמה מועלם   m4m@bezeqint.nפלוס מאתיים ,מס טבריה   ישראל ,ישראל 052‐6060707 052‐60607

6068 תומרר רז   tomer_batucada@ בן יוסף 18 תל אביב   ישראל ,ישראל 528388030

6069 אור נדבך   ornidbach@yahoo138 שד 'בן‐גוריון בת‐ים 15157 ישראל ,ישראל 46758769 5.08E+08

6070 רון נסים   rnasim@netvision המעלות 21 גבעתיים 53319 ישראל ,ישראל 507441094 35735792

6071 Ronen Segal   ronen@cdride.com44/3 Shaul Avig Jerusalem 93122 ישראל ,ישראל 866‐244‐8889 866‐244‐88

6072 אסף אברמוביץ   assafa10@gmail.c דליה גבעתיים   ישראל ,ישראל 522774571

6073 Leonid Brusser   leonid‐b@inter.neHosha ha‐navi 2Ashdod 77477 ישראל ,ישראל 054‐7825333
6074 גואטה‐יעקביפעת   ifate22w@yahoo.c הגפן 48 יבנה 81103 ישראל ,ישראל 050‐9623607
6075 avi gerbi   gavi21@nana.co.il יהודה הנשיא 4 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 057‐8132270
6076 דויד נתנאל   davidn@runcom.c זלמןשניאור נתניה   ישראל ,ישראל 522595099

6077 יונתן כספי   yonikaspi@gmail.c2 בורלא 30 דירה חיפה   ישראל ,ישראל 774814810 5.46E+08

6078 דנית ברכה   id0212@walla.com רביבים 23/5 הרצליה 46240 ישראל ,ישראל 99581490 5.48E+08

6079 אסף צימרינג   asasf_zimring@ho זלמן שניאור חיפה   ישראל ,ישראל 526211311

6080 דוד מורג   keren_morag@ho ושינגטון 9 ירושלים 94187 ישראל ,ישראל 02‐6254133 5.09E+08

6081 עופר קרן פז   oferker8@walla.co קריניצי 9 רמת גן 34444 ישראל ,ישראל 578190278

6082 Stephan Levi   stfella@hotmail.coHagra Kfar Sava   ישראל ,ישראל 055‐6320037 077‐66333

6083 גהאד גנדור   jehadg@netvision 1 ראמה 30055 ישראל ,ישראל 524837639

6084 שי מנדלבאום   shaim@kkl.org.il דיין 56/1 משה ירושלים 97570 ישראל ,ישראל 25856264 5.07E+08

6085 רם פרידמן   ram_f@hotmail.co סנדרוב 13 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 050‐5455200
6086 אריה טננבוים   arie_ten@netvisio שדה בוקר קרית אתא 28013 ישראל ,ישראל 506703323 5.28E+08

6087 שאול דובשני   mazkirim@barkai. ברקא0 קיבוץ 37860 ישראל ,ישראל 04‐6387108 050‐69259 0

6088 דולב מילונסקי   dolevmil@yahoo.cשד 'מוריה 23 , ד חיפה 34575 ישראל ,ישראל 544760087

6089 נטע עוגן   n1e1t1a1@hotma יטבתה קיבוץ 88820 ישראל ,ישראל 528288186 86356333

6090 ישראל לבציון   edna123@walla.co פטאל 39 ירושלים   ישראל ,ישראל 25712360 5.29E+08

6091 אייל רהט   poka2@walla.co.il אין בני יהודה ר 12944 ישראל ,ישראל 46763349 5.1E+08

6092 יהודה הלל   hyudale@gmail.co טרומפלדור 12 קרית אתא 28084 ישראל ,ישראל 48447903 5.26E+08

6093 לאה טייף   djishai@hotmail.c קבוץ מעניתקבוץ מענית 37855 ישראל ,ישראל 04‐6375271 04‐637526 04‐6375479

6094 נני רביבו   nanirvuvo@walla.6/1יהודה המכבי אשדוד 77541 ישראל ,ישראל 88660784 5.26E+08 88660784

6095 שלומי חליוה   galith73@013.net אלנבי 91 חיפה   ישראל ,ישראל 523060769

6096 שני פריידס   shani@freidus.com בורלא חיפה   ישראל ,ישראל 054‐6513579
6097 אסף קטריבס   asafkat_19@walla א.ל .יפה 36 א' הרצליה   ישראל ,ישראל 545832700 99513270

6098 איילת גאמיל   ayelett@zahv.net. דב הוז 32 רעננה   ישראל ,ישראל 507466451 054‐77970

6099 Alex Lernerman   alex_ler@yahoo.coDori Yakov 7 Hod Hashr 45314 ישראל ,ישראל 97456158 5.28E+08

6100 רפי ויטורי   rafiv12@gmail.com הרצל 26 אור עקיבא 30600 ישראל ,ישראל 547515963

אלברט שמע6101 שמעון   shimon@tadcomm העוגב 7 רשל"צ   ישראל ,ישראל 29280849 39380842



6102 אירנה וידרק   ira_vidrak@hotma3 שדרות בן גוריון תל אביב   ישראל ,ישראל 35274012 5.46E+08

6103 רונן חייט   ronen.chayat@gm ראול ולנברג 1 חיפה 34990 ישראל ,ישראל 054‐5‐430‐432
6104 rotem gohari   rotemgohari@wal bear‐sheva bear‐sheva 9999 ישראל ,ישראל 509495960 5.09E+08

6105 עופר גבע   gevaot@zikim.org זיקים קבוץ זיקים 79140 ישראל ,ישראל 08‐6746426 052‐39283

6106 אלון צפריר   alon_ts@yahoo.co הצנחנים 5 הוד השרון 45295 ישראל ,ישראל 09‐7413306
6107 נטלי פרנץ   nat22@nana.co.il אירוס 4 כפר ורדים 25147 ישראל ,ישראל 544414146

6108 אור שגב   orsegev@hotmail. 60 א' חורב חיפה 34343 ישראל ,ישראל 48243543

6109 haim rachmielr   haimrac@netvisio agat 14 even‐yehu 40500 ישראל ,ישראל 09‐8995668 054‐49074

6110 אלי זילברמן   eli‐zil@bezeqint.n וולפסון 27 ראשל"צ 75202 ישראל ,ישראל 39568891 5.08E+08

6111 ג אזולאי   georgesazoulay@h זייד 18 קרית טבעון 36021 ישראל ,ישראל 04‐9831183 5.23E+08

6112 גד עמוס   adi864@walla.co.i מרווה 181 בית אריה 71947 ישראל ,ישראל 08‐9297071 052‐62003 03‐5465829

6113 יניב ניצן   yaniv.nitzan@aud יחזקאל הנביא 9 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89730012 054‐56696

6114 דן אוסמן   danosm@zahav.ne רחל 12 חיפה 34401 ישראל ,ישראל 544473556

6115 איתי בלושטיין   itayblue@yahoo.c גבעת שמואמנחם בגין   ישראל ,ישראל 052‐3232393
6116 רומן  קוצ'ר   koucher@walla.co הבריכה 4 א' חיפה 32292 ישראל ,ישראל 523729122 5.48E+08

6117 סילביה גרייף   edi.sin30@gmail.c עין גדי 9\24 באר שבע 84810 ישראל ,ישראל 523443992 86418314

6118 גבי בורוסק   gboruszek@hotma 1 1 1 ישראל ,ישראל 1 1 1

6119 ארנון קימלמן   rachel_ke@yahoo דרך חסידים 13 צפת 13204 ישראל ,ישראל 054‐4334613
6120 תמר שובל   tamhar@013.net.i אין רחוב רמות נפתל 13830 ישראל ,ישראל 04‐6817656 057‐76656 04‐6940560

6121 גרוספלד שדגידי 50309343 gidisade@netvisio דם המכבים 4 יבנה 82501 ישראל ,ישראל 052‐4473815
6122 משה שטרן   smstern2walla.co./3שדרות עוזייהו אשדוד 77201 ישראל ,ישראל 88604961 5.45E+08

6123 עזרא נחום   ezrana@012.net.il הושעיה הושעיה 17915 ישראל ,ישראל 774085408 5.08E+08 46724438

6124 משה שטרן   SMSTERN שדרות עוזייהו2/ אשדוד 77201 ישראל ,ישראל 88604961 5.45E+08

6125 מייק כהן   pundit02@yahoo. נוקדים נוקדים 90916 ישראל ,ישראל 544996453

6126 רביע מנצור   PURPLEHAZE111@ אבא חושי עספיא 30090 ישראל ,ישראל 04‐8390279 052‐31555

6127 ציון ניב   NIV@MICHLALON חפץ חיים 52 א רעננה   ישראל ,ישראל 97713196 5.46E+08 36990354

6128 יורי צור   silangur@walla.co קרית ביאליקחיים 27076 ישראל ,ישראל 48767910 5.26E+08

6129 בנין מיכל   michalbenin1@wa ארלוזורוב 9 רמת גן 52481 ישראל ,ישראל 779101497 5.24E+08

6130 בועז בןלולו   boaz124@gmail.co כח באייר אלון שבות 90433 ישראל ,ישראל 29938491

6131 קלבדי זטוצ'ני   klavdy@hotmail.co דוד ניב 18 דירה ירושלים 97814 ישראל ,ישראל 546644567 25412898

6132 שמעון אסולין   shimona@elop.co פרג יבנה 81544 ישראל ,ישראל 89438031

6133 יובל סבג   uv1978@nana.co.27/17 מנחם בגין קרית מוצקי 26231 ישראל ,ישראל 505225165 48754507

6134 בוריס אפשטיין   borisest@012.net. גורדון נתניה 42442 ישראל ,ישראל 09‐8320441 0507‐4150

6135 מוטי דניאל   moti.daniel@gmai/3 מבשרת ציוןשדרות החושן 90805 ישראל ,ישראל 25795447 5.46E+08

6136 פבלו דרייספיאל   pdreispiel@gmail. הצלף 16 ירושלים   ישראל ,ישראל 054‐5664821
דוד6137 בן שלום דוד בן mikobreeder@wa הנחלים שדרות 87101 ,ישראל ישראל 054‐5760605 050‐72271 08‐6897659

6138 פזית יוסקוביץ   pyosko@zahav.ne יהלום 3 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 39220078 39220018

6139 אריק דהבני   DAHABANYֲYAHO לסקוב 28 א חולון 58672 ישראל ,ישראל 35528458 5.05E+08

6140 דוד גלקין   galkins@zahav.net/1 סמטת אביבים כפר סבא 44381 ישראל ,ישראל 776564622 5.46E+08

6141 דן אמיתי   danyamitai@gmai הד פתח תקוה 47290 ישראל ,ישראל 502150564

6142 רועי גיל   roee83@walla.com הכרמל 12 תל מונד 40600 ישראל ,ישראל 050‐8567347 077‐79634

6143 אליעזר מלכיאל   malkiel_e@nana.c תקוע תקוע 110 90908 ישראל ,ישראל 29964449

6144 אבי קומפאס   avikomp@gmail.co ישעיהו יוסף 6 רחובות 76507 ישראל ,ישראל 08‐9450755 050‐63499

6145 דב ברק   dovi999@hotmail. שבזי חשמונאים   ישראל ,ישראל 89297225 5.28E+08

6146 אבנר פולק   avi1_lev1@hotma ת.ד 23672 תל אביב 23672 ישראל ,ישראל 524618596

6147 משה כהן   shir_cohan@walla הר מירון 21 בית שמש 99589 ישראל ,ישראל 29910092 5.1E+08

6148 שלומי חיים   shlomihaim0@waמבוא הפרטיזנים ירושלים 97888 ישראל ,ישראל 25811188 5.26E+08

6149 יניב ארליך   ehrlich1@gmail.co הצבעוני 21 קרית אונו 42268 ישראל ,ישראל 578113217

6150 דורון יעקב   DORNIRIT@ZAHAV ת.ד .337 אלון שבות 90433 ישראל ,ישראל 02‐5346922 052‐60710

6151 יוסף צוקרמן   jzucker@inter.net שערי תקווהספיר 14 44810 ישראל ,ישראל 03‐9362525 052‐33872

6152 Najeeb Francis   najeebfrancis@ya ת.ד .674 פסוטה 25170 ישראל ,ישראל 544654173

6153 דן קלי   kalay dan@zahav. ויצמן 14 ראשל'צ 75288 ישראל ,ישראל 03‐9641408 03‐9667017

6154 sarig damari   sarigd@hotmail.co המעלות 3 הרצליה 46583 ישראל ,ישראל 546601080 99515130 37602200

6155 רן יוגב   ranyogev@hotma מודיעין 2 תל אביב 62494 ישראל ,ישראל 054 4873553
6156 יורי צור   silangur@014 קרית ביאליקחיים   ישראל ,ישראל 04‐8767‐910 052‐60161

6157 יוסי ביטון   bitton80@walla.co נוף הגלעד 3 בית שאן   ישראל ,ישראל 505398692 46060960

6158 אבירם הוד   namrur@hotmail.c17/30 שלום‐אש תל‐אביב 69483 ישראל ,ישראל 054‐8080880
6159 עינב פאר   rie@012.net.il נורדאו 17 כפר סבא   ישראל ,ישראל 544940421 5.29E+08

6160 נס אזולאי   nesquick@zahav.nהחבצלת 23 יבנה יבנה 81561 ישראל ,ישראל 508377941 5.08E+08 89328516

6161 אבנר עופר   avnerofer@012.ne שדה נחום 9 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39617697 5.24E+08

6162 משה אלטיד   shiko84@015.net. הר נבו הרצליה 46224 ישראל ,ישראל 528429424

6163 ודים פייגין   vadimf1@bezeqin העליה18\7 ראש העין 4 ישראל ,ישראל 39014159 5.44E+08

6164 אריה טל   atal@iai.co.il בושמת 53 שוהם 73142 ישראל ,ישראל 03‐9793719 054‐21818

6165 רונן אוחיון   ronen.ohayon@ey עמינדב 2 ת"א   ישראל ,ישראל 542126292

6166 מורדכי חלופ   gal.halup@gmail.cהכלנית 15 ,שכונ רחובות 76607 ישראל ,ישראל 08‐9415589 054‐20445

6167 Sabina Felix   sfelix@bgu.ac.il הר חרמון 12 באר שנע 84861 ישראל ,ישראל 08‐6498606 052‐87958

6168 Igor Sidelkovsky   goshasid@yahoo.c יוספטל 13/10 אשקלון 78207 ישראל ,ישראל 546320656

6169 מרק שולמן   mark5423@mail.r אייזיק רמבה נתניה 42311 ישראל ,ישראל 09‐8654271 5.24E+08 09‐8650190

6170 אירית באומהורן   baumhorn@inter. בר כוכבא 6/10 ירושלים 97875 ישראל ,ישראל 050‐6216008 02‐581065

6171 רעות אלגבסי   rere6581@gmail.c אורנים 24 קרית טבעון   ישראל ,ישראל 46593832 5.09E+08

6172 איתמר דר   dar_itamar@hotm5/6 אלישע הנביא מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 054‐3132567 08‐971811

6173 michal goldshtein   bubikle@yahoo.com.p negev kibbutz nah 85145 ישראל ,ישראל 08‐6805309
6174 יוני נמירובסקי   nemirov@alumni.t יקינטון 5 חיפה 34792 ישראל ,ישראל 077‐8850577 054‐59574

6175 boris efsthain   nani_asdf@walla.w מקורחיים תל אביבי   ישראל ,ישראל 35540323 5.44E+08

6176 תמר ואקיל   hakoune@013.net נוף הרים ירושלים   ישראל ,ישראל 522876742

6177 דוד קופרמן   dudikup@gmail.co גינות בית אל בית אל 90631 ישראל ,ישראל 02 9971310 052 50404

6178 גוליאנה בלטן   JOLIֲ27HOTMAIL.C34 הבישוף חגאר חיפה 35379 ישראל ,ישראל 547630831 5.44E+08 49532340

6179 לילי קישון   avikishon@walla.c זבוטינסקי 42 חולון 58293 ישראל ,ישראל 03‐5058934 5.23E+08

6180 ערן ענבר   eran_inbar@hotm יוסף ספיר 1 חולון   ישראל ,ישראל 523754545

6181 דוד עובדיה   dudi@ecitele.com פרשני 1 רחובות 76651 ישראל ,ישראל 08‐9454807 052‐88936 08‐9454807

6182 אורי קרטון   kartoun@gmail.co6 וינגייט 68 דירה באר‐שבע 84428 ישראל ,ישראל 054‐3126430
6183 איתי הראל   harel_a@gan.org.i‐ קיבוץ גן שמ 38810 ישראל ,ישראל 46320690 5.45E+08



6184 פטריסיה קיסלף   pkicelef@gcoil.jnj. הרצל 46 קדימה 60920 ישראל ,ישראל 544307189 5.44E+08

6185 תומר שרף   tomers@gmx.net הגליל חיפה 32684 ישראל ,ישראל 04‐8221533 04‐831651

6186 כרמית קריבוס   CARMIT.KRIBUS@ ברודצקי 28 נתניה 42509 ישראל ,ישראל 054‐8884101 09‐8921619

6187 עירן צנחני   eranook@walla.co קהילת לודג' ת"א   ישראל ,ישראל 054‐5627003
6188 Simon Kupchan   quater76@gmail.c7 Neot Golda StNetanya   ישראל ,ישראל 507739099 98617297

6189 אסף בן ישי   asafbis@gmail.com הר גלבוע 18 אשדוד 77720 ישראל ,ישראל 777060960 5.26E+08

6190 תמי נוסבאום   tamarmon@gmail גבעת שמואהרימון   ישראל ,ישראל 773270062 5.43E+08

6191 ליאור גולדשטיין   lygold@gmail.com13/1 הרב הרצוג באר שבע   ישראל ,ישראל 054‐3007593 054‐30075

6192 אלדד לחמני   eldad1683@walla יצחק שדה 18 פתח תקווה 49465 ישראל ,ישראל 39225363 5.24E+08 39292155

6193 אורן קשאני   orenkashani@hotm קישון 79 ת"א   ישראל ,ישראל 505560942

6194 נדיב ברוג   nadibrog@walla.c ד.נ עמק שורקבוצת שילר 76802 ישראל ,ישראל 89372648 5.08E+08

6195 קובי ירדני   koby_yar@yahoo. שני 41 מודיען   ישראל ,ישראל 89718218 5.73E+08

6196 Alexandr Shapira   Daniel@adl‐tech.cKing George 14 Jerusalem 91281 ישראל ,ישראל 544345115 5.46E+08

6197 אייל זך   eyalz@audiocodesסמבורסקי 5 דירה תל אהיה 11111 ישראל ,ישראל 544394416

6198 אנטולי גופמן   anatolygofman@gעליה שניה 21 ,כנ חיפה   ישראל ,ישראל 054‐7994748
6199 אמיר שני   amirshinuk@gmai 488 אילת 88000 ישראל ,ישראל 98998226 5.28E+08

6200 cel mai   cel_mai_dulce200 ssss buc 3425 ישראל ,ישראל 87654354

6201 אנדי ליזרוביץ   aleizerovich@013. אביטל 28 נופית 36001 ישראל ,ישראל 04‐9536233 054‐22021 04‐9536223

6202 גילי שוורץ   sksii@hotmail.co.i מגדל העמקהערבה 10500 ישראל ,ישראל 523339152

6203 ערן כהן   eran_cn@zahav.ne נוה יעקב 1 רמת גן 52303 ישראל ,ישראל 528511123 36744846

6204 רונית שמואלי   rshmueli@versam הדפנה 28 צורן 42823 ישראל ,ישראל 09‐8915413 054‐68963 09‐8997776

6205 דוד כהן   dl_man@walla.co טולסטוי 10 אשדוד 77660 ישראל ,ישראל 88648772 5.26E+08 88677341

6206 d n   dalit_100@hotma d nyy   ישראל ,ישראל 544535140

6207 ניסן גלמור   ngal@bezeqint.ne אפשטיין 8 א' תל אביב 62962 ישראל ,ישראל 03‐6048451 054‐62526 03‐6020195

6208 עמירם סלע   a_sela@bethashit27 קיבוץ בית השכונת תאנים 18910 ישראל ,ישראל 04‐6536631 052‐23377 04‐6536541

6209 אמנון פוני   p_amnon@netvisi השיטה 2 ראש‐פנה 12000 ישראל ,ישראל 549988345 7.75E+08 46930606

6210 יהושע ידידיה   joshj42@bezeqint הקונגרס קרית חיים 26222 ישראל ,ישראל 04‐8417269 052‐44403

6211 ישי בן‐שימול   yishay1@netvisionבשור 6 דירה 2 ת גן‐יבנה 70800 ישראל ,ישראל 08‐8672681 054‐77694

6212 אייל כהן   eyal_c_@017.net. הרטוב 16 תל אביב 67630 ישראל ,ישראל 507487343

6213 שירן שלמה   shl85shir@yahoo. ערבה 14 רמת ישי 30095 ישראל ,ישראל 525608835

6214 אזולאי‐זוזוטחנית   hanit10@013.net. הוברמן 6/7 באר שבע 84342 ישראל ,ישראל 507686566 08‐610177

6215 גוליאט לוי   amorr@netvision. נחל דן 13 קריית אונו   ישראל ,ישראל 052‐6666134 03‐535025

6216 אוהד סבג   ohad050@walla.co הסלעית 11 קריית עקרו 70500 ישראל ,ישראל 506065566 89350211

6217 אולגה פישר   olga.olgafi@gmail1/58 שבט ראובן אשדוד   ישראל ,ישראל 08‐8648389 054‐72220 08‐8648389

6218 רונן קוטלר   BAREKET@barak.n עין גנים 5 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 544281384 39319460 39043657

6219 משה אשכנזי laqi0975@netviso 20 ארלוזורוב יהוד 56255 ,ישראל ישראל 35362036 5.1E+08 35362036

6220 דרור אילון   DROREY@012.NET2' התקופה 28 ב ירושלים 92628 ישראל ,ישראל 777110009

6221 שלום טפירו   tapiro60@bezeqin קרית ביאליקחיים 50 27076 ישראל ,ישראל 577215365 48744004

6222 דיאנה פסק   pasek@bezeqint.n מעלה‐אדומהניקרה 13/9 98559 ישראל ,ישראל 02‐5357319 054‐57404

6223 נסים חיון   nissim@shefi.co.il דרך הדקל 510 גבע כרמל 30855 ישראל ,ישראל 49840739 5.23E+08

6224 תמר אזימוב   tamaryarus@walla הקנאים 33 ערד   ישראל ,ישראל 526357351

6225 יגאל רחמני   ferera@zahav.net חיל השריון 9 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 544232752 39610328

6226 לוסיאן הבר   luci_lhl@hotmail.c אצ"ל 3.19 ב' ירושלים 97853 ישראל ,ישראל 050‐6242282 02‐532692

6227 דני שניידמן   sigaldani@mcc.org העוגן 7 נס ציונה 74314 ישראל ,ישראל 578191039 89380361

6228 דניס פוטשניק   dennispo@gmail.c/14 שלמה המלך באר שבע 84549 ישראל ,ישראל 054‐7901225
6229 איתי נצר   liornetzer.hotmil.c מירון קרית בינימי 28000 ישראל ,ישראל 8448665 5.44E+08

6230 אילן קצביאן   ofir74@bezeqint.nרפאל דלה פרגול ירושלים   ישראל ,ישראל 26454540 5.45E+08 26454540

6231 בועז זינימן   ziniman@gmail.co גלבוע 28 גבעתיים 53328 ישראל ,ישראל 054‐7999502 03‐731411

6232 צבי אבירי   zvab1@hotmail.co חיים לבנון 89 תל‐אביב 69345 ישראל ,ישראל 03‐6417098 5.07E+08

6233 אברהם בנימין   avbenjamin@gma מאפו 3/5 ירושלים 94189 ישראל ,ישראל 02‐6241480
6234 לילך ספיר   lilach.sapir@hp.co התאנה רעננה 43000 ישראל ,ישראל 09‐7749869
6235 קרן אביר   abir27@bezeqint.n הברושים קדימה 69122 ישראל ,ישראל 98911323

6236 ben chaim   ben_bch@walla.co רמבם 36 בני ברק 51307 ישראל ,ישראל 773332191

6237 איקו סבאג   eyal308@zahav.ne גילת גילת 308 85105 ישראל ,ישראל 08 9926059 5.77E+08

6238 מיכאל פרידברג   mfberg@gmail.com מבוא שרף ירושלים 93755 ישראל ,ישראל 02‐6764965 0544‐8742

6239 גיל הופמן   hoffmangilnati@g1 רא"ל יעקב דורי מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 057‐8181373
6240 ארנון ליבשטיין   arnonl1@hotmail. כצנלסון נתניה   ישראל ,ישראל 547488886

6241 ישראל נחמני   israeln2@bezeqint זמיר 25 נהריה 22260 ישראל ,ישראל 544487795

6242 איציק חורב   curer70@hotmail. אלופי צהל 56 חולון 58417 ישראל ,ישראל 03‐5500105 054‐43278

6243 Michael udriavitsky   mickud@hotmail.cIeshua ben nun Givat Zeev 90917 ישראל ,ישראל 25731094 5.46E+08

6244 קלמ לוי   clem61@zahav.ne הגפן 61 מצליח 76836 ישראל ,ישראל 08‐9231667 5.08E+08

6245 נדב קפלינסקי   nadavik@hotmail. חבצלת 26 א רחובות 76245 ישראל ,ישראל 528743843

6246 איילה עגם   hahron37@zahav. בן צבי 104 תל אביב 68104 ישראל ,ישראל 507707282

6247 דוד פרץ   osheperetz86@ho\4 משעול הדרור דימונה 86072 ישראל ,ישראל 509881823 86571928

6248 מיכאל טלר   michaelt@post.tau ברק 7 תל‐אביב 69933 ישראל ,ישראל 03‐6473876 052‐66661 077‐8844648

6249 אבנר פישר   avnerfi@matrix.ci. שופטים 7 ת"ט   ישראל ,ישראל 054‐2266382
6250 ליאור ברק   liorbrk@gmail.com החלוץ חולון 58430 ישראל ,ישראל 578160311

6251 עדן פרי   edeniko@yahoo.c אהרון יריב 12 חולון 56456 ישראל ,ישראל 35036217 5.28E+08

6252 yossef benoliel   ybenoliel@hotmaiNeve Yakov Jerusalem 97350 ישראל ,ישראל 547837488

6253 שחר מאיר   shahar_meir@hot הר הצופים רחובות 76620 ישראל ,ישראל 052‐88235522 050‐59198

6254 פרדי אלגזר   fredyel@013.net הציונות 1/25 אשדוד 77456 ישראל ,ישראל 88544113 5.27E+08 88635461

6255 רועי מגל   roym27@walla.co גלבוע 18 נופית 36001 ישראל ,ישראל 052‐5526434 057‐7948003

6256 אבנר אהרון   avner‐a@orbotech18/3 הברון הירש ראשון לציון 75227 ישראל ,ישראל 054‐2405455
6257 leonid erlich   leonid_erlich@yahhanavi micha stashdod 77460 ישראל ,ישראל 88642228

6258 יוסי נדיבי   ynedivi@elta.co.il תלתן 13 יבנה 81556 ישראל ,ישראל 547420904 88577194

6259 מנחם שמעון   mheo39@walla.co שד 'הקיבוצים 9 רחובות 76570 ישראל ,ישראל 050 9414411 050 94144

6260 אפרת דיבון   hotel@alexander.c פפתח תקוהצויק 11 49549 ישראל ,ישראל 03‐9338238 5.45E+08 03‐9338975

6261 ינקו גריסרו   iangres@bezeqint נרקיס 7 מבשרת ציון 90805 ישראל ,ישראל 25332469 5.42E+08 25332470

6262 אביגדור בוזיקובסקי   barel5@bezeqint.n42/1 שבט בנימין גבעת זאב 90917 ישראל ,ישראל 02‐5367076 052‐34612 02‐5367076

6263 עקיבא רום   dina_rom@bezeqi השומר קריית ביאל 27237 ישראל ,ישראל 04‐8773603 5.07E+08

6264 אבי שוקרון   avi.hagit@gmail.co סביוני ממרא קרית ארבע 90100 ישראל ,ישראל 29960129 5.24E+08 9969179

6265 פבל גרינברג   grpavel@gmail.co ה  ‐93 נתניה 42387 ישראל ,ישראל 054‐7643033 057‐81568



6266 ישראל שקוביצ   AVIGAIL_SHK@WAהמגיד ממזריטש ביתר 90500 ישראל ,ישראל 25800986 5.73E+08 1532‐5800986

6267 איציק ספחה   sujuku@walla.co.i האורנים הוד השרון   ישראל ,ישראל 528907066

6268 dvir karmon   dvirk@intermail.co אפוד 6 שערי תקוה   ישראל ,ישראל 050‐5612112
6269 אורן בוארון   buarono@gmail.co מצדה 11 תל‐מונד 40600 ישראל ,ישראל 528704596 97969007 97969008

6270 יעל רייכמן   yaelalex@hotmail דוד אלעזר 9/3 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 0522‐303263 0523‐6705

6271 אורית וסרמן   orit_was@hotmai ‐ מצפה אבי"ב 20187 ישראל ,ישראל 04‐9941820 054‐56797

6272 איריס ל.   iris2011@gmail.co טייבר 51 גבעתיים   ישראל ,ישראל 546354120

6273 אריה שחר   drshahar@barak.n החץ כרכור 37106 ישראל ,ישראל 052‐3309015
6274 אמירה סרוסי גנץ   hapi@zahav.net.il בית גן 54 יבנאל 15225 ישראל ,ישראל 04‐6708641 054‐49761

6275 yaki apter   yakiapter@walla.cdov hoz 28 rehovot 76581 ישראל ,ישראל 89352654 5.46E+08

6276 שי צמח   shay_z@017.net.il משה דיין 1/35 אור יהודה 60401 ישראל ,ישראל 774005500 5.77E+08

6277 תומר שרון   tomersharon@gm ההגנה 8 הרצליה   ישראל ,ישראל 050‐6503972
6278 גדי הדרי   gadihd71@walla.c שד ספיר 4 טבריה   ישראל ,ישראל 46733591 5.07E+08

6279 שמוליק וילינגר   shmulik_willinger@ פנקס ת"א 62261 ישראל ,ישראל 052‐6880132 052‐68801

6280 שלו אגמון   shalev@biu.013.ne עמק דותן 61/4 מודיעין   ישראל ,ישראל 077‐6630929
6281 סיון עטר   SIVAN_ATAR@WA הדקל 123 אלישמע 45880 ישראל ,ישראל 578157470

6282 יהודה ווייל   udaweill@gmail.co מצפה נבו 85/5 מעלה אדומ   ישראל ,ישראל 773220473 5.07E+08

6283 תמיר י   t_man@012.net.il הרב קוק אשדוד 77332 ישראל ,ישראל 545557755

6284 שמעון דזנשוילי   shimi77@nana.co דוב גפונוב 2/7 אשדוד 77466 ישראל ,ישראל 08‐8551466 050‐74267

6285 JOEY ROSENFELD   JOEY.ROSENFELD@FINLESS TELAVIV   ישראל ,ישראל 054‐4971543
6286 לאה אייזן   gleisen@hatzor.or קיבוץ חצור חצור קיבוץ 60970 ישראל ,ישראל 526165858 88579407

6287 ישי שביט   shavit58@gmail.co אבטליון 3 הרצליה 46476 ישראל ,ישראל 09‐9501014 052‐83610

6288 מנחם לוסטיגמן   menlus@netvision בן גוריון 131 יהוד 56209 ישראל ,ישראל 03‐6320534 052‐84652 03‐6320531

6289 אבישי דיסטלפלד   avishaid@gmail.co משה דיין כפר סבא 44539 ישראל ,ישראל 09‐7661039
6290 בקשטנובסקאיה   ayabek@.012.netאבן גביראול 11 ד תל אביב   ישראל ,ישראל 506404914 7.72E+08

6291 לאוניד שלימק   shlimak@gmail.co פעמונית 24 ת"א 68077 ישראל ,ישראל 542102103

6292 גלעד נתיב   g_nativ@walla.co. מושב חניאלהבאר 42865 ישראל ,ישראל 052‐6677720
6293 עמית אופק   amit.ofek@gmail.c גבעת יעריםמשק 19 90970 ישראל ,ישראל 02‐5795086
6294 יעקב ברגר   sukan@zahav.net.64 שד 'אבא חושי חיפה 34983 ישראל ,ישראל 04‐8244311 054‐43521

6295 צדוק יחזקאלי   zadokyec@bezeqi שלונסקי 17 רעננה 43592 ישראל ,ישראל 97718225 052‐55583

6296 איל בן מאיר   eyalbm@gmail.co מבשרת ציוןשדה חמד 4 90805 ישראל ,ישראל 054 5655428
6297 אביחי בן אברהם   avibig@bezeqint.n האצל 6 יהוד 56214 ישראל ,ישראל 544218150

6298 אבי הלמן   hellmana@013.ne אניעם 11 ראשל"צ 75692 ישראל ,ישראל 03‐9414481 050‐88077

6299 גיל גרש   gersh@netvision.n זאב וילנאי 15 חיפה 32982 ישראל ,ישראל 48230931 5.29E+08

6300 אלכסנדר גלר   geller_a@zahav.ne1 אילון הזבולוני קרית מוצקי 26380 ישראל ,ישראל 04 8704075 5.22E+08

6301 aya ashbel easbel@netvision. 20 רמברנדט אביב תל ,ישראל ישראל 509413143

6302 אורן גולדנברג   orengol@gmail.co רימון 27 מזכרת בתי 76804 ישראל ,ישראל 89349898 5.22E+08 89415415

6303 אלכסנדר גלר   gellere_a@zahav.n1 אילון הזבולוני קרית מוצקי 26380 ישראל ,ישראל 04‐8704075 052‐23023

6304 נתנאל חוטר   natih1@014.net.ilמנדלי מוכר ספרי רחובות 76202 ישראל ,ישראל 054‐6662350
6305 בת‐עמי בראון   bat‐amir@013.net בר אילן 30 רעננה 43701 ישראל ,ישראל 774181181 5.48E+08

6306 יעקב ברטנר   yakuv@913.net.il אבא הלל סילבר  חיפה 32694 ישראל ,ישראל 04‐8122476
6307 ויקטור סמיה   viki@bezeqint.net לוטם 3\22 רמת נתניה   ישראל ,ישראל 543979996 5.44E+08

6308 תודיאל כהן   todicohen0@walla מיבצע לוט2 בארר שבע 84451 ישראל ,ישראל 86413578 5.47E+08

6309 שי אברהם   a7305620@014.ne6/18 רפאל אליעז תל‐אביב   ישראל ,ישראל 03‐7305620 054‐78447

6310 אילן פרץ   ilan_pe@012.net.i בן זכאי 5/22 ירושלים   ישראל ,ישראל 544823988 7.77E+08

6311 יניב בנון   romi04@012.net.i רבינוביץ 19\38 חולון   ישראל ,ישראל 35511717 5.07E+08

6312 גלעד טנקגי   giladta@hotmail.c דרך ההגנה 49 תל אביב 67721 ישראל ,ישראל 35372341 5.47E+08

6313 גיל גרש   gersh@netvision.n זאב וילנאי 15 חיפה 32982 ישראל ,ישראל 48230931 5.29E+08 48788613

6314 הרולד שטיין   sgm1@bezeqint.n החשמונאים 4 נתניה   ישראל ,ישראל 526856757 7.74E+08

6315 oshri tal   oshrital@gmail.co arava migdal hae 23048 ישראל ,ישראל 546340726

6316 רחל אביזדריס   oren28b@hotmail מבשרת ציוןהחצב 40   ישראל ,ישראל 507900746

6317 גלר אלכסנדר   geller_a@zahav.ne1 אילון הזבולוני קרית מוצקי 26380 ישראל ,ישראל 04‐8704075 052‐23023

6318 ilya kadaner   iluha@pob.huji.ac מגדל דוד מודיעין 71702 ישראל ,ישראל 777925602 5.27E+08

6319 שלמה ג'רבי   shlg@walla.co.il מושב בן זכארותם 138 79210 ישראל ,ישראל 08‐9330577 5.23E+08

6320 אורי לוינשטיין   uri@eparty.co.il ירמיהו 16 תל אביב 63507 ישראל ,ישראל 36020280 5.48E+08

6321 ילנה דרי   yelch@walla.co.il/22 כצנלסון יצחק נתניה 42464 ישראל ,ישראל 507355400 5.06E+08

6322 רונן דייטשמן   ronendai@gmail.c אביגדור המאירי באר שבע   ישראל ,ישראל 523798834

6323 אלי יוסיפוף   eli1301@zahav.ne יהלום 26 רחובות 76235 ישראל ,ישראל 89494551 5.07E+08 89494553

6324 ליאת רונן עזרא   liatilu@yahoo.com מבצע דני 2; ראש העין 48057 ישראל ,ישראל 779102702 5.08E+08

6325 דניאל קרז   daniel_kraz@walla מרגנית רכסים 20496 ישראל ,ישראל 578134551 5.45E+08 ‐

6326 Raphael Bitterman   raphab71@012.negreenberg 9 Givat Shmu 54422 ישראל ,ישראל 35322941 5.46E+08

6327 Vyacheslav Kori   slava_kori@yahooAfek 18 Kfar Sirkin   ישראל ,ישראל 545381050

6328 אריאל טיירי   arik300@013.net אהרון לובלין 37 לוד / ישראל ,ישראל 77561007 5.09E+08

6329 avi bilo   avibiloo@gmail.cofrank jerusalem   ישראל ,ישראל 525611733

6330 יעקב שורצברד   scnadav@barak‐o דיסנציק 6 תל‐אביב   ישראל ,ישראל 03‐6480872
6331 אורה שמן   shemen‐o@tahal.c שמואל נתן ירושלים 96412 ישראל ,ישראל 052‐5642729
6332 אמתי כהן   amiged@013.net מדבר סיני 54 ירושלים 97805 ישראל ,ישראל 077‐2112177 054‐30998

6333 ניסים סרוסי   zsrussi@bezeqint. שדה אליהו 12 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39625719

6334 איריס זערור   iris77776@walla.c החצב 11 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 504001984

6335 בנימין בן‐הראש   biniaminbv@yaho/3 רפאל בר לביא ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6765401 5.45E+08

6336 שי מינס   sh10ay@walla.co. שברץ 5 רעננה 43212 ישראל ,ישראל 97488044 5.43E+08

6337 אלי נקב   elin@horshim.co.i חורשים חורשים 45865 ישראל ,ישראל 542286166

6338 ווסקובויניקובטאטינה   ronitvoc@zahav.n שי עגנון עפולה   ישראל ,ישראל 46596762 5.78E+08

6339 סימה קינן   keinan_b@netvisio בן‐אליעזר31 רמת גן 52290 ישראל ,ישראל 03‐5741919 054‐31444

6340 שועה תחאוכה   shookee@walla.co כפר כמא כפר כמא 15235 ישראל ,ישראל 507674523

6341 דורון הלפרין   dor_hal@netvision17 העם הצרפתי רמת גן 52581 ישראל ,ישראל 03‐7526301 057‐22138 03‐7519857

6342 עודד כהן   o_cohen@hotmai דרך השלום תל אביב 67942 ישראל ,ישראל 524324080

6343 פיני ביקס   הגדוד העיברי א6פןמן23@נקזק/ןמאץ חיפה 26304 ישראל ,ישראל 48426124 5.42E+08

6344 רוסנה שיין   shain_home לינדרשטראוס 3ב חיפה 34987 ישראל ,ישראל 48253725 5.46E+08 7.76E+08

6345 עופר יעקוב   hananmicha@wal גרינברג31 חולון   ישראל ,ישראל 052‐3267806
6346 משה וילנסקי   moshe3251@beze תקוע ב' תקוע 90908 ישראל ,ישראל 02‐9605875 057‐81871

6347 אילן רבינוביץ   rilanfamily@gmail אילון גבעת אלה 23800 ישראל ,ישראל 46515965 5.43E+08



6348 קובי דודיאן   kobydav@walla.co המחנכת 49 ירושלים   ישראל ,ישראל 505200080

6349 עובד תורג'מן   turjemanov@013. האירוס אור עקיבא 30600 ישראל ,ישראל 04‐6260103 057‐74293 04‐6242571

6350 יצחק ידיד   yadidzn@bezeqint קפלנסקי 3 חולון   ישראל ,ישראל 35056777 5.07E+08

6351 אנטולי גוכברג   yelena_go@walla. בני או 66\8 באר שבע   ישראל ,ישראל 86101712 5.48E+08

6352 נעם לוי   nmle@012.net.il אהרוני 12/7 ירושלים 92549 ישראל ,ישראל 25660302 5.28E+08 25660302

6353 אייל חדד   EEEEYAL@WALLA. נחמה לייבוביץ ירושלים   ישראל ,ישראל 523359630 5.26E+08

6354 ענת ארז   anat_er@yahoo.co7 נאות גולף דירה קסריה 38900 ישראל ,ישראל 052‐2522225
6355 רמי טצת   tasat1@hotmail.co המגילה 16 ראשון 75708 ישראל ,ישראל 03‐9620922 050‐71020

6356 מוטי קלפון   akalfon@bezeqint משעול היין 10 כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 04‐9982557 054‐93112

6357 אמיר אוסקר   o_amir1@netvisio רימונים 74 כפר תבור 15241 ישראל ,ישראל 542471070 5.42E+08

6358 גולן צרפתי   GOLAN775@013.Nשדרות וושינגטון תל אביב   ישראל ,ישראל 523575672

6359 רונן משהיוף   ronen1_mosayoff@21 קורא הדורות ירושלים 93387 ישראל ,ישראל 544958775

6360 עמוס שניר   amoss@akt.co.il המעורר 2 גבעתיים   ישראל ,ישראל 050‐4430961
6361 מחמוד חאמד   mahmud16@msn. אלשרקיה פרדיס 30898 ישראל ,ישראל 509099870 46397645

6362 sagiv freimark   sagivf@hotmail.cozarhi jerusalem 97281 ישראל ,ישראל 25870236 5.03E+08

6363 דיוויד מוס‐רנדל   tamarmr@zahav.n הדפנה 14 צורן 42823 ישראל ,ישראל 09‐8948046 052‐39580

6364 בני קלמנזון   kelmanson@walla ד .נ .הר חברון עתניאל 90407 ישראל ,ישראל 052‐5665211
6365 אולגה ו'   black_rabbit23@y עוזיאל רמת גן 56743 ישראל ,ישראל 054‐4383185 ‐

6366 אבי חלפון   avi1919@zahav.ne תרצה ב 2 רמת גן 52364 ישראל ,ישראל 36741905 5.26E+08

6367 marina גולן   marinagolan1@be/2 אבא אחי מאיר חדרה 38262 ישראל ,ישראל 46343046 5.07E+08

6368 פיני צוקרמן   zuckpi@bezeqint.n חניתה 10 כפר סבא 44405 ישראל ,ישראל 09‐7663875 5.45E+08

6369 assaf ronen   assafr@radware.c max brod 11 tel aviv   ישראל ,ישראל 7668696 5.28E+08

6370 גלעד קראוז   giladk‐law@012.n ת.ד .4175 אילת   ישראל ,ישראל 052‐5295551
6371 אנדריי פסטרנק   ay‐dag@rambler.r גורדון 13\44 נתנ'ה 42442 ישראל ,ישראל 547541488 5.48E+08

6372 אילן רחמנוב   ilan_ra1@walla.co ספיר 1/17 רמלה 72510 ישראל ,ישראל 772119011 5.46E+08

6373 אביגיל מיראלשוילי   miri250yq@013.ne42/3 אלופי צה"ל חולון   ישראל ,ישראל 772006007 5.09E+08

6374 רמי ברזני   amit1107@013.ne מעלה אדומהשחם 1\27   ישראל ,ישראל 774077070 5.48E+08

6375 אלדן פנקר   shulap123@walla. אלול 8 אשדוד   ישראל ,ישראל 578193308

6376 איליה מלמד   jmel@netvision.ne לבונה 32 בית אריה 71947 ישראל ,ישראל 08‐9297544 5.23E+08 08‐9297544

6377 אלי רוזנס   zahava@tishma.or נחל אוריה 5 רמת בית ש 99095 ישראל ,ישראל 29998883

6378 ענבל צייכנר   inbal_adar@hotm החרושת רמת גן   ישראל ,ישראל 549798057

6379 רפי יהל   rephael_y@cet.ac בורלא 50 תל‐אביב 69364 ישראל ,ישראל 545288385 36992710

6380 יוני מושקט   yonimushkat@gm מנחם בגין 9 אור יהודה   ישראל ,ישראל 528686052 35336724

6381 יואב פרחי   yoav@farhi.org שדרות בנימין 4/ נתניה 42312 ישראל ,ישראל 98329770 5.24E+08

6382 יאיר מלכה   yairmal@netvision הציפורן 48 קרית מלאכ 70900 ישראל ,ישראל 08‐8583117 057‐81579

6383 ישראל שפר ssheffer@il.ibm.co 30 נחשון השרון רמת 47126 ,ישראל ישראל 35492683 5.23E+08

6384 תמר הורביץ   ashi_h0@walla.co דברי חיים 1 ירושלים 94479 ישראל ,ישראל 25387055 5.44E+08 25388990

6385 פנינה סטרוביסקי   spnina@013.net דניה חיפה 34980 ישראל ,ישראל 04‐8245210 050‐56177

6386 וורוניקה צ'רנין‐מייזל   veronica_maizlin@ אייר נתניה   ישראל ,ישראל 052‐3594402 077‐78738

6387 צילה אילתי   video@eilaty.net המכבים 15 דירה רמת גן 52255 ישראל ,ישראל 03‐6772540 054‐54574 09‐7963722

6388 סוני גלנטי   soim100.@013.ne ויצמן 63.29 יהוד   ישראל ,ישראל 773368393 5.09E+08 7.73E+08

6389 אלחנדרו ווכל   iaiaei@012.net.il עצמון 279 משגב 20170 ישראל ,ישראל 04‐9909311 5.06E+08 04‐8437056

6390 רונן קינן   kenan_ronen1@h יעקב אורלנד חיפה   ישראל ,ישראל 509977437

6391 vlad gur   vlad29@012.net.il havered bene ayish 79845 ישראל ,ישראל 88691215 5.22E+08

6392 eli levi   e_levy@hotmail.c הלפר 29 בת ים   ישראל ,ישראל 545223903 5.09E+08

6393 מוטי זיסרמן   orit_z@012.net.il מבוא דליה 8 יהוד 56478 ישראל ,ישראל 03‐6321231 054‐24583

6394 מג'די עטילה   kaza_ma@hotmai בית ג'ן בית ג'ן 24990 ישראל ,ישראל 545220045 26226257

6395 יהודה קולנדר   avnerk@zahav.net כוכבן 5 להבים 85338 ישראל ,ישראל 86518541 5.45E+08 86512214

6396 צבי קופר   vicooper@bezeqin הידידות 9 הוד השרון 45297 ישראל ,ישראל 09‐7412474 050‐63360 97422914

6397 יאיר בן חורין   citizenx_band@ya כלנית 1 כפר סבא   ישראל ,ישראל 546234431

6398 ניצה אשכנזי   ashke_d@netvisio חוחית הוד השרון 45357 ישראל ,ישראל 052‐6344570 09‐740373

6399 רפי הופמן   hofman2@bezeqin הברוש 390 עדי 17940 ישראל ,ישראל 0528‐395287 04‐986054

6400 gregory ganzburg   grego_sophy@yah התלמוד אשקלון 78693 ישראל ,ישראל 86754201 5.46E+08

6401 יאיר בר‐כוכבא   yairb‐k@zahav.net יסוד‐המעלההמיסדים 12105 ישראל ,ישראל 04‐6938960
6402 יורם הרמתי   harshai@netvision הבנים 2 חולון 58213 ישראל ,ישראל 35011126 5.44E+08

6403 חנניה סגל   hananya_s@yahoo יגאל מוסינזון 4 פתח תקווה   ישראל ,ישראל 544953879

6404 אפרים יעקב   efraim.yacov@ecit חן 14/2 באר שבע   ישראל ,ישראל 508368081 5.08E+08

6405 הרצל יונסי   yonesi@netvision. תרמב ראשון לציון 75273 ישראל ,ישראל 39659471 5.45E+08

6406 ניר מלכה   malkanir@walla.co טירת הכרמאליאס כרמל 8   ישראל ,ישראל 48577922 5.78E+08

6407 ערן ס"ט   eransimantov@gm ההגנה 16 ירושלים 97852 ישראל ,ישראל 050 7580327 5.29E+08

6408 גיל פסט   gil@magnuv.com צופית 11 הוד השרון 45354 ישראל ,ישראל 052‐3333777
6409 מאור וסרמן   vasi23@yahoo.com9/7 זלמן שז"ר קרית‐ים 29082 ישראל ,ישראל 054‐8888888
6410 עופר לוי   oferandi@bezaeqi ארזים נס ציונה   ישראל ,ישראל 773227221 5.23E+08

6411 אורי אבני   uri_a10@hotmail. מסריק 23 נהריה 22302 ישראל ,ישראל 04‐9923679
6412 אברהם סונטג   sonntaga@iec.co.i הגעתון נהריה 22381 ישראל ,ישראל 04‐8182590 052‐39969

6413 אהובה פנחסוב   luba65@gmail.com הראב"ע תל‐אביב 66034 ישראל ,ישראל 054‐7560965
6414 יהודה קרפל   ruthkar@bezeqint לוזון אפריים לוד 71283 ישראל ,ישראל 542466541 89231164

6415 נח סוליש   nsolish@walla.com י.ל.פרץ 7/9 נתניה 42343 ישראל ,ישראל 722121770 5.26E+08

6416 דוד כליפה   paffit@zahav.net.i התור 3ג/2 נתניה   ישראל ,ישראל 542424241

6417 אבשלום קרסיק   vneutre.roy@gmaהפרסה )אין מספ עין ורד 40696 ישראל ,ישראל 97962390 5.48E+08

6418 אמיר סוחייק כהן   liod1@walla.co.il יצחק רבין 1 אור י אור יהודה 60000 ישראל ,ישראל 522462650 36345991

6419 shai דבורי   sdvori1x@012.net החייל 35/3 ירושלים 97891 ישראל ,ישראל 052‐2866482
6420 אהרון זיסמן   zisaharon@walla c ברעםברעם קיבוץ 13860 ישראל ,ישראל 46988164 5.28E+08

6421 מאיר ברטלר   brettler@goldmail100 החשמונאים תל‐אביב 67133 ישראל ,ישראל 35619640 5.05E+08 35619639

6422 מאיר גבסו   MAORG11223@W הרב חורי 42 לוד 71282 ישראל ,ישראל 773226455 5.47E+08

6423 חנוך קליינרמן   kennyk2001@yaho שבטי ישראל 1 בית שמש 99000 ישראל ,ישראל 02‐9919049 054‐4339‐1

6424 מעיין גולדשלגר   maayan_goldshlag4 יחיאל שטיינברג מוצא   ישראל ,ישראל 547803738

6425 לימור כהן   dadoco@bezeqint קיש 7 חיפה 34721 ישראל ,ישראל 48103922 5.04E+08

6426 צח הדס   tzachhadas@yaho תאשור 22 זכרון‐יעקב 30900 ישראל ,ישראל 04‐6391156
6427 גיל הדר   gshadar@sde‐neh קיבוץ קיבוץ שדה  12145 ישראל ,ישראל 46946031 5.09E+08

6428 נדב טל   nt01@walla.com גבעת שמואחנה סנש 10   ישראל ,ישראל 543101701

6429 משה זבולון   zvulun@zahav.net הפודים 4 רמת‐גן 52566 ישראל ,ישראל 03‐7511873



6430  איגור בגרייב   igareshka@walla.cמשה דיין ,פסגת ירושלים   ישראל ,ישראל 26450244 5.46E+08

6431 תומר כהן   catwalk@nana.co. שדה נחום 12 ראשון לציון 75284 ישראל ,ישראל 544445224 35184813 35184813

6432 אילון שימקו   eshimko@walla.co9/1 הילדסהיימר ת"א 62305 ישראל ,ישראל 544812909 5.45E+08

6433 אורלי הרבסט   info@haparashim. רינתיה רינתיה   ישראל ,ישראל 522514010

6434 לירן גולדברג   logicube@gmail.co שדרות ח"ן 37 ת"א אין ישראל ,ישראל 545462117 04‐6343580

6435 אלכסי ברודש   alexis@ahava.co.il קיבוץ מצפהמצפה שלם 86983 ישראל ,ישראל 29945172 5.05E+08

6436 viacheslav freyter   viacheslav74@gm mezada 150/91beer‐sheva  ישראל ,ישראל 054‐7584533
6437 יאיר הכהן   shirli_yair1@walla מוסאל ראשון לציון 75320 ישראל ,ישראל 077‐6265265 057‐81273

6438 ASSAF a   ASSAFA@BGU.AC. בצלאל 29 באר שבע 34346 ישראל ,ישראל 5057645906 39382980

6439 דניאל טוייג   habani80@zahav.n הרצפלד 2 תל אביב 67530 ישראל ,ישראל 37395413 5.78E+08

6440 משה חסון   moshe.hasson@gm הרעות כפר סבא   ישראל ,ישראל 054‐4400372
6441 צבי בינר   revi_@zahav.net.i קפלנסקי 31א ראשון לציון 75241 ישראל ,ישראל 03‐9508168 054‐99934

6442 alex gendler   alexander.gendler hashmonaiim 3 k.motzkin 27041 ישראל ,ישראל 777644542 5.28E+08

6443 נחמן איזק   n_isaac@hotmail.c אלקחי 19/4 ירושלים 93807 ישראל ,ישראל 26738684

6444 יגאל גרנובסקי   igalgran@015.net. צדקיהו 1\24 חיפה 34408 ישראל ,ישראל 48102429 5.44E+08

6445 יורם ברגיל   bargil0@walla.co.i חצב 25 דימונה 86000 ישראל ,ישראל 86556556 5.23E+08

6446 רונן שוסטוב   ronenshos@walla קיבוץ גלויות נהריה 22234 ישראל ,ישראל 528758262

6447 סער נעים   saarn@smile.net.i בבלי תל אביב   ישראל ,ישראל 03‐7686327 052‐55522 03‐7686386

6448 גבריאל אטיאס   ZOPZOP@WALLA. עמק איילון 39/3 שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39711562 5.1E+08

6449 יוסי מויאל   yosimoy@bezeqin בר לב 4 אור יהודה 60408 ישראל ,ישראל 36342308 5.25E+08

6450 גיא גולדוסר   goldvass@bgu.ac. בצלאל בן אורי באר שבע   ישראל ,ישראל 502206770 5.09E+08

6451 לייף מרהוף   leif@bezeqint.net חיים הזז 4 תל אביב 69407 ישראל ,ישראל 03‐6470241
6452 רונן רחמים   lm2828@bezeqint השומרים רחובות   ישראל ,ישראל 89355195 5.05E+08

6453 דוד מירי   oren_74@zahav.n שייטים 10 אשדוד 7200 ישראל ,ישראל 776433112 5.09E+08

6454 orsan yahay   o.a.y.tec@hotmailzaza ozieer 16931 ישראל ,ישראל 545876959

6455 יבגני קוסטיאנקין   kostinvik@walla.co פועה 16/7 חיפה   ישראל ,ישראל 528233384

6456 אבשלום ג'אן   avshajan@msn.co אבא קובנר 5 תל אביב 69373 ישראל ,ישראל 36993098 5.48E+08

6457 ניקולה סחאר   nicola_sahhar@ho אלרסול 2 ירושלים 91196 ישראל ,ישראל 26273912 5.46E+08 26261247

6458 ארז זילברשץ   erez.silbershatz@g צור 57 מתן 45858 ישראל ,ישראל 03‐9102399 052‐44298

6459 סמיר חדאד   sam003@zahav.ne הכרמים 3 נצרת עילית 17500 ישראל ,ישראל 548082193 46012655

6460 רונן רחמים   lm2828@bezeqint השומרים 44 רחובות   ישראל ,ישראל 89355195 5.05E+08

6461 עינת זנדברג   einatq@walla.co.i26 הנרייטה סולד חיפה 34722 ישראל ,ישראל 48373531 5.48E+08

6462 אלכס פרי   pery_lesek@walla/13 משמר הגבול חיפה   ישראל ,ישראל 48257544

6463 ערן גלוסקה   egluska@012.net. רב אשי 7 תל אביב 69395 ישראל ,ישראל 03‐6413894
6464 יוסי כ.   yosefc@netvision. דולצין ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6433843
6465 rachel BEN ALUL rachel.ba@hotma DARH BAIT LAH ירושלים ,ישראל ישראל 02 6730146 5.28E+08 02 6730146

6466 יהונתן אראל   erell@netvision.ne14 קהילת וילנה רמת השרון 47220 ישראל ,ישראל 522543375

6467 סלביק מלצר   slavikme@gmail.c1משה‐דיין 121 ב תל אביב   ישראל ,ישראל 542233523

6468 חיים עסיס   haimassis11@gma/23 אהרון ציזלינג באר שבע 84486 ישראל ,ישראל 528344756

6469 אילן ליבוביץ   lizilan@bezeqint.n7/7 מצפה האגם צפת 13200 ישראל ,ישראל 526827799 46827799

6470 אלכס גליקסון   alex.glikson@gma חביבה רייך 66 חיפה 32541 ישראל ,ישראל 04‐8123402 054‐64666

6471 נחשון שטיינברג   nachs@bezeqint.n הדגן 30 עפולה 18333 ישראל ,ישראל 04‐6590029 5.29E+08 04‐6590029

6472 גבריאל ברס   bgabi@il.ibm.com לוי 5/3 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 052‐2‐554017
6473 avi zitoun   avi_z7@walla.com כפר יחזקאלכפר 18925 ישראל ,ישראל 46537278 5.47E+08

6474 קובי קולודני   kobiko@cellcom.c משה סנה 18 רעננה 43728 ישראל ,ישראל 09‐7727720 052‐36691

6475 חן וולקני   volkani@walla.com אורן 30 מגשימים 56910 ישראל ,ישראל 39321104

6476 ירון דיאמנט   zondyster@gmail. עציון פרדס חנה 37000 ישראל ,ישראל 46372364 5.07E+08

6477 פולט בלאיש   ZLIL36@HOTMAIL הוורדים 33 מושב רמות 76832 ישראל ,ישראל 89410257 5.28E+08

6478 נתן צ'רדמן   piade.dikla@edl.co קטרוני 1 פתח תקוה 49390 ישראל ,ישראל 506209440 5.46E+08

6479 יעקב כהן   kobikon@hotmail./14 שדרות יעקב ראשון לציון 875522 ישראל ,ישראל 526330936

6480 ניסים עידאן   idan‐2006@barak. אלחריזי 17 הרצליה   ישראל ,ישראל 502560591 7.74E+08

6481 צח חיים   tsach666@walla.c משה שרת 16א קרית חיים 26260 ישראל ,ישראל 48723280 5.42E+08

6482 Giedon Adler   gideon@adlercocp4 Horkanus St. Tel Aviv 62493 ישראל ,ישראל 03‐6040170 052‐422‐8803‐6040170

6483 מרדכי זקן   motizaken02@wa מבשרת ציוןשושנה 28 90805 ישראל ,ישראל 522515414 25341958 1.52E+11

6484 גיל רש   gil@kontera.com אמזלג 12 ת"א   ישראל ,ישראל 546630635

6485 shlomo moskowitz   galdia@inter.net.i even sapir tel‐aviv   ישראל ,ישראל 503748453 36482974 36839306

6486 ניר גולן   nirgolan@hotmail מבשרת ציוןשד החושן 20 90805 ישראל ,ישראל 077‐2060120 050‐60601

6487 אמיר לי   lidgi44@walla.co.i חנה סנש 5 גבעתיים 53454 ישראל ,ישראל 578113258

6488 חי שטרית   bl47531@walla.co וייצמן נהריה   ישראל ,ישראל 49000788 5.02E+08

6489 יוסי בנימין   ybinyamin@hotma93 מושב מגדים מגדים 30875 ישראל ,ישראל 8576450 5.47E+08

6490 ברק שחר   barak_pootza@wa מושב עמינדב ירושלים   ישראל ,ישראל 508713136

6491 רונית כחלון   ronit_6@012.net.i המייסדים 2 ירושלים 96224 ישראל ,ישראל 02‐6431092 050‐72940 077‐3429405

6492 אמיר פסטרנק   pamir@migdal‐gro הגלבוע 4 תל‐אביב 65223 ישראל ,ישראל 03‐6851345 050‐64045 03‐6851345

6493 לב טרטקובסקי   levtar@gmail.com חניתה 1/4 ראשון לציון 75282 ישראל ,ישראל 03‐9513540 050‐65465

6494 בועז נתן   boaznathan@yaho פרשני 4/9 רחובות 75661 ישראל ,ישראל 08‐9455692
6495 טל פנחסי פנחסי   djtalp@barak.net. השוק 43/14 תל אביב 66067 ישראל ,ישראל 503133233 35189792

6496 אור לוי   orandgila@bezeqi ישראל גלילי 5 תל אביב   ישראל ,ישראל 506216257

6497 איתן ירמוס   eitanyarmus@hoo בר לב נס ציונה   ישראל ,ישראל 89403368 050558033

6498 ניסים דואניס   nissim689@walla. נחל נימרד ראשון לציון   ישראל ,ישראל 506896836

6499 מירי אסולין   maorneta@walla.c שקמה 34 דימונה 86000 ישראל ,ישראל 08‐6550570 5.29E+08

6500 שלומי אלטיניובה   jaishomi@012.net אלחריזי 12 הרצליה   ישראל ,ישראל 050‐8884940
6501 ג'ורג' חזן   hazzangg@hotma אין אבו‐סנאן 24905 ישראל ,ישראל 04‐9561145 5.08E+08

6502 עומרי ילובסקי   yalovski@gmail.co מעונות אידלסון ירושלים   ישראל ,ישראל 050‐7227444
6503 משה וסר   mwasser@netvisio ברכה 21 קדומים 44856 ישראל ,ישראל 09‐7928357 057‐76144 09‐7928357

6504 יפתח בורמן   iftah.palmah@gm ההדרים )סיגלר( כפר בילו   ישראל ,ישראל 054‐5949313
6505 עמרי פלד   peled10@bezeqin יצחק שדה 17 תל אביב 67775 ישראל ,ישראל 03‐5614949 5.44E+08 03‐5614942

6506 ערן ויזל   eran_pazit@hotm קרית ביאליקרחל 3 27069 ישראל ,ישראל 523580026

6507 רפי אור   orarc@013.net ארלוזורוב 184 תל אביב 64923 ישראל ,ישראל 03‐6952489 054‐81819 077‐4300080

6508 שלום נסים   shalomniss@walla פנחס לבון 27 חולון 58447 ישראל ,ישראל 36519144 5.28E+08

6509 צבי שני   shanny@inter.net גולומב 18 קרית אתא 28208 ישראל ,ישראל 04‐8443413 052‐42978

6510 זוהר גדסי   zoro_21@walla.co ים כנרת 9 לפיד   ישראל ,ישראל 89766839 5.23E+08

6511 אלכס כץ   alex1982@zahav.n6\2 הנביא חבקוק אשדוד 77461 ישראל ,ישראל 88642215 5.45E+08



6512 אושרי תורגמן   CONIL10@HOTMA מושב יד רמיד רמבם 76 99739 ישראל ,ישראל 546306210 5.46E+08

6513 עזר צפריר   ezert@bezeqint.ne בובליק 6 תל אביב 62004 ישראל ,ישראל 03‐5444318
6514 יעקב קסטל   kastel_y@walla.coכנפי נשרים 24 ב ירושלים   ישראל ,ישראל 054‐4‐534334 6536360

6515 יריב יפרח   yarivif@netvision. יעקב וייס 4/26 תל אביב 69124 ישראל ,ישראל 36426841 5.78E+08

6516 מרים שטינברגר   mshi@012.net.il האדמור מלובביץ ירושלים 97423 ישראל ,ישראל 25710811

6517 ענבר מנשה   amber_M@walla.c טבנקין 1 הרצליה 46425 ישראל ,ישראל 523590509 5.27E+08 99575570

6518 דודו סדיקה סדיקה   dudu8444@walla. שיזף 23 דימונה 86000 ישראל ,ישראל 508346199 86555560

6519 eldar יצחק   eldariko@nANA.CO סיתוונית 23 דימונה 86000 ישראל ,ישראל 547277151 86555722

6520 אוראיל ברגיג   bergig@bgu.ac.il a a   ישראל ,ישראל 02 5333723
6521 ברברה אללוף   bar237@walla.co. מבשרת ציוןאופיר 6 90815 ישראל ,ישראל 0523‐475074
6522 יאיר יפת   יפת אחוזה גן יבנה 70800 ישראל ,ישראל 88573394 5.22E+08

6523 אורן אבן   even‐o@zahav.net 538 מחנה הילה 76898 ישראל ,ישראל 39432687 5.78E+08

6524 אלידן בן‐חור   elidanb@gmail.co מצפה ים 5\2 הרצליה 46590 ישראל ,ישראל 543027855

6525 דוד חסיד   haside@bezeqint. הכרמל 26\3 רחובות   ישראל ,ישראל 544862175

6526 אייל סבאג   eyal308@012.net. מושב גילת8מושב גילת 308 85105 ישראל ,ישראל 08‐9926059 5.77E+08

6527 גלעד מיניקס   gminikes@zahav.n רואלד הופמן 4 ראשון‐לציון 75794 ישראל ,ישראל 03‐9617742 0545‐4477

6528 עידו קרין   ido_karinn@walla מבשרת ציוןשמעון 133 90805 ישראל ,ישראל 02‐5702255
6529 ראובן כהן   reuven_3@netvisi מיכל פוחצ'בסקי ראשון לציון   ישראל ,ישראל 523956801

6530 עדי וינברג   netaso@zahav.net12 עמנואל הרומי תל אביב   ישראל ,ישראל 5274629 5.45E+08

6531 צבי טרוגמן   zvitrig@bezeqint.n חרצית 8\54 נתניה 42490 ישראל ,ישראל 98357071 5.07E+08

6532 צבי טרוגמן   zvitrug@bezeqint. חרצית 8\54 נתניה 42490 ישראל ,ישראל 98357071 5.07E+08

6533 ש ס   hochman1@barak ד. תל אביב   ישראל ,ישראל 545797095

6534 אייל ביתאן   eyal_bitan@wallaאפרסמון 35 דירה ירושלים   ישראל ,ישראל 523453636 7.73E+08

6535 דוד בן סימון   davideti@gmail.co קרית ביאליקיקינטון 14/א'   ישראל ,ישראל 04‐8757709 052‐43966

6536 בן בלכמן   boboben20@walla אמנון ותמר 16 הרצליה   ישראל ,ישראל 528348995

6537 אחיקם הלפרן   achikam51@gmailד.נ עמק בית שא כפר מחולה 10930 ישראל ,ישראל 578138532 46587983

6538 ענבל עזרן   azron@bgu.ac.il פשוש 22 רחובות   ישראל ,ישראל 89363022 5.47E+08

6539 צבי טרוגמן   zvitrug@bezeqint. חרצית 8\54 נתניה 42490 ישראל ,ישראל 98357071 5.07E+08

6540 igor shabodash   igor/shb@bezeq/i sapir 25/3 k/yam 29016 ישראל ,ישראל 48758890 5.26E+08

6541 אורן יוריק   oren.yurik@gmail.33 מבצע עובדה כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 9080825 5.04E+08

6542 אמיר שטטמאור   stadt@zahav.net.i בן יהודה 1 נתניה 42305 ישראל ,ישראל 09‐8343157 054‐47762

6543 משה אשכנזי   mosheash2@nana הגליל 5 כפר סבא 44233 ישראל ,ישראל 524399718 97671463

6544 יוסי מילר   yossie@epilady.co עין גב 3 גבעת אלה 23800 ישראל ,ישראל 523767888

6545 אולגה וורוביוב   olgav@gps‐il.co.il עוזיאל רמת גן   ישראל ,ישראל 054‐4383185
6546 אריה קסטן   arye@myyltd.com ישראל זמורה 1 לוד 71293 ישראל ,ישראל 08‐9247186
6547 אלי רובינוב eli‐r1@zahav.net.i 15/9 סמילנסקי חדרה ,ישראל ישראל 04‐6248374 052‐36057

6548 פזית קינן   erannevo@walla.c ביאליק 74 רמת גן   ישראל ,ישראל 03‐6731080 052‐33000 03‐6731070

6549 MEIR PERETZ   MEIRP22@WALLASHAAR YSHUV JERUSALEM 97280 ישראל ,ישראל 545629904 25871136

6550 אחמד מסאלחה   ahmadm60@yaho ת.ד 192 דבוריה 16910 ישראל ,ישראל 04 6701122 04 655578 04 6701122

6551 רבקה ביטון   malariatrip@hotm מספר 79 תעוז   ישראל ,ישראל 29921246 5.07E+08

6552 קובי לביא   kobyla00@msn.co בועז רמת גן 99999 ישראל ,ישראל 526148813

6553 ירון אליהו   yaron55aa@walla נבטים נבטים 85540 ישראל ,ישראל 547663721

6554 דרור שטרית   dror954@hotmail בני עקיבא עפולה   ישראל ,ישראל 508864797 46521211

6555 שלמה זינדני   shlozan@walla.co פנחס מוקסיי 67 רהובות 76657 ישראל ,ישראל 89355786 5.42E+08 89355786

6556 יהושע בן שחר   shukibs@netvision גילעד 3 ראש העין 48631 ישראל ,ישראל 03‐9013362 052‐85824 03‐9013563

6557 ליאור בן שבת   lior221@bezeqint מלכת שבא 15 אשדוד 77729 ישראל ,ישראל 526009696 88554629

6558 ישראל טל   israelt@powerpap מגשימים חיבת ציון 38885 ישראל ,ישראל 04‐6306193 054‐43408

6559 יניב אוחיון   yanivo25@yahoo. הרותם 13/5 חיפה   ישראל ,ישראל 04‐8598956 5.08E+08

6560 אלכס קריביצקי   alex@umi.co.il העצמאות 37/6 אשדוד   ישראל ,ישראל 525296623

6561 סיון דהן   bazzz@hotmail.co השיטה 12 עכו 24412 ישראל ,ישראל 777817513

6562 רונן רחמים   ronenn123@walla השומרים 44 רחובות   ישראל ,ישראל 89355195 5.05E+08

6563 חזי אביטל   heziav23@zahav.n נחל שורק 22 כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 525773602 98949461

6564 אליאב טל   eliav75@bezeqint הגולן 9 רמת השרון 47213 ישראל ,ישראל 775500918 5.42E+08

6565 מיכל בורדובסקי   reemcohen@WAL היסמין גני יוחנן 76922 ישראל ,ישראל 08‐9348472 5.06E+08

6566 ניצן כהן   nitzan1982@hotm הנחלים מעלה אדומ 98311 ישראל ,ישראל 507606065 25352908

6567 דימה פוליאקוב   dp835151@bezeq הדגן 3\א חדרה 38490 ישראל ,ישראל 46200575 5.46E+08 46200575

6568 רון אטיאס   vq250004@hotma58/2 אריה דולצין י‐ם   ישראל ,ישראל 528613800

6569 בועז סטובניק   boaz_stbn@yahoo סירקין יהוד 9 ישראל ,ישראל 547886007

6570 ורדית קונפינו   varditk@017.net.i תל עדשים תל עדשים 19315 ישראל ,ישראל 052‐4531616
6571 מעיין גרובר   maayan_gr@yaho דישראלי 44א חיפה   ישראל ,ישראל 523366668 5.46E+08

6572 מרינה סידלסקי   ngc6205@gmail.co נתיב חן 47/20 חיפה 32688 ישראל ,ישראל 547595177 5.44E+08

6573 שי רחמים   shay_rm@hotmai הפרדס 6/11 תל אביב   ישראל ,ישראל 578191548

6574 חיים מדינה   haim1210@bezeq הארבעה ירושלים 97537 ישראל ,ישראל 508478452 25858668

6575 shirly gordon   sharili@bezeqint.nyehushua ben ntel aviv   ישראל ,ישראל 544636316

6576 משה מלכה   mali08@012.net.il יסמין 43 שלומי   ישראל ,ישראל 49875422

6577 יניב יעיש   yyaniv@012.net.il19 ישראל ישעיהו כפר סבא 44324 ישראל ,ישראל 09‐7441575 052‐36040

6578 שלום גנון   limor‐ganon@beze התמר שקד   ישראל ,ישראל 04‐6350381 050‐69354 46272814

6579 Helena Vigodsky   vigodskyhelen@gmBarrow Dublin 4 ישראל ,ישראל 3.53187E+12

6580 הילה שבתאי   eyals@nrs.co.il ל"א 45 ת"א 67673 ישראל ,ישראל 35757471 5.47E+08 35757472

6581 Asher Nagar   ashernagar@gmai מצפה 53/4 שהם   ישראל ,ישראל 39792095 5.45E+08

6582 לירן הרצוג   hlee@walla.co.il אין מצפה הילה 24953 ישראל ,ישראל 77517522 5.26E+08

6583 אהוד ננננ   ehud35@bezeqint אשר 8 נתניה   ישראל ,ישראל 052‐2091414
6584 אלברט קירזנר   alk66@walla.com החוזה חיפה   ישראל ,ישראל 542070428

6585 קובי ש   kobi@livedns.co.il ש ש 12345 ישראל ,ישראל 444444444

6586 דוד גולובאטי   golo@ferraro.co.ilחניתה 10ב דירה נהריה 22385 ישראל ,ישראל 04‐9927156 0525‐3456

6587 הילה גבריאלי   hilolo@walla.co.il בורלא 36 תל אביב   ישראל ,ישראל 546467068 03‐699298

6588 אלונה ברר   alonabar@bezeqin נחמיה 22 תל אביב 65604 ישראל ,ישראל 03‐5163331
6589 סרגיי בנשץ   banshats_sergei@ הרב טנא שלמה באר שבע 84496 ישראל ,ישראל 502280091

6590 יוג'ין פובולוצקי   eugene_pov@hot אחימאיר תל אביב 69126 ישראל ,ישראל 544694711

6591 אלירן אזולאי   eliran17984@hotm הגנים 2 קרייתביאלי 27211 ישראל ,ישראל 48710768 5.45E+08

6592 נצח שמע   netsah@zahav.net 4 גבעת כח 73180 ישראל ,ישראל 054‐6336129
6593 טלשחר שרון   talshahar99@wall יהודה 86 מודיעין 91900 ישראל ,ישראל 89719862 5.45E+08



6594 לימור עזר   limor2705@walla. אלךי כהן כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 578186991

6595 לאוניד גרציקוב   yuvali007@hotma ירושלים69.8 עפולה   ישראל ,ישראל 46402244 5.44E+08

6596 ניר שדה   nirvanax@013.net8 ועידת הלסינקי נתניה 42339 ישראל ,ישראל 98653802 5.24E+08

6597 עידית פורמן‐נוה   BINAVEH@ZAHAV קרית ביאליקחיים 26 דירה 5 27076 ישראל ,ישראל 04‐8767376 054‐52219

6598 leonid ritsn   leonid_rad@hotmnahal ha‐yarkonmodi'in   ישראל ,ישראל xxxxxxx
6599 דב פולוק   dovpollock@gmai 3/6 נחל הירמוך מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89708421 5.23E+08 89750264

6600 אורן חיים   granit896@013.ne פרגולה ירושלים   ישראל ,ישראל 26450203 5.45E+08

6601 יובל פ   yuvalf1@walla.co. דן 76 כוכב יאיר 44864 ישראל ,ישראל 506208880

6602 אלכס קריצבסקי   alexsur@gmail.com8 הלוחם היהודי לוד 71402 ישראל ,ישראל 546235233 89252423

6603 יוחנן כהן   y1955@bezeqint.n ביאליק 13/25 אשדוד   ישראל ,ישראל 88650174 5.45E+08 88650174

6604 פאר כתר   peer@asia.com רינגלבויים 6 כפר סבא 45225 ישראל ,ישראל 054‐5558804
6605 רונן ש.   ronenshos@walla56/4 קיבוץ גלויות נהריה 22234 ישראל ,ישראל 777004874 5.29E+08

6606 מיכה קאופמן   michak@bezeqint בן יוסף 26 תל אביב 69125 ישראל ,ישראל 36416857 5.44E+08

6607 ליאת קמפבל   liatoosh@gmail.co חוחית 8/2 ערד 89071 ישראל ,ישראל 89959593 5.77E+08

6608 אהד רותם   ohadrotem@gmai ורד 25 להבים 85338 ישראל ,ישראל 86518122 5.78E+08

6609 אבי קלינגר   george777@walla האורן 28 קרית אונו 55605 ישראל ,ישראל 35356312

6610 מיכאל בוצר   m_botzer@netvisi אשל 82 עומר 84965 ישראל ,ישראל 08‐6460871 5.45E+08 08‐6469579

6611 יעקוב מור   yakov@bezeknet הציונות 21\36 אשדוד   ישראל ,ישראל 526082186 7.76E+08

6612 tal danan   tal_danan@yahoo נצרת עיליתהפסגות 17770 ישראל ,ישראל 04‐6562211 052‐69105

6613 יוסי יוגב   yossi_yog@bezeqi מושב תימורמושב תימורים   ישראל ,ישראל 523933717 5.24E+08

6614 אורי נשרי   o20n@walla.co.il וויצמן 3 נהריה 24407 ישראל ,ישראל 04‐9000032 052‐45106

6615 אילן גרבויס   igrabois@gmail.co אצ"ל 3א/1 קרית ים   ישראל ,ישראל 528977119

6616 חגי בן גיגי   nimikipod@yahoo ויצמן 63 יהוד 56242 ישראל ,ישראל 03‐5365977 052‐43728

6617 Liat Marcovich   liat2000m@yahoo גרינברג 11 חולון 58670 ישראל ,ישראל 03‐5530303 054‐24750

6618 אריק מרן   ericmerran@beze ההדרים 49 אבן יהודה 40500 ישראל ,ישראל 98911597 5.25E+08 98911597

6619 ליאור דפני   dafnil@netvision.n המערות 14 אילת 88105 ישראל ,ישראל 057‐7709800 08‐6337771

6620 David Gendelman   chompy@netvisio Shmuel 19 Haifa 33398 ישראל ,ישראל 48377494 5.27E+08 7.79E+08

6621 תומר ברקול   atb@netvision.net אלימלך 11 א רמת גן   ישראל ,ישראל 052‐5455964 054‐30730 03‐5273671

6622 דנית גרוסהויס   dg881@netvision. רעים 14 מיתר   ישראל ,ישראל 08‐6512090 5.08E+08 08‐6512090

6623 itay go   gonen32@bezeqin תל חי 34 אשדוד 77510 ישראל ,ישראל 778122020 5.05E+08

6624 שמואל יוחאי   SHMUEL.Y@SLP.C ויצמן 94 נתניה 42253 ישראל ,ישראל 77204001 5.48E+08

6625 חגית חביב   hagit305@zahav.n גלעד 22 כפר יונה   ישראל ,ישראל 98988140 5.43E+08

6626 יצחק לבון   itzik@yaaf.co.il כצנלסון 1 נס ציונה 74039 ישראל ,ישראל 08‐9405462
6627 מנדל זילברשטיין   mandell@zahav.ne חלמונית 3 ערד 89061 ישראל ,ישראל 08‐9973548 08‐995821 08‐9952693

6628 דינה בוזגלו   dinabu@savion.hu2 בית צורי אליהו ירושלים 93809 ישראל ,ישראל 26722678 5.09E+08 26722678

6629 דיאמן וונג scyk@netvision.ne 4 כרמיה תל‐אביב 64259 ,ישראל ישראל 03‐6855746 054‐80501

6630 ארז גנימה   erez_gan@bezeqi ביאליק חדרה   ישראל ,ישראל 077‐6249299 0523‐2949

6631 דוד פרי   perry_d@iec.co.il קרית ביאליקקרן היסוד 38 27211 ישראל ,ישראל 523997464 48712831

6632 אביב בר   avivbar@013.net הרב טנא שלמה  באר שבע   ישראל ,ישראל 050‐7119353 5.07E+08

6633 בדר מסעד   b_I_7@yahoo.com1800 ראשי ת:ד יפיע 16955 ישראל ,ישראל 052‐3727000 04‐6450705

6634 מרגריטה ביאלסקי   rony.byalsky@gma10/14 בית לחם ראשון לציון 75323 ישראל ,ישראל 544602827 7.73E+08

6635 מירב טויטו   bll3@bezeqint.net אחד העם 15 רמת גן 52212 ישראל ,ישראל 050‐8341242 050‐83412

6636 ישראל שוטלנד   ishotland@gmail.c אנטוורפן חיפה 34980 ישראל ,ישראל 508594310 48345229 48345708

6637 ברוך רווח   bar126_@walla.co י ל פרץ 23 באר שבע   ישראל ,ישראל 509602600

6638 דניאל קופילקוב   danielkopylkov@nאבא הלל סילבר חיפה 32695 ישראל ,ישראל 526909057 5.25E+08

6639 שי חזון   shvision@walla.co יצהר רמת השרון 47215 ישראל ,ישראל 544607549 35470546 35479728

6640 דודו מטלון   dudumat@zahav.n הדרים אודים 42905 ישראל ,ישראל 054‐2280105
6641 בן רוטמן   rotmanenator@gm רב אשי 4 תל אביב 69396 ישראל ,ישראל 545707363

6642 אורן יעקובי   oren.yaakobi@gm יגאל אלון בני ברק   ישראל ,ישראל 506546069

6643 יוסף עבוד   yos276@bezeqint אלפואר 240/48 שפרעם 20200 ישראל ,ישראל 052‐3497077 04‐986021 04‐9860217

6644 מוטי מאירמן   mmmoti@bezeqin חדרה 32 פתח תקוה 49726 ישראל ,ישראל 052‐8321168 03‐515802 077‐2259048

6645 אלדד דהן   eldaddhn@walla.c אפשטיין 11 בני ברק   ישראל ,ישראל 057‐8128079
6646 הגר הכהן   hacohen1@bezaq גני יהודה סבהצבעוני 6   ישראל ,ישראל 505335288

6647 שגיא שורץ   galisag@fastmail.f הרימון 4 רמת גן 52534 ישראל ,ישראל 03‐7513378 054‐54959

6648 פנחס זייברט   8336@walla.com שמאי 10 אשדוד   ישראל ,ישראל 88654371

6649 אלכסנדר גל 3.05E+08 sunnyryz@yahoo.c תלמים לוד   ישראל ,ישראל 050‐6243425
6650 רמאל לוין   ramel@arx.com משה קול 30 ירושלים 93715 ישראל ,ישראל 02‐6794490 02‐679449

6651 רינה בוקל   rinalevitt@hotmai4/11 ששת הימים חדרה   ישראל ,ישראל 054‐7735302
6652 רוית רוזיליו   ravit.rozilio@gmai27 אלברט שוויצר חיפה 34995 ישראל ,ישראל 04‐8344770 0524‐5779

6653 קובי תורג'מן   maormoran@hotm הרצל נהריה 22446 ישראל ,ישראל 504707044 5.05E+08

6654 אברהם נתנזון   avrahamnat@shovשכונה 14 עילית קיבוץ שובל 85320 ישראל ,ישראל 08‐9916449 5.24E+08

6655 אילן רויטר   ilmer@bezeqint.n יקינטון 573/13 ירושלים 93844 ישראל ,ישראל 02‐6450899 050‐62160

6656 מיכאל אהרון   mastar.ar@gmail.c המדרון 12 הרצליה 46541 ישראל ,ישראל 99562876

6657 אבי גבאי   avi.gabbay@gmail יד שלום רמת גן 52354 ישראל ,ישראל 054‐3080348
6658 שמואל יוחאי   shmuely1@012.ne שדרות ויצמן 94 נתניה 42253 ישראל ,ישראל 772040001 5.48E+08

6659 ולרי קריפוקס   valerykr@gamail.c תל  ‐חי חיפה 33142 ישראל ,ישראל 578151883

6660 מיכאל פבזנר   mike@irt.co.il יהודה פרח 8/27 נתניה   ישראל ,ישראל 544640482 5.08E+08

6661 ירון בן אדיבה   yaronba@gmail.co פרדס חנה כהברכה   ישראל ,ישראל 522469346

6662 דוד פיאמנטה   davidi@dai.co.il הדקל 34 אבן יהודה 40500 ישראל ,ישראל 545275274 5.05E+08

6663 אבי וכניש   vachnich@zahav.nיהודה ברסקי 7 ב תל אביב 69248 ישראל ,ישראל 544777655

6664 יעקב פיאמנטה   PIAF@BEZEQINT.N מירון 8 כפר ורדים 25147 ישראל ,ישראל 49979349 5.78E+08

6665 אריק ויינגרט   yarin_5@012.net. שד ירושלים 9/4 באר שבע   ישראל ,ישראל 077‐4242127 057‐81885

6666 עופר וולקן   vulkano@bezeqint קרית ביאליקיקינטון 10 ג   ישראל ,ישראל 522410807

6667 אמיר משה   amiro@012.net.il חטיבת הצנחנים מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 050‐6274504 08‐971308

6668 ברנרד גרינברג   bari666@walla.co כלנית 14 ערד 80700 ישראל ,ישראל 547300751 89956264

6669 יוסי אברג'יל   yosiab@bezeqint. איתם 13 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 050‐5963523
6670 אברהם הדר   ELIORA@BEZEQINנרקיס 30 נווה נוי באר שבע 84856 ישראל ,ישראל 86274545 5.28E+08

6671 אורן כספי   orenkaspi@gmail. טולקובסקי 5 תל אביב   ישראל ,ישראל 03‐6445446 052‐55576

6672 גל לוי גורי   GALLE@CELLCOM משה סנה פתח תקוה   ישראל ,ישראל 523669421 7.78E+08

6673 ארווין גל   bimba15@walla.co סטפן וייס 12 ראשל"צ 75400 ישראל ,ישראל 528859796

6674 ולדי שפר   shefervl@bezeqin משעול סוסיא 8 באר‐שבע   ישראל ,ישראל 578157782 7.77E+08

6675 Danny Eldar   Daniel.Eldar@Zora היסמין 32 זכרון יעקב 30900 ישראל ,ישראל 04‐6291576 054‐68006



6676 יצחק הופמן   yoel400@walla.co תל חי 1 כפר סבא 44206 ישראל ,ישראל 054‐2380230
6677 Oded Massa   Omasse@nana.co Hagiborim 43 Haifa ישראל ,ישראל 052‐2‐983313
6678 אסף טואיטו   asaftuito@gmail.c בית שאן 3 באר שבע 84812 ישראל ,ישראל 503444464

6679 שלום בוגוסלבסקי   bogo84@walla.co התשבי חיפה   ישראל ,ישראל 48331466 5.23E+08

6680 בעז אביגד   boaz72@walla.co. יעקב תל אביב 69628 ישראל ,ישראל 03‐6442185
6681 משה אשכנזי   MOSHE@MINILIN אינשטיין 8 ר"ג 52295 ישראל ,ישראל 052‐2477426 052‐39047 03‐9213032

6682 mariya potakovsky   mariyas@amdocs. lilach 7/52 kiriat yam 29000 ישראל ,ישראל 48764110 5.08E+08

6683 הרמן אוסטרזצר   harryclara@012.n רחבת איבצן 24 באר שבע 84791 ישראל ,ישראל 86420867 50966792 אין
6684 הלנה זרחין   zhelena@kerenbin28 ישעיהו הנביא מודיעין   ישראל ,ישראל 546387077 36945157

6685 יאיר קרו   yairkerenno1@wa יצחק שדה 3 בני ברק 51590 ישראל ,ישראל 507777151

6686 גלית מנדל‐קפלן   galit_k74@bezeqin ארלוזרוב רעננה 43000 ישראל ,ישראל 09‐7602541 052‐50211

6687 אפרים חיים   efi050@walla.co.il חצב 1 מעלות 24952 ישראל ,ישראל 49975121 5.05E+08

6688 בועז קלמוביץ   boazkal@013.net. המאה ואחד 19 רמת גן 52234 ישראל ,ישראל 508480009

6689 שמואל זרביב   blyk@walla.co.il שאולזון 46 ירושלים   ישראל ,ישראל 543080676 26514995

6690 יצחק בן עזרא   itzhakbe@walla.co הגוזל נתניה 42754 ישראל ,ישראל 98610554

6691 שירי פלדמן   fsands@zahav.net ז'בוטינסקי 45 קרית אונו   ישראל ,ישראל 36350803 5.45E+08

6692 שרגא גודינגר   godingers@bezeq קרני שומרוןהגבורה 4 44855 ישראל ,ישראל 09‐7929829 052‐33198

6693 שולי אריכא   shavit331@bezeqi פרנק 14 חדרה   ישראל ,ישראל 077‐5504554
6694 דן גרוסמן   dan63@012.net.il מילנר חדרה 38492 ישראל ,ישראל 04‐6201861 054‐45557

6695 רזי ליבוביץ   razil@elop.co.il רוטשילד 39 נס ציונה   ישראל ,ישראל 577706846 89403440 89407464

6696 דורון בן גל   dori43@zahav.net נהר הירדן 75 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89751971 5.07E+08 89263353

6697 איילת פליישמן   ayeletblo@walla.c מגן דן אלקנה 44814 ישראל ,ישראל 545889933

6698 יובל אוהבה   ohava@iec.co.il קרית ביאליקקרן קיימת לישרא 27100 ישראל ,ישראל 577625877 5.46E+08

6699 משה בורוכוב   moshb54@!yahoo חרמון מבשרת‐ציו 90805 ישראל ,ישראל 25334501 5.25E+08

6700 עדי קומרוב   komerov@walla.c הרקפת 6 זכרון יעקוב   ישראל ,ישראל 050‐2666602 057‐46666

6701 מוטי יעקב   motiyakov@yahoo דבורנית 7/4 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 523235806 08‐970421

6702 גיא אשר   guy‐a@barak.net.i המיסדים סנסנה 85334 ישראל ,ישראל 08‐6510999 5.07E+08

6703 ירון עובדיה   YARON‐O013ֲ.NET קליבנוב 29 חיפה   ישראל ,ישראל 48235050

6704 בן‐ציון רוטשילד   benzirot2@walla.c הזית 39 אורנית 44813 ישראל ,ישראל 03‐9360972 052‐55772

6705 דן שראל   dan_sarel@yahoo11 חדרה 3 דירה תל‐אביב 62095 ישראל ,ישראל 077‐9230039 052‐37692

6706 יוני שמעוני   yoni5522@gmail.c הקרן 5/2 מעלה אדומ   ישראל ,ישראל 25355945 5.24E+08

6707 דפנה מיטל   daphna13@gmail. שלום עליכם 27 רעננה 43368 ישראל ,ישראל 97747555 5.45E+08

6708 איסר פקלר   pekler@en‐harod. עין חרעין חרוד קיבוץ 18960 ישראל ,ישראל 04‐6486424 052‐37380

6709 איילה דהאן   dahanlo@013.net הסחלב 3 צורן   ישראל ,ישראל 525522882

6710 ירון עובדיה   yaron‐o@013.net קליבנוב 29א חיפה   ישראל ,ישראל 48235050

6711 עופר גילת gilatoa@012.net.il 86 הנשר רעננה ,ישראל ישראל 778844234 5.48E+08

6712 ליאור הינקוס   liorh@samuel‐law דיזנגוף 38 תל אביב 64332 ישראל ,ישראל 03‐6858216
6713 moshe agiga   moshe771@bezeqlivorno bat yam   ישראל ,ישראל 35512889 5.45E+08

6714 EHAB GFG   es1972@walla.comhghh shfaramer 20200 ישראל ,ישראל 11111111

6715 זיו גרוסברד   legion@netvision.השבעה 17 דירה נתניה 42306 ישראל ,ישראל 09‐8348383 0547‐5022 09‐8348383

6716 לימור שיבז   lshibz@walla.co.il משק קדרון 70790 ישראל ,ישראל 523903243

6717 מרדכי כהן   zlilhagalil@bezeqi קרית שמונהמרכז רסקו 23 10200 ישראל ,ישראל 04‐6944101 054‐48250 04‐6959880

6718 גילי בירנבאום   rivigil22bezekint.n הפרדס 7ב נתניה   ישראל ,ישראל 98612602 5.78E+08

6719 גרגורי נסיקיבר   nasikiver@yahoo.c504/7 המלך דוד אור עקיבא 30600 ישראל ,ישראל 547560954

6720 מיכאל פופליגר   popliger@013.net גוט לוין 46 חיפה   ישראל ,ישראל 48321386 5.08E+08 48720480

6721 עידן גל   ilie3001@yahoo.co רות 4 דירה 4 תל אביב   ישראל ,ישראל 09‐7417770
6722 איליה מישפטוב   elia56@hotmail.co העצמאות 8.1 אשדוד   ישראל ,ישראל 88641450 5.45E+08

6723 יבגני ריסמן   jenir1@walla.co.il0 ש'ד ראשון לציון אשדוד   ישראל ,ישראל 545459114 88647451

6724 גל אור   or@nahsholim.org ד.נ.חוף הכרקיבוץ נחשולים 30815 ישראל ,ישראל 46395531 5.06E+08 46395803

6725 יוסי טחן   AVIK00@NANA.CO3/26 ח.מ שפירא אשדוד 77423 ישראל ,ישראל 507268134 08‐866349

6726 גולן קנטי   gkaneti@netvision עמק זבולון 16 מודיעין   ישראל ,ישראל 050‐6225165
6727 אמיל ביקטין   zubei@walla.com דרך יד לבנים 20 חיפה   ישראל ,ישראל 050‐7561979
6728 אבי פרץ   avi_perets@hotm דב רונאל באר שבע 84256 ישראל ,ישראל 522715618

6729 שלום מועלם   yaelshalom1@biu הענבל 25 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 39096695 5.06E+08

6730 משה פרידמן   moshe@emund.co הורביץ 12 ראשון לציון 75233 ישראל ,ישראל 39650010 050‐68834

6731 רם יששכר   ram1611@actcom55אברהם פררה ירושלים   ישראל ,ישראל 524433345 5.06E+08 26480515

6732 ניסים אביטבול   anissim@bezeqint עליזה ביגין 40 אשדוד 77737 ישראל ,ישראל 88640863 5.27E+08

6733 אורי שחף   shounenai@hotm לבנדה 5 תל אביב 66029 ישראל ,ישראל 544444439 36877343

6734 ענבל עובדיה   inbal3@googlema אבני חן 12 צור יגאל   ישראל ,ישראל 054‐4376911 052‐59545

6735 חיים מזוז   mazuz@bezeqint.n עין עובדת 2/6 מצפה רמון 80600 ישראל ,ישראל 08‐6595636 5.78E+08 08‐6595636

6736 יוסף מלשקו   Mishkam@013.ne64/29 רבין יצחק חדרה 38236 ישראל ,ישראל 46221697 5.78E+08

6737 גבריאל מזרחי   gm265@bezeqint. תדהר 9 רחובות 76150 ישראל ,ישראל 08‐9464395 050‐79883

6738 DROR N AHARON   drorba@pos.co.il בויאר 12 תל אביב   ישראל ,ישראל 544439933

6739 ron sela   radu@walla.co.il sd.benyamin 56natania 42314 ישראל ,ישראל 98343486 7.75E+08

6740 דליה בן שושן   dalia@lesley.ac.il השומרון 6 כוכב יאיר 44864 ישראל ,ישראל 09‐7494053
6741 יהב ארליך   erlichyahav@walla בני בנימין 15 הרצליה 46362 ישראל ,ישראל 052‐5132225
6742 motti dahan   mottidahan@yaho צה"ל 39/4 קרית אונו   ישראל ,ישראל 03‐5357082
6743 שמואל מרציאנו   MARCIANO4@bez שבתאי הנגבי ירושלים   ישראל ,ישראל 26296731 5.77E+08 26296051

6744 ליאור קדר   fuel.payless@gma שנקר 55 חולון   ישראל ,ישראל 577566161

6745 איציק קריספין   chris63@012.net.i59/12 העצמאות אשדוד 77452 ישראל ,ישראל 502200005 5.02E+08

6746 עוז מרדכי   ozm@walla.com תאשור 13 עומר 84965 ישראל ,ישראל 525202592

6747 צחי לוי   michall@icomm.co עמק בית שאן מודיעין   ישראל ,ישראל 544232446

6748 udi machluf   umachluf@asyst‐s מגידו 4/32 אשקלון 17800 ישראל ,ישראל 08‐6737487 054‐23152

6749 פינחס בלאו   prblau@gmail.com מוריה 134 נוף איילון 99785 ישראל ,ישראל 08‐9790188 050‐62923

6750 אבי אופיר   avi@il.ibm.com השר משה 60 רמת גן 52334 ישראל ,ישראל 03‐6779557 052‐83956

6751 DAVID COHEN   RAZ_COHEN1@WA רחמילביץ 36 י‐ם 97841 ישראל ,ישראל 25834298

6752 רחל צ'יקואשוילי   sf_ran@bezeqint.n מגידו ב"ש 84773 ישראל ,ישראל 86102588 5.07E+08 86102588

6753 ליאור קדוש   liortaly@015.net.i שפירא 7 בת ים 59552 ישראל ,ישראל 35532161 5.78E+08

6754 שבאט שבאט   shbatsh@clalit.org כפר נחף כפר נחף 20137 ישראל ,ישראל 523759640

6755 שלמה צח   shlomo_zach@mo נחום 10 כפר סבא 44338 ישראל ,ישראל 09‐7651997 054‐68340 03‐6975300

6756 remi manor   remimanor@gmai hashafim 52 raanana   ישראל ,ישראל 97713884 5.05E+08

6757 אבי גבריאל   gabygavriel@g.ma מבצע סיני חולון 58233 ישראל ,ישראל 6518730 5.07E+08



6758 גבי גרוס   gross_g@017.net. התומר 17 סביון 56540 ישראל ,ישראל 03‐5342298
6759 רם רז   razeng@walla.com בונה אליעזר חיפה 31250 ישראל ,ישראל 04‐8490288 04‐8408413

6760 שמחה מרקוביץ   smarkovitz@walla קיבוץ חפץ חחפץ חיים 76817 ישראל ,ישראל 88593987 5.44E+08

6761 מרדכי זבולוני   zvuloney@usha.or קיבוץ אושהת.ד.47 30031 ישראל ,ישראל 04‐8458404 5.08E+08 48444937

6762 לירון קלינגר   klinger@meytal.ne12 עבדת 9 דירה רמת השרון 47286 ישראל ,ישראל 054‐6818815 052‐61168

6763 בועז אביזוב   avizovb@gmail.co בילו 57ב' רעננה 43581 ישראל ,ישראל 97748087 5.27E+08 97748087

6764 golan zino   gjzino@ozicom.co harav levy 12 bat yam 59647 ישראל ,ישראל 35518314

6765 סרגיי גיידי   aands@mail15.com הגולן 7א רמת גן 52177 ישראל ,ישראל 077‐5533303 054‐31861

6766 דני דני   danyozQwalla.co.i עמק אילון 21 גבעת זאב 90917 ישראל ,ישראל 25361797 5.07E+08

6767 ארלה גליק   glik_a@netvision.n מצפה כרמים כוכב השחר 90641 ישראל ,ישראל 29947293 5.26E+08

6768 Markley rprises Ltd.   mark@stopa.ru ריב"ל 4/21 ראשל"צ 75359 ישראל ,ישראל 544660107 39640405 39507930

6769 קרו סגל   caro@sela.co.il תרעד 5 רמת גן 52503 ישראל ,ישראל 03‐5755013
6770 כפיר שמריהו   kfirs3@walla.com השקדים 4/2 קרית אתא 28025 ישראל ,ישראל 523757579

6771 אורי אלפסי   eadesign@netvisio נרות שבת ירושלים 97279 ישראל ,ישראל 02‐5867932 02‐5710415

6772 iyar andelbaum   iyar@jmcmlaw.co ארלוזורוב 111 תל אביב 62098 ישראל ,ישראל 054‐4453544
6773 טובה פוליצר   tpolitzer@Walla.co8 שמשון הגיבור הרצליה 46790 ישראל ,ישראל 09‐9573823
6774 שי ביניאט   sbinyat@checkpoi אצ"ל 4/5 רמת גן 52274 ישראל ,ישראל 052‐5283915 050‐73695

6775 ב אזוב   bella@mh.org.il משמר העמא 19236 ישראל ,ישראל 522834018

6776 דוד בן‐עמי   benami_97@yaho מלכי יהודה 26 הרצליה   ישראל ,ישראל 09‐9510050 0547‐4764

6777 דוד אוחנה   ta_38@hotmail.co60\6 המעפילים אשדוד 77303 ישראל ,ישראל 774000649 5.77E+08

6778 עוז פנירי   oz121@nana.co.il צבי לבנון 7/15 ירושלים   ישראל ,ישראל 077‐6220010 052‐36485

6779 ליאור רון   lioron@msn.com ליאון בלום2 חיפה   ישראל ,ישראל 522486676

6780 מירב דאעי   neomid@gmail.co זבוטינסקי 11 יבנה   ישראל ,ישראל 0528‐800984
6781 ערן זילברג   eran_zilberg@hot חלמיש 10 חיפה 11111 ישראל ,ישראל 04‐8342741 054‐46765

6782 רז אביבי   raz@ar‐expert.com שקד 10 ראש העין 48571 ישראל ,ישראל 077‐7166600 052‐60006 03‐9381492

6783 רמי וייס   RAMIW@HOTMAI צלילי חנינא תל אביב 67530 ישראל ,ישראל 777504580 5.78E+08

6784 נעמה קדוש   ab_k@netvision.n מגדל המנורה מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9757070 050‐69922

6785 זהבה שטרנפלד   zahava_st@walla. שיבולים 1 רחובות 76564 ישראל ,ישראל 08‐9417047 050‐94170

6786 דניאל גלצר   dannygl@zahav.ne בית לחם הגאין   ישראל ,ישראל 054‐6868279 04‐8727799

6787 איתן גלדי   gilsayes@netvision ביאליק 118 חולון 58442 ישראל ,ישראל 054‐7575791
6788 רן קוצ'ינסקי   doritran@012.net למושב חרב לאת מושב חרב 38860 ישראל ,ישראל 04 6366728 5.22E+08

משה מזרחי6789 מזרחי   BELLA75@WALLA. מושב עזריהמושב עזריה   ישראל ,ישראל 89207247 5.29E+08 89207247

6790 איתן גלדי   gildayes@netvisio ביאליק 118 חולון 58442 ישראל ,ישראל 054‐7575791
6791 עמי חלפון   amihalfo@zahav.n המגילה 91 ראשון לציון 75708 ישראל ,ישראל 03‐9620628 054‐39744

6792 משה כהן   mushon1980@wa בן גוריון 7 חולון   ישראל ,ישראל 542290079 35526413

6793 shayna muschel srmoses2002@yah ב 16 פארן ירושלים ,ישראל ישראל 526882679

6794 oren hefetz   oren10il@yahoo.c ramat daviv ramat davi 30078 ישראל ,ישראל 578157649

6795 אלה שקליאר   alla_harel@walla.c ניצנים 1/4 חדרה   ישראל ,ישראל 507443667

6796 יגאל יהודה   yehuda01@012.ne נחל סער 771 מכבים 71908 ישראל ,ישראל 08‐9264381 052‐52009

6797 תמיר ראובנוף   tr242003@walla.c בשמת 30/1 צור הדסה 20425 ישראל ,ישראל 546700331 5.47E+08

6798 שלומי בגדדי   bagdady@netvisio טרומפלדור 10 קרית אתא 28000 ישראל ,ישראל 48443735 5.45E+08

6799 moni` levi   hioh@p[lk.com גדוד עיברי חיפה 7575 ישראל ,ישראל 4548887 5.05E+08

6800 לאוניד סטרוגצקי   dlos@netvision.ne מנחם בגין 12 ק.מוצקין 26231 ישראל ,ישראל 48742755 5.47E+08

6801 תמיר זבולון   tamirz@ceragon.c זלמן שזר 7 הוד השרון 45372 ישראל ,ישראל 525738494 97406455

6802 עובד רצון   ratzono@bezeqint שלום אש 9 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39622488 5.78E+08

6803 אלון טטרו   sunriseran@walla הדישון ירושלים   ישראל ,ישראל 26796065 5.09E+08 25384019

6804 גיל בן אליהו   zvigilb@012.net.il השופטים 14 קרית אתא 28076 ישראל ,ישראל 48453298 5.06E+08

6805 מני יעיש   meniya@walla.co.30/7 הפרטיזנים הרצליה   ישראל ,ישראל 507467109

6806 יגאל לינשיץ   yigal66@gmail.comdov hoz 30 kfar‐saba 44356 ישראל ,ישראל 054‐6616366
6807 שי גל   gal.shay@gmail.co יגאל ידים 19 רעננה 43582 ישראל ,ישראל 052‐3300045 054‐47781

6808 שירלי אדר   lipssglos@hotmail פנחס רוזן תל אביב   ישראל ,ישראל 578172839

6809 יעקב מויאל   www.moyal37wal הקשת 6 קרית אונו 55401 ישראל ,ישראל 35340443 5.45E+08 36371304

6810 עמליה דבי   shnubv007@walla רוטשילד 10 חולון   ישראל ,ישראל 03‐6510746 5.22E+08

6811 קובי רחמים   kobir34@yahoo.co הקשת 7 נס ציונה   ישראל ,ישראל 052‐3397505
6812 אריק ירון   peterpan@walla.c קלישר ראשל"צ   ישראל ,ישראל 524841474

6813 אברי גולן   avrigolan@gmail.c עינת עינת 49910 ישראל ,ישראל 054‐4959029
6814 חני פרידמן   HNYP@017.NET.IL טרומפלדור 26 בית דגן   ישראל ,ישראל 542018578 5.46E+08

6815 אבי חי   saavhay@012.nat.  מעלה אדומהר סרטבה 20 98470 ישראל ,ישראל 505784823

6816 לירון ידין   lironli@gmail.com האלמוג קדימה 0 ישראל ,ישראל 507627262

6817 תומר פריש   tomerf8@hotmail/10 טשרנחובסקי ירושלים   ישראל ,ישראל 546768323 5.24E+08

6818 איזי מגרה   izm@zahav.net.il הסיירת הירושלמ י‐ם   ישראל ,ישראל 052‐6655988
6819 אידי ליברוב   yosel7@bezeqint. בית רבקה 7 כפר חב"ד 72915 ישראל ,ישראל 547704544 03‐9606238

6820 עדית סלטון   ADIT22@012.NET. פנחס איילון חולון   ישראל ,ישראל 052‐5853377 057‐76233

6821 סבלי לויתין   levitin.savva@gma רוטשילד 15/ב פתח תקווה 49340 ישראל ,ישראל 39318326 5.07E+08

6822 שגיא בן צבי   sagibenzvi@yahoo איתן 46 ניר צבי   ישראל ,ישראל 505519851

6823 צדוק סלמן   ZADOK123@.017. המעגל 2 גבעתיים   ישראל ,ישראל 508502016

6824 דני צייזל   swisra@012.net.il אבן עזרא 14/2 אשקלון 78628 ישראל ,ישראל 86751345

6825 קרולין צוצחא   karoline12@walla אין כפר קמא 15235 ישראל ,ישראל 46760933 5.28E+08 6760933

6826 ivan terehin   vanek_2@pochta. neva‐yaakov 20jerusalem   ישראל ,ישראל 25858390 5.45E+08

6827 יהודה מרדכי   shinitzk@netvision הניצן 13 רמלה   ישראל ,ישראל 505437955 08‐922107 08‐9253868

6828 ישראל לביא   is_lavi@walla.co.il בר לב אור יהודה 60408 ישראל ,ישראל 03‐7655788 052‐85457

6829 אלי בר‐עמי   elibar@hanita.co.ihanita hanita 22885 ישראל ,ישראל 523749445 49859445

6830 מאיר עמר   meir_28@walla.co רמבם 132 בית שמש 99014 ישראל ,ישראל 546914111

6831 בוריס יצחקוב   romandobrovetsky דוד המלך אור עקיבא 30600 ישראל ,ישראל 46261912

6832 אלברט זהר   albert0904@bezeq1 מבוא הורקניה מעלה אדומ 98421 ישראל ,ישראל 25352827 5.23E+08

6833 שי לשצ'ינסקי   shai_efi@netvision8/32 טבצ'ניק דוד פתח תקוה 49720 ישראל ,ישראל 39230139 5.06E+08

6834 תומר צדקה   tomer511@nana.c בן עמרם 13 חולון 58846 ישראל ,ישראל 35592874

6835 מיקי מירילא   mirilam11@walla./14 שד 'ירושלים אשדוד 77523 ישראל ,ישראל 054‐7970011 5.08E+08

6836 יניר זינדני   yanir‐1@zahav.ne הרמן מאאס 3 רחובות 76566 ישראל ,ישראל 08‐9410245
6837 gad pazi   guidoben@gmail.c5a kiriat sefer sthaifa 34676 ישראל ,ישראל 04‐8113043
6838 אופיר כהן   eocohen@netvisio פקיעין 23 רחובות   ישראל ,ישראל 578153410

6839 דפנה פלובר   dafnaf29@gmail.c נרקיסים 3 עפולה 18290 ישראל ,ישראל 509903238



6840 דני ניסים   dannynis@gmail.c וולמן 9 תל אביב 69553 ישראל ,ישראל 054‐7838006
6841 ויקטור ברסקי   barskyvr@zahav.n סלע 6 ת.ד .44 שערי תקוה 44810 ישראל ,ישראל 39362777 5.29E+08

6842 חגית בלוך   j4il@walla.co.il קרית ביאליקאשל 13 27000 ישראל ,ישראל 04‐8708826
6843 משה דרורי   drorimm@013.net סחלב 5 רחובות 76338 ישראל ,ישראל 052‐7977807
6844 בועז הררי   boazh@nitimed.co ישראל גלילי תל אביב 69377 ישראל ,ישראל 522817448

6845 אבי קולומבוס   kolombus@013.ne בוסתנאי 23 תל אביב 65147 ישראל ,ישראל 35164216 5.44E+08

6846 פרוספר דהן   ronit.d@gmail.com זלמן שניאור 3 שדרות 87132 ישראל ,ישראל 08‐6891029 052‐60970

6847 אמנון פיינר   donpataton@wall מושב עדניםעדנים 22 45925 ישראל ,ישראל 050‐9709109
6848 Yaniv Butel   yaniv.butel@clicksMordechai 13 ramat‐Has 47441 ישראל ,ישראל 5404177 054‐67225

6849 אבי לחמיש   natalavi@017.co.i מקס בודנהיימר באר שבע   ישראל ,ישראל 528886573 5.23E+08

6850 אלי מויאל   elimoyal@netvisio האילנות צורן 42823 ישראל ,ישראל 98941166 5.04E+08 7.78E+08

6851 שולי משולמי   shully_meshul@ya7/2 מעונות קנדה חיפה 32000 ישראל ,ישראל 054‐7735648
6852 יובל רוטשטיין   cryumh123@hotm מגדל העמקנחל צבי 76 23011 ישראל ,ישראל 8736186‐052
6853 Romy Lanzkron   lanzkron@netvisio10 Harav Kook SPetach ‐ Ti 49315 ישראל ,ישראל 39230118 5.26E+08 39210955

6854 מרב קריפוקס   masha_yudis@hot העליה עפולה 18393 ישראל ,ישראל 544335703 46528367

6855 דיאנה פרוכטר   dianaka@smile.ne הגיבורים 55 חדרה   ישראל ,ישראל 050‐6264979
6856 ירון זלאיט   zyaron@iiscd.ingr. כפר חנניה כפר חנניה 20108 ישראל ,ישראל 46990508

6857 Sophie Batkilin   batsofa@yahoo.coHaruv 18/1 Nesher 1111 ישראל ,ישראל 525560263

6858 רן אלגיסר   ranoe@netvision.n פנקס 39 קרית אונו 55650 ישראל ,ישראל 052‐6119004
6859 אהוד מילר   ehud.miller@gma51 השניה העליה הרצליה 46320 ישראל ,ישראל 99501092 5.24E+08 99501092

6860 תמי מאירוביץ   tammi_mooo@ho בית אלפא 14 קרית חיים 26221 ישראל ,ישראל 48415320

6861 רז זמיר   raz.zamir@gmail.c אורן 14/1 מזכרת בתי 76804 ישראל ,ישראל 08‐9451159 054‐77787

6862 שירה שוקרון   SHIRAֹSHUKRUNֲW עקיבא סער 8 לוד 71402 ישראל ,ישראל 89243331

6863 רגינה אורמן   reginaurman@nan מוצקין נתניה 4260 ישראל ,ישראל 523897589

6864 אלון דינר   alondin@gmail.co קדש 39 אשקלון 78501 ישראל ,ישראל 052‐2761565
6865 דיאנה פרוכטר   dianaka@clalit.org הגיבורים 55 חדרה   ישראל ,ישראל 050‐6264979
6866 מירי וארף   mashabongart@ya שקד נהריה   ישראל ,ישראל 077‐6266063 052‐80267

6867 זיו ויינר   zivw@hotmail.com בן סירא תל אביב   ישראל ,ישראל 03‐6022532 054‐68228

6868 רועי הולנדר   atomicshit@walla צאלון 36 ק.מוצקין 26418 ישראל ,ישראל 506671099

6869 עמיחי יזהר   amichayi@gmail.c סמטת אליהו 6 גבעתיים 76454 ישראל ,ישראל 5283528787 5.28E+08

6870 שלומי זוהר   shloz24@gmail.co נורדאו מקס 5 בת ים 59575 ישראל ,ישראל 35527522 5.24E+08

6871 יפים גונטמחר   angel32@bezeqint רבי עקיבא 3א הרצליה 46423 ישראל ,ישראל 99580544 5.42E+08

6872 אילן שלי   ilan8039@walla.co גילת גילת 85410 ישראל ,ישראל 89921134 50639516

6873 עמרי סיבול   omrisibul@gmail.c שרון 9 ירושלים   ישראל ,ישראל 26428207 5.46E+08

6874 לורי שדה שלום   lorinyes@yahoo.co התבור 13 גני תקווה 55900 ישראל ,ישראל 507934379

6875 גלעד עבאדי akineret@netvisio 75 שורק נחל שחר טל 76805 ,ישראל ישראל 08‐9349478 054‐23190

6876 רונלד ויגלר   wiglerr@bezeqint. עוזיאל 8 תל אביב 62333 ישראל ,ישראל 528305855

6877 moran harpazi   moranharpazi@wamigdal caesarea 38900 ישראל ,ישראל 46100564

6878 לאוניד סולקיס   lord_1892@walla. איילה אשקלון 78700 ישראל ,ישראל 528191741

6879 חזי דואדי   hezidod@015.net. הדרור 14 הוד השרון 45274 ישראל ,ישראל 97464932 5.23E+08

6880 רועי כהן   cohen_roi@walla. האמוראים יבנה   ישראל ,ישראל 528230312 5.28E+08

6881 אהרון כהן   cohdavid@bezeqin הרדוף כרמיאל 21763 ישראל ,ישראל 04‐9980438 5.42E+08

6882 צחי וייס   weiss13@zahav.ne בן יהודה 9 פ"ת 49335 ישראל ,ישראל 522361883

6883 עוז ברק   sozbarak@gmail.c דהדג דהדגהדג   ישראל ,ישראל 4654064

6884 חמי רמון   haimr@aladdin.co ניר ישראל ניר ישראל 79505 ישראל ,ישראל 545604808

6885 דביר שקד   dvirs9@walla.com לוחמי הגטאות עכו 24305 ישראל ,ישראל 49828117 5.08E+08

6886 עקיבא שמואלי   ADIDUSH1@ZAHA עמק החולה 6 כפר סבא   ישראל ,ישראל 97654104 5.42E+08

6887 שלומי עינב   einavgs@zahav.ne הארז 26 קרית אתא 28000 ישראל ,ישראל 48481886 5.24E+08

6888 יוסי שאול   shaulyos@013.net דבורנית 25 נס ציונה 74205 ישראל ,ישראל 08‐9301096 052‐42380

6889 פרל צפורה   perlfm@012.net.il בורוכוב 1 גבעתיים 53201 ישראל ,ישראל 36121772 5.45E+08

6890 ישראל אוטניק   israel@cidev.co.il דולב 97 גדרה 70700 ישראל ,ישראל 88594638 5.22E+08 88594638

6891 שמעון מנטין   shimi_m@hotmail אלפסי 17 כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 09‐8988981 052‐32661

6892 יעל ערבה   yaelr55@netvision זיכרון יעקב פתח תקווה   ישראל ,ישראל 528306130 7.78E+08

6893 שביט זילברמן   shavitzi@bezeqint ארלוזרוב תל אביב   ישראל ,ישראל 36964527 5.47E+08

6894 עפר מדר   of_ma@walla.co.i מנשה קפרא 43 רחובות 76553 ישראל ,ישראל 052‐2558666 08‐945619

6895 ניר רוטשטיין   nirr28@zahav.net היוגב 28 עולש   ישראל ,ישראל 509750953 98942815

6896 רחל לבנברון   rachel1d@walla.co גת 19 ירושלים   ישראל ,ישראל 6520645

6897 צחי יואל   tzahi@almond.co. אחלמה ירושלים 93844 ישראל ,ישראל 050‐6549988
6898 יובל ווקס   uvwaks@hotmail.c שכונת גן גזית קיבוץ 19340 ישראל ,ישראל 0507‐361218 04‐676891

6899 משה ארנפלד   arnsld@hotmail.co00 וואדיי אל פאש דלית אל כר   ישראל ,ישראל 522251759

6900 ויקטור ארביב   avictor@smile.net הרצל 13 קרית עקרון 70500 ישראל ,ישראל 08‐9355530 052‐25068 08‐9355530

6901 אבינועם בן דרור   no@bezeqint.net kalia kalia 90666 ישראל ,ישראל 29936215 29936323

6902 מיטל ענבר   meitali@gan.org.il גן שמואל גן שמואל 38810 ישראל ,ישראל 46320822

6903 אורנית הוכמן   ornit_h@hotmail.c אייר 11 נתניה   ישראל ,ישראל 508368269

6904 יעקב מלמד   Yaacov_melamed@ גבעת שמואהנשיא 55 54021 ישראל ,ישראל 052‐8342536
6905 יוסי תמיר   styossi@walla.co.i7/22 משה מרזוק ירושלים   ישראל ,ישראל 050‐5674151 02‐673627 02‐5847904

6906 יורם מאי   yorammay@gmail הגאון מוילנא 11 הרצליה   ישראל ,ישראל 528088548

6907 יהונתן צבי   tsevi1@actcom.co יפו ירושלים 94341 ישראל ,ישראל 02‐5377677 052‐69967 25376699

6908 תום רייסמן   tom_rei1@walla.c קובובי 50 ירושלים 96757 ישראל ,ישראל 02‐6414522 050‐84521

6909 גיל מיצמכר   gil43@intermail.co הבוצרים ראשון לציון 75498 ישראל ,ישראל 03‐9528970 052‐52500 08‐9273040

6910 מאיר יעקובוביץ   me‐yac@hotmail.c45 פרופסור שור חולון 58808 ישראל ,ישראל 35591811 5.22E+08

6911 חנן שורצבורד   auofkuo@gmail.co ההדרים כפר‐יונה 40300 ישראל ,ישראל 054‐3090172
6912 אברהם דכינגר   dchinger@zahav.n רופין 2 כפר סבא 44209 ישראל ,ישראל 97654906 5.25E+08

6913 דוד אנדרי פרץ   peretz86@015 שצריהו לוין 17 ראשון לציון 75279 ישראל ,ישראל 39669779 052‐67117 39669779

6914 מאור ליבוביץ   y‐leibo@.net מושב רמת רזיאל ירושלים 90974 ישראל ,ישראל 544342630

6915 איתמר אבידור   theita@gmail.com מושב משגבמשגב דב 24 76867 ישראל ,ישראל 052‐5083232 08‐859141 08‐8693232

6916 יוסי קמחלי   yoscam@walla.co הרצל 203ב 5 רחובות   ישראל ,ישראל 528543608

6917 מאור ליבוביץ   y‐leibo@013.net מושב רמת רזיאל ירושלים 90974 ישראל ,ישראל 544342630 5.44E+08

6918 סווטה פרידמן   sveta.fr@gmail.co הכרמל 6/38 גני תקווה 55900 ישראל ,ישראל 03‐6356988 054‐88844

6919 רמון פור   RAMONPOR@SMI קשאני ת"א 69499 ישראל ,ישראל 36424137 5.23E+08 36424137

6920 יפעת זינגר   ijb@il.ibm.com דליה קדרון 70795 ישראל ,ישראל 052‐2554258 08‐859145 03‐9188258

6921 evgeny potelnitsky   eddy1@rambler.ruherzel bat‐yam 59301 ישראל ,ישראל 03‐6580016 052‐56756



6922 עפר גיטליץ   gitlitzo@017.net.il הנבל 11 רעננה 43390 ישראל ,ישראל 7745362 5.09E+08

6923 שי עציון   Shai_etzion@yaho השחף 47 תל מונד 40600 ישראל ,ישראל 054‐8003116
6924 עידן זפרני   idan_6157@hotm מעלות תרששיבת ציון 1/1 24952 ישראל ,ישראל 508443708

6925 קלמן פרבר   ferber@tadcomm החלמונית 25 ראשון לציון 75420 ישראל ,ישראל 39616750 5.25E+08 39280736

6926 ולדימיר פ.   vladi7777@gmail.c עדה חיפה 35157 ישראל ,ישראל 547608744

6927 יניב ניסים   nissimyaniv@walla בורלא חיפה 32812 ישראל ,ישראל 48233096 5.07E+08

6928 שלומי רומן   shlomir@xnes.co.i זבוטינסקי 7 רמת גן 52520 ישראל ,ישראל 37532041 5.47E+08 37532010

6929 דוד גמליאל   davidg55@walla.c רבינו פוליטי 12 ירושלים 93390 ישראל ,ישראל 505339192

6930 איתי ורקר   verker05@zahav.n עמק איילון 20 שוהם 73142 ישראל ,ישראל 03‐9793955 054‐56657

6931 סיון גמליאלי   sivany77@walla.co רבינו פוליטי 12 ירושלים 93390 ישראל ,ישראל 505522350 2672767

6932 דני שלו   shalevdn@msn.co רבינוביץ 72 חולון 58672 ישראל ,ישראל 777676766 5.42E+08

6933 יונתן קופ   jonjonorg@yahoo קפלן 31 הרצליה 46606 ישראל ,ישראל 547878777

6934 משה וייסלר   weisler@bigfoot מבצע יונתן חיפה 34670 ישראל ,ישראל 077‐6161066 052‐39962

6935 יאיר שרעבי   gh5@013.net.il יעקב שרעבי 2/4 רחובות   ישראל ,ישראל 08‐9451695 052‐86941

6936 משה וייסלר   weisler@bigfoot.c מבצע יונתן חיפה 34670 ישראל ,ישראל 077‐6161066 052‐39962

6937 נדב הררי   nadavharary@wal דרובין 29 ראשל"צ 75231 ישראל ,ישראל 544967488

6938 עודד גזית   oded@gazit.co.il אודם 5 פתח תקווה 49250 ישראל ,ישראל 03‐9250000 03‐9227766

6939 ארתור יריומנקו   wert@atrus.ru חטיבת הנחל32\ חדרה   ישראל ,ישראל 46212532 5.48E+08

6940 גיא לוי   guyabroad@gmail שינקין 38 תל אביב   ישראל ,ישראל 050‐5654922
6941 מאור אמסלם   maor_213@walla. ירמהו 14 נתניה 42332 ישראל ,ישראל 98353832 5.77E+08

6942 מיטל ששה   meitalv@transclal חזית חמש חולון   ישראל ,ישראל 35506895 5.29E+08

6943 roman gonikman   roma185@mail.ru vitkin3/4 sderot 80100 ישראל ,ישראל 523961829

6944 יצחק דהרי   idahari@bezeqint. שמואל תמיר 35 תל‐אביב 69637 ישראל ,ישראל 09‐6994519 052‐89066 03‐9358736

6945 אדיר בן חמו   adirbe@walla.co.iהנגבי מיכאל 12 ד באר שבע 84712 ישראל ,ישראל 523667140

6946 איל עומר   eyal.omer@gmail.1 שדרות בן גוריון זכרון יעקב 30900 ישראל ,ישראל 523226068

6947 שמואל סנדרוביץ   senders@zahav.ne הגליל 70 כפר סבא 44235 ישראל ,ישראל 054‐4394515
6948 dan day   day100@walla.com עליזה בגין 4 אשדוד 77737 ישראל ,ישראל 524830789 5.23E+08

6949 רומן מלינסקי   romacool@nana.c רמב"ם 38/1 אשקלון 78625 ישראל ,ישראל 544925882 5.45E+08

6950 מיכאל ויזל   wiesel1@017.net. דוידסון ירושלים   ישראל ,ישראל 26791850 5.23E+08

6951 אייל הדרי   dina_eyal5@yahoo בלקינד ראשל"צ 75316 ישראל ,ישראל 39677333

6952 גידי קדר   xxixxi@walla.com רבקה ירושלים   ישראל ,ישראל 26719813

6953 יניב עמר   michalamar@012. שרגא רפאלי פתח תקווה   ישראל ,ישראל 57539156

6954 לאון שמואלי   MIRCER@bezeqint שדרות ירושלים נתניה 42315 ישראל ,ישראל 525599959 5.48E+08 7.73E+08

6955 אורן זק   orenzack@gmail.c הפרחים 13 רעננה 43399 ישראל ,ישראל 544500582

6956 יואב אדלר   yoav_adler@yaho חנקין 25/1 רעננה 43464 ישראל ,ישראל 546380115 5.48E+08

6957 בני ששה BENNY.SHASHAֲH 6 חמש חזית חולון ,ישראל ישראל 35506895 5.29E+08

6958 עופר חכמון   ohacmon@hotma הרימון 58 מושב קדרון 70795 ישראל ,ישראל 504327282

6959 סאמר סכס   samersakas@hotm ת.ד 148 כפר יאסיף 24908 ישראל ,ישראל 052‐5521591
6960 אודי רובין   rubinudi@barak.n בויאר 14 תל‐אביב 69127 ישראל ,ישראל 37441362 5.22E+08

6961 שי גרתי   gartys@013.net רמז פתח תקווה 49283 ישראל ,ישראל 548098168

6962 צוריאל גרוסמן   tomasica@walla.c גלוסקין 29 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39504068

6963 אילן יניב   matevideos@gma מגרש 217 מושב פורת   ישראל ,ישראל 544522777

6964 אלעד ווקנין   djadi@hotmail.com צנחנים 4/13 תל אביב   ישראל ,ישראל 052‐6032736
6965 רון וסרשפרונג   yaniv.waser@gma טווס 12 הוד השרון 45353 ישראל ,ישראל 97403611 5.73E+08

6966 אילן שובר   isn9@walla.co.il אילנות חיפה   ישראל ,ישראל 528716109

6967 אמיר כהנא   amena19324@hot דיזינגוף נתניה   ישראל ,ישראל 98645362

6968 מאיה אוליאל   NIKITA335@WALL פינסקר תל אביב 31 ישראל ,ישראל 506510383

6969 אסף מור   mor_assaf@hotma הרותם 10 רשפון   ישראל ,ישראל 077‐4546880
6970 אופיר קרמון   jazzmok@zahav.ne מעפילי אגוז 91 תל אביב 67437 ישראל ,ישראל 052‐8805962 054‐20006

6971 שלום לביא   mlavi@walla.co.il ויגודסקי 7 ראשל"צ 75312 ישראל ,ישראל 528905522

6972 יאיר מרקו   yair‐m1@bezeqint סמטת רודן 1 חיפה 35590 ישראל ,ישראל 48336446 5.24E+08

6973 שמעון פיקרק   102s@walla.co.il בקעת הירדן 29 גני תקווה 55900 ישראל ,ישראל 523654054 7.76E+08

6974 גיל שוויצר   nimrodkoren@gm איבשיץ 6 תל אביב 62741 ישראל ,ישראל 544552008

6975 שלומי בלס   shlomiballas@yah לוין קיפניס 3 תל אביב 69626 ישראל ,ישראל 36446128 5.26E+08 36498993

6976 דוד טלבי   d14246@017.net. פטל 19 יבנה 81553 ישראל ,ישראל 08‐9436283 5.29E+08

6977 אלי והבה   vahava1@bezeqin אילנות 21 חיפה 34324 ישראל ,ישראל 48364644 5.23E+08

6978 אלה דר   MICHA&MARVELL11/1 שלמה קליין עכו 24600 ישראל ,ישראל 49815672

6979 גיא יצחק   gai_eng@bezeqint דב הוז 9 פתח תקוה 49406 ישראל ,ישראל 054‐3200330 03‐922551

6980 יצחק ששון   igoanas@walla.coמשמרקיבוץ משמר הנג קיבוץ 85315 ישראל ,ישראל 9999999 5.46E+08 9999999

6981 יהודה אלדן   yehudaeldan@gm ריינס 19 תל אביב   ישראל ,ישראל 578188154

6982 חביאר בליך   javieri25@yahoo.c הרצליה פיתוינגיט 38 ב   ישראל ,ישראל 052‐2237394
6983 בועז הילל   boazhillel@hotma זבוטינסקי תל אביב   ישראל ,ישראל 526484868

6984 ליאור אליאס   liorelias@gmail.co הקירטון 4 מעלה אדומ 98554 ישראל ,ישראל 02‐5905295 050‐62552

6985 אפרים שטנגל   efraimsht@bezeqi6 שושנת הכרמל חיפה 34322 ישראל ,ישראל 48371371 5.47E+08

6986 ליאור טוכנר   ltuchner@walla.co בליטנטל 24 חיפה   ישראל ,ישראל 48262666 5.05E+08 48266212

6987 אלעד ווקנין   dj_adi@hotmail.co צנחנים 4/13 תל‐אביב   ישראל ,ישראל 052‐6032736
6988 שי אדלר   tsht2@walla.co.il שיבת ציון 18 ראשל"צ   ישראל ,ישראל 503027710

6989 יצחק גינזבו גינזבורג   ikagi@walla.co.il מגן מגן 85465 ישראל ,ישראל 08 9983286 5.48E+08

6990 יוסי אלקרייף   elkriefy@walla.co. השלום 94/1 באר שבע 84436 ישראל ,ישראל 054‐4318096
6991 איל אריה   earie@012.net.il סמטת הערמונים קדימה 60920 ישראל ,ישראל 09‐8919305 050‐59736

6992 רינה בן גיגי   avi_ms@hotmail.c שבט לוי 4/2 אשדוד 77676 ישראל ,ישראל 88555241 5.26E+08

6993 מוטי לבון   moty_l@hotmail.c0/14 ההסתדרות קרית ים 29056 ישראל ,ישראל 02‐622‐5288
6994 איל הלל   eyaledna@netvisio אשכולות כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 49880680 5.24E+08

6995 אבנר נחום   avnern@013.net.i עין גדי 18/34 באר שבע   ישראל ,ישראל 86430268 5.45E+08

6996 אילן צדוק   tsadok12@netvisio6 הגיבור האלמוני תל אביב   ישראל ,ישראל 7305151 5.22E+08

6997 אודי אודי   WWW.MSAR.CO.I 1 נתניה 1 ישראל ,ישראל 1 1 1

6998 alexander kigel   a_kigel@walla.comhanita haifa 32443 ישראל ,ישראל 48220928 5.48E+08

6999 סמדר אילוז   smadarel1@bezeq חשון 40 אשדוד 77704 ישראל ,ישראל 08‐8553097 052‐67839

7000 נתי רבין   naty_rabin@hotm הר הצופים 32 חולון 58492 ישראל ,ישראל 35592883 5.42E+08

7001 Isaac Shenberg   isaac.shenberg@z 19 Hof HashenhHaifa 34980 ישראל ,ישראל 0544 366 701
7002 ליהי מנדלבוים   lihi_men@hotmai מבוא נתן 11 א רמת גן   ישראל ,ישראל 506985288

7003 עדי אליאס   adi1485@gmail.co173/23 ש"י עגנון אשקלון 78640 ישראל ,ישראל 578160566



7004 טל חזן   aurax@bezeqint.n חוחית 13 זכרון יעקב 30900 ישראל ,ישראל 777009336 5.06E+08

7005 ז'אן גליל   smr65@bezeqint.n האתרוג 4 פרדס‐חנה 37080 ישראל ,ישראל 04‐6231732 054‐47045

7006 נדב איפרגן   nadav2454@walla תאנה 44 דימונה 86000 ישראל ,ישראל 523912424 86553049

7007 משה בכר   bamoshe@hotma הכנרות 29 כוכב יאיר 44864 ישראל ,ישראל 97493822 48317027

7008 נחשון בגון   email.co.il@gmail. מבשרת ציוןהזמיר 10 90805 ישראל ,ישראל 524200982 7.78E+08

7009 משה בכר   bamoshe@hotma הכנרות 29 כוכב יאיר 44864 ישראל ,ישראל 97493822 48317027

7010 Ionas lomonovici   chess10@012.net.hagalil no:17/1 Haifa 32241 ישראל ,ישראל 04‐8122549 052‐89427 ‐

7011 שלומי אטיה   shlomi_atia@hotm תמנע 15 מיתר 85925 ישראל ,ישראל 86518671 5.23E+08

7012 אייל אסולין   saharuri@walla.co אטד 80 באר שבע   ישראל ,ישראל 86281286 5.07E+08

7013 efim kolodizner   efim.kolodizner@g71/35 העצמאות אשדוד   ישראל ,ישראל 88664113 5.45E+08

7014 ערן פרידלנדר   blue_bird00@wallהר הצופים 1 דיר רחובות 76620 ישראל ,ישראל 054‐7884855 052‐36015

7015 avi evan   ivanavi@013.net.i shlomo hamele ashdod 77496 ישראל ,ישראל 522760076

7016 aba shvets   ovod7@rambler.rugalil10 2 kiriat balik 27019 ישראל ,ישראל 48492045 5.26E+08

7017 יאיר אלקיים   yair@yairbit.co.il אדם ירושלים 92280 ישראל ,ישראל 26737271 5.44E+08 26737312

7018 andrei lucaci   andreilucaci@013 ganei aviv admoLod 71473 ישראל ,ישראל 89207170 5.46E+08

7019 שמואל שטמפטר   shtamf@bezeqint. בדולח 5 אשקלון 78487 ישראל ,ישראל 86712777 5.08E+08

7020 כורך זאב   zeev89@bezeqint רותם 4 קירית אתא 28233 ישראל ,ישראל 48480528 5.23E+08

7021 Daniel Even‐haim   daniel.even‐haim@Igal Alon 7 Tivon 36082 ישראל ,ישראל 04‐9830778 054‐78850

7022 אלכסנדר ליבשיץ 3.21E+08 alexl15@netvision בן יהודה 22 חיפה 33064 ישראל ,ישראל 072‐2111838 050‐81854 072‐2111838

7023 רחלי הנדרסון   buzibuster@gmail פקאן 30 עפולה 18396 ישראל ,ישראל 524472007

7024 יעל מור   tuvmov@012.net. יצחק בן צבי 92 קרית אתא 28000 ישראל ,ישראל 773442839 5.28E+08

7025 מיכל קושניר   michal.kushnir@b בן צבי 28 גבעתיים 52623 ישראל ,ישראל 37316226 5.42E+08

7026 אלי אברהם   eliav1@013.net הרקפת 25 כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 09‐8987601
7027 אריאל לאוב   ariel.laub@gmail.c בני משה 8 תל‐אביב 62308 ישראל ,ישראל 03‐5445685 054‐63809

7028 רון לב   lev_ron@walla.co בשמת שוהם 73142 ישראל ,ישראל 03‐9794000 5.09E+08

7029 דרור גורן   dror@mainnet‐plc וויצמן נתניה 42253 ישראל ,ישראל 054‐5445860
7030 אבי זייציק   a_zaichik@walla.c מגדל העמקנוף העמק 4/10 23504 ישראל ,ישראל 547277992 5.47E+08

7031 חיים שור   kshore@migdal‐gr הדביר 10 חדרה 38418 ישראל ,ישראל 6211808 04 5.03E+08

7032 dimitry davidov   mitia_davidov@mmalkey israel 15kiriat‐gat 82009 ישראל ,ישראל 86817981 5.44E+08

7033 sss חיעחציע   sd@123 defvgg sgftghhb 4324 ישראל ,ישראל 2342344 234444 234444

7034 יוחאי דימנט   halelya@014.net.i חכם שלום ירושלים 94516 ישראל ,ישראל 26241708 5.26E+08

7035 איתי לוינסקי   ITAY.LEVINSKY@G הרקפת 13 רמת אפעל 52960 ישראל ,ישראל 544261082

7036 שגיא אברבך   sagiab@gmail.comאשכול לוי 5א דיר קרית מוצקי 26397 ישראל ,ישראל 077‐3322435 0506‐5343

7037 eli mirila   elimiril1@013.net6\14 שד ירושלים אשדוד 77523 ישראל ,ישראל 08‐8558192 5.45E+08

7038 גליה חריש   ayelets@jvpvc.comאגודת הספורט ה ירושלים 91487 ישראל ,ישראל 26409018 26409000 26409065

7039 איל שרון sharoneyal@hotm 30 דובנוב חיפה 32205 ,ישראל ישראל 542440965

7040 טלי גל   talig@taldor.co.il הר ציון 32 ראשון לציון 75328 ישראל ,ישראל 054‐8004974 054‐80049

7041 אריק קורשין   doctorarik@gmail ספיר 50 פתח‐תיקוהאבן   ישראל ,ישראל 03‐9138888 052‐48640

7042 תומר נבון   tomernavon@gma צה"ל גבעתיים 49521 ישראל ,ישראל 774244600 5.24E+08

7043 מורן בלפרמן   moranbelferman@ עצמאות 67 אבן יהודה 40500 ישראל ,ישראל 528118836 5.28E+08

7044 אלי כרמלי   carmalye@bezeqin הרצל 73 כפר סבא 44213 ישראל ,ישראל 97658277 5.26E+08

7045 קורנית סטולר   koranit@gmail.com מלצ'ט 8 תל אביב 65215 ישראל ,ישראל 054‐2226998
7046 ברוך שפי   webmaster@meru ארגמן 196 עתלית 30300 ישראל ,ישראל 508920788 99574622

7047 יצחק שלום   shalomiz@gmail.c הברקן 27 ראשון לציון 75437 ישראל ,ישראל 03‐9623489 054‐49845

7048 Roman Tsilshtein   romzes@bezeqint Dov Sadan 9/2 Jerusalem 97844 ישראל ,ישראל 26560204 5.45E+08

7049 אושרי כהן   xxx_x1@walla.com הזמיר עפולה 18746 ישראל ,ישראל 507904258

7050 אייל אזרד   eyaz@netvision.ne התקומה רעננה   ישראל ,ישראל 057‐8132330 077‐40037

7051 דניאלה ברוכה   robertbr@012.net נעמ"ת 28 חיפה 34670 ישראל ,ישראל 04‐8110639
7052 אולג פריימוביץ'   ofraimov@bmc.co גלוסקין 15/14 ראשל"צ 75261 ישראל ,ישראל 544479365

7053 בןציון הלוי   benn1082@zahav האלונים נצרת עילית 17510 ישראל ,ישראל 04 6554815 5.78E+08 04 6463119

7054 יןסי מלכה   yossima@bezeqin דרך עכו53 קריית מוצק   ישראל ,ישראל 523516699 7.77E+08

7055 יואל שרון   sharon_yoel@bez שוהם צור יגאל 44862 ישראל ,ישראל 97495795 5.47E+08

7056 גנאדי גולצמן   ggolthman@hotm מרגולין ראשל"צ   ישראל ,ישראל 052‐3335248
7057 alexander shein   rosashein@walla.clevontin 19 b rishon le‐zi 75315 ישראל ,ישראל 03‐9696968
7058 איתן כרשיש   karshish@gmail.co עקיבא 9 רעננה 43260 ישראל ,ישראל 054‐5565205
7059 רם ורנר   verner@vernerma קהילת סופיה 8 תל אביב   ישראל ,ישראל 03 6477683 050 94776

7060 יחיאל צבי סופר   tzsofer@walla.co.i שערי צדק 7 ירושלים 94360 ישראל ,ישראל 26247916 5.25E+08

7061 Robin Saffer   s0s0_meme@yaho3 הרטוב 34 דירה בית שמש 99015 ישראל ,ישראל 548153953 5.48E+08

7062 רביד יצחק   Ravidizak@gmail.c ת.ד 170 נגבה 79856 ישראל ,ישראל 548001737 86774606

7063 רם משולם   menashe0788@ho הזמיר יבנה 81524 ישראל ,ישראל 0547‐571349
7064 גררדו שניר   gmsnir@beitkama ד.נ.נגב בית קמה 85325 ישראל ,ישראל 08‐9915408 052‐60154

7065 tamir levin   tamir@dori.co.il ‐ kibuts mef 79160 ישראל ,ישראל 08‐6891061 050‐64060 35460236

7066 שלמה חכים   s_hakim@inter.ne כיסופים 7 תל אביב 69355 ישראל ,ישראל 054‐4232810 03‐6452810

7067 זוהר דרפקין   zzorix@gmail.com כצנלסון פ"ת 12345 ישראל ,ישראל 544344851 5.47E+08 1.23E+08

7068 גיורא גרי   nogager@gmail.co ההגנה44 נהריה 22313 ישראל ,ישראל 49921058 5.29E+08 49921058

7069 נטע יהלום   netay@012.net.il טרומפלדור קרית אתא 28084 ישראל ,ישראל 04‐8438254 072‐21107

7070 שמואל פיק   shmuelpick@hama קיבוץ המעפ1 38857 ישראל ,ישראל 04‐6367954
7071 גל בלנק   gleb99@hotmail.c7/4 ח.מ .שפירא אשדוד   ישראל ,ישראל 545928199

7072 Barry Sirote   barry@sirote.net Esther HamalcaModiin 71700 ישראל ,ישראל 08‐971‐7026 052‐579‐18

7073 עו"ד נתנאל בירן   biranati@netvision יבנה 28 תל אביב 65791 ישראל ,ישראל 544795265 5.42E+08

7074 ראיסה רודוי   raya58@walla.com\23 הששה עשר ירושלים 97534 ישראל ,ישראל 02‐5849712 054‐53010

7075 נדב קופיאצקי   fishking@walla.co אזרע אפרת 90435 ישראל ,ישראל 02‐9933811
7076 עודד נורמן   olnorman@gmail. ברנר 28 רעננה 43606 ישראל ,ישראל 542355001

7077 אלון ארדי   aaradi@gmail.com מרסיי 14/7 חיפה 35594 ישראל ,ישראל 054‐4299819
7078 שמעון אמר   shimi@silmail.com ז'בוטינסקי 29 פתח  ‐תקוו 49414 ישראל ,ישראל 39219054 5.27E+08

7079 סימון ברק   simon2507@beze אסירי ציון 3 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 03‐9229659 5.44E+08 03‐7516491

7080 סימון ברק   simon2507bezeqin אסירי ציון 3 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 03‐9229659 5.44E+08 03‐7516491

7081 יואב אקשטיין   yoavek@013.net השקמה 6/6 קרית אונו 55458 ישראל ,ישראל 08‐9323989 052‐33876 08‐9323988

7082 סימון ברק   simon2507@beze אסירי ציון 3 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 03‐9229659 054‐42443 03‐7516491

7084 אליסיה כהן   alicia8@walla.co.i השיטה 3 כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 04‐9584369 5.23E+08

7085 מלי ברכה   MALI_BRACHA.WA נורדאו 13 נתניה 42347 ישראל ,ישראל 98354310 5.47E+08

7086 simon perez   shisho8@gmail.co5/17 מבצע אסף באר שבע 84496 ישראל ,ישראל 86411594 5.47E+08 86411594



7087 sharon samson   sharon_samson@w אמנון ותמר נתניה   ישראל ,ישראל 052‐2593754
7088 reuven amir   reuvenamir@nana ביל"ו 44 ראשון לציון 75321 ישראל ,ישראל 03‐9564213 054‐74619

7089 יהודה כהן   yehudanat@walla מושב בני ראהברוש   ישראל ,ישראל 774050405 5.42E+08

7090 אלי יפה   efrahe@nana.co.il קדושת לוי ביתר   ישראל ,ישראל 527620007

7091 מיכאל כץ   lm‐ltd@zahav.net. רביבים 51 ראש העין 48621 ישראל ,ישראל 03‐9011823 0523‐7411 03‐9013893

7092 Israel Massad   imassad@shalag.cUpper Galilee Kibbutz Sh 12135 ישראל ,ישראל 544277851

7093 דנה לבאור   danaya5@walla.co גד מכנס 26 פתח תקווה 49357 ישראל ,ישראל 077‐8188858 054‐64114 077‐8188858

7094 פרנקל‐מילרחגית   hagitfm@yahoo.co ד.נ .גליל מעקיבוץ סער 22805 ישראל ,ישראל 04‐9856722 5.07E+08

7095 קובי כספי   caspi@013.net.il זאב 6 א גני תקוה 55900 ישראל ,ישראל 052‐2675645
7096 אלון אברג'ל 61263869 alonabergel@nana קנדי 768/9 אור‐עקיבא 30600 ישראל ,ישראל 504484884 46363543

7097 ברוך רזניק   baruch@reznik‐arc נרקיס 4 ירושלים 92461 ישראל ,ישראל 02‐6253268 054‐72341 02‐6254197

7098 יוסי מצגר   yossi1945@walla.c האלון 6\38 רמת ישי 30095 ישראל ,ישראל 49836268 5.24E+08

7099 גיא נזרי   guyniz@yahoo.com קרן היסוד8 בת ים 59624 ישראל ,ישראל 35510878 5.45E+08

7100 אורלי גל   ORLygal@gmail.co משמרדואר נע נגב קיבוץ 85315 ישראל ,ישראל 502000545

7101 assi jakoby   assij@hotmail.com אלתרמן הרצליה   ישראל ,ישראל 054‐5551030
7102 יאיר אור   yairaviaor@gmail. ד.נ חפר קיבוץ מגל 38845 ישראל ,ישראל 46287858 5.78E+08

7103 איתי הינדי   hindy0123@yahoo חביבה רייך גבעתיים   ישראל ,ישראל 548162066

7104 רחלי הנדרסון   buzibu@walla.com פקאן 30 עפולה 18396 ישראל ,ישראל 524472007

7105 דוד הוכמן   srdh11@gmail.com אברבוך 27 רמה"ש   ישראל ,ישראל 523678157

7106 מנחם נחום   meny_n1@012.ne שמחה הולצברג רחובות 76661 ישראל ,ישראל 89350381 5.45E+08

7107 מאיר פורת   poratmeir@gmail.הבריגדה היהודית הרצליה 46159 ישראל ,ישראל 776631239 5.08E+08

7108 שמוליק בכר   al_gir@walla.com צירלסון 10 פתח תקוה 49382 ישראל ,ישראל 054‐7480677
7109 יניב שריד   rsarid11@walla.co יוסף צבי 1 רמת גן   ישראל ,ישראל 03‐5713908 052‐46172

7110 אליהו נימני   anatnimni@walla. אלוף דוד 179 רמת גן 52236 ישראל ,ישראל 36313780 5.08E+08 36127500

7111 רואי ששון   royss@bezeqint.n הרצוג 13 רמת השרון 47282 ישראל ,ישראל 03‐5495788 5.49E+08 03‐5497840

7112 צפריר טוקר   xroni11@gmail.co ישראל ישעיהו קרית ים 29082 ישראל ,ישראל 774193419 5.05E+08

7113 אלכס פרייטר   fraiter4@walla.co סן מרטין 64/7 א לוד 71279 ישראל ,ישראל 523988564 5.04E+08

7114 סוהיל עבדאלגני   dr_suhi@walla.co. 17‐May נחף 20137 ישראל ,ישראל 49081378

7115 אריה שורץ   aryesch@gmail.co אירוס הנגב 99 ב"ש   ישראל ,ישראל 057‐2444048
7116 פנחס יעקב   fyakov@zahav.net3/5 יוחנן בן זכאי ירושלים 93186 ישראל ,ישראל 0544/639699
7117 רוני סימון   ronny@pitkit.co.il אחד העם 11 א קדימה 60920 ישראל ,ישראל 98990054 5.28E+08 98990054

7118 אלי פרנק   e_frank@netvision ראשון לציון 14 נתניה 42274 ישראל ,ישראל 09‐8820882 0522‐6547

7119 נמרוד בריל   brill@beeri.org.il בארי קבוץ בארי 85135 ישראל ,ישראל 549718445 89949269

7120 ליעד פיין   natalee03@walla. שבזי 155 ראש העין   ישראל ,ישראל 544870102 5.76E+08 03‐9011796

7121 דמיטרי זילברמן   simon19940@wal ש'ד הדקל 3207 בית שמש 99532 ישראל ,ישראל 523401513

7122 דבורה אברהמי 0528962106a@gm שהעמק בית מושב 30046 ,ישראל ישראל 077‐9101850 052‐89621

7123 דוב לוי   ddml@013.net הלחי 3 קריית ביאל 27000 ישראל ,ישראל 523292837

7124 דוב לוי   ddml@04113.net הלח"י 3 קריית ביאל 27000 ישראל ,ישראל 523292837

7125 אבדאלה חסון   hason@013.net הלחי2 קריית אתא 27000 ישראל ,ישראל 523292837

7126 מריה בדיקה   maria@livedns.co רחוב עיר 12345 ישראל ,ישראל 9999999

7127 ddml levi   ddml22@013.net kddd dkdde 27000 ישראל ,ישראל 523292837

7128 יואב שחק 33141326 yoav.shahak@gma ענבר 13 מודיעין 71725 ישראל ,ישראל 054‐4488771
7129 סרגיי לויצקי   sergey.levitsky@g משה דיין 4/7 חדרה 38000 ישראל ,ישראל 543070328

7130 משה הרציג   hertzig@inter.net. אבא הלל סילבר רמת‐גן 52522 ישראל ,ישראל 03‐6138785 03‐506141 03‐6138559

7131 יעקב לירז   Kobi@Liraz.net זית 10 כרמי יוסף 99797 ישראל ,ישראל 08‐9286901 050‐53314

7132 אלכסנדר קירזנר   aflek@walla.com820/5 נצרת‐עיליתדרך העמק 17000 ישראל ,ישראל 542070428

7133 דניאל סנדרוביץ   alonsenderovitz@ קיבוץ מעניתד.נ מנשה 37855 ישראל ,ישראל 04‐6375311 054‐49213 ‐

7134 אורן תמם   ofek‐99@bezeqintהתלתן 8 קרית ה נתניה 42524 ישראל ,ישראל 98331414 5.78E+08 98331414

7135 עמית בן דוד   amitb_d@hotmail הדסה תל אביב   ישראל ,ישראל 578127907

7136 דוד אהרוני   david.aharoni@gm חיסין 8 פתח תקוה 49381 ישראל ,ישראל 03‐6265022 050‐56673

7137 ניר בר יהודה   nirgerry@walla.co ארבל 21/ב ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39690117 5.48E+08 39678826

7138 תום מוסטקי   electroshop@musירושלים 15 , חצר יפו   ישראל ,ישראל 544260826 5.44E+08

7139 אוסקר היימר   jony4321@netvisi גרנות הגלילגרנות 33 22868 ישראל ,ישראל 050‐8826140 0‐9806194 04‐980656

7140 Ilya Zegelman   ilya.zegelman@intHaZamir 13/23 Nahariya 22260 ישראל ,ישראל 054‐7885815
7141 אהוד עומר   udiomer@netvisio אלתרמן 5ב נס‐ציונה 74058 ישראל ,ישראל 08‐9400537 08‐9400537

7142 עדן פרי   edeniko@gmail.co אהרון יריב 12 חולון 58456 ישראל ,ישראל 528489312

7143 אילן עמר   simona123@nanaמושב עוצם מספר מושב עוצם 79350 ישראל ,ישראל 86848273 5.23E+08

7144 vladimir vaiser   mishpahavaiser@ysinai,38/32 beer sheva 84749 ישראל ,ישראל 508958771 86412315

7145 גיל קצב   gilk210@walla.comקיבוץ מעלהקיבוץ מעלה גלבו 19145 ישראל ,ישראל 526906707 46067530 46067521

7146 אבי  דניאל   sarit@jkp.co.il מושב תרום 80 מושב תרום 99730 ישראל ,ישראל 508844421 5.09E+08 29925021

7147 טל אוטמזגין   otmaztal@012.net14‐  מגדל העמקהנגב 2 דירה   ישראל ,ישראל 04‐6040223 052‐62539

7148 יוסי יוסיפון   yorac@yahoo.com תאשור כפר סבא 44382 ישראל ,ישראל 09‐7662326 03‐903110

7149 רולי ברייטמן   brolly@012.net.il חיים לסקוב 6 הוד השרון 45314 ישראל ,ישראל 09‐7450048 052‐54205

7150 אוהד לוי 25448721 ohados@gmail.co1 הכנסת הגדולה תל אביב 62917 ישראל ,ישראל 545893015

7151 אילן פרי   ilanperi@gmail.coיצחק שדה 69ב ד תל אביב 67066 ישראל ,ישראל 054‐4461393
7152 אמנון פינקלשטיין   amnonfi@clalit.or רות 31 חיפה   ישראל ,ישראל 506261326 48375518

7153 אילן שם‐טוב   ilans@tadspec.com חשון 18 אשדוד 77755 ישראל ,ישראל 052‐8382967 077‐20722

7154 ינון כץ   inon_katz@hotmaNA מושב רם‐א 19205 ישראל ,ישראל 524573490 7.79E+08

7155 יבגני בוקסר   clockwise2@gmail הארז 63/7 עפולה 18766 ישראל ,ישראל 054‐3164060
7156 אהוד בידרמן   bider1@inter.net. דובדבן 20 קדימה 60920 ישראל ,ישראל 578189347

7157 ליאורה גולדברג   liora‐gal@013.net אברהם קרן 45 כפר סבא 44208 ישראל ,ישראל 97657995 5.42E+08

7158 חנן סוקניק   hanans1@bezeqin דרזנר 8 תל‐אביב 69497 ישראל ,ישראל 03‐6419490 0526‐2117 03‐6430989

7159 איציק ואזה   izy10@nana.co.il ת.ד 97 שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39732087 5.5E+08

7160 מרים הכרי   miriam_hekre@w האורן 5 חדרה   ישראל ,ישראל 46341189 5.06E+08

7161 אריאל פרטוש   partush@msn.comהגומא 449/9 גיל ירושלים 93897 ישראל ,ישראל 506999884 26763894 26763894

7162 ישראל בארי   israel.beery@gma דולצ'ין 9/6 חיפה 32882 ישראל ,ישראל 04‐8230667 052‐85136 04‐8790955

7163 סטניסלב ליכטשטיין   stas@matrix.co.il תפוח ערד   ישראל ,ישראל 546683941 89957553 86200380

7164 שרה חפר   sarah.hefer@gma בנימין מטודלה ירושלים   ישראל ,ישראל 524592336

7165 גולן מזרחי   golanm5@hotmai הצדף 18 צוקי ים   ישראל ,ישראל 052‐5554555
7166 mirko borich   mirkoboric@gmai jabotinsky 37/6 givatayim 53317 ישראל ,ישראל 03‐7312814 5.45E+08

7167 תם אינבינדר   etom@bezeqint.n ישי ירושלים 93544 ישראל ,ישראל 508573318 5.09E+08

7168 ציפי אדיב   jennyndan@hotm שטרוק 10 חולון   ישראל ,ישראל 506666127



7169 איילת תיבון   ayeletpriel@hotm מאפו 6 ירושלים 94189 ישראל ,ישראל 545718245

7170 חיים נודלמן   haimn@aipm.co.il חרמון 33 נופית 36001 ישראל ,ישראל 04‐9536622 052‐36054

7171 ציון קובי   info@rcsin.com השייטת 3 דירה 1 נס ציונה 74208 ישראל ,ישראל 054‐4360528 08‐938000 08‐9396905

7172 יאנינה יגורובסקי   yegor@bezeqint.n השריון 6/5 נס ציונה 74061 ישראל ,ישראל 89380560 5.08E+08

7173 אייר עוזיאל   erouziel@gmail.co יפעת 1א ת"א 69417 ישראל ,ישראל 526397989 36470952

7174 יחיאל ויצמן   chilikweizman@gm הגליל רעננה 43251 ישראל ,ישראל 97486622 5.29E+08

7175 רועי יודסין   royudassin@hotm אבן גבירול 40 תל אביב 64364 ישראל ,ישראל 054‐7234429
7176 יאיר יהודאי   yair1140@walla.co בנה ביתך 214 חצור הגליל 10300 ישראל ,ישראל 526709062 5.06E+08

7177 ליזה מיטניק   victor35@pisem.n גד מכנס 4 דירה פיית   ישראל ,ישראל 523989271 5.24E+08

7178 עופר שושן   ofer97@yahoo.co יפה נוף 6 צפת 13407 ישראל ,ישראל 04‐6923144 5.45E+08

7179 שלמה בן ימיני   zviya3@bezeqint.n קרינצי 23 רמת גן   ישראל ,ישראל 054‐6665334
7180 סיגלית ברזלי   SIGAL‐BR@ZAHAV בית 289 מצפה אביב 20187 ישראל ,ישראל 04‐8404085 054‐66779

7181 גרגורי מסרמן   grishka@gmail.com אביגיל חיפה 34674 ישראל ,ישראל 523740179

7182 שמעון וחניש   shimonwanich@w2/3 שער האריות אשדוד   ישראל ,ישראל 88640369 5.22E+08

7183 מאיר בוקריס   DP17856@ELBIT.C31/1 אביר יעקב נהריה 22241 ישראל ,ישראל 544820429 49827267

7184 רוברט כחלון   robertk@bezeqintהשקמה50בת ים בת ים   ישראל ,ישראל 505289847

7185 אורי סלושני   urislushny@gmail. ישעיהו 16 תל אביב   ישראל ,ישראל 544626475

7186 גיא חנקין   guy_hankin@hotmירושלים ת.דהר הצופים מעונו 91240 ישראל ,ישראל 542025131 5.42E+08

7187 uri graiver   ugraiver@zahav.n narkis kfar‐vradim 25147 ישראל ,ישראל 49977015 7.78E+08

7188 טל אליס   tzonel@netvision. ציפורי ציפורי 17910 ישראל ,ישראל 04‐6464787 04‐646953 04‐6469536

7189 מאיר לוי   meir_levi@hotma5 אוסקר שינדלר באר שבע 84718 ישראל ,ישראל 08‐6493330
7190 doron Moskovich   doron32@bezeqin משה שרת 15א חיפה 26260 ישראל ,ישראל 04‐8725486 052‐47052

7191 אבי פוקס   avif64@zahav.net אלמוגן כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 09‐8989095 5.24E+08 09‐8989095

7192  מרדכי פרץ   perez47@zahav.ne109 רמת ממרא קרית ארבע   ישראל ,ישראל 29963224

7193 אולגה בורגזלייב   mezen@smile.net יד ושם באר שבע 84100 ישראל ,ישראל 524281059 5.25E+08

7194 יהונתן לרר   yonatan_le@walla הרצל 47 פתח תקוה 49437 ישראל ,ישראל 578187205 5.24E+08 39089510

7195 Dmitry hleymovich   shdmitry@gmail.c zipora tov 5/36 rehovot 76452 ישראל ,ישראל 89466762 5.47E+08

7196 מאיה מחנובצקי   rinar2806@walla.c מגדל העמקהעצמאות 79/3 23515 ישראל ,ישראל 528995935

7197 זוהר הולמן   zohar_1976@wall גרינבאום 11\ 8 נהריה 22407 ישראל ,ישראל 49925454 5.48E+08

7198 רוני כהן   ronik100@013.net הבשור שוהם 60850 ישראל ,ישראל 39711146 5.24E+08

7199 אירית שור   sapirir@netvision. דניאל מוריץ 48 תלאביב   ישראל ,ישראל 03‐6412345
7200 ולרי קרי   valerykr@gmail.co תל‐חי חיפה 33142 ישראל ,ישראל 544335703

7201 כוכי מלכה   star2010@walla.co מאירוביץ 53 ראשלצ 75319 ישראל ,ישראל 03‐9651349 052‐28065

7202 ארקדי פרברוב   f_arkadiy@yahoo. שד .גת 122/12 קרית גת   ישראל ,ישראל 504451218 5.02E+08

7203 פנינה פרידנזון   pnina@fridenson. רות 24 חיפה 34404 ישראל ,ישראל 48371075 5.26E+08 48642724

7204 יפתח יעקב בן yftah@netvision.n1 ירושלים שדרות אשקלון ,ישראל ישראל 08‐6733884
7205 אבי אברהמוב   leadani@rambler. תל חי אשדוד   ישראל ,ישראל 88676345 5.48E+08

7206 מנחם פיירברגר   fayermen@bezeqi יקינטון 67 חיפה 34792 ישראל ,ישראל 48323018 5.24E+08 48122915

7207 מאיה מחנובצקי   rinat2806@walla.c מגדל העמקהעצמאות 79/3 23515 ישראל ,ישראל 528995935

7208 ליאת מוסזדה   liati22@hotmail.co תרי עשר גאולים   ישראל ,ישראל 524898291

7209 Adina Geffen   adina.geffen@gmaNahal Uriah 1 Beit Sheme  ישראל ,ישראל 054‐841‐9088 02‐999‐908

7210 מירי גבאי   mirigab1@walla.co ישרש ישרש   ישראל ,ישראל 578152263

7211 אבי חזן   aviavih@yahoo.co ירמיהו 10 חולון 58835 ישראל ,ישראל 523778802

7212 עמוס אורן   amos@rsl.co.il פוגלמן מרדכי 3 קרית מוצקי 26418 ישראל ,ישראל 04‐8762107 054‐75566 04‐6547520

7213 ירון ורצקי   yaronwar@walla.c נחמיה 4 הרצליה 46371 ישראל ,ישראל 99500330 5.42E+08

7214 גיליה רביד   ravidnm@netvisio דלריינה 11 תל‐אביב 69545 ישראל ,ישראל 6471833

7215 עזרא בוזו   kudy1@@walla.co10 ברכה צפירה ירושלים 96920 ישראל ,ישראל 02 6428191 054 54651

7216 נעמי גולדנברג   naomigold@walla שד 'המאיי 13 ירושלים 96107 ישראל ,ישראל 26540362 5.45E+08

7217 יעל הירש   yaelhirsch@walla. הנשיא 10 אשקלון   ישראל ,ישראל 777012050 7.77E+08

7218 esther lea aziza   mr‐mendel@hotm 827 כפר חבד   ישראל ,ישראל 39605304 5.43E+08

7219 רוני שור   roniris@012.net.il קפלן נהריה 22426 ישראל ,ישראל 524379339

7220 שלמה מועלם   m4m@zahav.net.i13, פלוס מאתיים טבריה   ישראל ,ישראל 052‐6060707 052‐60607

7221 גולן בן דוד   golanbnd שפירא 37\3 עכו   ישראל ,ישראל 528676090

7222 איתי מוסביאן   etairoy@012.net.i3/1 ארבע ארצות תל אביב   ישראל ,ישראל 523946585

7223 דב מגד   yair_meged@wall השיטה 34 עומר 84965 ישראל ,ישראל 86469361 5.06E+08 86460657

7224 אלעד זאבי   eladzevi@zahav.n קפלנסקי 5 חולון   ישראל ,ישראל 03‐5043581 5.02E+08

7225 hanan buchbut   hanan@dialit.co.il בית חשמונאעינב 5 א   ישראל ,ישראל 522523662 03‐5595139

7226 שי מאור   shay191004@wall ברוריה 5 רג 52526 ישראל ,ישראל 525144435

7227 חנה רייניץ   garlic_a@dorot.or הסנה 4/40 אשקלון   ישראל ,ישראל 08‐6714198 08‐680840

7228 אוהד בר‐שם   ohad_barshem@h הנביאים 62 רמת השרון 47279 ישראל ,ישראל 578136706

7229 mendel aziza   esther‐lea@hotma 827 כפר חבד 72915 ישראל ,ישראל 39605304 5.43E+08

7230 david חרט   fanuny@gmail.com14/15 המייסדים אריאל   ישראל ,ישראל 052‐4803510 03‐906736

7231 יהורם לזבין   joramus@bezeqin4 התאנה 7 דירה קרית מלאכ 83036 ישראל ,ישראל 08‐8506986 054‐74770

7232 יריב נעים   mnaim@nioi.gov.i28/5 ראובן ארזי ירושלים 97822 ישראל ,ישראל 25832323 5.06E+08

7233 יואב טויק   twik@hotmail.co.i הכבאים 21 ר"ג 52255 ישראל ,ישראל 054‐4596302
7234 אייל שחום   eyalsh1110@walla אליעזר שמואלי באר שבע 84254 ישראל ,ישראל 522718819

7235 יניב סמילנסקי   ysmilansky@gmai האומן 9 ירושלים   ישראל ,ישראל 050‐8212021 02‐679711

7236 איתן הורביץ   eitan@il‐synergy.c אז"ר 118/1 כפר סבא 44505 ישראל ,ישראל 525976688

7237 דורון טייב   dorontnt@nana.co בן גוריון 3 חולון   ישראל ,ישראל 508910700

7238 מרינה סידלסקי   ngc5139@gmail.co נתיב חן 47 חיפה 32688 ישראל ,ישראל 547595177

7239 ליאור כץ   lior_katz@walla.co הדקלים 7 פרדס חנה   ישראל ,ישראל 542310336

7240 יעקב בן‐עגו   yaakov770@012.n קיבוץ שומריה ד.נ הנגב 85336 ישראל ,ישראל 773545770 5.45E+08

7241 אסי בוהדנה   asioron@walla.com קציעות 632 דימונה 86018 ישראל ,ישראל 528440222

7242 אלירן אלמוג   emanuel‐10@beze רנן רנן 85110 ישראל ,ישראל 572761023 5.73E+08

7243 אילן לוי   el15@walla.co.il השושן 6 פרדסיה 42815 ישראל ,ישראל 054‐4814693 054‐54501

7244 שמעון פריתס   pritas@zahav.net. כץ 29 פתח תקוה 49374 ישראל ,ישראל 39369819 5.25E+08

7245 oleg shapiro   uncle_grga@yaho ha‐galil 24/5 kfar‐saba 44233 ישראל ,ישראל 054‐2123685 09‐766761

7246 ronen lev   ronenlev133@013 הפרחים ידידיה   ישראל ,ישראל 98623640

7247 ערן שפירא   eransh05@gmail.c הסירה 2 כפר ויתקין 40200 ישראל ,ישראל 98665686 5.23E+08

7248 רונן דיאמנט   jango2@netvision אנילביץ נתניה   ישראל ,ישראל 523446661 7.77E+08

7249 מיכל בן‐אמוץ   miorben@yahoo.c תור קיסריה 38900 ישראל ,ישראל 054‐4397774 04‐6100774

7250 איציק כהן   itzikctzk@walla.co1/9 גבריאל טרק ב"ש   ישראל ,ישראל 86493119 5.25E+08



7251 דן שמחי   dan40@012.net.il טרומפלדור 20 נתניה 42246 ישראל ,ישראל 98614998 5.26E+08

7252 גילה שמואלי   gila177@walla.co. הנבל 21/3 מעלה אדומ 98380 ישראל ,ישראל 773352592 5.02E+08

7253 אמיר לב   amir@lev.cmpdem באר גן 17 עין ורד 40696 ישראל ,ישראל 09‐7961110 5.45E+08

7254 אלון קור   alonkor@012.net. הופיין תל אביב 69103 ישראל ,ישראל 03‐6436499 054‐44337

7255 שי תקוע   stekoa@gmail.com עמק זבולון 18 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 542479797

7256 זיו מור   alona22@012.net פינשטיין ראשון לציון   ישראל ,ישראל 547076734 7.72E+08

7257 מקס פודרבינוק   dpodrabinok@gm בן צבי 85/1 נתניה 42422 ישראל ,ישראל 523879645

7258 yaron rapoport   yaron@giv‐solutio הורד 23 כרמי יוסף 99797 ישראל ,ישראל 548185545

7259 דניאל חזן   hazandaniel@beze אילון קיבוץ אילון 22845 ישראל ,ישראל 49806883 5.27E+08

7260 sergey shlomov   xtrim@bk.ru ishayagu kf‐saba   ישראל ,ישראל 547607213 5.48E+08

7261 דוד סומך 42012997 somech90@gmail הורוביץ 24 ראשון לציון 75233 ישראל ,ישראל 39659625 5.24E+08

7262 לירון בק   lironbeck@gmail.c הסמדר בנימינה   ישראל ,ישראל 46388254 5.26E+08

7263 רפי לוי   levi_rafi@012.net דן 1 דן 12245 ישראל ,ישראל 46953997 5.47E+08

7264 גולן סרוסי   golan82@gmail.co82 יוחנן הורקנוס באר שבע 84554 ישראל ,ישראל 578113468 5.27E+08

7265 NATI HAYUN   PATISH@GMAIL.C ראש פינה הרצליה 46384 ישראל ,ישראל 054 7785829
7266 יערה כהן   yaaronet123@gm הפלמ"ח גבעתיים 53406 ישראל ,ישראל 545702620 5.46E+08

7267 חני פרי   hanni.perry@gma יערה יבנה 81610 ישראל ,ישראל 522689809

7268 שירי רוקח   rokach_s@mac.or הגורן 7 צפת 13200 ישראל ,ישראל 04‐6972079 050‐88021

7269 נעמה דגן   naamadn@gmail.c הקיבוצים 9 קרית חיים 26256 ישראל ,ישראל 523550161

7270 ניסים כהן   ancomp@012.net מכבים רעותערבי נחל 43 71908 ישראל ,ישראל 89264099 5.24E+08 89264099

7271 אבי יעקב   avi9878@walla.co החרצית 10/1 גבע בנימין   ישראל ,ישראל 25858216 5.03E+08

7272 חננאל מנטל   mantel@netvision מנחם בגין ג'שמואל   ישראל ,ישראל 35327765

7273 אלכסנדר וגאייב   eskander@walla.c אנה פרנק פתח תקווה   ישראל ,ישראל 542254004 5.27E+08

7274 עמי מגיד   amimagid@hotma איכילוב נתניה 42445 ישראל ,ישראל 98841859 5.46E+08

7275 ליאור אריה   arye101@bezeqin התאנים 30 חדרה 38238 ישראל ,ישראל 46202426 5.05E+08 46202426

7276 פיני אדרי   edry_@bezeqint.nמבוא בנימין שלום ירושלים 97587 ישראל ,ישראל 02‐6560014 052‐24550

7277 נאסר שקור   nasershakour@gm בילהרץ 3 חיפה 35024 ישראל ,ישראל 48511108 5.46E+08 48295703

7278 דוריאן וולובסקי   dorian@netvision. גרינבוים יצחק 2 חיפה 34987 ישראל ,ישראל 48256235 5.22E+08

7279 דווי אביטל   daviavital@hotma נילי 42 נתניה 42382 ישראל ,ישראל 052‐2626717
7280 יוגב דבי   yogev_debbi@hot כהנשטאם 11 תל אביב   ישראל ,ישראל 054‐7884752
7281 חנן קורן   hrkoren@bezeqint הניצנים 8 הרצליה 46485 ישראל ,ישראל 09‐9558812 054‐77736 09‐9541945

7282 חן מלניק   cmelnik@walla.co וינגייט 82 באר שבע 84428 ישראל ,ישראל 054‐2458325
7283 בני מגן   benny3108@walla הרצל 17 קרית מלאכ 83013 ישראל ,ישראל 542557071

7284 שלומי אשר   bigoo@bezeqint.n רמת הגולן 18 חולון 58497 ישראל ,ישראל 03‐5592321 052‐55445

7285 ורד גרוס   gross5@inter.net. קשת ראש העין   ישראל ,ישראל 39011464

7286 מיכה צוראל main@shiluv‐job.c 19 האלה אדר הר ,ישראל ישראל 02‐5340292 052‐28720

7287 אהרון כהן   cohdavid@bezeqin היין 2\12 כרמיאל 21970 ישראל ,ישראל 04‐9980438 054‐23298

7288 סלאמה ביאטרה   slamhe_bayatrah@806 דבוריה ת.ד דבוריה 16910 ישראל ,ישראל 46701380 5.1E+08

7289 זיו קציר   viz124@gmail.com לסקוב 3 חולון 58671 ישראל ,ישראל 35529881 5.26E+08

7290 מאיר ארד   mm_arad@magen 1 קבוץ מגן 85465 ישראל ,ישראל 08‐9983279 08‐9983279

7291 רמון לוסאנו 14744213 ramloz@gmail.com11 אהרוני ישראל רחובות 76281 ישראל ,ישראל 054‐2002440
7292 אחמד וותאוודה   awattada11@wall ג'ת המשולש18 30091 ישראל ,ישראל 46386422 5.23E+08

7293 אופק ויספלר   ofek844@hotmail אהרונוביץ 20 ראשון לציון 75204 ישראל ,ישראל 526421222

7294 צבי עטון   hirisc@walla.co.il מבצע נחשון 66 באר שבע   ישראל ,ישראל 775409744 5.03E+08 86491197

7295 אלון כהן   alonco82@yahoo. כץ 37 פתח תקוה 49374 ישראל ,ישראל 054 4517755
7296 איריס אטון   doron‐dn@zahav. מבצע נחשון באר שבע   ישראל ,ישראל 775409744 5.26E+08

7297 מיקי מלול   kingalmann@gmaמשעול בקעת צין כפר סבא 44242 ישראל ,ישראל 09‐7687322 5.28E+08

7298 יוסף גור   yossigur@zahav.n העמק 236 נופית 36001 ישראל ,ישראל 49533399 5.24E+08

7299 סימה גורל   DKCPA1@WALLA. ים המלח 13 גני תקווה   ישראל ,ישראל 37361675 5.07E+08 36137267

7300 shai mor   shaim@ashdodpo shevet isaschar ashdod   ישראל ,ישראל 523916114

7301 דן אלוביץ   delovig@bezeqint8/1 אביתר הכהן באר שבע 84511 ישראל ,ישראל 86100798 54280840

7302 סימה גו   ben1237@gmail.c ים המלח 13 גני תקוה   ישראל ,ישראל 03‐7361675 5.07E+08 03‐7361675

7303 גרגורי פוחיל   sgreg2@bezeqint.סוקולוב 23 דירה ראשון לציון 75262 ישראל ,ישראל 03‐9582611 052‐26332

7305 מנשה מוסקוביץ   nadav_989@walla אבן גבירול 1 ראשון לציון 75481 ישראל ,ישראל 39516808 5.23E+08

7306 אלכסנדר קרוטונוי   svetlanak_k@wallסמטת העליה 4 ד בני עייש 79845 ישראל ,ישראל 528783890 5.46E+08

7307 מיה אלמגור   maya.almagor@gm3 אשתורי הפרחי תל אביב   ישראל ,ישראל 054‐2340154
7308 alexander shikhanov   alex_shikh@mail.rram‐bam hadera   ישראל ,ישראל 544752303

7309 Ron David   ron296david@yahYehuda Gur Tel Aviv   ישראל ,ישראל 525286933 35460116

7310 עמרם בלויא   ckuht@waIIa.co.co אשכנזי 9 ירושלים   ישראל ,ישראל 25823759 5.28E+08

7311 amalia madar   amalia@lilit.co.il המלאכה 12 ראש העין   ישראל ,ישראל 39004710 39022982

7312 יגאל הראל   g_igalh@bezeqint הראל 13 חיפה 34555 ישראל ,ישראל 48243063 5.45E+08

7313 אלון חזאי   taliar@013.net עינב 18 דירה 19 הרצליה 46432 ישראל ,ישראל 09‐9552324 054‐45195 09‐9552324

7314 הילה וקנין   hillavaknin@interm החובלים 5/17 אשדוד   ישראל ,ישראל 578112777 7.73E+08

7315 רודולף גרוסמן   dreva32@hotmail כפר שמריההאילנות 46910 ישראל ,ישראל 09‐9582530 09‐9582530

7316 יואב אושפיזין   yuval@glil‐yam.or קיבוץ גליל‐ים קיבוץ גליל‐י 46905 ישראל ,ישראל 526166710

7317 פיראס קימרי   qaimaryfiras@hot וואדי אל ג'וז ירושלים 97400 ישראל ,ישראל 546643809

7318 רמי אלוני   chooobito@gmail.46 שדרות אשכול ירושלים 97765 ישראל ,ישראל 544265499

7319 עוזי גבסי   uzi@gabsi.com שטורמנים 17/62 פתח תקווה 49222 ישראל ,ישראל 39190586 5.29E+08

7320 אסף ארבל   asaf@arbel.net פייר קניג 3 חיפה 35479 ישראל ,ישראל 543551045

7321 אברהם בר אדון   lavbar@bezeqint.n אבן שמואל 11 ירושלים 97234 ישראל ,ישראל 02/5865488 5.05E+08

7322 מיכאל קוקלס   sportart@walla.co כרמל‐34 קרית טבעון 36000 ישראל ,ישראל 49831164 5.1E+08 49831164

7323 יאיר קרן   yairkerenno1@wa יצחק שדה 3 בני ברק 51590 ישראל ,ישראל 507777151

7324 יהודה טופיקיאן   yehudatp@bezeqi להבית 6 אילת 88000 ישראל ,ישראל 86377114 5.98E+08 86377114

7325 יוסי מאירי   yosimeiri@gmail.c התשבי חיפה 34455 ישראל ,ישראל 504446068 7.78E+08

7326 עודד לובין   odedlu@bezeqint. השר משה 6 רמת‐גן 52303 ישראל ,ישראל 03‐67774118 054‐20365

7327 יוסי חן   yossijob@walla.co7 מוריה 122 ת.ד נוף איילון   ישראל ,ישראל 89285288 5.48E+08

7328 מאיר פרידלנד   meirfried@gmail.c יהושוע 32 רמת גן   ישראל ,ישראל 578172911

7329 אבירם פריידנברג   aviram98@bezeqi הרצל 19 כפר סבא 44444 ישראל ,ישראל 09‐7668263 054‐66959

7330 ארוי דוד   uri_david@walla.c נירית ישוב נירית 44805 ישראל ,ישראל 39382564 5.44E+08

7331 לנה סקורז'ינסקי   lena_morkin@hot סוקולוב כפר‐סבא 44256 ישראל ,ישראל 544573514 97466637

7332 א א   asaf256@yahoo.co הערמונים ק.ביאליק   ישראל ,ישראל 523742084

7333 חיים סומך   haim_somech@wa עוזיאל 12 רמת גן   ישראל ,ישראל 052‐8549838 03‐618116



7334 גדעון שנער   gidon_sh@bezeqin יד לגולה 14 חולון 58346 ישראל ,ישראל 35562648 5.06E+08 35504530

7335 אלון לידר   alonlead@walla.co קבוץ ראש הד.נ.גליל מערבי 22825 ישראל ,ישראל 052‐3337885 04‐985726

7336 אירינה ירוקר   olga_yaroker@hot יקנעם עליתפעמונית 26 20692 ישראל ,ישראל 49891708 5.07E+08

7337 אבירם נבו   aviramdana@013. כובשי עזה 8 ר"ג   ישראל ,ישראל 544823888

7338 אורן שם‐טוב   orenshto1@walla. הדרור 17 א' חדרה 38411 ישראל ,ישראל 543339200

7339 מקסים ברוברניק   maxim_tanya@ya ירושלים 29 ב ראשלייצ 75334 ישראל ,ישראל 050‐5234919 03‐950281

7340 tania ghneim   hafeztania@012.n 5026 nazarethe 16000 ישראל ,ישראל 722113880 5.23E+08

7341 יוסי ברשישת   yosibar@bezeqint יחיאל דרזנר 8 ירושלים 93814 ישראל ,ישראל 522542989 26725884

7342 אמיר גרון   amirag71@netvisi אבא אחימאיר 5 תל אביב 69126 ישראל ,ישראל 505991328

7343 יגאל זוהר   danidror@013.net ספיר 3/7 קרית מוצקי 26423 ישראל ,ישראל 04‐8709525 5.78E+08

7344 אבישי לביא   avishaylavy@hotm המייסדים 12/3 נהריה 22406 ישראל ,ישראל 523997388

7345 תמיר מורנו   tamirmoreno@wa הקשת קריית אונו 55511 ישראל ,ישראל 548122254 5.48E+08

7346 יוסף גיא   gjlaw9@gmail.com קרליבך 12 תל אביב 64730 ישראל ,ישראל 03‐5620322 050‐53548 03‐6241266

7347 אורן חיימוביצי   oren@haimovichi. אהרון יריב 12 חולון   ישראל ,ישראל 077‐7175151 052‐47175

7348 רחמים ראדה   rada10@bezeqint. אל נקווה 52 תל אביב 67655 ישראל ,ישראל 6311053

7349 אופק פרידמן   ronen300@ZAHAV ספיר שוהם 60850 ישראל ,ישראל 39791924 5.08E+08 39792547

7350 יעקוב קופילוב   yacovkop@zahav. יקנעם עליתיער אודם 40\9   ישראל ,ישראל 49597091 5.04E+08

7351 אלי גרומט   eli@da‐at.com הכרמל 18\6 גני תקווה 55900 ישראל ,ישראל 03‐6355834 5.22E+08

7352 יוסי שקד   shakedgo@tnuva. בן ארצי 5 חיפה 32448 ישראל ,ישראל 48328290 5.04E+08

7353 יבגני וולפסון   evgeniv@netvision מגדל העמקתימורים 23039 ישראל ,ישראל 546490608

7354 izhak isakov   izizag@013.net hamaapilim 24/bat yam 59433 ישראל ,ישראל 523296209

7355 aviv lisha   aviv_lisha@walla.cben zvi 7 sderot 80100 ישראל ,ישראל 08‐6892479 052‐63888

7356 אורי אמיר   uriamir@netvision אברבנאל 7 ראשל"צ 75309 ישראל ,ישראל 03‐9671493 052‐29354

7357 שמוליק לזרוביץ   shmilito@gmail.co3 אריה בן אליעזר אשקלון   ישראל ,ישראל 525656445 7.74E+08

7358 יצחק יוחנן   yissac@bezeqint.n48 מושב פתחיה מושב פתחי   ישראל ,ישראל 89248225 5.26E+08 89248225

7359 יחיאל ברדוגו   yohai2525@walla.12/24 חנה סנש נהריה   ישראל ,ישראל 526944232

7360 ענבל פחימה   INBAL_P1@WALLA ברודצקי 2 נתניה 42409 ישראל ,ישראל 98871635 5.03E+08

7361 alon shamir   alonshamir@yaho emek dotan 8 kfar saba   ישראל ,ישראל 09‐7662812 054‐56568

7362 ביאנה גיימנוב   biana_gaimanov@ גבע נתניה 42384 ישראל ,ישראל 546355567

7363 אברהם איזנמן   aaizenm@yahoo.c הלוטוס 6/4 רעננה 43000 ישראל ,ישראל 09‐7722159 054‐57112

7364 טירן נעים   sql@netvision.net דב פרס 4א מזכרת בתי 76804 ישראל ,ישראל 505201476 5.22E+08

7365 דניס גרומיקו   gromik@gmail.com פיירברג 39 באר שבע 84100 ישראל ,ישראל 523099224

7366 הראל אברך   harel127@walla.co ענבר שערי תקוה   ישראל ,ישראל 054‐8060842
7367 גד בירן   biran_g@yahoo.co תלמי מנשה 46 באר יעקב   ישראל ,ישראל 524350030

7368 סופיה אהרונוב   tamara.aharonov@ גבעתי בת‐ים 59589 ישראל ,ישראל 543011330 5.45E+08

7369 רונית שילה rtso100@gmail.co 9 ביריה תקוה שערי 44810 ,ישראל ישראל 39362025 5.29E+08

7370 נתי פרידמן   nati.friedman@gm עין גדי 11 ירושלים 93391 ישראל ,ישראל 02‐6711319 054‐78876

7371 נטלי פלג   onym@zahav.net. האלה צורית 20104 ישראל ,ישראל 49986253 5.24E+08

7372 אלון קצף   alon@davidshield. הרותם 65 פרדסייה   ישראל ,ישראל 09‐8949035 054‐42120 09‐8941056

7373 אלי שימל   ers@013.net.co.il הרצוג 2 חולון 58343 ישראל ,ישראל 35569491 5.06E+08

7374 אביב יגר   aviv‐y@bezeqint.n תובל קיבוץ תובל 20136 ישראל ,ישראל 524600510 49907983

7375 אורלי מני   omani0@walla.co מצפה שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39792008

7376 יונתן חובשי   hubashi@hotmail. מנוחה ונחלה רחובות 76247 ישראל ,ישראל 542638951

7377 רפאל סימונסון   rephaels@zahav.n103 נחל הירמוך כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 98942623

7378 שמעון ממן   shimon_1986@waנווה אורנים הר א צפת   ישראל ,ישראל 526807042

7379 שחר אמיר   shah_74@walla.co רוגוזין 61/28 אשדוד 22701 ישראל ,ישראל 524715709

7380 אריק אורנשטיין   arik_o012.net.il קרית ביאליקרחל 7‐7   ישראל ,ישראל 48744710 5.48E+08

7381 רחלי דורפברגר   rach_ld@hotmail.c שושנת הכרמל חיפה   ישראל ,ישראל 8103138 5.05E+08

7382 ראובן רייכר   reuven@iec.co.il השריג 3 בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 46389337 5.77E+08

7383 מרים סרגוסי   mira423@walla.co חגווי הסלע 3/2 מעלה אדומ   ישראל ,ישראל 547977432

7384 איגור אזיזוב   superigra@gmail.cתחכמוני בית 3 ד נתניה 42611 ישראל ,ישראל 508251227 5.06E+08

7385 יותם מיכאלי   yotic@hotmail.com שמיר שמיר 12135 ישראל ,ישראל 0509‐575052 04‐694700

7386 עינת שוהם   shohameinat@gm דקל 24 גדרה 70700 ישראל ,ישראל 077‐3293217 052‐36967

7387 מולי אוארבך   merymery@012.n תד 163 כרם מהר"ל 30840 ישראל ,ישראל 778208206

7388 שמעון בן יעקב   simon‐99@zahav.n גלבוע כוכב יאיר 44864 ישראל ,ישראל 508557660 09‐7494771

7389 אלון בן דרור   alonb@netvision.n חניתה 56 חיפה 32443 ישראל ,ישראל 054‐9222121 054‐95755

7390 דנה נוף   dananof@walla.co התמר 74 מושב עין אי 30825 ישראל ,ישראל 050‐9100287 04‐639884

7391 סימה גורל   DKCPA1@WALL.CO ים המלח 13 גני תקווה 59000 ישראל ,ישראל 37361675 5.07E+08 37361675

7392 סימה גורל   DKCPAֲ1WALLW.F ים המלח 13 גני תקווה 59000 ישראל ,ישראל 506795620 37361675 37361675

7393 klara rubinshtein   kelber@netvision. הילל 5 haifa 33073 ישראל ,ישראל 48643896 5.45E+08

7394 סימה גורל   DKCPA3@WALLA. ים המלח גני תקווה 59000 ישראל ,ישראל 37361675 5.07E+08 361675

7395 boris rogov   grizboy@rambler. rivlin 11/21 netanya 42286 ישראל ,ישראל 547496787 7.79E+08

7396 רינת פרץ   rinatp@aviv.co.il משה דיין 74 כפר סבא   ישראל ,ישראל 97683030 5.45E+08

7397 asi sharabi   asi_shr@hotmail.c מהריץ 8 חשמונאים   ישראל ,ישראל 89761952

7398 שמעון אטיאס   simon673@013.ne בלפור אשדוד 77621 ישראל ,ישראל 544674101 7.74E+08

7399 naavah zinn   nava.zinn@gmail.cmivza lot 59 arad 89034 ישראל ,ישראל 89957192 5.45E+08 89950730

7401 מיכל אליאס 33777467 michalelias2003@ מושב נחם 60 מושב נחם 99540 ישראל ,ישראל 505745491 5.02E+08

7403 נעמי צוובנר   neomibarak@013 רוזין ירושלים   ישראל ,ישראל 547690082

7404 ליעוז דודיאן   lioz_d@walla.com23/2 קיבוץ גלויות אופקים 80300 ישראל ,ישראל 507845903 89922079

7405 ניצן טובי   joker2b@gmail.co קיבוץ דברתאין 19325 ישראל ,ישראל 46599482 5.42E+08

7406 תומר זיסוביץ   tomzis@gmail.com16 מבוא השקמה גבעת זאב 90917 ישראל ,ישראל 507798104

7407 עמיקם שוב‐עמי   shuvami@012.net יהודה 7 כפר סבא 44365 ישראל ,ישראל 09‐7444832 054‐44609 39076757

7408 שי הורן   shaihorn@gmail.c הפלמ"ח 10/5 אשדוד 77376 ישראל ,ישראל 88566201

7409 דנית מרדכי   mdanit@gmail.com ויצמן 54א גבעתיים 53441 ישראל ,ישראל 545480436 37320494

7410 רינת אשר   rinat.asher@gmai יגאל אלון 5/78 קרית מוצקי   ישראל ,ישראל 506940079

7411 אילן עוזרי   ofir@bezeqint.net ייטב 5/14 גבעת זאב 90917 ישראל ,ישראל 02‐5369367 050‐85119

7412 אורי הראלי   orhar@hotpop.co אהרון בקר 1 ת"א 69643 ישראל ,ישראל 36441085

7413 אייל שלום   eyalliat32@walla.c אליעזר שמואלי באר שבע 84254 ישראל ,ישראל 522718819

7414 אתי איינהורן   etieinhorn@gmail הרב נריה 8/31 ראשון לציון 75751 ישראל ,ישראל 03‐9524534 052‐29375 03‐9025856

7415 משה דוידוביץ   qpon1@nana.co.il יגאל אלון 30 קרית ים 29500 ישראל ,ישראל 04‐8756714 052‐55077

7416 יוסי זינגר   yossi.zinger@gma החלמונית 29 ראשון לציון 75420 ישראל ,ישראל 03‐9419603 052‐39855

7417 שירי הירש   cool78@012.net.il13/1 ז'בוטינסקי רחובות   ישראל ,ישראל 08‐9454528 052‐36400



7418 רמי גוזיק   ASHDOD01@GMAמלך יהושפט 11 ד אשדוד 77490 ישראל ,ישראל 08‐8643699 054‐59680

7419 דנה בן צבי   benzviy@netvision בגין יהוד 56478 ישראל ,ישראל 03‐5367276
7420 אורלי הזה   orlihaze@017.net. הדר 6 צופית 44925 ישראל ,ישראל 052‐5500051 09‐741294

7421 ילנה קומרניצקי   nikita1001982@m3/4 דרך הציונות אריאל 44837 ישראל ,ישראל 544945658 39368665

7422 yonathan amossi   yo94ni@walla.co.imosav bet arif 1mosav bet  73145 ישראל ,ישראל 522438325

7423 אריה שיפמן   RADION10@WALL11 הנרייטה סולד חדרה 38235 ישראל ,ישראל 46322523 5.07E+08

7424 אלי ברשצקי   eliebareliebar@ya/14 הרב קיטרוני פתח תקוה 49390 ישראל ,ישראל 0545‐646494
7425 ישראל המרמש   israel.hamermesh@11/10 החומש הוד השרון 45287 ישראל ,ישראל 545433620 7.79E+08

7426 oren bokobza   oren_bo@hotmail חצירא 6 אבו בני ברק 51288 ישראל ,ישראל 548008884

7427 Igor Srebnitskiy   datasafe@hotbox.Rotenshtaih 4/2Tel Aviv   ישראל ,ישראל 052‐6005337
7428 גיל גוטמן   kishon‐gil@bezeqi הקיבוצים חיפה   ישראל ,ישראל 506911452

7429 אירנה פסטרנק   ira.dani2@gmail.c בר יהודה 3/7 נתניה 42344 ישראל ,ישראל 09‐5231395 050‐33667

7430 יעקב תורג'מן   koki_t@hotmail.co כמון 10/12 ירושלים   ישראל ,ישראל 506775769 5.07E+08

7431 מוטי בדור   moty@a‐tech.co.il סוקולוב 138 חולון 58352 ישראל ,ישראל 524700092

7432 שרון אברהם   sharonavrm@wall סוקולוב רמת גן   ישראל ,ישראל 544324339

7433 אליהו ולנסי   toni2@012.net.il הסיירת הירושלמ ירושלים 97543 ישראל ,ישראל 25836063 5.08E+08

7434 שלומי חיקי   shlomihiki@walla. זלמן שז"ר קרית ים   ישראל ,ישראל 48754593 5.26E+08

7435 sorin lesen   amilesen2003@yamivta sinai 24 bat yam 59516 ישראל ,ישראל 5073631

7436 oren aharon   oren1961@gmail.cmoshe dayan 14jerusalem 97826 ישראל ,ישראל 546252181 25898803

7437 יניב ירושלמי   yanivy@electra‐co אושה ראשון   ישראל ,ישראל 542540033 39530567

7438 דני לוי   ghgghj@walla.com מושבשדה צ25 88230 ישראל ,ישראל 506484832 5.06E+08

7439 אילן קורוטקין   ilank@carasso.co. תרשיש נופך   ישראל ,ישראל 52862234

7440 בנימין בביוף   22beni22@walla.c אלפנדרי 10 ירושלים 94353 ישראל ,ישראל 505474448 2.54E+08 25386666

7441 Michael Frankfeld   MAIKL_FR@BEZEQ הרקפת17 אשדוד 77576 ישראל ,ישראל 8559788 5.28E+08 8653099

7442 יצחק חזות   ytzhak@gmail.com דקר 4 / 5 אילת 88000 ישראל ,ישראל 528977862

7443 ניר סרבי   nir1000@gmail.co43 ישעיהו הנביא מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 542476000

7444 מאור שטרית   maor3004@walla. שכ 'בן גוריון עכו   ישראל ,ישראל 49917928 5.06E+08

7445 זהבה בן דוד   zehavit בית חשמונאבית חשמונאי 99789 ישראל ,ישראל 054‐7506450 08‐921073

7446 יאיר שולדינר   cooler4004@yaho דרייפוס 15 חיפה 35434 ישראל ,ישראל 48334204 48334204

7447 עמרי0 דיק   omridik4@hotmai ארלוזורוב 95 חולון 53858 ישראל ,ישראל 548126018 35016767

7448 יואל יוסף   yosefyoel@bezeqi עין גדי 1 ראש העין 48079 ישראל ,ישראל 39030537 5.24E+08

7449 ז'ק זרביב   jackza@zahav.net ברנדיס 7 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39566304

7451 אלעד אקרמן   gadits@gmail.com ז'בוטינסקי 13 בת‐ים 59444 ישראל ,ישראל 36580012 5.23E+08

7452 שחר כנרתי   skinarti@yahoo.co845. השלום ת.ד ראש פינה 12000 ישראל ,ישראל 04‐6860245 052‐37754

7453 אנדריי רפפורט   elinor98@zahav.n8/18 כוכב השחר אשדוד 77750 ישראל ,ישראל 08‐8665971 5.06E+08

7454 תומר הדר timba@lamas2000 30 שדה יצחק נהריה ,ישראל ישראל 506551671

7455 גלעד עוזיאל   gilad22@gmail.comהעצמאות 13 נס נס ציונה   ישראל ,ישראל 545847061

7456 אדיק בילנקיס   Edik.Bilenkis@nah וולפסון 44/2 נהריה 22408 ישראל ,ישראל 04‐9823115 5.46E+08

7457 רומן וולוכוב   romikox@gmail.co סוקולוב 30 ראשון לציון 75203 ישראל ,ישראל 544761121 39503327

7458 אלי ארונוב   dana02@015.net. אהרונוביץ 42 חולון   ישראל ,ישראל 544847712 5.25E+08

7459 יעקב שטרן   yakov888@bezeqiהאדמור מבעלזא אשדוד 77378 ישראל ,ישראל 08‐8523491
7460 משה ממן   moshe20_ma@wa חנה סנש טבריה 54545 ישראל ,ישראל 504206262 5.04E+08 6556565

7461 evgeni maibyard   mladenec haim zakai petah‐tikva  ישראל ,ישראל 547876242

7462 זאב צימרמן   zeevzimm@netvis טרומן 3 ב' כפר סבא 44253 ישראל ,ישראל 09‐7415204 054‐49721

7463 ערן אשכנזי   ASHKENAZIMOSHE שדה יעקב שדה יעקב 30080 ישראל ,ישראל 04‐9835149 5.24E+08

7464 חזי עבודי   hezi‐a@012.net.il ששת הימים 16 בת‐ים   ישראל ,ישראל 574408001 5.74E+08

7465 יעקב שאול   yakiras@bezeqint. מבצע יונתן 4 כפר סבא 44221 ישראל ,ישראל 09‐7652633 5.23E+08

7466 שי סיני   shaimailit@nana.c קרית ביאליקזינגר 5 27038 ישראל ,ישראל 057‐8162159
7467 רני אבו ימין   rani_30@walla.co ברנע אילת 88000 ישראל ,ישראל 86340591 5.77E+08

7468 י הודה לזרוביץ   yhodal@gmail.com הזית 9 \ 79 אורנית 44813 ישראל ,ישראל 546767855

7469 אורי אוז   URIELINE@WALLABFFHFNG JMUR 10200 ישראל ,ישראל 506962244

7470 zoya hodadatov   valeri@atlantmail. האורן עכו 29000 ישראל ,ישראל 508744390 5.08E+08

7472 שמעון ממן   liavvvvv@hotmail. ככר זאבים 5 אילת 88000 ישראל ,ישראל 578886678

7473 רון ברוך   skyeye@netvision שוהם 37 חיפה 34679 ישראל ,ישראל 04‐8258799 052‐37294

7474 ארי שלוי   a.shalvi@gmail.co הארזים 4 לפיד 73133 ישראל ,ישראל 523852185 89762489

7475 אליאור ציון   mix‐1@inter.net.il ברקת12 חולון   ישראל ,ישראל 505616865

7476 שצעון צצן   shimon_1986@waנווה אורנים הר א צפת 7858 ישראל ,ישראל 526807042

7477 יוסי יחזקאל   yosy1968@zahav. השקד 17 עופרים 71948 ישראל ,ישראל 505761549 5.06E+08

7478 shay buhbut   shay951@walla.co שדרות גת קרית גת   ישראל ,ישראל 86888038 5.42E+08

7479 גריגורי שור   shurabur@yahoo.65/10 גאון הירדן קרית גת 82000 ישראל ,ישראל 86817326 5.78E+08

7480 זהר שטלריד   hisenseh@netvisio אוסישקין ראשון לציון   ישראל ,ישראל 03‐9504866
7481 משה בר דוד   mbardavid@wlla.c הפודים רמת גן 52574 ישראל ,ישראל 544814310 37510554

7482 שיקו רודרמן   SHIKOR30@WALLA ארלוזורוב 36 חולון 58324 ישראל ,ישראל 057‐8177144
7483 igal ben‐or   igal@jet‐air.co.il חבקוק 7 רמת גן 52233 ישראל ,ישראל 507008888 35740659

7484 יובל לביא   uv1985@gmail.co קיבוץ נירים קיבוץ נירים 85125 ישראל ,ישראל 89985409 5.48E+08

7485 משה ליבנה   moshe.livne@gma אחווה 30 פתח תקווה 49284 ישראל ,ישראל 544804603

7486 אורית יומטוב   orit_y@bat‐ami.or הרב יאנה נתניה 42759 ישראל ,ישראל 98841259 5.29E+08 98841259

7487 אלכס חנקין   xsundark@gmail.c הסתדרות 5 גבעתיים 53584 ישראל ,ישראל 35713584

7488 ינון מושקוביץ   inon84@gmail.com ההסתדרות 6 עפולה 18340 ישראל ,ישראל 04‐6523201 052‐89028 04‐6402977

7489 עופר פירסטנברג   oferfir@hotmail.co נחמיה 42 חיפה 32295 ישראל ,ישראל 054‐6356490
7490 צבי אפל   atzvi@hotmail.com‐ כרם מהרל 30840 ישראל ,ישראל 545841550

7491 דינה כהן   dinauri@gmail.com הבנים עין הבשור 85405 ישראל ,ישראל 08‐9985292 054‐79192 08‐9987017

7492 גלעד לוי   giladlv@wala.co.il פינס 2 פתח תקווה   ישראל ,ישראל 39080159 5.44E+08

7493 אפרת סיגל   efrat@yotvata‐dai קבוץ יטבתה ד.נ .אילות 88820 ישראל ,ישראל 08‐6357587 052‐82806 08‐6357600

7494 יונתן מוסקוביץ   duridea@yahoo.co גורדון 29 נתניה 42288 ישראל ,ישראל 547377303 98333126

7495 משה צור   moshetzur²walla.c ליבנה עומר 84965 ישראל ,ישראל 85909100

7496 אייל שייך   eshaich@gmail.co יהודה הלוי 32/1 באר שבע 84536 ישראל ,ישראל 86415078 5.48E+08

7497 רועי דיין   rdayan242walla.co הרצל 77 תל אביב 66553 ישראל ,ישראל 36254431 5.48E+08

7498 טובה יוסף   shlomyos@netvisi הרב קוק 28 הרצליה 46787 ישראל ,ישראל 99542260 5.46E+08

7499 נינה גנשוילי 14499032 nina_jan@walla.co מעלה נוף 14\6 טירת כרמל 39042 ישראל ,ישראל 772004760 5.05E+08

7500 שירלי בלובשטיין   shirlybl@hotmail.cקרית שמונהאזור התעשייה ה 10200 ישראל ,ישראל 050‐2138889
7501 מוטי אליה   mottielia@nana.co הזמיר 11 אלעד 11111 ישראל ,ישראל 39073781 5.42E+08



7502 אופיר קייזרמן   kaofir@zahav.net. אלתרמן 8 תל‐אביב 69415 ישראל ,ישראל 546339990 0.6488593

7503 gome rotem   gomerotem@hotm הקליר 17 tel aviv   ישראל ,ישראל 504983991

7504 אלמוג אוחיון   almogohayon@gm דרך יתיר 25 מיתר 85025 ישראל ,ישראל 86517523 5.03E+08

7505 קובי בארי   barry5055@walla. מורן רחובות   ישראל ,ישראל 547585585

7506 חיים בן חיים   HAIMBENHAIM@H חלמיש 4 בית שאן 10900 ישראל ,ישראל 46588559 5.79E+08

7507 אתי מאיר   etyy5@hotmail.co יהודה הנשא ירושלים   ישראל ,ישראל 528629221 5.26E+08

7508 איגור ויסוצקי   vysik@yahoo.com מגדל העמקהעליה 15 23038 ישראל ,ישראל 508465583

7509 גיל האן   gilhahn22@yahoo קוסובסקי 16 תל אביב 69217 ישראל ,ישראל 35469080 5.23E+08

7510 יצחק קניג   kenigyk@gmail.co פלח הרימון 7 אלקנה 44814 ישראל ,ישראל 39362230 5.42E+08 1.53E+10

7511 אנטולי גולולובוב   anatolyg@ex.tau.a/10 אהרון בוגנים רמלה   ישראל ,ישראל 545352239 36405325

7512 משה דואני   duani.moshe@gm המכבים 28 שוהם 73142 ישראל ,ישראל 39732062

7513 ענת כהן‐ברגמן   anat_bergman@h החורש 44 בנימינה   ישראל ,ישראל 052‐3374120
7514 daniel ernobelsky   daniel99a@walla.c ישי 7 אופקים   ישראל ,ישראל 526130319

7515 סילביה ליכט   s_licht@hotmail.c אדם 609 ירושלים 93782 ישראל ,ישראל 26724838 5.29E+08

7516 פיני הרמבם   harambam1@wall לכיש אשקלון   ישראל ,ישראל 578192230

7517 שלומי חיים   shlomihaim0@waמבוא הפרטיזנים ירושלים 97888 ישראל ,ישראל 25811188 5.26E+08

7518 ורדה פלג   vardapeleg@beze ישעיהו 2 חולון 58834 ישראל ,ישראל 03‐5502548 5.08E+08 03‐5599571

7519 גדי קני   gadi.kenny@gmai שמעון התרסי 5 תל‐אביב 62492 ישראל ,ישראל 03‐6020994
7520 סער מדמון   saarmadmon@yah אביאל אביאל 37835 ישראל ,ישראל 46388143 5.23E+08

7521 עמית שחר   amits42@012.net. קרית ביאליקחרובים 8/1 27071 ישראל ,ישראל 542353013 48743152 48420593

7522 דודו גוזלן   typhoonet@gmail אלתרמן ראשון לציון   ישראל ,ישראל 542287200

7523 פארי סינקלר   periandalex@gma יגאל ידין 41/26 מודיעין 71720 ישראל ,ישראל 09‐766‐1469
7524 Danny Havis   danny.havis@gmaShimon Hatarsi Tel Aviv 62492 ישראל ,ישראל 544660204

7525 עופר שפירא   oshapira@nana.co הרב קוק 19 הרצליה 46342 ישראל ,ישראל 522747973 99587488

7526 aharon nagad   aharon@ti.com hayahalom 16 tel mond 40600 ישראל ,ישראל 09‐7961565 5.46E+08

7527 אלון פרטוק   alonpartuk@Walla גבעת שמואדרך המלך 149   ישראל ,ישראל 546370483

7528 alon hamer   alon@saharlaw.co תרשיש 73 שוהם 99999 ישראל ,ישראל 502897832

7529 יובל אטיה   youvala88@walla. עמק איילון 8/2 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 773004370 5.06E+08

7530 aviva KARMELY   aviva.karmely@gm15 אלכסנדר ינאי פתח תקווה   ישראל ,ישראל 522229540

7531 ז'קי קצב   zaki76@nana.co.il דקר 6/13 חולון   ישראל ,ישראל 578127448

7532 אורית כהן   oritief@walla.com39 יהודה הנשיא תל אביב 69391 ישראל ,ישראל 36423627 5.27E+08

7533 רחל סלובין   rachslov@gmail.co טשרניחובסקי ירושלים 49 ישראל ,ישראל 548160810

7534 אדיק בילנקיס   edik.bilenkis@@n וולפסון 44/2 נהריה 22408 ישראל ,ישראל 49823115 5.46E+08

7535 מנחם צובל   menachem.zobel@ אלוף דוד 191 ר"ג 52222 ישראל ,ישראל 36314031 36314031

7536 עמוס דוד   amos.david@gma השושנים 62 כרמיאל 21741 ישראל ,ישראל 49986050

7537 ברק יעקבי barakyaakobi@wa א 10 העמק השרון הוד 45262 ,ישראל ישראל 544484557 97484557

7538 רועי שיפטן   double_o_schiftan שיפר 7 כפר סבא   ישראל ,ישראל 547722140

7539 צחי נמני   tsachi.nimni@gma ארלוזורוב 52 תל אביב   ישראל ,ישראל 523544118

7540 ז"נט ספיר   jannettesa@gmail אירוס 35\3 קרית ים 29027 ישראל ,ישראל 48760180 5.24E+08

7541 סופיה פלקוביץ'   sofia.cello@gmail.דרך המשחררים באר שבע   ישראל ,ישראל 542125511 7.77E+08

7542 אלעד מצרפי   mets5@walla.co.il שפירא 4 חדרה 38270 ישראל ,ישראל 524326828

7543 איליה בונין   ilia.bunin@gmail.c/3 חטיבת גבעתי מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 08‐9712068 052‐54525

7544 דרורית עציוני   zohare@cisco.com רש"י ת"א 63265 ישראל ,ישראל 03‐6291023
7545 דוד קון   dkon@walla.co.il תרנא חדרה 38381 ישראל ,ישראל 508519450 5.25E+08

7546 רועי רואימי   rally11@walla.co.i מושב דבורה 47 חבל תענך 19206 ישראל ,ישראל 46499497 5.04E+08

7547 ינון ברנר   inon.brenner@gm התאנה עופרים   ישראל ,ישראל 509750402

7548 אהוד זקן   e_h2003@netvisio מבשרת ציוןהבושם 34/10 90805 ישראל ,ישראל 545311660 25790423 25700743

7549 מנדי דסקל   MendyDaskal מימון 9 בניברק   ישראל ,ישראל 36169111 5.25E+08

7550 גלעד בן‐יקר   giladb@amdocs.co יהלום 58 מןדיען 71700 ישראל ,ישראל 08‐9718080 052‐55228

7551 אלון וקס   alonvax@yahoo.co מסקין 21 פתח תקוה 0 ישראל ,ישראל 503444252

7552 מנדי דסקל   MendyDaskal@gm מימון 9 בני ברק   ישראל ,ישראל 36169111 5.25E+08

7553 רונן שגב   sa_ronen@hotma לגו א' חצרים 85420 ישראל ,ישראל 08‐6473720
7554 טלי וולף   tali‐f@zahav.net.il nc"o 26 רעננה   ישראל ,ישראל 523626806

7555 דוד מוזיקנסקי   zivliran@zahav.co  תמוז אשדוד 774333 ישראל ,ישראל 88641462

7556 טובי גולדברנר   tovig@yaelsoft.co סביון רכסים 20496 ישראל ,ישראל 49846470 5.24E+08

7557 fayez kurdi   fayez_84@hotmai31 דרך הארבעה akko 24660 ישראל ,ישראל 547637012 49913093

7558 תמר מטלו   tmatlaw@yahoo.c יוסי בן יועזר 51 ירושלים 93301 ישראל ,ישראל 02‐6784579 054‐22209 02‐6784579

7559 דניאל בק   mrdbeck@gmail.cהגאון מוילנה 6 ד הרצליה   ישראל ,ישראל 545868808

7560 מיכל כהן   micki42@nana.co. לויטס 3 א' חדרה 38494 ישראל ,ישראל 46201657 5.44E+08 46201657

7561 גלעד גרין   dub@nana.co.il יובלים יובלים 20142 ישראל ,ישראל 49990196 5.48E+08 49990196

7562 דביר חלמיש   klarc@netvision.n ת.ד 140 חרות 40691 ישראל ,ישראל 545991155

7563 יעקב פלדמן   yakovf5@walla.co רמביים 38\22 אשקלון 78625 ישראל ,ישראל 777858312 5.23E+08

7564 דרור אגרא   igra@inter.net.il זכרון יעקב 22 פתח תקוה 49314 ישראל ,ישראל 03‐9215779 050‐57391

7565 רון ברונוסר   ronbr@walla.co.il התיכון 11א' חיפה 32297 ישראל ,ישראל 052‐8668288 04‐822950

7566 יעקב זסלבסקי   jakobzas@gmail.co39\15 שרת משה באר שבע   ישראל ,ישראל 054‐4780355
7567 מיכאל בזק   miki_bak@nana.co זבוטנסקי בני ברק   ישראל ,ישראל 526721525

7568 שלומי עינב   einavgs@hotmail. הארז 26 קרית אתא   ישראל ,ישראל 48481886 5.24E+08

7569 שלמה מיארה   sambat@012.net. האלון אורנית 44813 ישראל ,ישראל 054‐4555669 03‐9369771

7570 נתלי פרוכטר   oferf2@netvision. שאר ישוב 12א רמת גן 52276 ישראל ,ישראל 544480569

7571 אודי משה   sinai21@walla.co. הצבעוני 27 קריית אונו 55525 ישראל ,ישראל 544214232

7572 wesam massalha   wom_no_1@msn.zaton dabburiya 16910 ישראל ,ישראל 547400405

7573 דורון רונן   DORON_RONEN@ הגליל 106 א חיפה 32683 ישראל ,ישראל 48225870 5.29E+08

7574 ניסים מלכה   nisim_m1@walla.c כלנית 61 גן נר   ישראל ,ישראל 524764712 5.23E+08

7575 יוסי סבה   qui_saura@walla.c הנרקיס מעלות 21540 ישראל ,ישראל 9978864 5.08E+08

7576 BORIS VOLCHOK   bsrv@zahav.net.il nahalat zvi petah tikva 49421 ישראל ,ישראל 39045096 0544‐9564

7577 גיא עובדיה   guyno3@hotmail.c שליט 2 ראשלצ 75253 ישראל ,ישראל 39560462 5.45E+08

7578 בני גליקסמן   benyglix@netvisio סטפן צוייג 19 ת"א   ישראל ,ישראל 03‐6475253 052‐69970

7579 refael natalipov   refaelna11@walla טירת הכרמהנרקיסים 14 30200 ישראל ,ישראל 547894999 5.46E+08 48573867

7580 איציק בורזיקובסק   izikboz1@zahav.ne י.ל פרץ 24 תל אביב 11111 ישראל ,ישראל 528508898 5.3E+08

7581 תמיר אביב   yaki1973@biu.013האחים סמילצ'נס ראשון לציון   ישראל ,ישראל 052‐4494114
7582 מיכאל שפנר   miki63@012.net.il העוגב ראשון לציון 75580 ישראל ,ישראל 050‐7113039 03‐961566

7583 זוהר לביא   liat‐18@bezeqint.n הגליל 13 ראשון לציון 75238 ישראל ,ישראל 39666756 5.46E+08



7584 סלבה נורל   slava_no@yahoo.c23 עזרא הסופר אשדוד 77468 ישראל ,ישראל 544707660

7585 רועי סלומון   roee_sl@hotmail.c35 ריצארד פינמן ראשלצ 75791 ישראל ,ישראל 526404646 39629030

7586 אמנון אלרום   elrom@hotmail.co גשר 7 ראשון לציון 75280 ישראל ,ישראל 39610623 5.45E+08

7587 צחי וינר   TZVINER@017.NET12 שדרות יהודית תל אביב   ישראל ,ישראל 03‐5614361
7588 נימי כהן   NIMICֲWALLA.CO. קיסריה 27 באר שבע 84814 ישראל ,ישראל 525613713 86438898

7589 עידו שני 37293933 shaniido1@bezeqi המעלות 10 גבעתיים 53258 ישראל ,ישראל 542428883 7.73E+08 7.73E+08

7590 רונן ילין   ronenyellin@beze יעקב חזן 32 רעננה 43563 ישראל ,ישראל 97746846 5.23E+08 97747018

7591 כפיר ברמי   akbarami@netvisi תכלת 75/5 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 057‐8117761
7592 יעקב סלע   sf_artonnet@beze דרך הטכניון 7א נשר 36701 ישראל ,ישראל 48219494 5.24E+08

7593 כפיר צחקו   kfirsmail@gmail.co כלניות רכסים 20496 ישראל ,ישראל 549599699

7594 יוסי מיארה   miaray@bezeqint. אבן שושן 145 באר שבע   ישראל ,ישראל 08‐6416017 057‐81298

7595 יאן שפיר   rw_yan@smile.ne מונטיפיורי חולון 53320 ישראל ,ישראל 528264599 5.28E+08

7596 אלי זהבי   ayalazav@bezeqin מייסדים 85 כפר תבוק 15241 ישראל ,ישראל 04‐6766017 054‐79890

7597 יגאל דבורקין   igaldv@gmail.com קריניצ 98/4י רמת גן 52601 ישראל ,ישראל 052‐5616615
7598 גבריאל קסטן   gkesten@zahav.ne אלה 22 רעות 71908 ישראל ,ישראל 08‐9263920 054‐24716

7599 חזי זמיר   hezi.z@eldan.co.il עמישב 18 גבעתיים   ישראל ,ישראל 526007030

7600 אבי באדטו   matoki2k@nana.c המצפה 49 שהם   ישראל ,ישראל 548009997

7601 avi david   regina15@013.netyavne4/4 netanya   ישראל ,ישראל 98353325 5.47E+08

7602 דוד שוגרמן   davidsu@cellnets. גבעת שמואמוטה גור 10 54422 ישראל ,ישראל 526144370 35326234

7603 יוסף רוזן   yossephro@clalit.o השלום אבן יהודה 40500 ישראל ,ישראל 98997573 97631200 98919120

7604 חנן איבניצקי   hvil@bezeqint.net קדימה 23 ירושליים 97229 ישראל ,ישראל 25867004 5.78E+08

7605 גרישה לרנר   lernerg@yahoo.co2/22 הרב פינטו פתח תקווה 49292 ישראל ,ישראל 052‐8369715
7606 יואב גבע   ygeva@walla.co.il 76א התיכון חיפה   ישראל ,ישראל 545262623

7607 יאיר ליפשיץ   the.garbage.collec אמירים אמירים 20115 ישראל ,ישראל 04‐6989206
7608 שלמה זרחיה   zara@zara.org.il ישראל גלילי 14 חולון 58396 ישראל ,ישראל 077‐8101101 052‐87021 03‐5620080

7609 ארז מייזלס   tahlit@017.net.il משה דיין ירושלים   ישראל ,ישראל 777100170 5.42E+08 7.77E+08

7610 ניבה סימון   niva.simon@gmai עוזיהו המלך 8 באר שבע 12345 ישראל ,ישראל 544378731

7611 נעם רבון   noam.ribon@delta יעד יעד 20155 ישראל ,ישראל 054‐7882208
7612 צח גולן   zibar@netvision.n הדר יוסף 22 תל אביב 69705 ישראל ,ישראל 36483847 5.45E+08

7613 דוד אבן   dadoebane@hotm אלון ברקן 44820 ישראל ,ישראל 507774900 39067216

7614 מלכה לאקס   laxsh@netvision.n דמשק אליעזר בני ברק 51610 ישראל ,ישראל 504113635

7615 אייל הררי   eyal_m4@walla.co לב הזהב 10 רמת גן 52305 ישראל ,ישראל 050‐7933272
7616 אורלי ברמוחה   BARMUHA@INTER17/4 אהרון קרון ראשון לציון 75262 ישראל ,ישראל 03‐9677426 050‐30179 03‐9677426

7617 maya mor   megalomaya@yahlodvipol 8a tel aviv 66831 ישראל ,ישראל 077‐5332277 052‐66155

7618 עידן חקיה   idan@allnet.co.il פנחס רוטנברג 40 רמת גן 52296 ישראל ,ישראל 522452666

7619 דותן ברוך dotan_baruch@ho 1 יוסף מיכה לציון ראשון 75224 ,ישראל ישראל 054‐5690704
7620 יפה גולדברג   mg104@012.net.i טבנקין 17 חיפה 32801 ישראל ,ישראל 077 9327513 5.48E+08

7621 אנטוני פרידמן   antonyfreedman@26 חטיבת הראל רעננה 43588 ישראל ,ישראל 052‐3965052 09‐771931 09‐7777777

7622 עומר יפת   omeryefet@gmail לוי אשכול 21 רעננה 43702 ישראל ,ישראל 528316575

7623 עמוס סופר   adsofer@bezeqint קריית מנחם נתיבות 80200 ישראל ,ישראל 505830602 89932327 89932327

7624 marianna braiman   marianna@1971mmeleh h‐mazia  ashdod   ישראל ,ישראל 774002990 5.28E+08

7625 ניב קונסט   niv_kunst@Walla. המרגלית 21 תל מונד 40600 ישראל ,ישראל 523373113 5.22E+08

7626 אולגה שמורק   vadim_22@012.ne הוורדים 9/10 אריאל   ישראל ,ישראל 03‐9366802 052‐56728

7627 עדי טננבאום   pitz_t@hotmail.co וייצמן נהריה 22385 ישראל ,ישראל 528187477 5.28E+08

7628 יואב ברעם   pitz7477@gmail.co וייצמן נהריה 22385 ישראל ,ישראל 528187477 5.28E+08

7629 אסף אידה   asafida@bezeqint ההגנה 2 בת‐ים 59426 ישראל ,ישראל 36582797 5.26E+08 39492699

7630 vlad rmolovitch   lenavlad@zahav.n girit 57 beer‐sheva  ישראל ,ישראל 547588025

7631 יהודה רפול   rafulyeh@gmil.com36/37 צבי הרץ ירושלים   ישראל ,ישראל 779181803 5.28E+08

7632 תמיר סבאג   ts9@walla.co.il ירושלים ראשון לציון ‐ ישראל ,ישראל 507220713 ‐ ‐

7633 יהושע מגנוס   joshmagnus@gma בית הערבה ירושלים 93389 ישראל ,ישראל 546868628

7634 אריאל ספטל   a_seftel@walla.co הודיה 8/4 גן יבנה 70800 ישראל ,ישראל 052‐3298975
7635 רונן גרובר   roneng5@012.net שמחה הולצברג רחובות 76661 ישראל ,ישראל 050‐8691232
7636 רונן גביש   ronen_gavish@wa הורוביץ 10 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39699341 5.44E+08

7637 אבי פס   avip@tadspec.com יריחו 24 חולון 58549 ישראל ,ישראל 523789511 03 556484 03 5577405

7638 אורלי זקרויסקי   orlyza@gmail.com רשי 52 תל אביב   ישראל ,ישראל 054‐4990892
7639 בן כהן   skipios@walla.co.i החליל 4 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 524828686

7640 צבי גרוס   ZVIGR@PELEPHON מוסקוביץ 8/2 רחובות 76469 ישראל ,ישראל 508312947

7641 עמית גיטלזון   agitel@gmail.com0 שדרות ירושלים רמת‐גן 52363 ישראל ,ישראל 03‐6744968 052‐35846

7642 יוסי גוגו   yossij@gmail.com tj 45 יעיע   ישראל ,ישראל 47443666

7643 רפאל אמזלג   raphaelamzallag@ דגניה 44/2 נתניה   ישראל ,ישראל 98320668 5.48E+08

7644 אבי כהן   avicohen1969@ya שרגא רפאלי 12 פתח תקווה   ישראל ,ישראל 506299320 5.06E+08

7645 משה הדר   hosting@hadarhos נחשון 9 כפר‐סבא 44447 ישראל ,ישראל 054‐4959217
7646 גלעד בסיס   giladbasis@gmail.c המוריה201 נוה דניאל 90909 ישראל ,ישראל 29932963 5.46E+08

7647 מעיין MSUE   MAYAN007@WAL משאבים 40/3 הוד השרון   ישראל ,ישראל 504898969

7648 יניב טויזנר   sivan12@hotmail. הבסטיליה 6 חיפה   ישראל ,ישראל 524333374

7649 אליהו דר 'שרוני   elia100@netvision שד 'בן צבי 1/ נתניה   ישראל ,ישראל 98857197 5.45E+08 98652994

7650 רועי שכנאי   sh‐roee@zahav.ne פוריה 9 תל אביב 68114 ישראל ,ישראל 772009201 5.47E+08

7651 רבקה כרמי   rikilushi@walla.co השלושה 40 בת ים   ישראל ,ישראל 544670094 36598044

7652 מאיה יפת   NIKITA3352WALLA פינסקר 31 תל אביב 63146 ישראל ,ישראל 506510383

7653 מאיר רודריגז   miro32@walla.co. וולפסון 34/29 באר שבע 84897 ישראל ,ישראל 777117118 5.07E+08

7654 נדב חזן   nchazan@smile.ne איינשטין 4 רחובות   ישראל ,ישראל 054‐9987654
7655 מאיה אוליאל   NIKITA335@WALL פינסקר 31 תל אביב 63146 ישראל ,ישראל 506510383

7656 מאהר מילחם   maher‐naz@013.n5045/23 נצרת 16000 ישראל ,ישראל 504005949 46554953 5.78E+08

7657 שרי פז‐אורי   SARI_PAZ@HOTM גדנע 6 פתח תקוה 49231 ישראל ,ישראל 03‐9326402 050‐33937

7658 רונן ספיבק   brs057@gmail.comקוסובסקי 22 דיר תל אביב 62300 ישראל ,ישראל 052‐5346885 03‐9627935

7659 בוריס שגלוב   bshagal@gmail.co יפה נוף 7/8 אריאל 44837 ישראל ,ישראל 542265157

7660 יוסי לוי   yyosi9@walla.co.il אחד העם 19 עכו 24706 ישראל ,ישראל 546919009

7661 אודי לוי   udi_017@netvisio קיציס תל‐אביב   ישראל ,ישראל 052‐2432935
7662 רביד חוכיימה 34564690 hukaiima@netvisio הגולן 5 תל מונד 40600 ישראל ,ישראל 543054242

7663 עמאר סלאמה   amar993t@hotma 25 קלנסווה 42837 ישראל ,ישראל 54695150

7664 ליאור אסבן   shalomasaban@gm11/11 מגדל העמקהדוברת 23533 ישראל ,ישראל 464443362 5.48E+08

7665 יפעת זר   Yifat.Zar@HRVisioהר חוצבים ,רח 'ה ירושלים 91450 ישראל ,ישראל 02‐5321212 101 שלוחה 050‐65552 02‐5321313



7666 דוד מוזיקנסקי   zivliran@zahav.ne תמוז 13 אשדוד 77743 ישראל ,ישראל 88641462

7667 עידו קרואני   ido2k@yahoo.com בן יהודה 27/7 באר שבע   ישראל ,ישראל 050‐2122979
7668 נתן קורל   coral2@actcom.ne48 שבטי ישראל ירושלים 95105 ישראל ,ישראל 26274680 5.25E+08

7669 אלכס קרלין   alex.karlin@creo.c זאן זורס תל אביב   ישראל ,ישראל 777848148 5.45E+08

7670 ציון אסולין   omriasulin1993@w קיבוץ יד חנה0 42840 ישראל ,ישראל 98765846 5.77E+08

7671 רבקה אלקן   elkanr@bezeqint.n מושב גן הדרום מושב גן הד 79255 ישראל ,ישראל 08‐8562246 050‐64344 08‐8565337

7672 אלכס פלבר   acoolio1@gmail.co צה"ל קרית ים   ישראל ,ישראל 050‐7246851
7673 dror tal   dror.tal@creo.comgazit rosh haayin 12345 ישראל ,ישראל 549904737 39023502

7674 נמרוד אבישי   nimrodav@017.ne צור יגאל/כוכאנקור 27   ישראל ,ישראל 528388877

7675 אלי ארגמן   eli.argaman@gma תמנע 18 מיתר 85025 ישראל ,ישראל 544703475

7676 gregori blinder   greg_blinder@yah 10/8 menahemkt. motzkin 26231 ישראל ,ישראל 544507039

7677 Eyal Levy   e_s_levy@walla.coZivony 140 Gan Ner   ישראל ,ישראל 052‐830073
7678 משה שרמן   shermos@walla.co בני ברית 13 הוד השרון   ישראל ,ישראל 077‐3438718 054‐55080 03‐6138041

7679 גלינה פוגרביזסקי   galya_com@yahoo הולצברג שמחה ירושלים 97574 ישראל ,ישראל 772031188 5.08E+08

7680 ארז שרון   erez.sharon.home הנורית כוכב יאיר 44864 ישראל ,ישראל 545700120

7681 קרן שחר   kerenn54@icqmai יסמין גדרה 70700 ישראל ,ישראל 773223800

7682 עידן נחמני   p271684@gmail.c6/9 הרב אלנקווה חיפה 35841 ישראל ,ישראל 48598067 5.02E+08

7684 טלשיר בן צבי   talsved@yahoo.cokhkl 3 פרדס חנה   ישראל ,ישראל 46273054 052‐42872

7685 גלית נוריאל   reem1212@013.n46 דבורה נביאה אילת 88000 ישראל ,ישראל 546431516

7686 מיכל ברנשטיין   michalibernstein@ הרמה 28 גני תקוה 55900 ישראל ,ישראל 526030666

7687 עידו סקופ   ido_scop@yahoo.c ארלוזרוב 27 רעננה 43607 ישראל ,ישראל 09‐7427789 052‐86691

7688 Yotam Lichter   yotmail@gmail.co hadagan Efrat 90435 ישראל ,ישראל 528891566 29931723

7690 אלכס טטרסקי   alexta@cs.bgu.ac. החלמונית 25 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 544748582

7691 ארז צפרי   erezafri@walla.co אשקלון iאשקלון   ישראל ,ישראל 578138927

7692 חנוך דיארי   AVV@WALLA.COM בית הלל 17 רמת השרון 47291 ישראל ,ישראל 35490567 5.26E+08

7693 שי ברייטנר   shaibr@gmail.comG נאות גולף ,בניין קיסריה   ישראל ,ישראל 050‐3335557
7694 רונן סבר   sever.ro@gmail.co ויינשל 17 תל אביב 69413 ישראל ,ישראל 544663170

7695 נדב הימן   davdav22@walla.c מושב בן עממושב בן עמי 25240 ישראל ,ישראל 504205343 5.5E+08

7696 ינון יעקבי   yinonja@gmail.co שלום סלח 3/3 קרית אתא 28072 ישראל ,ישראל 050‐8225886
7697 שמעון אדלשטיין   simoned@bezeqin נר הלילה 15 נתניה 42209 ישראל ,ישראל 09‐8857589 5.45E+08

7698 ברק חליוה   halewa@inter.net קרית ביאליקלוחמי הגיטאות   ישראל ,ישראל 04‐874‐4932 050‐56806 04‐879‐2746

7699 עדי ביילין   adi17das@017.net4/6 דרך השבעה קרית אתא 28047 ישראל ,ישראל 774242998 5.45E+08

7700 ניקולאי שטניקוב   niko_0547922398@אבא הלל סילבר חיפה 32694 ישראל ,ישראל 48122091 5.48E+08

7701 אלי זוסמן   muki46@hotmail.c אריה לייב יפה הרצליה 46329 ישראל ,ישראל 09‐9547052 052‐42304

7702 חיים כהן   hc2@walla.co.il שמעון אבידן 6 די חולון 58450 ישראל ,ישראל 35520956 5.07E+08

7703 גבריאל שטרנברג dj_gabi4@hotmail כברי כברי קיבוץ 25120 ,ישראל ישראל 544982086 49908395

7704 אביתר לוי   ilana@levyim.com האשל 31 הרצליה 46664 ישראל ,ישראל 054‐3330007 09‐958283

7705 יניב קישון   Kishony@gmail.co הארז 15 א '1 בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 547076373 7.73E+08 7.73E+08

7706 מוטי בריל   bhelen90@gmail.c ההר ערד 89033 ישראל ,ישראל 050‐7770440
7707 בן מאירוביץ   ben.mtz@gmail.co דרך הים 87 חיפה   ישראל ,ישראל 508910312

7708 משה אוחנה   ohanamoshe@gm ברנשטיין תל אביב   ישראל ,ישראל 547772676

7709 דוד מועלם   MUALEM22@BEZQ התבור גני תקווה 55900 ישראל ,ישראל 03‐5347747 054‐23351

7710 ברוך שפי   bar@pixienet.co.il נחל אורן 4א עתלית 30300 ישראל ,ישראל 050‐8920788 5.09E+08 09‐9574622

7711 אלי קלופמן   eliklopman@gmai עוזיאל 77 רמת גן   ישראל ,ישראל 052‐6071090 02‐9933640

7712 אייל בירודקר   miri bb@walla.com השישה עשר ירושלים   ישראל ,ישראל 578157455 5.23E+08

7713 אליעזר כהן   icohen1@bezeqint 314 תימורים   ישראל ,ישראל 057‐5795505
7714 קורוסטישבסבוריס   boris.koro@gmail. קציר 3 דירה 2 עפולה 18313 ישראל ,ישראל 548078706

7715 אייל בירודקר   miri bb@walla.com השישה עשר ירושלים   ישראל ,ישראל 578157455 5.23E+08

7716 אלכס סינקלר   electroshop@mish יגאל ידין 41/26 מודיעין 71720 ישראל ,ישראל 544346252

7717 סימון גורליק   semiong@012.net עמק החולה 80 מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 89701052 5.45E+08 ‐9758854

7718 לימור דן   limorzvi@017.net.14 קהילת סלוניקי תל אביב 69513 ישראל ,ישראל 36442291 37255975

7719 george cohen   ramifort@yahoo.czekvil 9/37 jerusalem 96548 ישראל ,ישראל 26420479 5.24E+08

7720 אבי אבו   aviabu31080@wa אחד העם פ"ת   ישראל ,ישראל 524436828

7721 נתי פרג'   vooll@walla.com לוטוס 80 אשקלון   ישראל ,ישראל 86757853 5.07E+08

7722 yftahh בן יעקב   yftah@BEZEQINT. צנחנים 23 אשקלון   ישראל ,ישראל 507428113 86734331

7723 אהרון ביו   a_beyo@yahoo.co53.5 עמק החולה מודיעין 71703 ישראל ,ישראל 89709763 5.46E+08

7724 אורן פאר   orenpeer.2000@g מבשרת ציוןברקת 90805 ישראל ,ישראל 505785264 25790106

7725 מיכאל בן שבת   bsmichael109@wa/15 מבוא הככום אשדוד 77570 ישראל ,ישראל 057‐8104324 050‐57964

7726 אריה נאור   ariknaorr@walla.c הבוצרים 17 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 777518625 5.24E+08

7727 ליאור עצמון   lioratzmon@hotm הנץ 5 רמת השרון 47217 ישראל ,ישראל 35492847 5.23E+08

7728 דנה גולן   dana_shabat@wa תמנע רמת השרון 47280 ישראל ,ישראל 35404461 5.48E+08

7729 אפרים קאופמן   kaufman7@012.ne ז'בוטינסקי 1 כפר סבא 44404 ישראל ,ישראל 09‐7655241 050‐65191 09‐7655241

7730 פז לזר   pazer@nana.co.il גייסות השיריון 8 פתח תקווה 49405 ישראל ,ישראל 523387868

7731 ramon herzlinger   ramonh0@walla.c drezner 10/1 tel aviv 55555 ישראל ,ישראל 547750585

7732 אסף שוחט 5876784 asafs1@012.net.il עמיקם שמאי 38 ראש פינה 12000 ישראל ,ישראל 052‐3700900 072‐23006 04‐6938691

7733 גיל פיינר   sf_gil_feiner@bez הר מירון 1 הרצליה 46339 ישראל ,ישראל 99516410 5.45E+08 99516410

7734 יוסי לסרי   yossilas2@gmail.c הגליל 20/3 כפר סבא 44233 ישראל ,ישראל 052‐5225233 09‐766439

7735 צופית בשארי   sofit130@walla.co החשמונאים ראש העין   ישראל ,ישראל 52869664 5.26E+08

7736 עומר קידר   omer_key@yahoo הפרדס רמות‐השבי 45930 ישראל ,ישראל 545855401

7737 משה תשובה   moshet20@netvis ביאליק 9 חולון 58333 ישראל ,ישראל 526595936

7738 זאב ציגלברג   cygel@yahoo.com הרא"ה 178 רמת גן 52343 ישראל ,ישראל 050 6245246
7739 כפיר שגיא   kfirsagi@walla.co. יוסף נתניה 42759 ישראל ,ישראל 522203744

7740 רוסלן אברמוב   yazdin@yandex.ru2.38 עלית הנוער עפולה 18710 ישראל ,ישראל 508423788

7741 סמיון גלוסקין   fira2@bezeqint.ne קרן היסוד 29/3 אשדוד 77404 ישראל ,ישראל ‐ 5.48E+08 ‐

7742 איתי קורן   codcod@012.net.i אלה 2 יבנה 81510 ישראל ,ישראל 526456231 5.26E+08

7743 יניב טרוס 39605142 ytross@yahoo.com לכיש 3 תל אביב 64164 ישראל ,ישראל 546475007

7744 ליז מזרחי   shalomliz1@walla הרצל 71 בת‐ים   ישראל ,ישראל 526222615

7745 יעח שלו   yaelior1@walla.co 212 יובלים 20142 ישראל ,ישראל 49990253 5.44E+08

7746 לירן ברקוביץ   liran_47@walla.co פנינה ומשה 6 ראשון לציון 73537 ישראל ,ישראל 524821400

7747 מורן שורצמן   mshvarzman@wa האגוז כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 547873389

7748 uytu אברמוב   iritabr@netvision. שבט מנשה 21 הרצליה 46684 ישראל ,ישראל 506552523 99585811 99540795

7749 לאוניד זלצמן   leonidza@013.net21\2 טנא שלמה באר שבע   ישראל ,ישראל 86233025



7750 sandrine godel   colorfulspirit@hotnachal‐zarchan eilat 88000 ישראל ,ישראל 08‐6378348 054‐59982

7751 קובי קררנץ   krantz@eya..org.il אייל אייל 45840 ישראל ,ישראל 502001587

7752 יורם קמחי   yoram_ki@bezeqiמבוא שלום בנימ ירושלים 97587 ישראל ,ישראל 26566442 5.07E+08

7753 אורי איתן   ori‐e@excite.comמרדכי גור 7 דירה נתניה 42200 ישראל ,ישראל 052‐6896174
7754 רמי קנטן   ramula1@walla.co רלוביץ 4 פתח תקווה 49742 ישראל ,ישראל 523837477

7755 זכר ספנייב   snoopdogg20@wa פל ים 50/21 באר שבע   ישראל ,ישראל 86440065 5.78E+08

7756 דליה דולב   daliadolev@gmail. המורים 12 פתח תקווה 49416 ישראל ,ישראל 545857073 09‐7666521

7757 עמי דנינו 42829036 amidnv@walla.co. גולן 44/5 אלפי מנשה   ישראל ,ישראל 050‐8525218 052‐87459

7758 שמואל פינקלשטיין   fs007@walla.com בית זית 23 בת חפר 42842 ישראל ,ישראל 09‐8782688 050‐69271 09‐8784878

7759 יעל קורן   k_yael@barak.net חנה סנש 27 הרצליה   ישראל ,ישראל 99558606 5.48E+08 99554133

7760 חיים מסילתי   haimme@walla.co הדר נווה ימין 44920 ישראל ,ישראל 050‐6520307
7761 שחר אבוחצירה   shahar@bagirasysאוסישקין 26 כניס ראשון לציון   ישראל ,ישראל 526009958

7762 חנן מאטס   adi_zm@012.net.i הפרג 13/6 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 052‐2779558
7763 אפרת מאטס   efi_mates@hotma הצוללים 1/13 אשדוד 77421 ישראל ,ישראל 08‐8542758 052‐32603 08‐8542758

7764 איתי חורב   iihorev@017.net.i זכרון יעקב פתח תקווה   ישראל ,ישראל 544942952

7765 אהרון מונדשיין   amond1@015.net ילין 7 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 578169930

7766 יוסף מאטס   mates@012.net.il הצוללים 1/13 אשדוד 77421 ישראל ,ישראל 08‐8542758 050‐67054 08‐8542758

7767 מאיר דובינסקי   meir83@smile.net527/5 הרב פרדס ירושלים 97450 ישראל ,ישראל 546604422

7768 משה דהן   meirmn@nana.co11/13 מאיר בלבן ירושלים   ישראל ,ישראל 546604423

7769 דין ענתבי   dean_antebi@hot שדרות חן 4 הרצליה 46487 ישראל ,ישראל 99503927

7770 עמית שמואל   amitshmuel1@wa אלקוש אלקוש 25175 ישראל ,ישראל 49870286 5.05E+08

7771 משה תובל   moshe2val@bezeqשדרות רוטשילד אשדוד   ישראל ,ישראל 544627754

7772 ישראל הרשקוביץ   israel@pmg.co.il הקנאים ערד 80700 ישראל ,ישראל 546424883

7773 פאדי שאמא   fadi678 הכרמל 12ב/11 נצרת עילית 17000 ישראל ,ישראל 505787791 04‐6562689

7774 יניב גת   gatya@bgu.ac.il ‐ קיבוץ גבת 30050 ישראל ,ישראל 054‐4462123 5.78E+08

7775 נתי יעקובי   gai246@walla.com דוד פלורנטין צורמשה 42810 ישראל ,ישראל 522206179 5.08E+08

7776 יואב אבגי   yoavi@jcseng.co.il האייל ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6701763 050‐55323 03‐9509915

7777 פנחס שחורי   pinhas12@bezeqin גורדון 6/א פתח‐תקוה 49503 ישראל ,ישראל 03‐9307603 5.44E+08 03‐9342769

7778 איציק ז'אן   lion351@walla.co. בובר מרטין 4/2 נתניה   ישראל ,ישראל 98342442 5.44E+08

7779 קובי חיים   kobihaim@012.ne הסייר2\2 ירושלים 97554 ישראל ,ישראל 25856733 5.46E+08 2.59E+08

7780 גיא ליברמן   liberman12@walla אגוז 12 71908 ישראל ,ישראל 89262922 5.45E+08

7781 איציק לוי   itziklevi123@gmai הקנה 2\12 מעלה אדומ   ישראל ,ישראל 02‐5900193 5.03E+08

7782 דשקוב מריה   mashada@hdq.co23/10 קרן היסוד ראשל"צ   ישראל ,ישראל 077‐2055125 052‐85230 03‐9634016

7783 בריג'יט יהודאי   yehudai@hotmail. ההגנה 14 נתניה 42256 ישראל ,ישראל 09‐8617237 052‐35598 09‐8341490

7784 יצחק אהרון   Y235@017.NET.IL בן סרוק 8 ראשלצ 75757 ישראל ,ישראל 39627807 5.23E+08

7785 אביתר שוסיוב evy_shos@walla.c רימון גאליה 76885 ,ישראל ישראל 08‐9319469 054‐77335

7786 נוריאל קסוקר   dj_ragaram@walla קציעות דימונה 86000 ישראל ,ישראל 504799913

7787 גלעד כהן   gili690@walla.co.i נווה חן 148\2 טבריה   ישראל ,ישראל 507705834

7788 איליה דביירין   i1973@walla.com35 הנביא שמואל אשדוד   ישראל ,ישראל 508825646

7789 דימיטרי גריגורביץ   denyboy55@gmaiאבן גבירול 4 דיר דימונה 86000 ישראל ,ישראל 545804545

7790 שני גונן   sahnni@iol.co.il ok [po 354 ישראל ,ישראל 4565556 4659336 4669666

7791 ליאור כהן   lior_557@walla.co נווה חן 148\2 טבריה   ישראל ,ישראל 507888782

7792 מרינה שוכמן   shuhman@gmail.c יצחק שיפר 1/8 באר שבע 86181 ישראל ,ישראל 507756282

7793 אלכסנדר סודקוב   nob239@gmail.co קפלן 5 דירה 14 פתח תקווה 49451 ישראל ,ישראל 054‐2493031
7794 חוברט סארלואי   g_sarlui@012.net. העירית 11 רחובות 76568 ישראל ,ישראל 08‐9413989 050‐48464

7795 אדי שוכמן   eduardshuhman@ חן ערד 89026 ישראל ,ישראל 777150606 5.78E+08 7.77E+08

7796 צבי סוקולר   sokolerz@bezeqin המיסדים זכרון יעקב 30900 ישראל ,ישראל 577730914

7797 שי אילוז   shai_iluz@012.net מנשה בן ישראל רחובות 76567 ישראל ,ישראל 050‐2737999 08‐941671

7798 אהרון ריימונד   raymond23@walla1/20 שבט זבולון אשדוד 77676 ישראל ,ישראל 88650992 5.48E+08

7799 אורי שוסיוב   shos2000@017.ne רימון גאליה 76885 ישראל ,ישראל 08‐9318787 052‐39807

7800 גיא פז   li_dotan@017.net חברון 6 רמת גן 0 ישראל ,ישראל 547838217

7801 בוריס רזניקוב   borian1981@gma עין יהב 9 חולון   ישראל ,ישראל 545370135

7802 ששי וויט   sasiw@bezeqINT.n מבשרת ציוןשבו 3/3   ישראל ,ישראל 25795937 5.46E+08 26515503

7803 ולדימיר קוצ'ר   vkucher@gmail.co1 מנחם אוסישקין אשדוד 77513 ישראל ,ישראל 88670391 5.47E+08 88572636

7804 בתי סוקולר   bati@netvision.ne המייסדים 59 זכרון יעקב 30900 ישראל ,ישראל 508890053 5.29E+08

7805 ארנון אשד   arnoned@013.net39 שדרות נורדאו תל אביב 62597 ישראל ,ישראל 054‐5982922 03‐546584

7806 משה קטן   moskatan@walla.c מצפה 9 שוהם 0 ישראל ,ישראל 572202444

7807 איציק ז'אן   lion351@walla.com4/2 בובר מרטין נתניה   ישראל ,ישראל 98342442 5.44E+08

7808 ארז טוויתי   erez_tweety@hot הורקניה 4 ירושלים   ישראל ,ישראל 052‐2678638 02‐679385

7809 נמרוד אקסלרד   nimrodax@inter.n הרצל 175 ב' רחובות 76268 ישראל ,ישראל 052‐8782278
7810 יוסף חיסן   yosifcpa@bezeqin 1025 נצרת 16100 ישראל ,ישראל 04‐6457878 050‐20089 46083062

7811 אבישג שוסיוב   avishag_shos@wa מורדי הגטאות רחובות   ישראל ,ישראל 054‐7832354
7812 יבגני וורונצקי   jenia269@hotmai נר הלילה נהריה 22356 ישראל ,ישראל 528668444

7813 רונית אוקשי   r335@nana.co.il עובדיה אברהם נתניה 42356 ישראל ,ישראל 526844654

7814 קארין אקסלרד   KARINEXELRAD@H מוהליבר 2 רחובות 76304 ישראל ,ישראל 523655594

7815 דקל נער   DekelNa@gmail.co גורדון רחובות 76290 ישראל ,ישראל 89470260 5.46E+08 89363696

7816 מאור אמסלם   maora11@walla.c נמרון קצרין 12900 ישראל ,ישראל 522793308

7817 ליאור קלנטרוב   lior.kalantarov@gm שבט 38 אשדוד 77754 ישראל ,ישראל 88550937 5.05E+08

7818 מוריס חקשורירן   lior.seri@ecitele.c גיחון 8 ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6716530 050‐52754

7819 ראיד סאיג   raed_s@netvision 7000/6אלחאנוק נצרת 16410 ישראל ,ישראל 46462337 5.44E+08

7820 רונן אלוני   RA.MIGON@BEZW ההגנה קרית מוצקי   ישראל ,ישראל 546702441

7821 אורן זוסמן   orenzu@bezeqint. ה באייר 46 ראש העין   ישראל ,ישראל 054‐5906666
7822 Amir Osherov   osherov2@netvisiמעלה הצבי 7 דיר רמת גן   ישראל ,ישראל 054‐7684411
7823 אשר אבוחצירה   asher94@walla.co נחל נעמן 7/29 אשדוד 77707 ישראל ,ישראל 88643643 5.73E+08

7824 אייל בירודקר   miri_bb @walla.co השישה עשר ירושלים   ישראל ,ישראל 578157455 5.23E+08

7825 איציק כהן   ab4327@bezeqint התפוז 21 אשקלון   ישראל ,ישראל 578171883

7826 פלד קורן   korenop@bezeqinמגיני הגליל 53א רחובות 76200 ישראל ,ישראל 89353418 5.5E+08

7827 לוטן ויגיסר   lotanv@gmail.comסמטת החלום ופש הרצליה 46812 ישראל ,ישראל 547483815

7828 אלעד נתנאל   eladn17@bezeqin הפטל 58 יבנה 70600 ישראל ,ישראל 524478070

7829 שמואל רוזנפלד   shmuel_roz@beze20 הרברט סמואל פ"ת 49429 ישראל ,ישראל 547875947

7830 doron leitzman   leitzman@bezeqin קטרני 19 פתח תקוה 49390 ישראל ,ישראל 39080678 5.07E+08

7831 אייל מעוף   eyal.maof@gmail. בארי 42 תל אביב 64233 ישראל ,ישראל 077‐7953869 052‐60079



7832 אור טורזמן   turgeee@walla.co14/8 גולדה מאיר טבריה 14000 ישראל ,ישראל 506986766

7833 עופר ניר   funnkey1@gmail.c ארלוזורוב 32 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 050‐2222332 03‐966734

7834 שלו אלמוג   shalevalmog@walבלקינד 38 פינת ד ראשל"צ   ישראל ,ישראל 508314707 7.78E+08

7835 מנחם שלי   MENYS1@WALLA."מושב ניר יפמושב ניר יפה מ 19210 ישראל ,ישראל 523205019 5.03E+08

7836 סילביו פינקו   sigsil@netvision.n התזמורת 44 ראשל"צ 75573 ישראל ,ישראל 03‐9619851 052‐36513

7837 דו אברהם   danavraham@gma מושב צפריהצפריה 68 60932 ישראל ,ישראל 5038829

7838 סתיו דיין   6sd@nana.co.il הגמלים שחרות ד"נ 88865 ישראל ,ישראל 86326119 5.23E+08

7839 גיא בלומשטיין   avivit.guy@gmail/מבצע סיני 29 דיר בת ים 59536 ישראל ,ישראל 508269240 5.47E+08

7840 יאיר שכנובסקי   griegsh@gmail.com נוטמן רחובות 76656 ישראל ,ישראל 546860274 89491451

7841 לי סנואני   lees@natali.co.il עין גב 1 ת"א 67319 ישראל ,ישראל 03‐6314488 052‐60633

7842 יוסי בכר   bachar41@nana.c ד.נ אבטח בית עזרא 79285 ישראל ,ישראל 506273768

7843 ניסן מרום   nissan.marom@gm שוהם אשדוד 77761 ישראל ,ישראל 054‐6610576
7844 ramsis khleif   r_kh76@hotmail.c 904 nazareth 16100 ישראל ,ישראל 054‐6242326 050‐64872

7845 אברהם ינאי   yanai01@netvision אינשטיין 43 חיפה 34603 ישראל ,ישראל 04‐8251288 052‐323‐8004‐8243375

7846 יבגני ברגמן   jeki_85@mail.ru צאלים 24 חולון 58305 ישראל ,ישראל 35050012 5.27E+08

7847 מורן פרידמן 36838050 eshcar43@gmail.c גנסין 2 גבעתיים   ישראל ,ישראל 544998775

7848 ענת אלפסי   ALFASIM@NETVIS האורנים 19 מושב רינתי 73165 ישראל ,ישראל 522898331 5.24E+08

7849 מומי אבן עזרא   momi@sound‐des חדרה 9 פתח תקוה 49728 ישראל ,ישראל 545400444 7.72E+08

7850 סיגלית וינטרוב   slsr@zahav.net.il הגולן 37 גני תקווה 55900 ישראל ,ישראל 03‐5353385 5.47E+08

7851 רונן אלוני   ra.migon@bezeqin ההגנה קרית מוצקי   ישראל ,ישראל 546702441

7852 יצחק כהן   chico69@walla/co שבט זבולון6/9 אשדוד   ישראל ,ישראל 88666447 5.04E+08

7853 רועי פייגל   roy.faigel@gmail.c הר הצופים 38 חולון   ישראל ,ישראל 528560431

7854 נדב לוי   kipodgolni@walla. סתוונית יבנה 70600 ישראל ,ישראל 89439596

7855 Alon Kovalchuk   alon.kovalchuk@inכל ישראל חברים חיפה 35431 ישראל ,ישראל 054‐7885844
7856 אייל ענבר   eyalin@gmail.com יוספטל 102 בת ים 59641 ישראל ,ישראל 057‐8193681 03‐551862 03‐5518622

7857 shay ofaz   shayofaz@gmail.c רמבן ראשון לציון 75519 ישראל ,ישראל 777116601 5.02E+08

7858 עמוס פרגון   farjon21@yahoo.c שדרת גאולים 5 כפר סבא 44393 ישראל ,ישראל 548144034

7859 udi marzuk   xudix@walla.co.il zalman aran 12\ashdod 77403 ישראל ,ישראל 547683818 88559015

7860 גלעד עטיה   atgili@zahav.net.i הל"ה 17 כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 98948268 5.77E+08

7861 אבירם דונסקי   aod1@nana.co.il מושב עין יהדוחן 86820 ישראל ,ישראל 052‐3665976 08‐997116

7862 יואב עטיה   yoavatia@gmail.co לה 17 כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 525225082

7863 פבל פרידמן   dan.fridman@gma הר שומרון 5/5 אשדוד 77719 ישראל ,ישראל 08‐8641867 052‐62059

7864 אברהם לב   karinle@bezeqint. דב הוז 46 חולון 58239 ישראל ,ישראל 03‐5053273 052‐35872

7865 אריה סינואני   jonathansinvani@ הרכבי 19 ת"א 67329 ישראל ,ישראל 050‐7229959
7866 טל שדה   ts76@netvision.ne3 שדרות ירושלים באר שבע   ישראל ,ישראל 544915500

7867 איגור שטרנברג anaisil@gmail.com21/3 עמוס הנביא אשדוד 77466 ,ישראל ישראל 722127592 5.05E+08 7.22E+08

7868 דניאל צברי   danieltsabary@ho דביר 22 גני תקווה 55900 ישראל ,ישראל 504477809

7869 אנטון דיונדין   pro8613@walla.co גדעון 14 אופקים   ישראל ,ישראל 89923108 5.29E+08

7870 גבריאל וקנין   ortalvaknin@gmai5/1 שד 'ירושלים אשדוד 77441 ישראל ,ישראל 88555718 5.78E+08

7871 גיל צבי   giltsss@walla.com הירמוך 51‐8 אשדוד 77715 ישראל ,ישראל 779400579 5.42E+08

7872 עומרי איטח   omri1985@walla.c אלול 8 אשדוד 77751 ישראל ,ישראל 508258420 88641997

7873 אדם שפירא   adamshaps@gmai נורדאו 71ב הרצליה   ישראל ,ישראל 052‐5611072
7874 חגית רון   hagit21@walla.co זימן 14 תל אביב   ישראל ,ישראל 050‐7636125
7875 ארמונד דהן   guy456@bezeqint יוספטל 23/7 קרית ים 29000 ישראל ,ישראל 04‐8756647 052‐26681

7876 amitai sharabi   amitai3@hotmail. בן זכאי רעננה   ישראל ,ישראל 524716466

7877 לירן הולדשטיין   liranh5@gmail.com אורנים 13 עפולה   ישראל ,ישראל 528318420

7878 בנימין זומר 30013502 bennyzo@bezeqin אחד העם 39 נהריה 22443 ישראל ,ישראל 49924068 5.46E+08

7879 עדי בלצ'ינסקי   adi_blachinsky@h הדרור קרית אונו 55600 ישראל ,ישראל 544648194 36353378

7880 שחף חובב   vip4583@netvisio יקנעם עליתהשיקמה 2/6 20692 ישראל ,ישראל 523188144

7881 גונן ברבי   gigle@walla.co.il הערבה 6 עכו 24682 ישראל ,ישראל 49917088 5.42E+08

7882 אנדרי טימנין   andrey‐7@zahav.nפרדס‐חנה כהמושב 37 א דיר 37069 ישראל ,ישראל 547577842

7883 יניב שוראשי   yaniv5055@walla. בני הנביאים 10 רמת גן 52221 ישראל ,ישראל 36311856 5.07E+08

7884 רועי איטח   royi@amdocs.com שבט לוי 11 אשדוד   ישראל ,ישראל 052‐6148596
7885 שי שמואלי   funnky@017.net.i בלפור 11 ראשון לציון 75314 ישראל ,ישראל 542233554 39581556 39581556

7886 יצחק בן   rocky2003@walla. ההגנה נהריה   ישראל ,ישראל 526189760

7887 אנדריי צ'רטקוב   andrei74@012.net/28 שד 'הפרחים אשדוד   ישראל ,ישראל 88647736 5.27E+08

7888 בן‐טולילה צביה   zvia1973@walla.co התירוש 163 זכרון‐יעקב 30900 ישראל ,ישראל 04‐6291102 052‐23941 04‐6230759

7889 צחי סיון   zachisivan@hotma חיל צנחנים 8 ראשל"צ   ישראל ,ישראל 507777220 5.27E+08

7890 שמעון אטיאס   shateas69@walla. עמיחי 12 ג רמלה   ישראל ,ישראל 503686869

7891 שחר בונאנו   sb7@hotmail.co.il רחמילביץ 36 ירושלים 97841 ישראל ,ישראל 25834220

7892 יצחק כהן   chico69@walla.co שבט זבולון6/9 אשדוד   ישראל ,ישראל 88666447 5.04E+08

7893 יוסי זינו   yossizi@smile.net. מנחם בגין ק .מוצקין   ישראל ,ישראל 578153607 5.09E+08

7894 רן ארד   ranarad2@bezeqin ביתר 3 הרצליה   ישראל ,ישראל 546822744 5.47E+08

7895 יוסי חילי   yossihilli@hotmail בן יאיר 1/21 ערד 80700 ישראל ,ישראל 548112955

7896 ליאור אוקנין   lioroknin@gmail.c אדוריים 105 קריית  ‐גת 82076 ישראל ,ישראל 544449734 5.03E+08

7897 אלון זבליק   zavlik4@zahav.net הסחלב 50 ב נתניה 42207 ישראל ,ישראל 544313668

7898 שלומי סביליה   shlomi_civ@walla סמטת אסתר 8 כרכור 37123 ישראל ,ישראל 46372591 5.02E+08

7899 קטיה ללייב   katya810@walla.c הברוש 485/3 אור עקיבא 30600 ישראל ,ישראל 508859931 5.06E+08 46326722

7900 שלו דיין   DAYAN100@WALL6 סמטת הר גשור אילת 88000 ישראל ,ישראל 86315833 5.28E+08 86315833

7901 אסי ברוך   assibar1@walla.co7/7 שמואל הנגיד אשדוד 77507 ישראל ,ישראל 08‐8641659 057‐81832

7902 אורלי צ'צ'יק   chechik_gal@walla הגאולה 18 הוד השרון 45272 ישראל ,ישראל 524427752 97412396 ‐

7903 רונית ברוך   yarin0612@walla. הר כנען 9/3 אשדוד   ישראל ,ישראל 050‐2685673
7904 מירי ברוך   m2509@zahav.net יוטבתה 3/26 אשקלון   ישראל ,ישראל 050‐7728672
7905 ניר אוירי   aviryn@bigfoot.co8 מעלה החמישה ראשלצ 75288 ישראל ,ישראל 03‐9612690 052‐52509 08‐8572452

7906 אסף ויינר   asafvainer@yahoo אהרון כצנלסון פתח תקווה   ישראל ,ישראל 0547‐607750 03‐922686

7907 ירוחם הורוביץ   gabi@galatea4c.co סורוקה 53 חיפה   ישראל ,ישראל 04‐8341312 052‐39199

7908 מור אוחנה   yz250p סתוונית 42 יבנה 81513 ישראל ,ישראל 544432932

7909 יניב בוארון   yarden_b@maaba מעברות מעברות 40230 ישראל ,ישראל 09‐8982884 052‐89908

7910 אלה פלדמן   dimafeldman@gm23\44 קרן היסוד חיפה   ישראל ,ישראל 523960600 5.26E+08

7911 מיכאל מלר   michael@persone סירקין 27ב כפר סבא 44421 ישראל ,ישראל 052‐6116160
7912 יצחק כהן   tsuki321@hotmail/6 אליעזר קשאני י‐ם 93806 ישראל ,ישראל 02 6714362
7913 טובי חדד   tubi@intermail.co20/4 טנא שלמה באר שבע   ישראל ,ישראל 525521726 89970938



7914 צבי דפנה   tsvi@mediamonst המליץ 12/8 תל אביב 63295 ישראל ,ישראל 03‐5250658 054‐22077

7915 תמר גולדמן   tamargold@gmail האייל ירושלים 96955 ישראל ,ישראל ‐26414367 5.22E+08

7916 ערן ריבק   e_ribak@012.net. דרך המשחררים באר שבע   ישראל ,ישראל 077‐933842 0544‐8829

7917 רונן איקוניקוב   gurion@netvision. הברכה 132 כרכור 37501 ישראל ,ישראל 04‐6271719 050‐53701

7918 ליאור וזאן   pizzaslice@walla.c שבי ציון 113 פרדס חנה 37052 ישראל ,ישראל 04 6225819 052‐45753

7919 Dmitry Rein   d_m_rein@yahoo Eshel st. 7, aparNesher 36850 ישראל ,ישראל 04‐8216110
7920 bar mogilevsky   dj_gob@walla.comafreat 1/8b ramle 72282 ישראל ,ישראל 545220839

7921 מאור חמו‐יעקבי   rh‐bikoret@haifap 243 אביגדור   ישראל ,ישראל 0525‐499400
7922 אלעד דוד   elad.david@gmail סורוקה משה 38 חיפה 34759 ישראל ,ישראל 526870902 7.78E+08

7923 ישראל דוידוביץ   asaf3010@walla.c השקד 33/8 נהריה   ישראל ,ישראל 507664319 49001444

7924 בנימין בוכוייץ   ben.buchwaic@gm בר כוכבא 44 תל אביב   ישראל ,ישראל 054 6902693
7925 מישל עדי   VADI@GFH.CO.IL הגעתון נהריה   ישראל ,ישראל 49928591 57706717

7926 yaron shoshani   yaronshoshani@g yasmin 11/1 natzert illit   ישראל ,ישראל 0777‐802049 052‐88020

7927 יניב ספיר   yaniv.sapir@gmail אודם 8 אלפי מנשה 44851 ישראל ,ישראל 549090241 5.49E+08

7928 איגור ליטיצ'בסקי   arikigor@netvizion לבונטין ראשל"צ 75316 ישראל ,ישראל 99690763 5.23E+08

7929 אריה אליהו   arie_el@walla.com תרשיש 13/4 מודיעין 71725 ישראל ,ישראל 03‐6455108 050‐76353

7930 טטיאנה טרנוב   varvara_tr@walla. חנה רובינא 26 פתח תקווה   ישראל ,ישראל 547420404

7931 אביבית מאירזון   avivitx@gmail.com15 עזרא הסופר תל אביב   ישראל ,ישראל 545727098

7932 דןד דהאן   davidd4@smile.ne אפעל 18 חולון 58513 ישראל ,ישראל 35059276 5.77E+08

7933 vlada stashko   vlada_home@yah yosef hanasi 8 rishon lezio  ישראל ,ישראל 544353757 5.44E+08

7934 רועי בליטי   balty@bgu.ac.il מבשרת ציוןשד 'החושן 22\6 90805 ישראל ,ישראל 504464992

7935 leonid lebedinski   lebedinski83@ma ihuda halevi 4/1dimona 86000 ישראל ,ישראל 86572001 5.48E+08

7936 אסף עברי   asafivri@walla.co. קיבוץ שער ה0 15145 ישראל ,ישראל 46677137 5.24E+08 46677367

7937 שי אוסטר   sauster@013.net אורן חיפה 34736 ישראל ,ישראל 04‐8257684 052‐42910

7938 רות אביטון   aviton@012.net.il הערבה 57 מושב בר‐גי 99880 ישראל ,ישראל 02‐5792345 5.29E+08 7.79E+08

7939 נפתלי פרידמן   naffreeedman@aoנחל געתון 20 דיר מודיעין 71701 ישראל ,ישראל 89261446 5.45E+08

7940 רונן מורן   morro13@ca.com התמר 11 כפר סבא 54623 ישראל ,ישראל 077‐7674737 052‐66266

7941 רותי נפתלי   idan_naf@bezeqin בר לב או יהודה   ישראל ,ישראל 503777035 5.47E+08

7942 בועז רזניק   buzi85@gmail.com מגדל העמקשומרון 10500 ישראל ,ישראל 46545510 5.02E+08

7943 עמוס טויטו   ami0550@walla.co יושיביה מושב יושיב 85161 ישראל ,ישראל 545715538

7944 ליאור לוי   lior1912@gmail.co בילו 9 ראשל"צ 75316 ישראל ,ישראל 50827012 39659496

7945 אפי שדה   lilfman@walla.co.i בר כוכבא 49/3 תל אביב 63427 ישראל ,ישראל 528560790

7946 סוזי שלום   suzi@unex.co.il בית לחם 51 חיפה 35567 ישראל ,ישראל 506381271 4334439 4337628

7947 יבגני גנזל   egenzel73@walla. צמח השדה מעלה אדומ   ישראל ,ישראל 054‐7887917
7948 אסף נגרי   asaf_n1@hotmail. השקד 15 א ' /1 נהריה 22460 ישראל ,ישראל 050‐2277000
7949 אלאונורה קריץ krits30@walla.co.i ותמר אמנון נתניה 42202 ,ישראל ישראל 504528266 5.05E+08

7950 בינימין הולצמן   bh@maalegilboa.o ד .נ .יזרעאל קבוץ מעלה 19145 ישראל ,ישראל 04‐6067540 052‐39922

7951 אווה בן שושן   evaisa@gmail.com ת.ד 7904 רמת גן 52178 ישראל ,ישראל 522588619

7952 פנינה קיי   pnina_k12@yahoo האלון צורן 42823 ישראל ,ישראל 544793356

7953 אלה בורקין   ellabo9@walla.com הפרג 3 ראשל"צ   ישראל ,ישראל 525974197

7954 דורון יצחק   neoram@zahav.ne קיבוץ גנוסר קיבוץ גנוסר   ישראל ,ישראל 503360552 46798658

7955 נעמי סבג   naomirapoport@y שד 'הנשיא 124 חיפה 33650 ישראל ,ישראל 544879379 5.45E+08

7956 גרשון שדה   gershonsade1@wa הברכה 54 כרכור 37501 ישראל ,ישראל 779172940 5.48E+09 7.79E+08

7957 קרינה פוכס   carina5@netvision שטרן 35 א' קרית אונו 55600 ישראל ,ישראל 03‐6350119 054‐30010

7958 בועז פ   boazp@colorsway רוטשילד 81 ג' קדימה 60920 ישראל ,ישראל 052‐6508900 077‐95202 077‐9520243

7959 רוברט נוייפלד   rbnmaster@hotm הפעמון 20 כרכור   ישראל ,ישראל 578154625

7960 אפרת לוין   efratl@phoenix.co הרצל 51 בת ים   ישראל ,ישראל 03‐5083738 7414047‐0

7961 Larry Rosenfeld   larry@words.israeMATI Western GAcco 24115 ישראל ,ישראל 04‐981‐4184 052‐341‐4504‐981‐4837

7962 עזריאל גרטי   GARTYAZ@ZAHAV דב גרונר 13 תל‐אביב 69498 ישראל ,ישראל 052‐2516858
7963 נתי פלס   natipeles@gmail.c אז"ר 36 רמת השרון 47203 ישראל ,ישראל 03‐540‐6963 052‐367‐87

7964 שמואל ארבץ   assl@zahav.net.il בורוכוב 66 קרית אתא   ישראל ,ישראל 0523‐540262
7965 Wesam Dandan   anan_92@bezeqin ג'דיידה‐מכרג'דיידה 25105 ישראל ,ישראל 49561829 5.44E+08

7966 Alexandra Jebrak   tamyzak@gmail.co מבשרת ציוןהכלנית   ישראל ,ישראל 545372383

7967 אבי אנקונינה   ancoavi@hotmail.2 אוסקר שינדלר באר שבע   ישראל ,ישראל 528871013 5.26E+08 86277113

7968 רונית קסוטו   kronit0@walla.co. אדוארד מנה קרית אתא 28000 ישראל ,ישראל 050‐7798948
7969 שרונה הלל   sharona_hillel@w הסחלב נס ציונה 74030 ישראל ,ישראל 502303061

7970 alex al 3.1E+08 aflek2@walla.comert hik 12344 ישראל ,ישראל 542070428

7971 רונן הלל   Ronieh@gilat.com סחלב 7 א נס ציונה   ישראל ,ישראל 502947180

7972 אמיר מלר   amir.tmi@gmail.coמבצע קדש 12 בי תל‐אביב   ישראל ,ישראל 528335995 5.78E+08

7973 משה מור   mmfpro@gmail.co אילת 1 לוד 71276 ישראל ,ישראל 89250288 5.26E+08

7974 ליאת כהן   rlyc@walla.com מושב שדי תמושב שדי תרומו 10835 ישראל ,ישראל 505773771

7975 יהונתן לבקוביץ   itsaris@gmail.com עוזיאל 134 רמת גן 52302 ישראל ,ישראל 544620990

7976 אביב סלמון   aviv.salamon@gm עציון 18 43563 ישראל ,ישראל 054‐4324206
7977 יוני צוייגבאום   jony1980@walla.c15/70 דוד אלעזר צפת 13405 ישראל ,ישראל 546494754

7978 גיל חזן   gili_hazan@walla.2. הגלבוע 90 ת.ד נופית 36001 ישראל ,ישראל 04‐9830539 052‐42907 48795858

7979 SALEAT ליבוביץ'   SALEATI@WALLA.C אלנבי חיפה 35223 ישראל ,ישראל 48513093

7980 מרינה אנוקוב   marinaab@walla.c הצאלון 17 ב חדרה   ישראל ,ישראל 46200114 5.06E+08

7981 שחף צאיג   shahaf.tzaig@gma מלכי ישראל 3 הרצליה   ישראל ,ישראל 054‐6600403 09‐9558002

7982 ליאור חזן   liorhazan@013.neאחיהוד בן שלומי שלומי 22832 ישראל ,ישראל 544661504 49875591

7983 קובי עיני   KOO19@WALLA.C רמלה רמלה   ישראל ,ישראל 526856555 89237793

7984 אלברט מרקוביץ   albert@otsma.com דולינסקי 3/2 רחובות 76569 ישראל ,ישראל 08‐9419285 057‐74192 08‐9349935

7985 אמיר אחרק   sobsob2@walla.co בלבן 4 כפר סבא 44326 ישראל ,ישראל 09 7448188 5.02E+08

7986 nico rois   nico.rois@gmail.co ישוב ניל"י )אישוב ניל"י 27 71930 ישראל ,ישראל 542289938

7987 רונן אונגר   unger@bezeqint.n רמה 17 תל אביב   ישראל ,ישראל 054‐2342459
7988 ישראל אור   tony55555555@h מקור חיים 27 ירושלים   ישראל ,ישראל 542226622

7989 מיקי אביטן   pumiky1977@wal השלווה דימונה 86000 ישראל ,ישראל 526998198 5.27E+08

7990 Yossi Arol   yossi.arol@gmail.cBarash Kiryat Ono 55558 ישראל ,ישראל 35343872 5.48E+08 7.79E+08

7991 רעיה מירון   RAYAֲGHI.ORG.IL גבעת חיים אס 38935 ישראל ,ישראל 507623276 46369303

7992 רעיה מירון   RAYA@GHI.ORG.ILXX גבעת חיים א 38935 ישראל ,ישראל 507623276 46369303

7993 מיכאל אביטן   pumiky1977@wal השלווה דימונה   ישראל ,ישראל 526998198 5.27E+08

7994 אורי אפרימה   flora61@zahav.ne40 נתיב הסיירים כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 547881208

7995 itamar gamliel   itay1ga@hotmail.c6 מרבד הקסמים הרצליה 46803 ישראל ,ישראל 504021005



7996 אבי אלעזר   avielazar@gmail.c יהלום הרצליה 46494 ישראל ,ישראל 09‐9586849 054‐55302

7997 אולג קורנבליט   oleghagit@hotma מכללת יהודאריאל   ישראל ,ישראל 526611962

7998  אולגה קפלן   olia_kaplan@mail בן צבי יהוד 56213 ישראל ,ישראל 547732727

7999 יעקב אבירם   j‐aviran@013.net בורוכוב גבעתיים 53204 ישראל ,ישראל 03‐5753402 03‐672271

8000 מיכאל פסלר   mikeisr20@walla.c העסיס 19 ראשון לציון 75492 ישראל ,ישראל 544894657

8001 ויקטור פורמן   victor_fourman@y3/13 סתוי משה באר שבע 84630 ישראל ,ישראל 054‐7519968
8002 לוני יצחק   lonyyi@gmail.com הכינור 2 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 052‐6164558 077‐88444

8003 תומר גרינברג   harmanzil@walla.c15 אליעזר אלתר חיפה   ישראל ,ישראל 526530687

8004 תמרה גרמיאן   david_tr_g@walla משעול הסיפן כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 49885819 5.48E+08

8005 מיקי רץ   miki‐r@inter.net.i מאירוביץ 7 נתניה 42310 ישראל ,ישראל 09‐8842716 050‐53402

8006 איגור יאזמיר   azmir@walla.comן קורנית נצרת עלית 17000 ישראל ,ישראל 46568480 5.26E+08

8007 אלכס מושאילוב   alex380@bezeqint2 בודנהיימר מקס באר שבע 84716 ישראל ,ישראל 544686559

8008 סימה ראובן   sarai@netvision.nשוהם 12 ,שכונה קיסריה 38900 ישראל ,ישראל 46100146 5.47E+08 46100147

8009 יורם ילון   yoramyal@yechiam110/1 יחיעם קיבוץ 25125 ישראל ,ישראל 052‐3750026 04‐985688

8010 assaf oved   assaf_oved@hotm הילל הזקן 3/2 תל אביב   ישראל ,ישראל 528280516

8011 ירון בורנשטיין   yaronbori@hotma אייזנברג 14/20 רחובות   ישראל ,ישראל 526969789 5.47E+08

8012 דקל תמיר תמיר   DEKEL5@WALLA.C אילה 27/30 אשקלון   ישראל ,ישראל 509767769

8013 איתי לייבוביץ   leibo9@walla.co.il שנקין 26 תל אביב 65231 ישראל ,ישראל 525116901

8014 יעקב שטלמן   stalman@walla.co הצנחנים 5 הוד השרון   ישראל ,ישראל 97463162 5.08E+08

8015 אלי יחזקאל   edoronit@inter.ne ציזלינג 31 קרית חיים 26271 ישראל ,ישראל 523260662 48416057

8016 רפי אשכנזי   rafi91579@walla.c הדגן 6 ראשל"צ 75493 ישראל ,ישראל 506791579

8017 מרסלו פודגייץ   mpodgaetz@hotm לוי אשכול 42/2 תל אביב 69361 ישראל ,ישראל 526159171 36159971 36158888

8018 רן שמואל   Ranshmuel@yaho לוי אפשטיין רחובות   ישראל ,ישראל 523341611

8019 אודי ושפרינג   udishp@gmail.com עפרוני 11 ראש העין   ישראל ,ישראל 9013669 5.23E+08 9013930

8020 אמנון קדוש 38327037 KADOSHAMNON@ בצלאל ב '29/9 באר שבע   ישראל ,ישראל 522396823 5.22E+08

8021 מוחמד אגבאריה   smhmd10@walla. אום אל פחם1 30010 ישראל ,ישראל 46316597 5.02E+08

8022 מוטי אלמז   motielmaz@walla דוד פנקס 34 לוד   ישראל ,ישראל 504443035 5.78E+08

8023 דוד אמסלם   ddtech@ddtech.co רשי ירושלים   ישראל ,ישראל 544220137

8024 גנאדי פרדין   fgen@walla.co.il המלך יהואחז 2/1 אשדוד   ישראל ,ישראל 88645064 5.48E+08

8025 vadim krasnikov   vadimka2000@gmsharet tirat karme  ישראל ,ישראל 524399459

8026 אילן בר   meytal‐bar@013.n גרינבאום 3/2 נהריה 22407 ישראל ,ישראל 04‐9511660 054‐77253 04‐6410354

8027 חיים בנימין   haim_bin@yahoo. חוט השני 36/1 מעלה אדומ 98501 ישראל ,ישראל 547800561

8028 אליהו קבקוב   dsoe2@yahoo.com9/5 גיבורי הקריה קרית אתא 28067 ישראל ,ישראל 04‐8450261 5.48E+08

8029 ערן גונן    galeran2y@yahoo0/1 יהושוע בן‐נון ראש העין 48048 ישראל ,ישראל 050‐7317518
8030 מרק אוסטרובסק   mark_mail1@yahoפתח‐תקווהחיים עוזרצ527ם   ישראל ,ישראל 052‐2224852
8031 זיו עיני eini2000@017.net 4 עפרוני סבא כפר 44246 ,ישראל ישראל 09‐7680776 057‐81346

8032 אבי גלבר   avi@allaouf.com מצדה 45 אשדוד 77111 ישראל ,ישראל 546777011 88541642

8033 אופיר פולוצקי   ophirp@yahoo.co תלתן 33 מודיעין 71705 ישראל ,ישראל 08‐9268846 0544‐6744

8034 ארקדי בבייב   arkadi03@netvisio החריש 20 דירה עפולה 18312 ישראל ,ישראל 503368968

8035 רן אלמז   TAMNOON@013.N27/1 פרי מגדים מעלה אדומ   ישראל ,ישראל 546773000 02‐6243393

8036 אבי גלבר   avi@allalouf.com מצדה 45 אשדוד 77711 ישראל ,ישראל 546777011 88541642

8037 ברוך דבוש   www.dabushl@01 המצביעים 9 לוד   ישראל ,ישראל 506595045 5.07E+08 89221479

8038 ברכה ענבי   david_an@hazore קיבוץ הזורעאין 36581 ישראל ,ישראל 04‐9899430 052‐39901

8039 שמואל דנון   danon4@nana.co.9/4 שמואל תמיר ירושלים 97812 ישראל ,ישראל 050‐6232700
8040 אמיר ביבי   mirisani@013.net הכבאים 13 רמת גן 52255 ישראל ,ישראל 523645881 36762151 36782339

8041 עוגן מלק   ogenml64@gmail. האלה קרית אתא 28000 ישראל ,ישראל 48480885 5.06E+08

8042 מנחם חייבי   hibi1@walla.co.il בית צבי בית צבי 30880 ישראל ,ישראל 49842770 5.47E+08

8043 גיורא בן מוראי   geyora@netvision גבעון צור יגאל 44864 ישראל ,ישראל 524442112 97492462

8044 שלום פייגלשטוק   shalom66@014.ne כנפי נשרים 8 ירושלים 95464 ישראל ,ישראל 02‐6527580
8045 ירון אועד   ohadyaro1@walla יהודה הנשיא פתח תקוה   ישראל ,ישראל 526093613

8046 ערן לוטן   e_lotan@netvision השר משה 5 רמת גן 52300 ישראל ,ישראל 052‐4735235
8047 ארנון יוסף‐חי   ajack@bezeqint.ne סיגלון 32 עומר 84965 ישראל ,ישראל 054‐5681638
8048 יהונתן גרהם   landjgraham@hot עקיבא רעננה 43260 ישראל ,ישראל 97454284 5.43E+08

8049 יוסי אביטל   mayavita@zahav.n חורשת טל 6 יקנעם 20692 ישראל ,ישראל 503211241

8050 ארתור אהרונוב   artur_aharonov@w שער האריות חולון 58497 ישראל ,ישראל 502500093

8051 חיים אנקונה   ha189@walla.com חרצית 3 נתניה 42490 ישראל ,ישראל 98656821 5.07E+08

8052 אתי אייכלר   meneti@017.net.i סוקלוב 14 בני ברק   ישראל ,ישראל 03‐5706031
8053 ron ivri   ronivri@gmail.commapalim #28 shimshit 17906 ישראל ,ישראל 46014050 5.29E+08 46014060

8054 אבי מינסקי   avi.minsky@intel.c דוד רזיאל 3א גדרה 71700 ישראל ,ישראל 89437110

8055 לירון גליק   lironglik@gmail.co האלונים 12 נתניה   ישראל ,ישראל 542323022 5.25E+08

8056 אורי שרון   orysharon1957@h4 השומר 2 ]דירה תל אביב 65601 ישראל ,ישראל 35167553 5.29E+08

8057 ירון קרט   karatvip@gmail.co הזוהר 3/2 שוהם 73142 ישראל ,ישראל 03‐9721084 0522‐4084

8058 גיא ליבוביץ   leibomail@gmail.cיפה נוף ,אשכולות מעלות 25147 ישראל ,ישראל 524290233 7.79E+08

8059 מיכאל גרמן   gam6470@gmail.c מרדכי 8 רמת השרון 47441 ישראל ,ישראל 524500316 35472239

8060 יוסי קטש   y_katash@walla.c משה שרת חולון 58492 ישראל ,ישראל 509021990

8061 בני טהבש   chanibaal@hotma ת.ד 61058 ירושלים 91610 ישראל ,ישראל 525554171 5.08E+08 7.77E+08

8062 דפנה שני   shanidaf@mevoha מבוא חמה מבוא חמה 12934 ישראל ,ישראל 04‐6764589 054‐90008 04‐6764589

8063 גלית רשף   galit@sela.co.il הקישון 13 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 054‐3050817 03‐956116

8064 אולגה פרסמן   olga@presman.ne אמנון ותמר 8 לוד 71100 ישראל ,ישראל 547502552

8065 ילנה סטפאנוב   lenastepanova@h חמת 6 קצרין 12900 ישראל ,ישראל 0544‐963899 0777‐9638 04‐6850416

8066 ירון שטייגמן 24047425 shtaigmann@gma האורן 44 רמת ישי 0 ישראל ,ישראל 542126888

8067 עדי בן דוד   adibend@gmail.co ביאליק אשדוד 77001 ישראל ,ישראל 523988464 5.23E+08

8068 גלעד הורוביץ   giladhoro@walla.c העצמאות 29 קרית אתא 28000 ישראל ,ישראל 48443701 5.47E+08

8069 אילנה גבע   ilanageva@gmail.c המפרש 4 כפר ויתקין 40200 ישראל ,ישראל 98663230 5.44E+08

8070 גיל בן זינו   gilbenzino1@walla איילה אשקלון 78700 ישראל ,ישראל 547221876 86751876

8071 יובל אורן   yuvalyo@nana.co.19/6 רינה ניקובה ירושלים 97786 ישראל ,ישראל 506204433

8072 אבינועם מדמון   avsha770!@013.n פנקס 8 כפר סבא 44382 ישראל ,ישראל 544877921

8073 קובי סבג סבג   sabag18@012.net הגליל 14 בני ברק   ישראל ,ישראל 507637376

8074 ליאור פילוס   lior_p1@017.net.i דוד וולפסון 15 אשדוד   ישראל ,ישראל 88666070 5.24E+08

8075 אמיר שלו   amirss1@012,net. עדעד 38/5 יבנה   ישראל ,ישראל 779328848 5.26E+08

8076 igor demchenko   igord@post.sce.acsd.Yerushalaim Beer Sheva 84777 ישראל ,ישראל 777109382 5.05E+08

8077 סטאס ק   kstani2100@gmai יוספטל קרית ים   ישראל ,ישראל 49000000 5.47E+08



8078 שלמה יחידי   ihidi@ramot‐mena רמות מנשה1 קיבוץ רמות 19245 ישראל ,ישראל 523793544 49895890

8079 יפית בטורי   peddy_b@017.co. מבצע נחשון 6 ראשל"צ 75445 ישראל ,ישראל 03‐9616464 5.77E+08

8080 קליאצקין ולדימיר   kliatzkin@unibatt. אלון 18 קרית ים 29500 ישראל ,ישראל 04‐8764434
8081 קובי סבג   sabagkob19@nana הגליל 14 בני ברק   ישראל ,ישראל 35790998 35790998

8082 יוני גורן   stamyan@walla.co המתמיד רמת גן   ישראל ,ישראל 507548056

8083 Aviram Hertzberg   hertzbergs@bezeq הגילבוע 18 כוכב יאיר 44864 ישראל ,ישראל 052 6132523
8084 ולדימיר שור   vshur@012.net.il החולה 8 רמת גן 52255 ישראל ,ישראל 052‐8352010 03‐676241 077‐2006350

8085 חי דץ   hay.datz@intel.co הנשיא 6/13 אשקלון 78404 ישראל ,ישראל 543339221 86842231

8086 גיל פרץ   asafbaron10@gma דן פגיס 5/1 ירושלים   ישראל ,ישראל 524606766

8087 עדי אברהם   adinevet@gmail.c מס '59 זכריה 99808 ישראל ,ישראל 02‐9919376 050‐23200

8088 אריאל אבו   arik1_2001@yaho הרותם חיפה 35478 ישראל ,ישראל 544597642 5.06E+08

8089 ולדיק גולדינר   vladik.goldiner@g\16 נחמיה תמרי קרית מוצקי 26231 ישראל ,ישראל 508843435 48203555

8090 עופר רונן   ofer@screenpeaks בן צבי 6/56 הוד השרון   ישראל ,ישראל 054‐4454285 03‐9036528

8091 ארז פלז   kerenp@netvison. נחשון 9 רמת‐השרון 47301 ישראל ,ישראל 544459358

8092 אראלה גרינבאום   ergosaomha@012 ברדיצ'בסקי 15 תל‐אביב 64258 ישראל ,ישראל 054‐7536394
8093 kobi alfi   kkobi40@walla.co יעקב חזן 32 באר‐שבע   ישראל ,ישראל 522620678

8094 שי קמחי   shai.kimhi@bezeq ברוך קרוא 5 ת"א 68203 ישראל ,ישראל 36590080 5.45E+08

8095 עופר רייצס   eitses@bezeqint.n פלמ"ח נס ציונה 74095 ישראל ,ישראל 544792950 89402670

8096 טלי יעקובוב   WWW.SHIRELI22@ הבשן 45 קרית גת 82000 ישראל ,ישראל 86881118 5.74E+08

8097 נתי יפת   ntiyft@gmail.co.il טרומפלדור 7 בית דגן   ישראל ,ישראל 077‐9101498 050‐58904

8098 ברוך שפי   webmaster@smar נחל אורן 4א עתלית 30300 ישראל ,ישראל 508920788 5.09E+08 99574622

8099 אפי טריבלסקי   efit@tx.technion.a שדרות קק"ל תל אביב 69695 ישראל ,ישראל 03‐6445788 057‐81470

8100 דניאל פרידמן   ldf@013.net.il אשל מושב דקל 85492 ישראל ,ישראל 507457158

8101 צבי בורג   burgzvi@yahoo.co חנקין חולון 59342 ישראל ,ישראל 03‐5568293 052‐83015

8102 יוסי חיון   hayun10@netvisio אירוס 21 מיתר 85025 ישראל ,ישראל 502716621 7.79E+08

8103 גל קציר   galkatsir@netzer.o נצר סרני נצר סרני 70395 ישראל ,ישראל 524281347

8104 יואל שרוני   yoel@ddynamic.n קיבוץ גלויות 19 פתח תקווה 49446 ישראל ,ישראל 03‐9328411 050‐26955 03‐9328411

8105 אלי מנדה   elimenda@gmail.c דץנץלב השרון בית הלוי 42870 ישראל ,ישראל 09‐8988210 052‐44465 elimenda@gmail.com

8106 אודי זילברשטיין   orlyz@kms.org.il משאבי שדההגבעה 85510 ישראל ,ישראל 86565121 5.07E+08 86565490

8107 מיכאל איטין   micone@nana.co. צה"ל 10 פ"ת   ישראל ,ישראל 050‐8353521 03‐922256

8108 אלי מטיאוויס   matyovis@012.ne שטרן 96 קרית אונו 55602 ישראל ,ישראל 36357059 5.78E+08

8109 משה דוד   shlom123@netvis האבות 8 ראשון לציון 75323 ישראל ,ישראל 39583989 5.45E+08

8110 שמש מיכל   tomer@ctm.co.il חטיבת אלכסנדר חדרה 67100 ישראל ,ישראל 04‐6222277 054‐72111 04‐6222278

8111 נטליה פאלביץ   sana2006@015.ne26/10 סמילנסקי נתניה 42432 ישראל ,ישראל 526805069 98870518 98870518

8112 יובל הלוי   M428@ZAHAV.NE החלמונית 25 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39617453 5.25E+08

8113 חן פאוסטנר chenweiss1@hotm 54 חיים חפץ תקוה פתח 49350 ,ישראל ישראל 03‐9340383 5.24E+08

8114 דוד חן   chen2905@bezeq ורדיה 30 חיפה   ישראל ,ישראל 04‐8384228 5.44E+08 48521116

8115 lior omer   lioro01@walla.comaviv 26/6 afula   ישראל ,ישראל 46593096

8116 יהודה אסד   yd31@walla.com פרקפורטר ירושלים   ישראל ,ישראל 25710302 5.48E+08

8117 טל מנחם   uri201@walla.co/i הדרוד 10 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 39339540 5.04E+08

8118 רונית בן דוד   hol_abendav@bez שדה בוקר 18 גבעתיים 53465 ישראל ,ישראל 03‐7317977 0545‐7986 03‐5716481

8119 אלכסנדר סטצנקו   kari58@walla.com הנביאים 16 בת ים 59584 ישראל ,ישראל 545535850

8120 נדב גל   choice@012.net.il בר גיורא תל אביב 64336 ישראל ,ישראל 544623070 35250022

8121 שי גמליאל   shaigaml@gmail.c עלומים עלומים 85138 ישראל ,ישראל 89937123 5.45E+08

8122 אורי טנא   URITEN@GMAIL.C פיירברג 2 נתניה   ישראל ,ישראל 98341725 46975444

8123 יובל בניה   yuvalbenaya@gma צפורה טוב 5 רחובות   ישראל ,ישראל 523796482

8124 צחי וידר   vbreake@walla.co הזית 14 גן חיים 44910 ישראל ,ישראל 546441631

8125 דיקלה אברהם   oridavid2003@wa הלר 22 ירושלים   ישראל ,ישראל 777878082 5.27E+08

8126 מהדי שאהין   madi05@zahav.ne שיך אמין שפרעם 20200 ישראל ,ישראל 542339459 49502272

8127 Oleg Faingersh   alfa@post.tau.ac.i zalman shneur  haifa 32545 ישראל ,ישראל 546242546 48233543

8128 יצחק מורסקי   mor0698@013.ne הצבעוני 9א מעלות 21082 ישראל ,ישראל 777050603 5.25E+08

8129 אירית לוינגר   irits@bgu.ac.il מצדה 148.65 באר שבע 84455 ישראל ,ישראל 86412998 5.26E+08

8130 רועי אלעד   roielad@gmail.comעובדיה מברטנור תל אביב   ישראל ,ישראל 505267429

8131 קובי קדוש   kkobi1@zahav.net106 שכונת בנים שדה נחום 19160 ישראל ,ישראל 46481537 5.08E+08 46065666

8132 איל בן‐צבי   ebenzvi@gmail.co ‐ קיבוץ בארי 85135 ישראל ,ישראל 547918413

8133 Alaa abu Diab   Alaa_abudiab@ya Jerusalem Jerusalem 9700 ישראל ,ישראל 054‐6285599 02‐584994

8134 איתי פינגולד   method@yours.co הר נבו 7 תל אביב 63471 ישראל ,ישראל 35225535 5.5E+08 36041848

8135 m zatari   mikijn@yahoo.combethanina jerusalem 91217 ישראל ,ישראל 544603117

8136 איגור רודינסקי   igrudy@gmail.com אביב כרמיאל 20100 ישראל ,ישראל 49889312 5.03E+08

8137 דניאל אלחזוב   groznydaniel@nanדרך הציונות 71 ד אריאל   ישראל ,ישראל 507310385 5.09E+08

8138 ליאור דניאל   liordaniel14@wall חרצית 18 בת חפר 42842 ישראל ,ישראל 09‐8784348 054‐22775

8139 אמיתי לוי   amitay_25@wallaאור החיים 4/4 א שמוא קרית 26400 ישראל ,ישראל 507501787 48730746

8140 קרן שילוח   kerenshiloah@hot מינץ 4 תל אביב   ישראל ,ישראל 544337299

8141 ליאור כהן   WWW.LIOR_557@ שיכון ד 148.2 טבריה   ישראל ,ישראל 46797972 5.08E+08

8142 יעקב אלחרט   yaqui.el@gmail.coהתאנה 10/54 גי ירושלים   ישראל ,ישראל 26762882

8143 מאיה יצחק   orli97@smil.co.il סיני 20 אור יהודה 60236 ישראל ,ישראל 36340402 5.42E+08

8144 אוריאן גבריאל   orian12348@walla צפת 5 חולון 58552 ישראל ,ישראל 36500490

8145 תמי מחלב   tamim1@netvision  עופרים 62 גדרה   ישראל ,ישראל 502681854

8146 מיכאלי עידית   adidt@netvision.n24 אבא אחימאיר גדרה 70700 ישראל ,ישראל 88690729 5.09E+08

8147 דניאל אלדר   dreldar@015.net.i30/12 זלמן שזר קרית ים 29082 ישראל ,ישראל 04‐8744830 050‐47448

8148 ליאת לויטל   levitaly@012.net.i נחל דליה מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 054‐4962144
8149 sveta yaakubov   svetik4all@yahoo. חנה סנש 8 אזור 58117 ישראל ,ישראל 052‐5126699 054‐54618 03‐5595139

8150 מיקאל חושן   gosen@afikim.org אין אפיקים 15148 ישראל ,ישראל 46754000 5.26E+08

8151 חן חפר   chenheffer@gmai תורמוס 22 כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 054‐7995758
8152 שליו אלימלך   shalev_king@wallaשרת משה 86\א עפולה   ישראל ,ישראל 506945209 46522724

8153 ישי שוטן   ishais@gmail.com הולנד 30 חיפה 34987 ישראל ,ישראל 04‐8257330 054‐22884 04‐8135602

8154 טל אלון   tal.alon@gmail.co גאולה כפר סבא 44254 ישראל ,ישראל 526732426

8155 אורית אלגאי   tiptip22@walla.co מגדל רעננה   ישראל ,ישראל 050‐6401901
8156 מוטי אדלר   motiadler@bezeq קרית ספר 25 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 545906609

8157 שרה עצמון   hadarc@zahav.net הדקלים כפר סירקין   ישראל ,ישראל 543974242

8158 הדר בלוטרייך   webinsight@gmai טופז 59 כפר יונה   ישראל ,ישראל 524863377

8159 igal hinkarenko   igal333@rambler. sini 5/31 ashkelon   ישראל ,ישראל 522537052



8160 גילי לוי   gilgul75@walla.co התמר 19 בית דגן 50200 ישראל ,ישראל 39603126 5.27E+08

8161 מירב לוי   meravl@netvision33 דרך אבא הלל רמת גן 52532 ישראל ,ישראל 052‐8369409
8162 דוד חיון   rimonhayon@beze השחר כפר סבא 44376 ישראל ,ישראל 97673793 5.07E+08

8163 אהוד בידרמן   odelia‐d@zahav.n אין כפר הס   ישראל ,ישראל 050‐6216922
8164 אנני קיקיון   kikayon.family@gm157 הנשיא יצחק הרצליה 46399 ישראל ,ישראל 99583547

8165 אהוד בידרמן   mickey‐d@zahav.n אין כפר הס   ישראל ,ישראל 050‐6216922
8166 מיכאל לביא   mikilavy@nirim.co קיבוץ נירים ד.נ .נגב 85125 ישראל ,ישראל 89985409 054‐79165

8167 עפר אזולאי   miky2005@walla.c בן גוריון אור יהודה   ישראל ,ישראל 509898880

8168 hissi bramowsky   hissiab@yahoo.co yehoshafat 8 herzeliyya 46701 ישראל ,ישראל 99584338 5.23E+08 99588341

8169 יובל לוי   yuvall@rafael.co.i מצפה נטופהד.נ .גליל תחתון 15295 ישראל ,ישראל 04‐6785150
8170 עידו סלע   edo.sela@gmail.co ברקת 8 צור יגאל 44862 ישראל ,ישראל 054‐9222161
8171 ern ern   ern@yahoo.com ern tel aviv 87430 ישראל ,ישראל 057‐6547645
8172 גילי בורג   dov_burg@netvisi מושב משמרת.ד .214 40695 ישראל ,ישראל 09‐7965515 0522‐6411

8173 עדי רבאון   adirotem@maaga 0 מעגן מיכאל 37805 ישראל ,ישראל 04‐6394040 5.22E+08

8174 נסים ורור   nasim_warwar@hמעונות בוסטון די ירושלים 91120 ישראל ,ישראל 772110790 5.04E+08

8175 איציק ביגאוי   itz120@012.net.il וילנסקי 12/ב חדרה 38496 ישראל ,ישראל 052‐5465588
8176 שי נחמני   shayn@nioi.gov.il מבשרת ציוןהבושם 8/4 90805 ישראל ,ישראל 25335552 5.06E+08

8177 אלי לוי   eli.pilot@gmail.co גבעתי 24 ראשון לציון 75054 ישראל ,ישראל 39440101 5.08E+08

8178 רחל שמר   rahelshemer@yah תהילה 7 ראשון לציון 75802 ישראל ,ישראל 03‐9617933 052‐35331

8179 אדריאנה רוזנברג   itzikla@walla.co.il יאנוש קורצאק '2 ירושלים 96825 ישראל ,ישראל 26415099 5.23E+08

8180 רון חג'ג'   ronhamtzuz@wall דן פטנקין 32 באר שבע   ישראל ,ישראל 547607055

8181 תומר זלצר   tomer.zeltzer@gm ארנון 14 רמת גן 52254 ישראל ,ישראל 03‐6745112
8182 אלי סעדון   eli.sadoun@gmail9 רש"י 11א דירה רמת גן   ישראל ,ישראל 525766825

8183 rut rut   rut62@mail.ru fser xaifa 22333 ישראל ,ישראל 48556655

8184 יצחק פוגל   fogel‐i@barak‐onl הנורית 9 צורן 42823 ישראל ,ישראל 09‐8947201 054‐47967

8185 משה אסטרחן   southpark@bezeq ד.נ משגב רקפת 20175 ישראל ,ישראל 04‐9801163 5.29E+08 7.78E+08

8186 אמל חלבי   amel_business@w ת.ד.443 ירכא 24967 ישראל ,ישראל 49561644 5.08E+08 49561644

8187 יוסי טיטלבום   ruti_tyt@walla.co ברל כצנלסון 74 חיפה   ישראל ,ישראל 527645107

8188 גיל לוי   ghilevi@netvision. אבטליון רמת גן 52424 ישראל ,ישראל 546268888

8189 צחי גלד   tzahyg@bezeqint.3 בלפור 48 ,דירה תל אביב 65226 ישראל ,ישראל 054‐4461044
8190 nuta tuzov   nutochka@walla.cyakov 50/36 rishon le zi 75509 ישראל ,ישראל 542110400

8191 דריו אוסטרובסק   dario_ostotrovsky@בן גוריון 63 דירה ביאליק 2700 ישראל ,ישראל 525783907 5.27E+08

8192 לירז ליפשיץ   matanl95@netvisi זיגילביום תל אביב 66768 ישראל ,ישראל 504040223 5.08E+08

8193 אוהד שוחט   karahana@nana.c להצאלון מושב חרב   ישראל ,ישראל 0523‐340740
8194 ארז טמיר   arietam@iroads.co19 אביגדור עשת קרית חיים 26284 ישראל ,ישראל 04‐8413212 050‐68487

8195 אביעד שלום aviadshalom@wal 3 קפלנסקי חולון ,ישראל ישראל 050‐5588590
8196 מורן צלח   MORAN19883@W בכר 3 תל‐אביב   ישראל ,ישראל 03‐6311111 054‐62525 03‐6967081

8197 שטרויזנד שושנה   barneana@017.ne גורדון 84 תל אביב   ישראל ,ישראל 505850773

8198 אורן ליאון   oren_l1977@walla חטיבת הראל לוד 71412 ישראל ,ישראל 528646769

8199 אורי סהר   sahar‐e1@zahav.n התאנה 52 בית אלעזרי   ישראל ,ישראל 89340680 5.29E+08

8200 בוריס טיסמנצקי   bortis@walla.co.il תדהר 28 תל אביב 67753 ישראל ,ישראל 547519990

8201 יסמין דלאל   dalalyasmin@wall אחיעזר 4 ראשון לציון 75300 ישראל ,ישראל 03‐9643205 050‐20670

8202 יואל נביאסקי   neviaski@017.net רופין ראשון לציון 75256 ישראל ,ישראל 39655710 5.46E+08

8203 יניב מנור   manor‐y@013.net הופיין 5 תל אביב 69103 ישראל ,ישראל 36424279 5.44E+08

8204 רן חמיש   ranha@rafael.co.il93 הגדוד העברי קרית חיים 26306 ישראל ,ישראל 774008606 5.24E+08

8205 אורן ארד   orenarad@gmail.c סוקולוב תל אביב   ישראל ,ישראל 505406126

8206 נורית גל   nurgal@macam.ac28 מבוא הבוסתן הר אדר 90836 ישראל ,ישראל 054‐6822777 02‐534062

8207 רוני ברוך   nuron@012.net.il ראש פינה 1 פתח תקוה 49723 ישראל ,ישראל 528905163

8208 מיכל יהב   michalyyahav ישפה 6 הוד השרון   ישראל ,ישראל 0522‐550177
8209 אסף גורדון   assaf.gordon@ma קרית ביאליקיקינטון 14א 27000 ישראל ,ישראל 543550248

8210 מלי עמנו   mali323@bezeqin8 הרב חיים פינטו קרית מלאכ 70900 ישראל ,ישראל 08‐8581911 054‐67667

8211 קלוד רפאל   klodre@gmail.com 0 אשתאול 99775 ישראל ,ישראל 050 6707747
8212 לב וילנסקי   vilgraf@013.net גואטמלה 17/4 ירושלים 96750 ישראל ,ישראל 26446595 5.45E+08

8213 דניאל ציפרשטיין   format.il@gmail.co אריה קרמר 16 רמלה 72279 ישראל ,ישראל 542192296

8214 סרגי אלכסייצ'יק   sergey.al@ramble יונה פתח תקווה 49582 ישראל ,ישראל 39087267 5.22E+08

8215 מקסים שקלאר   firx@intermail.co. רש"י 84/1 באר שבע 84610 ישראל ,ישראל 050‐717‐0390
8216 אבי מועלם   avi29@013.net.il ניקנור‐9 ירושלים 93307 ישראל ,ישראל 050‐4447480 26780674

8217 לירז אלון   eladnola@walla.co6/4 מרדכי מקלף באר שבע 84876 ישראל ,ישראל 503299164 86410575

8218 צח אשכנזי   tzachash@gmail.c ויצמן 7 פ"ת   ישראל ,ישראל 523811626

8219 ישראל פטשניק   ptashnik@netvisio הזית 14 ב מזכרת בתי 76804 ישראל ,ישראל 08‐9340551 054‐90039

8220 טוביה בן פזי   tuvia@yashlats.co קורות העיתים 6 ירשלים   ישראל ,ישראל 508331304 26525173

8221 איתי לויתן   itai@leviathan.co. אטד 16 אור יהודה 60415 ישראל ,ישראל 03‐6342655 052‐32815 03‐6910602

8222 ציון שקורי   zion0210@bezeqin28/11 דרך יבנה רחובות   ישראל ,ישראל 577341171

8223 אלעד גזית   gazitelad@gmail.c ברדצבסקי 31 גבעתיים   ישראל ,ישראל 507269226

8224 אבי יצחק   oreni1@bezeqint. ת"ד 77 לפיד 73133 ישראל ,ישראל 08‐9765880
8225 חיים צ'מני   haim.chemny@gm בצת בצת 22830 ישראל ,ישראל 04‐9808208 050‐64712

8226 סמיון אבנטוב   gadaga@bestmail הכינור 1/2 מעלה אדומ 98371 ישראל ,ישראל 775253426 5.48E+08 7.75E+08

8227 קונסטנטין רו   jasikjack@gmail.co רמב"ם פתח תקווה   ישראל ,ישראל 054‐4861255 054‐48612

8228 אורי ויינר   VAINERU@GMAIL דרך הציונות 34 אריאל 40700 ישראל ,ישראל 39366950 5.78E+08

8229 לנה גרוביץ   lgerovich@yahoo. עמינדב תל אביב   ישראל ,ישראל 525533046

8230 זיו אור   orziv@017.net.il הרימון צרופה 30850 ישראל ,ישראל 777019170 5.46E+08

8231 תומר נגר   tomer_najar@hot סימטת כנען ק.ביאליק   ישראל ,ישראל 549987950

8232 טלי אלטשולר   tali.altshuler@gma גולומב 24 גבעתיים 53463 ישראל ,ישראל 523575139 5.48E+08

8233 אלעד מור   elad@appassionat חדרה 4 פתח תקווה 49725 ישראל ,ישראל 39231061

8234 דליה ברכה   sa.yagoda@gmail. עין שמקיבוץ עין שמר קיבוץ 38816 ישראל ,ישראל 04‐6374441 0523‐8966

8235 דוד ונדרמן   nogawanderman@יצחק רבין 24 דיר מודיעין   ישראל ,ישראל 546222831 5.47E+08

8236 שרון בנדרקר   sharon_b@mul‐t‐l הפלמ"ח 31/11 אשדוד 77376 ישראל ,ישראל 523867684 89424655 89424659

8237 אברהם בארי   beeriav@walla.co. בן ציון 23 ירושלים 95423 ישראל ,ישראל 26524575 5.07E+08 6510338

8238 יורי סטרבץ   uri@agpal.co.il החשמונאים 5/42 קרית מוצקי   ישראל ,ישראל 04‐8770650 5.44E+08

8239 אורן חקלאי   nils17@walla.com קק"ל 7 גבעתיים 53237 ישראל ,ישראל 544660909

8240 משה דניאל   daniel‐40@012.ne הצפצפה 14 אשקלון 78361 ישראל ,ישראל 08‐ 6733571 5.06E+08

8241 עמית גור   amitgur@gmail.co קיבוץ מעבר0 40230 ישראל ,ישראל 054‐2621008



8242 דוד רוימי   dede3@bezeqint.n הארבעה בית שאן 10900 ישראל ,ישראל 46584213 5.44E+08

8243 מישל עדי   HI1002@WALLA.C הגעתון 30 נהריה   ישראל ,ישראל 49928591 5.24E+08

8244 שי שכנר   shaishechner@gm‐ גאולי תימן 38890 ישראל ,ישראל 547616715

8245 דימה גרינברג     חטיבת הנחל חדרה   ישראל ,ישראל 549007842

8247 דימה קפוסטין   dima81@012.net. העליה 6/21 נצרת עלית 17525 ישראל ,ישראל 525345073

8248 דרור בוסי   dror230@walla.co נחל נקרות 12 כפר יונה   ישראל ,ישראל 507693619

8249 דמיטרי מלניקוב   d‐cas@tut.by הלייה 9 נתניה 42385 ישראל ,ישראל 547771843

8250 קרן ביתן   BITANK@NTVISION7/5 מעלות אשר אשקלון   ישראל ,ישראל 504492209 5.1E+08

8251 בנימין חממי   hamami11@gmail דיין 29 משה תל אביב   ישראל ,ישראל 577504155 5.78E+08

8252 רונן קלאתי   ronenkal@netvisio השרון 31/1 הרצליה 46784 ישראל ,ישראל 543972634

8253 שלי סבג   shalyaf@zahav.ne לסקוב 23/17 חולון 58672 ישראל ,ישראל 03‐5511946 050‐62799

8254 רונית ניצן   ronit.n.r@discoun בן צבי 22 גבעתיים 53632 ישראל ,ישראל 050‐7506859
8255 עינב סתיו   nimr2407@zahav. ברוש עומר   ישראל ,ישראל 525852603

8256 רפאל מזגאוקר   royohad4@012.ne מונפור דימונה 86196 ישראל ,ישראל 775001228 5.27E+08

8257 יצחק גוברין   dafni@mh.org.il משמר העממשמר העמק 19236 ישראל ,ישראל 49896058

8258 זוהר יהודה   y_zohar@bezeqint הרב חיים חורי אשדוד 77540 ישראל ,ישראל 505315464

8259 גלעד פלמון   hadgil@012.net.il כפר אדומיםטיילת 95601 ישראל ,ישראל 25902589 5.06E+08 25902589

8261 orli elias   orlielias@walla.co david shuv rosh pina 12000 ישראל ,ישראל 46937088 5.27E+08 46935069

8262 יצחק קאולי   cauly1@gmail.com גבעת שמוארחבת אילן 14 54056 ישראל ,ישראל 057‐8157721 03‐532359

8263 שיינא מושל   MUSCHEL@NETVI פארן 16ב ירושלים   ישראל ,ישראל 526882679 7.73E+08

8264 אורי גייגר;   uri@dragonvariati קלאוזנר 2 הרצליה 46683 ישראל ,ישראל 545421952 99546377 99546598

8265 יעקב ברטנר   yakuv@013.net.il אבא הלל סילבר  חיפה 32694 ישראל ,ישראל 050‐7484536
8266 אלוןן דרי   alon_deri@walla.c אשתאול אשתאול 99775 ישראל ,ישראל 29921680 5.06E+08

8267 דורון מוסקוביץ   doronmosco@gma נחל בשור כפר יונה 40300 ישראל ,ישראל 972‐9‐8944448 057‐81962 972‐9‐8944448

8268 איל ונציה   eyal.venezia@gma ת.ד .363 צור משה 42810 ישראל ,ישראל 054‐4332445 09‐894964

8269 גדי הרש   gadyniva2@bezeq געתון רמת‐השרון 47204 ישראל ,ישראל 35496197 5.08E+08

8270 מאיר שבתאי   shabtais@bezeqin יוסף נדבה 27/4 ירושלים 97781 ישראל ,ישראל 02‐6560333 050‐67756

8271 ישראל בנימיני   israelbe@yahoo.co אבנר 5 רמת גן 52295 ישראל ,ישראל 054‐6722475
8272 יוחנן ריינר   dni2@013.net שד 'עוזיהו 22/19 אשדוד 77386 ישראל ,ישראל 523199961

8273 שי גרדי   garadi_s@zahav.n רשי 553/25 קרית מלאכ 83060 ישראל ,ישראל 88585251 5.27E+08

8274 ששי זילברשטיין   sasi@hatzerim.org חצריםקיבוץ קיבוץ 85420 ישראל ,ישראל 052‐5013318 86473854

8275 אריה משלי   katia ‐b@hotmeil.5 /15 יצחק חכימי אשקלון 78641 ישראל ,ישראל 86781540 5.08E+08

8276 אבי חכמו   avi_haha@walla.c שושן 4 רחובות   ישראל ,ישראל 052‐5465424 050‐95599

8277 יעקב אריס   aris_1@bezeqint.n18 יפתח הגלעדי אשקלון 78650 ישראל ,ישראל 86736666

8278 צביקה הרצברג   zvikaha@bezeqint הקוצר 20 רמת השרון 47411 ישראל ,ישראל 5491242 5.45E+08 5409561

8279 גיא דולב guy@dolev.eu 9 סמילנסקי הרצליה 46361 ,ישראל ישראל 09‐9544114 5.07E+08

8280 אמנון לוי   amnonl@intermai צונדק 20 ירושלים 97231 ישראל ,ישראל 050‐2604012
8281 אבי פרבין   parvin@netvision. שפיגלמן 12 נתניה 42758 ישראל ,ישראל 054‐5499790
8282 ערן עזרן   herzug@walla.co.i8/13 גבירול אבן באר שבע 84368 ישראל ,ישראל 779231323 5.03E+08

8283 אלעד בכמן   eladbac@yahoo.coההגנה 13 כניסה בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 077‐7180323 052‐34960

8284 דב מנדלוביץ   dovm@microsoft. הכורמים ראשון לציון 75499 ישראל ,ישראל 03‐9410769 052‐36511 03‐9410769

8285 חני ברימן   hanilir@yahoo.com21 מחלקי המים ירושלים   ישראל ,ישראל 25611788 5.29E+08

8286 שי ברדה   s_barda@hotmail. עליה ראשונה 1 רמת גן 52253 ישראל ,ישראל 578158587

8287 עוזי דרור   dror.uzi@gmail.coהרב פרידמן 51 כ תל אביב   ישראל ,ישראל 054‐4488965
8288 רמי ברגות   ramibargot@walla אנילביץ 32/4 עכו 24306 ישראל ,ישראל 49914810 5.29E+08

8289 רועי ישרוף   gush19@walla.com צהל 3 אריאל 4487 ישראל ,ישראל 544428226 5.74E+08

8290 דרור שמש   drorshem@walla.c שמעון בן צבי 1 גבעתיים 53630 ישראל ,ישראל 524341712

8291 צחי צחי   zahi_segal@walla. זלמן שז"ר 13 נהריה 22344 ישראל ,ישראל 544945406 7.74E+08

8292 ניר ענתבי   nir.antebi@gmail.c תרעד 5 רמת גן 52503 ישראל ,ישראל 057‐8120733
8293 מוריס וינגרטן   bagsvered@yahoo אדוה 1 קיסריה 38900 ישראל ,ישראל 46360604 5.29E+08 46360466

8294 THIERRY ELBAZ   E66@NETVISION.N1/20 ZALMAN AASHDOD 77401 ישראל ,ישראל 544834855 5.25E+08

8295 קובי סירקיס   ksirkis@gmaul.com25 אלכסנדר פן תל אביב 69641 ישראל ,ישראל 03‐6474520
8296 אריה משלי   katya_b@hotmail.5/15 יצחק חכימי אשקלון 78501 ישראל ,ישראל 08‐6781540 5.08E+08

8297 איציק חדד   isaachadad@gmai הרימון 53 חרוצים 60917 ישראל ,ישראל 09‐7603882
8298 איזי שגב   segev@sebo‐tech. סנה 8 הרצליה   ישראל ,ישראל 052‐2993347
8299 איל קליין 40097669 eyal@ekdesign.co העצמאות 84 חיפה 33034 ישראל ,ישראל 077‐6203040 077‐6203041

8300 דוד שוירמן   david‐s@einharod המורן 12 ב' חדרה 38246 ישראל ,ישראל 052‐2466738 052‐37241

8301 אלכסנדרה יסקרביץ   arikaya@walla.com המרי 43 גבעתיים 53333 ישראל ,ישראל 03‐5716320
8302 lea ring   mcta2@bezeqint.nben gurion givataym 53253 ישראל ,ישראל 544651917

8303 עוזי קרין   uzikarin@gmail.co דרך העמק יוקנעם 20600 ישראל ,ישראל 49597353 5.44E+08 49597353

8304 קובי מיכאלי   sfdkmm@gmail.coשדרות דרום אפר אשקלון   ישראל ,ישראל 050‐7675534
8305 איתי מנור   itay.mannor@gma מדרשת בן גת.ד 297 84990 ישראל ,ישראל 08‐6532185
8306 שרון גבריאל   sharon_mai@012. רמב"ם ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39587648 5.24E+08 35581105

8307 אסף דיאמונד   snowboard@beze ג'ורג 'אליוט תל אביב   ישראל ,ישראל 03‐6206473 5.44E+08

אר .קיי .דיא8308 ת.ד .66   klein.moty@gmail פרק תעשייהבית רבין 20179 ישראל ,ישראל 052‐8944060
8309 צחי גוברובר   ZAHIG10@GMAIL. הנשיא 30 חדרה 38422 ישראל ,ישראל 04‐6210645 052‐83928

8310 itay gal   itaygal@gmail.comsugalit 5 oranit 44813 ישראל ,ישראל 542141660 5.42E+08

8311 Youda Martziano   youda@zahav.net Hahahad Asar 1Rishon Lez 75351 ישראל ,ישראל 505243743

8312 meir אוסטפלד   meir_os@walla.co עופרי סעדיה 2 פתח תקוה 49774 ישראל ,ישראל 03‐9234694 054‐66004 03‐9234694

8313 חופית גרנט   granathofit@yaho גבירול 129 אבן תל אביב 77777 ישראל ,ישראל 39999999 5.46E+08

8314 יוסי שאול   shaul1984@012.n רבי עקיבא 1/19 חיפה 33192 ישראל ,ישראל 054‐7823663
8315 עומר ויסברוד   omer.we@gmail.cהמרגנית 5 ,דירה נשר 36740 ישראל ,ישראל 04‐8211942 054‐57924

8316 אשר קוטיגרו   cotigaro@gmail.co בוגרשוב 76 תל אביב   ישראל ,ישראל 548883672

8317 גולן אביטבול   golan_abitbol@ho בארי בארי 85135 ישראל ,ישראל 547918303

8318 שחר גרינברג   lx_3d@hotmail.co זכרון יעקב 10 תל אביב 62999 ישראל ,ישראל 03‐6918752 057‐81939

8319 יאיר פריש   yairfrisch@hotma ניקנור ירושלים 93307 ישראל ,ישראל 504048828

8320 רמי משאל   rami@mishal.org.i צהל 110 קרית אונו 55000 ישראל ,ישראל 35348202 5.23E+08

8321 עודד יחיאלי   mr_oded@012.ne בן יהדה 1 פ"ת 49316 ישראל ,ישראל 544424239 39247668 39249537

8322 מוטי קולין   motik7@walla.com מנחם בגין 52 פתח תקוה 49732 ישראל ,ישראל 545408784

8323 שמעון ברון   shakedba@017.ne ת.ד 234 מצפה יריחו 90651 ישראל ,ישראל 02‐5909852 052‐46841

8324 אופיר צימרמן   ofirz@lrag.com חדרה 13 פתח תיקוה 49726 ישראל ,ישראל 542000844

8325 isaac benshimol   isacen@msn.com yahalom 9 st. kiryat beng 58678 ישראל ,ישראל 35524431



8326 אליהו שחר   eliyahu.shahar@fr14/5 אמנון ותמר רמת גן 52365 ישראל ,ישראל 03‐674‐2623 052‐613‐24

8327 ניסים נייסמיאן   nissimyan@bezeq שרי ראובן 23 ירושלים 97246 ישראל ,ישראל 02‐5630002 050‐63636 02‐5636361

8328 גיל מעוז   maozgil@gmail.co השקדים כפר תבור 15241 ישראל ,ישראל 46620523 5.09E+08

8329 דורון קינן   dondon10@bezeqרחוב הממשיכים כפר ורבורג 70998 ישראל ,ישראל 08‐8601442
8330 דינה שלום   dina_shalomm@w חברון חולון 58842 ישראל ,ישראל 573174465 5.73E+08

8331 ana omonosov   aniarub@gmail.co חפץ חיים פתח תקווה   ישראל ,ישראל 546262364 5.42E+08 09‐7473287

8332 טבי סלמון   tavi@edwin‐s.com התחיה 24 חולון 58403 ישראל ,ישראל 054‐9222216
8333 יאיר מלמד   Lionetwork1988@ רמב"ם רחובות 76524 ישראל ,ישראל 89492233 5.07E+08 7.73E+08

8334 יותם שוהם   linus2k@nana.co.i מונטיפיורי חולון   ישראל ,ישראל 5055555 054‐79944

8335 אילה שפירא   ayala83@walla.co יונתן מושב יונתן 12415 ישראל ,ישראל 39371922 5.28E+08

8336 איימן חנא   aymanh@013.net שמעוני תל אביב   ישראל ,ישראל 054‐4801974 077‐32333

8337 משה צפריר   moshetsafrir@bez נשר 13 קיסריה 38900 ישראל ,ישראל 04‐6263198 050‐77724 04‐6263197

8338 אלעד עופרי   eladofri@walla.co הירקון ראש העין 40800 ישראל ,ישראל 508355179

8339 תומר איש שלום   Tomer.ish.shalom@ דיזינגוב 63 נתניה   ישראל ,ישראל 777826263 5.02E+08

8340 ימין זנתי   zanati1@netvison מנחמיה מושהגפן 14945 ישראל ,ישראל 523744735

8341 נסטור שחף   nestor@shahaf.coנורדאו 15 כניסה כפר סבא 44391 ישראל ,ישראל 97679951 5.47E+08

8342 מאיר בן מנשה   youvalbm@gmail.אבא אחימאיר 6 ד תל אביב   ישראל ,ישראל 09‐8355680 054‐31694 09‐8355680

8343 לאוניד ויינר   leonid5307@013.n4 נחל צין 2 דירה חדרה 38236 ישראל ,ישראל 46220810 5.44E+08

8344 טל בניסטי   taloni86@gmail.co צהל 894/3 אופקים 80300 ישראל ,ישראל 545687833

8345 שי לוי   shay‐l@gus.co.il וילנסקי 2 משה ת"א 60896 ישראל ,ישראל 507704888 36492405

8346 אלכסנדר סבו   savualex@hotmai הדר 40/5 הרצליה 46303 ישראל ,ישראל 09‐9574616 050‐74233 09‐9586629

8347 פליקס גרובשטיין   fgrobste@gmail.co אצ"ל 9א' רמת גן   ישראל ,ישראל 050‐7346594 050‐71781

8348 שי מכנס   shai_m2@yahoo.c פיארברג 7 תל אביב 65216 ישראל ,ישראל 544764264 5.29E+08

8349 rb ew   yair1234565@wal uiuyi tyuityu 77777 ישראל ,ישראל 52555565

8350 אילנה מונש   sisterof3_200@ya לחי 8/42 רחובות   ישראל ,ישראל 542478888 5.45E+08 08‐6752808

8351 מריה פלחין   mdmasha@gmail. הרימון עכו 24410 ישראל ,ישראל 0545‐302718
8352 חן פריד   0524494040@017 ארבל7 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39672177 5.24E+08 39671419

8353 שניר כרמי   snir.carmi@teva.c הרב קוק 19 נתניה 42260 ישראל ,ישראל 054‐8884115 09‐892780 09‐8927814

8354 דן שמיר   shlomchipuck@be החורש 30 בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 04‐6180306
8355 ראובן הנהרט   srhan@t2.technio4/8 שדרות הרצל ירושלים   ישראל ,ישראל 547878676 26799593

8356 נחום טימרמן   ntimerman@gmai2 השל"ה 8 ,דירה תל אביב 0 ישראל ,ישראל 547755355

8357 ניסים א   comps@technion. ת.ד .5514 חיפה 31054 ישראל ,ישראל 503037000

8358 רענן גדיש   raanangadish@gm קיבוץ מלכיהלא קיים 13845 ישראל ,ישראל 6946739

8359 אנדריי דויזוב   dvizovandrey@yahשדרות ירושליים קרית ים 29035 ישראל ,ישראל 547381156

8360 Yair Benjamini   yairb@arnon.co.il מגידו תל אביב   ישראל ,ישראל 523665744

8361 Alexander Berin alexberin@gmail.c13/6 Yakinton Sביאליק קרית 27250 ,ישראל ישראל 04‐8752881 054‐63736

8362 גיל קזס   gkazes2000@yaho בארי 15 תל אביב 64682 ישראל ,ישראל 544232886

8363 lobna abuata   lobnaa_3@hotma ‐ kfar qrea 30075 ישראל ,ישראל 543194019

8364 רועי בוביס   roybubis@gmail.co'א.ד .גורדון 39 א פתח תקווה 49280 ישראל ,ישראל 03‐9042753 054‐45893

8365 elie eitan   meitalen@netvisiostav 11‐3 hod ahasha  ישראל ,ישראל 775231130 5.02E+08

8366 אייל בינדר   eyal@binder.co.il רתמים קיבוץ רתמי 85550 ישראל ,ישראל 057‐8190672
8367 עומר שביט   omershavit@mevo רחוב 0 קיבוץ מבוא 12934 ישראל ,ישראל 04‐6764658 052‐86953

8368 יורי בליומין   ns_yblumin@beze3/9 שער האריות חולון 58497 ישראל ,ישראל 03‐5506919 052‐33257

8369 ליטל קינן בוקר   zb@bezeqint.net שמעון 62 מודיעין 71724 ישראל ,ישראל 08‐9719458 050‐62423

8370 מור בריהון   nakedfoxy@gmail זלמן שניאור נתניה 42490 ישראל ,ישראל 526263109 98658508

8371 ישראל תמרי   ie.tamary@gmail.c8 תל חי 20 דירה רעננה 43405 ישראל ,ישראל 052‐3‐516990 09‐742790

8372 גיל גביזון   double_g@netvisi דקל עדי 17940 ישראל ,ישראל 49500929 5.42E+08

8373 אמיר שלי   shellyer_77@hotm הלפרין 5 פתח תקוה   ישראל ,ישראל 549007818

8374 בני אהרון   benimiri@gmail.co אין כורזים 12933 ישראל ,ישראל 46938319 5.26E+08 46934825

8375 איתן צור   e‐zur@013.net כפר יונה 6 תל אביב 69053 ישראל ,ישראל 03‐6419050 054‐45707

8376 ויקטוריה אברמוב   dbrf2002@yahoo. ציפורה טוב רחובות   ישראל ,ישראל 545282480

8377 אריאל טורון   ariel_toron@hotm היוגב 4 רמת‐גן 52572 ישראל ,ישראל 546682363

8378 boris levov   borislevov@014.n derech ako 40/4kiriat bialik 27093 ישראל ,ישראל 077‐4245717 050‐71579 077‐4245717

8379 מיכל ברזילי   michal@barzilai.co243 תלמי מנשה באר יעקב 70300 ישראל ,ישראל 08‐9201660 052‐84008 08‐9281364

8380 מוטי קדוש   ori_kadosh_@hot החי"ם חולון 58234 ישראל ,ישראל 36513780 5.03E+08

8381 ירדנה אורטס   ortas76@bezeqint רוטשילד 76 ראשון לציון 75223 ישראל ,ישראל 39660650 5.23E+08 39679103

8382 אנדריי קשין   andreiksh@gmail. אנה פרנק בת‐ים 59652 ישראל ,ישראל 03‐5517866 054‐54683

8383 איגור פורוסקון   agni1957@mail.ru9/33 אלופי צה"ל חולון 58488 ישראל ,ישראל 545966682 7.73E+08

8384 אדם פורת   adam.porat@gma טייבר 8 דירה 3 גבעתיים   ישראל ,ישראל 052‐3559085
8385 יוסי סלטי   y_salty@walla.co. רביע 6 אבו פתח תקווה   ישראל ,ישראל 506532236 072‐21239

8386 גיא אסקדסקי   gai_@hotmail.comבן תרדיון 2 דירה ת"א  ‐יפו   ישראל ,ישראל 547366885

8387 יוגב פרץ   yogevperetz29@w זבוטינסקי 3/1 באר שבע   ישראל ,ישראל 777005185 5.07E+08

8388 אריאל בן יוסף   www.rel1978@wa שד 'הרצל ירושליים 96105 ישראל ,ישראל 26511437 5.09E+08

8389 יוסי אהרוני   yosi@hotmail.com האצל 5 חולון 13000 ישראל ,ישראל 054‐4626878
8390 אורי ולד   oriwaldster@gmai השביט 10 רעננה   ישראל ,ישראל 544291251

8391 שחר ניסן   floyd111@zahav.nדיזינגוף 266 דיר ת"א   ישראל ,ישראל 778830626 5.42E+08

8392 שיבולת זמיר    shibolet10@walla חיל השיריון 9 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 523802145

8393 איתן בר   superbar@gmail.c יערות 29 חיפה 34778 ישראל ,ישראל 545414246

8394 שחר שביט   shavit1980@gmai אשר ברש 40 הרצליה 46366 ישראל ,ישראל 052‐8084180
8395 מיכה נקש   minakash@gmail.c אסירי ציון 25/2 באר שבע 84416 ישראל ,ישראל 526526120 5.1E+08

8396 יאנה בורבליק   yanaborblyk@wal סרקין 7 נתניה   ישראל ,ישראל 524677811 5.46E+08

8397 פרידה פישברג   semgerd@gmail.c אביגדור המאירי באר שבע 84251 ישראל ,ישראל 524478330

8398 roman bolshov   roman_bolshov@mhagefen netivot   ישראל ,ישראל 503037992

8399 אלי כרמלי   eli_carmeli@hotm אשר 9 נתניה 42524 ישראל ,ישראל 502687168

8400 נועם טל‐בר   NOAM8400@WAL אין רחובות כפר מונש   ישראל ,ישראל 547755524

8401 אבישי שוילי 34827709 ashvili@walla.com גרינבום חדרה 38450 ישראל ,ישראל 778282002 5.45E+08

8402 אהרון בן מוחה   gitit_70@walla.co קרית ביאליקשבטי ישראל 11 27000 ישראל ,ישראל 545842153 48763246

8403 חמי ברנשטיין   hemibe@zahav.ne3 הרב חיים פינטו קרית מלאכ   ישראל ,ישראל 08‐8602172 052‐82496

8404 לב דורפמן   levdorfman@gma24/12 העצמאות הרצליה 46789 ישראל ,ישראל 773434387 5.47E+08

8405 סולי פדידה 22658215 solib@netvision.ne צהל 59/13 כרמיאל 21702 ישראל ,ישראל 49586546 5.25E+08

8406 ודים מאיורוב   v.mayorov@gmail0/3 אפרים שריר נהריה   ישראל ,ישראל 544763806 5.45E+08

8407 יזהר כץ כץ   izzykatz@actcom.n נופר 12 הרצליה   ישראל ,ישראל 99581556



8408 גלעד שנהר   shenharg@bezeqi תומר 2 רעות 71799 ישראל ,ישראל 89263833

8409 עודד שמיר   odedsr@gmail.com שנקר 34 חולון 58267 ישראל ,ישראל 36511787 5.06E+08 7.77E+08

8410 חיים אזולאי   qbcaefgh@012.eth2 קרית שמונהסמטת המלכים 10200 ישראל ,ישראל 777959715 5.04E+08

8411 מתן יצהרי   yitzhari@zahav.ne מגדל דוד 35 ראש העין 48075 ישראל ,ישראל 522457924

8412 אלי מקמל   esty8181@zahav.n י"א באדר חולון 58320 ישראל ,ישראל 506299833

8413 idan sinai   idan73@netvision שמואל הנגיד הרצליה   ישראל ,ישראל 0507‐431856
8414 שמרית ורשבסקי   shimrit@netvision שטרוק 17 תל אביב   ישראל ,ישראל 546656063

8415 אמיל אהובה   emil122@wala.com גרינברג חולון 58670 ישראל ,ישראל 544534626

8416 אנדריי קונובלוב   ka37@ya.ru הרשת בת‐ים 59462 ישראל ,ישראל 544579903

8417 גבי שפירר   gabby.shpirer@ina רותם גדרה 70700 ישראל ,ישראל 08‐8681234
8418 יאנה בולוטין   broslan@gmail.co עמק הזיתים 16 חיפה 33066 ישראל ,ישראל 777670753 5.23E+08 48661568

8419 אלי לביא   eli_lavi@netvision יהלום 73 מודיעין   ישראל ,ישראל 545601180

8420 צילה ליטבק   Litvak_tzilla@hotm צג בנות 40 ראשל"צ 75300 ישראל ,ישראל 03‐9643776 050‐43361

8421 גיל טדמון   tadmon4@walla.c בורוכוב 12 רעננה 43433 ישראל ,ישראל 09‐7410234 5.05E+08

8422 אחיעד סער   achiadsaar@yahoo מצדה 45/22 באר שבע   ישראל ,ישראל 054‐2489977 050‐81209

8423 דליה זרגרי   szz@walla.com אריאל תל אביב 12345 ישראל ,ישראל 522511103 5.23E+08

8424 חגדגע עגדעדעגכע   mmaorm@walla.c כעכעכעכ געגעגע   ישראל ,ישראל גכגעכגע
8425 אמיר כהן   amirc@dan.co.il גאולים 5 רמת גן 52552 ישראל ,ישראל 504082169

8426 יצחק אוזן   l28380@zahav.net גידעון 2 נתניה 42235 ישראל ,ישראל 98345568 5.42E+08

8427 מוטי אורן   moti@yarpa.co.il דגניה 87 נתניה 42376 ישראל ,ישראל 524216439 7.73E+08

8428 אלכס שפילר   shpiler@gmail.com האודם מעלות 21071 ישראל ,ישראל 509102405

8429 גיא וייס   w_guy@walla.co.i הבילויים 6/4 גדרה 70700 ישראל ,ישראל 508339099

8430 אלכס פישמן   alex.fishman@gm לוטם נתניה 42202 ישראל ,ישראל 545325727 5.45E+08

8431 אבי לוי   amalevy@gmail.co ש'ד יצחק רגר באר שבע 84582 ישראל ,ישראל 506663115

8432 גלעד גרוסמן   giladgrosman@ho5 הרטום 20 דירה נתניה   ישראל ,ישראל 547455258

8433 מושיק אביב   moshikaviv@walla יגאל ידין 39 מודיעין   ישראל ,ישראל 578184640

8434 אורן משה   aharon.oren@gma שרת משה קרית חיים 26260 ישראל ,ישראל 528358604

8435 igor livshitz   2igorliv@gmail.co הזמיר נהריה 22260 ישראל ,ישראל 524290949

8436 עינב עינב   yanein1@gmail.co נקר פת   ישראל ,ישראל 572221962

8437 אלי זמורסקי   ronit1@bezeqint.n מכבי 9ב נס ציונה 76046 ישראל ,ישראל 578170811

8438 ענת גולן   golananat@bezeq ריב"ל 8 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 39526849 5.78E+08

8439 בועז גרטי   bgbe@walla.co.il התאנה שוהם   ישראל ,ישראל 03‐9792890 054‐20237

8440 דמיטרי גולצב   dmrcip@bezeqint.9 קהילת קליבלנד תל אביב 69187 ישראל ,ישראל 36494065 5.24E+08

8441 יניב ואליק   valiky@gmail.com קיבוץ גלויות 92 הרצליה   ישראל ,ישראל 543355092

8442 יזהר נחום   zarnazik@walla.co המגינים 1 גן יבנה 70800 ישראל ,ישראל 054‐7703582
8443 אריק און בר trhe71@netvision 8/4 זבולון עמק מודיעין ,ישראל ישראל 89714831 5.46E+08

8444 גיורג איוב   mafia_black_king@ בענה בענה 20189 ישראל ,ישראל 04‐9881284 5.08E+08

8445 שמיר קריצלר   shamirjk@hotmail מורן פרדס‐חנה 37100 ישראל ,ישראל 057‐8123333
8446 יעל פלובר   yael@larom‐mark משק 104 היוגב 19232 ישראל ,ישראל 04‐9593593 050‐99032 04‐9891222

8447 עופר בוגנר   ofer@bogner.co.il דרך השלום גבעתיים   ישראל ,ישראל 543006000

8448 יניב הררי   yanivh@hotmail.c מושב מצליחמצליח 130\א   ישראל ,ישראל 89247165 5.45E+08

8449 מעוז ורשאי   hhameiri@zahav.nאמה טאובר 8 דיר הרצליה   ישראל ,ישראל 528907464

8450 אברהם דויטש 29093978 avid44@gmail.com/1 מורדי הגטאות רחובות 76464 ישראל ,ישראל 077‐5575827 054‐24656

8451 דרור אהרוני   dror.aharoni@com נווה שלום 31 תניה   ישראל ,ישראל 528544822

8452 Leon Serber   slon64@walla.co.i HAILANOT 103 Zoran 42823 ישראל ,ישראל 772121751 5.43E+08

8453 victoria petrovsky   victoru2@ramblertganit eilat 88000 ישראל ,ישראל 050‐9008145
8454 בועז סקוירסקי   boazsk@gmail.com אביר מרק 49 קרית חיים 26233 ישראל ,ישראל 077‐5511117 057‐76258

8455 אבי סינגר   singer12@012.net6/1 סמטת אהרון חיפה 34363 ישראל ,ישראל 04‐8241351 057‐81087

8456 מעיין ליפשיץ   maayanmariana@ הנטקה ירושלים 94343 ישראל ,ישראל 26416929 5.23E+08

8457 חיים ליס   motke@netvision. העסיס 24 ראשלצ 11111 ישראל ,ישראל 39624984 5.05E+08 36822855

8458 אריאל אידסס   aisufa@gmail.com קבוץ סופה ד.נ.הנגב 85457 ישראל ,ישראל 89985976 5.24E+08

8459 טל גולן   talgo@013.net.il שפירא משה רעננה 43729 ישראל ,ישראל 09‐7724685 054‐75175

8460 ערן גלוז   erangz@hotmail.c מכבי רעננה 43254 ישראל ,ישראל 523772193

8461 ג'ני בן שאנן   jenny13@012.net המעיין 6 רמת גן   ישראל ,ישראל 050‐4003571 077‐52440

8462 HANI ELBAZ   rinatel@gevim.orggevim1 gevim 79165 ישראל ,ישראל 86802206

8463 זיו מרדכי   ziv_550@walla.co נחליאלי 10/12 גבעת זאב 90917 ישראל ,ישראל 523565850 25369308

8464 חזי אגם   shir535@nana.co. פרי מגדים מעלה אדומ   ישראל ,ישראל 773532101 5.03E+08

8465 אבי צוויג   roso210@walla.co טבנקין 25 רמת גן   ישראל ,ישראל 03‐5716732 052‐25079

8466 יהודה ויסקין   yehuwy@walla.co אשחר אשחר 20196 ישראל ,ישראל 46744520

8467 גיא אסולין   guyau@walla.com שער אפריםהגלבוע   ישראל ,ישראל 522499598

8468 משה לפידות   maishlap@netvisio אלון 4 אפרת 90435 ישראל ,ישראל 524295291

8469 גיל חזן   gil@giraffe.co.il פרופ 'שור 15 ת"א 62961 ישראל ,ישראל 546722203

8470 רועי דימור   roi.dimor@Gmail.c זבוטינסקי 58 גבעתיים 53318 ישראל ,ישראל 050‐3271673
8471 נאור זכריה   naorzh@bezeqint.4 מרבד הקסמים אבן יהודה 40500 ישראל ,ישראל 505111157

8472 אילנית דוידי   ilanit123@gmail.c דוכיפת 28 נתניה 42100 ישראל ,ישראל 98320239 5.48E+08 98871110

8473 רונן בן אליהו   ronen20@gmail.co פולג 71 ראש העין 48622 ישראל ,ישראל 39013169

8474 yud rozen   sahar_rozen@wal תמר 629 בית אלעזרי 76803 ישראל ,ישראל 524624214 5.22E+08

8475 דורון פיכמן   doron.fichman@g דיזינגוף 229 תל אביב   ישראל ,ישראל 052‐3743912 04‐654935 04‐6441849

8476 דן מרחסין   minimizer@gmail. תענך 36/2 חיפה 32161 ישראל ,ישראל 543091185 48230854

8477 אילן רוזן   gloteron@gmail.co השזיף 7/15 נשר   ישראל ,ישראל 778210121 5.25E+08

8478 ישי פנטנוביץ   yp@y‐brown.co.il פרדס חנה כהשופטים 95 37074 ישראל ,ישראל 077‐2002609 050‐66191

8479 בוריס צ'רבוטקין   tazja@iec.co.il החסידה 11/3 נתניה 42753 ישראל ,ישראל 544695759

8480 דוד גולומב   miradvd@netvisio שלג תל אביב 63574 ישראל ,ישראל 35238564

8481 שלמה עבודי   tamar94@bezeqinסנהדריה מורחבת ירושלים 97707 ישראל ,ישראל 527652780

8482 דוד כהן   soff@nana.co.il ארץ חפץ 111/59 ירושלים 97255 ישראל ,ישראל 25326957 5.48E+08

8483 אדוארד בלאו   dab@012.net.il ת.ד .25240 חיפה 31250 ישראל ,ישראל 052‐5058033
8484 יעקב גרזון   gerson_y@tzora.c צרעהאין קיבוץ 99803 ישראל ,ישראל 02‐9908333 050‐75597 אין
8485 יאיר קורנפלד   yair@spotnik.co.il הרצל 27 כפ"ס 44444 ישראל ,ישראל 547494926

8486 שלי חן   clude@walla.co.il הזמיר 13 נהריה 22260 ישראל ,ישראל 077‐5501949 050‐62233

8487 אילעאי עופרן   ilayo7@walla.com כפר אדומיםנופי פרת 90618 ישראל ,ישראל 526176637

8488 אביה יוחנן   avia.yo@gmail.com מושב מסילתהר עוזרר 99770 ישראל ,ישראל 772121311 29916555 37601088

8489 אילן מאירמן   ilanm@hp.com תורה ועבודה 21 פתח תקוה 49274 ישראל ,ישראל 054‐4497195 03‐904270 1533‐9042701



8490 שלמה לוי   nurnur1@walla.co ד.נ לכיש דרום מושב שחר 79335 ישראל ,ישראל 08‐6404494 5.07E+08

8491 מנחם לוריא   ml@cyta.co.il אגרון 15 כפר‐סבא 44259 ישראל ,ישראל 050‐5844429 050‐40444

8492 צביקה אפל   zvika91@bezeqint ג'בוטינסקי ראשל"צ 75277 ישראל ,ישראל 546530302 5.23E+08

8493 מעיין אסייג   asayag_maayan@ יצחק בן צבי קרית אתא 28680 ישראל ,ישראל 523353245 04‐845369

8494 יוסי נעים   yosy2103@walla.c גורדון נתניה   ישראל ,ישראל 523592441

8495 אורי קדושין   uri.kadushin@gma אורן חיפה 34734 ישראל ,ישראל 48255556 5.26E+08

8496 משה אטרמן   eterman1@gmail. שח"ל 71/13 ירושלים 93721 ישראל ,ישראל 774003985 5.08E+08

8497 אברהם שני   rami@hodindustry איטליה 35 חיפה 34980 ישראל ,ישראל 48241882 5.42E+08 48241882

8498 זינה רזייב   zina_rzaev@yahoo קריניצי 10/12 רמת גן   ישראל ,ישראל 545775128

8499 איל חסון   eyal@kolhl.com בן זכאי 52 בני ברק 51486 ישראל ,ישראל 03‐5785376 054‐84451

8500 חאתם גנטוס   ghantus_hatim@h הנוצרים סח'נין 20173 ישראל ,ישראל 46740534 5.24E+08 46746957

8501 נעמי ליטווין   cecil17g@walla.co הירדן 68 רמת גן   ישראל ,ישראל 26524533 5.09E+08

8502 גיל שמע   gshema@gmail.co בושם 74 תל אביב 67671 ישראל ,ישראל 507176159

8503 יצחק מליק   walla.com@14113 פטאל 55 ירושלים   ישראל ,ישראל 25716520 5.45E+08 25716521

8504 Michael Bulatnikov   insane_r@012.nethaagana nahariyya 22320 ישראל ,ישראל 546823566

8505 שרון פוגל   fogelsharon@hotm דרויאנוב 4/4 תל אביב   ישראל ,ישראל 03‐6202047 054‐76328

8506 יוגב מונדרי   yogev_0@walla.co המלאכה 12 רמת גן 52526 ישראל ,ישראל 525720545

8507 לירן כרמלי   liran.c@gmail.com סירקין 14 תל אביב 63562 ישראל ,ישראל 052‐2987512
8508 דוד דודזון   ddavid10@walla.c כברי10/8 קרית חיים 26237 ישראל ,ישראל 506922862

8509 בני סטודינסקי   bbs010@mot.com זאב אייזנר 24 רחובות 76651 ישראל ,ישראל 08‐9456114 5.78E+08

8510 סבטלנה ניקולייב   mapanik@walla.co חיל צנחנים 22 נתיבות 87801 ישראל ,ישראל 89933797

8511 Boris Braverman   borisbrv@yahoo.c Knafey NesharimRamat‐Gan  ישראל ,ישראל 526148542

8512 אלכסנדר דבורקין   ampoking1990@w22 הצבי 99 דירה באר‐שבע 84747 ישראל ,ישראל 86414242 5.45E+08

8513 סליק שמאילוב   salik2@walla.co.il אלפסי נתיבות 87721 ישראל ,ישראל 545331724 5.78E+08 89945308

8514 חובב כספי   hovavk@walla.co. רותם קיבוץ מגן 8465 ישראל ,ישראל 547916039

8515 שיר ויסברוד   regev4@yahoo.co ת.ד .21243 תל אביב 61212 ישראל ,ישראל 546267877 5.46E+08

8516 אבנר אגסי   agassiya@netvisio הברושים 14 קדימה 60920 ישראל ,ישראל 09‐8911266 054‐56962 09‐8911266

8517 סבטלנה פלינר   svetlana_pliner@h15 כחלית ההרים מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 524255578 5.02E+08

8518 לירן אבוטבול   mesika04@netvisi נחמיה 38 נתניה 42426 ישראל ,ישראל 578780087 5.48E+08 98622446

8519 יצחק רכניצר   izikora@walla.com בית חשמונאיונחן 99789 ישראל ,ישראל 08‐9226248 054‐49826

8520 לודה אגרונוב   ludasharon@walla הנדיב עכו   ישראל ,ישראל 525801657

8521 דבורה מילר   deb_m@walla.com21 חזקיהו המלך ירושלים 93147 ישראל ,ישראל 25662615 5.45E+08

8522 שדגשדג דשגש   mikoroz@גשדגשד דגשג שדגש   ישראל ,ישראל 3453453

8523 מאיה גרינולד   גרינולד יהלום עדי 17940 ישראל ,ישראל 49868486 5.07E+08

8524 נבו פשקובסקי   paskovski@hotma אין מסד 14490 ישראל ,ישראל 46784336 5.26E+08

8525 Ron Hendel ronhe@amdocs.co 13 הדר משה צור 42810 ,ישראל ישראל 09‐894‐3227 052‐426‐53

8526 מרק שיינקמן   peoplesoup@gma השקמה 5/24 אור יהודה 60352 ישראל ,ישראל 546314139

8527 ערן רוטברט   eran_rot@yahoo.c אנדרסן 13 פתח תקווה   ישראל ,ישראל 528543568 5.26E+08

8528 שניר ריימונד   snir55@gmail.com בושמת מיתר 8025 ישראל ,ישראל 526564351

8529 עמית כהן   snir55@wall.co.il ממשית מיתר 8025 ישראל ,ישראל 526564423

8530 שגיא מנדלבוים   ohad.shaked@gm בית ברל בית ברל 44905 ישראל ,ישראל 509171994 5.09E+08

8531 איתן דאר   eytandar@walla.c בן זכאי 108 ירושלים 93585 ישראל ,ישראל 02‐6786941 054‐24799

8532 שלמה שטול   nitan@012.net.il נעמן 1 כפר ורדים 25147 ישראל ,ישראל 49575556 5.47E+08 49575556

8533 נטע בן ישי   neta.sigron@gmai19 פרץ ברנשטיין חיפה 34981 ישראל ,ישראל 528702690 5.43E+08

8534 עופר ארמי   oferarami@gmail.כפר הרי"ף משק כפר הרי"ף  79830 ישראל ,ישראל 545831314 5.46E+08

8535 חוסאם דקסה   husam@consist.co 6 דלית אל כר 30056 ישראל ,ישראל 48396786 5.03E+08

8536 אמיר ליפשיץ   amirlifshitz@walla גדרה 1 פ"ת   ישראל ,ישראל 526992640

8537 אופיר מזרחי   bwnmizrahi1@wa הארז 7 אחוזת ברק 19323 ישראל ,ישראל 46490938

8538 מקסים פרנקל   maxfrenkel1@gma דיין 77 משה כפר סבא 44539 ישראל ,ישראל 506324162

8539 rafi cohen   @netvision.net.ilrachopen 6 jerusalem 92190 ישראל ,ישראל 050 8627551 02 561778 02 5617788

8540 איריס פלג   ipeleg@yahoo.com הגפן 30 עשרת 76858 ישראל ,ישראל 054‐6357894
8541 Leonid Olshansky   ello@mail.ru Silver 107/30 Haifa 32696 ישראל ,ישראל 04‐8229720 0544‐8168

8542 ויקטור אייזקוביץ   vichila@gmail.com הכרמל 10 תל מונד 40600 ישראל ,ישראל 97963461 5.43E+08

8543 אורי אברהם   uri_avr@walla.co.41 הנגבי שבתאי ירושלים 93825 ישראל ,ישראל 506775022

8544 נטע ערן   nettaeran@yahoo יבניאלי 6 גבעתים   ישראל ,ישראל 523391948

8545 זהבה ראשית   zehavarashit@yah שמשון 49 חיפה 34678 ישראל ,ישראל 48255138 054‐62125

8546 איגור וילסקר   igor_vil@walla.co. אלקחי פתח תקווה   ישראל ,ישראל 528233414

8547 הלן מועלם   helenmoalem@ya קיבוץ רביבים ד.נ .חלוצה 85515 ישראל ,ישראל 86562439 5.08E+08

8548 מקסים מ   realmaxim@gmail גרשום ר"ג   ישראל ,ישראל 548037077

8549 ישראל סלע   sarahsela61@gma זיכרון יעקב 13 פ"ת   ישראל ,ישראל 507221879

8550 אריאל שוורץ   arielsc11@yahoo.c בו עמי 7/2 תל אביב   ישראל ,ישראל 077‐9149150 052‐64779 077‐9149150

8551 עינת בלונדר   blonder1@zahav.n הכלנית 1 תל אביב   ישראל ,ישראל 523604282

8552 שושנה זינר   s.ziner@bezeqint. משה שרת 5 קרית מוצקי 26421 ישראל ,ישראל 523852957 48763443

8553 יהושע יעקוביאן   saritoshuki@walla עזריאל 9/1 ירושלים   ישראל ,ישראל 26542235 5.26E+08

8554 אלכס סיליוק   mcerror@gmail.co שד.הבשן 12/7 קרית גת 82000 ישראל ,ישראל 545330097

8555 offer kohen   complus2004@gm זבולון המר 6/5 קרית מוצקי 26231 ישראל ,ישראל 522826935

8556 ניר דולינר   whorecored@gma דיזינגוף 79 תל אביב 64332 ישראל ,ישראל 522834839

8557 דודו חזן   hazan_dudu@wal שלמה גורן 31 באר שבע   ישראל ,ישראל 523217855

8558 זיו גינזבורג   ggaz@walla.com 8 אלכסנדר פן תל‐אביב 69641 ישראל ,ישראל 546611886

8559 קרן רדינסקי   czradinsky@hotma חפץ חיים 24 רחובות 76217 ישראל ,ישראל 08‐9370707 054‐68370 08‐9307020

8560 לילך מזור   li‐omer@hotmail.c מקלף 21 חולון 58672 ישראל ,ישראל 546655995

8561 גלעד רון   isotop@014.net גרוסמן מאיר 5 ד באר שבע 84633 ישראל ,ישראל 86443222 5.42E+08

8562 שלמה להב   lahav.shlomo@gm הגאון אליהו 14 רמת גן 52364 ישראל ,ישראל 5743329 5.45E+08 35744486

8563 ליאור פרץ   lior_peretz1983@ הגולשים אשדוד 77409 ישראל ,ישראל 526204241 88676918 88676918

8564 יהושע ידידיה   josh_j@mail.com הקונגרס קרית חיים 26222 ישראל ,ישראל 524440331

8565 יעקוב לחמי   saada5@bezeqint שי עגנון בת ים   ישראל ,ישראל 3527081 5.45E+08

8566 רעות המר   reut.reuveni@inte מוצקין קרית אתא   ישראל ,ישראל 547885969

8567 גדי צדק   tsedek26@gmail.c 1 אלונים 36577 ישראל ,ישראל 04‐9838434
8568 יקיר צדוק   yakir.zadok@gmai הנחלים 136/3 מעלה אדומ 98311 ישראל ,ישראל 052‐6806577
8569 ויקטור שנקל   victor.shenkel"gm ביאליק אשדוד   ישראל ,ישראל 544749269

8570 אורטל מגליד   ORTALDA@013.NE הטייסים 79 אשקלון   ישראל ,ישראל 526961006

8571 דניאל זר   asdijss@walla.com שם שם ירושלים 92783 ישראל ,ישראל 02‐63223365



8572 נפתלי איל   naftaly@gmail.com רופין 47 תל אביב 63457 ישראל ,ישראל 054‐4537054
8573 רותם מנצור   Rotem_46@walla.מושב אליקים מס אליקים 19255 ישראל ,ישראל 543211000

8574 אדי ליבוביץ   tsutrs@walla.com8 שינקין 81 דירה גבעתיים 53298 ישראל ,ישראל 772009404 5.46E+08

8575 אופיר שגיא   ofirsa@mckesson. האיריסים 49 נס ציונה 74086 ישראל ,ישראל 89408688 5.29E+08

8576 ולדי רייכלין   ver_il@yahoo.com פיכמן 4/8 חיפה 32715 ישראל ,ישראל 48120683 5.78E+08

8577 farag halloun   gifthonest252@ho462 p.b osifia 30090 ישראל ,ישראל 46391434 5.02E+08

8578 גיא בנאי   guy.banay@kodak החוגלה 6/2 קדימה 60920 ישראל ,ישראל 09‐8911339 050‐44451

8579 מרב כהן   ellac@012.net.il צבי שץ 22 דירה  חולון   ישראל ,ישראל 0503‐877790
8580 נועם מוסקל   noamuskal@hotm‐ מושב מי‐עמ 37865 ישראל ,ישראל 528497633 ‐ ‐

8581 מאיר פדלון   tdfadlon@netvisio אחד העם 22 פתח תקווה 49472 ישראל ,ישראל 39040826 5.08E+08

8582 אביגדור שילה   amshilo@walla.co החשמונאים 72 בת ים 59501 ישראל ,ישראל 544583868

8583 יעקב שטיינפלד   ofir177@walla.co. העליה 27 עפולה 18392 ישראל ,ישראל 46421539 5.48E+08

8584 דימה וורונוב   lanse@mail.ru הרא''ה רמת גן 52362 ישראל ,ישראל 545756961

8585 שמעון אלימלך   simon@or‐tec.net רמות אילת 28 אילת 88108 ישראל ,ישראל 08‐6333235 054‐31362

8586 ניר פאר   peer.nir@gmail.co קיבוץ שער השער העמקים 30097 ישראל ,ישראל 545618060

8587 אדיר לוי   idanml@012.net.i שדרות יעקב 21 ראשל"צ 75539 ישראל ,ישראל 578198183

8588 אורן רונד 40196115 orenrund@walla.c צמרת 23 עפרה 90627 ישראל ,ישראל 528119921 29972316 29972316

8589 אדי בוסלוביץ'   edibusl@netvision החרצית 34/10 נתניה 42490 ישראל ,ישראל 09‐8352856 054‐48337

8590 זהר ברזילי   zbar70@netvision בן עטר 13 תל אביב   ישראל ,ישראל 544700366

8591 שמידט‐ברדרון   baradr@013.net.ilנוה צוף ד.נ .מודיע חלמיש 71945 ישראל ,ישראל 052‐5491188 08‐923175

8592 ילנה לויטין   yelenale@bezeq.c עוגב 8/2 ראש‐העין 48600 ישראל ,ישראל 03‐9014245
8593 יהודה קדם   kdmyuda@gmail.c משה סנה 22 פתח תקוה 49223 ישראל ,ישראל 077‐3200530 054‐66463 077‐3200530

8594 יוני דגן   igala@clalit.org.il שומרון אשדוד   ישראל ,ישראל 506958589

8595 ולדיסלב כץ   sloniki@walla.co.i קרית ביאליקהגליל 27019 ישראל ,ישראל 48400956 5.28E+08 48400956

8596 דניאל גרינפלד   dgrinfeld@gmail.c הנוטרים 10 הרצליה 46449 ישראל ,ישראל 99549736 39353039 37601733

8597 בלהה קריתי   akiriati@hotmail.cמשמרקיבוץ משמר הש קיבוץ 40270 ישראל ,ישראל 98983107 98983354

8598 רונן קלוסקה 66637083 ronenkluska@gma עולי הגרדום 76 ראשון לציון 75235 ישראל ,ישראל 052‐3378208
8599 גלית שדה   galitsad@netvision64/5 רבי עקיבא נתניה 42447 ישראל ,ישראל 09‐8613643 050‐75713

8600 שלמה לוסטיג   yoavlustig@gmail. שאר ישוב 14 רמת גן 52275 ישראל ,ישראל 36761327 5.08E+08

8601 דני וינקלר   danywin1@walla.c חרצית 7 בינימינה 30500 ישראל ,ישראל 04‐6380751 5.26E+08

8602 סימון אברהם   simon.avraham@g ביאליק חדרה   ישראל ,ישראל 577457370 5.77E+08

8603 איתי נתיב   itay981@yahoo.co נגבה 52/3 ב' רמת גן   ישראל ,ישראל 545334007 5.26E+08

8604 תמר מוסביצקי   tamarmos@gmail.72/20 אבן גבירול תל אביב 64952 ישראל ,ישראל 052‐4590322
8605 אורית ראף   orit_serina@yahoo התבור 55 שוהם 60850 ישראל ,ישראל 545840608

8606 רובי דגן   robidagan@walla.רב משאש 8 דירה קרית ים 29000 ישראל ,ישראל 508327172 04‐875123

8607 ישראל ויאלגוס wielgos@netvision יפתח יפתח קיבוץ 13840 ,ישראל ישראל 052‐5015530
8608 שלמה אלבז   avner10@gmail.co נחל עיון מודיעין 71700 ישראל ,ישראל 777004857 5.03E+08

8609 אופיר רובל   ofirroval@hotmail דגניה 9 תל אביב   ישראל ,ישראל 528258600

8610 רוני גוטנר   gutner.ronny@gm זוהר 10 ראש העין 48620 ישראל ,ישראל 544335511

8611 יבגני לזרסון   lazerson@gesher.o גשר קיבוץ גשר 15157 ישראל ,ישראל 050‐6525319 04‐675876

8612 Vladimir VIROVKIN   grafver@mail.ru uziyhy ofakim   ישראל ,ישראל 507354248

8613 יוסי בן דוד   yos.c.bd@gmail.co התקווה 13 רמת גן 52543 ישראל ,ישראל 542344755 36131528

8614 amos tanay   amostanay@gmai4 הנשיא הראשון רחובות   ישראל ,ישראל 08‐9468060 054‐48890

8615 luis goldman   goldluis@bezeqintrambam 54/28 beer sheba 84243 ישראל ,ישראל 08‐6235950 054‐20646

8616 אסף פלטר   asafpalter66@yah הירדן 36 רמת גן 52333 ישראל ,ישראל 507569648 7311897 7311897

8617 דוד קינג   david55king@yahoרח 'נעמ"ת 13 די חיפה 34670 ישראל ,ישראל 077‐3005496 054‐67021

8618 שמואל שפיר   shmuelsh0@walla גבעת ברנר גבעת ברנר   ישראל ,ישראל 528075972

8619 רונית קוגן   ronit@levanonkog העמל 1 אור יהודה 60371 ישראל ,ישראל 0732‐626262 0732‐626210

8620 michael ziskin   mziskin@walla.comnahal holit 28 mizpe ram 80600 ישראל ,ישראל 08 6588199 5.24E+08

8621 יובל אסוס   avihaynana@nana נווה הרים 108 חצור הגליל 10300 ישראל ,ישראל 525477663 5.28E+08

8622 אסף מלכי   asi_malki1@walla משעול ביתר 8 באר שבע   ישראל ,ישראל 03‐9695377 054‐75025

8623 marie‐michboigienman   noambo@bezeqinsokolov3 raanana 43324 ישראל ,ישראל 544231535 97717499 97717499

8624 ליליה תמר   gregory5@015.net2 רחל המשוררת ירושלים 96348 ישראל ,ישראל 054‐4336739 054‐43367

8625 אברהם ביטנסקי   abitenski@gmail.c ניצנים 10 חיפה 34354 ישראל ,ישראל 04‐8380217 5.28E+08

8626 dafna aboujdid   dafna77@bezeqin התאנה 2\18 נתיבות 87831 ישראל ,ישראל 89943560 5.46E+08

8627 יבגני ברדיצבסקי   evgen970@gmail. רפאל איתן 14/8 פתח תקווה   ישראל ,ישראל 6330707 052 7044113 0 777044113 153

8628 ירון פרג   yaronf@bezeqint. אהוד מנור רמלה   ישראל ,ישראל 544640938

8629 עדי לוי   adiskp@walla.co.i האצל 14 חולון 58200 ישראל ,ישראל 057‐5654419 054‐75576 03‐5659312

8630 ד ד   d@d.com ד ד ד ישראל ,ישראל 0 0 0

8631 שלמה איזק   izak.shlomo@gma זלמן שזר 12 נתניה 42493 ישראל ,ישראל 09‐8655070 054‐24555

8632 דנה אביבי   ma_kashoor@012 בילויים 9 גדרה גדרה 70700 ישראל ,ישראל 08‐8681296 052‐27698

8633 אהרן קוסובסקי   ahrkos@gmail.com הקוקיה 36/29 ראשל"צ 75548 ישראל ,ישראל 03‐9665268 054‐46066 03‐9665268

8634 הגר יהושע   hagar_mut@hotm16 מבוא הלבונה הר אדר   ישראל ,ישראל 25334543 5.05E+08

8635 שרה ששון   djronel@gmail.com הכפיר ירושלים 96952 ישראל ,ישראל 26781017 5.25E+08

8636 אמירה ס   asdf_9876@yahoo דרך מגדיאל הוד השרון 45342 ישראל ,ישראל 054‐7277376 0

8637 איל בק   asafeyal@bezeqin המרי 35 גבעתיים 53333 ישראל ,ישראל 37315420 5.25E+08

8638 JUSTIN RESNICK   JUSTINRESNICKֲHOTSRUYA 6 ABU TOR, J 93551 ישראל ,ישראל 052‐6164240 052‐61532

8639 golda yamburg   goldau1@017.net רבדים רבדים 79820 ישראל ,ישראל 08‐8588827
8640 אורי עופר   uri_ofer@walla.co כרמי צור 3 גוש עציון 90400 ישראל ,ישראל 0 5.24E+08

8641 עמנואל שימנוב   monik.sh@gmail.c שמחה הולצברג רמלה 72276 ישראל ,ישראל 89223746 5.07E+08

8642 שחר אטיאס   migever@gmail.co הברוש 136 בנימינה 30500 ישראל ,ישראל 776646213 5.29E+08

8643 מיכל שחר   michals@transpha נוב 24 ראשון לציון   ישראל ,ישראל 03‐9414852 054‐49823

8644 דן פודולר   podoler@012.net. התאנה 3 עין אילה 30825 ישראל ,ישראל 050‐5386861 04‐629021

8645 ולי פילהבר   vally_1983@walla יוסף תקוע 48/3 באר שבע 84681 ישראל ,ישראל 050‐8802015 077‐91201 077‐9120123

8646 אלעד ויטמן   vit007@walla.co.il הוגו מולר 65 קרית אתא 28000 ישראל ,ישראל 544892098

8647 אליעז רז   eliazush@gmail.co24/3 ההסתדרות גבעתיים   ישראל ,ישראל 054‐4444068
8648 מוחיי ג'ואברה   yosra@zahav.net. מזרחי פוריידיס 30898 ישראל ,ישראל 507473132 5.07E+08

8649 בני נחום   shon1010@net.il צפריר 50 אור יהודה   ישראל ,ישראל 36341685 5.77E+08

8650 משה אהרון   mosa_ah@walla.c פיקא ראשון לציון 75661 ישראל ,ישראל 39667464 5.06E+08 39667464

8651 אלעד גמרסני   gamrsni_elad@wa המחתרת 22 קריית שמונ 11621 ישראל ,ישראל 502865265

8652 אורלי בטלהיים   orlybe2@walla.co הפלמ"ח 44 גבעתיים 53406 ישראל ,ישראל 03‐7321270 052‐47209

8653 לאוניד קלמנוביץ'   leonidka@bezeqin/29 מבצע עובדה באר שבע 84463 ישראל ,ישראל 86411794 5.25E+08



8654 לירן תדמור   kobi310@hotmail. תל חי 27 נס ציונה 74042 ישראל ,ישראל 522782336

8655 לאה בן דוד   dovcor@walla.co.iהקוקיה 31 דירה ראשון לציון   ישראל ,ישראל 03‐9475288 050‐53445

8656 מירון רווה   mironrav ארגמן עתלית 30300 ישראל ,ישראל 49840095

8657 יעל שניאור   sol11655@hotmai זמיר 3 ת.ד 972 כפר ורדים 25147 ישראל ,ישראל 04‐9574846 052‐32866 04‐9574846

8658 alex blank   blank12@bezeqintha‐zionut 125/1ashdod 0 ישראל ,ישראל 08‐8649570 054‐77226 08‐8649570

8659 אורה גנדלר   ora.gendler@gmaעמוס ירקוני 19 ,ד באר שבע   ישראל ,ישראל 545244132 7.77E+08

8660 Yonatan Nikolchook   slay13@pisem.netKatsenelson 51 Bat‐yam 59512 ישראל ,ישראל 504991314

8661 שחר שלום   falafel_t@hotmail שפרינצק 1 הוד השרון   ישראל ,ישראל 547420053

8662 ארז יהוד   erez@e‐blum.com ד.נ .הר חברכרמי צור 90400 ישראל ,ישראל 528330395

8663 Vladislav Fradkin   v_fradkin@mail.ruHaprahim 24/18Karmiel 21781 ישראל ,ישראל 49582706 5.23E+08

8664 קרן דוידסון   kerendavidson@g גבעת שמואעוזיאל 39/4   ישראל ,ישראל 546306949 35324727

8665 עופר מזוז   smofer@t2.techni קורא הדורות 16 באר שבע   ישראל ,ישראל 524244303 86440653

8666 פוליאקובסקאירנה   olga75p@012.net.55/4 ז'בוטינסקי קרית מוצקי   ישראל ,ישראל 545266705

8667 ויטלי אליישב   vitaly.elyashev@g הרא"ה רמת גן   ישראל ,ישראל 545740967

8668 רמי סולימאני   ramisul@walla.com מינץ פ"ת   ישראל ,ישראל 578171110 5.07E+08

8669 אריה הרשטיק   ramnof@netvisionהפסנתר 9 דירה ראשון לציון 75583 ישראל ,ישראל 547248517 35551360 35551360

8670 אלי דויטש   elido100@walla.co בית לחם 10א קרית אתא 28081 ישראל ,ישראל 04‐8438012 050‐86667

8671 יורם זרה   yoram_zara@sii.o מוריה 2 רמת השרון 47228 ישראל ,ישראל 052‐6811843 03‐5471629

8672 roei greenfeld   roei_greenfeld@w יהודה הלוי 43 נתניה 42480 ישראל ,ישראל 52320534

8673 ערן קרקו   inbalera@netvisioחיים בר לב 7 דיר נס ציונה 74059 ישראל ,ישראל 547975875 89380319

8674 אבי קריצמר   krichmaravi@yaho7/6 גדעון האוזנר באר‐שבע 84712 ישראל ,ישראל 077‐2345181 054‐47848

8675 שמוליק מ.   mimi237@zahav.n רחל חיפה 34402 ישראל ,ישראל 48102839 5.24E+08

8676 צבי פרידר   zvi.fryder@gmail.c הרדוף כפר יונה   ישראל ,ישראל 054‐4258158 054‐42581

8677 יורם קרצ'ין   yoramk@macam.a מקור חיים 4/5 ירושלים   ישראל ,ישראל 02‐6731203 057‐88032 02‐6750950

8678 דפנה מאיר   dafna1400@walla קיבוץ נצר סקיבוץ נצר סרני 70395 ישראל ,ישראל 506887997

8679 רונית מרכוס   gil.ronit@gmail.co לובמן 8 ראשון לציון 75315 ישראל ,ישראל 03‐9503477 054‐66422

8680 לובה יאנובסקי   yanol@walla.com/22 מרדחי מקלף באר שבע   ישראל ,ישראל 508895903

8681 אסי בר   jimi_bar@hotmail השר משה 26 א רמת גן   ישראל ,ישראל 502252266

8682 amali meif   meif@013net.il mivza uvda, 9/6beer‐sheva 84460 ישראל ,ישראל 08‐6441624 050‐30091

8683 ליבי פינטו   LIBIֹPֲALONY.CO.I כובשי החרמון 2 רחובות   ישראל ,ישראל 51696796

8689 מיכאל א 1.23E+08 michael@ekdesign רחוב 1 חיפה 12356   04‐8888888

8690 זיו אור   orziv@017.net.il הרימון 8 צרופה 30850   777019170 5.46E+08

8691 איל קליין 40097669 eyal@ekdesign.co העצמאות 84 חיפה 33034   077‐6203040 052‐34237 077‐6203041

8692 אורה ברמן 6540983 yudaberman@walטרומפלדור 22 נו חיפה 32582   48220263 5.29E+08 48220263

8693 שני נג'ר 39744255 shanin1984@walla ביאליק 119/9 רמת גן     525266034 5.06E+08

8694 אפי אליאן 39899521 magav@017.co.il דיאגו סאן מלאכ קרית 83061 524737137 88600550

8695 גלינה לנצ'קוב 3.13E+08 teddy1988@gmail ברטנורא 5 פתח תקווה 49330   03‐9224585 054‐30900

8696 ישעיהו טופור 26767889 ytopor@walla.com9 מאיר בעל הנס רמת גן 52364   36768641 5.26E+08

8697 נילי קנבסקי 3.04E+08 nili2412@gmail.co המתמיד 32 רמת גן 52501   508357814

8698 נילי קנבסקי 3.04E+08 nili2412@gmail.co המתמיד 32 רמת גן 52501   508357814

8699 עדי מנור‐בלטר 40903833 manoradi@hotma כפר יונה 7/3 תל‐אביב 69053   054‐4217577 050‐69955

8700 אופיר שכטר 22784789 ofirs78@bezeqint. בית 142 רקפת 20175   077‐5060300 052‐85135

8703 דוד מוסי 3.05E+08 davidmusih@hotm רח 'השרון 37 כפר יונה 0   528700136 0

8704 כרמל כהן 37999208 KARMEL85@BEZEQ שרת 9 פרדסיה 42815   522599662

8705 יבגני פרדקין 3.07E+08 fradkinad@walla.cאלי כהן 40א 'דיר אשקלון 78718   050‐4681136 050‐26811

8706 גדעון זורע 56053226 alontal2@netvisio רפידים 14/3 תל‐אביב 69982   528545034

8707 עמית אבליה 29542891 am5it@yahoo.com קרן היסוד 12 ראשון לציון     526965059

8708 זמי רביד 4372884 zami_ravid@surfreרח 'מצפה החולה מטולה *****   526997073 46997073

8709 אבי שחם 9822834 avis47@012.net.il סמטת המושב 2 כרכור 37069   04‐6272240 054‐43373

8710 אברהם בן אהרן 42477315 avi_1ba@walla.co118 לוד ,גני אביבאהרון לובלין     524817274

8711 גלית הינדי 23904899 galith@phoenix.co הדר 11 רמת‐גן     054‐6660995 5.04E+08

8712 מנחם פישל 28891224 fety@netvision.ne בני ביתך 33 בני יהודה )     522424430 46600443

8713 דוד קושניר 38406625 davidkushnir@yah תלמי אליהו 22 תלמי אליהו 85452   542627089 5.43E+08

8714 אירן כהן 13599568 miticas@hotmail.cשי עגנון 10 דירה פתח‐תקוה 49200   39219957 5.27E+08

8715 סטיבן בארנס 17633421 steven58@012.ne פרי‐מגדים 43\2 מעלה אדומ 98480   02‐5355683 050‐62335

8716 אדיר ששון 36403152 adir_sason@walla8 הנבעים 2 דירה פתח תקוה     577698211

8717 אלכסיס ליאן 3.24E+08 lienalexis@gmail.c יקנעם עיליתצאלים 46/2 20692   547875525 04‐993771

8718 אינסה צ'רניקוב 3.06E+08 seva11@013.net ברכה פולד 4א קרית אתא 28056   04‐8436608 052‐62114

8719 valery sinaisky 3.09E+08 marval1@012.net תמוז 4 ,אשדוד אשדוד 77043   057‐8153968 5.47E+08 88576445

8720 גלעד רוזנבלט 36772200 sardin@gmail.comאבא הילל סילבר חיפה     546534158

8721 Igor Bakman 3.17E+08 igorbk@gmail.comIrus haArgamanNetanya 42490   544211809

8722 מוחמד עומר 25906587 adam16@bezeqin זמר זמר 38828   502201328 98743254

8723 יורם צביאלי 52925740 yzvieli@arava.co.i1 פרץ סמולנסקין באר שבע 84516   86106835 5.24E+08

8724 אורן רוקח 38230660 oren@variscite.co20 גלגלי הפלדה הרצליה     544229808 5.42E+08

8725 ניריה כהן 38212429 t.m.richter@gmail החיילים 39 ביצרון     054‐2514962

8726 אופיר גבירצר 25598640 ophirgv@yahoo.co ישראל שחר 16 רחובות     89452397 5.23E+08

8727 אופיר גבירצר 25598640 ophirgv@yahoo.co ישראל שחר 16 רחובות     89452397 5.23E+08

8728 אופיר גבירצר 25598640 ophirgv@yahoo.co ישראל שחר 16 רחובות     89452397 5.23E+08

8730 נדיה רוזנטל 32966418 nadia_rosenthal@לואי פיקארד 10 ד באר שבע     054‐3455111 054‐34524

8731 ליאור בוהנא 83832644 bohanal@gmail.coלואי פיקארד 10 ד באר שבע     054‐3455111

8732 עמוס נעים 52392859 # רח 'ויצמן 19/6 יהוד     35364741 5.06E+08

8733 אושרת יצחק 40721458 oshratitzhak@wal השליו 409/14 ירושלים 93906   26769635 5.29E+08

8734 אלי יצחק 11602950 eliitzhak0@walla.c השליו 409/14 ירושלים 93906   26769635 5.29E+08

8735 יוליה אקסיונוב 3.17E+08 july_aks@mail.ru אברבאנל24 ראשון לציון 75309   39580442 5.28E+08

8736 קמליה גורן 3.14E+08 shgo101@012.net לוטם 3 רחובות 76431   89470715 5.47E+08 89472413

8737 Marina Sirota 3.12E+08 sirota.marina@gmKronennberg 13Rehovot     89456136 5.5E+08

8738 יונה עדן 65723421 zvulun@013.net.il חיים ויטל ירושלים 95470   02‐6528549 054‐81893

8739 עידו לוי 33113408 idol.levy@gmail.co משך 11 מושב דור     546976082 5.45E+08

8740 איתן אלבז 28962975 eitan_71@walla.co עמק איילון 17 ת"א     522222040

8741 ישראל בע"מדאפר 5.14E+08 sivan@dapper.net האגוז 60 נווה ירק 94495   077‐5545040 054‐49529 077‐7551577

8742 אלעד רובין 26512244 elad24686@gmail קרן היסוד 19/2 חיפה     48345455 5.08E+08

8743 יריב אזאצ'י 27345750 yazatchi@gmail.co כנרת 18 כפר סבא 44201   077‐704‐0439 077‐704‐04



8744 סופיה בזרס 3.19E+08  mantas@walla.co אייר 10/6 אשדוד 77757   050‐4005111 08‐866792 03‐9515451

8745 אנה גולדגבר 3.09E+08 jenyag@tut.by דוד המלך 38/2 לפר סבא     528632067 5.28E+08

8746 טל דמרי 40095549 fzr6010@walla.co כנרת 116\6 אשדוד 77722   547920684

8747 זאב יוגב 42182287 zeeyo@walla.co.il הנוטר 29א קרית חיים 26307   48727613 5.22E+08

8748 קארל כהן 12679759 karel.kohen@gma שלונסקי 52 תל אביב 69410   544588777

8749 בני שטיינפלד 64580863 stenfeld@012.net הבנים 22 כפר סבא 44207   545703338 97664941

8750 דרור בן אליעזר 34541722 dror.ben@gmail.c/6 רח 'דוד המלך תל‐אביב     25701976 5.03E+08

8751 מטאי מוסקוביץ 16859936 tbn@bezeqint.net בן יהודה 8/7 נתניה     98841367 5.44E+08

8752 צבי אייזיקוביץ 32205924 ziki1975@yahoo.c ארלוזורוב 43 רחובות 76521   054‐9992709 5.5E+08 ‐

8753 דנית  קודלש 27470376 danit_or@walla.co הרימון 8 צרופה 30850   545500105 7.77E+08

8755 דן יונתן 69973253 video@maaganm.   מעגן מיכאל     523784528 5.24E+08

8756 עמית קזז 23504665 amitkazzaz@gmai הר נבו 11/1 תל‐אביב     544701042

8757 חלי אקסלרוד 3.18E+08 rchexe@gmail.com2 מולכו 5א דירה רמת גן 52363   054‐5454601

8758 חלי אקסלרוד 3.18E+08 rchexe@gmail.com2 מולכו 5א דירה רמת גן 52363   054‐5454601

8759 רלי שבבו 27857473 relipollak@walla.c מושב אניעם רמת הגולן 12495   525649998 5.26E+08 46822130

8760 רלי שבבו 27857473 relipollak@walla.c מושב אניעם רמת הגולן 12495   525649998 5.26E+08 46822130

8761 דב סופר 7491517 soffer@cc.huji.ac. אלרואי 5 ג ירושלים 92108   02‐5634508 050‐78740

8762 דב סופר 7491517 soffer@cc.huji.ac. אלרואי 5 ג ירושלים 92108   02‐5634508 050‐78740

8763 ירון עובדיה 49807050 yaronovadia@wal המלך דוד אשדוד 77481   507736644 88646268

8764 ירון עובדיה 49807050 yaronovadia@wal המלך דוד אשדוד 77481   507736644 88646268

8765 אריה לנגר 3.14E+08 arielanger@gmail.. רח .הלילך בית  יבנה 81562   504923322 5.05E+08

8766 אריה לנגר 3.14E+08 arielanger@gmail.. רח .הלילך בית  יבנה 81562   504923322 5.05E+08

8767 אריה לנגר 3.14E+08 arielanger@gmail.. רח .הלילך בית  יבנה 81562   504923322 5.05E+08

8768 אריה לנגר 3.14E+08 arielanger@gmail.. רח .הלילך בית  יבנה 81562   504923322 5.05E+08

8769 דפנה מאיר 22779680 dafna1400@walla קיבוץ נצר סקיבוץ נצר סרני 70395   506887997

8770 דפנה מאיר 22779680 dafna1400@walla קיבוץ נצר סקיבוץ נצר סרני 70395   506887997

8771 רועי רמות 35910231 roiramot@gmail.c זלמן ארן 47 קריית חיים     547903267 5.28E+08

8772 מתן סולומון 2.01E+08 matan@clickfm.co פרישמן 7 תל אביב     054‐4555981

8773 נועם אבנר 15340862 noamebner@yaho7 בורלא 22 דירה ירושלים     0523786996:0522265294 26480601

8774 אורנה ברזני 57050585 e111@netvision.n המיצדים 89 מאלה אדומ     0506999125:0523466103 7.73E+08

8776 ahmad mahajna 37386117 ahmadmahajna@g אום אל פחםאום אל פחם 30010   572414320 46113737

8777 דימה סטפנוב 3.21E+08 dimaelf@gmail.co הכלנית 13 אשדוד 77574   88662271 5.44E+08

8778 יהושע רז 53472882 shuki4@gmail.com יקום יקום 60972   544637005 9.95E+08

8779 יהושע רז 53472882 shuki4@gmail.com יקום יקום 60972   544637005 9.95E+08

8780 יונתן הול 7.7E+08 ydh1@neto.bezeq אהליאב 32/11 ירושלים 94467   25371655 5.46E+08

8781 יונתן הול 7.7E+08 ydh1@neto.bezeq 32/11 אהליאב ירושלים 94467 25371655 5.46E+08

8782 ענת קהת 28406577 kehat‐an@zahav.n רח 'הברוש 8 אבן יהודה     98910832 5.08E+08

8783 יעקב קוטב 40808610   כפר סבא רח 'הר כפר סבא     544430555 09‐765294

8784 חיים הלל 3.01E+08 hiler19@walla.com/18 מעלות דפנה ירושלים     546832362 25829119

8785 ענת גרונר 56159536 eyal_g@shaar‐hagקיבוץ שער הקיבוץ שער הגולן 15145   523864177 04‐667719

8786 ענת גרונר 56159536 eyal_g@shaar‐hagקיבוץ שער הקיבוץ שער הגולן 15145   04‐6677195 5.24E+08

8787 דינה יהב 50511179 office@yahavlaw.c7 דרך מנחם בגין רמת גן 52521   03‐6137730 03‐6137731

8788 דינה יהב 50511179 office@yahavlaw.c7 דרך מנחם בגין רמת גן 52521   03‐6137730 03‐6137731

8789 Ary Tebeka 3.27E+08 arytebeka@mac.c Tabenkin 10 Raanana 43562   97740886 5.48E+08 97770109

8790 אורן בוארון 38391454 oren.buaron@gma גיבורי ישראל 7 נתניה 42504   052‐2826455 09‐835518 09‐8355186

8791 אבירם סער 37358751 bremosaar@yahoo1 סמטת התבור תל אביב     547323111

8792 אבירם סער 37358751 bremosaar@yahoo1 סמטת התבור תל אביב     547323111

8793 משה בורוכוב 52158391 moshb54@yahoo. מבשרת ציוןתבור 6|13 90805   25334501 5.25E+08

8794 משה בורוכוב 52158391 moshb54@yahoo. מבשרת ציוןתבור 6|13 90805   25334501 5.25E+08

8795 גיל עמית 57749145 gildorit@gmail.com בר אילן 48 נתניה 42483   507336299

8796 גיל עמית 57749145 gildorit@gmail.com בר אילן 48 נתניה 42483   507336299

8797 אשר ריחאנה 27194034 asher.rechana@nu התמרים 1/13 קרית גת     86725266 5.29E+08

8798 אשר ריחאנה 27194034 asher.rechana@nu התמרים 1/13 קרית גת     86725266 5.29E+08

8799 גל קציר 3.02E+08 gal_ka18@walla.c נצר סרני 0 נצר סרני     89278279

8800 גל קציר 3.02E+08 gal_ka18@walla.c נצר סרני 0 נצר סרני     89278279

8801 ארם לביא 52366465 aram@inksure.com דוד צדוק 19 חולון 58679   054‐4674269 03‐552582

8802 ארם לביא 52366465 aram@inksure.com דוד צדוק 19 חולון 58679   054‐4674269 03‐552582

8803 עדנה כהן 5280300 ednac1@barak.ne שד 'יעלים 59 באר שבע     543153165 86413296

8804 רונן ספיר 22876080 sapirlaw@zahav.n יסוד המעלההשקד 3 12105   04‐6934926 5.05E+08 5.78E+08

8805 רונן ספיר 22876080 sapirlaw@zahav.n יסוד המעלההשקד 3 12105   04‐6934926 5.05E+08 5.78E+08

8806 מרסל גרשקוביץ' 34269662 oskar@oskarltd.co הבוצרים ראשל"צ     547515575

8807 מרסל גרשקוביץ' 34269662 oskar@oskarltd.co הבוצרים ראשל"צ     547515575

8808 ארי ארד 38401360 ariarad@walla.co. התומר 26 זכרון יעקוב 30900   542221460

8810 יואב רותם 37339397 yoav_rotem@hotm הבילויים 38 רמת גן     524295996

8812 אוקסנה ניקישוב 3.18E+08 oxana1963@walla סלמון 6 נתניה 42440   545727485

8814 רועי פרידמן 40834475 fridroy@hotmail.c אלישבע 3 כפר סבא 44358   09‐7465181

8815 רועי פרידמן 40834475 fridroy@hotmail.c אלישבע 3 כפר סבא 44358   09‐7465181

8816 יצחק שוחט 34066977 shohat.izhak@gma תור 10 כפר סבא     054‐7979565 052‐52254

8817 מיקה רמון 2E+08 mikooshr@yahoo. דניאל מוריץ 56 תל אביב     545818898

8818 מיקה רמון 2E+08 mikooshr@yahoo. דניאל מוריץ 56 תל אביב     545818898

8819 אורן ליאון ליאון 34147504 oren_l1977@walla4/5 חטיבת הראל לוד 71412   52864769

8820 יואל עציוני 53930186 etzioni@tzora.co.i n/a צרעה קיבוץ 99803   054‐4919042 02‐990840

8822 מיכאל בלמס 66658246 belamsm@walla.c 55 מושב חזון 20105   46980896 5.26E+08

8824 ארז צברי 59147454 erez65@gmail.com111 מושב אורה מטה יהודה 90880   26412978 5.22E+08 26412978

8828 עוזי סבן 31891203 u55@netvision.ne המוכתר 3/24 באר שבע     502503507

8829 elad mareli 36698546 elad.morali@gmai שבט יוסף 1 אשדוד     547850508

8831 baligh ghabin 34000554 ghabin@walla.comturan טורעאן     46418855

8832 לירון גטיה 2.01E+08 lirong@nana.co.il יקנעם יקנעם     508352603

8834 רותי גוייצקי 58741935 guetsky@zahav.ne7/22 קלמן ביאלר רחובות 76661   08‐9457940 050‐64319

8836 יעקוב מור 14923825 yakov@14790wall הציונות 21/36 אשדוד     775563388 5.26E+08

8838 דניאל מעודה 38212023 danielm86@bezeqהעצמאות 22/ די ראש העין 48511   03‐9021172 050‐40060

8839 לאוניד בספצני 3.07E+08 bespechny@yahoo34/13 נחל לכיש אשדוד     545219114 5.48E+08



8840 דוד בורנשטיין 37557493 davidbo@013.net17 יאיר רוזנבלום תל אביב     544676242

8841 יאן קלר 3.04E+08 k_yan@walla.co.il עמק איילון 27 מודיעין 71706   578187553

8843 יוסף אבני 6573687 javni@zahav.net.il יצחק בן צבי 10 הוד השרון 45373   09‐7435544 054‐77484

8845 עופר מזרחי 59568998 opticaplus@gmail חזון איש 131 רמת גן     526731740 7.78E+08

8847 יוליה צ'רנין 3.09E+08 y_chernin@walla.c גרשם שלום 35 באר שבע 84833   0504‐751005

8849 Boris mmershtadt 3.06E+08 gommersh@gmailמבשרת ציוןמצפה הבירה 56ב     524227757 5.48E+08

8850 אור המאירי 66207325 111orr@walla.com חצב 2 יבנה     544830207

8851 ערן מנגל 55085575 mangele@zahav.n ברודצקי 28 תל אביב 69051   36410367 5.45E+08

8852 ערן מנגל 55085575 mangele@zahav.n ברודצקי 28 תל אביב 69051   36410367 5.45E+08

8853 ישראל קופילוביץ 5.16E+08 ukopilovitz@gmai שפינוזה 14 רחובות 76452   08 9472107

8854 רון לנג 38467825 langron@hotmail. חנה רובינא 7/3 ת"א 69372   052‐6580185

8855 רון לנג 38467825 langron@hotmail. חנה רובינא 7/3 ת"א 69372   052‐6580185

8856 ניר רבינוביץ' 31674617 metroart.hagar@g ההולנדים 33 עמק חפר 42935   052‐5918617 054‐24438

8857 חיה כרמיאל 64909351 chayac@bezeqint.2 תאשור 8 דירה חיפה     48256190 5.24E+08

8858 נטע אברהם 38869004 neta_avraham@ya גזר 3 תל אביב     526205676

8859 נטע אברהם 38869004 neta_avraham@ya גזר 3 תל אביב     526205676

8860 אלה צ'רניק 3.04E+08 ellarm1@gmail.co ויצמן 96 דירה 5 נתניה 42253   98628501

8861 נחום נובחוב 16708216 nahum69@012.ne הנביאים 5‐16 חדרה 38323   057‐8118494

8862 נחום נובחוב 16708216 nahum69@012.ne הנביאים 5‐16 חדרה 38323   057‐8118494

8863 asi gefen 33232564 ag13@013.net.il ירושלים ראשון לציון     050‐6760117

8865 סמדר מורדוך 56735962 smadarmordo@w הגפן 13 קרית אתא     524706690 48453761

8866 ערן סמי 36507424 sami30@bezequnt ערד 4 ירושלים     578117830 5.06E+08

8867 ערן סמי 36507424 sami30@bezequnt ערד 4 ירושלים     578117830 5.06E+08

8868 יונית איתן 55375000 yonit_eitan@walla המעפילים 8 קרית ים     547546062

8869 יונית איתן 55375000 yonit_eitan@walla המעפילים 8 קרית ים     547546062

8870 אור שושן 3E+08 www.orshuo@wa הנוריות 3 נשר     48218169 5.46E+08

8871 אור שושן 3E+08 www.orshuo@wa הנוריות 3 נשר     48218169 5.46E+08

8872 אשר רוזן 56040918 asherro@bezeqint חרובים 70 קרית ים     523761586 48741330

8873 אסף אברמוביץ 27347459 assafa10@gmail.c מוטיפיורי 12 ראשל"צ     522774571 5.23E+08

8874 אנוטלי משה 3.05E+08 anatoly@netline.c קצנלסון 102/3 גבעתיים     542548182 37725389

8875 ערן שבח 33317520 eranshevah@013. שרת 74 עפולה 18400   523990907

8876 ערן שבח 33317520 eranshevah@013. שרת 74 עפולה 18400   523990907

8877 חיים פרחי 52744539 tlgl@nana10.co.il אל נקווה 8 דירה תל‐אביב     545362464

8878 לירן ביבר 40678096 rinchwind@gmail. חורגין 40 רמת גן 52356   054‐7564647

8879 מנחם דניאל 27850262 menid70@walla.co בלפור 84/30 בת ים     35060812 5.07E+08

8880 שי גורביץ 40131658 shaygur17@gmailדירה 251 דיזנגוף תל‐אביב 547917424

8881 אולג בלמן 3.23E+08 belmanvadim@gm18‐7 שער הגיא אריאל 40700   546382060 03‐936553

8882 אולג בלמן 3.23E+08 belmanvadim@gm18‐7 שער הגיא אריאל 40700   546382060 03‐936553

8883 רבין לויאן 11148855 rabin22@zahav.ne כהן 5 רמת גן     544460468 5.45E+08

8884 רבין לויאן 11148855 rabin22@zahav.ne כהן 5 רמת גן     544460468 5.45E+08

8885 איתי סבג 3.02E+08 i‐tays19@hotmail.הצנחנים 19 דירה ראשל''צ     526446772

8886 איתי סבג 3.02E+08 i‐tays19@hotmail.הצנחנים 19 דירה ראשל''צ     526446772

8887 רוזי אמזלג 3.09E+08 g.amzzalag@gmai הנרקיס 29 אור עקיבא 30600   503029829

8888 רוזי אמזלג 3.09E+08 g.amzzalag@gmai הנרקיס 29 אור עקיבא 30600   503029829

8889 אילנה איבחיב 3.09E+08   יד לבנים 1 95 חיפה     508834401 48239834

8890 אלירן ספיר 3E+08 itzik_s8@walla.com גרינברג 25 חולון 58670   544677634 35510827 35510827

8891 ליאור דפדי 65633430 lior.dafadi@sap.co אבני‐חן 8 תל‐מונד 40600   054‐4659909 09‐7779545

8892 פורת נוב 34671685     אמירים     547914858 46980438

8893 אבירן אקריש 39990643 aviranak@bezeqin קלמן מגן 67 בית שמש 99532   577448449

8894 אבירן אקריש 39990643 aviranak@bezeqin קלמן מגן 67 בית שמש 99532   577448449

8895 אולגה אלכסנדרוב 3.19E+08   שכ 'מנחם בגין רח צפת     508434081 46820375

8896 ליודמילה איינימר 3.1E+08   שניר 19 אשקלון     779613296 5.46E+08

8897 Shireen Asfour 66211640 shireen_asfour@hDar Al Kunsul #9Jerusalem 972   02‐6281189 054‐62841 02‐6262121

8900 sonia dibeh 26289801 sonia_dibeh2002@jerusalem jerusalem 97300   254220065

8901 יובל הררי 38648283 ynharari@gmail.coדואר נע ערבהעמותה לויפאסנ 86815   08‐6581626 052‐37524

8902 יובל הררי 38648283 ynharari@gmail.coדואר נע ערבהעמותה לויפאסנ 86815   08‐6581626 052‐37524

8903 יעקב אלבז 69019446 jacob.elbaz@intel גבעון החדשהזית 18 90901   02‐5731159 054‐78878

8904 יעקב אלבז 69019446 jacob.elbaz@intel גבעון החדשהזית 18 90901   02‐5731159 054‐78878

8906 nadav handel 39060447 nadavhandel1@w מצדה 14 תל אביב     722830727

8907 מיכאל אביעד 16436206 michael.aviad@gmלוי יצחק 17 דירה תל אביב     525397373 35220927

8908 נעם ברקוביץ 54511076 noamber@gmail.c דיזראלי 20 חיפה 34334   04‐8346811 04‐829424

8909 נעם ברקוביץ 54511076 noamber@gmail.c דיזראלי 20 חיפה 34334   04‐8346811 04‐829424

8910 ניסים נברו 57809311 navaro_law@hotm ביאליק 104 רמת גן 52536   03‐7513868 5.45E+08

8911 ניסים נברו 57809311 navaro_law@hotm ביאליק 104 רמת גן 52536   03‐7513868 5.45E+08

8912 רמי עוזרי 53499190 matana013@013.פיינשטיין יונה צב ראשל"צ     39456863 052‐85677 03‐9583851

8913 רמי עוזרי 53499190 matana013@013.פיינשטיין יונה צב ראשל"צ     39456863 052‐85677 03‐9583851

8914 שחר דדוש 33693938 dosh1@bezeqint.nמבשרת ציוןהכרום 10 מבשר 90805   507863533 5.77E+08

8915 שחר דדוש 33693938 dosh1@bezeqint.nמבשרת ציוןהכרום 10 מבשר 90805   507863533 5.77E+08

8916 שחר דדוש 33693938 dosh1@bezeqint.nמבשרת ציוןהכרום 10 מבשר 90805   507863533 5.77E+08

8917 איציק כהן 68326644 dor_dani@bezeqin השושנים 42 נשר 36842   48216838

8918 איציק כהן 68326644 dor_dani@bezeqin השושנים 42 נשר 36842   48216838

8919 רות טורטל 51513158 rutu9972@walla.c נרקיס1 כפר ורדים 25147   49974267

8920 רות טורטל 51513158 rutu9972@walla.c נרקיס1 כפר ורדים 25147   49974267

8921 איציק כהן 36147668 ITSIK1230@HOTM33 קהילת ורשה ת"א 69700   504062527

8922 איציק כהן 36147668 ITSIK1230@HOTM33 קהילת ורשה ת"א 69700   504062527

8923 ענבל שבו 31166416 idanbar1@walla.c הבעל שם טוב קרית אתא 28100   546931300 5.47E+08

8924 ענבל שבו 31166416 idanbar1@walla.c הבעל שם טוב קרית אתא 28100   546931300 5.47E+08

8925 אבי עובדיה 58851841 octonoon@hotmaמשה דיין 34/1 ק חולון9     544441964 35522019

8926 מורדכי פרליס 52917911   הדרור עין ורד     97963097 5.78E+08

8927 משה שמר 34374223 shemerm@gmail.c י.ל .פרץ 11 קרית אתא     542484246 49568413

8928 ישי רפאלי 57876237 oritishi@zahav.net מכבים‐רעותרותם 21 71799   054‐6730791

8929 ישי רפאלי 57876237 oritishi@zahav.net מכבים‐רעותרותם 21 71799   054‐6730791



8930 דובי הדר 55082200 dubyhdr@netvisio ד"נ צפון הגולן אלוני הבשן 12412   050‐8875507

8931 דובי הדר 55082200 dubyhdr@netvisio ד"נ צפון הגולן אלוני הבשן 12412   050‐8875507

8932 מיכאל וייס 31932411 weiss2001@yahoo ברוריה 22 ירושלים     526664775

8933 מיכאל וייס 31932411 weiss2001@yahoo ברוריה 22 ירושלים     526664775

8934 ענן ג'אבר 40904500 anan140@walla.co המטיילים 12 דאלית אל כ 30056   578184485 5.26E+08

8935 ענן ג'אבר 40904500 anan140@walla.co המטיילים 12 דאלית אל כ 30056   578184485 5.26E+08

8937 Radostina Paskaleva 3.35E+08 r_paskaleva@yahoP.O.B. 12066 Jerusalem 91120   507874227

8938 מיכאל וייס 31932411 weiss2001@yahoo ברוריה 22 ירושלים     526664775

8939 איילת זק 43363811 ayelet_zak@yahoo יקינטון 6 קריית ביאל 27250   546830606

8940 איילת זק 43363811 ayelet_zak@yahoo יקינטון 6 קריית ביאל 27250   546830606

8941 יוסף מש 69632420 iosef@hatzerim.or חצריםקיבוץ חצרים קיבוץ 85420   525013073

8942 יוסף מש 69632420 iosef@hatzerim.or חצריםקיבוץ חצרים קיבוץ 85420   525013073

8943 אנטון סמושקביץ 3.07E+08 wenom77@gmail. פלמ"ח 2/18 ק‐ים 29000   544339001

8944 אנטון סמושקביץ 3.07E+08 wenom77@gmail. פלמ"ח 2/18 ק‐ים 29000   544339001

8945 שמרית לוסטיג 51391753 gidi_lustig@etco‐n הרופא 60/7 חיפה     523965396 48256448

8946 צביקה עוזר 24888455 carmellisbagel@gm בצת 46 בת חפר     050‐4040244

8947 צביקה עוזר 24888455 carmellisbagel@gm בצת 46 בת חפר     050‐4040244

8948 אמיר גדסי 27837533 amirgada@gmail.c אגוז 47 מושב מאור 38830   544735829 5.45E+08

8949 אמיר גדסי 27837533 amirgada@gmail.c אגוז 47 מושב מאור 38830   544735829 5.45E+08

8950 טטיאנה קונב 3.17E+08 konevt@gmail.com חבצלת 27/31 כרמיאל 21766   04‐9581947 0544‐8951

8951 טטיאנה קונב 3.17E+08 konevt@gmail.com חבצלת 27/31 כרמיאל 21766   04‐9581947 0544‐8951

8952 מירה שם טוב 2.94E+08 shemt1@bezeqint יעקב דורי 29 מודיעין 71700   08‐9733315

8954 אבי לזרוביץ 59116509 lazavi@gmail.com תוספתא 13/4 תל‐אביב     504056048 36046687

8955 עופר ארז 24887242 guy_66@inter.net פלדי יחיאל 10 רחובות     052‐5993177

8956 עופר ארז 24887242 guy_66@inter.net פלדי יחיאל 10 רחובות     052‐5993177

8957 רוני בארי 7476575 beeri@yotvata.com 1 יוטבתה 88820   86357624 5.5E+08

8958 רוני בארי 7476575 beeri@yotvata.com 1 יוטבתה 88820   86357624 5.5E+08

8959 ליבוביץ'‐איסאורלי 37609492 o_issma@yahoo.c הנרקיסים 42/4 ק .ביאליק     48707077 5.46E+08

8960 ליבוביץ'‐איסאורלי 37609492 o_issma@yahoo.c הנרקיסים 42/4 ק .ביאליק     48707077 5.46E+08

8961 Vladimir Kichimaev 3.29E+08 Nikromant_vova@Lud, nirim 6/13 Ganey aviv 71456   548101012

8963 חיים תורגמן 29369477 hayim_to@walla.c64/2 ליאון בלום חיפה     542202057 48100850 48100850

8964 לימור קורן 37643756 limorkoren@gmai יאיר 7/1 נתניה     98870156

8965 לימור קורן 37643756 limorkoren@gmai יאיר 7/1 נתניה     98870156

8966 לימור אלבאז 39157151 limor_elbaz@wall שלמה המלך 79 תל אביב     504414986

8967 לימור אלבאז 39157151 limor_elbaz@wall שלמה המלך 79 תל אביב     504414986

8968 יעל ברקאי 66591298 yaelb84@hotmail. ‐ מיכאל מעגן 37805 052‐8698194

8969 יעל ברקאי 66591298 yaelb84@hotmail. ‐ מעגן מיכאל 37805   052‐8698194

8970 משה ברזסקי 610063 barzeski3@walla.c הדס 28 אורנית 44813   03‐9360158 050‐67908

8971 משה ברזסקי 610063 barzeski3@walla.c הדס 28 אורנית 44813   03‐9360158 050‐67908

8972 נועה הדר 34540427 noa08@actcom.co העשור 7 מעלה אדומ 98360   506338148

8973 נועה הדר 34540427 noa08@actcom.co העשור 7 מעלה אדומ 98360   506338148

8974 נועה הדר 34540427 noa08@actcom.co העשור 7 מעלה אדומ 98360   506338148

8975 גבי יהה 22873939 gayehdda@walla.c 276 dkיה     490398038

8976 גבי יהודה 22509392 gabiyehuda@walla 276 פדיה     525760545

8977 רפי גרינברגר 28528347 mg115@zahav.net הגפן 115 בני ראם 79840   523554972 5.29E+08

8978 רפי גרינברגר 28528347 mg115@zahav.net הגפן 115 בני ראם 79840   523554972 5.29E+08

8979 ארז ביטון 37661006 erez_bit@netvisio הראשונים 52 א קרית חיים     0524‐624709

8980 ארז ביטון 37661006 erez_bit@netvisio הראשונים 52 א קרית חיים     0524‐624709

8981 יוסי בן ארוש 23848583 yosibh@walla.co.i הגומא 20/2 מעלה אדומ     779620311 5.08E+08

8982 יוסי בן ארוש 23848583 yosibh@walla.co.i הגומא 20/2 מעלה אדומ     779620311 5.08E+08

8983 אריה אשכול 53668778 aeshkol@gmail.co רימלט 4 רמת גן 52281   35748056 5.47E+08 35748056

8985 אבי רדין 57872590 aviradin@gmail.co השחפים 49 רעננה     09‐7745061 054‐63600

8986 אבי רדין 57872590 aviradin@gmail.co השחפים 49 רעננה     09‐7745061 054‐63600

8987 ויקטור הלל 3.03E+08 viki50005@hotma ויתקין 18 חדרה     507304635

8988 ויקטור הלל 3.03E+08 viki50005@hotma ויתקין 18 חדרה     507304635

8989 ארקדי חווקין 3.17E+08 arkadyh@yandex./34 שד 'ירושלים באר‐שבע 84777   546887525 7.22E+08

8990 יעקב פרי 5341037   שי עגנון 8/5 חולון     549904527 7.75E+08

8991 רפאל רייזר 50420587 reiserop@netvisio זאב 13/14 תל‐אביב     505278789 36448684

8992 גלובל נטוור גיא כהן 24502307 guy@gnetworks.co המסגר 5 תל אביב     054‐6420045 03‐537443 03‐5374438

8993 גלובל נטוור גיא כהן 24502307 guy@gnetworks.co המסגר 5 תל אביב     054‐6420045 03‐537443 03‐5374438

8994 איציק ברזילי 23654288 1barak13@walla.c235/12 אדוריים קרית גת 82000   08‐6814654 054‐23336 86600257

8995 איציק ברזילי 23654288 1barak13@walla.c235/12 אדוריים קרית גת 82000   08‐6814654 054‐23336 86600257

8996 איציק ברזילי 23654288 1barak13@walla.c235/12 אדוריים קרית גת 82000   08‐6814654 054‐23336 86600257

8998 סימה תשוקתי 13102629 tshukati2@gmail.c הלוויתן 8 חולון חולון     35013450 5.23E+08

8999 יהודית דוד 77928232 DAVIDYUDITH@GM בני משה 11 תל אביב     35461294 5.45E+08

9000 אוזן צבי 2.57E+08 danieluzan1@yaho/1 ר 'דרך הרימון נתיבות     775420431 5.24E+08 7.75E+08

9001 אוזן צבי 2.57E+08 danieluzan1@yaho/1 ר 'דרך הרימון נתיבות     775420431 5.24E+08 7.75E+08

9002 יאיר שוורץ 3.13E+08 yair.schwarz@gma מבשרת ציוןמצפה הבירה 4 90805   25704748 5.48E+08

9003 יאיר שוורץ 3.13E+08 yair.schwarz@gma מבשרת ציוןמצפה הבירה 4 90805   25704748 5.48E+08

9004 יהונתן בר‐שגיא 9536923 j_bar_sagi1@yaho אמה טאובר 8 הרצליה     09‐9556331 09‐9556583

9005 יהונתן בר‐שגיא 9536923 j_bar_sagi1@yaho אמה טאובר 8 הרצליה     09‐9556331 09‐9556583

9006 מרים ניר 68497676 gil_n@dorot.org.il   קבוץ דורות 79175   86808918

9007 מרים ניר 68497676 gil_n@dorot.org.il דורות 0 קבוץ דורות 79175   86808918

9008 מרים ניר 68497676 gil_n@dorot.org.il דורות 0 קבוץ דורות 79175   86808918

9009 מרים ניר 68497676 gil_n@dorot.org.il דורות 0 קבוץ דורות 79175   86808918

9010 אבי בובליל 31811797 avi.bublil@teva.co השיטה 30/6 מעלה אדומ     504008899 25901110

9011 רמי גולדשטיין 54855671 golds.office@gma19 מרדבי היהודי ירושלים     542243224

9012 אורי גורן 31960362 origoren@yahoo.cבן יהודה 63 דירה תל אביב 63432   546780150

9013 ישראל שקד 53654893 shaked.iy@gmail.c התפוח 13 זכרון יעקוב 30900   46390994 5.5E+08

9015 צחי אטיה 26513242 zachi7@walla.co.il פינס 16 נתניה     98344729

9016 צחי אטיה 26513242 zachi7@walla.co.il פינס 16 נתניה     98344729

9017 אסף אוחיון 32071839 assi1274@walla.co  בראילן11 בת ים     526134329



9018 אסף אוחיון 32071839 assi1274@walla.co  בראילן11 בת ים     526134329

9019 בן ריבה 39939327 rivad10@yahoo.co רמז 14 א ק.טבעון 36044   49832368 5.45E+08

9020 מרק ויינשטיין 3.02E+08 vainmark@gmail.c/34 כלב בן יפונה קרית ארבע 90100   502006460

9021 מרק ויינשטיין 3.02E+08 vainmark@gmail.c/34 כלב בן יפונה קרית ארבע 90100   502006460

9022 ברוך לבקוביץ 4037479 brlev@012.net.il אנדריוס 1 נתניה 42265   09‐8629469

9023 ברוך לבקוביץ 4037479 brlev@012.net.il אנדריוס 1 נתניה 42265   09‐8629469

9024 ויקטור אלון 67816835 1alloun@bezeqint313‐6 אבוחצירה דימונה 86000   86550183 5.08E+08 86550183

9025 ןיקטור אלון 67816835 1alloun@bezeqint313‐6 אבוחצירה דימונה 86000   86550183 5.08E+08 86550183

9026 גל פרפרי 27291731 parparig@nana.co חטיבת גולני 23 מודיעין     504014073 7.73E+08

9027 אלון ביאליק 66098876 sixkiller2003@wal הרימון 8 באר שבע 30850   543153165

9028 אאא בבב 66082294 orziv@017.net.il ישוב אלקנה ‐מע תל אביב יפ 68023   504455889 5.04E+08

9029 אמירה עמותת אורו 24814469 orot‐etz@actcom. שיבת ציון 1 אפרת 90435   02‐9932918 02‐9934913

9030 אמירה עמותת אורו 24814469 orot‐etz@actcom. שיבת ציון 1 אפרת 90435   02‐9932918 02‐9934913

9031 שחף בהלול 37664273 sahafit@walla.co.i טירת הכרמגיורא 17/7 30200   524898938

9032 שחף בהלול 37664273 sahafit@walla.co.i טירת הכרמגיורא 17/7 30200   524898938

9033 Adi Tarkay 57755340 tarkay@gmail.com19 Hatzivoni St.Moshav M 61240   544213345

9034 רפי גרינברגר 28528347 rafi@zeraim.co.il הגפן 115 בני ראם 79840   523554972

9035 רפי גרינברגר 28528347 rafi@zeraim.co.il הגפן 115 בני ראם 79840   523554972

9036 יעקב צורף 7774144 jekyzo@smile.net. ארבל 7 ראשלצ 75474   522505819

9038 נעה בוגנה 46238424 noabou@gmail.co דרך הים 26/4 חיפה 34741   528799234

9039 משה רוזן 41711227 moishi1@neto.bez8/4 יהודה הנשיא מודיעין עילי 71919   548416494

9040 יונתן בן‐יעקב 66728155 yonatan1984@gm יהודה הלוי 71 תל אביב 65796   544794704

9041 יונתן בן‐יעקב 66728155 yonatan1984@gm יהודה הלוי 71 תל אביב 65796   544794704

9042 אביעד מוזס 39693247 mpadg@yahoo.co מושב צור מת.ד .261 42810   503797975

9043 אביעד מוזס 39693247 mpadg@yahoo.co מושב צור מת.ד .261 42810   503797975

9044 עזר שמרלינג 57652315 shmerlingezer@be כפר חיטים 5 ראשלצ 75282   506500022 39610851

9046 תומר זוהר 3.05E+08 tomerzhr@gmail.c פרי מגדים 32 אופקים     89962454 5.26E+08

9047 תומר זוהר 3.05E+08 tomerzhr@gmail.c פרי מגדים 32 אופקים     89962454 5.26E+08

9048 איגור שבצוב 3.19E+08 igorshevtsov@gm ראובן הכט 8 באר שבע 84680   547342345

9049 איגור שבצוב 3.19E+08 igorshevtsov@gm ראובן הכט 8 באר שבע 84680   547342345

9050 משה מאוטנר 50007426 moshemautner@g מבשרת ציוןהבושם 16/5 90805   25700211 5.09E+08

9051 משה מאוטנר 50007426 moshemautner@g מבשרת ציוןהבושם 16/5 90805   25700211 5.09E+08

9052 ש. מ. 22692586 mimi237@zahav.n רחל 31 חיפה     48102839 5.24E+08

9053 ברק הרשקוביץ' 22920144 barak.hershkovich נופר 5/7 יבנה     507325242 89421218

9054 אילן קוטנר 11858057 ilan.kutner@gmail2 קבוצת אברהם אלון שבות 90433   02‐9938301 050‐62838

9055 אילן קוטנר 11858057 ilan.kutner@gmail2 אברהם קבוצת שבות אלון 90433 02‐9938301 050‐62838

9056 יוסי דהאו 56076912 yosi5355@walla.c307/54 האחלמה ירושלים     077‐9546070 050‐87233

9057 יוסי דהאו 56076912 yosi5355@walla.c307/54 האחלמה ירושלים     077‐9546070 050‐87233

9058 ליבוביץ'‐איסאורלי 37609492 o_issma@yahoo.c הנרקיסים 42/4 ק .ביאליק     04‐8707077 5.46E+08

9059 משה ליבר 63786834 moshe@homedia. בן גוריון 32 כפר סבא 44441   09‐7654778 054‐44273

9060 משה ליבר 63786834 moshe@homedia. בן גוריון 32 כפר סבא 44441   09‐7654778 054‐44273

9062 zamir omesi 27318666 tlczamir@walla.co מושב בית ע16 73145   522735420 5.03E+08

9063 יעקב טל 24695736 taljack@barak.net הס 12 משה כפר סבא     050‐5314230

9064 יעקב טל 24695736 taljack@barak.net הס 12 משה כפר סבא     050‐5314230

9066 barak gold 25309931 barak135@017.nemarmorek 15/9tel aviv     506070809

9067 חן לדרמן 33076407 chen.lederman@n0 פנחס רוטנברג רמת גן     547876360

9069 yariv b 2.41E+08 yariv.ya@gmail.cohasikma 35 pardesia     544682483

9070 רונן אתגר 38582615 ettgar@gmail.com הורדים 15 קרית מלאכ     508898943

9071 רונן אתגר 38582615 ettgar@gmail.com הורדים 15 קרית מלאכ     508898943

9072 רונן אתגר 38582615 ettgar@gmai.com הורדים 15 קרית מלאכ     050‐8898943

9073 רונן אתגר 38582615 ettgar@gmai.com הורדים 15 קרית מלאכ     050‐8898943

9074 מקסים קרבצ'וק 3.13E+08 maxim_k23@walla תרמ"ב 11 זכרון יעקב 30900   548112512

9075 אייל צרניחוב 40371726 eyalzer@gmail.com פרוג 6/4 רחובות     050‐9022354

9076 אייל צרניחוב 40371726 eyalzer@gmail.com פרוג 6/4 רחובות     050‐9022354

9077 שי אצלן 3E+08 dodominko@walla לוי אשכול 44 תל אביב     509642452

9078 שי אצלן 3E+08 dodominko@walla לוי אשכול 44 תל אביב     509642452

9079 זאב שור 4957445 zsmi@bezeqint.ne פרוג 5 כניסה ב' רמת‐גן 52482   03‐6732411 054‐49046

9080 זאב שור 4957445 zsmi@bezeqint.ne פרוג 5 כניסה ב' רמת‐גן 52482   03‐6732411 054‐49046

9081 ליאת בוכובזה 39195789 LIATBOKOBZA@W השלום 95 באר שבע     528084244

9082 ליאת בוכובזה 39195789 LIATBOKOBZA@W השלום 95 באר שבע     528084244

9083 אלון קופרמן 3.08E+08 alonk@ee.bgu.ac.לאה אמנו 43 דיר באר שבע 84514   506721238

9084 אלון קופרמן 3.08E+08 alonk@ee.bgu.ac.לאה אמנו 43 דיר באר שבע 84514   506721238

9085 אילן כהן 22107452 elram10@bezeqin שדה עוזיהו 210 מושב שדה 79260   507366780 88521710

9086 אילן כהן 22107452 elram10@bezeqin שדה עוזיהו 210 מושב שדה 79260   507366780 88521710

9087 אילן כהן 22107452 elram10@bezeqin שדה עוזיהו 210 מושב שדה 79260   507366780 88521710

9088 נילי אורבך 34943878 tamar_orbach@ya סטימצקי 6/5 תל אביב 69362   03‐7410006 5.45E+08 03‐7410008

9089 נילי אורבך 34943878 tamar_orbach@ya סטימצקי 6/5 תל אביב 69362   03‐7410006 5.45E+08 03‐7410008

9090 גיא יואש 31688831 guyyoash@walla.c כ"ח באייר 15 חדרה     528310881

9091 גיא יואש 31688831 guyyoash@walla.c כ"ח באייר 15 חדרה     528310881

9092 גלעד אלפר 24606469 gilad.alper@gmail השר משה 1 רמת גן 52303   542450342

9093 גלעד אלפר 24606469 gilad.alper@gmail השר משה 1 רמת גן 52303   542450342

9094 אמיר הראל 59302471 amirh33@gmail.co גמלא 10 בת חפר 42842   548088308

9095 איב דה לטואר 3.18E+08 adityves@netvisio בית גמליאלהתמר 50 76880   0547‐976110 03‐5780115

9096 איב דה לטואר 3.18E+08 adityves@netvisio בית גמליאלהתמר 50 76880   0547‐976110 03‐5780115

9097 Shlomo Gurevich 3.11E+08 shlomogor@bezeq סולם יעקוב 10 י‐ם 97729   02‐5713722 054‐66037

9099 מורן סיליס 34983643 moransilis@hotma מיקוניס 8 תל אביב     542081868

9100 מרק ויינשטיין 3.02E+08 vainmark@gmail.c501 כלב בן יפונה קרית ארבע 90100   29960923 5.02E+08 29964202

9101 איציק גרון 54203344 gueron@bezeqint אגמית 16 להבים 85338   054‐6512453

9102 איציק גרון 54203344 gueron@bezeqint אגמית 16 להבים 85338   054‐6512453

9103 לאון מאירסון 3.06E+08 spaceppl@mail.ru נחל שורק 45 מודיעין 71700   054‐4388903

9104 רועי אלתר 25424607 royi@marvell.com גבעת שרון 19 עתלית 30300   054‐4995217 04‐822540

9105 רועי אלתר 25424607 royi@marvell.com גבעת שרון 19 עתלית 30300   054‐4995217 04‐822540



9106 רון כהן 32565152 cron.by@gmail.co דוגית 5 בת ים 59560   052‐3905213 03‐552803

9107 רון כהן 32565152 cron.by@gmail.co דוגית 5 בת ים 59560   052‐3905213 03‐552803

9108 עמיחי לב 31990104 amico100@walla.c גיתה 50 מצפה גיתה 25257   546822410

9109 קובי אלשיך 26624619 kobyal@gmail.com13/8 יוסף אליהו תל אביב 64074   545260690

9110 קובי אלשיך 26624619 kobyal@gmail.com13/8 יוסף אליהו תל אביב 64074   545260690

9111 victor uchovitsky 3.09E+08 victor‐su@bezeqinzalman shazar 1netanya     054‐4936294

9112 תמיר פרס 24343964 ptamir@yahoo.co קרית שמונהששת הימים 46 11601   04‐6940641 050‐57411

9113 תמיר פרס 24343964 ptamir@yahoo.co קרית שמונהששת הימים 46 11601   04‐6940641 050‐57411

9114 איתי עומסי 31563208 itayzuk@walla.co. בית עריף 16 בית עריף 73145   052‐4647647

9115 איתי עומסי 31563208 itayzuk@walla.co. בית עריף 16 בית עריף 73145   052‐4647647

9116 Alex Baumberg 3.07E+08 alex.baumberg@gHaprahim 11/53Haifa     547299415

9118 לבנת גינזבורג 25236217 livnatg@hotmail.c ק .מגו ק.מגן 85465   08‐9984638 08‐998328

9119 לבנת גינזבורג 25236217 livnatg@hotmail.c ק .מגו ק.מגן 85465   08‐9984638 08‐998328

9120 גיא פורת 32934978 guy.porat@gmail.c5 שדרות המאירי ירושלים 96107   544716333 26510179

9121 גיא פורת 32934978 guy.porat@gmail.c5 שדרות המאירי ירושלים 96107   544716333 26510179

9122 שי סלוצקי 25562661 sloski18@gmail.co רמת השופט רמת  קיבוץ     508594152

9123 שי סלוצקי 25562661 sloski18@gmail.co רמת השופט רמת  קיבוץ     508594152

9124 עוזי כאלי 32070922 kaliu@pelephone. בן טבאי 5 ירושלים 93591   505878797

9125 עוזי כאלי 32070922 kaliu@pelephone. בן טבאי 5 ירושלים 93591   505878797

9126 סלביו אדלקופ 15511702 silvioedelcopp@gm אוסישקין 98 תל אביב     547947112

9127 סלביו אדלקופ 15511702 silvioedelcopp@gm אוסישקין 98 תל אביב     547947112

9128 אלבינה גלוחוב 3.17E+08 shimiboy@gmail.c13 חטיבת יפתח לוד 71251   547559679

9129 אלבינה גלוחוב 3.17E+08 shimiboy@gmail.c13 חטיבת יפתח לוד 71251   547559679

9130 kostya vorobey 3.22E+08 kot_vorobei@hotmbat hen 35 אשקלון 54778   506405872 86456456 84565461

9131 מרטין טויטו 11592755 martinetu@walla. קול התור 26/13 מעלה אדומ 98502   505412103

9132 מרטין טויטו 11592755 martinetu@walla. קול התור 26/13 מעלה אדומ 98502   505412103

9133 ash baruh 38660783 ash55555@bezeqizrubavel 12 haifa     506204250

9135 מוטי ששון 24698581 ronmot@gmail.co עמק זבולון 36 מודיעין     054‐7940048

9136 מימון אלמוזנינו 28978476 maym1@walla.com עין גדי 16/2 באר שבע 84258   054‐6860493

9137 מימון אלמוזנינו 28978476 maym1@walla.com עין גדי 16/2 באר שבע 84258   054‐6860493

9138 שי כהן 27301290 shay.cohen@ecite קבוצת שילרקבוצת שילר 76802   39266715

9139 שי כהן 27301290 shay.cohen@ecite קבוצת שילרקבוצת שילר 76802   39266715

9140 דוד סטרקין 3.04E+08 foger@walla.co.il משה קול 14/15 ירושלים 93715   26793675 5.46E+08

9141 דוד סטרקין 3.04E+08 foger@walla.co.il משה קול 14/15 ירושלים 93715   26793675 5.46E+08

9142 רינה ביטון 56770621 lilush2007@walla.15 משק הפועלות חדרה     543381509 46338225

9143 רינה ביטון 56770621 lilush2007@walla.15 הפועלות משק חדרה 543381509 46338225

9144 נטע לי בוארון 37988433 netalee26@gmail. זמנהוף 3 נתניה 42309   546657795

9145 נטע לי בוארון 37988433 netalee26@gmail. זמנהוף 3 נתניה 42309   546657795

9146 רוני אופיר 24236358 ronnyp@comm.ne סביון 5 רמת גן 52575   054‐2445029 03‐612225

9147 רוני אופיר 24236358 ronnyp@comm.ne סביון 5 רמת גן 52575   054‐2445029 03‐612225

9148 לירן מיכאלוב 1.23E+08 liranmi2@walla.co א א 12345   123456789

9149 לירן מיכאלוב 2.04E+08 liranmi2@walla.co נחשול 6/8 רמלה 72283   89215215 5.08E+08

9150 פהים חסון 36859395 hassoun_f2004@h 2 דלית אל כר 30056   578137012

9151 פהים חסון 36859395 hassoun_f2004@h 2 דלית אל כר 30056   578137012

9152 עוז גרטי 58246976 ozgarti@gmail.com בן סרוק 12 ראשל"צ 75757   03‐9522228 054‐56210

9153 עוז גרטי 58246976 ozgarti@gmail.com בן סרוק 12 ראשל"צ 75757   03‐9522228 054‐56210

9154 ורד רוסו 33395443 rosecom@walla.co בית וגן 1 קרית אתא     050‐6670324

9155 ורד רוסו 33395443 rosecom@walla.co בית וגן 1 קרית אתא     050‐6670324

9156 נירה לביא 355180 niralavi@gmail.co יבנה 42/93 רמת השרון 47201   776633059 5.42E+08

9157 נירה לביא 355180 niralavi@gmail.co יבנה 42/93 רמת השרון 47201   776633059 5.42E+08

9158 מורן זיסמן 3E+08 zalum1@gmail.com מנור 27/4 אלפי מנשה 44851   544556115

9159 שולי בן‐שושן 65627291 shuli_bs@hotmail דוד מרכוס 20 יהוד 56000   506495245

9160 שולי בן‐שושן 65627291 shuli_bs@hotmail דוד מרכוס 20 יהוד 56000   506495245

9161 איתן זיו 22880827 eitanz@il.ibm.com התפוז תל מונד 40600   09 7968646 050 44040

9162 יבגני דבוסקין 3.05E+08 geniadvoskin@gm דיה 3 בת חפר     49886894 5.48E+08

9163 יבגני דבוסקין 3.05E+08 geniadvoskin@gm דיה 3 בת חפר     49886894 5.48E+08

9164 יעקב פרחת 22471064 yacov@bezeqint.n5/10 שבט נפתלי אשדוד 77673   88654189 5.05E+08

9165 באסל חמוד 34238824 baselhamud@wal בית גאן בית גאן 24990   057‐8125940

9166 באסל חמוד 34238824 baselhamud@wal בית גאן בית גאן 24990   057‐8125940

9167 באסל חמוד 34238824 baselhamud@wal בית גאן בית גאן 24990   578125940

9168 תום גולן 36541076 motlogan@nana.c דליה 4 נס ציונה     054‐6656660

9169 תום גולן 36541076 motlogan@nana.c דליה 4 נס ציונה     054‐6656660

9170 ולדימיר טאובין 3.09E+08   רח 'הנחלים מס'4 מעלה אדומ     522604495

9171 חסן בכר 29207487 bkrhasan@hotma בועינה בועינה 16924   46705555

9172 חסן בכר 29207487 bkrhasan@hotma בועינה בועינה 16924   46705555

9173 גאי גלבוע 21802699 guygilboa11@wall ת.ד .417 צפת 13130   507876331

9174 גאי גלבוע 21802699 guygilboa11@wall ת.ד .417 צפת 13130   507876331

9175 זאב שור 4957445 zsmi@bezeqint.ne פרוג 5 כניסה ב' רמת‐גן 52482   03‐6732411 054‐49046

9176 טל לוי מרוק 23579212 talmaya@zahav.ne בועז 10 רמת השרון     542428209 5.24E+08

9177 טל לוי מרוק 23579212 talmaya@zahav.ne בועז 10 רמת השרון     542428209 5.24E+08

9178 יעקב מנשירוב 37516291 nbahruc@walla.co5\21 מכאל חזני באר שבע     544236037

9179 יעקב מנשירוב 37516291 nbahruc@walla.co5\21 מכאל חזני באר שבע     544236037

9181 nadeem abuleil 25962861 zochmer@012.NET אלעבהרה עין מאהל 17902   526226608

9182 אילנה יוסף 57811713 EILANN_YO@WAL אחי אילת קרית מוצקי 26381   523496918 1.11E+09

9183 סמי שבירו 70797253 DUDU_SHAVIRO@ שחם חיפה 11111   542210343 1.11E+09

9184 ריטה לוינסון 3.06E+08 r_buty@yahoo.co הענתות 35 תל אביב     545890478

9185 ריטה לוינסון 3.06E+08 r_buty@yahoo.co הענתות 35 תל אביב     545890478

9186 רוזלינה קולנבסקי 3.09E+08 KRvioleta772007@/5 אסתר המלכה מעלות     779171028 5.07E+08

9187 רוזלינה קולנבסקי 3.09E+08 KRvioleta772007@/5 אסתר המלכה מעלות     779171028 5.07E+08

9188 רוזלינה קולנבסקי 3.09E+08 KRvioleta772007@/5 אסתר המלכה מעלות     779171028 5.07E+08

9189 שי מיארה 27278761 miaras@012.net.il קפלן 10 נהרייה     528723423

9190 שי מיארה 27278761 miaras@012.net.il קפלן 10 נהרייה     528723423



9191 נתנאל חדאד 3.09E+08 naty.hadad@gmai כוכב יעקב 344 כוכב יעקב 90622   526878020

9192 נתנאל חדאד 3.09E+08 naty.hadad@gmai כוכב יעקב 344 כוכב יעקב 90622   526878020

9193 ארלט הנטשל 3.18E+08 ARLETTE.HENTSCH26 רחוב ביאליק כפר סבא 4448   054‐4900968

9194 ארלט הנטשל 3.18E+08 ARLETTE.HENTSCH26 רחוב ביאליק כפר סבא 4448   054‐4900968

9195 vadim spektor 3.09E+08 dvspektor@gmail. tzira25 tzur igal     97492375 5.02E+08

9196 vadim spektor 3.09E+08 dvspektor@gmail. tzira25 tzur igal     97492375 5.02E+08

9197 חנא שקור 23325046 hanc@netvision.n אנילביץ 42 עכו     545233333 49558082

9199 קרן נוה 32028755 kerenave@gmail.c אביעזר ילין 10 ראשון לציון     546334824 3.95E+08

9200 קרן נוה 32028755 kerenave@gmail.c אביעזר ילין 10 ראשון לציון     546334824 3.95E+08

9201 ניסים נברו 57809311 navaro_law@hotm ביאליק 104 רמת גן 52536   03‐7513868 054‐45358

9202 ניסים נברו 57809311 navaro_law@hotm ביאליק 104 רמת גן 52536   03‐7513868 054‐45358

9203 צחי יחבס 23594682 ari813@walla.com לוין 3 מזכרת בתי     777171340 5.26E+08

9204 צחי יחבס 23594682 ari813@walla.com לוין 3 מזכרת בתי     777171340 5.26E+08

9205 איציק כהן 25488909 itzikc73@bezeqint השופטים 29 חולון 58840   03‐5587529 052‐69700 03‐5587529

9206 איציק כהן 25488909 itzikc73@bezeqint השופטים 29 חולון 58840   03‐5587529 052‐69700 03‐5587529

9207 אלי בראונשטיין 58332511 br369@netvision.n אנפה 14 כרמיאל 21726   04‐9984737 054‐46776

9208 אלי בראונשטיין 58332511 br369@netvision.n אנפה 14 כרמיאל 21726   04‐9984737 054‐46776

9209 אורן פרץ 34168526 orenpre@walla.coויצמן103 כניסה ב נתניה 42252   052‐8525028 7.77E+08

9210 אורן פרץ 34168526 orenpre@walla.coויצמן103 כניסה ב נתניה 42252   052‐8525028 7.77E+08

9211 חן ברדה 34894683 HEN_AMI@WALLAחטיבת אלכסנדר רמת השרון     506557100 35400988

9212 חן ברדה 34894683 HEN_AMI@WALLAחטיבת אלכסנדר רמת השרון     506557100 35400988

9213 צביקה סלע 24839292 zvika@selamedica ארז 24 רעות 71908   89264041 5.43E+08

9215 ARTI BUTNARIU 17121203 aaronb@zahav.ne HARDUF 4 OMER 84965   528905868

9216 לי שרון 40294662 lee14281@gmail.c קיבוץ נען קיבוץ נען 76829   052‐2232956

9217 ziggy Gutwirth 56397060 ziggysg@gmail.com מורן 16 כ"ס     546649660

9218 בן הכט 68026012 raffi994@netvision רח 'גוטליב 16 תל אביב 64392   054‐4634537 03‐523863 35221624

9219 בן הכט 68026012 raffi994@netvision רח 'גוטליב 16 תל אביב 64392   054‐4634537 03‐523863 35221624

9221 yechiel ratzabi 58344904 yechiel@newsway השקמה 26 ב חדרה 38497   052‐2‐487667 04‐6200579

9222 רונית אליהו 5872820 ron896@walla.co. ציפורנית 5/3 מודיעין 71700   508896106 5.78E+08 89726138

9223 רונית אליהו 5872820 ron896@walla.co. ציפורנית 5/3 מודיעין 71700   508896106 5.78E+08 89726138

9224 רונית אליהו 5872820 ron896@walla.co. ציפורנית 5/3 מודיעין 71700   508896106 5.78E+08 89726138

9225 לישי עובדיה 60410255 lishay_ovadia@wa ז'בוטינסקי 69 רמת גן     057‐8113009

9226 לישי עובדיה 60410255 lishay_ovadia@wa ז'בוטינסקי 69 רמת גן     057‐8113009

9227 דניאל שרון 51875674 Sojikoo@walla.com הימאים תל אביב     36574951

9228 גרשון אשטון 65516775 amir.ashton@gma89/11 העצמאות אשדוד 77452   545410909 7.74E+08

9229 גרשון אשטון 65516775 amir.ashton@gma89/11 העצמאות אשדוד 77452 545410909 7.74E+08

9230 בן אליאסי 37575446 benalyhacy@gmai ויצמן 31 נתניה 42250   526614639

9231 שמעון אהרוני 36016319 shimtey@nana.co נורית 27 שוהם     054‐4898951

9232 שמעון אהרוני 36016319 shimtey@nana.co נורית 27 שוהם     054‐4898951

9233 רמי ביתן 56235567 brami57@walla.co16 יהודה הנשיא טבריה 14224   776424243 5.07E+08

9234 דוד סבן 68466184 x22y315@netvisio יפה נוף 45/1 נהריה 22208   776524343 5.77E+08

9235 דוד סבן 68466184 x22y315@netvisio יפה נוף 45/1 נהריה 22208   776524343 5.77E+08

9236 סרגיי בנשץ 3.18E+08 banshats_sergei@ הרב טנא שלמה באר שבע     502280091

9237 עידו א. קונסט 38723276 idoek@netvision.n אלפי‐מנשהסלעית 3 44851   545665393

9238 שניר הלר 38717864 hellersn@bezeqin הרימון 41 רינתיה 73165   03‐9320977 050‐65998

9239 שניר הלר 38717864 hellersn@bezeqin הרימון 41 רינתיה 73165   03‐9320977 050‐65998

9240 איתי בר חיים 35851419 itaybarhaim@gma ראובן רובין 18 תל אביב     054‐2661341

9241 איתי בר חיים 35851419 itaybarhaim@gma ראובן רובין 18 תל אביב     054‐2661341

9242 יאיר קפלן 27918218 yairkp@gmail.com רופין 1 כפר סבא     772103101 5.48E+08

9243 יאיר קפלן 27918218 yairkp@gmail.com רופין 1 כפר סבא     772103101 5.48E+08

9244 איתמר זיסמן 54731252 gzi sman@netvisio זבוטינסקי 10 זכרון יעקב 30900   46396634 5.77E+08 46396634

9245 איתמר זיסמן 54731252 gzi sman@netvisio זבוטינסקי 10 זכרון יעקב 30900   46396634 5.77E+08 46396634

9246 גבי מנחם 60718012 bugmit@gmail.comנירית ד.נ .אפריים נירית 44805   39387415 5.78E+08

9247 יוסי טחן 58501800 AVIK00@NANA.CO ישפה4/26 אשדוד     08‐8663497 050‐72681

9248 מולי ששון 32355042 moolys@hotmail.c מיכ"ל 12 תל אביב     054‐4206994

9249 מולי ששון 32355042 moolys@hotmail.c מיכ"ל 12 תל אביב     054‐4206994

9250 אור שפירר 66420472 orrr555@gmail.co שלמה המלך 25 לוד     523033004

9252 אורן ברדוגו 37645256 bardogo1@zahav. ההדרים 5 כפר יונה 40300   547074295 7.79E+08778848880

9253 אורן ברדוגו 37645256 bardogo1@zahav. ההדרים 5 כפר יונה 40300   547074295 7.79E+08778848880

9254 עדן שגב 3.1E+08 eden_zohar@wallאשכולות 32/א ב מעלות     502477737

9255 גנאדי שיכמן 3.08E+08 leon.shihman@gm מלך חזקיה 31 אשדוד     524759290

9256 גנאדי שיכמן 3.08E+08 leon.shihman@gm מלך חזקיה 31 אשדוד     524759290

9257 אחמד אטיר 66072265 zzz@walla.co.il יכעיע כעי 6 חצירם     454534534

9258 ירון סוקניק 31994387 yaron.sukenik@gm60 אלכסנדר זייד קרית חיים 26301   050‐9639587

9259 כהן אורן 24303760 orensima@netvisiהפרחים 10 דירה רעננה 43399   528703860

9260 כהן אורן 24303760 orensima@netvisiהפרחים 10 דירה רעננה 43399   528703860

9261 כהן אורן 24303760 orensima@netvisiהפרחים 10 דירה רעננה 43399   528703860

9262 אמיר אלון 28592608 amir765@netvisio כרכום 49 כרמיאל 20100   49883636 5.78E+08

9263 אמיר אלון 28592608 amir765@netvisio כרכום 49 כרמיאל 20100   49883636 5.78E+08

9264 lavi hiffenbauer 29322641 lavis7@smail.com נוה דקלים עין צורים ד. 79510   506207248

9265 רחל קליין 37457421 roravner@gmail.co12/18 הצנחנים לוד     89244541 5.07E+08

9266 רחל קליין 37457421 roravner@gmail.co12/18 הצנחנים לוד     89244541 5.07E+08

9267 לביב שאמי 34501403 shamilabib@barak3 שדרות בן גוריון חיפה     505592831

9268 לביב שאמי 34501403 shamilabib@barak3 שדרות בן גוריון חיפה     505592831

9269 ZIV WAIZER 23977580 ZIVWAIZER@WAL SHNAT HAYOVEHOD HASH     057‐5659908

9270 ZIV WAIZER 23977580 ZIVWAIZER@WAL SHNAT HAYOVEHOD HASH     057‐5659908

9271 aviv waiss 27741412 aviv.waiss@gmail. 171 ניר יפה     077‐2001708

9272 aviv waiss 27741412 aviv.waiss@gmail. 171 ניר יפה     077‐2001708

9273 miriam shatz 1064310 miriamshatz@gma כרמיה 9 תל‐אביב 62459   03‐6851961 5.23E+08

9274 miriam shatz 1064310 miriamshatz@gma כרמיה 9 תל‐אביב 62459   03‐6851961 5.23E+08

9275 אהוד פאי 60775301 owen21@wallal.co העצמאות 82 אבן יהודה     526620622

9276 אהוד פרידמן 60775301 udi_fai@hotmail.c העצמאות 92 אבן יהודה     526620622



9277 אהוד פרידמן 60775301 udi_fai@hotmail.c העצמאות 92 אבן יהודה     526620622

9278 יעקב טל 24695736 taljack@barak.net הס 12 משה כפר סבא     050‐5314230 09‐767483

9279 אייל באן 25081928 eyal1029@nana.co השרון 16 כפר סבא     97742115

9280 אייל באן 25081928 eyal1029@nana.co השרון 16 כפר סבא     97742115

9281 edgft sdg 1.42E+08 sd@cd.com fdh48 tf 62300   508877958

9282 edgft sdg 1.42E+08 sd@cd.com fdh48 tf 62300   508877958

9283 אתי אברמוב 3.06E+08 yohayhaitov@wal עולה יעקב 13/7 תל אביב     054‐4563825

9284 רביב צפריר 22008791 ravivts@gmail.com הפרדס 28 ירקונה 45915   09‐7406628 050‐56623 1.53E+10

9286 Genadiy Fridman 3.11E+08 genadiyf@towersehimar migdal ha e 10500   525903136

9287 יוחנן ויינינגר 15306798 yohananw@gmail8 רח פסח חברוני ירושלים 96633   26410018 5.27E+08

9288 lavi hiffenbauer 29322641 lavis7@gmail.com קצנלסון 6 א' ירושלים     88585972 5.06E+08

9289 lavi hiffenbauer 29322641 lavis7@gmail.com קצנלסון 6 א' ירושלים     88585972 5.06E+08

9290 גדעון קדרון 50693605 gdiil@yahoo.com נחמן אביגד 9/4 באר שבע     86271724 5.44E+08 08‐6284955

9291 גיא רותם 22910749 guy@arrowecolog מושב עדניםהמרווה 2 45925   542600815 7.79E+08

9292 עידו מתיא 32159428 idomatia@gmail.c התאנה 4 פתח תקווה     544979707

9293 עידו מתיא 32159428 idomatia@gmail.c התאנה 4 פתח תקווה     544979707

אורן אלכסנד9294 הרשפינוס 3.06E+08 alexoren@nana.co רותם 25 נצרת עלית 17000   523975996 46080739

אורן אלכסנד9295 הרשפינוס 3.06E+08 alexoren@nana.co רותם 25 נצרת עלית 17000   523975996 46080739

9296 יאיר קירשנר 21643390 yair_kirsch@hotm קרן היסוד 45 רעננה     97719143

9297 יאיר קירשנר 21643390 yair_kirsch@hotm קרן היסוד 45 רעננה     97719143

9298 ליאור פז 27178920 lior@naltec.co.il המלאכה 10 רעננה 43661   543112456

9299 ליאור פז 27178920 lior@naltec.co.il המלאכה 10 רעננה 43661   543112456

9301 אמנון סלומון 51176329 ami_sa@walla.co. ששת הימים 13 זכרון יעקב     544785439

9302 רונן לוי 38039715 ronen.levi2@gmai אהבת ציון 6 אבן יהודה 40500   98991481 5.43E+08

9303 רונן לוי 38039715 ronen.levi2@gmai אהבת ציון 6 אבן יהודה 40500   98991481 5.43E+08

9304 מיכה קוטנר 60742640 michakut@gmail.c רימונים 13 רימונים 90636   544809139

9305 מיכה קוטנר 60742640 michakut@gmail.c רימונים 13 רימונים 90636   544809139

9306 מיקי יוגב 54307442 YOGEV_MI@WALL דפנה גבעת אלה 36570   46515771 5.28E+08

9307 מיקי יוגב 54307442 YOGEV_MI@WALL דפנה גבעת אלה 36570   46515771 5.28E+08

9308 יוסי דהרי 39854013 yossidahari1@walמשעול החבצלת גינות שומרו 44855   528477354

9310 שני חלימי 21931183 shanihalimi@walla הנורית 204/16 ירושלים 96510   054‐2227368

9312 פיני ממן 0 pinima@bezeqint. המגוב 21 קציר 37861   46253088 5.05E+08

9313 נולדי גרינברג 15690621 noldi200@gmail.c ראול ולנברג 35 חיפה 34990   48110711 5.24E+08

9314 יניב שמואל 33534785 shmuelyaniv@gma ח"ן 6 דירה 13 פתח תקוה 49520   050‐9060224

9316 יניב שמואל 33534785 shmuelyaniv@gma ח"ן 6 דירה 13 פתח תקוה 49520   050‐9060224

9317 נורית קדוש 38376158 NURITK@HAZERA. 24/8 'גת שד גת קריית 82000 054‐5632902

9318 אוריאן הניג 34583732 oryanp@hotmail.c קרית ביאליקיקינטון 12ב 27250   48771439

9319 אוריאן הניג 34583732 oryanp@hotmail.c קרית ביאליקיקינטון 12ב 27250   48771439

9321 שמעום שמעטס 42557845 shimiii@walla.com דורן חיפה     504043638

9322 שמעום כככייי 43668453 superdoper123@w שיטות חיפה     524049875

9323 שמעום כככייי 43668453 superdoper123@w שיטות חיפה     524049875

9324 גל מנינה 34335992 eti_huri@walla.coזבוטינסקי 23 דיר נהריה     773210283 5.26E+08

9325 גל מנינה 34335992 eti_huri@walla.coזבוטינסקי 23 דיר נהריה     773210283 5.26E+08

9326 אמיר סלומון 23816481 asalomon@bezeq יקנעם עיליתבנטל 17/2 20692   49890206 5.07E+08

9327 אמיר סלומון 23816481 asalomon@bezeq יקנעם עיליתבנטל 17/2 20692   49890206 5.07E+08

9328 אלון בנארי 33315615 benarial@gmail.co10/1 חוני המעגל תל אביב     546349434 5.46E+08

9329 אריאל כץ 2.01E+08 arielptkatz@gmail ת.ד .11139 ירושלים 91111   26761874 5.5E+08

9330 אריאל כץ 2.01E+08 arielptkatz@gmail ת.ד .11139 ירושלים 91111   26761874 5.5E+08

9331 ישי פרטוק 38020020 shaifartuk@gmail. השחף 18 עזר     88552138 5.22E+08

9332 ישי פרטוק 38020020 shaifartuk@gmail. השחף 18 עזר     88552138 5.22E+08

9333 Michael Moizhes 3.07E+08 mike60@bezeqint נצרת‐יעליתיסמין 15/4 17000   503994411

9335 שלמה יחידי 4783601 ihidi@ramot‐mena אין רמותמנשה 19245   49895890 5.24E+08

9336 פיני ממן 0 pinima@bezeqint. המגוב 21 קציר 37861   504666857

9337 שירה מירוייס 21372735 shiramirvis@gmai זית שמן 11 אפרת     054‐2055215 02‐993269

9338 שירה מירוייס 21372735 shiramirvis@gmai זית שמן 11 אפרת     054‐2055215 02‐993269

9340 eliav ben drihan 25051384 Eliav.Bendrihan@i אלומה תל עדשים     054‐2310446

9341 קובי בוכובזה 24266009 bkobi69@013.net אדר 13/8 אשדוד     508442284

9342 קובי בוכובזה 24266009 bkobi69@013.net אדר 13/8 אשדוד     508442284

9343 zudkevich shlomo 4330106 shlomo‐z@012.ne hagaon רמה"ש  רמה"ש 47231   03‐6443818 7422710 0

9344 zudkevich shlomo 4330106 shlomo‐z@012.ne hagaon רמה"ש  רמה"ש 47231   03‐6443818 7422710 0

9345 סרגיי פרישקין 3.12E+08 sergif@aclim.co.il מאיר הרמן 12\3 נס ציונה     89408593 5.26E+08

9346 סרגיי פרישקין 3.12E+08 sergif@aclim.co.il מאיר הרמן 12\3 נס ציונה     89408593 5.26E+08

9348 mark maltser 3.09E+08 xkillerrulez@walla/32 ירבעם המלך אשדוד 77487   88644869 5.07E+08

9349 קיריל שולמן 3.06E+08 shk.photography@ יקנעם עיליתהחצבאני 29/2 20692   49891627 5.42E+08

9350 ליאור לבנוני 25196031 levanony@nana.co3 שדרות השרון בת חפר 42842   545270981

9351 חמי ליבר 58239039 hami@pitkit.co.il אשכול14 זכרון יעקב 30900   04‐6392999 052‐63466

9352 חמי ליבר 58239039 hami@pitkit.co.il אשכול14 זכרון יעקב 30900   04‐6392999 052‐63466

9353 רותם שער 3.02E+08 rotemsh_@walla.c הר הצופים 17 רחובות     523970021

9355 יונתן אדס 58827395 jaddess@zahav.ne ההדס 53 צורן 42823   052‐4399265

9356 יונתן אדס 58827395 jaddess@zahav.ne ההדס 53 צורן 42823   052‐4399265

9357 שלמה גטניו 53392882 yafiti1993@walla. בן צבי 16 פתח תקווה     577429057

9358 שלמה גטניו 53392882 yafiti1993@walla. בן צבי 16 פתח תקווה     577429057

9359 סמואל עוידה 23188535 aweida@017.net.i מאיר 43 חיפה     054‐4706917

9360 סמואל עוידה 23188535 aweida@017.net.i מאיר 43 חיפה     054‐4706917

9361 אלי מילס 54176961 mils_eli@walla.co עתלית 4 פ"ת     544999287

9362 אלי מילס 54176961 mils_eli@walla.co עתלית 4 פ"ת     544999287

9363 אבי דבוש 37543030 zogopered@gmail כסלו 3‐41 מודיעין     523427968 7.76E+08

9364 אבי דבוש 37543030 zogopered@gmail כסלו 3‐41 מודיעין     523427968 7.76E+08

9365 יהודה נאור 61739918 drnaor@012.net.il אלרואי 28 רמת גן 52354   36741701 5.09E+08

9366 יהודה נאור 61739918 drnaor@012.net.il אלרואי 28 רמת גן 52354   36741701 5.09E+08

9367 גל כהן 28740819 gallc@nana.co.il יד חנה יד חנה 42840   052‐2994031 057‐72433

9368 גל כהן 28740819 gallc@nana.co.il יד חנה יד חנה 42840   052‐2994031 057‐72433



9369 גרי נחום 27962984 gerryn@zahav.netמחנה טלי ד"נ רמ בסיס רמון 84935   86505506 5.78E+08 86505506

9371 אלי גבאי 48326433 eli102@netvision. חומה ומגדל 19 קרית חיים 26268   545550431

9372 אלה מילטר 15448327 rmilter@bezeqint. מואב8/7 ערד     89955274 5.09E+08

9373 דרור רייך 22677652 reichd@zahav.net לבונה 7 מודיעין 71700   08‐9701902 050‐82560

9374 דרור רייך 22677652 reichd@zahav.net לבונה 7 מודיעין 71700   08‐9701902 050‐82560

9375 טליה גון אסיף 59754168 talia41@nana.co.i הנ  גבעתים     773300039 5.43E+08

9376 ערן הוד 31829955 hoderan@gmail.co קרן היסוד 14 רעננה     057‐8189722

9377 ערן הוד 31829955 hoderan@gmail.co קרן היסוד 14 רעננה     057‐8189722

9378 מירב אלימלך 33694290 xx7421@bezeqint גאולה 34 חיפה 33196   507421943

9379 אילנה זהבי 3.17E+08 IlanaDa@clalit.orgמשעול מבצע יהו באר שבע 84299   86400222 5.08E+08 08‐6282107

9380 רות נצר 23788821 r‐netser@zahav.ne הר מירון 2 כפר סבא 44480   97675772

9381 רות נצר 23788821 r‐netser@zahav.ne הר מירון 2 כפר סבא 44480   97675772

9382 ניסים רודיטי 27361070 nissim1974@hotm אצל 4 נס ציונה 74014   054‐4662399

9383 ניסים רודיטי 27361070 nissim1974@hotm אצל 4 נס ציונה 74014   054‐4662399

9384 רונן מגער 37455152 rmagar@nana.co.i האתרוג 49 אחיעזר 71697   89295331

9385 רונן מגער 37455152 rmagar@nana.co.i האתרוג 49 אחיעזר 71697   89295331

9386 רינת גורליק 27313824 rinatuti@gmail.co שדה נחום 9 ראשל"צ 75284   03‐9415444 5.78E+08

9387 רינת גורליק 27313824 rinatuti@gmail.co שדה נחום 9 ראשל"צ 75284   03‐9415444 5.78E+08

9388 אלי גבאי 48326433 ELI102@NETVISIO חומה ומגדל 19 קרית חיים 26268   545550431

9390 ואלרי מאנע 17855222 rrrrxxxx@walla.co אסף 22 רמת גן     525070070

9391 קרן אסיס 35901404 membox@walla.co חשמונאים 40 בת ים 59501   03‐50640593 5.05E+08

9392 אבי גרייף 55899330 ug031@iec.co.il הבונים 65א קרית טבעון 36031   577625889 48688729

9393 אבי גרייף 55899330 ug031@iec.co.il הבונים 65א טבעון קרית 36031   577625889 48688729

9394 אליהו דוד 58094020 elid2006@nana.co בית לחם 99 חיפה     0578‐153565

9395 אליהו דוד 58094020 elid2006@nana.co בית לחם 99 חיפה     0578‐153565

9396 מוטי בן דוד 51903680 motbd@bezeqint. בת חן 13 דמונה     86558619

9397 שלו נחמן 21575501 shanach@walla.co בית השיטה 43 בת‐חפר 42842   547910142

9398 מוטי בן דוד 51903680 motbd@bezeqint. בת חן 13 דימונה     86558619

9399 אירית היימן 33651563 iritheimann@gma איריס 9 כפר סבא ‐‐‐‐   545776208 97445887

9400 אירית היימן 33651563 iritheimann@gma איריס 9 כפר סבא ‐‐‐‐   545776208 97445887

9401 מילה לרמן 3.06E+08 igallek@gmail.com  קרית ביאליחיים 50/20 27076   48754044

9402 מילה לרמן 3.06E+08 igallek@gmail.com  קרית ביאליחיים 50/20 27076   48754044

9403 דקל שקד 38582540 dekel‐s@msn.com הרמבם 11 א' גדרה 70700   547769039 5.42E+08

9405 פרי גולן 22968820 golan@gitam.co.il ליפא 4 תל אביב 69712   528000450

9406 פרי גולן 22968820 golan@gitam.co.il ליפא 4 תל אביב 69712   528000450

9407 יפעת קריספין 29381241 yifatcrispin@gmai 11 כרמל רחובות 052‐8941730

9409 samer benyamin 28236974 samer_benz@hotmelmotanabi 15 haifa 35377   776566567 5.45E+08

9410 ראיד קוסוקסי 26392951 raed.ko@gmail.co כפר קאסם כפר קאסם     502005662

9411 עמוס פלג 23834591 amos@dparch.co. בן גוריון 10 רמת גן 52573   36132866 5.09E+08

9412 עמוס פלג 23834591 amos@dparch.co. בן גוריון 10 רמת גן 52573   36132866 5.09E+08

9414 מאי גודר 12228813 maegoder@hotma ים כנרת 12 לפיד 73133   050‐7273224 08‐928554

9415 עמוס כסיף 50309616 amos.51@hotmail סירקין 35/א גיבעתיים 53252   36738483 5.24E+08 36738483

9416 עמוס כסיף 50309616 amos.51@hotmail סירקין 35/א גיבעתיים 53252   36738483 5.24E+08 36738483

9417 עמוס כסיף 50309616 amos.51@hotmail סירקין 35/א גיבעתיים 53252   36738483 5.24E+08 36738483

9418 Giora Cuten 67252619 gcoten@nonstop. Shapira st. 15 ARamat Gan 52506   03‐751‐3134 5.45E+08

9420 אורלי בן חמו 59846568 orlyb@wzo.org.il רח 'בועז 1 ירושלים     523847827 02/671499

9421 אורלי בן חמו 59846568 orlyb@wzo.org.il רח 'בועז 1 ירושלים     523847827 02/671499

9422 אורלי בן חמו 59846568 orlyb@wzo.org.il רח 'בועז 1 ירושלים     523847827 02/671499

9423 gal idan 37356482 gal_idan@walla.co אבן גבירול תל אביב     522912248

9424 צבי גוטליב 6379432 zvigottlib@gmail.c צה"ל 3 זכרון יעקב 30900   46390736 5.06E+08

9425 צבי גוטליב 6379432 zvigottlib@gmail.c צה"ל 3 זכרון יעקב 30900   46390736 5.06E+08

9426 אביטל בר 66427733 avital0404@yahoo הסביון 65 פרדסיה     545838088 5.23E+08

9427 שמואל מוטס 13514054 mottess@nana.co4 לימון 11 שכונה קיסריה 38900   46361722 5.24E+08

9428 שמואל פרידמן 34741512 SHMUL17@GMAILאליעזר בין יהודה קרית אתא     504440307

9429 שמואל פרידמן 34741512 SHMUL17@GMAILאליעזר בין יהודה קרית אתא     504440307

9430 מיכל קלרק 50899111 mc@solgoodcom. ת.ד .11383 יהוד 56050   506564414

9431 שמואל דהאן 64093719 samdahan@nana. רחבת בן נון 9 באר שבע 84791   08‐6420490 054‐76884

9432 שמואל דהאן 64093719 samdahan@nana. רחבת בן נון 9 באר שבע 84791   08‐6420490 054‐76884

9433 יעקב מור 30185086 ymor@netvision.n האלון 1 צורית 20100   49081077 5.47E+08

9434 יעקב מור 30185086 ymor@netvision.n האלון 1 צורית 20100   49081077 5.47E+08

9437 בן יוסף קריצעינת 27882372 einat_by@017.net ורד 98 להבים 85338   86513751 5.45E+08

9438 בן יוסף קריצעינת 27882372 einat_by@017.net ורד 98 להבים 85338   86513751 5.45E+08

9439 דותן שטיינברגר 34291955 dotansh1@nana.c כצנלסון 6/9 קרית מוצקי 26365   054‐9797652

9440 דותן שטיינברגר 34291955 dotansh1@nana.c כצנלסון 6/9 קרית מוצקי 26365   054‐9797652

9441 אבירן בן אבו 39043872 aviran23@gmail.co קרניצי 5א רמת גן     526040189

9442 איגור סינדר 3.09E+08 sinderi4ka@gmail35 חטיבת כרמלי חיפה 32625   054‐4492247

9443 איגור סינדר 3.09E+08 sinderi4ka@gmail35 חטיבת כרמלי חיפה 32625   054‐4492247

9444 walidi fi 33830225 walid‐fi‐1997@hot 111 תמרה 5488   49940000

9447 אולג סמויילוב 3.14E+08 oleg_89@walla.co אסתר המלכה 2 אופקים 80300   89963418 5.44E+08

9448 גיתית בריטברד 60604907 brgitit@gmail.com התבור 26 א/5 תל אביב     544691291

9449 גיתית בריטברד 60604907 brgitit@gmail.com התבור 26 א/5 תל אביב     544691291

9450 יבגני יאגודין 3.22E+08 evgenyej@netvisio דרך אלנבי 97 חיפה 35665   525833956

9451 לבנת גינזבורג 25236217 lo@magen.org.il קיבוץ מגן קיבוץ מגן 85465   08‐9984638 08‐992918

9452 לבנת גינזבורג 25236217 lo@magen.org.il קיבוץ מגן קיבוץ מגן 85465   08‐9984638 08‐992918

9453 ניב גולדשטיין 37282704 nivgold@gmail.com21 שמריהו לוין ראשון לציון     524400400

9454 תמר סגל 3945821 tamar_segal47@w, 13/2 מיס לנדאו ירושלים 96410   26433311 5.29E+08

9455 אביגיל ראק 16998627 yrock3@gmail.com רח 'גד 7 בית שמש 99545   077‐2345672 054‐56672

9456 אביגיל ראק 16998627 yrock3@gmail.com רח 'גד 7 בית שמש 99545   077‐2345672 054‐56672

9457 טארק חגאזי 46265211 tarekhijaze@hotm ת.ד 604 טמרה 30811   547885355 49946207

9458 טארק חגאזי 46265211 tarekhijaze@hotm ת.ד 604 טמרה 30811   547885355 49946207

9459 אלישע רייכנברג 28958213 drelisha@gmail.co יצחק ניסים ירושלים     050‐8736889

9460 אלישע רייכנברג 28958213 drelisha@gmail.co יצחק ניסים ירושלים     050‐8736889



9461 ויאצ'סלב דודקין 3.04E+08 daniela99@012.ne יוחנן הסנדלר 7 ראשון לציון 75304   504823885 5.05E+08

9462 ויאצ'סלב דודקין 3.04E+08 daniela99@012.ne יוחנן הסנדלר 7 ראשון לציון 75304   504823885 5.05E+08

9463 ויאצ'סלב דודקין 3.04E+08 daniela99@012.ne יוחנן הסנדלר 7 ראשון לציון 75304   504823885 5.05E+08

9464 אסמאעיל זמירו 38205951 zmero_007@hotm 37 כחיק 5457   50774116 50774116

9465 אסמאעיל זמירו 38205951 zmero_007@hotm 37 כחיק 5457   50774116 50774116

9466 ליה ויצמן 38258364 liya_v@walla.com עמינדב 40 ת"א     526059912

9467 ליה ויצמן 38258364 liya_v@walla.com עמינדב 40 ת"א     526059912

9468 שגיא נוראני 25670597 SIGALPA@AVIS.CO אדמונית 14 לוד     89782444 5.07E+08

9469 שגיא נוראני 25670597 SIGALPA@AVIS.CO אדמונית 14 לוד     89782444 5.07E+08

9470 אריה שטיין 14866644 arie@shin.co.il נתיב חן 15 א חיפה     528700999

9471 קובי בוקובזה 24266009   אדר 13 דירה 8 אשדוד     777002866 5.08E+08

9472 יבה ישראל   ח.פ   מבוא הגפן ינוב     98989004

9473 יוסף עדרי 61402871   השושנים 15 דיר נצרת עלית     6572935 5.46E+08

9474 מתתיהו אופיר 23774581 ophirmt@netvisio הדקל 102 קומה בית שמש     29992069 5.45E+08

9475 אורית אלשיך 25397092 orite@mvs.co.il ארלוזרוב 47 דיר בת ים     36585870 5.23E+08

9476 סטלה שלטי 16579252 stella67@walla.co הפלמח 19 תל אביב 67065   03‐7301641

9478 tal Adar 55291157 taladar3@walla.co עין שמקיבוץ עין שמר קיבוץ 38816   506902071 46374222

9480 אורית אלשיך 25397092 ORITE@MVS.CO.IL החשמונאים 45 בת ים     052‐2732153

9481 עטרת דוד 37201860 ateretdavid@walla7/3 החשמונאים אילת 88000   507771078

9482 עטרת דוד 37201860 ateretdavid@walla7/3 החשמונאים אילת 88000   507771078

9483 מעין אדר 28900058 adar@arava.co.il מושב עידן ד.נ .ערבה 86840   523665907 5.29E+08 36844319

9484 מעין אדר 28900058 adar@arava.co.il מושב עידן ד.נ .ערבה 86840   523665907 5.29E+08 36844319

9485 יוסף ארליכמן 11342557 syos@alumni.tech22 מבוא העשרה ירושלים 97876   077‐5410009 050‐77792

ירוק במדבר9486         מושב ורד יר     29942337 5.02E+08

9487 נחמה דובנר 747188 id2711@gmail.comטוסיה כהן 3 דירה ירושלים     26483008 5.44E+08

9488 לודמילה אריסטוב 3.17E+08 arestof@mail.ru כצנלסון 34 כפר סבא     97670988 8952815 0

9489 אורן לניאדו 34376905 orenlan@yahoo.co ארניה 14 רמת גן 52561   03‐7514602 052‐89641

9490 אורן לניאדו 34376905 orenlan@yahoo.co ארניה 14 רמת גן 52561   03‐7514602 052‐89641

9491 ולרי מלניקוב 3.09E+08 vallery2@bezeqint מגדל העמקתשי"ג 27 23515   46545221 5.78E+08

9492 ולרי מלניקוב 3.09E+08 vallery2@bezeqint מגדל העמקתשי"ג 27 23515   46545221 5.78E+08

9493 יגאל ינקו 57750879 igal.iancu@gmail.cנורווגיה 14 , דניה חיפה     48340707 5.47E+08

9494 רוני פוש 23691504 roni467@gmail.co מנחם בגין 7 קרית אונו 55523   052‐6047050

9495 רוני פוש 23691504 roni467@gmail.co מנחם בגין 7 קרית אונו 55523   052‐6047050

9496 עדי ליפשס 65089906 adilspace‐home@y אלתרמן 15 כפר סבא     054‐7587119

9497 עדי ליפשס 65089906 adilspace‐home@y אלתרמן 15 כפר סבא     054‐7587119

9498 Tania Zeldin 3.04E+08 taniat@amdocs.coFaierberg 41/30Beer‐Sheva 84260 050‐3094885

9499 צדוק ארליך 24329799 erlich_z@walla.coנתן אלבז 28 ,פ"ת פ"ת     054‐2585477

9500 צדוק ארליך 24329799 erlich_z@walla.coנתן אלבז 28 ,פ"ת פ"ת     054‐2585477

9501 יעקב גולדשטיין 43466267 yaakovi3@gmail.c10 מבוא חיי עולם ירושלים 97750   26283017 5.28E+08

9502 יעקב גולדשטיין 43466267 yaakovi3@gmail.c10 מבוא חיי עולם ירושלים 97750   26283017 5.28E+08

9503 חגי נוה 64973118 hagai.nave@gmail פארן 17 ירושלים 97802   25819959 5.45E+08

9504 חגי נוה 64973118 hagai.nave@gmail פארן 17 ירושלים 97802   25819959 5.45E+08

9505 בנימין קצוב 14247589 akb120303@beze מוריה 105 חיפה 34616   04‐8265582 054‐47868 04‐8251167

9506 יעקב אמסלם 25550716 koel8@walla.com המיצדים 71 מעלה אדומ     506278060

9507 יעקב אמסלם 25550716 koel8@walla.com המיצדים 71 מעלה אדומ     506278060

9508 הלל עוזיאל 27128909 hillel.uziel@intel.c משק 50 עין יהב 86820   054‐3339404

9509 הלל עוזיאל 27128909 hillel.uziel@intel.c משק 50 עין יהב 86820   054‐3339404

9510 חן חדד 3E+08 hen_hadad@yaho אברהם לוין 29 מזכרת בתי     546462546

9511 עדי פורמן 34508135 adic@dp.technion שזר 5 חיפה 34861   542549858 48114112

9512 עדי פורמן 34508135 adic@dp.technion שזר 5 חיפה 34861   542549858 48114112

9513 אריאל אלברט 57219339 aalbert@lumenis.c החמישים 131 אלון הגליל 17920   49861186 5.5E+08

9514 אריאל אלברט 57219339 aalbert@lumenis.c החמישים 131 אלון הגליל 17920   49861186 5.5E+08

9515 שרה צוקרמן 52772217 meirzuk@gmail.co כפר הרא"היב"ע 38955   46308111 5.26E+08

9516 שרה צוקרמן 52772217 meirzuk@gmail.co כפר הרא"היב"ע 38955   46308111 5.26E+08

9517 גבי פיידמן 59207969 GABOSH@BEZEQI 21 קרית גת     544788120

9518 גבי פיידמן 59207969 GABOSH@BEZEQI 21 קרית גת     544788120

9519 דוד רז 27930643 draz@bezeqint.ne בר לב 28 רחובות 76642   08‐9355427 054‐77782

9520 דוד רז 27930643 draz@bezeqint.ne בר לב 28 רחובות 76642   08‐9355427 054‐77782

9521 זלמנוביץ בוריס 3.2E+08 boris7773@walla. תאשור‐7 אריאל אריאל 40700   523422625

9522 vladimir siomin 3.24E+08 olga911@bezeqintbar kochva 59/1herzelia 46440   99554930 5.27E+08 99554930

9523 avi tamam 35812262 verch27@gmail.coהר הצופים 33 די רחובות     526394744 35528034

9524 avi tamam 35812262 verch27@gmail.coהר הצופים 33 די רחובות     526394744 35528034

9525 יחיאל שטינברג 54524889 hilist@013.net.il גפן 12 ראש העין 48570   39384099 5.47E+08

9526 יחיאל שטינברג 54524889 hilist@013.net.il גפן 12 ראש העין 48570   39384099 5.47E+08

9527 אילן שטרית 22886071 harmony@netvisio אסתר רבין 73 חיפה 34987   050‐8444566 04‐825876

9528 אילן שטרית 22886071 harmony@netvisio אסתר רבין 73 חיפה 34987   050‐8444566 04‐825876

9529 צביקה פיקסמן 34538942 tzvikaf@gmail.com כבירים 16 חיפה 34384   48362297 5.24E+08

9530 צביקה פיקסמן 34538942 tzvikaf@gmail.com כבירים 16 חיפה 34384   48362297 5.24E+08

9531 ניר ברדוגו 34840710 dugonir@gmail.co ששת הימים 29 קרית חיים     525396325 5.24E+08

9532 ניר ברדוגו 34840710 dugonir@gmail.co ששת הימים 29 קרית חיים     525396325 5.24E+08

9533 קלרה צוריאל 65583585 ezlaw@netvision.n רח 'הר תבור 2 אשקלון 78655   08‐6738516 054‐67292 08‐6738516

9534 קלרה צוריאל 65583585 ezlaw@netvision.n רח 'הר תבור 2 אשקלון 78655   08‐6738516 054‐67292 08‐6738516

9535 מרטין טויטו 11535390 gwend@walla.co.i הגורן 8 אפרת 90435   577691585

9536 מרטין טויטו 11535390 gwend@walla.co.i הגורן 8 אפרת 90435   577691585

9537 נחום קרמן 3.08E+08 shnizzle@gmail.co דרך הטכניון 46 נשר     528628539

9538 מנחם רוזנפלד 66590381 menirosenfeld@gm חנה 9 חיפה 34815   04‐8383955 050‐77476

9539 אתי אעידן 24357824 david_a11@bezeq כלניות 32 גבעת אבני 15227   04‐6779328 050‐98870

9540 אתי אעידן 24357824 david_a11@bezeq כלניות 32 גבעת אבני 15227   04‐6779328 050‐98870

9541 סמדר דולב 13375944 sdolev@psy.haifa. המעינות 40 שימשית 17906   04‐6020778 054‐66641

9542 סמדר דולב 13375944 sdolev@psy.haifa. המעינות 40 שימשית 17906   04‐6020778 054‐66641

9543 דוד ליפשיץ 24960320 d_lif@walla.com גבעת שמואלוחמי הגטאות 13 54022   03‐5323495 03‐613979 03‐6139898

9544 דוד ליפשיץ 24960320 d_lif@walla.com גבעת שמואלוחמי הגטאות 13 54022   03‐5323495 03‐613979 03‐6139898



9545 שרי כהן 51437242 saryyc@gmail.com כרכום 14 הוד השרון 45224   97450308 5.44E+08 09‐7450325

9546 שרי כהן 51437242 saryyc@gmail.com כרכום 14 הוד השרון 45224   97450308 5.44E+08 09‐7450325

9547 נאור הלל 3.06E+08 naor1237@gmail.c אלון 92 גבעת אבני 15227   545230992

9548 מקס מדר 65192015 madermax@gmail   קיבוץ כפר ה     46914845 5.06E+08

9549 עפרי כוכבא 60733946 ofrilaadan@gmail. לביא 6/1 גבעתיים     054‐2130151 054‐24745 03‐6184930

9550 עודד דנון 38402780 tultulim@yahoo.co בית הלוי בית הלוי 42870   506392014

9551 עודד דנון 38402780 tultulim@yahoo.co בית הלוי בית הלוי 42870   506392014

9552 חיים בוזגלו 3.14E+08 haimbuzaglo@wal עליה 5 כפר סבא     97654325

9553 יעקב רגב 50103555 regev@nirlat.com וייצמן 19/10 יהוד     03‐5363307 09‐863751 03‐5363307

9554 יעקב רגב 50103555 regev@nirlat.com וייצמן 19/10 יהוד     03‐5363307 09‐863751 03‐5363307

9555 עידית גרוס 59832824 zivft@walla.com ית הלל גליל עליון 12255   46959380 5.07E+08

9556 עידית גרוס 59832824 zivft@walla.com ית הלל גליל עליון 12255   46959380 5.07E+08

9557 סבטה שופל 3.14E+08 svetka9@gmail.co רותם 10/9 נצרת עילית     052‐6610346

9558 כיראם חאג יחיא 3E+08 keram@iforex.com‐ קלאנסווה ה 42837   98781223 5.43E+08 ‐

9559 כיראם חאג יחיא 3E+08 keram@iforex.com‐ קלאנסווה ה 42837   98781223 5.43E+08 ‐

9560 varda shachaf 58318023 maya‐dona1@01354 st. pinqas tel aviv 62261   545606214

9561 varda shachaf 58318023 maya‐dona1@01354 st. pinqas tel aviv 62261   545606214

9562 יצחק קרייתי 9702275 kiriati@export.gov משמרמשמר השרון קיבוץ 40270   98983107 5.45E+08

9563 יצחק קרייתי 9702275 kiriati@export.gov משמרמשמר השרון קיבוץ 40270   98983107 5.45E+08

9564 אריה שטיין 14866644 arie@shin.co.il נתיב חן 15א חיפה     528700999

9565 יניב כהן 31201445 coyaniv@gmail.co רח 'אצ"ל 13 רמת גן     544257271 5.46E+08

9566 יניב כהן 31201445 coyaniv@gmail.co רח 'אצ"ל 13 רמת גן     544257271 5.46E+08

9567 גלי צן 27881424 sumsum10@gmai גדנ"ע 22א חיפה 35157   523555041 48552906 48515952

9568 גלי צן 27881424 sumsum10@gmai גדנ"ע 22א חיפה 35157   523555041 48552906 48515952

9569 מאור אברמוביץ 38746202 maor.abr@gmail.c4/35 המשחררים באר שבע     054‐6330315

9570 אילן אבוקרט 28450088 doar200@walla.co שבט דן 14/17 אשדוד 77677   88665703 5.07E+08

9571 אילן אבוקרט 28450088 doar200@walla.co שבט דן 14/17 אשדוד 77677   88665703 5.07E+08

9572 מאיה סימון 38704011 mayas1976@walla הפרדס35 קריית אונו     054‐8091218

9573 מאיה סימון 38704011 mayas1976@walla הפרדס35 קריית אונו     054‐8091218

9574 אייל ממן 24581324 eyal_m30@walla.c10 הנביא ירמיהו אשדוד     523636449 88642772

9575 אייל ממן 24581324 eyal_m30@walla.c10 הנביא ירמיהו אשדוד     523636449 88642772

9578 karin ir‐goelman 56602378 karinn@bezeq.co. habsor 21 rosh haayin    505694989

9579 לימור בן שמחון 0 limorsa@openu.ac/2 עמק בית שאן מודיעין     508108483

9580 tal sela 43013058 levilea1@gmail.co עמינדב 17 תל אביב     504214698

9581 ליאור לוי 29687456 zipirom@netvision היובל 11\6 נתיבות 87828   779235073 5.47E+08

9582 ליאור לוי 29687456 zipirom@netvision 6\11 היובל נתיבות 87828 779235073 5.47E+08

9583 שלמה כהן 24987456 sslmn1@hotmail.c נחל זוהר 10 מודיעין     054‐9299320

9584 שלמה כהן 24987456 sslmn1@hotmail.c נחל זוהר 10 מודיעין     054‐9299320

9586 obadia cohen 1.19E+08 obraruiz@hotmail guivat shaul 30 ierushalaim    26537372

9587 שי אסקיו 57906315 shay_askayo@wal החרוב אורנית 44813   505528051

9588 שי אסקיו 57906315 shay_askayo@wal החרוב אורנית 44813   505528051

9589 Mody Lempel 57306094 mody_lempel@hoSnunit 8 Caesarea 38900   04‐6260372 054‐522‐41

9591 שמואל גפנן 56393184 gafnan@017.net.i דרך הסלע 18 ירושלים 95742   26421916 5.09E+08

9592 שמואל גפנן 56393184 gafnan@017.net.i דרך הסלע 18 ירושלים 95742   26421916 5.09E+08

9593 אברהם פנש 11527827 vanessacoiffure@g פייר קניג 11 ירושלים     506240960 26713733

9594 אברהם פנש 11527827 vanessacoiffure@g פייר קניג 11 ירושלים     506240960 26713733

9595 איליה קנטרמן 3.07E+08 kissordie17@gmai חפץ חיים 34 פ"ת     545493506

9596 איליה קנטרמן 3.07E+08 kissordie17@gmai חפץ חיים 34 פ"ת     545493506

9597 שושנה שכטר 15639883 shoshana@mof.go דרוק 91/6 רמת שלמה     02‐5710059

9599 קרלוס גולדברג 17405689 carlosgoldberg200 הזית 16 כפר מל"ל 45920   09‐7415812 054‐65511

9600 קרלוס גולדברג 17405689 carlosgoldberg200 הזית 16 כפר מל"ל 45920   09‐7415812 054‐65511

9602 rotem dor 37494974 rotem@creativeca בן גוריון 21 תל אביב     504214698

9603 reuven berner 2534824 r_berner@bezeqin אנצו 'סירני 29ב כפר סבא 44285   523344941 5.78E+08

9604 ענת זיו 24430506 ziv‐ao@bezeqint.n חושן 24/1 גדרה     88680540

9605 אמנון שחם 56703655 amnon.shaham@i סורוקה 29 חיפה 34759   054‐7885030

9606 אמנון שחם 56703655 amnon.shaham@i סורוקה 29 חיפה 34759   054‐7885030

9607 ירון קינג 52597101 kingadot@netvisio בני אפריים 201 תל אביב     03‐6444547

9608 ירון קינג 52597101 kingadot@netvisio בני אפריים 201 תל אביב     03‐6444547

9609 אייל בש 28452597 ebasch@rhcpa.co. שטורמן 5 הרצליה     052‐4861400

9610 אייל בש 28452597 ebasch@rhcpa.co. שטורמן 5 הרצליה     052‐4861400

9611 אייל בש 28452597 ebasch@rhcpa.co. שטורמן 5 הרצליה     052‐4861400

9612 ori wald 38049235 oriwald@hotmail. הבנים 24 הוד‐השרון 45268   544291251

9613 רן גיורא 28762532 rgiora@yahoo.com פיקא 15 פתח תקוה 49611   03‐9218399 050‐72317

9614 רן גיורא 28762532 rgiora@yahoo.com פיקא 15 פתח תקוה 49611   03‐9218399 050‐72317

9616 שלומית אלקנה 27708536 sefi.sarid@gmail.c עמיקם עמיקם     507426879 5.03E+08

9617 יפית טויזר 39438346 yafit@walla.co.il עזרא ונחמיה 7 פתח תקוה     509091380

9618 יפית טויזר 39438346 yafit@walla.co.il עזרא ונחמיה 7 פתח תקוה     509091380

9620 maya loss 43014075 maya_loss@yahoo האחיות 2 רמת השרון 47214   045‐4403083

9621 ורה פומין 3.05E+08 f0min@yahoo.com מורן 296 ברקן 44820   39367246

9622 סימה אופיר 52016649 simadva@netvisio לוי אשכול 17 ת"א     522805273

9623 סימה אופיר 52016649 simadva@netvisio לוי אשכול 17 ת"א     522805273

9624 רפאל פרץ 77384444 yosi_per@netvisio המכתש 12/2 בת שמש 99023   522679545 29912038 29991726

9625 רפאל פרץ 77384444 yosi_per@netvisio המכתש 12/2 בת שמש 99023   522679545 29912038 29991726

9626 רפאל פרץ 77384444 yosi_per@netvisio המכתש 12/2 בת שמש 99023   522679545 29912038 29991726

9627 עידן נוה 32927030 idannave@yahoo. הסחלב 23 מעלות     525412823

9628 אייל אורנשטיין 25644766 eyalo4@bezeqint. אוסישקין 1/ב חדרה 38443   506215653

9629 איל גבאי 56562507 gabeyal@netvision דקר 5/3 אשדוד 77413   577951204 88667698

9630 איל גבאי 56562507 gabeyal@netvision דקר 5/3 אשדוד 77413   577951204 88667698

9631 בני פורת 29518271 bporat@mscc.huji רח 'הגלגל 20 מעלה אדומ 98412   02‐5909789 054‐52880

9632 חנה קרומביין 52099884 amechaie@gmail.c החושן 61 נוף אילון 99785   08‐9790341 0526‐4504

9633 חנה קרומביין 52099884 amechaie@gmail.c החושן 61 נוף אילון 99785   08‐9790341 0526‐4504

9634 אייל אורנשטיין 25644766 eyalo4@bezeqint.רח אוסישקיו 1.ב חדרה 38443   506215653



9635 עמית אשכנזי 61506853 amitashkenasi@ho שפינוזה 35 תל אביב 64516   050‐451‐7777

9636 יוסי לוי 34539049 yosil1977@hotma2/9 פנים מאירים ביתר עילית 90500   504191687

9637 יוסי לוי 34539049 yosil1977@hotma2/9 פנים מאירים ביתר עילית 90500   504191687

9639 שי שילוח 53047197 DIESEL04@NETVIS הטווס 3 הוד השרון 4535   506055500 7407326

9640 דרור הלפרין 31926876 drorhal@gmail.co9\5 טשרנחובסקי הרצליה 46499   525404757 072‐21256

9641 דרור הלפרין 31926876 drorhal@gmail.co9\5 טשרנחובסקי הרצליה 46499   525404757 072‐21256

9642 לארי רובין 15499734 yossi@cablematrix הרטום 11 ירושלים     544450777 25400980

9643 ליאור חזן 40594566 nturhjzi@walla.coרבי שמעון הלביא באר‐שבע     509555306 7.73E+08

9644 ליאור חזן 40594566 nturhjzi@walla.coרבי שמעון הלביא באר‐שבע     509555306 7.73E+08

9645 שרון חדד 31779580 sharon600@bezeq מבוא יהלום 5 רמת גן     36733661 052‐52790

9646 שרון חדד 31779580 sharon600@bezeq מבוא יהלום 5 רמת גן     36733661 052‐52790

9647 שהרבני ערן 40305831 eran.sharaani@gm הכרמל 3 קרית מלאכ 83029   542210972

9648 שהרבני ערן 40305831 eran.sharaani@gm הכרמל 3 קרית מלאכ 83029   542210972

9649 שהרבני ערן 40305831 eran.sharaani@gm הכרמל 3 קרית מלאכ 83029   542210972

9650 תמיר שברו 36031235 shavrot@gmail.co השיטה 671 צור הדסה     054‐3132288

9651 תמיר שברו 36031235 shavrot@gmail.co השיטה 671 צור הדסה     054‐3132288

9652 אבירם ספרותי 7132400 aviram.safruti@gm דרך רמון 2/2 מצפה רמון 80600   522456169

9653 יוסי בן‐זיקרי 28812832 yossi.ben‐zikri@nu רח 'סיני 6/1 אשקלון     054‐7886279 7.73E+08

9654 יוסי בן‐זיקרי 28812832 yossi.ben‐zikri@nu רח 'סיני 6/1 אשקלון     054‐7886279 7.73E+08

9655 nataly manevitch 3.2E+08 talu@zahav.net.il הרכבת 20 ת"א 65117   523628486

9657 זוייה אברמוב 3.1E+08 za55@zahav.net.il הגעתון 9/2 קרית ים 29000   04‐8745806 054‐57171

9658 זוייה אברמוב 3.1E+08 za55@zahav.net.il הגעתון 9/2 קרית ים 29000   04‐8745806 054‐57171

9659 יצחק בוסידן 79303012 boosidan@walla.c פרישמן 27 קרית אתא 28033   48441785 5.42E+08

9660 יצחק בוסידן 79303012 boosidan@walla.c פרישמן 27 קרית אתא 28033   48441785 5.42E+08

9661 בוסידן יצחק 79303012 boosidan@walla.c פרישמן 27 קרית אתא 28033   48441785 5.42E+08

9662 איליה אפשטיין 3.04E+08 ilyae@intellinx‐sw בבלי 41 אשדוד 77400   524893048

9663 איליה אפשטיין 3.04E+08 ilyae@intellinx‐sw בבלי 41 אשדוד 77400   524893048

9664 גל גלבוע 27748391 gilboag@gmail.com כפר יחזקאל13 18925   523756283

9665 גל גלבוע 27748391 gilboag@gmail.com כפר יחזקאל13 18925   523756283

9666 גיל רביב 55618490 graviv ד.נ .חלוצה רביבים 85515   86562387 5.42E+08 86562694

9667 ויקטוריה שטרנברג 3.07E+08 vicka@mailcity.co חנה סנש 20 חיפה 33825   077‐9616190 054‐55706

9668 ויקטוריה שטרנברג 3.07E+08 vicka@mailcity.co חנה סנש 20 חיפה 33825   077‐9616190 054‐55706

9669 שרית דמרי 38808945 sarit6123@walla.c האלון 13 עץ אפרים 44816   524313135

9670 יהודית וולנר 42152595 zamir41@netvisio המלאכים 33 נתניה     98612633 5.25E+08

9671 תומר ליפשיץ 33087081 tomeron11@yaho52/18 בר כוכבא ירושלים 97875   054‐5214393

9672 תומר ליפשיץ 33087081 tomeron11@yaho52/18 כוכבא בר ירושלים 97875 054‐5214393

9673 תומר כהן 36200525 tomerc5@email.co רמז 55 ראשון לציון 75240   777508320

9674 תומר כהן 36200525 tomerc5@email.co רמז 55 ראשון לציון 75240   777508320

9675 בנימין כימיגרוף 675132 aviad.chimi@gmai שפירא 39 פתח תקווה 49491   772032021

9676 בנימין כימיגרוף 675132 aviad.chimi@gmai שפירא 39 פתח תקווה 49491   772032021

9677 שור ליבפלדמיכל 37257946 michalschore@gm רשב"ם 3 רמת השרון     528308884

9678 שור ליבפלדמיכל 37257946 michalschore@gm רשב"ם 3 רמת השרון     528308884

9679 אורן פטישי 32438079 patishi@hotmail.c יפתח 18 ב רמת השרון     507466687

9680 אורן פטישי 32438079 patishi@hotmail.c יפתח 18 ב רמת השרון     507466687

9681 ירון כהן 29067600 YL1972@gmail.com מודיעים 7 שהם     39793260 9772330 9793260

9682 ירון כהן 29067600 YL1972@gmail.com מודיעים 7 שהם     39793260 9772330 9793260

9683 סבטלנה סאני 3.13E+08 sany_so@smile.ne התאנה 9 עופרים     504510880

9684 סבטלנה סאני 3.13E+08 sany_so@smile.ne התאנה 9 עופרים     504510880

9685 יואב בר‐יוסף 40676520 yoavby2@gmail.co אחד העם 5 הרצליה 46334   99508792 5.08E+08

9686 יואש לוי 65805343 raz166@walla.com ברנר 8 רחובות 76503   08‐9454245 052‐27192 08‐9454245

9687 יואש לוי 65805343 raz166@walla.com ברנר 8 רחובות 76503   08‐9454245 052‐27192 08‐9454245

9688 אלדר קליינר 35764752 eldarkl@hotmail.c עמק האלה 45 תל השומר 52621   526080801

9689 אלדר קליינר 35764752 eldarkl@hotmail.c עמק האלה 45 תל השומר 52621   526984763

9691 amir kaplan 57223018 amir647@yahoo.c ישפה 10 הוד השרון 45044   09‐7450738 5.47E+08

9692 ירון רז 22318943 yaron.raz@gmail.c סייפן 43 תל מונד     054‐4298022

9693 ירון רז 22318943 yaron.raz@gmail.c סייפן 43 תל מונד     054‐4298022

9694 יהושע חצרוני 1536952 dabran75@yahoo הירשפלד 12 ראשון לציון 75244   39694241 5.07E+08

9695 יהושע חצרוני 1536952 dabran75@yahoo הירשפלד 12 ראשון לציון 75244   39694241 5.07E+08

9696 אופיר ביבי 43234780 ofir_bibi@hotmail 28,74 הצוף ירושלים     503470790

9697 אופיר ביבי 43234780 ofir_bibi@hotmail 28,74 הצוף ירושלים     503470790

9698 מאיר סלם 40887283 m.cointreau@gma מאיר יערי 48 באר שבע 84484   508246146 5.45E+08

9699 מאיר סלם 40887283 m.cointreau@gma מאיר יערי 48 באר שבע 84484   508246146 5.45E+08

9700 משה זכריה 24515637 MICHAL_MOSHE@ כרמל 31/3 רחובות     578125251

9701 משה זכריה 24515637 MICHAL_MOSHE@ כרמל 31/3 רחובות     578125251

9702 עמיר הרפז 29085875 gildmor@hotmail. קרית ביאליקאלונים 8     523876890

9703 עמיר הרפז 29085875 gildmor@hotmail. קרית ביאליקאלונים 8     523876890

9704 זאב שטרכמן 14019970 zeev705@netvisio אוסישקין 21/20 אשדוד 77513   050‐6364461 08‐866739

9705 זאב שטרכמן 14019970 zeev705@netvisio אוסישקין 21/20 אשדוד 77513   050‐6364461 08‐866739

9706 כרמל בלנק 35939966 carmelmizrahi@ya קיבוץ גבעתאין 48800   39374684 5.03E+08

9707 כרמל בלנק 35939966 carmelmizrahi@ya קיבוץ גבעתאין 48800   39374684 5.03E+08

9708 נורית פז 27408913 paz_bar@netvisio/14 בן יואש גדעון אשקלון     050‐8513786

9709 נורית פז 27408913 paz_bar@netvisio/14 בן יואש גדעון אשקלון     050‐8513786

9711 ayelet ofer 58311986 ayof123@walla.co הראשונים 18 אור יהודה 12345   524887604 5.26E+08

9712 בן טלקר 60677616 btalker@walla.com לוי אשכול 185 קרית אונו 55400   524200977

9714 Shlomo Rivkin 3.21E+08 shlomo.rivkin@gmMendele 8 Rehovot     545775783

9715 יוסף רייסמן 27760198 yosefr99@gmail.c גבעת שמואיוני נתניהו 10 54423   578190371

9716 יוסף רייסמן 27760198 yosefr99@gmail.c גבעת שמואיוני נתניהו 10 54423   578190371

9717 מרב ג'ונס 3.02E+08 milangali@hotmai פינלס 6 תל אביב     507302780

9718 מרב ג'ונס 3.02E+08 milangali@hotmai פינלס 6 תל אביב     507302780

9719 צבי רבינוביץ 33644261 tzvi1977@gmail.co כובשי החרמון רחובות 76555   544267170 5.44E+08

9720 צבי רבינוביץ 33644261 tzvi1977@gmail.co כובשי החרמון רחובות 76555   544267170 5.44E+08

9721 חיים חולי 27261460 haimh@servisite.cקיבוץ רמת הכובש קיבוץ רמת  44930   052‐6287453



9722 חיים חולי 27261460 haimh@servisite.cקיבוץ רמת הכובש קיבוץ רמת  44930   052‐6287453

9723 מרינה רייטמן 3.05E+08 smarinca@gmail.c3/21 נאות גולדה נתניה 42345   98656848 5.24E+08

9724 אייל מגידיש 40801912 eyal_magidish1@e אנצו סירני 16 גבעתיים     522506559

9725 שלמה גלידאי 53325643 achiram@012.net השקמה 3 ניצן 79287   523270346

9726 שלמה גלידאי 53325643 achiram@012.net השקמה 3 ניצן 79287   523270346

9727 חוה עוז 15413834 hava.oz@gmail.co רוטנברג 20/6 באר‐שבע     547211656

9728 חוה עוז 15413834 hava.oz@gmail.co רוטנברג 20/6 באר‐שבע     547211656

9729 יובל אסטרייכר 31754385 yuval‐os@013.net שריד שריד     050‐8594586

9730 יובל אסטרייכר 31754385 yuval‐os@013.net שריד שריד     050‐8594586

9731 רן ראובני 59763664 galit_ran@012.net שדמות דבור0 1524   077‐2345936 5.42E+08

9732 רן ראובני 59763664 galit_ran@012.net שדמות דבור0 1524   077‐2345936 5.42E+08

9733 יונתן שורץ 33664103 reshit1@netvision משכנות בית אל בית אל     29409284 5.23E+08

9734 יונתן שורץ 33664103 reshit1@netvision משכנות בית אל בית אל     29409284 5.23E+08

9737 טל גולדשטיין 31833387 talg@windowslive יונה פישר 45 פרדסיה     526579027 98949586

9738 טל גולדשטיין 31833387 talg@windowslive יונה פישר 45 פרדסיה     526579027 98949586

9739 סימה גורל 56592736 dkcpa1@walla.co. ים המלח 13 גני תקווה     506795620 6137267

9740 חנן פרנק 3.11E+08 EmmnestY@Yahoo22/26 מיכשוילי אשדוד     0547‐778104

9741 חנן פרנק 3.11E+08 EmmnestY@Yahoo22/26 מיכשוילי אשדוד     0547‐778104

9742 אלון alon 3.09E+08 alonfaktor@hotma רחל 13 חיפה 34401   054‐5898412

9744 סימה גורל 56592736 dkcpa1@walla.co. ים המלח 13 גני תקווה     506795620 36137267

9745 אלינור בן חמו 40124471 elinorb12@hotmaישראל ב"ק 7 דיר תל אביב     523598009

9746 אלינור בן חמו 40124471 elinorb12@hotmaישראל ב"ק 7 דיר תל אביב     523598009

9748 שי שלום 29069853 sshallom@bezeqin בארט 7 תל אביב     545754118

9750 סימה גורל 39365457 dkcpa2@walla.co. ים המלח 13 גני תקווה     506795620

9751 סימה גורל 39365457 dkcpa2@walla.co. ים המלח 13 גני תקווה     506795620

9752 שי שינפלד 57804338 sheinfeld@alcatel‐ שדרות הצבי 7 חיפה     04‐8384857 054‐54090

9753 סמך חווק 3.01E+08 v‐i‐s‐p@hotmail.coחיילים משוחררים חורפיש 25155   545229940

9754 סמך חווק 3.01E+08 v‐i‐s‐p@hotmail.coחיילים משוחררים חורפיש 25155   545229940

9755 אסף בן ארי 40772303 info@asafbenari.c4 אליהו בית צורי תל אביב 69122   503883588 37442525

9756 אמנון טמיר 7999436 amnon@chana‐or האלה 3 הרצליה 46596   09‐9512829

9757 אמנון טמיר 7999436 amnon@chana‐or האלה 3 הרצליה 46596   09‐9512829

9758 אפרת אלמוג 23068463 efrata11@walla.co תד 3922 שוהם     39730737

9759 אפרת אלמוג 23068463 efrata11@walla.co תד 3922 שוהם     39730737

9760 אשר רון 69407005 aron@azorim.co.il הרב גורן 9/17 ראשון לציון 75753   03‐9519864

9761 אשר רון 69407005 aron@azorim.co.il הרב גורן 9/17 ראשון לציון 75753   03‐9519864

9762 אריאל צברי 36777639 xbc@walla.com קראוונים נוקדים 546450625

9763 גלעד כוכבא 55458053 gili004@walla.co.i הכרמל 28 תל מונד     97961202

9764 גלעד כוכבא 55458053 gili004@walla.co.i הכרמל 28 תל מונד     97961202

9765 אבי ברויטמן 31914369 abroitman@walla. כרמל 4 לוד 52602   054‐2575465

9766 אבי ברויטמן 31914369 abroitman@walla. כרמל 4 לוד 52602   054‐2575465

9767 אליסיה אלבז 66019936 ELISYA_HAZAN@Wהעוגן 14 ,בנה בי אשקלון     525817244 5.26E+08

9768 אליסיה אלבז 66019936 ELISYA_HAZAN@Wהעוגן 14 ,בנה בי אשקלון     525817244 5.26E+08

9769 ויקטוריה וקסלר 16667958 vicky.veksler@gma חבד 15 ראשון לציון 75302   050‐6242291

9770 ויקטוריה וקסלר 16667958 vicky.veksler@gma חבד 15 ראשון לציון 75302   050‐6242291

9771 יהושע אולמר 11978053 ulmer.josh@gmail הדס טבריה 14131   054‐5707514 054‐63657

9772 יהושע אולמר 11978053 ulmer.josh@gmail הדס טבריה 14131   054‐5707514 054‐63657

9773 צביקה דוידוביץ 59050807 zvid@rail.co.il החרצית 49 בנימינה 30500   506922691

9774 צביקה דוידוביץ 59050807 zvid@rail.co.il החרצית 49 בנימינה 30500   506922691

9775 משה דוזי 55720965 duzy_mos@zahav רמב"מ 53 גבעתיים     37361553 5.78E+08

9776 אדי שיינפלד 11031028 eyash72@walla.co הגליל 72 כפר סבא 44235   054‐4956140 054‐55385

9777 אדי שיינפלד 11031028 eyash72@walla.co הגליל 72 כפר סבא 44235   054‐4956140 054‐55385

9778 נדים אבוליל 25962861 zochmer@012.netאךעבהרה בניין פ עין מאהל 17902   052‐6226608 052‐62266

9779 מוטי קולין 37684024 motik7@zahav.ne מנחם בגין 52 פ"ת     5450408784

9780 מוטי קולין 37684024 motik7@zahav.ne מנחם בגין 52 פ"ת     5450408784

9781 בן קוטלר 3.09E+08 benkotler@walla.c גבירול 148 אבן תל אביב     544448655

9782 בן קוטלר 3.09E+08 benkotler@walla.c גבירול 148 אבן תל אביב     544448655

9783 אלנה אמה 3.06E+08 helen1982_07@w מבצע עובדה 37 באר שבע 84461   504531182 5.43E+08

9784 אלנה אמה 3.06E+08 helen1982_07@w מבצע עובדה 37 באר שבע 84461   504531182 5.43E+08

9785 אסף אפוטה 33890112 adialiash@walla.co החרמון 33 צפת 13299   544523146 46923021

9786 אסף אפוטה 33890112 adialiash@walla.co החרמון 33 צפת 13299   544523146 46923021

9787 אסף אפוטה 33890112 adialiash@walla.co החרמון 33 צפת 13299   544523146 46923021

9788 רחלי זאבי 65663767 racheli.zeevi@gma7 גבעת שמואדרך קרן היסוד     542188808

9789 רחלי זאבי 65663767 racheli.zeevi@gma7 גבעת שמואדרך קרן היסוד     542188808

9790 ליאור עלפי 33778655 lioralafi@gmail.co הגולן 11/2 ב בית שמש 99581   052‐3472073

9791 ליאור עלפי 33778655 lioralafi@gmail.co הגולן 11/2 ב בית שמש 99581   052‐3472073

9792 דינה כהן 55111694 dina19583@walla שבטי ישראל 27 בניברק 51548   36180205 5.28E+08

9793 דינה כהן 55111694 dina19583@walla שבטי ישראל 27 בניברק 51548   36180205 5.28E+08

9794 אביעד זבטני 39273115 aviad.za.batani@g ההסתדרות 93 חולון 53844   542474437

9795 שחר סבן 29736923 shahar.saban@ret חצב 33 בת חפר 42842   054‐6620389 09‐878145

9796 שחר סבן 29736923 shahar.saban@ret חצב 33 בת חפר 42842   054‐6620389 09‐878145

9797 לילך אסולין 34773853 lilaher@clalit.org.i טרומפלדור 28 אשקלון     077‐7645678

9798 לילך אסולין 34773853 lilaher@clalit.org.i טרומפלדור 28 אשקלון     077‐7645678

9799 אוקסנה יוסף 3.08E+08 oksana78@bezeqiרחבת ירמיהו 4 ד קריית גת     528929099

9800 אוקסנה יוסף 3.08E+08 oksana78@bezeqiרחבת ירמיהו 4 ד קריית גת     528929099

9801 דניס סמקוב 3.27E+08 a.potapenko.g@gm נתיב חן 47 חיפה     542334942

9802 דניס סמקוב 3.27E+08 a.potapenko.g@gm נתיב חן 47 חיפה     542334942

9803 אבי שמואל 33229766 limor_la@netvisio הנקרה מעלה אדומ     050‐9330337

9805 ניר איכנבוים 38806816 nir1183@walla.co פתח‐תקווהפפר יוסף 6 49380   050‐850005

9806 ניר איכנבוים 38806816 nir1183@walla.co פתח‐תקווהפפר יוסף 6 49380   050‐850005

9807 lior kakon 3.01E+08 lior‐kakon@nana.c ניר 29 כרכור כרכור 37000   526022323

9809 עודד רחמים 57184095 odedrah@walla.co התבור תנובות     052‐3253527

9810 עדי דקל 35755909 adidekel@hotmail58 ישיבת וולוז'ין תל אביב     526883138 5.24E+08



9811 עדי דקל 35755909 adidekel@hotmail58 ישיבת וולוז'ין תל אביב     526883138 5.24E+08

9812 דידיה למאיר 13071964 ran0987@gmail.co  ההרדוף 22 עתלית 30300   779300398 5.25E+08

9813 דידיה למאיר 13071964 ran0987@gmail.co  ההרדוף 22 עתלית 30300   779300398 5.25E+08

9814 אלכס פיכמן 3.04E+08 afichman@gmail.c פיירברג 33 באר שבע     524643414

9815 עוזי שלמה 59607689 michaluz@zahav.n מושב כפר אכפר אביב 317 79241   057‐8185015 88562253

9817 יונתן קולב 36388890 koftov@gmail.com גורדון 49 רחובות 76286   546968896 5.45E+08 89463521

9818 דוד גולן 65227423 gdavid1@bezeqint ששת הימים 39 קרית חיים 26250   04‐8727642 052‐26147 04‐8412054

9819 דנה פז 32381600 dana_paz@hotma מוהליבר 66 יהוד     050‐7334294

9820 דנה פז 32381600 dana_paz@hotma מוהליבר 66 יהוד     050‐7334294

9821 קצב דני 6915813 kdany@012.net.il הליבנה 21 תמרת 23840   46545568 5.24E+08 7.77E+08

9822 קצב דני 6915813 kdany@012.net.il הליבנה 21 תמרת 23840   46545568 5.24E+08 7.77E+08

9823 חכים עיראקי 58525320 ftota_20_6@hotmראשי ליד בנק פןע טייבה 40400   09‐7995927 09‐793002

9824 חכים עיראקי 58525320 ftota_20_6@hotmראשי ליד בנק פןע טייבה 40400   09‐7995927 09‐793002

9825 יעקב זומר 53989463 lior1218@walla.cn דרך עכו 57 קרית מוצקי 26367   8707849 04 8794393 0 8797250

9826 דותן קבק 38562211 dotan_kabak@yah לחי ק.ביאליק     774404645 5.78E+08

9827 דניאל מופז 17888462 taldan10@012.net משק 44 נר ח"ן 79330   077‐7891639 052‐39005

9828 דניאל מופז 17888462 taldan10@012.net משק 44 נר ח"ן 79330   077‐7891639 052‐39005

9829 אבנר אלירז 3420734 avnereliraz@walla פרץ קרלן 15 ראשון לציון 75259   03‐9662089

9830 יניב חביבי 33736877 ay‐h@zahav.net.il הזרזיר12 ראשל"צ     528293391 39468870

9831 יניב חביבי 33736877 ay‐h@zahav.net.il הזרזיר12 ראשל"צ     528293391 39468870

9832 מאיר משה 56189129 JAQULIN10@WAL6/11 שבט זבולון אשדוד 77767   08‐8640924 057‐55010

9833 מאיר משה 56189129 JAQULIN10@WAL6/11 שבט זבולון אשדוד 77767   08‐8640924 057‐55010

9834 סיגל לוי 32013377 sigal2712@walla.c חרב לאת חרב לאת     525658498

9835 סיגל לוי 32013377 sigal2712@walla.c חרב לאת חרב לאת     525658498

9836 nathan zach 51000677 nathanzach@walla51 עולי הגרדום ראשון לציון 75235   545802525 03 966803

9837 nathan zach 51000677 nathanzach@walla51 עולי הגרדום ראשון לציון 75235   545802525 03 966803

9838 שי חסון 34288344 sh_180@hotmail.c אלופי צה"ל 28 חולון     03‐5592222

9839 שי חסון 34288344 sh_180@hotmail.c אלופי צה"ל 28 חולון     03‐5592222

9840 שי חסון 34288344 sh_180@hotmail.c אלופי צה"ל 28 חולון     03‐5592222

9841 שי חסון 34288344 sh_180@hotmail.c אלופי צה"ל 28 חולון     03‐5592222

9842 שרה בלאו 56161060 blau_s@mitzpe‐shקבוץ מצפה שלם ים המלח 86983   505613402

9843 שרה בלאו 56161060 blau_s@mitzpe‐shקבוץ מצפה שלם ים המלח 86983   505613402

9844 דרור אהרוני 65631319 droraharony@gma פיארברג 1 כפר סבא 44347   054‐4307866

9845 דרור אהרוני 65631319 droraharony@gma פיארברג 1 כפר סבא 44347   054‐4307866

9846 רונית עטיה 22052930 idanatia@gmail.coשמואל שלוסברג חיפה     528707622

9847 רונית עטיה 22052930 idanatia@gmail.coשלוסברג שמואל חיפה 528707622

9849 riky man 54203427 rbkaa@walla.com אילת 16 בת ים     36591482 5.07E+08

9850 אמנון לוי 68947217 talev@bezeqint.neאנה פרנק 40 דיר בת ים 59652   03‐5512375 5.05E+08

9851 אמנון לוי 68947217 talev@bezeqint.neאנה פרנק 40 דיר בת ים 59652   03‐5512375 5.05E+08

9852 גיא משה 25577529 guy.moshe@hotm נץ החלב 10/2 מודיעין     525933616

9853 אפי יפת 37364171 efi_shosh@012.ne שיבת ציון 29 ראשל"צ     523996543

9854 דוד בן ישי 22197180 dovby05@walla.co מוצקין 45 טירת כרמל 30200   057 8191199

9855 דוד בן ישי 22197180 dovby05@walla.co מוצקין 45 טירת כרמל 30200   057 8191199

9856 דניאל בן מויאל 34165134 daniel_b_moyal@ נאות גולדה 1 נתניה     523680123

9857 דניאל בן מויאל 34165134 daniel_b_moyal@ נאות גולדה 1 נתניה     523680123

9858 אוהד חזי 36480531 ohadh770@gmail. מנדלי 16 רחובות 76202   89494217 5.26E+08

9860 ארז ישראלי 39991526 erezisraeli@walla. הדישון 18/10 ירושלים 96956   502666093

9861 ארז ישראלי 39991526 erezisraeli@walla. הדישון 18/10 ירושלים 96956   502666093

9862 דביר בן אהרון 25662305 dvirb@013.net רפאל איתן 5/21 חולון     054‐3170821

9863 דביר בן אהרון 25662305 dvirb@013.net רפאל איתן 5/21 חולון     054‐3170821

9864 דוד גולן 65227423 gdavid1@bezeqint ששת הימים 39 ק.חיים 26250   04‐8727642 052‐26147 04‐8412054

9865 בהאא עזאם 40100083 b_a_20@hotmail.c Nov‐36 אבו‐סנאן 24905   545569783

9866 דרור מאי 34295535 drormay@gmail.co אורן 38/9 נשר     507578555

9867 דרור מאי 34295535 drormay@gmail.co אורן 38/9 נשר     507578555

9868 חנה פרייזר 10771558 yehuda.knaz@gma13 עולה הגרדום ראשון לציון     507242858

9869 רועי שאוט 39848890 roeish24@walla.co6 האחים ישראלי פתח תקוה     542345033

9870 רועי שאוט 39848890 roeish24@walla.co6 האחים ישראלי פתח תקוה     542345033

9871 דוד לסרי 14304299 lirazaru@gmail.co מספרה תל‐אביב     03‐5202122 5.06E+08

9872 דוד לסרי 14304299 lirazaru@gmail.co מספרה תל‐אביב     03‐5202122 5.06E+08

9874 Nimrod Diamant 51960227 nimrod.diamant@ האגוז 4 כפר סבא 44418   054‐7887559

9875 אוסקר ירדנה 28801215 oxcaryar@post.tau הפודים 18 רמת גן     544922727

9876 אוסקר ירדנה 28801215 oxcaryar@post.tau הפודים 18 רמת גן     544922727

9877 עמוס דבש 32206864 fanny_d1@walla.c מושב חצב מושב חצב 79842   08‐8593237 057‐81260

9878 עמוס דבש 32206864 fanny_d1@walla.c מושב חצב מושב חצב 79842   08‐8593237 057‐81260

9879 אלירן מועלמי 33104530 emaulmi@netvisio כפר מנחם כפר מנחם     052‐3510483

9880 אלירן מועלמי 33104530 emaulmi@netvisio כפר מנחם כפר מנחם     052‐3510483

9881 גילה ממן 22260541 EVO2@WALLA.CO קרית שמונהדן 35/7 10200   46951119 5.24E+08

9882 גילה ממן 22260541 EVO2@WALLA.CO קרית שמונהדן 35/7 10200   46951119 5.24E+08

9883 אלירן טלקר 66661877 talker1000@walla מבואות ים מכמורת     547757745 5.25E+08

9884 אלירן טלקר 66661877 talker1000@walla מבואות ים מכמורת     547757745 5.25E+08

9885 טל אביב 38616728 avivmusic@gmail. קהילת ברזיל 7 תל אביב 67538   544721648

9886 טל אביב 38616728 avivmusic@gmail. קהילת ברזיל 7 תל אביב 67538   544721648

9888 dudy laufma 37494979 dudy_l@gmail.com בן גוריון 17 תל אביב     504214409

9889 אביעד זבטני 39273115 aviad.za.batani@gמשאול הפרדסים כפר ויתקין 40200   542474437

9891 marcel ttschneider 11988748 martzelb@gmail.c alkali 6 jerusalem 92224   544313365 25669050

9892 איתי גזית 35786508 itaygazit@yahoo.c הגליל 33א חיפה     528747721

9893 משה אזאצי 71872766 azachir@netvision טבנקין 21 רמת גן 52302   35714252

9894 משה אזאצי 71872766 azachir@netvision טבנקין 21 רמת גן 52302   35714252

9895 משה אזאצי 71872766 azachir@netvision טבנקין 21 רמת גן 52302   35714252

9897 יהודית שפרוני 24180473 shifroni@bezeqint 566 מחנה הילה 76878   39432672 5.24E+08

9898 גדעון גרשון 5866280 gidigers@netvision הרימון 15 גן חיים     97485575 5.06E+08

9900 gregory pinsker 3.04E+08 gpinsker@gmail.coalmod 10/1 nazareth il 17093   46451145 5.47E+08 46568470



9901 ליאורה שגיא 29734522 galiorasagi@gmail משק 10 מושב נתיב     86610297 5.06E+08

9902 ליאורה שגיא 29734522 galiorasagi@gmail משק 10 מושב נתיב     86610297 5.06E+08

9903 ליאורה שגיא 29734522 galiorasagi@gmail משק 10 מושב נתיב     86610297 5.06E+08

9904 גילעד פרץ 34067553 perez_g@walla.co סייפן 18 להבים 85338   522710740 86518250

9905 גילעד פרץ 34067553 perez_g@walla.co סייפן 18 להבים 85338   522710740 86518250

9906 ירדן קטלב 59573071 yardenktalav@yah ת.ד. בית קמה 85325   89915288 5.28E+08

9907 ירדן קטלב 59573071 yardenktalav@yah ת.ד. בית קמה 85325   89915288 5.28E+08

9908 אחים קנדלר 3.18E+08 office@ahim.biz גולדה מאיר 5 נס ציונה     544273228 5.08E+08

9909 עקיבא זהבי 38359097 zahav2@012.net מנחם בגין 12א'/ מזכרת בתי 76804   773003649 5.04E+08

9910 עקיבא זהבי 38359097 zahav2@012.net מנחם בגין 12א'/ מזכרת בתי 76804   773003649 5.04E+08

9911 גיל אלהרר 31548605 gilelharar@gmail.c אחד העם 35 הרצליה     507590058

9912 גיל אלהרר 31548605 gilelharar@gmail.c אחד העם 35 הרצליה     507590058

9913 סיגל שמואל 25564600 sigal@kehela.co.il ניסים גאון 32/2 אלעד     03‐9160063 5.09E+08 03‐9379024

9916 חנה כהן כהן 79467536 hanacohen5@gma האתרוג 37 גבעת זאב 90917   506289017

9917 חנה כהן כהן 79467536 hanacohen5@gma האתרוג 37 גבעת זאב 90917   506289017

9918 יורי צ'רניאקוב 3.09E+08 y.goldstar@gmail. לילית 4/1 ערד 89073   547597008 08‐995522

9919 אברהם שי 53991485 shay5399@bezeqi חרוד 16/27 נצרת עילית 17581   504272526 48600801 4860802

9921 שמואל פריד 59722025 sam@freed.net הבנאי 31 ירושלים 96264   544925747

9922 אירנה גוחבט 3.06E+08 1irena@bezeqint.n גאולה 15 פרדס חנה     050‐4211982

9923 אירנה גוחבט 3.06E+08 1irena@bezeqint.n גאולה 15 פרדס חנה     050‐4211982

9924 משה בכר 37488566 m3b@walla.co.il החרמון 6/13 נתניה     526633636 5.48E+08

9925 משה בכר 37488566 m3b@walla.co.il החרמון 6/13 נתניה     526633636 5.48E+08

9926 אהוד להב 54343124 yael_la@netvision זרח ברנט 8/38 פתח תקוה 49622   03‐941985 5.42E+08 9341985‐ 03

9927 אהוד להב 54343124 yael_la@netvision זרח ברנט 8/38 פתח תקוה 49622   03‐941985 5.42E+08 9341985‐ 03

9928 דורין צלניר 39169313 dorin_zelnir@hotm1 רופא המחתרות תל אביב 69372   544811451

9929 דב יהלום 1089291 dovlom@walla.co דרך הים 82 חיפה     48386789 5.23E+08

9930 יניב אסולין 34884775 yanivyanky@walla דיזרעאלי 9/1 אשקלון     528405822

9931 יניב אסולין 34884775 yanivyanky@walla דיזרעאלי 9/1 אשקלון     528405822

9932 יצחק בן עזרא 29254224 itzik.benezra@stry/8 חטיבת גבעתי כרמיאל     547227260

9933 לילך אסולין 34884775 lilaher@clalit.org דיזרעאלי 9/1 אשקלון     052‐3306762

9934 לילך אסולין 34884775 lilaher@clalit.org דיזרעאלי 9/1 אשקלון     052‐3306762

9935 ניסים שלום 52015088 shimonm@iibr.gov קריתי 1/34 בתי ים     35064564 5.45E+08

9936 אילן ברזני 22194591 eilan‐b@bezezqint פרופ 'שור 22 חולון 58808   528621971

9937 אילן ברזני 22194591 eilan‐b@bezezqint פרופ 'שור 22 חולון 58808   528621971

9938 אביעד רוטשטיין 31583909 aviad78@012.net. האלון 33 חניאל 42865   528311205 5.28E+08

9939 Ilya Novojilov 3.23E+08 novojilov.ilya@gmBen Eliezer 29 Ashdod 77402 0547‐229924

9940 אושרית ארביב 35936699 oshrit_a79@walla חובבי ציון 34 תל אביב     054‐5546080

9941 אושרית ארביב 35936699 oshrit_a79@walla חובבי ציון 34 תל אביב     054‐5546080

9942 ליודמילה ליכט 3.14E+08 ludal@nana10.co.22 שלמה בן יוסף אשדוד     052‐4200746

9943 ליודמילה ליכט 3.14E+08 ludal@nana10.co.22 שלמה בן יוסף אשדוד     052‐4200746

9944 גלעד קהת 34425256 gkehat@012.net.ilמרכז בעלי מלאכ תל אביב 63824   507492221

9945 גלעד קהת 34425256 gkehat@012.net.ilמרכז בעלי מלאכ תל אביב 63824   507492221

9946 משה יונה 55469258 moshe.yona@ORA הלוטם 8 ראשון לציון     544815451

9947 משה יונה 55469258 moshe.yona@ORA הלוטם 8 ראשון לציון     544815451

9948 איסמן‐ליבובאורלי 37609492 o_issma@yahoo.c הנרקיסים 42/4 ק .ביאליק 27216   48707077 5.46E+08

9949 שירי לסטני 61246831 shirile22@gmail.co משק 21 שדי חמד     547330338

9950 שירי לסטני 61246831 shirile22@gmail.co משק 21 שדי חמד     547330338

9951 דרור עבאדי 23652217 dror323@bezqint. דפנה 8 מודיעין 71700   524530930 5.78E+08

9952 Tomer Alon 24649964 tomer.alon@gmai eitanim 221 nofit     542445821

9954 יוני חניצקי 3.04E+08 yoni307@walla.coחטיבת הצנחנים מודיעין 71720   052‐6178095 077‐75753

9955 יוני חניצקי 3.04E+08 yoni307@walla.coחטיבת הצנחנים מודיעין 71720   052‐6178095 077‐75753

9956 עקיבא שמואלי 51644227 adidush1@zahav.n עמק החולה 6 כפר סבא     97654104

9957 שרונה שמואלי 65080798 adidush1@zahav.n עמק החולה 6 כפר סבא     97654104

9958 גיא אטיאס 25217829 guy@most.gov.il דב ברנע באר שבע     506231000 5.09E+08

9959 גיא אטיאס 25217829 guy@most.gov.il דב ברנע באר שבע     506231000 5.09E+08

9960 אבישי אברהימי 31424609 avishay2003@wal ראשון לציון 6 חולון     526800333

9961 אבישי אברהימי 31424609 avishay2003@wal ראשון לציון 6 חולון     526800333

9962 מריאנה גול 3.18E+08 mariannagol@gma מרגנית 31 עומר 89645   08‐6467424 054‐72042

9963 מריאנה גול 3.18E+08 mariannagol@gma מרגנית 31 עומר 89645   08‐6467424 054‐72042

9964 יגאל רווינסקי 3.06E+08 icu@md.huji.ac.il ידע עם 17 רמת גן 52526   528304194

9965 רות איסזאק 68994532 rhamama@013.ne ככר בן גוריון1 טבעון 36000   49832920 5.24E+08

9966 רות איסזאק 68994532 rhamama@013.ne ככר בן גוריון1 טבעון 36000   49832920 5.24E+08

9967 גיא ברק 27222156 guyb30@inter.net בורוכוב גבעתיים 53233   507275113 5.07E+08

9969 Vladimir Arapov 3.11E+08 klop1@bezeqint.nHaporzim 10/2 Kiryt‐Gat 82203   506365729 7.74E+08

9970 עמית דלל 34267088 amitda1@netvisio עמנואל מול 1א נתניה     523669090

9971 עמית דלל 34267088 amitda1@netvisio עמנואל מול 1א נתניה     523669090

9972 אירינה שצ'וקין 3.07E+08 shchukin@yahoo.c שקד 264 טבריה 14350   547593599 46733376

9973 אדי רוט 17128737 sapirrot@013.net הסלע 5 שוהם 60850   39795025 5.78E+08

9974 נדב מימון 66038027 xnadi@walla.co.il מבצע קדש 20/1 נתיבות 80200   542332800 5.07E+08

9975 נדב מימון 66038027 xnadi@walla.co.il מבצע קדש 20/1 נתיבות 80200   542332800 5.07E+08

9977 Vitorio Israel 7099666 amos‐i@zahav.netNordau 33 Ashkelon 78743   08‐6731023 050‐54045

9978 אלכסנדר בראודו 3.14E+08 zafon63@mail.ru שיבת ציון 3/1 מעלות     052‐644‐31‐53

9979 אלכסנדר בראודו 3.14E+08 zafon63@mail.ru שיבת ציון 3/1 מעלות     052‐644‐31‐53

9980 לואיז כהן 13207998 gabylou@smile.ne  ליש 406/3 ירושלים 93853   525080775

9981 לואיז כהן 13207998 gabylou@smile.ne  ליש 406/3 ירושלים 93853   525080775

9982 גל סיגל 27443712 galsi@yahoo.com יחיעם יחיעם 25125   526766059 49865912

9983 רועי בנגי 39098496 roeybangy@walla אמיר דרורי 3 חולון     506460706

9984 רועי בנגי 39098496 roeybangy@walla אמיר דרורי 3 חולון     506460706

9985 ורד אייזנברג 29303096 verede72@walla.c מור 8 ערד 89066   777660079 5.26E+08

9986 ורד אייזנברג 29303096 verede72@walla.c מור 8 ערד 89066   777660079 5.26E+08

9987 avi elazar 54251111 tkuvho@zahav.net הירקון 183 תל אביב 63504   522936273 35446799 35446799

9988 לירון ארבל 65912750 lironarbel@gmail.c לח"י 49 רחובות 76217   544261265



9989 לירון ארבל 65912750 lironarbel@gmail.c לח"י 49 רחובות 76217   544261265

9990 יונתן עינב 33040726 j_einav@hotmail.c שינקין 69 תל אביב     523258999

9991 יונתן עינב 33040726 j_einav@hotmail.c שינקין 69 תל אביב     523258999

9992 אפי קרן 3.04E+08 uh61k@walla.co.il נהרונית 29‐ב חדרה 38497   04‐6202120 057‐74298

9993 אפי קרן 3.04E+08 uh61k@walla.co.il נהרונית 29‐ב חדרה 38497   04‐6202120 057‐74298

9994 אבי רוזנבלום 33806373 tovtoda@gmail.co משק 18 חמד 50295   509989980

9995 אבי רוזנבלום 33806373 tovtoda@gmail.co משק 18 חמד 50295   509989980

9996 מאיר הרץ 58895699 luba@am‐tech.co. הגנן 16 באר שבע     08‐6231357 057‐64583

9997 מאיר הרץ 58895699 luba@am‐tech.co. הגנן 16 באר שבע     08‐6231357 057‐64583

9998 שילה פכטר 31931694 spachter@nds.ocmטשרנחובסקי 68ג ירושלים     546618019 25894883

9999 שילה פכטר 31931694 spachter@nds.ocmטשרנחובסקי 68ג ירושלים     546618019 25894883

10000 רומן קלברט 14193890 rkelbert@gmail.co9 קלישר 4 דירה ראשון לציון 75754   054‐7778094 03‐645842 03‐6458426

10001 רומן קלברט 14193890 rkelbert@gmail.co9 קלישר 4 דירה ראשון לציון 75754   054‐7778094 03‐645842 03‐6458426

10002 שרה גלבוע‐קרני 53463907 gilboakarni@yaho קשת 35 ראש העין 48611   03‐9011993 054‐49119

10003 שרה גלבוע‐קרני 53463907 gilboakarni@yaho קשת 35 ראש העין 48611   03‐9011993 054‐49119

10004 ימית עוזרי 36344257 yamit.raziel@gmil אבני עיבל 31 שבי שומרון     98333895

10005 ימית עוזרי 36344257 yamit.raziel@gmil אבני עיבל 31 שבי שומרון     98333895

10006 יוני בלולו 3.01E+08 balulu5555@walla נחמיה124 ראשון לציון     39443764 5.47E+08

10007 יוני בלולו 3.01E+08 balulu5555@walla נחמיה124 ראשון לציון     39443764 5.47E+08

10008 אלאונוורה טננבאום 3.06E+08 ella_ten@yahoo.c יוספטל 1ב עפולה 18338   774222225 5.47E+08

10009 אלאונוורה טננבאום 3.06E+08 ella_ten@yahoo.c יוספטל 1ב עפולה 18338   774222225 5.47E+08

10011 תומר שמעוני 27362516 computom@netvi3\42 הר הצופים רחובות     544299375

10012 שי ביטון 35790609 shay5orit@walla.c רשב"ג 65 ירושלים 93302   26786484 5.06E+08

10013 שי ביטון 35790609 shay5orit@walla.c רשב"ג 65 ירושלים 93302   26786484 5.06E+08

10014 יונתן בן הראש 17223702 ybh2003@017.co. ניסים בכר 13 ירושלים     02‐6723667 0502‐7598

10015 שי שורק 5.55E+08 sorek100@walla.c הרכס 30 כפר האורני     89768282 5.1E+08

10016 שי שורק 5.55E+08 sorek100@walla.c הרכס 30 כפר האורני     89768282 5.1E+08

10017 זיומה גולדיס 3.06E+08  natochca@gmail.c הנבאים 4 דירה אשדוד     503076371 88645250

10018 זיומה גולדיס 3.06E+08  natochca@gmail.c הנבאים 4 דירה אשדוד     503076371 88645250

10019 גורל עמוס 39369517 goral007@gmail.c מרווה 181 בית אריה     509909020

10020 פיצחדזה אדי 15890254 edipich@gmail.com השזיף 9.7 נשר 36847   507445998

10021 פיצחדזה אדי 15890254 shushon@hotmail השזיף 9.7 נשר 36847   507445998

10022 דוד טולדנו 69184406 sf_dav02@bezeqin דוד המלך 16 קרית מוצקי 26352   04‐8700043 052‐39978 04‐8182599

10023 דוד טולדנו 69184406 sf_dav02@bezeqin דוד המלך 16 קרית מוצקי 26352   04‐8700043 052‐39978 04‐8182599

10024 כאמל מוסא חטיב 25910332 kaml_mosa_2003@כפר עג'ר ‐רכפר עג'ר ‐רמה"ג 12440   46949976 5.08E+08

10025 מוסא כאמל חטיב 25910332 kaml_mosa_2003@עג'ר ‐רמה"ג עג'ר ‐רכפר כפר 12440 46949976 5.08E+08

10026 מרים קרומן 25360975 miriam.kroman@a גבעת שמואגוש עציון 11 54030   543010720

10027 מרים קרומן 25360975 miriam.kroman@a גבעת שמואגוש עציון 11 54030   543010720

10028 גדעון קרן 55428965 gideonk@012.net. השומר 66 קרית‐ביאלי 27237   523429335

10029 גדעון קרן 55428965 gideonk@012.net. השומר 66 קרית‐ביאלי 27237   523429335

10030 ישראל יעקב 54931662 ISRALE13@WALLA 8‐Jun עפולה 18394   46493031 5.28E+08 46493031

10031 ישראל יעקב 54931662 ISRALE13@WALLA 8‐Jun עפולה 18394   46493031 5.28E+08 46493031

נובהדנט בע10032 יום אורון 30583629 irisk@vertexvc.com השיקמה 1 סביון 56530   03‐7378863 03‐737888 03‐7378889

נובהדנט בע10033 יום אורון 30583629 irisk@vertexvc.com השיקמה 1 סביון 56530   03‐7378863 03‐737888 03‐7378889

10035 wahib naser eldin 52419710 wahib@012.net.il כמאל 22 כסרא 25185   505443353 49872611

10036 בועז הלחמי 23645609 boozib@gmail.com48A Hagolan St Kadima 60920   9.72545E+11

10037 אלון הלטר 52597812 halter@013.net נחל לכיש 5 אשדוד     508862088

10038 אלון הלטר 52597812 halter@013.net נחל לכיש 5 אשדוד     508862088

10039 אלון הלטר 52597812 halter@013.net נחל לכיש 5 אשדוד     508862088

10040 אלון הלטר 52597812 halter@013.net נחל לכיש 5 אשדוד     508862088

10041 אלון הלטר 52597812 halter@013.net נחל לכיש 5 אשדוד     508862088

10042 רוני רוסבי 22356026 rony‐r@dsw.co.il דוד ניב 9/44 באר שבע 84256   524709196

10043 רוני רוסבי 22356026 rony‐r@dsw.co.il דוד ניב 9/44 באר שבע 84256   524709196

10044 אבשלום כהן 51933141 dekel_55@nana.co נוף כנורות 60 טבריה 14500   46731572 5.29E+08

10045 אבשלום כהן 51933141 dekel_55@nana.co נוף כנורות 60 טבריה 14500   46731572 5.29E+08

10046 רחל דניאל 25136813 hellyb@bezeqint.n יאיר שטרן 5 הרצליה     522431632

10047 רחל דניאל 25136813 hellyb@bezeqint.n יאיר שטרן 5 הרצליה     522431632

10048 מאיר אסולין 38390878 meassulin@hotma22 דרך פלורנטין צור משה     546929324

10049 מאיר אסולין 38390878 meassulin@hotma22 דרך פלורנטין צור משה     546929324

10050 דני ליפקין 51161289 danilip2@gmail.coרח 'קיבוץ גלויות ירושלים 93625   02‐6714411 050‐21004

10051 דני ליפקין 51161289 danilip2@gmail.coרח 'קיבוץ גלויות ירושלים 93625   02‐6714411 050‐21004

10052 צביקה הרצברג 56121411 zvikaha@bezeqint הקוצר 20 רמת השרון 47411   354912141 5.45E+08

10053 בנצי נוריאל 54977731 bentsii@bezeqint.לסקוב 1\6 פ .זאב ירושלים     522636866

10054 בנצי נוריאל 54977731 bentsii@bezeqint.לסקוב 1\6 פ .זאב ירושלים     522636866

10056 Hanan Marom 54141718 marom_he@netviשדרות מנחם בג קרית מוצקי 26231   48746761 5.47E+08

10057 סארק סיי 27682542 sayegh_t@hotmai הרכב4 תל אביב 6776   528055055

10058 סארק סיי 27682542 sayegh_t@hotmai הרכב4 תל אביב 6776   528055055

10059 סטוביצקי‐יטמיכל 16988750 michstub@yahoo. הגיא 12 נס ציונה 74024   054‐4553526

10060 סטוביצקי‐יטמיכל 16988750 michstub@yahoo. הגיא 12 נס ציונה 74024   054‐4553526

10061 חיים ברנד 373597 hbr@013.net.il בורלא 21 ירושלים 93714   6798206 0505‐6962 02‐6787124

10062 חיים ברנד 373597 hbr@013.net.il בורלא 21 ירושלים 93714   6798206 0505‐6962 02‐6787124

10063 דוד צ'צ'שוילי 3.18E+08 david_851@msn.c הרצל 63א בת ים 59446   503077176

10064 דוד צ'צ'שוילי 3.18E+08 david_851@msn.c הרצל 63א בת ים 59446   503077176

10065 אוה סיגורה 38270666 sigura@smile.net. קיבוץ כפר חרוב 12932   04‐6735033 052‐38159

10066 אוה סיגורה 38270666 sigura@smile.net. קיבוץ כפר חרוב 12932   04‐6735033 052‐38159

10067 יורם אורן 55656714 oren7@nonstop.n אידר 54 חיפה 34754   528981622 48261052 48261052

10068 יורם אורן 55656714 oren7@nonstop.n אידר 54 חיפה 34754   528981622 48261052 48261052

10070 david kadosh 21476320 mdkadosh@gmail תכלת 38 מודיעין 7   89340583 5.28E+08

10071 מורן גולן 65966244 moran_golan@bze השקד 13\2 נהריה     524455200

10072 מורן גולן 65966244 moran_golan@bze השקד 13\2 נהריה     524455200

10073 יעקב יניב 26801076 jacobyaniv@yahoo מטודלה 29 תל אביב 69548   544475773

10074 יעקב יניב 26801076 jacobyaniv@yahoo מטודלה 29 תל אביב 69548   544475773



10075 בולוטינסקי אלנה 3.06E+08 aenema@walla.co תקוע 117 תקוע 90908   547766759

10076 בולוטינסקי אלנה 3.06E+08 aenema@walla.co תקוע 117 תקוע 90908   547766759

10077 נסים אתרוג 56827728 nissim.etrog@gma אמנון ותמר 15 קרית טבעון 36060   04‐8294350 04‐993197

10078 נסים אתרוג 56827728 nissim.etrog@gma אמנון ותמר 15 קרית טבעון 36060   04‐8294350 04‐993197

10079 חיים קרמונה 98760432 jk72@walla.com לאן 19 ראשון לציון     03‐9611178

10080 אליעזר חן 24804510 eli‐chen@012.net.20/6 הרב הרצוג בת ים 59395   545666416

10081 אליעזר חן 24804510 eli‐chen@012.net.20/6 הרב הרצוג בת ים 59395   545666416

10082 ניר נחמיה 29504537 nirrin@gmail.com ביל"55 א רעננה     054‐5957888

10083 ניר נחמיה 29504537 nirrin@gmail.com ביל"55 א רעננה     054‐5957888

10084 יורם עיני 0 yoram@eam.co.il lll lll     544791200

10085 יורם עיני 0 yoram@eam.co.il lll lll     544791200

10087 michael fridland 3.04E+08 nataliasolin@wall. החייל האלמוני קרית גת     86666028

10088 דב רייזר 1277821 d_reiser@zahav.n הגלגל 69 רמת גן 52392   505884158

10089 מוחמד אגברייה 23314743 megbaria0@walla7167אום אל פחםעין‐איברהים 30010   46110574 5.07E+08

10090 מוחמד אגברייה 23314743 megbaria0@walla7167אום אל פחםעין‐איברהים 30010   46110574 5.07E+08

10091 Kerem Oleg 3.14E+08 ol.kerem@gmail.c Sde Boker 9 givatayim     547248191 7.72E+08

10092 neta sofer 25648478 neta.lipin@gmail.c התלמיד 12 א הוד השרון 45323   052‐5280618

10093 neta sofer 25648478 neta.lipin@gmail.c התלמיד 12 א הוד השרון 45323   052‐5280618

10094 רועי ערבה 3E+08 vatoslocos@gmail שושנת הים עתלית     523970104

10095 מוחמד אגברייה 23314743 megbaria0@walla7167אום אל פחםעין‐איברהים 30010   46110574

10096 נמרוד שחר 25183872 snimsky@gmail.co יונה פיינשטיין 7 ראשל"צ 75469   522946512

10098  varda brief 3.02E+08 dvbrief@netvision הפלמח 18א ירושלים     25665897 5.25E+08 25633169

10099 יגאל רשטניקוב 11059599 igalr@actcom.co.i ירושלים 78.58 קרית ים 29071   48758164 5.45E+08

10100 יגאל רשטניקוב 11059599 igalr@actcom.co.i ירושלים 78.58 קרית ים 29071   48758164 5.45E+08

10101 אבי לוי 3.03E+08 aesas.avi.levi@gm הרברט סימון 8 ראשלצ     523568574

10102 נעמי נייברג 24529455 nana@lundbeck.coדרך אם המושבות פתח תקווה 49130   03‐9100108 054‐77045

10104 איתן יורמן 27823483 eitany@hotmail.co קשת 119 ראש העין 48612   03‐9011164 054‐66911

10105 גד צור 4088597 gz100@012.net.il יהודה הלוי 41 רעננה 4355   09‐7711102 050‐56229 09‐7711288

10106 גד צור 4088597 gz100@012.net.il יהודה הלוי 41 רעננה 4355   09‐7711102 050‐56229 09‐7711288

10107 משה יצחק 66021650 moshe.itshak@gm הסחלב 20 אשדוד 77408   052‐5771555 08‐854114

10108 משה יצחק 66021650 moshe.itshak@gm הסחלב 20 אשדוד 77408   052‐5771555 08‐854114

10109 מיכאל וולובסקי 23923733 michael.volovsky@ קבוץ החותרקבוץ החותרים 30870   545202977

10110 מיכאל וולובסקי 23923733 michael.volovsky@ קבוץ החותרקבוץ החותרים 30870   545202977

10111 איל מלמד‐כהן 57062069 eyalmela@smile.n נחל גלים 5 מודיעין 71700   08‐9700374 052‐61322

10113 אנה כץ 3.06E+08 kuty@bezeqint.ne פלרנטין 26 ירושלם     577626473

10114 אנה כץ 3.06E+08 kuty@bezeqint.ne 26 פלרנטין ירושלם 577626473

10116 oren Bachar 32412009 oren.bachar@hotm23\11 בני ברית הוד השרון     077‐4654321 5.48E+08

10117 לימור אפראימוב 66550716 limorefr0@walla.c שרת 40' משה קרית אתא 28026   502363200

10118 לימור אפראימוב 66550716 limorefr0@walla.c שרת 40' משה קרית אתא 28026   502363200

10119 משה עוזיאל 33640517 uziel_moshe@yah יפו 214/65 ירושלים     052‐6467712 054‐20260

10120 משה עוזיאל 33640517 uziel_moshe@yah יפו 214/65 ירושלים     052‐6467712 054‐20260

10122 יוסי שמיר 56057268 shamir6@gmail.co  הלילך 16 ירושלים 96626   02‐6415247

10123 אילנה טנג'י 55980411 tangi317@walla.co אירוס 6 אלפי מנשה     545792980

10124 אילנה טנג'י 55980411 tangi317@walla.co אירוס 6 אלפי מנשה     545792980

10125 יואב אהרוני 9381492 yaharoni@yifat.or יפעת 1 קיבוץ יפעת 36583   46548025 5.1E+08

10126 יואב אהרוני 9381492 yaharoni@yifat.or יפעת 1 קיבוץ יפעת 36583   46548025 5.1E+08

10127 אלי נאור 25216219 RAVITNA@012.NE13/23 אשדוד     525254095

10128 אלי נאור 25216219 RAVITNA@012.NE13/23 אשדוד     525254095

10129 אלי נאור 25216219 RAVITNA@012.NE13/23 אשדוד     525254095

10130 משה פרי‐אל 55455158 moshikpr@gmail.c הר הצופים 15 רחובות 76620   89461247 5.06E+08

10131 משה פרי‐אל 55455158 moshikpr@gmail.c הר הצופים 15 רחובות 76620   89461247 5.06E+08

10132 משה פרי‐אל 55455158 moshikpr@gmail.c הר הצופים 15 רחובות 76620   89461247 5.06E+08

10133 פרח ביבי 34994004 piribibi@netvision אגוזים 1/12 קרית ים     578116343

10134 פרח ביבי 34994004 piribibi@netvision אגוזים 1/12 קרית ים     578116343

10135 בעז ויסברג 32110181 blw@012.net.il השרון נוף נירית     39271060

10136 בעז ויסברג 32110181 blw@012.net.il נוף השרון נירית     39271060

10137 מירושניצ'נקילנה 3.14E+08 elena@terraflex.co קיבוץ רשפים קיבוץ רשפי 10905   04‐6065453 052‐34244 04‐6065220

10138 מירושניצ'נקילנה 3.14E+08 elena@terraflex.co קיבוץ רשפים קיבוץ רשפי 10905   04‐6065453 052‐34244 04‐6065220

10139 אלון פרנציפל 3.08E+08 alonpr@gmail.com זלמן שנאור 5 ראשון לציון 75625   054‐2287157

10140 אלון פרנציפל 3.08E+08 alonpr@gmail.com הלסינקי 15 תל אביב     054‐2287157

10141 יוני בלולו 3.01E+08 balulu5555@walla נחמיה 124 ראשון לציון     5.47E+08

10142 יוני בלולו 3.01E+08 balulu5555@walla נחמיה 124 ראשון לציון     39443764 5.47E+08

10143 יוני בלולו 3.01E+08 balulu5555@walla נחמיה 124 ראשון לציון     39443764 5.47E+08

10144 אהד איילי 27978196 ohadayala@gmx.nשכונת רימונים 5א צפת 13406   524689290

10145 אהד איילי 27978196 ohadayala@gmx.nשכונת רימונים 5א צפת 13406   524689290

10146 sagi schliesser 29652336 sagi.schlisser@gm משה דיין62 חולון     524570746

10147 sagi schliesser 29652336 sagi.schlisser@gm משה דיין62 חולון     524570746

10148 שחר שטיוי 39053483 shacahr@gmail.coליונל ווטסון 13א ד חיפה 34751   542200115

10149 שחר שטיוי 39053483 shacahr@gmail.coליונל ווטסון 13א ד חיפה 34751   542200115

10150 אסף כהן 26617191 assaf_555@walla. עין הקורא 7 ראשון לציון     526226079

10151 אסף כהן 26617191 assaf_555@walla. עין הקורא 7 ראשון לציון     526226079

10152 גל טסלר 27138734 gal_telser@yahoo תדהר 20 זכרון יעקב 30900   525523501

10153 דוד לאסקי 7786882 davidlasky@bezeq תל‐חי 1 כפר סבא 44206   97657816 5.06E+08 97660350

10154 דוד לאסקי 7786882 davidlasky@bezeq תל‐חי 1 כפר סבא 44206   97657816 5.06E+08 97660350

10155 שלמה וינברגר 40306334 shlomiwi@nana.co ביאליק 46 רמת גן 52451   523376780 5.24E+08

10156 שלמה וינברגר 40306334 shlomiwi@nana.co ביאליק 46 רמת גן 52451   523376780 5.24E+08

10157 יונתן סיגלר 3.14E+08 rysigler@gmail.com בית יצחק 1 ירושלים 93871   26511711 5.28E+08 26511711

10158 יונתן סיגלר 3.14E+08 rysigler@gmail.com בית יצחק 1 ירושלים 93871   26511711 5.28E+08 26511711

10159 רחל פז 63672562 RACHELP1@NETV האתרוג 59 גבעת זאב 90917   02‐5362643 5.45E+08

10160 רחל פז 63672562 RACHELP1@NETV האתרוג 59 גבעת זאב 90917   02‐5362643 5.45E+08

10161 סיומה בוברמן 60137346 siomab@gmail.comאבישי אלאשווילי לוד     050‐8658730 08‐923746

10162 סיומה בוברמן 60137346 siomab@gmail.comאבישי אלאשווילי לוד     050‐8658730 08‐923746



10163 רונן מורן 56130388 omr@012.net.il התמר 11 כ"ס     526,626,635

10164 רונן מורן 56130388 omr@012.net.il התמר 11 כ"ס     526,626,635

10165 בני דניאל 29054756 ifat@015.net.il פתח תיקווהראש פינה 6 49723   03‐9215527 5.24E+08

10166 בני דניאל 29054756 ifat@015.net.il פתח תיקווהראש פינה 6 49723   03‐9215527 5.24E+08

10167 חנה מזלה 57857005 mazalah5@walla.c רמב"ם 34 גבעתיים 53426   777517667 5.46E+08

10168 צורי גלילי 25369299 galilaks@gmail.com רוטשילד 3 חולון 58255   077‐7014170 052‐61451

10169 דוד קלינגר 15710692 dklinger@netvisio יפו 97 ירושלים 94340   02‐623 5189

10171 גליה יודלביץ 57862336 galia.youdelevitch ברקן 33 ראש העין 48630   524006887

10172 גליה יודלביץ 57862336 galia.youdelevitch ברקן 33 ראש העין 48630   524006887

10173 יניב ברוק 32358442 yanivbr@amdocs.cבצרה משפחת גז בצרה     526148764

10174 רועי בנג'י 39098496 roeybangy@walla שלום עליכם 14 חולון     506460706

10175 דימה ספקטור 3.07E+08 dimaspector@gma גדעון 14 אריאל 40700   054‐6250949 052‐69047

10176 עידן אהרוני 3.01E+08 payneback3@gma התלתן 66 ב יבנה 81521   544953251

10177 צחי יחבס 23594682 ari813@walla.com סביון 2 ראשון     525786196 5.26E+08

10178 אייל לוי 33403445 eyal1025@walla.c מבשרת ציוןזית רענן 4 90805   509955855 5.1E+08 25344466

10179 אייל לוי 33403445 eyal1025@walla.c מבשרת ציוןזית רענן 4 90805   509955855 5.1E+08 25344466

10180 חנה קרן 52340478 barken1@Walla.co משה גושן 39 קרית מוצקי     48701065 5.06E+08

10181 חנה קרן 52340478 barken1@Walla.co משה גושן 39 קרית מוצקי     48701065 5.06E+08

10182 מאיר שקופ 57989329 shkopnih@netvisio אפרים 3 נתניה     98613504

10184 ילנה יוחננוב 3.07E+08 yuklena@yandex.r מושה חובב 43 באר שבע     548188584

10185 ילנה יוחננוב 3.07E+08 yuklena@yandex.r מושה חובב 43 באר שבע     548188584

10186 בר‐און ביברהילית 33580622 siwan1@bezeqint. משה שרת 1 חולון     578132475

10187 בר‐און ביברהילית 33580622 siwan1@bezeqint. משה שרת 1 חולון     578132475

10188 עמי חטב 33821216 aminurit@zahav.n אריה 30/16 אשקלון 78701   08‐6722251 054‐79976

10189 עמי חטב 33821216 aminurit@zahav.n אריה 30/16 אשקלון 78701   08‐6722251 054‐79976

10190 ויקטור וישליצקי 64668098 vvishlitzky@clalit.o כצנלסון 20/9 כפר סבא 44405   050‐6264997 09‐765853 09‐7658531

10191 ויקטור וישליצקי 64668098 vvishlitzky@clalit.o כצנלסון 20/9 כפר סבא 44405   050‐6264997 09‐765853 09‐7658531

10192 אלי זרביב 3.21E+08 tzerbib@012.net.i כפר אדומיםמשכנות הרועים     25903391 5.26E+08

10193 אלי זרביב 3.21E+08 tzerbib@012.net.i כפר אדומיםמשכנות הרועים     25903391 5.26E+08

10194 חיים שטיוי 53499505 shacahr@gmail.co שדה עוזיהו 230 שדה עוזיהו 79260   542200115 5.42E+08

10195 חיים שטיוי 53499505 buldog123@walla שדה עוזיהו 230 שדה עוזיהו 79260   542200114 5.42E+08

10196 חיים שטיוי 53499505 buldog123@walla שדה עוזיהו 230 שדה עוזיהו 79260   542200114 5.42E+08

10197 אלכס קנטרוביץ 3.11E+08 alexcan@walla.coהמלך דוד 16 דיר חיפה     526545656

10198 גלעד פסלוביץ 52973021 NFH@NET.CO.IL עפולה עפולה     509161656

10199 גלעד פסלוביץ 52973021 NFH@NET.CO.IL עפולה עפולה     509161656

10200 מאיר מאור הראש בן 34748509 maor034748509@10 דירה 37 העמקהגפן מגדל 542044189 46040988

10201 לאוניד רופמן 3.04E+08 spacesaji@gmail.cחנה סנש 6 דירה אשדוד 77379   502785171 5.24E+08

10202 תרצה שהם 33833823 tirtsa_shoham@ya הזית 74 חמד 50295   773387225

10205 ירון אלפרסון 21350640 yaronalp@gmail.c41/15 מורד הגיא כרמיאל     544988223

10206 דימה ב 3.07E+08 dmitri852@012.ne ירושליים 65/6 עפולה     050‐2240227

10207 דימה ב 3.07E+08 dmitri852@012.ne ירושליים 65/6 עפולה     050‐2240227

10208 ערן כהן 23061286 erancohen8@013. השבעה 27 נתניה     546957765

10209 חנה אביגדור 61515 reuma.peretz@ret1 אריה בן אליעזר ירושלים     0522‐590437 054‐25009

10211 ססר חימנס 3.24E+08 chimoll@yahoo.co24 שדרות החי"ל תל אביב 67316   722302512 5.48E+08 35377710

10212 ססר חימנס 3.24E+08 chimoll@yahoo.co24 שדרות החי"ל תל אביב 67316   722302512 5.48E+08 35377710

10213 ליהוא אביטל 59137810 lihu@ptrn.com ברנדה 24 פתח תקווה 49600   528602655 7.79E+08 39341039

10214 אורי פרץ 56013519 upr@netvision.net הדס מצוי 18 חולון     507282115

10215 רובי לישע 27322833 rubi14@bezeqint. שה אמנו 138 מודיעין     08‐9281010 052‐47760

10216 רובי לישע 27322833 rubi14@bezeqint. שה אמנו 138 מודיעין     08‐9281010 052‐47760

10218 dov caspi 27865666 cd1@zahav.net.il חנה זמר 15 ת"א     077‐2092877 050‐89154 03‐5623915

10219 קובי איבגי 55906283 cobi@sunmlm.com המגן 2/1 גן יבנה 70800   054‐7541280

10220 קובי איבגי 55906283 cobi@sunmlm.com המגן 2/1 גן יבנה 70800   054‐7541280

10221 איגור לוקצקי 3.17E+08 ligort@gmail.com   פתח תקוה     547675100

10222 יואב פרגר 33844044 yoavpr@gmail.com כלניות 22 רמת ישי 30095   054‐905‐0875 054‐905‐08

10223 זיו אבן‐עזרא 56567985 zioeben@gmail.co ששת הימים בנימינה 30500   545650809

10224 זיו אבן‐עזרא 56567985 zioeben@gmail.co ששת הימים בנימינה 30500   545650809

10225 סורין מוררו 15473549 morerosorin@gmaלוי אשכול 76 דיר תל אביב     03‐7410767 5.28E+08

10226 סורין מוררו 15473549 morerosorin@gmaלוי אשכול 76 דיר תל אביב     03‐7410767 5.28E+08

10227 אודליה אלקן 35747047 otelkan@netvision גן הדרום 37 גן הדרום     505741556

10228 אודליה אלקן 35747047 otelkan@netvision גן הדרום 37 גן הדרום     505741556

10229 יפתח צפוני 54057823 iftachtz@ganshmu גן‐שמואל גן‐שמואל 38810   04‐6320463 054‐43487

10230 ניצה לוי 53546875 levi.nitza@gmail.c שבטי ישראל 21 רמת השרון 47267   35401616 35404828

10231 ניצה לוי 53546875 levi.nitza@gmail.c שבטי ישראל 21 רמת השרון 47267   35401616 35404828

10232 אלכס כץ 3.07E+08 shurikkatz@gmail. עוזיה 2 רמת‐השרון     522979618

10233 אסנת בן זקן סולמ 27725654 bzsosnat@walla.co אלון יגאל 146 תל אביב יפ     506914553

10234 אסנת בן זקן סולמ 27725654 bzsosnat@walla.co אלון יגאל 146 תל אביב יפ     506914553

10235 מיכאל מגיד 11021482 amimagid@hotma איכילוב 4 נתניה     542130133

10236 ארן חברון 57213449 aransh@walla.co.i זכרון יעקב 5 פתח תקווה 49723   545998373

10237 ארן חברון 57213449 aransh@walla.co.i זכרון יעקב 5 פתח תקווה 49723   545998373

10238 מיכאל מגיד 11021482 amimagid@yahoo איכילוב 4 נתניה     542130133

10239 מיכאל מגיד 11021482 amimagid@yahoo איכילוב 4 נתניה     542130133

10240 ערן ספיר 59853580 erandana@bezeqi קשאני 7 תל אביב     03‐6437927 5.28E+08

10241 ערן ספיר 59853580 erandana@bezeqi קשאני 7 תל אביב     03‐6437927 5.28E+08

10242 דניאלה ענבר 36453033 daniella.inbar@ya רכסים 42/3 צור הדסה     0505‐446007 077‐35337

10243 סרחיו קרפוביץ 15643018 sergio.carpovich@ העבודה 14/2 זכרון יעקוב 30900   04‐6398637 054‐67540

10244 חובב רפקין 51820082 etzdor@eindor.org שקנאי 19 עפולה     549788261

10245 לירן רוזן 32676520 rliran1@gmail.com פרי גן 6 ראשון לציון     39519969 5.23E+08

10246 דני היינבך 198580 dhro@bezeqint.ne הזית 18 עומר 84965   86469238 5.05E+08 86469238

10247 יאיר מרק 40301533 yairmark@walla.co8 זהבית 10 דירה ראשון לציון     523448126 39525973

10248 רון מאייר 56164023 rm632bezeqint.ne לנדאו 5 חולון     03‐5530680

10249 רון מאייר 56164023 rm63@bezeqint.n לנדאו 5 חולון     35530680

10250 רון מאייר 56164023 rm63@bezeqint.n לנדאו 5 חולון     35530680



10251 שלום בורלא 39377825 pmghc@mail.com47/15 שדרות ים קרית מלאכ 83033   08‐8587234 057‐81605

10252 אודי שריר 57882185 udisharir@gmail.c בית 103 כפר חיטים 15280   504883358

10253 שרון דביר 31442288 tt86IP@hotmail.co ישראל גלילי 14 תל אביב     528403555

10254 שרון דביר 31442288 tt86IP@hotmail.co ישראל גלילי 14 תל אביב     528403555

10255 אלכסי גורדייב 3.11E+08 karle060@walla.co סיון 5/13 אשקלון     507188830

10256 אלכסי גורדייב 3.11E+08 karle060@walla.co סיון 5/13 אשקלון     507188830

10257 רפאל ורטהיים 30291371 rafi_727@hotmail צוהלים גבעת ברנר     509355027

10258 רפאל ורטהיים 30291371 rafi_727@hotmail צוהלים גבעת ברנר     509355027

10259 מרק דנר 14306534 denner_marc@ms ת"ד 34 אלוני אבא 36005   04‐9535789 054‐78861

10260 מרק דנר 14306534 denner_marc@ms ת"ד 34 אלוני אבא 36005   04‐9535789 054‐78861

10261 שולה מילר 8044729 shula@gomiller.co בר אילן 19 כפר סבא 44378   97672596 5.25E+08

10262 אלן עמיאל 67465179 amieln@zahav.net שרת 34 עפולה 18400   46595179 5.06E+08

10263 מיכל מנדל 33446329 michalmendel@w משה מלר 13/1 מזכרת בתי 76804   052‐2478591 050‐72605

10264 אנני קיקיון 11205747 kikayon.family@gm157 הנשיא יצחק הרצליה 46399   09‐9583547 0523‐5438 077‐4131083

10265 שרה חלימי 3.24E+08 shalimi@hotmail.f שחל 62 ירושלים 93720   547567851 25888660

10266 רמי דניאל 23622210 rami@reshet‐tv.co שקדיה 7 רמת גן     03‐7518156

10267 ברק פרבר 36238368 orbar07@gmail.co הדביר 20 חדרה     522665632 5.24E+08

10268 גריגורי וינביץ' 3.1E+08 grisha@eshbel.com חרצית 44/1 מודיעין     054‐4414518

10269 גריגורי וינביץ' 3.1E+08 grisha@eshbel.com חרצית 44/1 מודיעין     054‐4414518

10270 בני שניאור 59256537 dereh@netvision.n שיטרית 6 תל אביב 69482   36499900 5.48E+08

10272 דניאל גולדפלד 3.03E+08 fieldofgold@gmail השיטה 27/4 מעלה אדומ     057‐8161598

10273 שלמה נאור 52102498 s.naor@yahoo.comדואר רמת הגולן עין זיוון 12426   052‐3096633

10274 אלון ברנשטיין 25497173 alonxxx@gmail.co בני בינימין 11 נתניה     546390410

10275 אלון ברנשטיין 25497173 alonxxx@gmail.co בני בינימין 11 נתניה     546390410

10276 ישראל משה 53425799 israelm@yedioth.c ירמוך 19 יקנעם 20692   052‐5558006

10277 ישראל משה 53425799 israelm@yedioth.c ירמוך 19 יקנעם 20692   052‐5558006

10278 לאה אדלר 54543103 adleruri@hotmail.47/3 אבני החושן מודיעין 71726   08‐9717016 5.45E+08

10279 ניק קופנוב 3.07E+08 bnk018@motorolaעזרא 20 כניסה א רחובות     575658714

10280 דוד אבודרהם 59029645 dab10@nana10.co גפן םינת זית צופים     523694077

10281 אירה גורבטי 3.14E+08 irasil3@012.net.il פינס5 ראשון לציון     523588368

10282 שרה חלימי 3.24E+08 shalimi@hotmail.f שחל 63 ירושלים 93720   547567851

10283 ציון יעקב 25638693 zion.yaakov@gma‐2 משעול קורנית הר גילה 90907   02‐9309075 5.49E+08

10284 רותי רווח 69374957 marcelle59@walla רח ,חי טייב 19 אור עקיבא 30600   04‐6363395 050‐74529

10285 רותי רווח 69374957 marcelle59@walla רח ,חי טייב 19 אור עקיבא 30600   04‐6363395 050‐74529

10287 נעם תמרי 57093460 tamari4@netvision אמנון ותמר 6 צורן 42823   98989474

10288 Ky‐Won Lee 40759266 talea_love_44@ho 17 םנאן אבו 24905 49963986 49963986

10290 אליק אהרונובסקי 25324211 elikdev@gmail.com לוטם לוטם 20124   04‐6787289

10291 אליק אהרונובסקי 25324211 elikdev@gmail.com לוטם לוטם 20124   04‐6787289

10292 הילה אלול 3.01E+08 hilael4@gmail.com10 בית מסספר שוקדה     509190529 050919052

10293 שלומי הדר 29409737 hadars75@gmail.c גורדון 33/4 חיפה     503678888

10294 שלומי הדר 29409737 hadars75@gmail.c צופית חיפה     503678888

10295 חנה פלדשטין 63696850 hanaf60@gmail.co הדיונון 8 ראשון לציון 75437   03‐9628163 054‐46103

10296 אורי בוך 23630213 ori.buch@gmail.co מנדל 5 רמת גן     549001101

10297 אורי בוך 23630213 ori.buch@gmail.co מנדל 5 רמת גן     549001101

10298 הגר מגן 38262077 yhmagen@012.ne חצב 12 גדרה 70700   077‐2090404 050‐33821 077‐2090414

10299 הגר מגן 38262077 yhmagen@012.ne חצב 12 גדרה 70700   077‐2090404 050‐33821 077‐2090414

10300 נתן סאאב 40759524 shage124@hotmaשכונת חיילים מש אבו סנאן 24905   49566646 5.48E+08

10301 אלי גרוס 50542570 eyalg4u@netvision אנצ'יו סרני 12 חיפה     505239938

10302 טניה בסקין 3.13E+08 tania17@walla.coדוד ברוך 1/13 כנ לוד 71252   509212897

10303 טניה בסקין 3.13E+08 tania17@walla.coדוד ברוך 1/13 כנ לוד 71252   509212897

10305 שלומי הדר 29409737 hadars75@gmail.c צופית חיפה     503678888

10306 אבי לוי 3.03E+08 leviavr@gmail.com הרברט סימון 8 ראשלצ     523568574

10307 אבי לוי 3.03E+08 leviavr@gmail.com הרברט סימון 8 ראשלצ     523568574

10308 יבגני אמה 3.21E+08 evgenyamma@wa24 רחבת הגלבוע באר שבע 84746   544712917 5.43E+08 86571597

10309 יבגני אמה 3.21E+08 evgenyamma@wa24 רחבת הגלבוע באר שבע 84746   544712917 5.43E+08 86571597

10310 רועי צור 39252796 makite@walla.co.i בר יהודה 9/7 נתניה 42344   503369911

10311 רועי צור 39252796 makite@walla.co.i בר יהודה 9/7 נתניה 42344   503369911

10313 Igor Gutnik 3.03E+08 igor.gutnik@gmailPalmach 28/1 Rehovot     526957548

10314 שמעון כהן 58062951 LIORAY@NETVISIO לסקוב חיים 9 רחובות 76654   526550282

10315 נטליה צסין 3.09E+08 nataliat@bgu.ac.il סנונית 5 ערד     08‐9972805

10316 נטליה צסין 3.09E+08 nataliat@bgu.ac.il סנונית 5 ערד     08‐9972805

10317 דן ס 2.22E+08 fogeld@hotmail.co עע עע     03‐6088888

10318 דן פוגלמן 34457499 fogeldan@hotmai דיזנגוף 21 דירה תל אביב 64282   523665820

10319 אלכס סטרניק 33295510 alexlaugh@gmail.c 26 מושב דור     524343964 7.78E+08

10320 אלכס סטרניק 33295510 alexlaugh@gmail.c 26 מושב דור     524343964 7.78E+08

10321 יצחק הררי 4265799 harari@tapazol.co מאיר יערי 12 ת"א 69371   052‐3411115

10322 יצחק הררי 4265799 harari@tapazol.co מאיר יערי 12 ת"א 69371   052‐3411115

10323 ארקדי זלצמן 3.06E+08 alikz1948@gmail.c6 מגדל העמקנוף העמק 22 ד     46543718 5.46E+08

10324 ארקדי זלצמן 3.06E+08 alikz1948@gmail.c6 מגדל העמקנוף העמק 22 ד     46543718 5.46E+08

10325 יובל גולדנברג 2.01E+08 yuval‐88@bezeqin עלית הנוער 21 ירושלים 97234   02‐5866204 054‐63024

10326 הרצל דלאל 50844380 dalal1@walla.com סמור 1 אילת 88523   052‐2762475

10327 הרצל דלאל 50844380 dalal1@walla.com סמור 1 אילת 88523   052‐2762475

10328 הרצל דלאל 50844380 dalal1@walla.com סמור 1 אילת 88523   052‐2762475

10329 קרן דניאלס 38580163 kdaniels@bezeqin10/16 הר שומרון אשדוד     523261632

10330 קרן דניאלס 38580163 kdaniels@bezeqin10/16 הר שומרון אשדוד     523261632

10331 אליזבתה דומן 15658156 ina@013.net xueukuc       544844508 5.46E+08

10332 אליזבתה דומן 15658156 ina@013.net סוקולוב 18/1 תל אביב     545844508 5.45E+08

10333 הדס מדליה 32013948 medaliah@zahav.n משק 65 בארותיים     528418800

10334 הדס מדליה 32013948 medaliah@zahav.n משק 65 בארותיים     528418800

10335 אבי בן‐צור 23058423 avibz@netvision.n ההגנה 55 רעננה     054‐4517105

10336 אבי בן‐צור 23058423 avibz@netvision.n ההגנה 55 רעננה     054‐4517105

10337 איל סמו 22361737 eyal__s@walla.com מודיעין 18 קריית אונו 55022   03‐6129749 054‐32916



10338 איל סמו 22361737 eyal__s@walla.com מודיעין 18 קריית אונו 55022   03‐6129749 054‐32916

10339 ניר לקריף 66435157 maginir@walla.co דרך ארץ גדרה 70700   578110952

10340 ניר לקריף 66435157 maginir@walla.co דרך ארץ גדרה 70700   578110952

10341 ענת טבק 53020871 anat@liron.biz נהריים 6 תל אביב     03‐6482131 054‐78314

10342 ענת טבק 53020871 anat@liron.biz נהריים 6 תל אביב     03‐6482131 054‐78314

10343 שחר מוסק 32704934 shachar.mossek@ מבשרת ציוןהזמיר 26/6 90805   052‐3243445

10344 יום טוב בן חור 67934307 yomgood@bezeqi הגפן 8 דירה 5 קרית אתא     04‐8454545 050‐46444 04‐8454545

10345 שירה כורם 32189045 shira.corem@gma השקמה 32 שדה חמד     542192298 054424285

10347 ilan arad 24599466 ilanarad1@gmail.cdror 18 bat‐hefer 42842   054‐2527717

10348 אברהם גרודה 40921470 avigruda@walla.coנהר הירדן 7 דירה מודיעין     524722297 7.72E+08

10349 בשארה ריזק 23366339 rezek2806@walla. השוק רחוב ריינה 16940   04‐6014961 050‐76226

10350 בשארה ריזק 23366339 rezek2806@walla. השוק רחוב ריינה 16940   04‐6014961 050‐76226

10351 איריס רוה 22402820 pinnir@netvision.n נתן 76 תל אביב     505684039

10352 ניב בראל 22072284 niv@plazit.com ד.נ .עמק יזרעאל קבוץ גזית 19340   46768568 5.06E+08 46765784

10353 ניב בראל 22072284 niv@plazit.com ד.נ .עמק יזרעאל קבוץ גזית 19340   46768568 5.06E+08 46765784

10354 חליל חלילי 25860941 lin26@bezeqint.ne שד 'חבד 35 יפו‐ת"א     03‐6593921 052‐60606

10355 יובב שמח 29425493 yovapazi@zahav.n מאיר שפיה 10 פתח תקווה 49722   39216415 5.42E+08

10358 זהבה שש 51944858 zehava@brain10.c ארנון 19 תל אביב 63455   03‐5244221 054‐80807

10359 אמנון סלע 53521233 amnons@mobilea פרץ 6 חולון     03‐5032216 5.23E+08

10360 אמנון סלע 53521233 amnons@mobilea פרץ 6 חולון     03‐5032216 5.23E+08

10361 אבנר מיכאלי 33294208 avnermichaeli@ya הורקניה 10 ירושלים 93305   545964771 5.07E+08

10362 מוטי אלפרוביץ 27864594 moti@alperovitch23 שלמה בן יוסף תל אביב 69125   03‐6431115

10364 ro_iz@hot izbitski 54961404 ro_iz@hotmail.com רותם שילת 73188   89761606 5.09E+08

10365 אברהם סגיב 29312774 avi.sagive@gmail.c2 הנשיא הראשון רחובות     08‐9365419 072‐25053 072‐2505389

10366 אברהם סגיב 29312774 avi.sagive@gmail.c2 הנשיא הראשון רחובות     08‐9365419 072‐25053 072‐2505389

10367 אברהם טקסיר 2879617 avitaxir@hotmail.c צמרות 5 לוד     89242805

10368 אברהם טקסיר 2879617 avitaxir@hotmail.c צמרות 5 לוד     89242805

10369 אינה אפשטיין 3.05E+08 innae@bezeqint.n הכלנית 5/19 אשדוד     509700095 7.78E+08

10370 אינה אפשטיין 3.05E+08 innae@bezeqint.n הכלנית 5/19 אשדוד     509700095 7.78E+08

10371 ליאור אוחנה 24801599 ohana@kadarim.o קיבוץ קדריםקדרים 20117   507261899

10372 יעל פן 28050045 panyael@yahoo.coדרך אבא הילל ס רמת גן     549222166 5.09E+08

10373 דוד שריקי 55279889 liran_shriki@walla ניב דוד 21 באר שבע 84256   773423537 5.46E+08

10374 יהונתן דוד 34955062 johnny.dude@gma השושנים 6 באר יעקב 70351   545429484

10375 ריצרד דיויס 16864175 davisa@012.net.il נורית 15 מטולה     544705613

10376 ריצרד דיויס 16864175 davisa@012.net.il נורית 15 מטולה     544705613

10377 ריצרד דיויס 16864175 davisa@012.net.il 15 נורית מטולה 544705613

10378 אייל בן שושן 66732710 eyal840@walla.co ברזיל 28\39 ירושלים 96784   542232667 26432950

10379 אייל בן שושן 66732710 eyal840@walla.co ברזיל 28\39 ירושלים 96784   542232667 26432950

10380 דניאל סלמה 37547890 salamadaniel@hot לואי מרשל 21 תל אביב 62668   052‐5350073

10381 טינה צ'ונקיץ' 3.12E+08 tinaconkic@gmail. החלוץ 46 נהריה 22001   775401305 5.25E+08

10382 טינה צ'ונקיץ' 3.12E+08 tinaconkic@gmail. החלוץ 46 נהריה 22001   775401305 5.25E+08

10383 שגיא קרואני 39780317 sagy@dvir.org.il קיבוץ דביר דבירה 85330   528105494

10384 בני חדד 68198621 ben_ad@hotmail. המגיד 12 אשדוד     577550056

10385 תחייה גורפונג 6466452 tehiyag@bezeqint31 צמרות 6 דירה הרצליה     99567250 5.23E+08

10386 סיגל כהן 38332599 sigalc@hazera193 הלחי 24 נתיבות     509002308 5.05E+08

10387 פיבי טל 68565357 danielvaldman@wהחצב 61 קומצ ק ראשון לציון     544663088 5.24E+08

10388 יצחק ללוש 62419932 coolisaac1@walla. הצפירה 6 אשדוד 77617   88556358 5.23E+08

10389 יצחק ללוש 62419932 coolisaac1@walla. הצפירה 6 אשדוד 77617   88556358 5.23E+08

10390 shireen shilpaya 34886762 shirysh@walla.co. rashe 26 קלנסווה 42837   502000114

10391 shireen shilpaya 34886762 shirysh@walla.co. rashe 26 קלנסווה 42837   502000114

10392 אריאל בן זקן 32363475 arriel211@walla.c יהושפט 17 א קרית גת     547228677

10393 אריאל בן זקן 32363475 arriel211@walla.c יהושפט 17 א קרית גת     547228677

10394 אורלי למל 51825495 lemel@hasolelim.   קיבוץ הסולל     523136204

10395 פטריסיה טורים 65843062 turim@netvision.n לבונה 40 ירושלים 93843   524565763 26768863

10396 פטריסיה טורים 65843062 turim@netvision.n לבונה 40 ירושלים 93843   524565763 26768863

10397 שי קרן 31807894 kerenshay@gmail. משה סנה 12/9 פתח תקווה     543004616

10398 איתן מזרחי 24329823  ben.m@012.net.i טבנקין 3 בתים 59552   506783929

10399 איתן מזרחי 24329823  ben.m@012.net.i טבנקין 3 בתים 59552   506783929

10400 מקסים פלדמן 3.05E+08 gamayun73@yaho זיסו 3 הרצליה     522423086

10401 מקסים פלדמן 3.05E+08 gamayun73@walla זיסו 3 הרצליה     522423086

10402 מקסים פלדמן 3.05E+08 gamayun73@walla זיסו 3 הרצליה     522423086

10403 גיורא וולפרט 40815417 giorav@gmail.com21/29 לוי אשכול נתניה     544631454

10404 אינה אפשטיין 3.05E+08 innae@bezeqint.n הכלנית 5/19 אשדוד     509700095 7.78E+08

10405 אבי לוי 2.14E+08 avi.levi99@gmail.c דרך נמיר 139 תל אביב 62507   052‐4442069 054‐81418

10406 עמרם בן ארי 68191824 amram@nepcon.c ז'בוטינסקי 3 יבנה     506547999

10407 עמרם בן ארי 68191824 amram@nepcon.c ז'בוטינסקי 3 יבנה     506547999

10408 מוטי דיין 40263931 mot@shan.co.il נוף הגלבוע 45 בית שאן     502178248 46588842

10409 גלעד ברסלאור 60775822 gilad09@gmail.com הסחלב 15 רעננה     99554969

10410 גלעד ברסלאור 60775822 gilad09@gmail.com הסחלב 15 רעננה     99554969

10411 שרגא נחשון 54607775 noalior@netvision תרצה 30 רמת גן 52364   36748571 5.25E+08

10412 שרגא נחשון 54607775 noalior@netvision תרצה 30 רמת גן 52364   36748571 5.25E+08

10413 אירנה קוסנצ'וק 3.18E+08 ik_landscape@waבלפור 47/ב ,דיר בת ים 59371   03‐6596630 0524‐3705

10414 אירנה קוסנצ'וק 3.18E+08 ik_landscape@waבלפור 47/ב ,דיר בת ים 59371   03‐6596630 0524‐3705

10415 מיכאל שולמן 3.04E+08 michael.sh@gmail מהרל 4 פ"ת     578189517

10416 מיכאל שולמן 3.04E+08 michael.sh@gmail מהרל 4 פ"ת     578189517

10417 אלכס סדינקין 3.18E+08 alex_sed2001@ya21/23 בר גאורה באר שבע     526981599 5.46E+08

10418 אלכס סדינקין 3.18E+08 alex_sed2001@ya21/23 בר גאורה באר שבע     526981599 5.46E+08

10419 יקי שאול 66349739 yakishaul@nana.c בן גוריון 23/26 lod     578136986

10420 יקי שאול 66349739 yakishaul@nana.c בן גוריון 23/26 lod     578136986

10421 אילן אברבוך 31843352 bionicbox@gmail.c סוקולוב 18 כפר סבא     052‐3301662

10422 אילן אברבוך 31843352 bionicbox@gmail.c סוקולוב 18 כפר סבא     052‐3301662

10423 משה אור 29256443 ormoshe@017.net אנצ'יו סרני 12 חיפה 34900   545500165



10424 משה אור 29256443 ormoshe@017.net אנצ'יו סרני 12 חיפה 34900   545500165

10425 אמיר פרוכטר 25600107 pninitamir@013.n מוטה גור קרית מוצקי 26231   504560864 7.74E+08

10426 אמיר פרוכטר 25600107 pninitamir@013.n מוטה גור קרית מוצקי 26231   504560864 7.74E+08

10427 בני שחר 17080565 benny@agrimor.co1 אליעזר קרסנר גדרה     525000188 5.25E+08

10428 בני שחר 17080565 benny@agrimor.co1 אליעזר קרסנר גדרה     525000188 5.25E+08

10429 שרית שנקל 64545551 dana_she@netvisi יהודה הנשיא‐ רמת‐גן     522343431 5.78E+08

10431 ליאור ממן 25721150 liorm@kinneret.co האירוסים 115 גבעת אבני     46779010 5.44E+08

10432 ליאור ממן 25721150 liorm@kinneret.co האירוסים 115 גבעת אבני     46779010 5.44E+08

10433 אריה שוחט 15717499 hadas1985@hotm פדואל 158 פדואל 71940   525406220 5.07E+08

10434 אריה שוחט 15717499 hadas1985@hotm פדואל 158 פדואל 71940   525406220 5.07E+08

10435 יריב שחר 22845846 yariv.shahar@gma ה 'באייר 46 ראש העין     052‐2472136

10436 יריב שחר 22845846 yariv.shahar@gma ה 'באייר 46 ראש העין     052‐2472136

10437 שבי מלמד 3E+08 shabim@012.net.i שימקין 3א חיפה 34750   48344777 5.09E+08

10438 שבי מלמד 3E+08 shabim@012.net.i שימקין 3א חיפה 34750   48344777 5.09E+08

10439 שרון ברק 32341539 sharonog@hotma כץ 29 פתח תקווה     528549083

10440 ירון אלון 24585515 yaron1971@netvis קרית שמונההמחתרת 7 10200   543102885 46949246

10441 ירון אלון 24585515 yaron1971@netvis קרית שמונההמחתרת 7 10200   543102885 46949246

10442 אמיר אגבריה 28285120 dani228@walla.co אום אל פחםאלמידאן 30010   545956499

10443 אמיר אגבריה 28285120 dani228@walla.co אום אל פחםאלמידאן 30010   545956499

10444 אמיר אגבריה 28285120 dani228@walla.co אום אל פחםאלמידאן     545956499

10445 אלה אופיר דקל 33089509 ef1976@walla.co. אברהם גולדברג רחובות     050‐6886796

10446 אלה אופיר דקל 33089509 ef1976@walla.co. אברהם גולדברג רחובות     050‐6886796

10447 שקולר ישי 3.04E+08 ishay.shk@gmail.cציפורנית 6 דירה מודיעין     507638472 89714687

10448 גנאדי סלוצקי 3.19E+08 genasl@012.net.il4 גינות שומרוהנרקיס 8 דירה     503016684 97941396

10449 לילך פנקס 27928852 lilah@artcore.co.il עמדן 6 ת"א 62741   547780979

10450 לילך פנקס 27928852 lilah@artcore.co.il עמדן 6 ת"א 62741   547780979

10451 ויטלי שפיר 3.06E+08 vitsh@012.net.il חזית חמש מספר חולון     777012994 5.29E+08

10452 אדוארדו ברימר 13150529 DAFNABRI@GMAI קיבוץ זיקים זיקים     526464012 86746422

10453 אדוארדו ברימר 13150529 DAFNABRI@GMAI קיבוץ זיקים זיקים     526464012 86746422

10454 עדי כתב 29444023 rmx2000@hotmai חנה סנש 12 ד חדרה 38248   546303787

10455 עדי כתב 29444023 rmx2000@hotmai חנה סנש 12 ד חדרה 38248   546303787

10456 uri Lotan 50458090 urilotan@yahoo.coRaziel 3 Ramat‐Has     546333513

10457 עוני כחיל 54785753 aunikhahil@gmail שלום עליכם 2/1 רמלה     546421441 7.74E+08

10458 עוני כחיל 54785753 aunikhahil@gmail שלום עליכם 2/1 רמלה     546421441 7.74E+08

10459 דורון גורן 56612856 DORON_GOR@BE רמבם 52 רעננה 43602   97408213 5.29E+08

10460 דורון גורן 56612856 DORON_GOR@BE 52 רמבם רעננה 43602 97408213 5.29E+08

10461 יוסי ספינזי 28401537 yosefs@amdocs.co משה סנה 14 פתח תקוה 49233   03‐9228459 052‐61486

10462 יוסי ספינזי 28401537 yosefs@amdocs.co משה סנה 14 פתח תקוה 49233   03‐9228459 052‐61486

10463 קובי עזריאל 40037889 2963@walla.co.il אברהם בלסברג אשקלון 70900   052‐4445290 052‐44452

10464 קובי עזריאל 40037889 2963@walla.co.il אברהם בלסברג אשקלון 70900   052‐4445290 052‐44452

10465 אדוה ענבר 33870122 inbaradva@yahoo חיים אורבך רחובות     547920960

10466 יניב שי 28926350 shayaniv@smile.n הנשיאים 4/14 הוד השרון     97405360 5.46E+08

10468 ישראל עמיחי 67392134 oria100@012.net. ברנשטיין 29/20 ראשל"צ 75503   03‐9561762 054‐99892

10469 ישראל עמיחי 67392134 oria100@012.net. ברנשטיין 29/20 ראשל"צ 75503   03‐9561762 054‐99892

10470 יפית מגן 33450859 yafitmagen@walla34 יעקב מדהלה רחובות 76545   522737733 5.77E+08 89418858

10471 יפית מגן 33450859 yafitmagen@walla34 יעקב מדהלה רחובות 76545   522737733 5.77E+08 89418858

10472 מעיין ברק 38035416 mayanik20@walla זמנהוף 15 חולון     525959894

10473 מעיין ברק 38035416 mayanik20@walla זמנהוף 15 חולון     525959894

10474 גבי יפרח 0 amit2006@bezeqi שרת משה חיפה     508538910

10475 גבי יפרח 0 amit2006@bezeqi שרת משה חיפה     508538910

10476 יפתח בן יעקב 35730498 yftah_law@bezeq עתניאל 10 א אשקלון     507262830

10477 דנה חדד 36950491 itayus1@walla.com יריחו 37/29 באר שבע 84776   525030111 86237738

10478 דנה חדד 36950491 itayus1@walla.com יריחו 37/29 באר שבע 84776   525030111 86237738

10479 סימון דונכין 3.03E+08 donhinsimon@hot16/74 יצחק שדה ירושלים 93344   526921408

10480 סימון דונכין 3.03E+08 donhinsimon@hot16/74 יצחק שדה ירושלים 93344   526921408

10481 יוסי ריבקו 50910850 yossir@tambour.c שביל בית"ר 4 קרית מוצקי 26392   04‐8700928 050‐67860

10482 יוסי ריבקו 50910850 yossir@tambour.c שביל בית"ר 4 קרית מוצקי 26392   04‐8700928 050‐67860

10483 אלכס רזניקוב 3.07E+08   מעלות תרשאודם 3 א     526930100 49997227

10484 Yulia Fabia 3.17E+08 amused@netvisio Golda Meir 11a Tveria 14265   543199984

10486 יואל שקד 9073594 yoel.shacked@gm כצנלסון 100 א' גבעתיים 53277   03‐5730548 052‐24633 03‐5732214

10488 דודו פררה 59700872 perera.david@gm יששכר 21/7 מודיעין 71724   052‐8602951

10489 דודו פררה 59700872 perera.david@gm יששכר 21/7 מודיעין 71724   052‐8602951

10490 יגאל סוסונוב 3.1E+08 i_gal@walla.co.il גורדון 24 רחובות 76289   08‐9311562 050‐68649 08‐9311570

10491 רעיה בריקנר 3.07E+08 raayago@netvisio דרך הים 83 חיפה     547375958

10492 רעיה בריקנר 3.07E+08 raayago@netvisio דרך הים 83 חיפה     547375958

10493 דליה שגיא 24824492 dalias@amdocs.co תרשיש 15 הוד השרון 45043   052‐3594307

10494 דליה שגיא 24824492 dalias@amdocs.co תרשיש 15 הוד השרון 45043   052‐3594307

10495 אמיר שורץ 23083157 sh_amir@inter.ne האייל 71 ירושלים 96955   02‐6796516

10496 אמיר שורץ 23083157 sh_amir@inter.ne האייל 71 ירושלים 96955   02‐6796516

10497 גנאדי בורדו 3.06E+08 bgena@walla.co.il שניר 7ג מעלות 24952   077‐7973083 054‐52527

10498 מני כהן 49805187 menmenc@gmail. קרית ביאליקהגליל 4 א' 27019   052‐8581718 072‐23293

10499 מני כהן 49805187 menmenc@gmail. קרית ביאליקהגליל 4 א' 27019   052‐8581718 072‐23293

10500 איגור סוסנובסקי 3.09E+08 myzevel@gmail.co סיון 13/6 מודיעין     544280799

10501 אלכסנדר חמלניצקי 3.07E+08 ALEX1154@bezeq כרמל 9/7 רחובות 76305   89475494 5.08E+08

10502 אלכסנדר חמלניצקי 3.07E+08 ALEX1154@bezeq כרמל 9/7 רחובות 76305   89475494 5.08E+08

10503 אילן מויאל 22745822 ilanmo@cellcom.c1 / 1 עמוס ירקוני באר ‐שבע     052‐2499650

10504 גל אוחיון 0 gao_h@walla.co.il ויתקין 9/16 ראשון לציון     546728167

10505 גל אוחיון 0 gao_h@walla.co.il ויתקין 9/16 ראשון לציון     546728167

10506 דן מן 36452340 mann.danny@gma יהודה הלוי 37 הרצליה 46490   542372036

10507 דן מן 36452340 mann.danny@gma יהודה הלוי 37 הרצליה 46490   542372036

10508 דפנה פיילר 1349760 maicompanini@ga תל אביב שכהיהודי זיס 17     050‐7454488 077‐20510

10509 דפנה פיילר 1349760 maicompanini@ga תל אביב שכהיהודי זיס 17     050‐7454488 077‐20510



10510 שלמה קודיש 12563938 codish@gmail.com42 שדרות השלום מיתר 85025   08‐6519232 050‐62642 08‐6277364

10511 ריטה רימון 64708191   י.ל גורדון 50 דירה תל אביב     35239312 052545606

10512 איתי כהן 21580857 itay17@netvision. ביאליק 9/3 גדרה     88594128 5.25E+08

10513 איתי כהן 21580857 itay17@netvision. ביאליק 9/3 גדרה     88594128 5.25E+08

10514 צבי וושלר 16375875 tzvikawe@hotmai האצ"ל 3 ירושלים 97853   507688829 89263786

10515 צבי וושלר 16375875 tzvikawe@hotmai האצ"ל 3 ירושלים 97853   507688829 89263786

10516 ירון דהן 33503756 yarondhn11@WAשלמה אבן גבירול דימונה     507457167

10517 גרגורי טרייטל 3.18E+08 gregoryt@012.net פוגל 10 פתח תקווה     523254086

10518 אמג'ד ביידוסי 36233120 amjad.bi@gmail.co46/6 רבי עקיבא באר שבע 84530   507353024 7.78E+08

10519 אמג'ד ביידוסי 36233120 amjad.bi@gmail.co46/6 רבי עקיבא באר שבע 84530   507353024 7.78E+08

10520 חיים לוי 3.33E+08 haimski@gmail.co רחל אימו 6 באר שבע     054‐2613900

10521 חיים לוי 3.33E+08 haimski@gmail.co רחל אימו 6 באר שבע     054‐2613900

10522 דבורקין אלכסנדר 3.04E+08 xeladv@gmail.com דרך השלום 73 תל אביב     054‐4260403

10523 דבורקין אלכסנדר 3.04E+08 xeladv@gmail.com דרך השלום 73 תל אביב     054‐4260403

10524 אורן עברון 25507666 oren_hagever@yaסירקין 27 כניסה כפר‐סבא     528603469

10525 איריס טל 24316564 iristk@gmail.com הגפן 7 רמת גן     36183115

10526 איריס טל 24316564 iristk@gmail.com הגפן 7 רמת גן     36183115

10527 מ מ 55550404 moti_m@hilan.co. ב 27 הר 99999   522772545

10529 דב שפייזמן 51648723 spz@gmail.con אדם יקותיאל 9 כפר סבא     546665453

10530 שולה מילר 8044729 shula@gomiller.co בר אילן 19 כפר סבא 44378   97672596 5.25E+08

10531 אלכס שר 3.13E+08 alex‐sher@hotmai הרותם 11 אשדוד 77572   504588166 88675794

10533 משה חיימוביץ 14777197 alexc@iaa.gov.il ראובן 11 נס  ‐ציונה 74048   89402689 5.46E+08

10534 משה חיימוביץ 14777197 a9762161@bezeq ראובן 11 נס  ‐ציונה 74048   89402689 5.46E+08

10535 שירן בוחניק 3.01E+08 shiran365365@ho12 האלה 6 דירה לוד 71352   503345650

10536 שירן בוחניק 3.01E+08 shiran365365@ho12 האלה 6 דירה לוד 71352   503345650

10537 אייל לוי 33403445 eyal1025@walla.c מבשרת ציוןזית רענן 4 90805   25344466 5.1E+08

10538 מוטי עמר 36280261   קרית שמונהרש"י 10/2     775420331 5.02E+08

10539 אלי זיגר 40859530 elishazr@gmail.co דוד מרץ 13 ירושלים     528787653

10540 עינב בן שדה 25494279 daz@arava.co.il מושב עין יהבית 206 86820   523911537

10541 מוחמד גבארין 59979864 elrahman2@gmail אום אל פחםעבד רדא 30010   522833015 5.29E+08 46316222

10542 מוחמד גבארין 59979864 elrahman2@gmail אום אל פחםעבד רדא 30010   522833015 5.29E+08 46316222

10543 שי בן ארי 3E+08 shay8mile@gmail.7 גולומב 43 דירה רמת השרון     545897467 35477178

10544 מיכה שמילוביץ 25240946 mikhash@gmail.co 140 נתיב העשר 79755   543111349 5.72E+08 86891735

10546 מיקי קציר 51673853 kmiki@y‐m.co.il /// יד מרדכי 79145   052‐2919420

10547 מיקי קציר 51673853 kmiki@y‐m.co.il /// יד מרדכי 79145   052‐2919420

10548 אריה ברששת 31945892 abarsheshet@msn 289 שפיר 79515 526117174

10549 אריה ברששת 31945892 abarsheshet@msn 289 שפיר 79515   526117174

10550 משה הראל 22367627 mos@coffee‐to‐go הקשת 1 פתח תקוה     544300011 5.48E+08

10551 משה הראל 22367627 mos@coffee‐to‐go הקשת 1 פתח תקוה     544300011 5.48E+08

10552 גילי דרור 24829467 gilly1@smile.net.il45/4 רח 'רמב"ם חדרה 38363   054‐3032255 077‐70322 077‐7032256

10553 גילי דרור 24829467 gilly1@smile.net.il45/4 רח 'רמב"ם חדרה 38363   054‐3032255 077‐70322 077‐7032256

10554 לינדה אשכנזי 57496788 lindaa@ankura.co9/31 שבט נפתלי אשדוד     08‐8543108 054‐48688

10555 הדס ממן 24811382 hadas66661@wall קידרון12 גבעת זאב 90917   506284018

10556 הדס ממן 24811382 hadas66661@wall קידרון12 גבעת זאב 90917   506284018

10557 הדס ממן 24811382 hadas66661@wall קידרון12 גבעת זאב 90917   506284018

10558 סרגיי זברודין 3.11E+08 hans666@bezeqin/23 הרב  ‐עוזיאל באר‐שבע     546548545 86103056

10559 סרגיי זברודין 3.11E+08 hans666@bezeqin/23 הרב  ‐עוזיאל באר‐שבע     546548545 86103056

10561 אלי שלום 36317543 elisor@bezeqint.n יהודה בורלא 12 חיפה     523610629

10562 ליאור ריינהולד 29565744 lior_adi@bezeqint הצופים 10 ראשלץ     052‐3260780

10563 ליאור ריינהולד 29565744 lior_adi@bezeqint הצופים 10 ראשלץ     052‐3260780

10564 Sergey Kashirsky 3.1E+08 skashirsky@gmail.haMorad, 3/5 Givataim 53220   547566677

10565 אנדרי ולסנקו 3.09E+08 avlasenko@012.ne0/3 בעל שם טוב קרית אתא 28083   522301063

10566 אנדרי ולסנקו 3.09E+08 avlasenko@012.ne0/3 בעל שם טוב קרית אתא 28083   522301063

10567 אורן בכר 32412009 oren.bachar@hotm בני ברית 11 הוד השרון     548041488

10568 שמואל שוורצנברג 11441151 oshmulik@013.ne ארלוזורוב תל אביב 62098   5204262778

10569 שמואל שוורצנברג 11441151 oshmulik@013.ne ארלוזורוב תל אביב 62098   5204262778

10570 טוביה פייביש 51438984 ftuvia@zahav.net. זבוטינסקי 56 נהריה 22385   49927698 5.29E+08 7.78E+08

10571 טוביה פייביש 51438984 ftuvia@zahav.net. זבוטינסקי 56 נהריה 22385   49927698 5.29E+08 7.78E+08

10572 ציפי זילכה 50689702 tzippi1233@hotm גבעתי 4 רמת גן     35748727 5.26E+08

10573 ציפי זילכה 50689702 tzippi1233@hotm הדר 10 עומר     86460145 5.26E+08

10574 שמוליק שורצנברג 11441151 sschwartzenberg@ ארלוזורוב 166 תל אביב 62098   35220996

10575 שמוליק שורצנברג 11441151 sschwartzenberg@ ארלוזורוב 166 תל אביב 62098   35220996

10576 מיכאל לינדנר 34179879 lindnerm@gmail.c הגפנים 21 כפר סירקין     054‐2424502

10577 מיכאל לינדנר 34179879 lindnerm@gmail.c הגפנים 21 כפר סירקין     054‐2424502

10578 Alexander Shlafer 3.07E+08 shlafer_alex@hotmGalili 12/64 Rishon LeZ 75426   077‐5415879 054‐24255

10579 ronnie Kosloff 7172737 ronnie@fh.huji.ac שחר רושליים     26529946

10581 אודי שחם 23523491 ehudsha@017.net המיצפה 23 שוהם     054‐4435843

10582 אודי שחם 23523491 ehudsha@017.net המיצפה 23 שוהם     054‐4435843

10583 עליזה בן גיגי 51793230 barakbg@012.net ארלוזורוב 30 חדרה 38222   04‐6322693 052‐46385 04‐6322693

10584 עליזה בן גיגי 51793230 barakbg@012.net ארלוזורוב 30 חדרה 38222   04‐6322693 052‐46385 04‐6322693

10585 רחלי גולדין 52715144 goldinrachel@gma בן זכאי בן זכאי     547254717

10586 רחלי גולדין 52715144 goldinrachel@gma בן זכאי בן זכאי     547254717

10587 נטלי פריינטה 43411958 natalie1p@yahoo. רוקח 35 רמת גן     508787133 37518768

10588 נטלי פריינטה 43411958 natalie1p@yahoo. רוקח 35 רמת גן     508787133 37518768

10589 דינה מרגול 3.07E+08 lapusha@gmail.co וולפסון 65 נהריה 22408   050‐7253041 050‐75574

10590 דינה מרגול 3.07E+08 lapusha@gmail.co וולפסון 65 נהריה 22408   050‐7253041 050‐75574

10591 שרית אלראי 55100218     קיבוץ הסולל     546646467 47406661

10592 הילית מורנו 25279035 hilit33@yahoo.comהנביאים 39 דירה מודיעין 71700   03‐6059456 03‐6826431

10593 הילית מורנו 25279035 hilit33@yahoo.comהנביאים 39 דירה מודיעין 71700   03‐6059456 03‐6826431

10594 tal kipnis 8752248 thkipnis@bezeqintMiron 89 Kfar Vradim 25147   49571182

10595 קובי קנדל 15255896 kobi_kandel@wall להבות‐הבשד.נ.ג.ע 12125   052‐3206036

10596 שלמה  ששו 23943061 solomon127@wal ערבי נחל 3  גבעתיים 52400   546589279 7.77E+08 7.77E+08



ID FirstName LastName IDNumber Email Address1 City Zip State Phone Phone2 Fax

10598 מאיר חיות 68406958 meirha11@gmail.c11/5 רח 'שפירא קריות 26346   48771207

10599 רועי אמוזג 13469267 roy.amozeg@gma שבזי 20 ב כרכור     548885725 7.76E+08

10600 רועי אמוזג 13469267 roy.amozeg@gma שבזי 20 ב כרכור     548885725 7.76E+08

10601 אריאל אפרת 3.02E+08 lakerdawg11@hot כורש 25 אפרת 90435   545207748

10602 אריאל אפרת 3.02E+08 lakerdawg11@hot כורש 25 אפרת 90435   545207748

10603 חגי טופולנסקי 22027056 hagi69@zahav.net מושב ערוגות ד.נ שיקמים 79864   578183064

10604 חגי טופולנסקי 22027056 hagi69@zahav.net מושב ערוגות ד.נ שיקמים 79864   578183064

10605 עמיר קינד 29282720 amirkd@012.net.i האלון 30 רמת ישי 30095   050‐7332822

10606 עמיר קינד 29282720 amirkd@012.net.i האלון 30 רמת ישי 30095   050‐7332822

10607 יוסי הראל 27356229 harel48@012.net.3/17 הר הצופים רחובות 76620   504475644

10608 יוסי הראל 27356229 harel48@012.net.3/17 הר הצופים רחובות 76620   504475644

10609 אלעד ולשבר 39989710 voli_e@017.net.il שילר 4 ירושלים     26448263 5.78E+08

10611 יצחק שוגול 52765328 shogol1@walla.co גבעת שמואהעבודה 14 54023   523463482

10612 אבי ברדה 59746172 bariavi@walla.co.i שערי תקווהצבעוני 9 0   542221199 03‐9607023

10613 אבי ברדה 59746172 bariavi@walla.co.i שערי תקווהצבעוני 9 0   542221199 03‐9607023

10614 לירז חזן 52713963 lirazhazan@walla.5/21 שבט שמעון אשדוד     526319991

10615 ילנה איבחיב 3.09E+08 igor988@gmail.co יד לבנים 95 חיפה     48239834

10616 ילנה איבחיב 3.09E+08 igor988@gmail.co יד לבנים 95 חיפה     48239834

10617 נועם אייזנר 57917023 aisner@plasson.co מעגן‐מיכאל1 37805   052‐5254200 04‐639400

10618 עופר טל 31392558 rogelm@bgu.ac.il שירת גאולים 25 הרצליה     544868306

10619 עופר טל 31392558 rogelm@bgu.ac.il שירת גאולים 25 הרצליה     544868306

10620 עפר פרנקל 55860001 opfr@zahav.net.il רביד 2/2 ראשון לציון 75402   39620186 5.06E+08

10621 עפר פרנקל 55860001 opfr@zahav.net.il רביד 2/2 ראשון לציון 75402   39620186 5.06E+08

10622 צבי שני 62578042 shanny@inter.net גולומב 18 קרית אתא 28208   04‐8443413

10623 יקי סויסה 40588329 yaki5551@walla.c השופטים 18/51 קרית גת 82000   578108652

10624 יקי סויסה 40588329 yaki5551@walla.c השופטים 18/51 קרית גת 82000   578108652

10625 שמוליק בקמייסטר 3622057 ssbb70@walla.com פרנקפורטר 16 פתח תקווה 49612   03‐9227645 054‐48162

10626 שמוליק בקמייסטר 3622057 ssbb70@walla.com פרנקפורטר 16 פתח תקווה 49612   03‐9227645 054‐48162

10627 בני ספורטה 59748541 beni_s@rav‐bariac התזמ ורת 8 ראשון לציון     03‐9526308

10628 משה לביא 10781631 mosehl054@walla צפורן 12 יבנה 81513   89436349 5.45E+08

10629 משה לביא 10781631 mosehl054@walla צפורן 12 יבנה 81513   89436349 5.45E+08

10630 רפי טל 24358343 rafital@hotmail.co אגוז 78 כוכב יאיר 44864   526132249 7.74E+08

10631 רפי טל 24358343 rafital@hotmail.co אגוז 78 כוכב יאיר 44864   526132249 7.74E+08

10632 מיגל סוקולצקי 15171648 ד 29 צה"ל אלופי חולון 35504628 5.05E+08

10633 ורה מיכלין 3E+08 michlinv@gmail.co הדרים 32 הוד השרון     544817319

10634 אבישי שחר 33442542 avishays@microso גאולה 34 תל אביב     054‐4386468

10635 אבישי שחר 33442542 avishays@microso גאולה 34 תל אביב     054‐4386468

10636 יאיר שובאל 39903273 yair.refael@gmail. אברהם אבינו 1 חברון 90100   29960318 5.47E+08

10638 ouzi nissim 54377007 ouzin@zahav.net. פני הגבעה 25 רמת גן 52534   526667491 5.06E+08

10639 שמואל בז'רנו 53398293 shmurlb@afcon.co החבל 37 שוהם     525524019

10640 שמואל בז'רנו 53398293 shmuelb@afcon.c החבל 37 שוהם     525524019

10641 מירי פישמן 50959501 neomi_ze@netvis סמטת נטע 3 ת"א     522539001

10642 מירי פישמן 50959501 neomi_ze@netvis סמטת נטע 3 ת"א     522539001

10643 אורי ברן 23814783 uristrar@gmail.co הטללים 5 פרדס חנה 37000   775231793 5.46E+08

10644 אורי ברן 23814783 uristrar@gmail.co הטללים 5 פרדס חנה 37000   775231793 5.46E+08

10645 אבאלה 69 73355422 abale69@gmail.co756 43nhgf 6745ujnhfg    35050505

10650 ירון ברגר 24672321 yaronbe@pelepho הברכה 78 כרכור 37000   508144644

10651 ירון ברגר 24672321 yaronbe@pelepho הברכה 78 כרכור 37000   508144644

10652 ילנה יוסקוביץ 3.07E+08 eioscovich@gmail אלי תבין 23 ירושלים 97781   25854817 5.46E+08

10653 אייל לבקוביץ 49031313 tarmilai@gmail.co כנרת 5 חיפה 33272   545742532 48672535

10654 פיני יהודה 32308728 pini_y@012.net.il בורוכוב 9 רמלה     050‐8842224 050‐85199

10656 עופר יוכלמן 53592416 ofer545@013.net הר זיו 545 מכבים     506278934

10657 עופר יוכלמן 53592416 ofer545@013.net הר זיו 545 מכבים     506278934

10658 טלי כהן 28981090 tali063@walla.co.i סופר שלום 5 ב גדרה 70700   773010890 5.45E+08

10659 טלי כהן 28981090 tali063@walla.co.i סופר שלום 5 ב גדרה 70700   773010890 5.45E+08

10660 טלי כהן 28981090 tali063@walla.co.i סופר שלום 5 ב גדרה 70700   773010890 5.45E+08

10661 שמעון אוקנין 23032337 shimon@gmail.co השקד 21/7 נהריה     077‐7513054 054‐46988

10662 שמעון אוקנין 23032337 shimon@gmail.co השקד 21/7 נהריה     077‐7513054 054‐46988

10663 דוד קסטוריאני 67236646 rdk1@bezeqint.ne10 הנשיא טרומן פתח תקווה     39324184 5.44E+08

10664 משה יפרח 3.02E+08 moche.ifrah@teva נחל מיכה 6 בית שמש     548885947

10665 משה יפרח 3.02E+08 moche.ifrah@teva נחל מיכה 6 בית שמש     548885947

10666 היימן סנדרס 3.29E+08 ssanders@nds.com דיסקין 13/33 ירושלים 96440   25639616 5.26E+08

10667 היימן סנדרס 3.29E+08 ssanders@nds.com דיסקין 13/33 ירושלים 96440   25639616 5.26E+08

10668 אביגיל וורונצוב 3.12E+08 avigail777@bezeq הרב ניסים 15 א אשדוד     773362159 054‐81424

10669 אביגיל וורונצוב 3.12E+08 avigail777@bezeq הרב ניסים 15 א אשדוד     08‐8662159 054‐81424

10670 קטי גל 3.18E+08 sf_konfeta@bezeq9/6 הגדוד העברי ראשל"צ 75306   052‐6537753 052‐67383

10671 קטי גל 3.18E+08 sf_konfeta@bezeq9/6 הגדוד העברי ראשל"צ 75306   052‐6537753 052‐67383

10672 מיכל פולק 25124033 galgool@bezeqint רימונים 110כפר רימונים 90636   29947120 5.07E+08 23347120

10673 מיכל פולק 25124033 galgool@bezeqint רימונים 110כפר רימונים 90636   29947120 5.07E+08 23347120

10674 ורד אגם 57909848 vereda@moag.gov פבריגט 21 חולון 58353   528358994

10675 אדוארדו באואר 15589625 edibauer@gmail.cחנה סנש 24 דירה הרצליה     523388162 99564577

10676 חיים אשכנזי 32245722 haimash@bezeqin פינשטין 15 ראשל"צ     506776940 39583000

10677 חיים אשכנזי 32245722 haimash@bezeqin פינשטין 15 ראשל"צ     506776940 39583000

10678 מנחם יוקר 30058135   אלי כהן 6 דירה 3 אשקלון 78322   523724359 86735846

10680 marius katz 14976435 marius@evolveme עפרוני 10 כפר סבא 44246   054‐6272890 077‐76630

10681 יגאל אילן 25014242 rakefet76@walla.c הדרים 8/20 גדרה     057‐8464813 050‐76472

10682 רימה דיאקובר 3.06E+08 Dr.flotz@gmail.co0 האבות 20 דירה ראשון לציון     547254747

10683 רימה דיאקובר 3.06E+08 Dr.flotz@gmail.co0 האבות 20 דירה ראשון לציון     547254747

10684 inna ontorovich 3.09E+08 inessame@gmail.c קרן היסוד 4 בית שמש 91000   505783721 5.29E+08

10685 שרון עזרי 32233496 sshar7@hotmail.c צפת 20 חולון 58551   526093639



10686 שרון עזרי 32233496 sshar7@hotmail.c צפת 20 חולון 58551   526093639

10687 שמואל נחמיה 32314589 shemuel22@walla הדרור 12 יבנה     89432258

10688 סימה יזדי 36522183 simay7@walla.com זלמן ארן 19 חולון     504081262

10689 סימה יזדי 36522183 simay7@walla.com זלמן ארן 19 חולון     504081262

10690 boris sverdlov 3.04E+08 svb1958@hotmail hazalaf 2 ashkelon     508800449

10691 מרק סליסטרה 3.07E+08 marksal@gmail.co לכיש 1/17 תל אביב 64164   543105007

10692 מרק סליסטרה 3.07E+08 marksal@gmail.co לכיש 1/17 תל אביב 64164   543105007

10693 גיא אנגלהרד 25080599 generic.mail.site@ הפרדס 8 קרית אונו 55525   523733948

10694 גיא אנגלהרד 25080599 generic.mail.site@ הפרדס 8 קרית אונו 55525   523733948

10695 רוית אלקיס יגרמ 58411422 karibu07@walla.co רבי עקיבא 50 הרצליה     054‐4616233

10696 רוית אלקיס יגרמ 58411422 karibu07@walla.co רבי עקיבא 50 הרצליה     054‐4616233

10697 שי פיטלסון 40551376 shayf@vmail.co.il העלייה השנייה 9 חיפה     052‐6173106

10698 שי פיטלסון 40551376 shayf@vmail.co.il העלייה השנייה 9 חיפה     052‐6173106

10699 בן הריס 66705898 b_h84@walla.co.il תור 5‐26 גבעת זאב 90917   547723902

10700 מלכה שוילי 3.21E+08 malkako@bgu.ac.i מונטפיורי 43 חולון 9999   548030910 35035988

10701 מלכה שוילי 3.21E+08 malkako@bgu.ac.i מונטפיורי 43 חולון 9999   548030910 35035988

10703 גוסטבו שנייברג 15394992 szneiberg@gmail.c מורגנטאו 44/1 ירושלים 97225   02‐5863280 054‐48239

10704 שחר יובל 27899848 leahshahar@bezeq0 ארבעת המינים קריית סביונ     03‐6320744 052‐29333

10705 שחר יובל 27899848 leahshahar@bezeq0 ארבעת המינים קריית סביונ     03‐6320744 052‐29333

10706 אורי מלכא 55042360 orima@netvision.n12 גבעת הסלע עתלית 31300   054‐2204642 04‐954229

10707 אורי מלכא 55042360 orima@netvision.n12 גבעת הסלע עתלית 31300   054‐2204642 04‐954229

10708 ורדה וידנה 51005064 talvidne@gmail.co כצנלסון 18 גבעתיים     37314222 5.07E+08 37314222

10709 ורדה וידנה 51005064 talvidne@gmail.co כצנלסון 18 גבעתיים     37314222 5.07E+08 37314222

10710 Dennis Sobolev 3.09E+08 dennissobolev@ho 4 עמיקם ישראל חיפה     04‐8101513 054‐43367

10711 Dennis Sobolev 3.09E+08 dennissobolev@ho 4 עמיקם ישראל חיפה     04‐8101513 054‐43367

10712 דני פקר 67892331 danip3@gmail.com אשל 3/5 אור יהודה 60409   03‐6341508 054‐31787

10713 דני פקר 67892331 danip3@gmail.com אשל 3/5 אור יהודה 60409   03‐6341508 054‐31787

10714 אורי אורן 24098758 urioren@hotmail.c נחל דליה 1 מודיעין 71700   08‐9709792 02‐658340

10715 yoel afriat 79517843 yafriat@012.net.il לסקוב 21/3 חולון 58672   03‐5526711 052‐25879

10716 ערן הלדנברג 25377664 held@tetbet.co.il רוזוולט אשדוד 77662   88661622 5.46E+08

10717 סעיד מוהנא 39247986 isaeedm@gmail.co ת.ד .456 פקיעין 24914   546279134

10718 סעיד מוהנא 39247986 isaeedm@gmail.co ת.ד .456 פקיעין 24914   546279134

10719 אלכסנדר מלמד 3.1E+08 melamed_a@yaho רמב"ם 6 אשקלון 78625   050‐6314739

10720 אלכסנדר מלמד 3.1E+08 melamed_a@yaho רמב"ם 6 אשקלון 78625   050‐6314739

10721 עידו המר 31686918 paikia@013.net.il טיומקין 6 תל אביב 65783   03‐6395748 050‐72797 03‐6395751

10722 עידו המר 31686918 paikia@013.net.il 6 טיומקין אביב תל 65783 03‐6395748 050‐72797 03‐6395751

10723 דב ויסמן 58312190 dovweisman@wal נחמיה 28 חיפה     502358345

10724 דב ויסמן 58312190 dovweisman@wal נחמיה 28 חיפה     502358345

10725 איתן בלוך 36290260 Eitan.Bloch@Gma הזית 40 אורנית 44813   052‐2306596

10726 גיא רוט 34433250 mr.roth.guy@gma מלצר 4 קומה 3 רחובות     525957136 5.25E+08

10727 אהוד בן יעקב 22645394 ehudben@yahoo.c גאולה 47 תל אביב 63304   779104696 5.48E+08

10728 משה בן שטרית 33509423 moshebs1@gmail. עמק דותן 15/8 מודיעין     522638660

10729 משה בן שטרית 33509423 moshebs1@gmail. עמק דותן 15/8 מודיעין     522638660

10730 רומן קורובקו 3.08E+08 sro4no@mail.ru אסיף 29 כרמיאל 21960   054‐6862242 04‐958196

10731 רומן קורובקו 3.08E+08 sro4no@mail.ru אסיף 29 כרמיאל 21960   054‐6862242 04‐958196

10732 יואב ברס 21373469 yoavs@nana.co.il פינסקר 20 פתח תקווה 49560   08‐9798804 050‐91036 077‐4003630

10733 יואב ברס 21373469 yoavs@nana.co.il פינסקר 20 פתח תקווה 49560   08‐9798804 050‐91036 077‐4003630

10734 יצחק יותם 52019494 YOTAMY@BLL.CO שמעון בן צבי 24 גבעתיים 53632   37311365 052‐89041

10735 יוסי רוזנברג 27963420 rozenbrgy@hamad חמדיה קב חמדיה 10855   46589923 5.02E+08

10736 יוסי רוזנברג 27963420 rozenbrgy@hamad חמדיה קב חמדיה 10855   46589923 5.02E+08

10737 מלחז לביא 31213937 malhaz16@walla.c העצמאות 11/6 אשדוד     052‐6080633

10738 מלחז לביא 31213937 malhaz16@walla.c העצמאות 11/6 אשדוד     052‐6080633

10739 אתי שי 12765566 ora012@yahoo.co35/7 יהודה קרני ירושלים 97283   077‐7878687 50665525

10740 גבי איזנברג 54378617 gabieise@zahav.n בילו 19/17 נס‐ציונה 74061   89300142 5.45E+08

10741 Michael Mager 17322017 mager@hadassah Bosem 11/22 Jerusalem 93903   972‐2‐6764881 050‐78746 26778282

10743 גיל קוטלר 22308498 gil@gazitglobe.com דקל 23 בנימינה 30500   525456330

10744 גיל קוטלר 22308498 gil@gazitglobe.com דקל 23 בנימינה 30500   525456330

10745 רן משה 38386132 ranm1@smile.net גור מורדכי 11 נתניה 42200   524262321 7.73E+08

10746 רן משה 38386132 ranm1@smile.net גור מורדכי 11 נתניה 42200   524262321

10747 sharon barak 32341539 sharonog@hotma כץ 29 פתח תקווה     528549083

10748 דודי שורץ 27365535 davidshwartz5@gm נחל בשור 134 כפר יונה     545574230

10749 דודי שורץ 27365535 davidshwartz5@gm נחל בשור 134 כפר יונה     545574230

10750 אינה קוברסקי 3.06E+08 ina_kovarsky@hot סוקולוב 14 ראשון לציון 75263   054‐6202293 03‐950293

10751 oskar teperman 3.07E+08 oteperman@gmai מזל אריה 6 ירושלים     547887325

10752 oskar teperman 3.07E+08 oteperman@gmai מזל אריה 6 ירושלים     547887325

10754 raanan arbel 52097839 raanan.arbel@gm קרית שמונההרצל 97/2     546681092 5.47E+08

10755 בנימין רום 14110449 benji.ruhm@hp.coחנה רובינא 11א ת"א 69372   054‐5209233

10756 בנימין רום 14110449 benji.ruhm@hp.coחנה רובינא 11א ת"א 69372   054‐5209233

10757 רותם נחום 3.01E+08 rotemn7@hotmai הגורן א'2 יבנאל 15225   546646949

10758 רותם נחום 3.01E+08 rotemn7@hotmai הגורן א'2 יבנאל 15225   546646949

10759 תמיר דמרי 25436718 ttaammiirr@hotm בורוכוב 23 הרצליה     544826616

10760 תמיר דמרי 25436718 ttaammiirr@hotm בורוכוב 23 הרצליה     544826616

10761 אביטל מהבש 35852920 lior_m_1@walla.c3 אריה בן‐אליעזר רמלה     054‐7077794

10765 אביתר גורן 23917826 evyag@zahav.net. הנשר 17ב בנימינה 30500   46180432 5.06E+08

10766 צביקה פינדלינג 50323864 zvifin@gmail.com עליזה בגין 34 אשדוד 77737   88653247 5.44E+08 88653247

10767 צביקה פינדלינג 50323864 zvifin@gmail.com עליזה בגין 34 אשדוד 77737   88653247 5.44E+08 88653247

10768 מרינה שקייבה 3.05E+08 marina0777@wallהסוכנות היהודית אשקלון     547775683 5.46E+08

10769 מרינה שקייבה 3.05E+08 marina0777@wallהסוכנות היהודית אשקלון     547775683 5.46E+08

10771 Uri. Aviran 5920392 uriav@netvision.n Sirkin32 Herzelia     774290005 5.07E+08

10772 שלומי כהן 31887599 shlomicoh@gmail אייזנברג 44 רחובות     506292261

10773 שלומי כהן 31887599 shlomicoh@gmail אייזנברג 44 רחובות     506292261

10774 אלכס גן 52377512 gana@netvision.n החרוב 15 תמרת 36576   04‐6545999



10775 אלכס גן 52377512 gana@netvision.n החרוב 15 תמרת 36576   04‐6545999

10776 זיו כרמל 22334676 ziv.carmel2@gmai נחל שורק 2 מודיעין 71707   050‐5907061 077‐7645072

10777 יצחק זהבי 52635323 zahavii@gmail.com5/1 חיים מרינוב ירושלים     26765741 5.09E+08

10778 יצחק זהבי 52635323 zahavii@gmail.com5/1 חיים מרינוב ירושלים     26765741 5.09E+08

10779 סימה יזדי 36522183 simay7@walla.com זלמן ארן 19 חולון 58319   504081262 5.04E+08

10780 Rami Refaeli 27760818 lulelu@walla.co.il Rupin 3/6 Kfar‐Saba 44209   054‐5445855

10781 זאב שטרכמן 14019970 zeev705@netvisio0מנחם אוסישקין אשדוד 77513   08‐8667395 050‐63644

10782 שמוליק אורינג 39945860 shmulikoring@gm צבי הרר 29\ב קרית אתא     528717799

10783 שמוליק אורינג 39945860 shmulikoring@gm צבי הרר 29\ב קרית אתא     528717799

10784 דמיטרי גורביץ 3.17E+08 dmitri_g@netvisio4/16 אליהו חכים חיפה 35430   054‐7478271

10785 דמיטרי גורביץ 3.17E+08 dmitri_g@netvisio4/16 אליהו חכים חיפה 35430   054‐7478271

10786 משה חדד 60041233 chif40@walla.com אילת 21/5 לוד 71276   08‐9249627 052‐59540

10787 משה חדד 60041233 chif40@walla.com אילת 21/5 לוד 71276   08‐9249627 052‐59540

10788 פוסטובויטובאלכס 3.08E+08 alexpust@gmail.co ראש פינה 21 פתח תקוה 49729   523356475

10789 פוסטובויטובאלכס 3.08E+08 alexpust@gmail.co ראש פינה 21 פתח תקוה 49729   523356475

10790 יוסי שאשא 28750842 yossiweb@gmail.c השחר הוד השרון     054‐2007497

10791 יוסי שאשא 28750842 yossiweb@gmail.c השחר הוד השרון     054‐2007497

10792 בתיה אלוני 51332617 baloni1@walla.com אוסישקין בני ברק 51246   052‐8870192 03‐616196

10793 בתיה אלוני 51332617 baloni1@walla.com אוסישקין בני ברק 51246   052‐8870192 03‐616196

10794 יוסי בן‐מנחם 51251916 ybmx123@012.ne גרושקביץ 10 קרית מוצקי 26381   48730229 5.48E+08

10795 רוני גונן 3.57E+08 ronigonen@walla. שדרות סיני חיפה 34444   505645077

10796 אורלי מסה 22413496 orlycat@walla.com שמעון 5 גן יבנה     577571833

10797 אורלי מסה 22413496 orlycat@walla.com שמעון 5 גן יבנה     577571833

10798 עמית כהנוביץ 28915890 amitca71@gmail.c מגדיאל 55 הוד השרון     526592431

10799 עמית כהנוביץ 28915890 amitca71@gmail.c מגדיאל 55 הוד השרון     526592431

10800 אורי קטרי 38622064 uri.katry@intel.co המייסדים 12 פרדסיה 42815   054‐7575527 09‐898845

10801 מיכאל חזות 56520588 m1264@bezeqint. אליהו בית צורי ירושלים     050‐5341602

10802 מיכאל חזות 56520588 m1264@bezeqint. אליהו בית צורי ירושלים     050‐5341602

10803 אפרת שרעבי 21385885 sharabi.efrat@gm יצחק שדה 3 הרצליה     050‐4320050

10804 אפרת שרעבי 21385885 sharabi.efrat@gm יצחק שדה 3 הרצליה     050‐4320050

10805 שישפורטישנילי 38331385 nilishish@walla.co מושב גילת 315 גילת 85105   077‐4277774 050‐22336

10806 שישפורטישנילי 38331385 nilishish@walla.co מושב גילת 315 גילת 85105   077‐4277774 050‐22336

10807 עידן נחמני 36671733 idannn134@walla יוספטל 25/1 רמלה     89234990 5.23E+08

10808 עידן נחמני 36671733 idannn134@walla יוספטל 25/1 רמלה     89234990 5.23E+08

10809 שי קדם 55073407 kedemsh@netvisio קומוי 1א חיפה 32761   775257252 5.06E+08 48230812

10810 שרי שניידר 7548712 sari_koren@walla 400. ת.ד אביחיל 544440006 98844055 98844055

10811 שרי שניידר 7548712 sari_koren@walla ת.ד .400 אביחיל     544440006 98844055 98844055

10812 טל סיאג 32127672 tal.sayag@gmail.c החשמונאים 29 קרית מוצקי     48705316 5.23E+08

10813 oskar teperman 3.07E+08 oteperman@gmai מזל אריה 6 ירושלים     547887325

10814 דנה לוגסי 21525472 danaluga@walla.c שביל שבע 4 אשקלון     504200620 5.05E+08

10815 דנה לוגסי 21525472 danaluga@walla.c שביל שבע 4 אשקלון     504200620 5.05E+08

10816 אלכסנדר ביידר 3.04E+08 comp_82@mail.co קדיש לוז 8 ירושלים     02‐6430144

10817 אלכסנדר ביידר 3.04E+08 comp_82@mail.co קדיש לוז 8 ירושלים     02‐6430144

10818 משה הלל 50661362 Utanmaz11@Nana בן‐יהודה 11 חולון 58292   077‐2177774 050‐21777

10819 משה הלל 50661362 Utanmaz11@Nana בן‐יהודה 11 חולון 58292   077‐2177774 050‐21777

10820 ע ו 3E+08 ido25822@walla.c עמק דותן 63 מודיעין     509702582

10821 ע ו 3E+08 ido25822@walla.c עמק דותן 63 מודיעין     509702582

10822 עומר אדוני 33355207 omer.adoni@gma גליל 46 רעות     508844777

10823 עומר אדוני 33355207 omer.adoni@gma גליל 46 רעות     508844777

10824 ישעיהו אבידן 68362052 kokosho@nitzanim קיבוץ ניצניםקיבוץ ניצנים 79290   052‐3932666 08‐672101 08‐6721828

10825 ישעיהו אבידן 68362052 kokosho@nitzanim קיבוץ ניצניםקיבוץ ניצנים 79290   052‐3932666 08‐672101 08‐6721828

10826 יעל מטר 34984716 yaelmatar@hotma אנטיגונוס 7 תל אביב     528611185

10827 יעל מטר 34984716 yaelmatar@hotma אנטיגונוס 7 תל אביב     528611185

10828 גדליהו קליט 52246204 gadi.kalit@entrop איריס 67א נהריה 22358   04‐9512269 0544‐8330

10829 גדליהו קליט 52246204 gadi.kalit@entrop איריס 67א נהריה 22358   04‐9512269 0544‐8330

10830 טל עין  ‐הבר 27163120 tale_h@hotmail.co חולות גאולים 1 צורן 42823   09‐8875045 052‐55290

10831 טל עין  ‐הבר 27163120 tale_h@hotmail.co חולות גאולים 1 צורן 42823   09‐8875045 052‐55290

10832 בוריס לינוב 3.04E+08 b@linov.de האגוז 276 מושב גיאה     86750793 5.46E+08

10833 עדינה פריזמנט 4838934 hadina12i@013.neירמוך 120 א דירה לוד 71476   08‐9205892 054‐30711

10834 עדינה פריזמנט 4838934 hadina12i@013.neירמוך 120 א דירה לוד 71476   08‐9205892 054‐30711

10835 דלית יונס 25600867 dalit_10@bezeqin דרך הים 75 חיפה 34744   052‐8511913

10836 דלית יונס 25600867 dalit_10@bezeqin דרך הים 75 חיפה 34744   052‐8511913

10837 יוכי לזר 32411357 shayochi@netvisio הרימון 39 גבעת עדה     050‐8833381

10838 יוכי לזר 32411357 shayochi@netvisio הרימון 39 גבעת עדה     050‐8833381

10839 יוכי לזר 32411357 shayochi@netvisio הרימון 39 גבעת עדה     050‐8833381

10840 ארטיום גלייזר 3.13E+08 artiom.g@gmail.co15/73 דוד אלעזר צפת 13405   542138585

10841 אילן רונן 33128109 ilanronen@gmail.c הדר 13 הרצליה     522642317

10842 אילן רונן 33128109 ilanronen@gmail.c הדר 13 הרצליה     522642317

10843 ראובן רייכר 55979306 uh615rere@gmail13 הרברט סמואל חדרה 38200   577429119

10844 ראובן רייכר 55979306 uh615rere@gmail13 הרברט סמואל חדרה 38200   577429119

10845 סמי כהן 54899364 office@right‐solut פולג 94 ראש העין 48622   30913384

10846 סמי כהן 54899364 office@right‐solut פולג 94 ראש העין 48622   30913384

10847 נועה יוסף 35788793 babashabi@yahoo גאולה 31 תל אביב 63304   054‐5599735 35189193

10848 רעות פריסלר 34440792 rutak77@yahoo.co20/12 יקנעם עיליתיער אודם     077‐5491194 054‐31009

10849 רעות פריסלר 34440792 rutak77@yahoo.co20/12 יקנעם עיליתיער אודם     077‐5491194 054‐31009

10850 עקיבא פרדקין 51924298 fradkina@012.net הר כרמל 5 קרית אונו 55023   03‐5356115

10851 עקיבא פרדקין 51924298 fradkina@012.net הר כרמל 5 קרית אונו 55023   03‐5356115

10852 טל הדרי 33614835 tal_hadary@hotm הבנים 12 ראשון לציון     050‐7593349

10853 טל הדרי 33614835 tal_hadary@hotm הבנים 12 ראשון לציון     050‐7593349

10854 דוד נבון 56642150 david960@013.ne הר תבור 19 אשקלון     528983242

10855 דוד נבון 56642150 david960@013.ne הר תבור 19 אשקלון     528983242

10856 אסף נוה 23795941 asaf@tiftuf.co.il קידה 2 עומר 84965   508430430



10857 אסף נוה 23795941 asaf@tiftuf.co.il קידה 2 עומר 84965   508430430

10858 אסף חזן 38425641 assafhazan@issta.עמיחי פאגלין 8 ד תל אביב     37601601 5.47E+08 7.74E+08

10859 אסף חזן 38425641 assafhazan@issta.עמיחי פאגלין 8 ד תל אביב     37601601 5.47E+08 7.74E+08

10860 צבי אקרמן 17320581 yaniva@bezeqint. שקולניק 9 רחובות     08‐9456388 5.27E+08

10861 צבי אקרמן 17320581 yaniva@bezeqint. שקולניק 9 רחובות     08‐9456388 5.27E+08

10862 מרינה סורקין 3.07E+08 angel_marina@wa4/5 יהודה המכבי אשדוד 77545   88641880 5.47E+08

10863 עמי דננברג 22667653 ami.denenberg@g יקינטון2 פרדס חנה 37000   547600107

10864 עמי דננברג 22667653 ami.denenberg@g יקינטון2 פרדס חנה 37000   547600107

10865 זיידלר גרנותעליזה 22491047 alizazai@bezeqint טפר 3 נס ציונה     054‐4554122

10866 זיידלר גרנותעליזה 22491047 alizazai@bezeqint טפר 3 נס ציונה     054‐4554122

10867 alon wodnitzky 24601502 rioplas@gmail.combader 4 ramat gan 52290   543110000

10868 alon wodnitzky 24601502 rioplas@gmail.combader 4 ramat gan 52290   543110000

10869 טל אלקלעי 33744152 t_alklai@dikla.co.i אילת 20 חולון     525564494

10872 ירון חי מנשה 24320228 yaroncm@gmail.c פנחס רוזן 76 תל אביב 69512   522657400 5.23E+08

10873 ירון חי מנשה 24320228 yaroncm@gmail.c פנחס רוזן 76 תל אביב 69512   522657400 5.23E+08

10874 אבי מור 13412457 mor74@netvision רחל אמנו 48/3 באר שבע 84513   506,279,672 7.73E+08 89193027

10875 אבי מור 13412457 mor74@netvision רחל אמנו 48/3 באר שבע 84513   506,279,672 7.73E+08 89193027

10876 חיים סמולר 3.06E+08 hassmo@netvision2/22, הגיא רחוב נצרת עלית 17612   04‐6567541 052‐69675 46567541

10877 חיים סמולר 3.06E+08 hassmo@netvision2/22, הגיא רחוב נצרת עלית 17612   04‐6567541 052‐69675 46567541

10878 אולג גרצנשטיין 3.07E+08 olegerts@gmail.co24 הרברט סמואל פתח תקווה 49429   524238027 7.75E+08

10879 אולג גרצנשטיין 3.07E+08 olegerts@gmail.co24 הרברט סמואל פתח תקווה 49429   524238027 7.75E+08

10881 סיגל שיבובסקי 24130569 szybowski@nana.c ליאון שריגיםאשכולות 24     546460930

10882 ולדימיר אופליאנד 3.04E+08 vlad58@012.net.il ניצנים 7 דירה 4 אשקלון 78505   08‐6735151 054‐74689

10883 ולדימיר אופליאנד 3.04E+08 vlad58@012.net.il ניצנים 7 דירה 4 אשקלון 78505   08‐6735151 054‐74689

10884 ניר סויסה 33455957 sussy1@gmail.com אלול 16/42 אשדוד     054‐2312694 08‐854279

10885 ניר סויסה 33455957 sussy1@gmail.com אלול 16/42 אשדוד     054‐2312694 08‐854279

10886 אמיתי נילמן 35783679 amitain@actcom.n28 ארבע ארצות תל אביב     054‐4204082

10887 אמיתי נילמן 35783679 amitain@actcom.n28 ארבע ארצות תל אביב     054‐4204082

10888 עמוס מישאל 51649275 amos@nogalight.c ביאליק 14 קרית אונו     502098009 35346459

10889 דוד אבנרי 25710997 davida8@zahav.ne לוין 7 הרצליה 46781   508873160

10890 דוד אבנרי 25710997 davida8@zahav.ne לוין 7 הרצליה 46781   508873160

10891 ישי טימשיט 36477164 shimshi2k@gmail. השיטה 7/2 נשר     054‐7484009

10892 חלי סריג 23906407 rachel.sarig@weiz קשת 8 נס‐ציונה     077‐3001992 052‐83514

10893 חלי סריג 23906407 rachel.sarig@weiz קשת 8 נס‐ציונה     077‐3001992 052‐83514

10894 רות קרובינר 2980076 ruthkb1@gmail.co גרונר 17 תל‐אביב 69498   36429350

10895 רות קרובינר 2980076 ruthkb1@gmail.co 17 גרונר תל‐אביב 69498 36429350

10896 שמואל בן זהב 38740908 sbz83@walla.co.il נווה יהושע 30 רמת גן     528720759

10897 שמואל בן זהב 38740908 sbz83@walla.co.il נווה יהושע 30 רמת גן     528720759

10898 משה קיפניס 59815530 moshekipnis@012 הנרקיסים 209 ביצרון     578187547 7.22E+08

10899 משה קיפניס 59815530 moshekipnis@012 הנרקיסים 209 ביצרון     578187547 7.22E+08

10900 חנן אבקסיס 23082043 hananya7@netvis הגאולים 701/2 חצור הגליל 10300   054‐6867170 04‐680140

10901 חנן אבקסיס 23082043 hananya7@netvis הגאולים 701/2 חצור הגליל 10300   054‐6867170 04‐680140

10902 תומר וקנין 31197759 tomer85@hotmai השחף 4 באר יעקב     507413992

10903 תומר וקנין 31197759 tomer85@hotmai השחף 4 באר יעקב     507413992

10904 סתיו אברהם 22711469 stava@haifa.muni מחניים 2 גבעת אלה 23800   577548364

10905 סתיו אברהם 22711469 stava@haifa.muni מחניים 2 גבעת אלה 23800   577548364

10906 אלי בן ברוך 53318614 eliebb@bezeqint.n וף הכרמל 32 קרית אתא     48454453

10907 אלי בן ברוך 53318614 eliebb@bezeqint.n וף הכרמל 32 קרית אתא     48454453

10908 אבי שפילברג 39436019 mail_avi@nana.co האלה 74א פרדסיה 42815   506873798

10909 אוסאמה גובס 37701976 osama.shh@gmail******** פורדים 30898   542457544

10910 אוסאמה גובס 37701976 osama.shh@gmail******** פורדים 30898   542457544

10911 סורין סטפנסקו 16837155 sorsin@bezeqint.n החיטה 2 עין איילה 30825   523996280

10912 סורין סטפנסקו 16837155 sorsin@bezeqint.n החיטה 2 עין איילה 30825   523996280

10913 אבי אסייג 27714666 avi073@walla.com לוין 26 הרצליה     506214888

10914 אבי אסייג 27714666 avi073@walla.com לוין 26 הרצליה     506214888

10915 אבי אסייג 27714666 avi073@walla.com לוין 26 הרצליה     506214888

10916 אבי אסייג 27714666 avi073@walla.com לוין 26 הרצליה     506214888

10917 נטע רון 29293537 ronnneta@netvisi כפר שמריההחורש 47 46910   774580008 5.46E+08

10918 נטע רון 29293537 ronnneta@netvisi כפר שמריההחורש 47 46910   774580008 5.46E+08

10919 אלי מנשה 24931552 elimenashe9@gm איפרגן נתניה     524471811 7.74E+08

10920 אלי מנשה 24931552 elimenashe9@gm איפרגן נתניה     524471811 7.74E+08

10921 שמרית כהן 39092804 shimritcohen2003 הפסנתר 5 ראשל"צ 77583   054‐4584862 03‐932702

10922 שמרית כהן 39092804 shimritcohen2003 הפסנתר 5 ראשל"צ 77583   054‐4584862 03‐932702

10923 אורן שירק 32123804 oshirak@gmail.com נתיב חן 38 חיפה     48222467 5.24E+08

ענבל ואביעד10924 טביב 27281732 gain@bezeqint.ne הפועל 10 בת ים 59498   506263044

ענבל ואביעד10925 טביב 27281732 gain@bezeqint.ne הפועל 10 בת ים 59498   506263044

10926 יצחק מור 8804775 m2803z@gmail.co פרץ קרךן 19 ראשון לציון 75259   03‐9662010 054‐30287 03‐9678867

10927 נועה אבנט 52115912 noaha@maabarot קיבוץ מעברמעברות 40230   542620012 98982729 98982857

10928 נועה אבנט 52115912 noaha@maabarot קיבוץ מעברמעברות 40230   542620012 98982729 98982857

10929 יוסף דאובר 13806674 dauber@inter.net7 הגליל 77 דירה גני תקווה 55900   35347775 5.06E+08

10930 אאא קקק 1.23E+08 kushnir1@hotmai sdsd dsds     02‐9878765

10931 אאא קקק 1.23E+08 kushnir1@hotmai sdsd dsds     02‐9878765

10932 רונן אברהם 31843162 a_ronen@yahoo.c יהושוע טהון 12 נתניה 42445   528903253

10933 נורה שבלוף 3.18E+08 schevel@012.net. אדוריים 235/18 גת קרית 82076   054‐4725995 08‐686906

10934 נורה שבלוף 3.18E+08 schevel@012.net. אדוריים 235/18 קרית גת 82076   054‐4725995 08‐686906

10935 בת‐שבע זקן 57057713 sheviz@jafi.org אנטיגנוס 16 ב' ירושלים 93303   02‐6794088 054‐53332 02‐6216149

10936 בת‐שבע זקן 57057713 sheviz@jafi.org אנטיגנוס 16 ב' ירושלים 93303   02‐6794088 054‐53332 02‐6216149

10937 שמעון בן הרוש 23030091 sh2222@barak‐on הצבר 156 ראש פינה 12000   04‐6822033

10938 שמעון בן הרוש 23030091 sh2222@bezeqint הצבר 156 ראש פינה 12000   04‐6822033

10939 שמעון בן הרוש 23030091 sh2222@bezeqint הצבר 156 ראש פינה 12000   04‐6822033

10940 ילנה‐לילי סנטו 3.07E+08 jeli1@bezeqint.ne paul erlich 10 beer sheva 84831   544612631 08 648716

10941 ילנה‐לילי סנטו 3.07E+08 jeli1@bezeqint.ne paul erlich 10 beer sheva 84831   544612631 08 648716



10942 אליאור להב 61250957 eliorlll@gmail.com בית חשמונאיהונתן 17 99789   543518833 5.04E+08

10943 מאיר כהן 68048461 meirco@walla.co. שקד 1363 ירוחם 80500   524715672

10944 דני אלון 29436201 abbotc‐1@zahav.n גורדון 9 כפר סבא 44260   504858540 97469405

10945 דני אלון 29436201 abbotc‐1@zahav.n גורדון 9 כפר סבא 44260   504858540 97469405

10946 יורי מיגל 3.17E+08 yuri_mig@hotmai מגדל העמקהשיקמה 5/14 23046   542310341 46041612

10947 מרים שליו 58336470 oneta@bezeqint.n הולנד 57 חיפה 34987   777989867 5.08E+08 49533228

10948 מרדכי ברון 24890774 mbaron@nana10. עפרוני 27 כפר ורדים 25147   054‐4422362 04‐997365

10949 מרדכי ברון 24890774 mbaron@nana10. עפרוני 27 כפר ורדים 25147   054‐4422362 04‐997365

10950 aviva katz 14648091 tuliplavan@gmail. בילו 14 כפר סבא 44447   545984149 97651296 36407642

10951 קובי יקיר 5029210 kobyy@ein‐gedi.coקיבוץ עין גדדאר נע ים המלח 86980   523382284 86594807 86584684

10952 מרדכי רבינוביץ 15557648 m.rabinovitch@gm קול התור 364 כוכב יעקב 90622   02‐9978340 050‐99783 02‐9971267

10953 מרדכי רבינוביץ 15557648 m.rabinovitch@gm קול התור 364 כוכב יעקב 90622   02‐9978340 050‐99783 02‐9971267

10954 שחר זכרוביץ 2.04E+08 shaharzacharovich מאזה 20 א הרצליה     547531653

10955 שחר זכרוביץ 2.04E+08 shaharzacharovich מאזה 20 א הרצליה     547531653

10956 רויטל אלמוג 59756734 almogrv@bezeqin האגוז 75 מושב אמוני 92765   779169167 5.08E+08

10957 רויטל אלמוג 59756734 almogrv@bezeqin האגוז 75 מושב אמוני 92765   779169167 5.08E+08

10958 גנאדי ארליץ 3.1E+08 gennady.e@gmail בן צבי 22 פתח‐תקווה 49375   544967634

10959 boaz fisher 55390330 fisher74@netvisio גרנדוס 25 ר‐ג 52326   052‐3329091 052‐33290

10960 Semyon Ginzburg 3.1E+08 semgin@gmail.comPicasso 22/6 Kiryat Ata 28260   545709078 48481911

10962 שי אביטן 32478653 shayav10@walla.c בנימין 12/4 אשקלון 78563   86727481 5.1E+08

10963 שי אביטן 32478653 shayav10@walla.c בנימין 12/4 אשקלון 78563   86727481 5.1E+08

10964 שלמה אביסרור 61610317 avisror3@013.net שליט 1 ראשון‐לציון 75253   39642667 5.23E+08 39642667

10965 יוסי מלמן 51211993 ymelman@melma אלקלעי 7 תל אביב     03‐5442256 050‐52103 ########

10966 יוסי מלמן 51211993 ymelman@melma אלקלעי 7 תל אביב     03‐5442256 050‐52103 ########

10967 ניר סאלם 46646451 yosidah21@walla. הנופר 24 יוקנעם עילי     546829609

10968 ניר סאלם 46646451 yosidah21@walla. הנופר 24 יוקנעם עילי     546829609

10969 חנית בן זקן 43504083 hannit@013.net מגידו אשקלון     502423767 5.09E+08 86711331

10970 שמואל כהן 26862813 samuelco@012.ne6 אריה בן אליעזר ירושלים     26767733 5.29E+08

10971 שמואל כהן 26862813 samuelco@012.ne6 אריה בן אליעזר ירושלים     26767733 5.29E+08

10972 שמואל כהן 26862813 samuelco@012.ne6 אריה בן אליעזר ירושלים     26767733 5.29E+08

10973 מרים מלמד 51090850 ruth.mela@gmail. אברהם שיף 1 ירושלים     25861181 5.28E+08

10974 מרים מלמד 51090850 ruth.mela@gmail. אברהם שיף 1 ירושלים     25861181 5.28E+08

10975 אביתר אבן 36160901 h.evyatar@gmail.c שמעון פרוג 3 רמת גן     546966449

10976 אביתר אבן 36160901 h.evyatar@gmail.c שמעון פרוג 3 רמת גן     546966449

10977 tamir goldberg 2.05E+08 thg6441@gmail.coAvraham ShternJerualem     548059799

10978 מיכאל וייסבך 11285962 we.michael@gma הזית רחוב אחיט מושב 050‐7786868

10981 ערן שפירא 5.88E+08 eranshapiro@013 גולומב 40/6 רמת השרון 47207   35403905 36459186

10983 מיוחס לוי 4329835 mylevi@gmail.comשמואל עדן 6 דיר ירושלים 97580   25834384 5.47E+08 7.75E+08

10984 מיוחס לוי 4329835 mylevi@gmail.comשמואל עדן 6 דיר ירושלים 97580   25834384 5.47E+08 7.75E+08

10985 חני בר אור 12298618 chanibaror@yahoo הנחלים 14 אדם 90632   054‐7651905

10986 חני בר אור 12298618 chanibaror@yahoo הנחלים 14 אדם 90632   054‐7651905

10987 אושרי כהן 3E+08 oshricohen@013.n כצנלסון 45 גבעתיים 53216   37315821 5.45E+08

10988 אושרי כהן 3E+08 oshricohen@013.n כצנלסון 45 גבעתיים 53216   37315821 5.45E+08

10989 אילן בניימינוביץ 3.04E+08 ilanjazz@gmail.co חניתה 65 חיפה     052‐3427629 052‐23224

10990 אילן בניימינוביץ 3.04E+08 ilanjazz@gmail.co חניתה 65 חיפה     052‐3427629 052‐23224

10991 יסמין סאלח 37621612 YASMIN‐S@ZAHAV המליץ 10 תל אביב     526629000

10992 יסמין סאלח 37621612 YASMIN‐S@ZAHAV המליץ 10 תל אביב     526629000

10993 ברוך אסוס 27245604 baruchassus@gma סטרומה 25/2 נהריה     0544‐902486 0547‐4299

10994 ברוך אסוס 27245604 baruchassus@gma סטרומה 25/2 נהריה     0544‐902486 0547‐4299

10995 מעין אביבי 36551893 mayavivi@walla.co הזית 24 קרית עקרון     507778555

10996 מעין אביבי 36551893 mayavivi@walla.co הזית 24 קרית עקרון     507778555

10997 מעין אביבי 36551893 mayavivi@walla.co הזית 24 קרית עקרון     507778555

10998 מעין אביבי 36551893 mayavivi@walla.co הזית 24 קרית עקרון     507778555

10999 נתנאל עמיחי 34516666 netanela@medtec האלון 223 הר אדר 90836   523469658

11000 נתנאל עמיחי 34516666 netanela@medtec האלון 223 הר אדר 90836   523469658

11001 מאיר הדר 58481151 mh64@walla.com הדקל 16\ 465 טבריה 14405   528766610 5.26E+08

11002 מאיר הדר 58481151 mh64@walla.com הדקל 16\ 465 טבריה 14405   528766610 5.26E+08

11003 ניסים לוגסי 56176209 yasminlougassi@y דקר 66/2 אשדוד     08‐8552516

11004 ניסים לוגסי 56176209 yasminlougassi@y דקר 66/2 אשדוד     08‐8552516

11005 תומר ברנוי 36066306 swetty_1@walla.c זבוטינסקי 12 פתח תיקוה     542331356

11006 תומר ברנוי 36066306 swetty_1@walla.c זבוטינסקי 12 פתח תיקוה     542331356

11007 ברוך טובור 54709027 b67639@bezeqint נץ החלב 4/1 מודיעין 71700   774236075 5.24E+08

11008 ברוך טובור 54709027 b67639@bezeqint נץ החלב 4/1 מודיעין 71700   774236075 5.24E+08

11009 שרה בן‐ימין 13607833 sarabenj@zahav.n סמטת יעבץ 6 זכרון יעקב 30900   523378165 46398319

11010 שרה בן‐ימין 13607833 sarabenj@zahav.n סמטת יעבץ 6 זכרון יעקב 30900   523378165 46398319

11011 אמיר פרוכטר 25600107 pninitamir@013.n מוטה גור 3 קרית מוצקי 26231   504560864

11012 רוני ארז 24148819 rony_e@rad.com הר ארגמן 5\950 מכבים 71908   507898491

11013 רוני ארז 24148819 rony_e@rad.com הר ארגמן 5\950 מכבים 71908   507898491

11014 אילן אדמון 27226349 ilan_admon@yaho שינקין 15 תל אביב     052‐5553269

11015 אילן אדמון 27226349 ilan_admon@yaho שינקין 15 תל אביב     052‐5553269

11016 איריס פרוסקורוב 3.07E+08 proskurov@rambl גבעת שמוארחבת אילן 8א     524262451

11017 איריס פרוסקורוב 3.07E+08 proskurov@rambl גבעת שמוארחבת אילן 8א     524262451

11018 רוית גוהרי ברוש 37288438 ravit_go@hotmail יוסף 11 דירה 1 נתניה 42524   0524‐206143 09‐832156

11019 רוית גוהרי ברוש 37288438 ravit_go@hotmail יוסף 11 דירה 1 נתניה 42524   0524‐206143 09‐832156

11020 רפי שחק 60862042 rafishahak@bezeq האודם 27 שוהם 73142   547476553 03‐9732407

11021 רפי שחק 60862042 rafishahak@bezeq האודם 27 שוהם 73142   547476553 03‐9732407

11022 לבנה מכלוף 22570931 levanam@netvisio אלתרמן 21 תל אביב     050‐8787765

11023 לבנה מכלוף 22570931 levanam@netvisio אלתרמן 21 תל אביב     050‐8787765

11024 יהודה מרציאנו 22187330 y‐m‐r@012.il.net רינה 16 הרצליה 84226   99555185

11025 יהודה מרציאנו 22187330 y‐m‐r@012.il.net רינה 16 הרצליה 84226   99555185

11026 ש. מ. 22692586 mimi237@zahav.n רחל 31 חיפה 34402   48102839 5.24E+08

11027 מאמון בוטו 34803486 mamon27@012.n חיננית 12/12 נצרת עילית 17861   523588030 46010319 46010319



11028 מאמון בוטו 34803486 mamon27@012.n חיננית 12/12 נצרת עילית 17861   523588030 46010319 46010319

11029 אביחי בוני 2E+08 avichai14@hotma הצלע רמת גן 52572   776632468 5.45E+08 7.77E+08

11030 גל קרן 29572369 galodeah@013.ne תל חי 48 רמת גן     054‐7769430 03‐574090

11031 גל קרן 29572369 galodeah@013.ne תל חי 48 רמת גן     054‐7769430 03‐574090

11032 אפרים קונסטבלר 12510350 konief@gmail.com40 איתמר בן אבי נסציונה 74051   547525919

11033 אפרים קונסטבלר 12510350 konief@gmail.com40 איתמר בן אבי נסציונה 74051   547525919

11034 יוסי בלטר 69313344 yossi1b@gmail.co הערבה 1 חדרה 38245   527456198 46221405 46221405

11035 יוסי בלטר 69313344 yossi1b@gmail.co הערבה 1 חדרה 38245   527456198 46221405 46221405

11036 אסנת זכריה 55721310 osnat.ze@gmail.co הרב בלוי 49 פתח תקוה 49622   03‐9343325 054‐49344

11037 איליה ברונשטיין 3.07E+08 ilspartak@yahoo.c75\29רח.הציונות אשדוד 77456   08‐8554450 050‐90293

11038 איליה ברונשטיין 3.07E+08 ilspartak@yahoo.c75\29רח.הציונות אשדוד 77456   08‐8554450 050‐90293

11039 נחום נתן 3398948 nahum‐es@smile. הברזל 34 תל אביב 69710   03‐6486502 052‐24601 03‐7676927

11040 יבגני גרוזדב 3.11E+08 Jeka.mail@gmail.c העצמאות 18 אשדוד     052‐6460280

11041 יבגני גרוזדב 3.11E+08 Jeka.mail@gmail.c העצמאות 18 אשדוד     052‐6460280

11044 roza levitin 3.06E+08 genadyko@bezeqiarbel 22 karmiel 21821   49587469 5.08E+08 49587469

11045 אלינה מימון 3.07E+08 elina17@zahav.neכלית ההרים 5 די מודיעין 71700   546323557

11046 אלינה מימון 3.07E+08 elina17@zahav.neכלית ההרים 5 די מודיעין 71700   546323557

11047 גרי יוגב 54200266 gery@septier.comנפתלי בן אפריים רחובות 76217   08‐9353926 054‐69694

11048 גרי יוגב 54200266 gery@septier.comנפתלי בן אפריים רחובות 76217   08‐9353926 054‐69694

11049 אפרת בינדר 59254771 leshem@netvision הראשונים 10 הוד השרון     522783405 97405132

11050 אפרת בינדר 59254771 leshem@netvision הראשונים 10 הוד השרון     522783405 97405132

11051 חיה רשף 51667152 chreshef@netvisio המייסדים 10 ב' כפר סבא     050‐5581032

11052 ואדים ליפובצקי 3.11E+08 vadster@gmail.co מינץ פתח תקווה     077‐7879805 5.45E+08

11053 ואדים ליפובצקי 3.11E+08 vadster@gmail.co מינץ פתח תקווה     077‐7879805 5.45E+08

11055 oleg kiss 3.09E+08 alex001@bk.ru eilat 4 holon     545633863

11056 עופר פרישמן 2E+08 oferfrish@gmail.co ארלוזורוב 20 כפר סבא 44453   97674970 5.48E+08

11057 עופר פרישמן 2E+08 oferfrish@gmail.co ארלוזורוב 20 כפר סבא 44453   97674970 5.48E+08

11058 עופר פרישמן 2E+08 oferfrish@gmail.co ארלוזורוב 20 כפר סבא 44453   97674970 5.48E+08

11059 נועה בן יעקב 39317565 noabj84@gmail.co ארלוזורוב 20 כפר סבא 44453   97674970 5.48E+08

11060 נועה בן יעקב 39317565 noabj84@gmail.co ארלוזורוב 20 כפר סבא 44453   97674970 5.48E+08

11061 evgeny reznik 3.19E+08 ivgenir@012.net.ilzeev sherf 24/6 jerusalem 97842   544971976 5.45E+08

11062 איריס ברלד 22054415 iris.berlad@ge.comבעל שם טוב 7א חיפה 33724   04‐8327751 0505‐2224

11063 איריס ברלד 22054415 iris.berlad@ge.comבעל שם טוב 7א חיפה 33724   04‐8327751 0505‐2224

11064 עליזה בן גיגי 51793230 barakbg@012.net ארלוזורוב 30 חדרה 38222   46322693 5.25E+08 04‐6322693

11065 גיליה רביד 52352960 ravidnm@netvisio דה לה רינה 11 תל‐אביב 69545   03 6471833

11066 יניב נור 35818160 nuryaniv@gmail.c 66 התיכון חיפה 052‐5534117 7.77E+08

11067 ארז דיקמן 24105629 dikman@netvision הסוכה 3ב זכרון יעקב 30900   542011241 46292922

11068 ארז דיקמן 24105629 dikman@netvision הסוכה 3ב זכרון יעקב 30900   542011241 46292922

11069 shelley schapiro 3.13E+08 shelleyschapiro@y 1ben yehuda ranana     97410018 5.48E+08

11070 shelley schapiro 3.13E+08 shelleyschapiro@y 1ben yehuda ranana     97410018 5.48E+08

11071 נחשון הורביץ 3.02E+08 nachshon_h@wall גבעת שושנה צפת     46974207 5.07E+08

11072 נחשון הורביץ 3.02E+08 nachshon_h@wall גבעת שושנה צפת     46974207 5.07E+08

11073 אורן בן יוסף 23979248 orenb@go2uti.co. גפן 7 מתן 53438   528890079

11074 אורן בן יוסף 23979248 orenb@go2uti.co. גפן 7 מתן 53438   528890079

11075 אורן בן יוסף 23979248 orenb@go2uti.co. גפן 7 מתן 53438   528890079

11076 עקיבא גרינבוים 52107927 akivag@012.net.il כלנית 252 צור  ‐הדסה 99875   02‐5340651 0526‐7878 153‐2‐5340651

11077 יוליה ליפובצקי 3.17E+08 julia.dick@gmail.c פתח‐תקווהמינץ 20 49354   547254748 7.78E+08

11078 יוליה ליפובצקי 3.17E+08 julia.dick@gmail.c מינץ 20 פתח‐תקווה 49354   547254748 7.78E+08

11079 דרור קליין 35995836 klaindror@yahoo. מגדים מגדים     542310464

11080 דרור קליין 35995836 klaindror@yahoo. מגדים מגדים     542310464

11081 סימון גדג' 22355978 simon@mg4u.co.i שד 'הרצל 1 אשדוד     88640999 5.06E+08 88650888

11082 סימון גדג' 22355978 simon@mg4u.co.i שד 'הרצל 1 אשדוד     88640999 5.06E+08 88650888

11083 אברהם אלינגולד 68490036 abrahme@kalumo קבוץ אלומותאלומות 15223   04‐6653420 050‐57853

11084 אברהם אלינגולד 68490036 abrahme@kalumo קבוץ אלומותאלומות 15223   04‐6653420 050‐57853

11085 אייל קולמן 42343426 ekolman@gmail.co מנחם בגין 77 פתח תקווה     052‐2945974 052‐57152

11086 אייל קולמן 42343426 ekolman@gmail.co מנחם בגין 77 פתח תקווה     052‐2945974 052‐57152

11087 מאיר שגיא 67262907 meir.saggie@gma עיו חנוך 14 גני תקוה 55900   03‐5341535 052‐22233 03‐5355685

11088 מאיר שגיא 67262907 meir.saggie@gma עיו חנוך 14 גני תקוה 55900   03‐5341535 052‐22233 03‐5355685

11089 אמיר כהנוביץ 37262573 amirkah@hotmail שיינקין 49 תל אביב     052‐3718515

11090 אמיר כהנוביץ 37262573 amirkah@hotmail שיינקין 49 תל אביב     052‐3718515

11091 תמר מרקוביץ 38242566 tamarm@boi.gov.מנדלי מוכר ספרי ירושלים     052‐4463886

11092 מאיה כהני 25610940 MAYAK121@WAL גרשום 3 רמת‐גן     779159155 5.07E+08

11093 מאיה כהני 25610940 MAYAK121@WAL גרשום 3 רמת‐גן     779159155 5.07E+08

11094 מיכל לייטנר 34564450 michalleitner@wa רמז 23 גבעתיים     523936756

11095 עידן כהן 36213379 idan.cohen10@gm דרך הכפר 62 כפר ויתקין 40200   052‐2778551 077‐21019

11096 עידן כהן 36213379 idan.cohen10@gm דרך הכפר 62 כפר ויתקין 40200   052‐2778551 077‐21019

11097 יוסי בצרי 60403920 yosi886@walla.co אהרונוביץ 5 פ"ת     522735460

11098 יוסי בצרי 60403920 yosi886@walla.co אהרונוביץ 5 פ"ת     522735460

11099 מוטי אדרי 23853740 MOTIEDRI@BEZEQ הגומא 4 מעלה אדומ 98537   25353735 5.26E+08

11100 אורן שכרוף 37467925 shakarof@hotmai המסגר 10 פינת  תל אביב     543975920

11101 yaron weissman 24057655 yaronw@go2uti.co הכרמל 27 בית דגן 50200   03‐9604592

11102 yaron weissman 24057655 yaronw@go2uti.co הכרמל 27 בית דגן 50200   03‐9604592

11103 שירה שאול 60741477 shirashaul@gmail. עמק איילון 13 גבעת זאב 90917   549433733

11104 שירה שאול 60741477 shirashaul@gmail. עמק איילון 13 גבעת זאב 90917   549433733

11105 עופר לוי 24614299 ofer.levi@ness.com אבני חושן 4/4 מודיכין     507245013

11106 עופר לוי 24614299 ofer.levi@ness.com אבני חושן 4/4 מודיכין     507245013

11107 משה אדר 58445495 adar.moshe@gma6 רח 'עמק האלה מודיעין 71722   547902996

11108 משה אדר 58445495 adar.moshe@gma6 רח 'עמק האלה מודיעין 71722   547902996

11109 בוריס ליכט 3.1E+08 verbor@gmail.com דולפין 1 חולון     507156601

11110 נטליה ברונשטיין 3.17E+08 natalti@yahoo.com הציונות 75/29 אשדוד 77456   526882846 5.09E+08 88554450

11111 נטליה ברונשטיין 3.17E+08 natalti@yahoo.com הציונות 75/29 אשדוד 77456   526882846 5.09E+08 88554450

11112 אתי אלישקוב 34092304 esystem@bezeqin מנחם בגין 10 חולון     505534100



11113 אתי אלישקוב 34092304 esystem@bezeqin מנחם בגין 10 חולון     505534100

11114 רונית נופר לבל 22061113 nofarq@walla.co.i מעלה דולב רמת ישי 30095   526320759

11115 רונית נופר לבל 22061113 nofarq@walla.co.i התשבי 33 קרית טבעון 36086   526320759

11116 יבגני שטיימן 3.24E+08 denisaelita@gmai קרית ביאליקהשקדים 2 27043   523560037

11117 יבגני שטיימן 3.24E+08 denisaelita@gmai קרית ביאליקהשקדים 2 27043   523560037

11118 עובדיה משולמי 36455392 voodd@walla.com ד.נ הנגב יבול 85487   545684378

11119 עובדיה משולמי 36455392 voodd@walla.com ד.נ הנגב יבול 85487   545684378

11123 יוסי ויינר 10665156 yossiwi1@gmail.co רח 'התמר 4 עפרה 90627   054‐7715656

11124 יוסי ויינר 10665156 yossiwi1@gmail.co רח 'התמר 4 עפרה 90627   054‐7715656

11125 מיכאל ולקר 3.09E+08 julek27@bezeqint שומרון 5/17 אשדוד 77719   054‐4270571

11126 רועי לוי 34288548 levi.roy78@gmail. גאולה 14 רעננה     052‐5522998 052‐83824

11127 רותי בר 22444186 ruthbbb@gmail.co דיין 6 משה יהוד     524282465

11128 מירי עקיבא 25268822 miri@giview.com שוהם 5 רמת גן 52521   03‐7534400 03‐7534401

11131 יוגב אנונו 40435885 yogev_anunu@ho 300 נתיב הגדוד 90676   054‐5305205 02‐9941571

11132 stefan weissfeiler 3048063 stefanil@isdn.net. השייטת 9/6 נס ציונה 74208   39673006 5.27E+08 39653932

11133 stefan weissfeiler 3048063 stefanil@isdn.net. השייטת 9/6 נס ציונה 74208   39673006 5.27E+08 39653932

11134 guy gubi 40059198 guygubi@gmail.co ביאליק 13/1 באר שבע     054‐5617788

11135 חיים כהן 69237295 pinkic@walla.com32/22 החלמונית ראשל"צ 75420   525773636

11136 חיים כהן 69237295 pinkic@walla.com32/22 החלמונית ראשל"צ 75420   525773636

11137 Barak Shapira 40795643 barak.shapira@gm2 הכנסת הגדולה תל אביב     052‐3416281

11138 Barak Shapira 40795643 barak.shapira@gm2 הכנסת הגדולה תל אביב     052‐3416281

11139 מירה נדבך 50351501 baemek@gmail.co מעין4 גשר     505850980

11140 איגור גורזילצן 3.21E+08 igor.olg@gmail.co רימלט 4 באר שבע     050‐8138382

11141 איגור גורזילצן 3.21E+08 igor.olg@gmail.co רימלט 4 באר שבע     050‐8138382

11142 דב אדלר 28111730 5adler@walla.com אהרון קציר 2/1 בארשבע     86103099 5.43E+08

11143 דב אדלר 28111730 5adler@walla.com אהרון קציר 2/1 בארשבע     86103099 5.43E+08

11144 יעקב אלון 68123405 yacov130@walla.c קרית שמונההירדן 12 10200   577793483 04‐693503 46800189

11146 איגור גורז'לצן 3.21E+08 igor.olg@gmail.co רימלט 4 באר שבע     508128382

11147 יובל הדר 33041625 yuvalhad@yahoo. קהילת ורשה 59 תל אביב 69702   525219912

11148 יובל הדר 33041625 yuvalhad@yahoo. קהילת ורשה 59 תל אביב 69702   525219912

11149 איגור ניקולייב 3.17E+08 als654@rambler.r בני אור 64/2 באר שבע     545911059 5.48E+08

11150 עוזיאל כהן 54298740 uzziel@hrhevron.c כח 'באייר 76 אלון שבות 90433   29938235 5.29E+08

11151 גילי חן 27439884 marmani1@gmail. סוקולוב 11 נהריה 22104   077‐9102122 050‐55000 077‐2345703

11152 גילי חן 27439884 marmani1@gmail. סוקולוב 11 נהריה 22104   077‐9102122 050‐55000 077‐2345703

11153 סבטלנה כצנלסון 3.15E+08 svetak@bezeqint.11 המלך אליקים אשדוד     052‐3246537

11154 סבטלנה כצנלסון 3.15E+08 svetak@bezeqint.11 אליקים המלך אשדוד 052‐3246537

11155 ניר שושן 31883390 nir.shoshan@hans13/1 נחמן סירקין אשדוד     050‐8575152

11156 ניר שושן 31883390 nir.shoshan@hans13/1 נחמן סירקין אשדוד     050‐8575152

11157 פולינה פנקרטוב 3.09E+08 p_polinka@yahoo שד 'אליהו 16 מזכרת בתי     528738255

11158 פולינה פנקרטוב 3.09E+08 p_polinka@yahoo שד 'אליהו 16 מזכרת בתי     528738255

11159 אלה מילטר 15448327 rmilter@bezeqint. מואב 8/7 ערד 89031   507616740 89955274

11160 נתן גדלוב 3.04E+08 antatoli2@walla.c5 גלבוע 48 דירה עפולה     507842108

11161 נתן גדלוב 3.04E+08 antatoli2@walla.c5 גלבוע 48 דירה עפולה     507842108

11162 rshwan slmn 3.12E+08 rshwan2@live.com עשהאל14 יורשלים 93552   543020123

11163 rshwan slmn 3.12E+08 rshwan2@live.com עשהאל14 יורשלים 93552   543020123

11164 אהרון כרמלי 25698473 aharonka@zahav. בן אליעזר 45/2 רמת גן 52290   35743696 5.06E+08

11165 קובי עדי 33828955 kobisa2@017.net.בית שערים 4 דיר חולון 58823   35589725 5.26E+08

11166 קובי עדי 33828955 kobisa2@017.net.בית שערים 4 דיר חולון 58823   35589725 5.26E+08

11167 יוסי שטרן 57151672 stern9@kbm.org.i כפר בלום גלכפר בלום     544400317

11168 יוסי שטרן 57151672 stern9@kbm.org.i כפר בלום גלכפר בלום     544400317

11169 מור ורשבסקי 3.01E+08 morvarshavsky@h הפרדס 18 רמות השבי 45930   526686399 97434946

11170 מור ורשבסקי 3.01E+08 morvarshavsky@h הפרדס 18 רמות השבי 45930   526686399 97434946

11172 אריאלה תעשה 57441032 ariela‐t@bezeqint הרמבם 7 פרדסיה 42815   09‐8945478 054‐22933

11173 מוחמד נעאמנה 54810734 naamna@yahoo.cשכונת ואדי אלעי עראבה 30812   04‐6744480 052‐65008

11174 מרדכי אואקרט 78127636 mavakrat@gmail.c אוהד אוהד 85450   89982557 5.46E+08 89987093

11175 מרדכי אואקרט 78127636 mavakrat@gmail.c אוהד אוהד 85450   89982557 5.46E+08 89987093

11176 לאונד כצמן 3.04E+08 toyleon@gmail.co הגליל 7/1 בית שמש     544225680

11177 לאונד כצמן 3.04E+08 toyleon@gmail.co הגליל 7/1 בית שמש     544225680

11178 שולה מכלוף 68689892 boaz_machluf@wמושב בית שמושב בית שקמה 79105   544905043 5.46E+08 86729958

11179 שולה מכלוף 68689892 boaz_machluf@wמושב בית שמושב בית שקמה 79105   544905043 5.46E+08 86729958

11180 יאן פלדמן 3.09E+08 yanfeldlaw@gmai השקמה 10 בת‐ים 59577   546201977 5.46E+08

11181 יאן פלדמן 3.09E+08 yanfeldlaw@gmai השקמה 10 בת‐ים 59577   546201977 5.46E+08

11182 nava enosh 8540387 navaenosh@gmail הרימון 111 שורש 90860   25332231 5.44E+08 25333540

11183 חן ברנד 39134937 chen.brand@gmai ההגנה 9ב/10 ירושלים     547407735

11184 רם פרייס 28926491 barmor77@zahav. נוה אפרים מאתרוג 21     525571255 5.22E+08

11185 ליאור אוסטרזצר 33593005 269lo@walla.com מאפו 6 ראשון לציון     528816684

11186 ליאור אוסטרזצר 33593005 269lo@walla.com מאפו 6 ראשון לציון     528816684

11187 דיקלה כהן 37116134 dikla9585@iol.co.i התאנה 3.12 גבעת זאב 90917   508840546 5.24E+08

11188 דיקלה כהן 37116134 dikla9585@iol.co.i התאנה 3.12 גבעת זאב 90917   508840546 5.24E+08

11189 גבריאל בן טסגל 3.04E+08 gbentasgal@yahooעמק איילון 31 דיר מודיעין     527076638

11190 גבריאל בן טסגל 3.04E+08 gbentasgal@yahooעמק איילון 31 דיר מודיעין     527076638

11191 שיר ורד 55644132 shir20@gmail.comשלומציון המלכה פתח תקווה 49271   054‐9991727 03‐934581

11192 לארי לאב 17703190 larryloev@013.net מעלה לבונהד.נ .אפרים 44825   528749020

11193 לארי לאב 17703190 larryloev@013.net מעלה לבונהד.נ .אפרים 44825   528749020

11194 שיר ורד 55644132 shir20@gmail.comשלומציון המלכה פתח תקווה     054‐9991727

11195 שיר ורד 55644132 shir30@gmail.com שלומציון 4 פתח תקווה     549991727

11196 שיר ורד 55644132 shir30@gmail.com שלומציון 4 פתח תקווה     549991727

11197 נירית מדמוני 37673134 niritma@nana10.c בני נצרים יבול     547775355 89960527 89960527

11199 אהרן בקשט 41462722 bakst1@netvision ז'בוטינסקי 35 רמת גן 52511   03‐6135830 03‐6139568

11200 אהרן בקשט 41462722 bakst1@netvision ז'בוטינסקי 35 רמת גן 52511   03‐6135830 03‐6139568

11201 יגאל לוי 10084630 yigallevy@yahoo.c27 שדרות נורדאו תל אביב     523220507

11202 גלי שביט 29289170 gali.shavitt@gmai חיים לבנון 95 תל אביב     050‐8870238



11203 גלי שביט 29289170 gali.shavitt@gmai חיים לבנון 95 תל אביב     050‐8870238

11204 Konstantin Adamsky 3.06E+08 kostik@mac.com חרצית 4 גדרה 70700   88591385 5.44E+08

11206 שרון שמעוני 29547387 sharon.shimony@ יעקב חזן 7 תל אביב 69358   054‐6503702

11207 דורותי סבן 69263549 dsaban@actcom.c מקור חיים7 ירושלים 93465   26710184 5.07E+08

11208 דורותי סבן 69263549 dsaban@actcom.c מקור חיים7 ירושלים 93465   26710184 5.07E+08

11209 נדב בן דעת 34419051 nadav_bd@yahoo רח דגניה 33 נתניה     542461676 5.06E+08

11210 צבי ליקבורניק 55931265 likz@015.net.il השקד 10 נס ציונה 74087   08‐9407230 08‐9300450

11211 שאול פלד 23653850 shaulpeled@yahoo ירושלים 43 כרכור 37076   544966234

11212 לואיז פןקס 3.06E+08 fox.louise@gmail.c מושב אדרת אדרת     02‐9913308

11213 לואיז פןקס 3.06E+08 fox.louise@gmail.c מושב אדרת אדרת     02‐9913308

11214 אוהד כהן 24285058 headyco@walla.co רובוביץ 2.16 ירושלים 93811   052‐3670076

11215 אוהד כהן 24285058 headyco@walla.co רובוביץ 2.16 ירושלים 93811   052‐3670076

11216 עמי דנא 54073861 ami@maaganm.co 1 מעגן מיכאל 37805   04‐6243332 5.23E+08

11217 עמי דנא 54073861 ami@maaganm.co 1 מעגן מיכאל 37805   04‐6243332 5.23E+08

11218 משה אודלס 10620854 ODLS22@012.NET צוקרמן 41 יהוד 56201   03‐5362984 054‐81444

11219 מאיה פוקסמן 25132184 maya@fox‐man.co,36 קורא הדורות ירושלים     546650184 5.44E+08

11220 נדב כהן 39847520 knadavcohen@gm בר יוחאי 6 בר יוחאי 13912   578161807

11221 נדב כהן 39847520 knadavcohen@gm בר יוחאי 6 בר יוחאי 13912   578161807

11222 לב מנדלבלט 3.04E+08 concil@012.net.il השבעה 5 נתניה 42306   98334698 5.48E+08

11223 לב מנדלבלט 3.04E+08 concil@012.net.il השבעה 5 נתניה 42306   98334698 5.48E+08

11224 תומר גורפינקל 40466153 tomig80@gmail.co אילנות מושב צור מ 42810   549913007

11225 תומר גורפינקל 40466153 tomig80@gmail.co אילנות מושב צור מ 42810   549913007

11226 יוסף לחוד 36357804 lahoud@bgu.ac.il ג'יש גוש‐חלג'יש גוש‐חלב 13872   545949549 46989541

11227 יוסף לחוד 36357804 lahoud@bgu.ac.il ג'יש גוש‐חלג'יש גוש‐חלב 13872   545949549 46989541

11228 רן אלי 32068926 raneli1974@walla9/23 ליכטנשטיין י‐ם     502725052

11229 רן אלי 32068926 raneli1974@walla9/23 ליכטנשטיין י‐ם     502725052

11230 יוסף רוזנצויג 51241107 yrozen11@bezeqi  חכים אליהו 4 תל אביב 69120   524230030 36427017

11231 יוסף רוזנצויג 51241107 yrozen11@bezeqi  חכים אליהו 4 תל אביב 69120   524230030 36427017

11233 עידן גל 28847051 idanayagal@gmail מושב דלתוןמושב דלתון 34     722327708 46827946 7.22E+08

11235 יונתן דולן 36692853 dolan29@yahoo.c עין‐רוגל 19 ירושלים 93543   548122628 26724369

11236 שבתאי שמלאשוילי 27326354 SHABTSH@WALLA קלישר 22 פתח תקוה     507668733 39723504 39723507

11237 מאור משיח 40334427 maor3011@gmail אביטל 68/1 יקנעם 20692   524304447

11238 מאור משיח 40334427 maor3011@gmail אביטל 68/1 יקנעם 20692   524304447

11239 רחלי אסלמן 69115954 asselmanr@tbsi.co7 טשרניחובסקי חולון 58381   35059393 5.08E+08 39262299

11240 רחלי אסלמן 69115954 asselmanr@tbsi.co7 טשרניחובסקי חולון 58381   35059393 5.08E+08 39262299

11241 עירא לאור 55283691 iralaor@gmail.com 4 גרניט העין ראש 48541 03‐9384037 054‐24553

11242 עירא לאור 55283691 iralaor@gmail.com גרניט 4 ראש העין 48541   03‐9384037 054‐24553

11243 אברהם ג'נאח 48062947 abraham.genach@ עזרא 18 נתניה 42427   09‐8354455 050‐74320 09‐8354455

11244 אברהם ג'נאח 48062947 abraham.genach@ עזרא 18 נתניה 42427   09‐8354455 054‐64291 09‐8354456

11245 אלקס סמולניצקי 3.14E+08 djacobsen@execs. משה סתוי 6 באר שבע 85645   525448860

11246 שלו לוי 40460875 sh_lv@netvision.n נחל צין 4/31 חדרה     506332295

11247 שלו לוי 40460875 sh_lv@netvision.n נחל צין 4/31 חדרה     506332295

11248 מרי הדס 65412884 shlomo1937@bez סמילנסקי70/6 נתניה 42433   98626115

11249 מרי הדס 65412884 shlomo1937@bez סמילנסקי70/6 נתניה 42433   98626115

11250 מרי הדס 65412884 shlomo1937@bez סמילנסקי70/6 נתניה 42433   98626115

11251 נסים נחום 24398828 nissim@lachish.or קדש 39/31 אשקלון 78501   052‐5541222

11252 נסים נחום 24398828 nissim@lachish.or קדש 39/31 אשקלון 78501   525541222 86871674

11253 איגור ריבקובסקי 3.07E+08 ilrs@zahav.net.il סמטת הלוטם 27 רמת ישי     46540291 5.24E+08

11254 איגור ריבקובסקי 3.07E+08 ilrs@zahav.net.il סמטת הלוטם 27 רמת ישי     46540291 5.24E+08

11255 dima rozenberg 3.07E+08 dimaroz1@bezeqi kovshey aherm bat‐yam 59649   526025278 35535004

11256 dima rozenberg 3.07E+08 dimaroz1@bezeqi kovshey aherm bat‐yam 59649   526025278 35535004

11257 מתן יוספסברג 26666479 matany68@gmail. בני משה 31 תל אביב     544293949

11258 מוטי מוטולה 23056880 mmotola@iai.co.ilרבי משה בן נחמ ראשון לציון 75519   39586207 5.29E+08

11259 מוטי מוטולה 23056880 mmotola@iai.co.ilרבי משה בן נחמ ראשון לציון 75519   39586207 5.29E+08

11260 אורן סוקניק 31812274 osukenik@hotmai מבשרת ציוןהפלמח 62     549988721

11261 אורן סוקניק 31812274 osukenik@hotmai מבשרת ציוןהפלמח 62     549988721

11262 אלירן שמול 21342795 eliransl@rail.co.il יבנה 6 קרית מוצקי     526585252 5.27E+08

11263 אלירן שמול 21342795 eliransl@rail.co.il יבנה 6 קרית מוצקי     526585252 5.27E+08

11264 סרחיו חולי 15511785 sergiohouli@hotm אין רמת  קיבוץ 90900   505829329

11265 סרחיו חולי 15511785 sergiohouli@hotm אין רמת  קיבוץ 90900   505829329

11266 ספי וגנר 25604968 sefoni@gmail.com ארבל 132 אלפי מנשה 44851   054‐6610645 054‐67855

11267 ספי וגנר 25604968 sefoni@gmail.com ארבל 132 אלפי מנשה 44851   054‐6610645 054‐67855

11268 Ruth Yasur 31094774 rshekyasur@gmai טרומפלור 42 תל אביב 63425   36295098 36295098

11269 Ruth Yasur 31094774 rshekyasur@gmai טרומפלור 42 תל אביב 63425   36295098 36295098

11272 merav liron 2200220 merav‐liron@013. raanna raanna     506890794

11273 משה שמלי 55119275 dinenos06@walla. אנילביץ 5 ק .מוצקין 26321   48767177 5.22E+08

11275 הראל שדה 24958084 rlrl24@walla.com וינגייט 6 רעננה 43587   505929238

11276 הראל שדה 24958084 rlrl24@walla.com וינגייט 6 רעננה 43587   505929238

11277 magdalena stroe 3.27E+08 mgdlnstroe@yaho33/8 קיבוץ גלויות אשדוד 77350   546986882

11278 magdalena stroe 3.27E+08 mgdlnstroe@yaho33/8 קיבוץ גלויות אשדוד 77350   546986882

11279 אדית כהן 69775146 edit_hc@012.net. בן‐יהודה 17 פתח‐תקווה 49373   03‐9247721 5.45E+08 03‐9242353

11280 אדית כהן 69775146 edit_hc@012.net. בן‐יהודה 17 פתח‐תקווה 49373   03‐9247721 5.45E+08 03‐9242353

11281 שמעון תורגמן 67602284 trshimon@neto.ne4 אברהם שפירא נתניה 42317   09‐8346341 052‐33945

11282 עידו שדה 28098416 guti55@walla.com עיינות 6 דירה 3 ערד     547475450 89493585

11283 עידו שדה 28098416 guti55@walla.com עיינות 6 דירה 3 ערד     547475450 89493585

11284 נטלי חרנס 3.18E+08 natali69_2001@m61/11 קדיש לוז ק.מוצקין     545579070

11285 נטלי חרנס 3.18E+08 natali69_2001@m61/11 קדיש לוז ק.מוצקין     545579070

11286 נטלי חרנס 3.18E+08 natali69_2001@m61/11 קדיש לוז ק.מוצקין     545579070

11287 אבי לרנר 68398510 yaron1445@walla עמק איילון 39/7 שוהם 60850   39730105 5.22E+08

11288 ציונה אלמקייס 56654544 692004@walla.co. נוף הגלעד בית שאן 10900   504047028 46581092 46531054

11289 ציונה אלמקייס 56654544 692004@walla.co. נוף הגלעד בית שאן 10900   504047028 46581092 46531054

11290 אורית זילברשטיין 27718345 oritzil@netvision.n מנחם בגין 1 נתניה     524455408 5.03E+08



11291 אורית זילברשטיין 27718345 oritzil@netvision.n מנחם בגין 1 נתניה     524455408 5.03E+08

11292 בת שבע יצחקי 52917614 batshy@gmail.com רעות 32 הוד השרון 45296   050‐7473009 09‐748703

11293 בת שבע יצחקי 52917614 batshy@gmail.com רעות 32 הוד השרון 45296   050‐7473009 09‐748703

11294 סבטלנה ירפילב 3.18E+08 sveta.ye@gmail.coHakanaim 35/2 Arad 89013   546262541 5.46E+08

11295 בגית סעדון 37615119 bagits@walla.co.il קרן היסוד 25 בת ים     522575925 5.28E+08

11296 בגית סעדון 37615119 bagits@walla.co.il קרן היסוד 25 בת ים     522575925 5.28E+08

11297 סבטלנה ירפילב 3.18E+08 sveta.ye@gmail.co הקנאים 35/21 ערד 89013   546262541 5.46E+08

11299 tali o 3.19E+08 272tali@gmail.comg haifa     48200000

11300 miky engel 6672182 mikyengel@gmail. הרימונים 3 חדרה 38481   544982036 7.79E+08

11301 daniel avshalom 3.07E+08  megatr@bezeqintahva 18/28 haifa 35418   545280070

11303 נאור ללוש 32785032 NAOR5555@015.N16 שניאור זלמן ראשון לציון 0   03‐9414173 050‐40067

11304 נאור ללוש 32785032 NAOR5555@015.N16 שניאור זלמן ראשון לציון 0   03‐9414173 050‐40067

11305 מיכל גרוס 34894790 likemi1@walla.com שמשון 9 תל אביב     054‐4327515 03‐7608197

11306 מיכל גרוס 34894790 likemi1@walla.com שמשון 9 תל אביב     054‐4327515 03‐7608197

11307 מרדכי זק 51588481 motizak@walla.co כחל 24 להבים     86279080 5.06E+08 86279080

11308 מרדכי זק 51588481 motizak@walla.co כחל 24 להבים     86279080 5.06E+08 86279080

11309 מיכל מלר 42474973 inc10@hotmail.co ממ 12 חיפה 12345   656613133

11310 מיכל מלר 42474973 inc10@hotmail.co ממ 12 חיפה 12345   656613133

11311 איציק בן יהודה 23646326 itzikby@walla.co.i מנדלבלט 3.2 הרצליה 46445   054‐4573721

11312 איציק בן יהודה 23646326 itzikby@walla.co.i מנדלבלט 3.2 הרצליה 46445   054‐4573721

11313 מיכאל יניב 69006823 ymiki@012.net.il מגדל הלבנון 21/ מודיעין 71700   573302212

11314 מיכאל יניב 69006823 ymiki@012.net.il מגדל הלבנון 21/ מודיעין 71700   573302212

11315 מיכאל קושניר 16547556 kushnirn@gmail.co דרייפוס 57 חיפה     506406311

11316 מיכאל קושניר 16547556 kushnirn@gmail.co דרייפוס 57 חיפה     506406311

11317 נטע סבטי 21523014 omegam@walla.co תפוז 32 עומר     544240044 5.07E+08

11318 נטע סבטי 21523014 omegam@walla.co תפוז 32 עומר     544240044 5.07E+08

11319 שרה חלימי 3.24E+08 shalimi@hotmail.f שחל 63 ירושלים 93720   26790513 5.48E+08

11320 און קטלן 33441957 katalanon@gmail. נטועה 54 נטועה     052‐6008835 052‐60088

11321 און קטלן 33441957 katalanon@gmail. נטועה 54 נטועה     052‐6008835 052‐60088

11322 ג'רי ארנשטיין 26738119 nivim@globalsour דיסקין9 וילה 5 ירושלים 96440   054‐4841057 02‐567021 03‐9013313

11323 ג'רי ארנשטיין 26738119 nivim@globalsour דיסקין9 וילה 5 ירושלים 96440   054‐4841057 02‐567021 03‐9013313

11324 תום גורן 62898812 motnerog@gmail.111 שד 'רטשילד תל אביב 65271   544255245 36247580

11325 שמואל מרציאנו 68018241 vips@netvision.ne67 שבתאי הנגבי ירושלים 93825   26763808 5.77E+08 26296051

11326 שמואל מרציאנו 68018241 vips@netvision.ne67 שבתאי הנגבי ירושלים 93825   26763808 5.77E+08 26296051

11327 דודו אורינג 68759042 roki2000@bezeqin נחל תנינים 16 כפר יונה     542733777

11328 דודו אורינג 68759042 roki2000@bezeqin 16 תנינים נחל יונה כפר 542733777

11330 בני ששה 34271189 benny.shasha@hp הרצוג 101 אזור     528537505 5.29E+08

11331 ויטלי אקימקין 3.17E+08 vitamin0@walla.co8אברהם בלסבלג אשקלון     503139043 5.03E+08

11332 ויטלי אקימקין 3.17E+08 vitamin0@walla.co8אברהם בלסבלג אשקלון     503139043 5.03E+08

11333 חזי כהן 51240331 hezicohen@013.n 30 כרכום 12370   522793368 46935210

11334 חזי כהן 51240331 hezicohen@013.n 30 כרכום 12370   522793368 46935210

11335 איציק בניסטי 51992352 itsikb@sche.co.il מגדל העמקשושנת העמקים  10500   546597030

11336 איציק בניסטי 51992352 itsikb@sche.co.il מגדל העמקשושנת העמקים  10500   546597030

11337 רועי שליט 66442732 rshalit@gmail.com0 ביאליק 6 דירה באר שבע     508611027 97484240

11339 רעות מגידיש 36221950 reut195@walla.co מושב שלווהמושב שלווה 3 79593   054‐6964313

11340 אלי בן‐שושן 69768778 elib1@012.net.il מנחם בגין 5 נתניה     507231250 goodluck

11341 אלי בן‐שושן 69768778 elib1@012.net.il מנחם בגין 5 נתניה     507231250 goodluck

11342 לב וסילצנקו 3.09E+08 levasil@gmail.com12 חטיבת הראל חדרה     544326256

11343 לב וסילצנקו 3.09E+08 levasil@gmail.com12 חטיבת הראל חדרה     544326256

11344 רותי קינן 52596491 rutik@ksaba.co.il הרצל 42 כפר סבא     052‐8676077 09‐765354

11345 רותי קינן 52596491 rutik@ksaba.co.il הרצל 42 כפר סבא     052‐8676077 09‐765354

11346 אלכס שבצ'נקו 3.1E+08 alexshev@amdocsהר הצופים 29 ד רחובות 78680   545791695

11348 רונן שנהב 24813511 ronen_bl@derby.c/1 חטי 'הצנחנים מודיעין     08‐9268007 052‐60950

11349 נגה סנובסקי רונ 39046982 ronennoga@gmai השומר 26 טבריה     542160500 153‐54‐2160500

11351 efrat livnat 55962336 efratlivnat@gmail shilo 12 ramat gan 52455   03‐3667490

11353 איילת רבינוביץ 3.19E+08 aelet1979@hotma דיין 34 משה חולון 58671   507407707

11354 איילת רבינוביץ 3.19E+08 aelet1979@hotma דיין 34 משה חולון 58671   507407707

11355 עופר חנוכה 56055296 oxy@zahav.net.il ברכה צפירה 8 ירושלים 96920   522866530

11356 עופר חנוכה 56055296 oxy@zahav.net.il ברכה צפירה 8 ירושלים 96920   522866530

11357 שרונה פז 67478644 sharone@netmed הרב קוק 14 קרית מוצקי 26360   04‐8712168 052‐43471

11358 דב גרצמן 14814750 galiya15@yahoo.c ברקן 1 יבנה 81500   89431330 5.44E+08

11359 דב גרצמן 14814750 galiya15@yahoo.c ברקן 1 יבנה 81500   89431330 5.44E+08

11360 ניר אנג'ל 27790914 angel_7@zahav.ne יגאל ידין 37/12 מודיעין     050‐5500163 052‐28062

11361 ניר אנג'ל 27790914 angel_7@zahav.ne יגאל ידין 37/12 מודיעין     050‐5500163 052‐28062

11362 אורן בהלקר 33502931 osyb@walla.co.il קטלב 11 דימונה 86080   775080898 5.45E+08

11363 אורן בהלקר 33502931 osyb@walla.co.il קטלב 11 דימונה 86080   775080898 5.45E+08

11364 ערן אליקים 29381043 eran_el@rosettag הכרמים 2 נס ציונה     89396614 5.07E+08

11365 ערן אליקים 29381043 eran_el@rosettag הכרמים 2 נס ציונה     89396614 5.07E+08

11367 noam fenig 36677714 noamfenig@hotmzalman shneor herzelia 46364   773311663 5.78E+08

11368 רוטשילד קזיאב 14896898 rotshildk@012.netפיירברג 41 דירה באר שבע     526125796 5.09E+08

11369 רוטשילד קזיאב 14896898 rotshildk@012.netפיירברג 41 דירה באר שבע     526125796 5.09E+08

11370 איציק שושני 43422591 man556@walla.coccll lkio 90795   507748411

11371 איציק שושני 43422591 man556@walla.coccll lkio 90795   507748411

11372 Robert Gornev 3.07E+08 kochumay@gmail POBOX1121 Kiryat Gat 82110   524601520

11373 יעקב בורשטין 60785441 bsj@013.net.net.il ברנידס 16 תל אביב 62001   03‐6045830 054‐76007

11374 טיבור לבוביץ 17313347 tibi01@nana.co.il 6/11 699הכרם עכו ת.ד 24403   49815647 5.27E+08

11375 טיבור לבוביץ 17313347 tibi01@nana.co.il 699הכרם 6/11 עכו ת.ד 24403   49815647 5.27E+08

11376 emmanuel blum 11535390 gwend@walla.co.i נצח ירושלים 35 אפרת 90435   577691585

11377 טל בויטל 17472028 tboitel@gmail.com הרצל 103 חדרה     054‐5967060

11378 טל בויטל 17472028 tboitel@gmail.com הרצל 103 חדרה     054‐5967060

11379 מרים מימון 3.19E+08 myriam.maimon@26\44 דרך דגניה נתניה 42376   542283046

11380 מרים מימון 3.19E+08 myriam.maimon@26\44 דרך דגניה נתניה 42376   542283046



11381 ליאור דגן 31378870 orlizikry5@walla.c מרדכי ארדון 14 באר שבע     508677314

11382 ליאור דגן 31378870 orlizikry5@walla.c מרדכי ארדון 14 באר שבע     508677314

11383 לימור ע 33341173 LIMOR000@WALL קפלן 12 אזור 58015   542496060

11384 לימור ע 33341173 LIMOR000@WALL קפלן 12 אזור 58015   542496060

11385 תמר הירשפלד 50904259 itamara_2006@ya מוזיר 3ב' תל אביב 62963   36021474 5.07E+08

11386 תמר הירשפלד 50904259 itamara_2006@ya מוזיר 3ב' תל אביב 62963   36021474 5.07E+08

11387 סבינה בורשטין 60785441 sabina@golan‐wes ברנדיס 16 תל אביב 62001   050‐2755041 050‐27550

11388 סבינה בורשטין 60785441 sabina@golan‐wes ברנדיס 16 תל אביב 62001   050‐2755041 050‐27550

11389 רחל פרי 51251312 ralperi@017.net.il חניתה 34 חיפה 32440   523497542 48220614

11390 טל דביר 22277999 bar‐show@zahav. הגפנים 5 כפר סירקין 49935   549004892 39339201

11391 טל דביר 22277999 bar‐show@zahav. הגפנים 5 כפר סירקין 49935   549004892 39339201

11392 נגה אופנהיים 53886107 noga@012.net.il הקדמה 31 הרצליה     545422944

11393 רוית אלקיס יגרמ 58411422 jerom@netvision.n רבי עקיבא 50 הרצליה 46423   544616233

11394 אסתר אבל 5357157 maorab2@bezeqin סוקולוב 85 חולון 58292   36517295 5.46E+09

11395 אסתר אבל 5357157 maorab2@bezeqin סוקולוב 85 חולון 58292   36517295 5.46E+09

11396 עמרי לביא 40090524 omrel@zahav.net. פנחס חגין 14 פ"ת     577455970

11397 שפרה הורן 50588821 shifrahorn@gmail6 קדושי סטרומה ירושלים     02‐6767713 5.45E+08 02‐6763592

11398 שפרה הורן 50588821 shifrahorn@gmail6 קדושי סטרומה ירושלים     02‐6767713 5.45E+08 02‐6763592

11399 יניר לייכטר 38827531 yaniro707@hotma אליהו חכים 32 ירושלים 93808   26731966 5.29E+08

11400 יניר לייכטר 38827531 yaniro707@hotma אליהו חכים 32 ירושלים 93808   26731966 5.29E+08

11401 שמאי אביתר 11509791 evyatar‐s@bezeqiמנחם בגין 3 דירה נתניה 42201   057‐8157728

11402 שמאי אביתר 11509791 evyatar‐s@bezeqiמנחם בגין 3 דירה נתניה 42201   057‐8157728

11403 יאנוש קשאוזק 15951718 yanushks@gmail.c רמה 21 תל אביב 69186   03‐6476779 054‐77165

11404 יאנוש קשאוזק 15951718 yanushks@gmail.c רמה 21 תל אביב 69186   03‐6476779 054‐77165

11405 anne sophi schleider 3.09E+08 dan@odasch.com נקדימון 2 ירושלים     546695568

11406 anne sophi schleider 3.09E+08 dan@odasch.com נקדימון 2 ירושלים     546695568

11407 אריאל הלר 13055389 ariel642@gmail.coעין חרוד איחקיבוץ עין חרוד א 18960   052‐3481208

11408 אריאל הלר 13055389 ariel642@gmail.coעין חרוד איחקיבוץ עין חרוד א 18960   052‐3481208

11409 יאיר צדוק 22381966 yb1612@bezeqint ידידות 12 הוד השרון     97448787 5.5E+08

11410 יאיר צדוק 22381966 yb1612@bezeqint ידידות 12 הוד השרון     97448787 5.5E+08

11411 אשר זגורי 40877003 usher10@walla.co הפלמ"ח 4 אופקים     544418280

11412 אשר זגורי 40877003 usher10@walla.co הפלמ"ח 4 אופקים     544418280

11413 אשר זגורי 40877003 usher10@walla.co הפלמ"ח 4 אופקים     544418280

11414 anne sophi schleider 3.09E+08 dan@odasch.com naqdimon2 jerusalem 93183   054‐6695568

11415 ענבל אלידע נוי 38385886 alon@feinberg‐law109 דרך השלום תל אביב     522,794,321 ########

11416 אורית שרעבי 22433023 shsahar@netvision9/5 קידר אוהלי העין ראש 39030527 5.09E+08

11417 אביעד פיליפ 49173172 aviadp18@walla.c אשר 12 חיפה 32297   054‐2022112

11418 אביעד פיליפ 49173172 aviadp18@walla.c אשר 12 חיפה 32297   054‐2022112

11419 קרולין אסולין 52807971 carolll@walla.comוייצמן 30 קריית מ קריית מוצק 26350   054‐5880008

11420 יואל גלבוע 22658959 yoel_gil@yahoo.co קרית ביאליקההגנה 13/4 27016   578159767

11421 יואל גלבוע 22658959 yoel_gil@yahoo.co קרית ביאליקההגנה 13/4 27016   578159767

11422 יוסי פרוכטר 66492927 fruc@walla.co.il נתיב אליעזר 1 חיפה 33181   25375918 5.73E+08

11423 יוסי פרוכטר 66492927 fruc@walla.co.il נתיב אליעזר 1 חיפה 33181   25375918 5.73E+08

11424 רומן גרינפרס 3.18E+08 roman.grinpress@ בירם 1 חיפה     542312687

11425 רומן גרינפרס 3.18E+08 roman.grinpress@ בירם 1 חיפה     542312687

11426 תרצה הלמן 3961539 helman@yotvta.co קבוץ יטבתהקבוץ יטבתה 88820   86357565 5.5E+08

11427 תרצה הלמן 3961539 helman@yotvta.co קבוץ יטבתהקבוץ יטבתה 88820   86357565 5.5E+08

11428 אברהם ברנע 68265453 barneaa@bezeqinאנילביץ 5 א קומה קרית מוצקי     48751820 5.23E+08

11429 אוליביה חדד 3.04E+08 olivier_haddad@h פלמ"ח 13 כפר יונה     054‐4996981

11430 זיו שלזינגר 23930282 zivs@shomrat.com קיבוץ שמרת שמרת 25218   545614668 49854668 49854668

11432 Valery Sigalov 3.1E+08 valery.sigalov@gmAbramovich 5/1Rishon‐Le‐ 75282   054‐6262730

11433 Valery Sigalov 3.1E+08 valery.sigalov@gmAbramovich 5/1Rishon‐Le‐ 75282   054‐6262730

11434 אלישע לוטטי 68675768 loutaty@walla.com הסחלב 15 נשר 36844   050‐7327532

11435 נאור קלר 27233725 naorkr@walla.co.i ויצמן 24 גבעתיים     052‐6606996

11436 רפי מור 51228435 home@rafimoor.c דן 23 כרכור     04‐6288738 050‐86787

11437 רפי מור 51228435 home@rafimoor.c דן 23 כרכור     04‐6288738 050‐86787

11438 ארז סעד 65925422 arzsaad@012.net. יאנוח 1 כפר יאנוח 25145   523865719 04‐997809

11439 ארז סעד 65925422 arzsaad@012.net. יאנוח 1 כפר יאנוח 25145   523865719 04‐997809

11440 עופר לוי 22327480 oferlevi1@gmail.c הגילבוע 18 א קדימה 60920   09‐8990273 052‐42845

11441 עופר לוי 22327480 oferlevi1@gmail.c הגילבוע 18 א קדימה 60920   09‐8990273 052‐42845

11442 alex katzman 3.04E+08 alexka@camtek.co ירדן 31/12 נצרת עילית 17000   549050795

11444 יעקב אלזייד 55427405 darkwolf789@gma סירקין 18/2 אשדוד     502867450 88544504

11445 מימי ברוכאל 29040672 afikafik1@walla.co13/14 שער הגיא כרמיאל 21995   503456336

11446 מימי ברוכאל 29040672 afikafik1@walla.co13/14 שער הגיא כרמיאל 21995   503456336

11447 אבי לנציאנו 25096819 ron_saar@netviso יגאל ידין16/35 מודיעין     774141784 5.27E+08 7.72E+08

11448 אבי לנציאנו 25096819 ron_saar@netviso יגאל ידין16/35 מודיעין     774141784 5.27E+08 7.72E+08

11449 אבי לנציאנו 25096819 ron_saar@netviso יגאל ידין16/35 מודיעין     774141784 5.27E+08 7.72E+08

11450 יבגני גלפנד 3.14E+08 gendalf@smile.ne פינסקר 43 חיפה 32715   054‐5548884

11451 יבגני גלפנד 3.14E+08 gendalf@smile.ne פינסקר 43 חיפה 32715   054‐5548884

11452 tuvia liberman 11510864 yekev12a@gmail.cסמטת היקב 12 א כפר תבור 15241   054‐9788057 077‐40705

11453 אסף זגדון 34349506 zigi119@012.net.i6 עין עבדת דירה מחנה טלי 84935   578147164

11454 אסף זגדון 34349506 zigi119@012.net.i6 עין עבדת דירה מחנה טלי 84935   578147164

11455 Nissim Aronov 3.09E+08 naronov@walla.co שיבת ציון 10/8 ראשל"צ 75321   547661050

11457 german paykin 15946239 gpaykin@zahav.ne25/12 חיים פזנר ירושלים     544656744 5.45E+08

11458 ויקטוריה רצון 51344984 vyrazon@gmail.co מושב מצליחמושב מצליח 76836   89247884 5.47E+08

11459 ויקטוריה רצון 51344984 vyrazon@gmail.co מושב מצליחמושב מצליח 76836   89247884 5.47E+08

11460 ערן גפן 31984123 egefen3@walla.co אהוד 26 חיפה     525225364

11461 ערן גפן 31984123 egefen3@walla.co אהוד 26 חיפה     525225364

11462 מאיר ביטון 60878949 merob@walla.com מגדל העמקשושנת העמקים 23501   46543173 5.42E+08

11463 מאיר ביטון 60878949 merob@walla.com מגדל העמקשושנת העמקים 23501   46543173 5.42E+08

11464 יעקב כהן 55700629 yciun@yahoo.com הגלבוע 68 כוכב יאיר     050‐8660063

11465 טל פרמון 43497791 tfermon@gmail.co קרוון 150/1 אריאל     526426220 5.42E+08



11466 טל פרמון 43497791 tfermon@gmail.co קרוון 150/1 אריאל     526426220 5.42E+08

11467 ליאור אלון 33006693 alon_lior@hotmai עמק איילון 20/1 מודעין 71700   507343896

11468 יחזקאל טומבק 25738865 tombak@actcom.c מרומי שדה 17 מודיעין עילי 71919   08‐9741677 5.28E+08

11469 יחזקאל טומבק 25738865 tombak@actcom.c מרומי שדה 17 מודיעין עילי 71919   08‐9741677 5.28E+08

11470 אלה שקולניק 3.11E+08 alexshko@gmail.c5/18 אלכסנדרוני קרית גת 82219   077‐9115230

11471 אלינה ציוני 3.04E+08 avotu20@inbox.lv ניחמיה תמרי 5 קרית מוצקי 26231   48768893 54565201 48768893

11472 אלינה ציוני 3.04E+08 avotu20@inbox.lv ניחמיה תמרי 5 קרית מוצקי 26231   48768893 54565201 48768893

11473 אשר פליסינג 57274912 afleising@yahoo.c שושן צחור 8 מודיעין     506215272

11474 אשר פליסינג 57274912 afleising@yahoo.c שושן צחור 8 מודיעין     506215272

11475 עידו שני 37293933 shaniido1@bezeqi המעלות 10 גבעתיים 53258   542428883 7.73E+08

11476 GOLAN TAMBOR 3.02E+08 golan@tambor1.c BEN GORION 12ramat hasa 47321   054‐4549472

11477 אילן מאיר 68658657 il_mi_me@netvisi בית מס '170 מנוף 20184   522858871 49998331 49998597

11478 אילן מאיר 68658657 il_mi_me@netvisi בית מס '170 מנוף 20184   522858871 49998331 49998597

11479 יעקב צובוטרו 16022931 spring01@013.net כינרת 47 אשדוד     506245304

11480 יעקב צובוטרו 16022931 spring01@013.net כינרת 47 אשדוד     506245304

11481 ג'ינה לשם 32026502 gina_shash@yaho עמק החולה 3 כפר סבא     528801646 5.26E+08

11482 ג'ינה לשם 32026502 gina_shash@yaho עמק החולה 3 כפר סבא     528801646 5.26E+08

11483 כפיר שטיינברג 33770322 kfirx.stein@intel.c הרימון 1\1 קרית גת 82109   546748244

11484 כפיר שטיינברג 33770322 kfirx.stein@intel.c הרימון 1\1 קרית גת 82109   546748244

11485 תמיר פרוינד 53410122 tamir.fr@gmail.co הכפיר 114 ירושלים     546600522

11486 תמיר פרוינד 53410122 tamir.fr@gmail.co הכפיר 114 ירושלים     546600522

11487 מרדכי לוי 58718750 pompi92@walla.c לשם אשדוד     88543999 5.77E+08

11488 מרדכי לוי 58718750 pompi92@walla.c לשם אשדוד     88543999 5.77E+08

11489 מרדכי לוי 58718750 pompi92@walla.c לשם אשדוד     88543999 5.77E+08

11491 Samantha Berzansky 3.18E+08 SBerzansky@aish. 72/22 Nof RamoJerusalem 97290   02‐587‐1433 050‐414‐57

11492 דניס מרבינצקי 3.17E+08 denismer@gmail.c לבונטין 31/3 ראשון לציון 75316   547835915

11493 דניס מרבינצקי 3.17E+08 denismer@gmail.c לבונטין 31/3 ראשון לציון 75316   547835915

11494 שמעון מסילתי 54998166 simsi12@walla.co הר ציון 31 א אשדוד     525254750

11495 שמעון מסילתי 54998166 simsi12@walla.co הר ציון 31 א אשדוד     525254750

11497 מרט מעיין 16678054 maratmaayan@wa הגפנים 144 ליאון     29991419

11499 Diego Esses 3.04E+08 desses1@gmail.cokibbutz hatzor hatzor ashd 60970   528266496

11500 רותי הבר 54082441 zlrh@walla.co.il שרה אהרונסון 15 רמת גן 52293   052‐3356674

11501 רותי הבר 54082441 zlrh@walla.co.il שרה אהרונסון 15 רמת גן 52293   052‐3356674

11502 עמית שטרר 2.01E+08 amitstarer@gmail נורבגיה 3 חיפה 34989   48246154 5.05E+08

11504 יצחק סקלסקי 27953231 tal@bactochem.co החרש 18 נס‐ציונה 74031   08‐9308308 052‐86390 08‐9401439

11505 יצחק סקלסקי 27953231 tal@bactochem.co 18 החרש נס‐ציונה 74031 08‐9308308 052‐86390 08‐9401439

11506 ליטל נחמיאס 31703424 litaln@live.com פינקס 16 , דירה תל ‐אביב 62661   052 ‐83451244 03‐ 926474

11507 ליטל נחמיאס 31703424 litaln@live.com פינקס 16 , דירה תל ‐אביב 62661   052 ‐83451244 03‐ 926474

11508 איתן דן 31733827 eitandan75@walla ר'ח חוחית 21 כפר ורדים     549991135 49971170 04‐9901381

11509 איתן דן 31733827 eitandan75@walla ר'ח חוחית 21 כפר ורדים     549991135 49971170 04‐9901381

11510 יוסי זיידה 55898316 yos7070@gmaul.c הראשונים 93 קרית חיים     523715727

11512 uri krentsis 3.14E+08 krentsis@gmail.co הקרן 13 מעלה אדומ 98350   25900536 5.05E+08

11513 מארק שניר 14674196 msnir1@netvision התמר 209 בית אריה 71947   89297128 5.44E+08

11515 משה שבת 59088922 shabatam@walla.c הזית 21 פרדסיה 42815   98947001 5.78E+08 98947001

11516 משה שבת 59088922 shabatam@walla.c הזית 21 פרדסיה 42815   98947001 5.78E+08 98947001

11517 ארנון רייך 59281808 sareich@gmail.com גוש עציון 30 רחובות 76221   89450020 5.43E+08

11518 ארנון רייך 59281808 sareich@gmail.com גוש עציון 30 רחובות 76221   89450020 5.43E+08

11519 יפה בוקס 50257575 buks@012.net.il טאגור 44 תל‐אביב 69341   03‐6411064 054‐66552

11520 יפה בוקס 50257575 buks@012.net.il טאגור 44 תל‐אביב 69341   03‐6411064 054‐66552

11521 פורת נוב 34671685 chasyanov@gmail אמירים אמירים     054‐7914858

11522 פורת נוב 34671685 chasyanov@gmail אמירים אמירים     054‐7914858

11523 זאב פרידמן 7869167 econanal@bezeqin הזורע 4 רמת השרון 47401   35471074

11524 זאב פרידמן 7869167 econanal@bezeqin הזורע 4 רמת השרון 47401   35471074

11525 MOSHE COHEN 54167226 MOSHE7777@013 בשן 14 כפר יונה 40300   524823230

11526 אלכסנדר  קרול 3.23E+08 krol.alexander@gm צונדק 5 ירושלים 97230   25868720 5.45E+08

11527 פבל פרמן 3.17E+08 pawa84@gmail.co הרימון 15/13 עכו     542232720

11528 יעקב אבו 67565150 tcrvo@013.net הארי 3‐ב נתניה 42526   578168876 98650581

11529 יעקב אבו 67565150 tcrvo@013.net הארי 3‐ב נתניה 42526   578168876 98650581

11530 אתי כהן 41248873 etica100@hotmail התאנה 163 בית אלעזרי 76803   89415448 5.09E+08

11531 אתי כהן 41248873 etica100@hotmail התאנה 163 בית אלעזרי 76803   89415448 5.09E+08

11532 איתי בראל 43137025 itay666@gmail.co וולפסון ראשון לציון     502129966

11533 יצחק כלוף 50305580 yitzhakcaluf@gma רימלט 8 ר"ג 52281   36743160 5.45E+08 36743160

11534 יצחק כלוף 50305580 yitzhakcaluf@gma רימלט 8 ר"ג 52281   36743160 5.45E+08 36743160

11535 מוחמד אסעד 54821764 riadov4@yahoo.co גת המשולש18 30091   46381129 5.24E+08

11536 מוחמד אסעד 54821764 riadov4@yahoo.co גת המשולש18 30091   46381129 5.24E+08

11538 joseph politi 60691540 politi@013.net.il shalva 83 herzelia pit 46705   99504318

11539 פרטי משפחה 1.23E+08 yeah@right.com רחוב 1 ישוב 12345   551234567

11540 פרטי משפחה 1.23E+08 yeah@right.com רחוב 1 ישוב 12345   551234567

11541 katy minevich 3.14E+08 katy@progmatix.c הפרסה 19 הרצליה     544682817 5.47E+08

11542 נדב טיירי 40449639 yn.terry@gmail.co מושב אחיעזאתרוג 38     526140974 5.07E+08

11543 עומר בן אשר 59602458 omer.benasher@g היסמין 5 בנימינה 30500   050‐6241138

11544 עומר בן אשר 59602458 omer.benasher@g היסמין 5 בנימינה 30500   050‐6241138

11545 זיוה ברנוי 5874151 zivabar@walla.co. גורדון 34 גבעתיים 53227   36274462

11546 זיוה ברנוי 5874151 zivabar@walla.co. גורדון 34 גבעתיים 53227   36274462

11547 מרדכי ויינברגר 64820830 milano@bezeqint.98 שדרות הנשיא חיפה     522699327

11548 אשר בוגנים 40470247 asherbug@walla.c הגליל 4 חיפה     525257772

11549 אשר בוגנים 40470247 asherbug@walla.c הגליל 4 חיפה     525257772

11550 ארקדי פרפליצקי 3.04E+08 arik1969@smile.n נצח ישראל 9/9 אשדוד     054‐2529075

11551 ארקדי פרפליצקי 3.04E+08 arik1969@smile.n נצח ישראל 9/9 אשדוד     054‐2529075

11552 ישראל פחימה 38228458 W38228458@BEZ סחלב 7/4 שלומית 22832   523967061 7.79E+08 5.24E+08

11553 ישראל פחימה 38228458 W38228458@BEZ סחלב 7/4 שלומית 22832   523967061 7.79E+08 5.24E+08

11554 ישראל פחימה 38228458 W38228458@BEZ סחלב 7/4 שלומית 22832   523967061 7.79E+08 5.24E+08



11555 שרי כוטיניו 21511241 mar_n@walla.com יצחק שדה 33 נהריה     04‐9001639 5.44E+08

11556 שרי כוטיניו 21511241 mar_n@walla.com יצחק שדה 33 נהריה     04‐9001639 5.44E+08

11557 שרון כהן 36175305 kisharonic@yahoo דליה 4 ראשון לציון 75280   03‐9618242 054‐24006

11558 שרון כהן 36175305 kisharonic@yahoo דליה 4 ראשון לציון 75280   03‐9618242 054‐24006

11559 יעל גור 37165974 yaelgour@yahoo.c הנשר 78 רעננה     544596266

11560 יעל גור 37165974 yaelgour@yahoo.c הנשר 78 רעננה     544596266

11561 אלי טסלר 3.04E+08 t_eli@gmx.net אוריה החיתי 7/2 אשדוד 77480   524680368

11562 אלי טסלר 3.04E+08 t_eli@gmx.net אוריה החיתי 7/2 אשדוד 77480   524680368

11563 עמינדב ברזילי 9803446 ester.barz@gmail. רב אשי 11/52 תל אביב 69395   03‐6429802

11564 עמינדב ברזילי 9803446 ester.barz@gmail. רב אשי 11/52 תל אביב 69395   03‐6429802

11565 נאור וקנין 2E+08 sasson16@walla.c 0 גורן     052‐4208446

11566 הדס דהן 34158782 d_hadas@wala.co חרב לאת 30 קרית חיים 26223   545988956 5.28E+08

11567 ולדיסלב דון 3.06E+08 vladon69@walla.c הח'יל 7\28 רעננה     524331335 97719565

11568 ולדיסלב דון 3.06E+08 vladon69@walla.c הח'יל 7\28 רעננה     524331335 97719565

11569 דוד ביצאצי 69599934 Benzib1@netvisio יקותיאל אדם 32 אור‐יהודה 60352   35330765 5.47E+08

11570 דוד ביצאצי 69599934 Benzib1@netvisio יקותיאל אדם 32 אור‐יהודה 60352   35330765 5.47E+08

11571 שי קדוש 33316902 shishk1@walla.co.68/23 מגדל העמקנחל הצבי     577628380 7.77E+08

11572 שי קדוש 33316902 shishk1@walla.co.68/23 מגדל העמקנחל הצבי     577628380 7.77E+08

11573 אושרי כהן 3.01E+08 oshri_co@walla.co הנביאים 60 טבריה     508781917

11574 אושרי כהן 3.01E+08 oshri_co@walla.co הנביאים 60 טבריה     508781917

11575 ויאולטה לומובסקי 3.21E+08 violeta@013.net מצדה 2 בת ים 59612   35545464 5.03E+08

11578 sami badr 39583943 samibadr1977@gmhamfkd 3 jerusalem 97300   527217855 22797474

11579 אתי שליו 33284662 shalevet@bgu.ac.i גד טדסקי 4 באר שבע 84718   548882278 7.72E+08

11581 Anatoli Furen 3.19E+08 anatoli.furen@gmHaEkaliptus 13 Kefar‐Sava 44535   544938070

11582 בן עמי ברש 7411556 amib@netvision.n שקד 3 רעננה 43226   97431932 5.23E+08 97423812

11583 בן עמי ברש 7411556 amib@netvision.n שקד 3 רעננה 43226   97431932 5.23E+08 97423812

11584 חיים הלמן 27339670 thehh1974@gmai הבעש"ט 6 הרצליה     772008670 5.46E+08

11585 רחל אוחובסקי 59209684 racheloc@walla.co עמק חרוד 1 כפר סבא 44000   97663942 5.23E+08

11586 רחל אוחובסקי 59209684 racheloc@walla.co עמק חרוד 1 כפר סבא 44000   97663942 5.23E+08

11587 עופר מהולל 36581429 ofermehulal@gma הצנחנים 17 רעננה 43265   544442439 97427948

11588 עופר מהולל 36581429 ofermehulal@gma הצנחנים 17 רעננה 43265   544442439 97427948

11590 Mark Gonikman 3.09E+08 markgonikman@w אפרסמון 51 אשקלון 78760   054‐3200311

11591 שי נמדר 33194010 mashinka@walla.c הרואה 261 רמת גן     542113995

11592 מילאנה גבריאלוב 3.06E+08 GMILANA@013.N21 לוחמי גליפולי תל אביב 67318   544249424

11593 מילאנה גבריאלוב 3.06E+08 GMILANA@013.N21 לוחמי גליפולי תל אביב 67318   544249424

11594 יעל גרינבר למד 33884701 nadavg77@yahoo 94 רוטשילד אביב תל 505946820

11595 יעל למד גרינבר 33884701 nadavg77@yahoo רוטשילד 94 תל אביב     505946820

11596 קובי אריאלי 33369521 kobiarielli@walla.c הכפיר 58 ירושלים     525909200

11597 Dov Gazith 12148375 dovgazith@barak‐ נחל שניר 21 קרית אונו     054‐6770343

11599 אנדרה דז'ו 15725872 fam.dezsu@gmail. חניתה 34/83 חיפה 32440   052‐3996417 077‐71003

11600 אנדרה דז'ו 15725872 fam.dezsu@gmail. חניתה 34/83 חיפה 32440   052‐3996417 077‐71003

11601 אשר בוגנים 40470247 asherbug@Walla.c הגליל 4 חיפה     525257772

11602 יאיר בלומנטל 55884076 mybl@netvision.nמאשה ברוסקינה ירושלים 97582   02‐6567777 050‐48822 02‐6567888

11603 יאיר בלומנטל 55884076 mybl@netvision.nמאשה ברוסקינה ירושלים 97582   02‐6567777 050‐48822 02‐6567888

11604 עוזי אהרוני 24652638 auzi@zahav.net.il אילת 61 תל אביב     36836060

11605 עוזי אהרוני 24652638 auzi@zahav.net.il אילת 61 תל אביב     36836060

11606 Avraham Yoffe 3.04E+08 avraham.yoffe@gm2/306 Lion BlumHaifa 33851   509770231 5.1E+08

11607 מרינה מרקוס 3.11E+08 marinamarcus@gm מצדה260/26 באר שבה     526570082

11608 מרינה מרקוס 3.11E+08 marinamarcus@gm מצדה260/26 באר שבה     526570082

11609 מאי נגאר 53822318 nawareso@gmail. ת.ד .20990 ירושלים     526917559

11610 מאי נגאר 53822318 nawareso@gmail. ת.ד .20990 ירושלים     526917559

11611 יוסי כביר 28842094 yossikab@walla.co5 שדרות השלום מיתר 85025   777519486 5.09E+08

11612 יוסי כביר 28842094 yossikab@walla.co5 שדרות השלום מיתר 85025   777519486 5.09E+08

11613 עומר מאיר 39502729 botnim@hotmail.c החלוץ 3/12 ירושלים     507791182 7.74E+08

11614 אורי טאוב 25552217 uridtaub@yahoo.c בית הערבה 5 ירושלים 93389   050‐6214182

11615 אורי טאוב 25552217 uridtaub@yahoo.c בית הערבה 5 ירושלים 93389   050‐6214182

11616 שמואל גימפל 67307116 gimpel@orange.ne עגנון 50 נהריה 22443   722303808 5.44E+08

11617 מיטל גבאי 26622217 200780@WALLA.C יוסף חכמי 1 ירושלים 96428   050‐9388848 077‐30012

11618 מיטל גבאי 26622217 200780@WALLA.C יוסף חכמי 1 ירושלים 96428   050‐9388848 077‐30012

11619 גדעון מואיזה 24330235 mgideon@012.net מחל 29/6 ג' קרית חיים 26387   544200614

11620 גדעון מואיזה 24330235 mgideon@012.net מחל 29/6 ג' קרית חיים 26387   544200614

11621 ניסים אזולאי 51095107 nisim360@walla.c4/16 דויד וולפסון אשדוד 77761   88671786 5.26E+08

11622 ניסים אזולאי 51095107 nisim360@walla.c4/16 דויד וולפסון אשדוד 77761   88671786 5.26E+08

11623 Gregory Vortman 3.04E+08 gregory.vortman@ סנה משה פתח תקווה 49223   546744044

11624 שרון רבני 11149416 sharonone@gmail אדר 13/25 אשדוד     054‐2090343 050‐40481

11625 משה רביד 68863380 mosherb@inter.ne החילזון 12 רמת גן     050‐7178899

11626 משה רביד 68863380 mosherb@inter.ne החילזון 12 רמת גן     050‐7178899

11627 יגאל קיסלבסקי 17283268 kislevsk@walla.coשדרות לוי אשכול נתניה 42463   507574363 09‐885346 99561570

11628 יגאל קיסלבסקי 17283268 kislevsk@walla.coשדרות לוי אשכול נתניה 42463   507574363 09‐885346 99561570

11629 אבי בן נביא   bennavi@netvisio המצפה 1 שוהם     544544776 5.06E+08

11630 איציק הרמן 56504749 iherman@netvisio רשב"ג 35 ירושלים     507304174

11631 איציק הרמן 56504749 iherman@netvisio רשב"ג 35 ירושלים     507304174

11632 דניאל בדנג'ו 23939788 zoomdaniel@yaho בן צבי 5/11 קרית מוצקי     04‐8758803 54546294

11633 דניאל בדנג'ו 23939788 zoomdaniel@yaho בן צבי 5/11 קרית מוצקי     04‐8758803 54546294

11634 רוני כהן 58777962 ryls@bezeqint.net אוסישקין 13ב אשדוד 77315   08‐8642053 07‐742908

11635 רוני כהן 58777962 ryls@bezeqint.net אוסישקין 13ב אשדוד 77315   08‐8642053 07‐742908

11636 dima uchitel 3.09E+08 jesus777@walla.cohistadrut 10 ness ziona     544566849

11637 dima uchitel 3.09E+08 jesus777@walla.cohistadrut 10 ness ziona     544566849

11638 ella Novitskiy 3.1E+08 ellanovitskiy1955@Jabotinskiy 10/1Afula 18000   46424157 50860056

11639 דוד יעקבוב 3.1E+08 bulbulbong@gmai אמיר גילבוע 18 תל‐אביב     543024854

11640 דוד יעקבוב 3.1E+08 bulbulbong@gmai אמיר גילבוע 18 תל‐אביב     543024854

11641 ויטלי סטרוחין 3.1E+08 vitali_s@bezeqint. סנהדרין 11/3 באר‐שבע 84590   86481177 5.48E+08



11642 טוני בוגנים 54113725 tony1@012.net.il חניתה 4ג נהריה 2385   04 9000476 5.5E+08

11643 טוני בוגנים 54113725 tony1@012.net.il חניתה 4ג נהריה 2385   04 9000476 5.5E+08

11644 גלעד אפרתי 24404774 ephratig@013.net יחזקאל 5 רמת גן     054‐2678811

11645 גלעד אפרתי 24404774 ephratig@013.net יחזקאל 5 רמת גן     054‐2678811

11647 alex biberman 3.04E+08 alexbib@walla.com הנביא מיכה 3 אשדוד 77460   545603110

11648 מינה סיגלר 3.04E+08 mysecretemail@y/מיכאשווילי 28א אשדוד 77557   072‐2128154

11649 מינה סיגלר 3.04E+08 mysecretemail@y/מיכאשווילי 28א אשדוד 77557   072‐2128154

11651 ריקי ששון 57047581 636311@WALLA.C44/1 צמח השדה מעלה אדומ 95836   25351791 5.08E+08 25351791

11652 גלעד בר 39041454 bar_gilad@hotma שוהם 31 חיפה     528902329

11653 גלעד בר 39041454 bar_gilad@hotma שוהם 31 חיפה     528902329

11654 אפל מרינה 3.1E+08 marina_eppel@m יפה נוף 240 שלומי 22832   49809286

11655 אפל מרינה 3.1E+08 marina_eppel@m יפה נוף 240 שלומי 22832   49809286

11656 זיו מור 27370980 alona22@012.net פיינשטין 9 ראשון לציון     547076734

11657 ודים בולוטין 3.09E+08 vadbol@yahoo.co הר כנען 2/92 אשדוד     544440285 5.24E+08

11658 ודים בולוטין 3.09E+08 vadbol@yahoo.co הר כנען 2/92 אשדוד     544440285 5.24E+08

11659 רוני גונן 35998236 ronigonen@walla. קדימה 27 א חיפה     505645077

11660 דוד גוטרמן 50899749 guter12@gmail.co שקדיה 13 רמת גן 52447   777510904 5.45E+08

11661 דוד גוטרמן 50899749 guter12@gmail.co שקדיה 13 רמת גן 52447   777510904 5.45E+08

11662 בן ציון גליק 4250924 b.gluck@hotmail.c1 סמטת החומה רעננה 43331   054‐4451915

11663 רועי וייקסל 66152752 vaixel@walla.com השקמה 15 בת ים 59578   523916376

11664 רועי וייקסל 66152752 vaixel@walla.com השקמה 15 בת ים 59578   523916376

11665 רוני טל 22291389 rk11@bezeqint.ne ניימן 7 ג מזכרת בתי     050‐6757640

11666 בנצי ברסנו 24439929 bbersano@gmail.c הכרמל 32 קרית טבעון 36081   054‐9990868

11667 ליאת כהן 37377686 rlyc@walla.com שדי תרומותמושב שדי תרומו 10835   505773771 5.06E+08

11668 ישי עפרוני 59252833 ishaiefr@gmail.co מצובה מצובה     578187505

11669 ישי עפרוני 59252833 ishaiefr@gmail.co מצובה מצובה     578187505

11671 Sergey Goutnik 3.17E+08 sabrik@012.net.il  .31B/#6, VolfsoAfula 18269   722110726 5.44E+08

11672 יואל אלאלוף 28533206 zehavita@walla.co מבשרת ציוןהכלנית 22 90805   050‐6563837 02‐570121 02‐5701212

11673 יואל אלאלוף 28533206 zehavita@walla.co מבשרת ציוןהכלנית 22 90805   050‐6563837 02‐570121 02‐5701212

11674 galina pogrebijsky 3.09E+08 galya_com@yahoo הולצברג שמחה ירושלים 97574   507874883

11675 אלה נגרו יוסף 35815885 ella.negru@gmail. דיזנגוף 261 ת"א 63117   528907593

11676 אלה נגרו יוסף 35815885 ella.negru@gmail. דיזנגוף 261 ת"א 63117   528907593

11677 מיכל מלר 42474973 micmlr@myway.co שקמה 6 חיפה     526613133

11678 מיכל מלר 42474973 micmlr@myway.co שקמה 6 חיפה     526613133

11679 אנה קוגן 3.22E+08 vredina1313@mai רח 'לכיש 25 קרית ים     548122456

11680 אנה קוגן 3.22E+08 vredina1313@mai 25 'לכיש רח ים קרית 548122456

11681 אנה קוגן 3.22E+08 vredina1313@mai רח 'לכיש 25 קרית ים     548122456

11682 פולה אלול 11855913 paule58@gmail.co התאנה 27 בית שמש 99552   29916563 5.07E+08 29916563

11683 פולה אלול 11855913 paule58@gmail.co התאנה 27 בית שמש 99552   29916563 5.07E+08 29916563

11684 tav acner 0 tavtav3@netvisin. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0   40000000 5E+08

11686 משה יידוב 68824838 moshey@savion.hרפאל דה לה פרג ירושלים 93857   26765106 5.45E+08

11687 משה יידוב 68824838 moshey@savion.hרפאל דה לה פרג ירושלים 93857   26765106 5.45E+08

11688 אמנון בכר 30429 bra52281@012.ne ארז 13 מזכרת בתי 76804   077‐6457340

11689 רונית ויצמן 55398424 ronitweiz@gmail.c אהרונסון 12 חיפה 34785   48346091 5.28E+08

11690 רונית ויצמן 55398424 ronitweiz@gmail.c אהרונסון 12 חיפה 34785   48346091 5.28E+08

11691 נדב ישראלי 22329189 nadavisr@gmail.co המגדל 12 קרית טבעון 36030   04‐9534449 054‐65465

11692 נדב ישראלי 22329189 nadavisr@gmail.co המגדל 12 קרית טבעון 36030   04‐9534449 054‐65465

11693 אריק צרפתי 34483022 arikts@netvision.n חן 10 פתח תקוה     507604857

11694 אריק צרפתי 34483022 arikts@netvision.n חן 10 פתח תקוה     507604857

11695 אסי הלוי 28865475 assaf.halevi1@gm האלון 65 שלומי     49875297 5.25E+08

11696 אסי הלוי 28865475 assaf.halevi1@gm האלון 65 שלומי     49875297 5.25E+08

11697 אסי הלוי 28865475 assaf.halevi1@gm האלון 65 שלומי     49875297 5.25E+08

11698 נתן בלנקס 15311277 natan@ecmed.com רמז 65/7 רחובות 76449   544699679 89491288

11699 נתן בלנקס 15311277 natan@ecmed.com רמז 65/7 רחובות 76449   544699679 89491288

11700 יצחק מרוז 4098489 is.meroz@gmail.co הבנים 8 רמות השבי     97427196 5.44E+08

11701 שוקי שייר 57097313 shayerjhs@bezeqi התפוז 20 תל מונד 40600   97965876 5.48E+08

11702 דני אפיק 53336889 tali‐danny@013.ne, 266 מספר בית יובלים,משג 20142   49990430 5.23E+08

11703 משה ליבוביץ 67243212 moshel@il.ibm.co לאה 16 חיפה 34403   04‐8373501 054‐69763

11704 משה ליבוביץ 67243212 moshel@il.ibm.co לאה 16 חיפה 34403   04‐8373501 054‐69763

11705 מיכאל פלאש 32760894 diki‐miki@013.net התפוצות 32 א רמת גן     523790933

11706 אנדרי יארושבסקי 3.04E+08 bosenko@hotmail שבט לוי 21 פתח תקוה     523448234

11707 ציפורה נויפלד 6324677 guy@c2k.co.il ליאון בלום 16 חיפה     776550107 5.07E+08

11708 ציפורה נויפלד 6324677 guy@c2k.co.il ליאון בלום 16 חיפה     776550107 5.07E+08

11709 דב פולוק 15126352 dovpollock@gmai נחל הירמוך 3/6 מודיעין 71700   522548822 89708421 89750264

11710 נתן גדלוב 3.04E+08 antatoli2@walla.c גלבוע 48 עפולה     507842108

11711 דורון לביא 52976362 doron.lavi@gmail. יסמין 8 קרית אתא 28232   775480439 5.46E+08

11712 דורון לביא 52976362 doron.lavi@gmail. יסמין 8 קרית אתא 28232   775480439 5.46E+08

11713 אבי שלום 29031234 avish3@nana.co.il6/.5 גולדה מאיר רחובות     548088619

11715 אלון רפ 29430501 alnmel@netvision טופז 88 כפר יונה 40300   09‐8940842 052‐60400

11716 אלון רפ 29430501 alnmel@netvision טופז 88 כפר יונה 40300   09‐8940842 052‐60400

11717 הילה אור 27418805 h6518942@bezeq גדרון 8 להבים 8538   86518942 5.07E+08

11718 הילה אור 27418805 h6518942@bezeq גדרון 8 להבים 8538   86518942 5.07E+08

11719 רועי שטיין 33191172 jastroy@walla.com הנגינות 10 א חדרה     779336410 5.23E+08

11720 רועי שטיין 33191172 jastroy@walla.com הנגינות 10 א חדרה     779336410 5.23E+08

11721 אבי לביא 58665324 avlav64@gmail.co מבשרת ציוןרח הבושם 63 90805   02‐5337744 050‐67758

11722 אבי לביא 58665324 avlav@nana.co.il מבשרת ציוןרח הבושם 63 90805   02‐5337744 050‐67758

11723 אלכס ולדיקו 3.12E+08 black_akula@hotm גולדה מאיר 3 קרית ים     0523‐493923

11724 לירן קורצי 39510490 liran000@012.net התור 3ב נתניה     526077910 5.27E+08

11725 לירן קורצי 39510490 liran000@012.net התור 3ב נתניה     526077910 5.27E+08

11728 צפריר ברנשטיין 56237456 tsafreer@013.net תד 402 נהלל 10600   04‐6514757 5.24E+08

11729 צפריר ברנשטיין 56237456 tsafreer@013.net תד 402 נהלל 10600   04‐6514757 5.24E+08

11730 עמיר נגם 36211365 iafngi@hotmail.co בית גאן בית גאן 24990   543153199 7.22E+08 7.22E+08



11731 עמיר נגם 36211365 iafngi@hotmail.co בית גאן בית גאן 24990   543153199 7.22E+08 7.22E+08

11732 יצחק כליף 50305580 yitzhakcaluf@gma רימלט 8 רמת גן 52281   36743160 5.45E+08 36743160

11733 רון קדם 53639035 ron25@bezeqint.n שלונסקי רעננה 43592   052‐3299620 052‐55171

11734 רון קדם 53639035 ron25@bezeqint.n שלונסקי רעננה 43592   052‐3299620 052‐55171

11735 אליעזר כהן 27748409 eli8co@bezeqint.n כלנית 67 גן נר 19351   46407070 5.07E+08

11736 אליעזר כהן 27748409 eli8co@bezeqint.n כלנית 67 גן נר 19351   46407070 5.07E+08

11737 עידו ניר 58110263 idon@iibr.gov.il החלוץ 68/1 ירושלים 96269   050‐8782466 08‐938155 08‐9381490

11738 עידו ניר 58110263 idon@iibr.gov.il החלוץ 68/1 ירושלים 96269   050‐8782466 08‐938155 08‐9381490

11739 אודי טץ 29728086 tatz_u@yahoo.com4/4 התותחנים גן‐יבנה     0543‐295897

11740 אודי טץ 29728086 tatz_u@yahoo.com4/4 התותחנים גן‐יבנה     0543‐295897

11741 אופיר בר‐לב 34709832 obarlev@gmail.coיוסטמן 18/73 ,גי ירושלים 93842   524853560

11742 אופיר בר‐לב 34709832 obarlev@gmail.coיוסטמן 18/73 ,גי ירושלים 93842   524853560

11743 אופיר בר‐לב 34709832 ofir_bl@012.net.ilיוסטמן 18/73 ,גי ירושלים 93842   524853560

11744 אלון בן חמו 25426131 alonbh@gmail.com המעיין 3/3 ראשון לציון 75210   03‐9691591 054‐46206

11745 אלון בן חמו 25426131 alonbh@gmail.com המעיין 3/3 ראשון לציון 75210   03‐9691591 054‐46206

11746 פוטו צבר צבר 25603317 photozabar@bezeחורב 15 מרכז חו חיפה     04‐8244907 5.05E+08 48255828

11747 רפי שפר 55493472 rafy11@gmail.com פרדס חנה כדגניה 18/2 37074   04‐6270754 057‐76265

11749 מתי פ 15379087 jazzmat@yahoo.co בנימין 17 מודיעין     052‐4400865

11750 מתי פ 15379087 jazzmat@yahoo.co בנימין 17 מודיעין     052‐4400865

11751 רוני דודפור 13317151 rdp@bezeqint.net חיים בן עטר18 רמלה     89200750 5.27E+08 89236305

11752 רוני דודפור 13317151 rdp@bezeqint.net חיים בן עטר18 רמלה     89200750 5.27E+08 89236305

11753 מיכאל זיסמן 22747000 zissman@012.net. השרון 26 בית דגן 50200   03‐9601931 5.78E+08

11754 דוד אהרון 57768063 d8740275@bezeq קרית ביאליקמנשה 3 27069   542540116

11755 אתי ויסוצקי כהן 52999430  etiwc@live.com חשוון 6/3 נתניה 42524   054‐4821816

11756 ליאור לוי 21473368 ilanitcohen2@wal תל חי 18 ראשון לציון     509112289 5.09E+08

11757 רביב כוכבי 58072059 ravivcohavi@walla עין החורש עין החורש 38980   050‐7952117 04‐612778 04‐6365086

11758 אמיר תובל 32833493 amirtu@gmail.comבני משה 4 דירה תל אביב 62308   052‐6118354

11759 Hadar d Vaissman 59835637 hadar@pelled.net הדקלים 5 כפר סירקין 49935   03‐9328733 054‐81879 03‐9328733

11761 סימונה גרינברג  /א 52341559 simonagr@netvisi עצמאות אבן יהודה 40500   054‐6626261 09‐899857

11762 סימונה גרינברג  /א 52341559 simonagr@netvisi עצמאות אבן יהודה 40500   054‐6626261 09‐899857

11763 ג'קי זריהן 68291855   פלוגות 15 אשקלון     508226040

11764 קובי וקסלר בטלפון jacob@intelledyne ויצמן 17 גבעתיים     03‐7329440

11765 קובי וקסלר 0 jacob@intelledyne ויצמן 17 גבעתיים     03‐7329440

11766 קובי וקסלר 0 jacob@intelledyne ויצמן 17 גבעתיים     03‐7329440

11767 אליס וונס 6705461   קרית ביאליקלנדאור 12     48711544

11768 איגור חפץ 3.04E+08 igor_jenne@bezeq73/32 העצמאות אשדוד 548100367 5.48E+08

11769 איגור חפץ 3.04E+08 igor_jenne@bezeq73/32 העצמאות אשדוד     548100367 5.48E+08

11770 מיכל מגן 35921717 ateshga1@walla.c0 קריית מלאכהרב חיים פינטו     502050212 5.43E+08

11771 מיכל מגן 35921717 ateshga1@walla.c0 קריית מלאכהרב חיים פינטו     502050212 5.43E+08

11772 עמית הראל 25443953 amitharel73@gma השיירה 18 קרית חיים 26263   523699082

11773 עמית הראל 25443953 amitharel73@gma השיירה 18 קרית חיים 26263   523699082

11774 דמיטרי רומוב 3.1E+08 dimitryromov@gm פעמונית 6 עפולה 18784   050‐7535876 054‐35524

11775 דמיטרי רומוב 3.1E+08 dimitryromov@gm פעמונית 6 עפולה 18784   050‐7535876 054‐35524

11776 איתן אדרעי 66387812 eitan_edrei@walla יותם 36 חיפה     48245237 5.24E+08

11777 איתן אדרעי 66387812 eitan_edrei@walla יותם 36 חיפה     48245237 5.24E+08

11778 EHUD DAKO 58483017 EHUD.DAKO@KOD הפיקוס פרדסיה 42815   549904438

11779 חיים אלגלי 40597635 smiley7777@wallask,ui sk,ui 13810   572960113 5.07E+08 133333

11780 חיים אלגלי 40597635 smiley7777@wallask,ui sk,ui 13810   572960113 5.07E+08 133333

11781 טלי מולנר 29409802 liormolnar@gmailמנחם בגין 5 דירה נתניה     549225321

11782 לאון אינס 8781601 ego2098@walla.co ויניק 19 ראשון לציון 75241   03 9586110 052 27522

11783 לאון אינס 8781601 ego2098@walla.co ויניק 19 ראשון לציון 75241   03 9586110 052 27522

11784 משה יגאל סרי 57734360 igal@s‐p.co.il ההדרים 64 צורן     054‐4999954

11785 משה יגאל סרי 57734360 igal@s‐p.co.il ההדרים 64 צורן     054‐4999954

11786 ערן טלבי 34105031 etalbi@gmail.com יואב 28 רמת גן     054‐9260311

11787 אהרון בלום 50350651 bloomno@netvisio סייפן 14 להבים 85338   86518179 5.29E+08 8651800

11788 אהרון בלום 50350651 bloomno@netvisio סייפן 14 להבים 85338   86518179 5.29E+08 8651800

11789 בועז סאיר 24391344 booaz3@walla.co. הדר58 הרצליה     575531555 99549954

11790 בועז סאיר 24391344 booaz3@walla.co. הדר58 הרצליה     575531555 99549954

11791 איהאב בלעום 59530519 breesh@gmail.com 24 טייבה 40400   09‐ 7994654 5.24E+08

11792 איהאב בלעום 59530519 breesh@gmail.com 24 טייבה 40400   09‐ 7994654 5.24E+08

11793 עמית לוי 65913949 amitlevi1@nana.c רשי 7 קרית אתא 28024   04‐8437667 050‐92331 1.53E+09

11794 עמית לוי 65913949 amitlevi1@nana.c רשי 7 קרית אתא 28024   04‐8437667 050‐92331 1.53E+09

11795 דימה יאקימוב 3.14E+08 diman7@gmail.co2/22 נאות אשכול שדרות 87043   547794406

11796 שקמה בן נתן 62889399 shikmukit@yahoo אליהו סלמן 4 ירושלים 95411   528208787 7.8E+08

11797 שקמה בן נתן 62889399 shikmukit@yahoo אליהו סלמן 4 ירושלים 95411   528208787 7.8E+08

11798 עמוס פיקהולץ 52916962 pikholz@mail.biu.a יוסף הגלילי 13 רמת גן 52416   054‐6603378

11799 עמוס פיקהולץ 52916962 pikholz@mail.biu.a יוסף הגלילי 13 רמת גן 52416   054‐6603378

11800 בועז שרעבי 32259046 boaz55@gmail.com יפתח 14א ת"א     546399036

11801 בועז שרעבי 32259046 boaz55@gmail.com יפתח 14א ת"א     546399036

11802 זאב בן פורת 56540990 zeevb@walla.co.il משה סנה 35 פתח תקוה     054‐8885722

11804 Amir Carmeli 23025752 amir.carmeli@hot השחף 84 תל מונד     545425429 5.45E+08

11805 ניר ז 28915221 nin_n@walla.co.il הדקל 13 אור יהודה     506831845

11806 ניר ז 28915221 nin_n@walla.co.il הדקל 13 אור יהודה     506831845

11807 בני מגן 35924000 benny3108@walla0 הרב חיים פינטו קרית מלאכ 83121   542557071

11808 סוניה מלכה 58721952 mson5@walla.com4 עמרם בן דיוואן אשדוד 77642   08‐8543195 5.42E+08

11809 סוניה מלכה 58721952 mson5@walla.com4 עמרם בן דיוואן אשדוד 77642   08‐8543195 5.42E+08

11810 עמוס אשכנזי 38550398 liatamos@gmail.co שכניה שכניה     04‐8768824

11811 עמוס אשכנזי 38550398 liatamos@gmail.co שכניה שכניה     04‐8768824

11812 צחי סולומון 25252347 zahi@novosty.co.i משמר השבאליהו שמיר 23     507875757 5.45E+08

11813 צחי סולומון 25252347 zahi@novosty.co.i משמר השבאליהו שמיר 23     507875757 5.45E+08

11814 מירי קרביץ 3.07E+08 kikikkk@walla.co.i פרופסור נחום 3 ראשון לציון     547598811

11815 גולן להט 38580403 golanb@surfree.nעוזיאל 44 כניסה רמת גן 52382   03‐6742780 054‐24887



11816 גולן להט 38580403 golanb@surfree.nעוזיאל 44 כניסה רמת גן 52382   03‐6742780 054‐24887

11817 פולה אלול 11855913 paule58@gmail.co התאנה 27 בית שמש 99552   29916563 5.07E+08 29916563

11819 zvi bar on 64875842 zvi‐b‐o@zahav.nethanerd 42 jerusalem 96626   26412102 5.42E+08 5.78E+08

11820 מרה בוטמן 3.11E+08 mara@paintball.co החורשיה בית ברל 44905   546421133

11821 מרה בוטמן 3.11E+08 mara@paintball.co החורשיה בית ברל 44905   546421133

11823 moshe gerstel 25604877 elamge@walla.co.  9 watson Haifa 34751   522611203

11824 ilan ifrach 24571689 ilanif@gmail.com מדרשת בן גמדרשת בן גוריון 84990   544408024

11825 עדי וייסר 34324830 adi_weiser@hotm הלה 6 גבעתיים 53403   052‐4877852

11826 עדי וייסר 34324830 adi_weiser@hotm הלה 6 גבעתיים 53403   052‐4877852

11827 יפעת קובלסקי 32322448 yifatk@exalenz.co אודם 29 מודיעין     052‐3365155

11828 יפעת קובלסקי 32322448 yifatk@exalenz.co אודם 29 מודיעין     052‐3365155

11829 ahmad salem 53697876 salema@bezeqint 11/123 עכו העתיקה 24000   545304002 2.54E+09

11830 ahmad salem 53697876 salema@bezeqint 11/123 עכו העתיקה 24000   545304002 2.54E+09

11831 דרור איתן 33369331 dror.eitan@gmail. מבשרת ציוןרח 'נרקיס 8ב 90805   054‐5862068 077‐33990

11832 עמירם רוזנפלד 24199432 cupl@013.net מגדל‐העמקהגיא‐3/28 23041   46440528 5.07E+08 46440528

11833 עמירם רוזנפלד 24199432 cupl@013.net מגדל‐העמקהגיא‐3/28 23041   46440528 5.07E+08 46440528

11834 מאיר טל 58689589 shay1843@walla.c החשמל 12 חיפה 32623   49591586 5.08E+08

11835 מאיר טל 58689589 shay1843@walla.c החשמל 12 חיפה 32623   49591586 5.08E+08

11836  דורון דרור 53987731 uge2r@iec.co.il ילג 15 קרית אתא 28000   773448608 5.46E+08 7.73E+08

11837  דורון דרור 53987731 uge2r@iec.co.il ילג 15 קרית אתא 28000   773448608 5.46E+08 7.73E+08

11838  פנינה בר גיל 64810328 pninabg1@012.ne האירוס 3ב .7 ק עקרון 70500   779313295 5.03E+08

11839  פנינה בר גיל 64810328 pninabg1@012.ne האירוס 3ב .7 ק עקרון 70500   779313295 5.03E+08

11840 ברוך ארן 54015193 aran1956@gmail.c3/32 גולדה מאיר חולון 58454   03‐5033191 5.08E+08

11841 ברוך ארן 54015193 aranb2006@nana3/32 גולדה מאיר חולון 58454   03‐5033191 5.08E+08

11842 קסניה מרקוס 3.18E+08 ksenyam@live.com אביבים 6 חולון 58267   544515441 5.46E+08 אין
11843 קסניה מרקוס 3.18E+08 ksenyam@live.com אביבים 6 חולון 58267   544515441 5.46E+08 אין
11844 דוד דוידוביץ 59060673 adit123@zahav.ne בס זליג 20 פתח תקווה 49550   39086898 5.07E+08

11845 דוד דוידוביץ 59060673 adit123@zahav.ne בס זליג 20 פתח תקווה 49550   39086898 5.07E+08

11846 אבי בן‐אליהו 51459576 avibe.14@gmail.co סביון 304 צור‐הדסה 99875   02‐5340883 054‐42526 02‐5340883 תאם
11847 ישראל טאבי 3.11E+08 yisraelt@clalit.org משה קול 3 ירושלים     544583231

11848 ישראל טאבי 3.11E+08 yisraelt@clalit.org משה קול 3 ירושלים     544583231

11849 שלמה נאור 52102498 sn@oryon.info דואר רמת הגולן עין זיוון 12426   523096633

11850 ואדים מירופולסקי 3.18E+08 vadimir@smile.ne גרינבוים 26 נתניה 42465   054‐5980705

11851 ואדים מירופולסקי 3.18E+08 vadimir@smile.ne גרינבוים 26 נתניה 42465   054‐5980705

11852 יונתן חוסף 57406522 sokolet@walla.co. שפירא 12 בת ים     054 8170999

11853 יונתן חוסף 57406522 sokolet@walla.co. 12 שפירא ים בת 054 8170999

11854 שוקי גינדי 57752180 gindis@walla.com אומץ 43 אומץ 38870   506768901 46258489

11855 שוקי גינדי 57752180 gindis@walla.com אומץ 43 אומץ 38870   506768901 46258489

11856 ליזה אייזמן 3.07E+08 lizaaizman@gmail ברודצקי 39 ב' תל אביב 69052   545250088

11857 ליזה אייזמן 3.07E+08 lizaaizman@gmail ברודצקי 39 ב' תל אביב 69052   545250088

11858 ציון רגב 35814276 lior_rg@walla.co.i ירקון 10 גן יבנה 70800   774247396 5.42E+08

11859 ציון רגב 35814276 lior_rg@walla.co.i ירקון 10 גן יבנה 70800   774247396 5.42E+08

11860 עומר מזרחי 59808501 omermiz9@walla. ליכטנשטיין 19 ירושלים     526289776

11861 אלכסיי דובין 3.07E+08 alexey777@gmail. רוז'נסקי 25/14 רחובות     506298854

11862 אלכסיי דובין 3.07E+08 alexey777@gmail. רוז'נסקי 25/14 רחובות     506298854

11863 ואנסא לוי 13745187 big1va@012.net.ilטשרניחובסקי 1ב נתניה     054‐5464759

11864 ואנסא לוי 13745187 big1va@012.net.ilטשרניחובסקי 1ב נתניה     054‐5464759

11865 עידו קילובטי 3.09E+08 kilovatyi@gmail.co11 מבוא העשרה ירושלים 97876   523989010

11866 דורון דדון 31730799 dtal200@013.net אורן\28 נשר 36760   544365442

11867 רוני אוחנה 66721119 fadida74@zahav.n הכורמים 19 ראשון לציון     547752966

11868 איגור נמצוב 3.21E+08 igornem1@gmail.c34 רחבעם זאבי חולון 58255   057‐6960999 057‐69609

11869 איגור נמצוב 3.21E+08 igornem1@gmail.c רחבם זאבי 34 חולון     057‐6960999 057‐69609

11870 איתן שירן 57316515 nbalshir@012.net בן גוריון 34 רמת השרון 47321   052‐2449243 077‐42423

11871 יגאל לשם 51173342 igal511@walla.com רשי 30 ראשון לציון 75308   39694908 54907756

11872 יגאל לשם 51173342 igal511@walla.com רשי 30 ראשון לציון 75308   39694908 54907756

11873 ליאת גאון 37679172 liatg32@gmail.com רמים 65 כרמיאל     542003874

11874 ליאת גאון 37679172 liatg32@gmail.com רמים 65 כרמיאל     542003874

11875 איתמר בן מאיר 33641606 itamarb@npa.org. שערי חסד 2 ירושלים     057‐7752008

11876 איתמר בן מאיר 33641606 itamarb@npa.org. שערי חסד 2 ירושלים     057‐7752008

11877 רענן דימרמן 52358736 raanan_zi@bezeq21 עמק השושנים נם ציונה     526126354

11878 רענן דימרמן 52358736 raanan_zi@bezeq21 עמק השושנים נם ציונה     526126354

11879 רענן דימרמן 52358736 raanan_zi@bezeq21 עמק השושנים נם ציונה     526126354

11880 דרור גלעדי 22606313 dgiladi@gmail.com17 שד 'ההשכלה תל אביב 67897   03‐7315112 054‐63603

11881 דוד גפן 39077847 naorgef@netvision גדליהו 15 חיפה     050‐6325280

11882 דוד גפן 39077847 naorgef@netvision גדליהו 15 חיפה     050‐6325280

11883 מיכל חסיד 31475577 michalhassid@gm אפרים 38 נתניה     544456737 7.79E+08

11884 אהד גואטה 36146868 ohadgue@bgu.ac. הר נבו 11 אשדוד 77714   08‐6276802 052‐25238

11885 אהד גואטה 36146868 ohadgue@bgu.ac. הר נבו 11 אשדוד 77714   08‐6276802 052‐25238

11886 יונתן יוסף 57406522 sokolet@walla.co. שפירא 12 בת ים     548170999

11887 אלי מואב 15108681 eliezermoav@gma יעקב כהן 4 רמת השרון     544876125

11888 אלי מואב 15108681 eliezermoav@gma יעקב כהן 4 רמת השרון     544876125

11889 שי גפן 32959090 s_gefen@netvision הארז 64 רמת גן 52257   03‐6745503 050‐72198

11890 יוסף א 1122334 yossian@netscape הנוטר 18 חיפה     04‐8413130 052‐47327

11891 רוסלן שומילין 3.09E+08 ruslan231980@ma סיון 5/6 אשקלון 78726   528804480

11892 רוסלן שומילין 3.09E+08 ruslan231980@ma סיון 5/6 אשקלון 78726   528804480

11893 משה וויס 12303129 timat@neto.net.ilמודיעין עליתשדה חמד 17/1 ק 71919   505272141 89740607

11894 אאידה פורת 3.14E+08 aidas@vim‐techno יסמין 39 ב שלומי     524531289

11896 יורם חסיד 52050317 yoram_h1@bezeq קורנית 13 ד.נ .משגב 20181   49998130 5.42E+08

11897 יורם חסיד 52050317 yoram_h1@bezeq קורנית 13 ד.נ .משגב 20181   49998130 5.42E+08

11898 מ ש 2.22E+08 meirav‐sh@bezeq מ"ב פ 1111   03‐9170415 5.56E+08

11899 מ ש 2.22E+08 meirav‐sh@bezeq מ"ב פ 1111   03‐9170415 5.56E+08

11900 sammy shemer 51595858 shemersammy@b3 HANKIN הרצליה 46406   09‐94544237 050‐65445 09‐563961



11901 sammy shemer 51595858 shemersammy@b3 HANKIN הרצליה 46406   09‐94544237 050‐65445 09‐563961

11902 יהושע ידידיה 6953715 josh_j@mail.com הקונגרס 20 קרית חיים 26222   524440331

11903 סער אברהמוב 25775347 saar26@hotmail.cיהושוע רובינשטי מזכרת בתי 76408   544463731

11904 סער אברהמוב 25775347 saar26@hotmail.cיהושוע רובינשטי מזכרת בתי 76408   544463731

11905 yoav segev 43405265 yoav.segev@gmai שדרות התמרים רמת גן     077‐3534312

11906 דידיה הלימי 15615842 did@netvision.net הרצל 6 בת ים 59301   544757997

11907 דידיה הלימי 15615842 did@netvision.net הרצל 6 בת ים 59301   544757997

11908 הילה גולדמן 25084625 hilly_goldman@ho סוקולוב 84 תל אביב     054‐8439205

11909 טובי מזרחי 38763389 tovi_m@walla.com אורוגואי 44 ירושלים 96751   507477626

11910 ABED MASSALHA 59885459 ABED66@ZAHAV.N ת.ד 341 דבורייה 16910   46701982 5.23E+08 46701982

11912 פיני דוידוב 3.11E+08 davidov‐p@bezeqהסיירת הירושלמ ירושלים 97543   505720431 25852618

11913 פיני דוידוב 3.11E+08 davidov‐p@bezeqהסיירת הירושלמ ירושלים 97543   505720431 25852618

11914 יוחאי צויק 39842893 juch.zvik@gmail.co22 נאות מרגלית פתח תקןה 49741   542429547 5.47E+08

11915 יוחאי צויק 39842893 juch.zvik@gmail.co22 נאות מרגלית פתח תקןה 49741   542429547 5.47E+08

11916 דניאל רובלט 14454037 droblet@015.net.i מודיעין עליתחפץ חיים 16 71919   89744144 5.04E+08

11917 דניאל רובלט 14454037 droblet@015.net.i מודיעין עליתחפץ חיים 16 71919   89744144 5.04E+08

11918 Meir Shapira 3.06E+08 meir.shapira@gmaKdushey Kahir 1Bat0Yam     547945490

11919 Meir Shapira 3.06E+08 meir.shapira@gmaKdushey Kahir 1Bat0Yam     547945490

11920 נורית פז 27408913 paz_bar@netvisio/14 גדעון בן יואש אשקלון     050‐8513786

11922 נורית פז 27408913 paz_bar@netvisio/14 גדעון בן יואש אשקלון     050‐8513786

11923 שמואל צימן 24481616 zimansm@walla.c שדה נחום 3 ראשון לציון     050‐6778278

11924 שמואל צימן 24481616 zimansm@walla.c שדה נחום 3 ראשון לציון     050‐6778278

11925 רביד יהושע 24564148 r_josh50@hotmai קצרין 73 ראשון לציון     506977583

11926 רביד יהושע 24564148 r_josh50@hotmai קצרין 73 ראשון לציון     506977583

11927 ערן חמווי 32284267 eranhh@walla.com22 אפריים קישון באר יעקב     546800262

11928 ערן חמווי 32284267 eranhh@walla.com22 אפריים קישון באר יעקב     546800262

11929 אביבה אברהמי 5831367 avivaav@yahoo.co אנוסי משהד 3 ירושלים 93784   26716880

11930 אביבה אברהמי 5831367 avivaav@yahoo.co אנוסי משהד 3 ירושלים 93784   26716880

11931 ברק יפרח 40437832 barakif@nana10.c ב איילות 603/11 אילת 88000   544548955

11932 ברק יפרח 40437832 barakif@nana10.c ב איילות 603/11 אילת 88000   544548955

11933 אולג לבדב 3.11E+08 oleg75@gmail.com31 החשמונאים קרית מוצקי 26337  

11934 דרור סופר 65954646 ds1983@walla.com ז'בוטינסקי 24 רמת גן     507574214

11935 דרור סופר 65954646 ds1983@walla.com ז'בוטינסקי 24 רמת גן     507574214

11936 אורי הראלי 24497018 orhare@gmail.com בקר אהרון 1 תל אביב 69643   36441085 5.45E+08

11937 אורי הראלי 24497018 orhare@gmail.com בקר אהרון 1 תל אביב 69643   36441085 5.45E+08

11938 דמיטרי שצ'פטילניק 3.22E+08 dimitri2@012.net. 26/12 פיארברג שבע באר 84260 722121849 5.48E+08

11939 רביד יהושע 24564148 ravid.dj@gmail.co קצרין 73 ראשון לציון 75691   506977583

11940 אריג' עומר 25034794 aminomer@netvisקהילת יהדות צר מעלות 24952   49570606 49570606

11941 אריג' עומר 25034794 aminomer@netvisקהילת יהדות צר מעלות 24952   49570606 49570606

11942 מוטי ישר 27850189 mdy1@bezeqint.n החלמונית 30 ראשון לציון     578158028

11943 מוטי ישר 27850189 mdy1@bezeqint.n החלמונית 30 ראשון לציון     578158028

11944 רוני הרלי 68760701 ronyh55@gmail.co אברהם קרן 30 כפר סבא 44208   774212400 5.44E+08

11945 רוני הרלי 68760701 ronyh55@gmail.co אברהם קרן 30 כפר סבא 44208   774212400 5.44E+08

11946 יעקב חיים 22481642 jacov@il.ibm.com יצחק רבין 46א קרית טבעון 36551   546976506

11947 יעקב חיים 22481642 jacov@il.ibm.com יצחק רבין 46א טבעון קרית 36551   546976506

11948 דוד גוזלן 59792002 davidgo@bezeqint יגאל ידין בית שמש 99550   02‐9919660 050‐67758

11949 דוד גוזלן 59792002 davidgo@bezeqint יגאל ידין בית שמש 99550   02‐9919660 050‐67758

11950 אלון שמוקלר 37169398 alonsm@012.net.i רמב"ם 58/17 בארשבע     050‐8219675

11951 נחום אברהמי 477109 avivaav@012.net.הנושי משהד 3 ד ירושלים     542266494

11952 אלכס סטרניק 33295510 alexlaugh@gmail.c 23 מושב דור ד 30820   524343964 7.78E+08

11953 אלכס סגל 3.23E+08 elizovsky@gmail.c הסחלב 10/9 חיפה 34790   054‐6875997 054‐47144

11954 נטלי פרושינסקי 3.24E+08 Natalip@castro.coקראוזה 66 דירה חולון     546791143

11955 דורון כהן 53424313 d53@nana.co.il גלבוע 37 חיפה 32716   04‐8236064 054‐69275

11956 דורון כהן 53424313 d53@nana.co.il גלבוע 37 חיפה 32716   04‐8236064 054‐69275

11957 דרור קרן 58678392 kd10@walla.co.il השיטה נשר 36800   502061102

11958 דרור קרן 58678392 kd10@walla.co.il השיטה נשר 36800   502061102

11959 אביגיל סלונים 27352079 chbad‐m@unter.c נחל ניצנה מצפה רמון 80600   86588415 5.42E+08

11960 אביגיל סלונים 27352079 chbad‐m@unter.c נחל ניצנה מצפה רמון 80600   86588415 5.42E+08

11961 משה אטיאס 37396785 chiko802005@nanהנשיא 95/8 כניס אשקלון     5040462414

11962 משה אטיאס 37396785 chiko802005@nanהנשיא 95/8 כניס אשקלון     5040462414

11963 יואב שגב 43405265 yoav.segev@gmai שדרות התמרים רמת גן     505885588

11964 גדי רודה 54291331 GR3112@WALLA.C קרית שמונההרצל 44/12     507459559

11965 גדי רודה 54291331 GR3112@WALLA.C קרית שמונההרצל 44/12     507459559

11966 גדי רודה 54291331 GR3112@WALLA.C קרית שמונההרצל 44/12     507459559

11967 גדי רודה 54291331 GR3112@WALLA.C קרית שמונההרצל 44/12     507459559

11968 דוד לוי 16522807 orna_ntsl@walla.c מנחם בגין 10 ג מזכרת בתי 76804   578174610 7.74E+08

11969 ירון אילני 51026763 silany@gmail.com אורנים 49 א קריית טבעו 36043   054‐4747568 04‐953556

11970 ערן גלוסקה 57347841 egluska@gmail.co רב אשי 7 תל אביב 69395   054‐5918133

11971 mendy spund 54484134 dp18109@elbit.cogoldman 1 haifa 34608   48258320 49901661

11972 mendy spund 54484134 dp18109@elbit.cogoldman 1 haifa 34608   48258320 49901661

11973 ענת דורב 53933297 adidorev1@walla. מושב אחיעזהאלון 12     89295214 5.48E+08 89157773

11974 ענת דורב 53933297 adidorev1@walla. מושב אחיעזהאלון 12     89295214 5.48E+08 89157773

11975 ענת דורב 53933297 adidorev1@walla. מושב אחיעזהאלון 12     89295214 5.48E+08 89157773

11976 ענת דורב 53933297 adidorev1@walla. מושב אחיעזהאלון 12     89295214 5.48E+08 89157773

11977 ענת דורב 53933297 adidorev1@walla. מושב אחיעזהאלון 12     89295214 5.48E+08 89157773

11979 dominique poslushni 12655379 dominique.poslushhatsav 1 yavne 81501   89438575

11980 אלי לזן 51145084 elazan0@gmail.co הגילעד 32 ערד 89034   89958145 5.06E+08

11981 גיא סהר 40090979 gsahar@bezeqint.המכבים 54/1 גב ירושלים 90917   02‐5361897 050‐65304 02‐5361897

11982 גיא סהר 40090979 gsahar@bezeqint.המכבים 54/1 גב ירושלים 90917   02‐5361897 02‐5361897

11983 שניר שרון 27476456 sniron23@walla.co מצפה 27 שוהם 60850   050‐6406189

11984 שניר שרון 27476456 sniron23@walla.co מצפה 27 שוהם 60850   050‐6406189

11985 אדית ויצמן 1.23E+08 edithm2602@hotmashdod ashdod 77641   88557535 88557535



11986 אדית ויצמן 1.23E+08 edithm2602@hotmashdod ashdod 77641   88557535 88557535

11987 גנדי שוחמן 12476693 genadis@nana.co.2 ברזילי 3א דירה קרית ים 29015   054‐9984820

11988 גנדי שוחמן 12476693 genadis@nana.co.2 ברזילי 3א דירה קרית ים 29015   054‐9984820

11989 איתן אורגד 108043 eitano@iba.org.il הלני המלכה 21 ירושלים 91010   02‐5302297 052‐62443

11990 Ami Yahalom 6226278 yami@bezeqint.ne9 Mezada str. Hod Hasha 45294   972,9,7419382 972,52,423972,9,7480457

11991 Ami Yahalom 6226278 yami@bezeqint.ne9 Mezada str. Hod Hasha 45294   972,9,7419382 972,52,423972,9,7480457

11992 Pavel Gurevich 3.14E+08 fax.k.root@gmail.c ת.ד .1209 עוספיה 30090   545350407

11993 נוגה ברק 3.03E+08 barak_noga@hotm כמון כמון 20112   04‐9883011

11994 מאירי מורוביץ 27847656 meiri1@walla.co.i היב דוד 7 באר שבע 84256   776630131 5.29E+08

11995 מאירי מורוביץ 27847656 meiri1@walla.co.i היב דוד 7 באר שבע 84256   776630131 5.29E+08

11996 erwin sigler 13268180 sigler@nonstop.ne לוחמי הגטו 34 פתח תקווה 49651   548883052

11997 erwin sigler 13268180 sigler@nonstop.ne לוחמי הגטו 34 פתח תקווה 49651   548883052

11998 מאור חן 2E+08 Maorcg@gmail.co חרצית 33 יבנה     574432631

11999 יובל לב נאור 52320041 yuval_knowledge@ יברבוים 13 ראשון לציון     544796214

12000 חן חיים 59706259 d5dudu5@hotmai הראל 16 חיפה 34555   04‐8343808

12001 חן חיים 59706259 d5dudu5@hotmai הראל 16 חיפה 34555   04‐8343808

12002 גלית פרנקל 28866168 grra1@walla.co.il קרית ביאליקיקינטון 14 ג 27000   48478156 5.23E+08

12003 גלית פרנקל 28866168 grra1@walla.co.il קרית ביאליקיקינטון 14 ג 27000   48478156 5.23E+08

12004 אורי חי פולק 24923419 www.upp1234@za נשר 146/1 כרמיאל     578190900 49980440

12005 אורי חי פולק 24923419 www.upp1234@za נשר 146/1 כרמיאל     578190900 49980440

12006 משה מיה 54272547 mmbig@walla.com נורית 7 שהם     547845142

12007 משה מיה 54272547 mmbig@walla.com נורית 7 שהם     547845142

12008 יאיר דניאל 40042178 yairdaniel0@walla22/44 אוסישקין אשדוד 77513   08‐8558068 052‐46645

12009 יאיר דניאל 40042178 yairdaniel0@walla22/44 אוסישקין אשדוד 77513   08‐8558068 052‐46645

12010 כנרת נעים 25664350 NAIMK@SHIRBIT.C הרב קוק 17 כפר יונה 40300   052‐2445637

12011 כנרת נעים 25664350 NAIMK@SHIRBIT.C הרב קוק 17 כפר יונה 40300   052‐2445637

12012 כנרת נעים 25664350 NAIMK@SHIRBIT.C הרב קוק 17 כפר יונה 40300   052‐2445637

12013 איתי ברנשטיין 38051561 itaybern@gmail.co טאגור 7 תל אביב     054‐3972542 03‐506177

12015 max berko 3.09E+08 maxberkovi4@yahdaniel 73 Bat‐Yam 59469   722113703 5.48E+08

12016 אלי קספו 34046532 eli011111@walla.c הכנסת 44/7 גבעתיים     578160405

12017 אריאלה שמילוביץ 24451122 ariela1000@walla0\153 עמק איילון שוהם 60850   502102564 5.07E+08 03‐6321282

12019 שמואל עטיאס 66585811 shmulik1118@wal1/22ההסתדרות אשקלון     508651430

12020 שמואל עטיאס 66585811 shmulik1118@wal1/22ההסתדרות אשקלון     508651430

12021 אסא שולמן 11157625 asa_shulman@am אשכול הוד השרון     054 4486873

12022 אסא שולמן 11157625 asa_shulman@am אשכול הוד השרון     054 4486873

12023 אסא שולמן 11157625 asa_shulman@am אשכול השרון הוד 054 4486873

12024 דגשג דשכ 66588027 eyalcnc@gmail.co נוריות 24 אחוזת ברק 19323   46407633 5.09E+08

12025 דגשג דשכ 66588027 eyalcnc@gmail.co נוריות 24 אחוזת ברק 19323   46407633 5.09E+08

12026 סילביו ביטל 3.06E+08 badrian@smile.ne הכלנית 7א אשדוד 77547   544717169

12027 סילביו ביטל 3.06E+08 badrian@smile.ne הכלנית 7א אשדוד 77547   544717169

12028 אבי פרדי 55887434 avi3759@walla.co התנאים 9 חולון     504044080

12029 אבי פרדי 55887434 avi3759@walla.co התנאים 9 חולון     504044080

12030 שמעון עזרן 28629772 mazih@bezikum.n20\64 טבריה     507383990

12031 שמעון עזרן 28629772 mazih@bezikum.n20\64 טבריה     507383990

12032 שמעון עזרן 28629772 mazih@bezikum.n20\64 טבריה     507383990

12033 עידו ניר 58110263 idon@iibr.gov.il החלוץ 68/1 ירושלים 96269   050‐8782466 02‐643270 08‐9381490

12034 אסף אשכנזי 40167678 aasaf29@walla.co37\11 שער בגיא כרמיאל     506958508

12035 אסף אשכנזי 40167678 aasaf29@walla.co37\11 שער בגיא כרמיאל     506958508

12036 אילן בודמן 56144173 ilanhome@gmail.c אבא הלל סילבר חיפה 32694   48233913 5.47E+08

12037 איתן שטיינר 55963169 eistnet@gmail.com ברנדה 34 פתח תקוה     505541440

12038 איתן שטיינר 55963169 eistnet@gmail.com ברנדה 34 פתח תקוה     505541440

12039 סלמאן פארס 39745492 slman.fa1@gmail. ת.ד .328 חורפיש 25155   507507661

12040 סלמאן פארס 39745492 slman.fa1@gmail. ת.ד .328 חורפיש 25155   507507661

12042 דניאל שריקי 24245607 danny_sh@017.ne בן חור 2 פתח תקווה 49063   39217814 5.08E+08

12043 קטי פרולוב 3.21E+08 katrin_fro@walla. חביבה רייך 31 חיפה     542228695

12044 קטי פרולוב 3.21E+08 katrin_fro@walla. חביבה רייך 31 חיפה     542228695

12045 קטי פרולוב 3.21E+08 katrin_fro@walla. חביבה רייך 31 חיפה     542228695

12046 נחום סקו 39408081 nachumsk@hotma תמרי 19 רמת גן     545309268

12047 מקסים אורגד 29434651 maxim_orgad@wa הגולן 9 קדימה 60920   057‐8150480 09‐891924

12048 מקסים אורגד 29434651 maxim_orgad@wa הגולן 9 קדימה 60920   057‐8150480 09‐891924

12049 לאוניד רובין 3.04E+08 yoniru@justice.go שלמה הררי 8/4 ירושלים 97843   544220296 26466492 26462554

12050 לאוניד רובין 3.04E+08 yoniru@justice.go שלמה הררי 8/4 ירושלים 97843   544220296 26462554

12053 שלום שנידמן 2627008 moris@adgar.com הגילגל 21 רמת גן     36182019 5.49E+08

12054 ירון בן‐עד 33939679 yaronbenad@gma הזמיר 26/1 מבשרת 90805   050‐5333038

12055 ירון בן‐עד 33939679 yaronbenad@gma הזמיר 26/1 מבשרת 90805   050‐5333038

12056 אלכס פריש 3.21E+08 prom_pt@yahoo.c הגלעד 3 נתניה     0545‐206274

12057 לוי אליאס 67312777 yana.eliass@gmai מדורסקי 10 חדרה 38237   543167727 7.72E+08

12058 תמיר ברק 36353779 tamir.barak@gma האשל 3 נשר     528663431

12059 תמיר ברק 36353779 tamir.barak@gma האשל 3 נשר     528663431

12061 ziv gotlib 27398692 ziv.gotlib@gmail.c אבו עזרא אשדוד 77622   505614536

12062 אמיל גולדשטיין 3.19E+08 egold70@hotmail הציונות 40 אשדוד 77456   772340482 5.27E+08

12063 גיל קסטנבאום 22706089 gilk@migdal‐group שד 'משה דיין 7 אור יהודה     506507162

12064 גיל קסטנבאום 22706089 gilk@migdal‐group שד 'משה דיין 7 אור יהודה     506507162

12065 David denshluger 3.1E+08 gold.david@gmail Adar 16 Ashdod     545597941

12066 בועז כהן 22222222 boazcohen1@gma הנחל כרכור 37000   506784999 5.07E+08

12067 בועז כהן 22222222 boazcohen1@gma הנחל כרכור 37000   506784999 5.07E+08

12068 ליבוביץ חנן 32783433 hanan.lebovich@d אביטל 11 ירושלים     547868624

12069 ליבוביץ חנן 32783433 hanan.lebovich@d אביטל 11 ירושלים     547868624

12070 עידן דורון 32025819 idan_doron@hotm הכפר 13 קרית אונו     548180525

12071 עידן דורון 32025819 idan_doron@hotm הכפר 13 קרית אונו     548180525

12072 איגור דוברוב 3.09E+08 dubrovi@gmail.co ביאליק 27 בת‐ים 59472   544483633 5.45E+08

12073 איגור דוברוב 3.09E+08 dubrovi@gmail.co ביאליק 27 בת‐ים 59472   544483633 5.45E+08



12074 יונה לביא 62899836 yonatan_lavi@hot בלפור 8 תל‐אביב 65211   528447372

12075 ניר גיגי 66550484 j_asher@zahav.ne פלוגות 4 קרית חיים 26252   48724181 5.43E+08

12076 ניר גיגי 66550484 j_asher@zahav.ne פלוגות 4 קרית חיים 26252   48724181 5.43E+08

12077 מור ריחני 37169786 rom_t@014.net.il הרמה 58 דימונה 86000   86431170 5.45E+08

12078 מור ריחני 37169786 rom_t@014.net.il הרמה 58 דימונה 86000   86431170 5.45E+08

12079 דניס פיאסטרו 3.17E+08 denis.piastro@inte47/4 נחום גולדמן Beer‐Sheva    547769976

12080 דניס פיאסטרו 3.17E+08 denis.piastro@inte47/4 נחום גולדמן Beer‐Sheva    547769976

12081 שי כץ 22696165 ue756@walla.com מרווה 4 חיפה 3245   04‐8248985

12082 לירון אודיז 36860484 LIRONODIZ@YAHO יוסף נדבה ירושליים     548079950

12083 לירון אודיז 36860484 LIRONODIZ@YAHO יוסף נדבה ירושליים     548079950

12085 אודליה שירי 31783319 odi30@walla.co.il סביון 2 ראשון לציון     544993004 5.26E+08

12086 מירי בלגרט 3.07E+08 miribelgart@yaho שלום עליכם 3 בת ים 59474   050‐7876278 03‐507635

12087 מירי בלגרט 3.07E+08 miribelgart@yaho שלום עליכם 3 בת ים 59474   050‐7876278 03‐507635

12088 מירי בלגרט 3.07E+08 miribelgart@yaho שלום עליכם 3 בת ים 59474   050‐7876278 03‐507635

12089 שירי גוטמן 32445819 bshiri@yahoo.com כרמל 14 רחובות     545665059

12090 שירי גוטמן 32445819 bshiri@yahoo.com כרמל 14 רחובות     545665059

12091 Rafi Eyal 55740856 rafieyal@netvision37 דרך ראשונים רמת השרון 47242   505241958

12092 אילאנה ארטוב 3.04E+08 artov@bezeqint.n חרצית 513 מבועים 85360   775241966 5.09E+08

12093 אילאנה ארטוב 3.04E+08 artov@bezeqint.n חרצית 513 מבועים 85360   775241966 5.09E+08

12094 שמשון בן גד 50069277 shimben1@walla.c אליהו חכים 34 ירושלים 93808   26718205 5.45E+08

12095 שמשון בן גד 50069277 shimben1@walla.c אליהו חכים 34 ירושלים 93808   26718205 5.45E+08

12096 נמרוד יחזקאל 66503350 nyny441@gmail.co הפרדס 44 קרית גת 82000   050‐9704220

12097 נמרוד יחזקאל 66503350 nyny441@gmail.co הפרדס 44 קרית גת 82000   050‐9704220

12098 מיכאל חוסיד 3.09E+08 husid@yahoo.com בן צבי גבעתיים     505725454

12099 יובל אשכנזי 28048460 yuvalas@bezeqint נחל חיון 10 אילת     523474282

12100 יובל אשכנזי 28048460 yuvalas@bezeqint נחל חיון 10 אילת     523474282

12101 דודו קדוש 32025686 dudukadosh@hot אומץ אומץ     523010017

12102 דודו קדוש 32025686 dudukadosh@hot אומץ אומץ     523010017

12103 איתן סודאי 22211395 eatan005@bezegi תור הזהב 18 ראשון לציון     03 9520624 5.07E+08

12104 איתן סודאי 22211395 eatan005@bezegi תור הזהב 18 ראשון לציון     03 9520624 5.07E+08

12105 ורד כרמון 33603176 vered.karmon@gm פרויד 42/11 חיפה     054‐8070140 052‐37603

12106 ורד כרמון 33603176 vered.karmon@gm פרויד 42/11 חיפה     054‐8070140 052‐37603

12107 אינסה צוקרמן 3.21E+08 inessk@gmail.comאהרון מסקין 21 ד באר שבע 84647   545958332 5.78E+08

12108 אינסה צוקרמן 3.21E+08 inessk@gmail.comאהרון מסקין 21 ד באר שבע 84647   545958332 7.73E+08

12109 אשר ניצן 8326860 black_pod@yahoo שער הגולן 1 ראשון לציון 75283   077‐432‐6365 054‐525‐44

12110 אשר ניצן 8326860 black_pod@yahoo 1 הגולן שער לציון ראשון 75283 077‐432‐6365 054‐525‐44

12111 יצחק שושני 53600136 itsikshoshani@gmמשעול ההעפלה שדרות 8011   722362320 5.47E+08

12112 יצחק שושני 53600136 itsikshoshani@gmמשעול ההעפלה שדרות 8011   722362320 5.47E+08

12113 יזהר צור 29005543 yizhar.tsur@intel.cבני אפרים 206ב תל אביב 69985   36020278 5.46E+08

12114 יזהר צור 29005543 yizhar.tsur@intel.cבני אפרים 206ב תל אביב 69985   36020278 5.46E+08

12116 guy golan 25104779 giga11@zahav.netשדרות הברושים רמת אפעל     054‐4456591

12117 עידית איזק 35677848 idit_hecht@yahoo המעגל גבעתיים     077‐8330070 5.26E+08

12118 משה לוי 17021924 LEVY2730@walla.cגבעת התחמושת חולון 58552   054‐6666711 03‐6501020

12119 משה לוי 17021924 LEVY2730@walla.cגבעת התחמושת חולון 58552   054‐6666711 03‐6501020

12120 יצחק גבאי 51146694 gabbay_y@012.ne/1 משה גבירצמן ירושלים 97793   02‐6560317 052‐66055

12121 ניר יוסף 37695152 yosefnir@hotmail פלמ"ח 11 טירת כרמל     546408149

12122 ניר יוסף 37695152 yosefnir@hotmail פלמ"ח 11 טירת כרמל     546408149

12123 נסים עטיאס 16530321 niratiyas@gmail.co תד 217 אלון מורה 44833   29973830 5.24E+08 29973965

12124 נסים עטיאס 16530321 niratiyas@gmail.co תד 217 אלון מורה 44833   29973830 5.24E+08 29973965

12125 יוסי ברק 63717235 barak080@gmail.c הר סיני 5 חדרה 38281   526200908

12126 יוסי ברק 63717235 barak080@gmail.c הר סיני 5 חדרה 38281   526200908

12127 לירן רזון 3.01E+08 liran_r1@walla.co השקד 23/14 נהריה     526907909

12128 ארל'ה צור 10089431 aralez@017.net.il האבות 95 יד בנימין 76812   050‐5746189 08‐869266 08‐8692665

12129 ארל'ה צור 10089431 aralez@017.net.il האבות 95 יד בנימין 76812   050‐5746189 08‐869266 08‐8692665

12131 pavel evdokimov 3.14E+08 pasha70@gmail.coshamir 24 jerusalem     544601563 5.44E+08

12132 שי בלוך 34400044 shay.funbox@gma מבצע נחשון 2 ראשון לציון     526044596

12133 לילך לויט 33598285 lilach.levitt@gmaiיעקב דורי 23 דיר רעננה     525321125

12134 לילך לויט 33598285 lilach.levitt@gmaiיעקב דורי 23 דיר רעננה     525321125

12135 ארז ניידרמן 39169503 erezu2@gmail.com קלאוזנר 8 באר שבע 84581   523964400 7.22E+08

12136 ארז ניידרמן 39169503 erezu2@gmail.com קלאוזנר 8 באר שבע 84581   523964400 7.22E+08

12137 אבי ביטון 67262261 avib@lidorr.com התאנה 14 בית שמש 99000   544545523

12138 אבי ביטון 67262261 avib@lidorr.com התאנה 14 בית שמש 99000   544545523

12139 אבי פרץ 22288740 avipe2@walla.co.iקדושי קהיר 5 דיר חולון 58309   03‐5018252 052‐55229

12140 אבי פרץ 22288740 avipe2@walla.co.iקדושי קהיר 5 דיר חולון 58309   03‐5018252 052‐55229

12141 רובי אמזלג 40449415 rubi_amzaleg@ho בית מאיר 18 בית מאיר     526292728 5.45E+08

12142 רובי אמזלג 40449415 rubi_amzaleg@ho בית מאיר 18 בית מאיר     526292728 5.45E+08

12143 אילן בן זקן 27965862 ilanbe@mof.gov.il קורצ'אק ירושלים     506208175

12144 מיקי חובל 39575519 mickey60@walla.c ציונות 7 אשדוד     528464888

12145 מיקי חובל 39575519 mickey60@walla.c ציונות 7 אשדוד     528464888

12146 אליהו וגנר 29316452 wagner012@012.n/2 הרב פנחס לוין עמנואל 44845   527628731

12147 אליהו וגנר 29316452 wagner012@012.n/2 הרב פנחס לוין עמנואל 44845   527628731

12148 בועז רפאלי 28050938 boaz@xconnect.co אינו שקי 6/23 ירושלים 96922   525560121 26435568

12149 בועז רפאלי 28050938 boaz@xconnect.co אינו שקי 6/23 ירושלים 96922   525560121 26435568

12151 Marina hhhhhhh 3.17E+08 stabil2@yandex.ru בר גיורא 46 חיפה     052‐8361309

12152 גלית טולדנו 2.05E+08 galitz1990@walla. יהודה הנשיא 2 פתח תקווה     508989049

12153 גלית טולדנו 2.05E+08 galitz1990@walla. יהודה הנשיא 2 פתח תקווה     508989049

12154 דוד טל 21388350 davidtal1980@yah שד 'בן גוריון 80 תל אביב     524564562 5.27E+08

12155 לורי רימון 13492970 laurierimon@yaho ד. .נ .גליל עליון כפר בלום     46948564 5.48E+08

12156 לורי רימון 13492970 laurierimon@yaho ד. .נ .גליל עליון כפר בלום     46948564 5.48E+08

12157 רחל אבימור 51197861 avimor2000@gma8 התשעים ושלוש פתח תקוה     03‐9246425 0509‐5788

12158 רחל אבימור 51197861 avimor2000@gma8 התשעים ושלוש פתח תקוה     03‐9246425 0509‐5788

12159 מעיין קורמן 3E+08 maayankor@gmai השיש 1 דירה 8 ירושלים     502334348 26767191



12160 מעיין קורמן 3E+08 maayankor@gmai השיש 1 דירה 8 ירושלים     502334348 26767191

12161 איריס רוה 22402820 pinnir@netvision.n מנדס 67 רמת גן 52653   507228989

12162 ולרי רוזנברג 3.06E+08 zeevrozenberg@g נורדאו 13 ,דירה כפר סבא 44391   052‐6260447

12163 ולרי רוזנברג 3.06E+08 zeevrozenberg@g נורדאו 13 ,דירה כפר סבא 44391   052‐6260447

12164 נפתל קולונטרו 38756745 kolontero@yahoo קרית ביאליקהזית 11     526630445

12165 נפתל קולונטרו 38756745 kolontero@yahoo קרית ביאליקהזית 11     526630445

12166 רון וילוז'ני 56217839 ronitvilo@walla.co יסמין15 נס ציונה 75402   89405122 5.26E+08

12167 רון וילוז'ני 56217839 ronitvilo@walla.co יסמין15 נס ציונה 75402   89405122 5.26E+08

12168 צבי שביד 58032111 sptots@015.net.il כרכום 34/1 צור הדסה 99875   02‐5709298 5.46E+08

12169 צבי שביד 58032111 sptots@015.net.il כרכום 34/1 צור הדסה 99875   02‐5709298 5.46E+08

12170 אריה בורשטיין 11633815 MB72@BEZEQINT סביון 59 בית דגן 50200   03‐9604402

12171 אריה בורשטיין 11633815 MB72@BEZEQINT סביון 59 בית דגן 50200   03‐9604402

12172 מרק קיטפוב 3.18E+08 kitapov@gmail.co בן צבי 15 נהריה 22222   523726086

12173 מרק קיטפוב 3.18E+08 kitapov@gmail.co בן צבי 15 נהריה 22222   523726086

12174 אריה בורשטיין 11633815 MB72@BEZEQINT סביון 59 בית דגן 50200   03‐9604402 0528‐9063

12175 MAYA KOLTSER 11800711 MAYAK@DOROT.C אבוחצירה 2/3 אשדוד     077‐4380488 050‐79589 08‐6808403

12177 דיאא ספדי 37188174 safadimts@hotma 704 נצרת 16000   547670561

12178  יהודה רענן 66088295 udi_r1@walla.com סמולנסקין14 עכו 24607   526040944 5.45E+08

12179  יהודה רענן 66088295 udi_r1@walla.com סמולנסקין14 עכו 24607   526040944 5.45E+08

12180 אינגה רבינוביץ 3.06E+08 inga@barak.net.il גדעון 13 רמת גן 52314   507336863 5.05E+08

12181 רון אבידור 25235623 mravidor@013.ne נוף הרים 66 הר אדר     052‐3900050

12182 רון אבידור 25235623 mravidor@013.ne נוף הרים 66 הר אדר     052‐3900050

12183 אירינה סיינקו 3.17E+08 irinaktpv@hotmai השיקמה 19 נשר 36812   052‐6268400

12184 אירינה סיינקו 3.17E+08 irinaktpv@hotmai השיקמה 19 נשר 36812   052‐6268400

12185 ערן שטרנברג 22781637 SERAN@Y‐M.CO.IL 1  יד מרדכי 79145   08‐6720313 052‐39231

12186 ערן שטרנברג 22781637 SERAN@Y‐M.CO.IL 1  יד מרדכי 79145   08‐6720313 052‐39231

12188 לימור שרעבי 27821610 limor_shar@bezeq בני יהודה 27 ראשל"צ 75693   050‐4222322

12189 שלומי שוחט 59617993 arielno1@netvisio תל חי 22 כפר סבא     97678476 5.07E+08

12190 שלומי צלר 1.23E+08 shlomi_z@hotmai מושב מי עממושב מי עמי     052‐6990706 052‐43757

12191 מרים צלר 1.23E+08 shlomi_z@hotmai רמז 36 נתניה     052‐8277277

12192 יוסף מוהר 525147 moharj@gmail.com20 שד בן מימון ירושלים 92261   25639064 5.46E+08

12193 זינובי אוצ'יטל 3.06E+08 zu@iec.co.il הגליל כפר סבא 44233   508668868 7.78E+08 48185074

12194 daniel shmaya 34194274 shmaya_daniel@ha jerusalem     546336547

12195 daniel shmaya 34194274 shmaya_daniel@ha jerusalem     546336547

12196 אייל רוזן 24337743 anatrozen@reim.o ד.נ .נגב קיבוץ רעים 85132   578185907 5.48E+08

12197 אייל רוזן 24337743 anatrozen@reim.o .נגב ד.נ רעים קיבוץ 85132 578185907 5.48E+08

12198 שניר שילו 39473426 snirshilo@walla.co האגוז 26 מושב בית נ 90830   507813830 5.08E+08

12200 עידן חסידי 21376929 idan.hasidi@gmail עמל 3 חולון     542445740

12201 עידן חסידי 21376929 idan.hasidi@gmail עמל 3 חולון     542445740

12202 ניר מיכל 32298002 nir‐m@bezeqint.n נווה שלום 20/8 אשקלון 78706   524643306

12203 ניר מיכל 32298002 nir‐m@bezeqint.n נווה שלום 20/8 אשקלון 78706   524643306

12204 איליה פרידמן 3.04E+08 fiaf34@gmail.com הרקפת 12 ב בני עי"ש 60860   08‐8691032 054‐76632

12205 איליה פרידמן 3.04E+08 fiaf34@gmail.com הרקפת 12 ב בני עי"ש 60860   08‐8691032 054‐76632

12206 עומרי לוי 36535862 omri_lev@zahav.n קרית רבין 496 בית שאן     522412064

12207 עומרי לוי 36535862 omri_lev@zahav.n קרית רבין 496 בית שאן     522412064

12208 מקס כץ 14192421 yonma@netvision עקרב 27 מיתר 85025   057‐7708175 08‐651761

12209 קונסטנטין פטקולין 3.21E+08 kfatkulin@gmail.c חטיבת הנחל 17 חדרה     544972719

12210 קונסטנטין פטקולין 3.21E+08 kfatkulin@gmail.c חטיבת הנחל 17 חדרה     544972719

12211 פטר בנדל 69889673 Peter.Bendel@we לסקוב 1 ראשון לציון 75213   39640051 5.48E+08 89472218

12212 פטר בנדל 69889673 Peter.Bendel@we לסקוב 1 ראשון לציון 75213   39640051 5.48E+08 89472218

12213 tamir alon 35964022 tamir_alon@hotm יקנעם המושדרך העמק 20600   774094092 5.24E+08 48559909

12215 נחום מרדכי 29549805 nahoom10@walla מעלות אשר אשקלון     542505145

12216 נחום מרדכי 29549805 nahoom10@walla מעלות אשר אשקלון     542505145

12217 אסף אפק 34997215 afek44@walla.com הרצל 109 ב חדרה 38421   46330962 5.24E+08

12218 אסף אפק 34997215 afek44@walla.com הרצל 109 ב חדרה 38421   46330962 5.24E+08

12219 נטליה כץ 3.09E+08 leranatasha@mail גיבוטינסקי26ה keriyat‐yam 29081   549912275

12220 נטליה כץ 3.09E+08 leranatasha@mail גיבוטינסקי26ה keriyat‐yam 29081   549912275

12221 עמית בנשלמה 33207416 amitb@gat.org.il ד.נ .שדה גת קיבוץ גת 79565   528822198 86871297

12222 אירית ספוז'ניקוב 3.07E+08 ira1683@nana.co.9/2 מאיר גרוסמן באר שבע     547704536

12224 miriam klein 17215286 roses@israelrose.c 31 sde nitzan 85470   89982393 5.42E+08 89987111

12227 טליה מור 10676559 taliamor@netvisio פטל 3 חיפה 34556   04‐8252438 5.45E+08 04‐8258273

12228 מני פלורנטין 40690083 meni_f@wall.com בכור שטרית 11 יהוד     526663222

12229 רמי ברזני 56627482 amit1107@013.ne מעלה אדומהשחם 1\27     774077070 5.06E+08

12230 חן ברנד 39134937 chen.brand@gmai0 ההגנה 9ב דירה ירושלים     779300917

12231 איתי תבל 61242673 itay_tevel@hotma ביאליק 164 רמת גן     547240090

12232 Dennis Zaurov 3.06E+08 nudi1984@walla.c עמוס ירקוני 20 באר‐שבע     547251670 5.23E+08

12233 Dennis Zaurov 3.06E+08 nudi1984@walla.c עמוס ירקוני 20 באר‐שבע     547251670 5.23E+08

12234 ענת גרינפלד 58873431 ANATIGR@WALLA הגלעד 84 כוכב יאיר 44864   522477802 5.24E+08

12235 ענת גרינפלד 58873431 ANATIGR@WALLA הגלעד 84 כוכב יאיר 44864   522477802 5.24E+08

12236 זמיר קאהן 3.01E+08 zamircohen8@wa היצהר 57 חשמונאים 73127   544884717 89761370

12237 זמיר קאהן 3.01E+08 zamircohen8@wa היצהר 57 חשמונאים 73127   544884717 89761370

12238 אילן אנג'ל 3.02E+08 art3dfun@hotmai31 מעלה הצופים רמת גן     526490027

12239 אילן אנג'ל 3.02E+08 art3dfun@hotmai31 מעלה הצופים רמת גן     526490027

12240 ליאור אטאס 3E+08 lioratas@nana.co. ש"י עגנון 4 קרית ים 29015   508323687

12241 ליאור אטאס 3E+08 lioratas@nana.co. ש"י עגנון 4 קרית ים 29015   508323687

12242 valery verdel 3.03E+08 valever@gmail.com8 ראובן 6 דירה נתניה 42524   542323329

12243 ציפי פינקלשטיין 51898575 zipif@barak.net.il הפרדס 6 פתח תקווה 49776   03‐9191265 5.23E+08 03‐9191274

12244 ציפי פינקלשטיין 51898575 zipif@barak.net.il הפרדס 6 פתח תקווה 49776   03‐9191265 5.23E+08 03‐9191274

12245 מיכאל קארו 58371618 elrom@neto.net.il הוורד‐13 מעלות 21521   503730025

12246 מיכאל קארו 58371618 elrom@neto.net.il הוורד‐13 מעלות 21521   503730025

12247 oren sam 38626990 oren‐sam@zahav. הגולן 22 תל אביב 69718   36440422

12248 oren sam 38626990 oren‐sam@zahav. הגולן 22 תל אביב 69718   36440422



12249 מיכאל מרגוליוס 32948457 mik26_m@yahoo.12/31 משה פורר רחובות 76653   508503524 5.48E+08

12250 עופר פירסטנברג 37359387 oferfir@hotmail.co1 נחמיה 42 קומה חיפה     546356490

12251 ארקדי רוזנצוייג 3.11E+08 arkadir@bezeqint אוסישקין 22/21 אשדוד     544872447 5.45E+08

12252 ארקדי רוזנצוייג 3.11E+08 arkadir@bezeqint וסישקין 22/21 אשדוד     544872447 5.45E+08

12253 Dov Matalon 53040432 dovm@teder.com הט"ז 14 תל אביב 69276   03‐6495427 054‐44448

12256 lena lubarski 3.06E+08 marinal3@bezeqinsokolov12 ramat‐gan     37518469 5.23E+08

12257 עודד פ 27330224 paporish@yahoo.c ל"א תל‐אביב     054‐5750775

12258 עודד פ 27330224 paporish@yahoo.c ל"א תל‐אביב     054‐5750775

12259 גלית אסולין 24895807 galit@gadotbio.co הנביאים 55 קרית אתא 27076   528711149 48440094

12260 גלית אסולין 24895807 galit@gadotbio.co הנביאים 55 קרית אתא 27076   528711149 48440094

12262 Omer Bonne 55042766 bonne@hadassah נקר 317 מכבים     050‐8573839

12264 ישראל בן יקר 22502488 ibn@012.net.il כוכב 17 כרכור     052‐2401802

12265 ישראל בן יקר 22502488 ibn@012.net.il כוכב 17 כרכור     052‐2401802

12266 מיכל אבישר 28488948 milegot@bezeqint גולן 7 כרכור 37077   523097777

12267 מיכל אבישר 28488948 milegot@bezeqint גולן 7 כרכור 37077   523097777

12268 מיכל אבישר 28488948 milegot@bezeqint גולן 7 כרכור 37077   523097777

12269 שרונה זמיר 68064278 sharona.zamir@ch רותם 38 עומר 84965   052‐5221493

12270 שרונה זיר 68064278 sharona.zamir@ch רותם 38 עומר 84965   052‐5221493

12271 רפי אורן 5334917 rafioren@gmail.co הפרדס 35/5 קרית אונו 55525   057‐6270436

12272 רפי אורן 5334917 rafioren@gmail.co הפרדס 35/5 קרית אונו 55525   057‐6270436

12273 רועי שריקי 66153883 Roishriki@gmail.co חבצלת 12 נשר     544777674

12274 רועי שריקי 66153883 Roishriki@gmail.co חבצלת 12 נשר     544777674

12275 צחי אביבי 24496234 zachi_a@malam.c גבעת שמואמנחם בגין 27 54421   050‐7509198

12276 לירן מימוני 39347787 reactor.leet@gma שדרות אפרים 4 נס ציונה     542578877

12277 לירן מימוני 39347787 reactor.leet@gma שדרות אפרים 4 נס ציונה     542578877

12278 מאיר וייס 8.9E+08 mw1318@gmail.c פולנסקי 17 ירושלים     25321218

12279 מאיר וייס 8.9E+08 mw1318@gmail.c פולנסקי 17 ירושלים     25321218

12281 גדעון שיף 1165208 shiffg@bezeqint.nגבעת שמואאורי צבי גרינברג 54422   077‐3508170 052‐35081 077‐3508170

12282 אבי לנג 3.02E+08 beni.lang1@gmail ראובן מס 127/2 ירושלים     777502526 5.28E+08

12283 אבי לנג 3.02E+08 beni.lang1@gmail ראובן מס 127/2 ירושלים     777502526 5.28E+08

12284 אבי לנג 3.02E+08 beni.lang1@gmail ראובן מס 127/2 ירושלים     777502526 5.28E+08

12285 נתן בר נתן 36383636 BAR_NATAN@HOT30 שדרות אשכול ירושלים 97764   528903424

12286 אידה חוצינסקי 3.2E+08 sofer@012.net.il השופטים 20 קרית גת 82074   86817770 5.43E+08

12287 אידה חוצינסקי 3.2E+08 sofer@012.net.il השופטים 20 קרית גת 82074   86817770 5.43E+08

12288 אלכס קמינסקי 3.07E+08 alexkam7@gmail.c33 עמיקם שמאי ראש פינה     057‐8130522

12289 אלכס קמינסקי 3.07E+08 alexkam7@gmail.c33 שמאי עמיקם פינה ראש 057‐8130522

12290 בן דרורי 0 benedna@wala.co רעים 16 מצפה רמון 80600   86987007

12291 בן דרורי 0 benedna@wala.co רעים 16 מצפה רמון 80600   86987007

12292 הילה סבג 35000520 hilatalsabag@gma בית שערים 3.3 חולון 58826   528495603

12293 הילה סבג 35000520 hilatalsabag@gma בית שערים 3.3 חולון 58826   528495603

12294 אופיר ושדי 31986953 ovashdi@013.net. קורנית בית 127 קורנית 20181   052‐3694545

12295 אלכס שוורץ 14600324 alexs12@012.net. כרכום 23/7 נצרת עלית 17095   543002605 5.78E+08

12296 אלכס שוורץ 14600324 alexs12@012.net. כרכום 23/7 נצרת עלית 17095   543002605 5.78E+08

12297 עידי מצר 58318452 emezer@gmail.co צדקיהו 20 חיפה 34408   502062712 5.26E+08

12298 ראם וסקר 32140337 reem8@walla.co.i5/11 יהודה פרח נתניה     524734070 7.77E+08

12299 שחר פירסטטר 27900356 fshahar@netvision1 מדרשת בן גת"ד 155 שבלול 84990   08‐6532190 057‐81515

12300 שחר פירסטטר 27900356 fshahar@netvision1 מדרשת בן גת"ד 155 שבלול 84990   08‐6532190 057‐81515

12301 משה צברי 9659467 tzabarimoshe@01 זלמן שזר 11/3 קרית ים 29082   48740536 5.44E+08 48740536

12302 משה צברי 9659467 tzabarimoshe@01 זלמן שזר 11/3 קרית ים 29082   48740536 5.44E+08 48740536

12303 סמי אפרת 22004261 samefrat@iai.co.il צאלה 2‐29 גדרה 70700   528340755

12304 סמי אפרת 22004261 samefrat@iai.co.il צאלה 2‐29 גדרה 70700   528340755

12305 אברהם סונטג 3.05E+08 sonntaga@iec.co.i הגעתון 46/10 נהריה 22381   48182590 5.24E+08

12306 יוסף אסולין 79961330 asoulin@bezeqint הרצל 84 רמלה 72406   89246957 08‐922078 89247050

12307 תמי נאור 50940000 temi.naor@gmail. עוזיאל ר"ג     507510515

12308 חיים ביטרמן 11099421 haimbit@gmail.co עזרא 24 אבן אשדוד     054‐2555799

12309 חיים ביטרמן 11099421 haimbit@gmail.co עזרא 24 אבן אשדוד     054‐2555799

12310 שאול כהן 12676524 shaulc620@gmail. קרית שמונההוורדים 88/1 11633   04‐6959730 0523‐2064

12311 יוני פישר 66640475 yofis@walla.com עלי הכהן 16 בני ברק     528892382 5.27E+08

12312 יוני פישר 66640475 yofis@walla.com עלי הכהן 16 בני ברק     528892382 5.27E+08

12313 גלעד פרוכטמן 39807656 giladski6@yahoo.c הארז כפר הנגיד     546330954

12314 גלעד פרוכטמן 39807656 giladski6@yahoo.c הארז כפר הנגיד     546330954

12316 חן שריקי 3.01E+08 WWW.shrikis21214/13 ז'בוטינסקי קרית אתא 28000   48455567 5.45E+08

12317 נטלי בן עובדיה 3.22E+08 nataly79@bezeqin הפלצ"ח 17 מבשרת צון 90805   054‐6464244

12318 נטלי בן עובדיה 3.22E+08 nataly79@bezeqin הפלצ"ח 17 מבשרת צון 90805   054‐6464244

12319 עוזיאל חלק 58261330 halak@zahav.net.iבן גוריון 90 דירה תל אביב 64515   777030005 5.27E+08

12320 איציק וגמן 56742893 itzhakv@walla.com שקד 7 מצפה עדי 17940   523793232 5.24E+08

12321 ילנה דוברובקין 3.09E+08 www.lolya.d@gma אהרון מסקין באר שבע     547802432 08‐610593

12322 ילנה דוברובקין 3.09E+08 www.lolya.d@gma אהרון מסקין באר שבע     547802432 08‐610593

12323 דוד כהן 39773940 tzugi213@gmail.co חנה 3 באר שבע 84839   054‐6674684

12324 דוד כהן 39773940 tzugi213@gmail.co חנה 3 באר שבע 84839   054‐6674684

12325 סער וילף 32069882 s@wilf.org נחלת יצחק 18 תל אביב 67448   544488877

12326 סער וילף 32069882 s@wilf.org נחלת יצחק 18 תל אביב 67448   544488877

12327 משה סרי 24137150 mosheseri@gmail חזון ציון 9/17 ירושלים     544210869

12328 משה סרי 24137150 mosheseri@gmail חזון ציון 9/17 ירושלים     544210869

12330 Valery Bleyhman 3.04E+08 vbleyhman@hotmZmura 1 Karmiel     544305722

12331 שרי פריבס 34394718 prsari@gmail.com98 יהודה הנשיא אלעד     03‐9095776 052‐88413

12332 שרי פריבס 34394718 prsari@gmail.com98 יהודה הנשיא אלעד     03‐9095776 052‐88413

12333 יובל כלב 29595725 kalevyuval@gmail2 עוזיאל 50 דירה רמת גן 52382   547929600

12334 יובל כלב 29595725 kalevyuval@gmail2 עוזיאל 50 דירה רמת גן 52382   547929600

12335 אהרון דיגילוב 3.18E+08 aron4ik@gmail.co מילכה 4 אשקלון 78491   547849022 5.78E+08

12336 אהרון דיגילוב 3.18E+08 aron4ik@gmail.co מילכה 4 אשקלון 78491   547849022 5.78E+08

12338 vladimir rginsky 3.06E+08 rvladimir17@gma assa kadmoni 7 tel‐aviv 67675   050‐8807390



12339 רמי שור 3.09E+08 ramishor@hotmai בר אילן 61 בת ים 5962   504435557 35529510

12340 עומר אהרוני 39192299 omer1aha@walla. חלוצה 22 מיתר 85025   057‐6517702 050‐68432

12341 עומר אהרוני 39192299 omer1aha@walla. חלוצה 22 מיתר 85025   057‐6517702 050‐68432

12342 אלק סטוניס 3.17E+08 m_vainshtein@wa רשי 24 ראשלצ     507472205

12343 אלק סטוניס 3.17E+08 m_vainshtein@wa רשי 24 ראשלצ     507472205

12344 אורן אזולאי 32069098 orenaz@gmail.com הכלנית 16 בית שמש     054‐6653027

12345 ח ק 57877789 abc2@netvision.n זבוטינסקי 21 זכרון יעקב 30900   04‐6391085

12346 רמי טביבי 52041910 ramitabibi@bezeq סחלב 7א אילת 88044   572291003

12347 רמי טביבי 52041910 ramitabibi@bezeq סחלב 7א אילת 88044   572291003

12349 יוסי תורג'מן 39107495 yosst6@gmail.co שמואל הנגיד 18 הרצליה 46498   543091767

12350 מוטי מנחם 3.01E+08 moti258@walla.co טוביה4 ירושלים     057‐8161908

12351 מוטי מנחם 3.01E+08 moti258@walla.co טוביה4 ירושלים     057‐8161908

12352 יואב הר נוי 54913348 jhar10@walla.co.i השיטה30 חדרה 38243   04‐6344105 052‐60440

12353 אופיר כץ 39505904 track2@gmail.com הרטום 28 נתניה     052‐8974146

12354 יואב הר נוי 54913348 jhar10@walla.co.i השיטה30 חדרה 38243   04‐6344105 052‐60440

12355 ברוך כלפון 38286464 BAR_KAL@YAHOO לכיש 7 דירה 2 אשקלון     578190086

12356 ברוך כלפון 38286464 BAR_KAL@YAHOO לכיש 7 דירה 2 אשקלון     578190086

12357 אבי מנשר 3.05E+08 menasher5@gmai הירדן 47 כפר‐יונה     052‐8816450

12358 אבי מנשר 3.05E+08 menasher5@gmai הירדן 47 כפר‐יונה     052‐8816450

12359 עידי מצר 58318452 emezer@gmail.co צדקיהו 20 חיפה 34408   502062712 5.26E+08

12360 אושרי בניסטי 49839053 oshri25@017.net.6/3 שפירא משה קרית שמוא     543037490

12361 אושרי בניסטי 49839053 oshri25@017.net.6/3 שפירא משה קרית שמוא     543037490

12362 ethel tur 9077124 etheltur@post.tau בני משה 14 תל אביב 62308   524262992 5.45E+08 36055097

12363 ethel tur 9077124 etheltur@post.tau בני משה 14 תל אביב 62308   524262992 5.45E+08 36055097

12365 arnin cohen 28859007 arnin.cohen@galtr מושב גבעת73 12946   546739791 5.47E+08

12366 יעל בר 37238755 bayael@gmail.com ה באייר 95 ראש העין     524677992

12367 יעל בר 37238755 bayael@gmail.com ה באייר 95 ראש העין     524677992

12368 ישראל גור 52764875 yvc@walla.com בראנד 6 ירושלים 93878   02‐5021440 0504‐118‐102‐5731011

12369 ישראל גור 52764875 yvc@walla.com בראנד 6 ירושלים 93878   02‐5021440 0504‐118‐102‐5731011

12370 יואל אלאלוף 28533206 yoel39@gmail.com מבשרת ציוןהכלנית 22 90805   02‐5701212 050‐65638

12371 לב מרקובצקי 3.18E+08   הקרן 24/1 מעלה אדומ     54764599

12372 קובי משגב 26589911 kubthenub@gmai ריבנוביץ '2 חולון 58672   543037757

12373 קובי משגב 26589911 kubthenub@gmai ריבנוביץ '2 חולון 58672   543037757

12374 שירלי מצנע 25485558 shirlymitzna@gma קדימה קדימה     98995061

12375 שירלי מצנע 25485558 shirlymitzna@gma קדימה קדימה     98995061

12376 מירב אהרוני 31984057 merav_ar@wall.co 52 ישורון השרון הוד 544775544

12377 מירב אהרוני 31984057 merav_ar@wall.co ישורון 52 הוד השרון     544775544

12378 מרק אברמוביץ 3.06E+08 moko2110@walla ארז 14 לוד     542122322

12379 מרק אברמוביץ 3.06E+08 moko2110@walla ארז 14 לוד     542122322

12380 יצחק שוכן 54832811 shoken1@walla.co ליד המועצה כפר כמא 15235   507980808 7.73E+08

12381 יצחק שוכן 54832811 shoken1@walla.co ליד המועצה כפר כמא 15235   507980808 7.73E+08

12382 מרק אברמוביץ 3.06E+08 moko2110@walla הדרים 21 לוד     542122322

12383 צבי פדרמסר 3.1E+08 zviking@gmail.com15 כובשי החרמון בת‐ים     547938377 5.48E+08

12384 צבי פדרמסר 3.1E+08 zviking@gmail.com15 כובשי החרמון בת‐ים     547938377 5.48E+08

12385 רוזה ברקוביץ 66531153 raz211@msn.comדב גרונר 20 מרת תל אביב     542298947 5.47E+08

12386 מחמוד מחאמיד 40740136 mahamid@gmail.cאום אל פחםאלזהראא‐ראשיד 30010   052‐8681066 04‐631078

12387 Arsen Meshurer 3.06E+08 arsen1971@gmail נווה אורנים 65 צפת     544298787 5.24E+08

12388 משה סוקר 64932338 smoshe@y‐m.co.il קיבוץ יד‐מרדכי דאר נע חוף 79145   86720245 5.24E+08

12389 משה סוקר 64932338 smoshe@y‐m.co.il קיבוץ יד‐מרדכי דאר נע חוף 79145   86720245 5.24E+08

12390 מור תורגמן 37169786 rom_t@014.net.il הרמה 58 דימונה 86000   544748217 86431170 5.45E+08

12391 יניב ו 1.23E+08 yanivak@walla.co ק ק     0

12392 מרדכי מורל 51211704 momo30@gmail.c שז"ר 85 רמת גן 52247   052‐3040333

12393 גיאורגי רוזנברג 3.07E+08 georgyr@zahav.ne אילת 18 בת ים     547988599 5.26E+08

12394 עדי אלוני 25249566 aload1@hotmail.c1 שדרות ירושלים רמת גן     544682682 5.48E+08

12395 עדי אלוני 25249566 aload1@hotmail.c1 שדרות ירושלים רמת גן     544682682 5.48E+08

12396 אורטל עזריה 36099885 ortalazaria@yahoo מספר 5 עין איילה     054‐9989502 054‐55084

12397 אורטל עזריה 36099885 ortalazaria@yahoo מספר 5 עין איילה     054‐9989502 054‐55084

12398 ארי לאור 25602491 ari.laor@gmail.com כרכום 8 זכרון 30900   46292992

12399 ארי לאור 25602491 ari.laor@gmail.com כרכום 8 זכרון 30900   46292992

12400 יונתן למדן 29972734 yonylamdan@gma מספר 5 עין איילה     054‐5508422 054‐99895

12401 יונתן למדן 29972734 yonylamdan@gma מספר 5 עין איילה     054‐5508422 054‐99895

12402 סטניסלב רטנר 3.15E+08 ratnerstanislav@g/10 עולי הגרדום ירושלים 93811   072‐2121748 054‐53880

12403 בועז חן 28912268 Boaz@Netwise.co ראובן 15/4 מודיעין 71724   08‐9268036 052‐60080 03‐9765111

12404 גל סלע 34137208 galsela@netvision כף גימל 10 גבעתיים     505226108

12405 גל סלע 34137208 galsela@netvision כף גימל 10 גבעתיים     505226108

12406 סבטלנה גוטכן 3.07E+08 sgutkhen@netvisio9/5 שמואל תמיר ירושלים 97812   052‐3486181

12407 סבטלנה גוטכן 3.07E+08 sgutkhen@netvisio9/5 שמואל תמיר ירושלים 97812   052‐3486181

12408 אלי קריא 67246868 elik24@walla.com תד 944 עתלית 30300   49840777 5.42E+08

12409 אלי קריא 67246868 elik24@walla.com תד 944 עתלית 30300   49840777 5.42E+08

12410 בנימין מירב 65404097 beni.meirav@gma עזרה ובצרון 13 ראשון לציון 75628   39611716 5.42E+08

12411 בנימין מירב 65404097 beni.meirav@gma עזרה ובצרון 13 ראשון לציון 75628   39611716 5.42E+08

12412 נילי סברון 6880355 am4444@gmail.co ברנר1 קרית אונו 55201   03‐6350278 054‐42259

12413 נילי סברון 6880355 am4444@gmail.co ברנר1 קרית אונו 55201   03‐6350278 054‐42259

12414 שרה לברטובסקי 38823548 liber1999@gmail.c נחל דולב 84/ 8 רמת בית ש     054‐6736613

12415 שרה לברטובסקי 38823548 liber1999@gmail.c נחל דולב 84/ 8 רמת בית ש     054‐6736613

12416 דוד אלברט 36403186 dalbert4@gmail.co הראה 45 רמת גן 52605   03‐6736951 052‐33841

12417 דוד אלברט 36403186 dalbert4@gmail.co הראה 45 רמת גן 52605   03‐6736951 052‐33841

12418 מריוס קובל 15643257 mariuscov@gmail.שדרות התמרים רמת גן 52602   35753405 5.78E+08

12419 מריוס קובל 15643257 mariuscov@gmail.שדרות התמרים רמת גן 52602   35753405 5.78E+08

12421 Boaz Or‐Shraga 22108807 bbo003osb@gmai Shraga Refaeli 3Petach‐Tikv    575659686

12422 moran genosar 21763230 moran.genosar@h ארלוזרוב62 תל אביב     523780442

12424 תהילה רוזיליו 39878913 tili147@walla.com הסנה 8 אשקלון     054‐2262302 7611655



12425 תהילה רוזיליו 39878913 tili147@walla.com הסנה 8 אשקלון     054‐2262302 7611655

12427 Irena Livshitz 3.09E+08 irenal@menora.cohei Xa‐Himush 1Rishon Le Z 75702   03‐9620521 054‐47994

12430 Gavriel G Moshitch 74339730 moshitchg@bezeq מבשרת ציוןהארזים 4 90805   25343206 5.23E+08

12432 nir granot 33952821 ahshel1@walla.co בזל 27 תל אביב     544790709 7.79E+08

12433 דוד תמיר 12981973 david27@012.net. מגדל העמקנחל צבי 40/13 23049   04‐6540525 054‐99113

12434 הלימז זכרוב 3.07E+08 yoni15751@walla4 יערה 257 דירה טבריה     6732964 5.45E+08

12435 לאוניד איינגורן 3.17E+08 layngorn@gmail.c בן גוריון 10 חולון 58670   35520697 5.45E+08

12436 לאוניד איינגורן 3.17E+08 layngorn@gmail.c בן גוריון 10 חולון 58670   35520697 5.45E+08

12437 יהושע ידידיה 6953715 joshj42@bezeqint הקונגרס 20 קרית חיים 26222   48417269

12438 Aryeh Burnham 3.05E+08 aryehb@bezeqint.Shaulson 60/1 Jerusalem 95400   26514923 5.43E+08 26524398

12439 Aryeh B 3.05E+08 aryehb@bezeqint.Shaulson 60/1 Jerusalem 9   26514923 5.43E+08 26524398

12440 דודי ליידנר 29423381 ldudi@menoramiv עפרוני 18 כפר סבא     546669446 37555814 37555815

12441 דודי ליידנר 29423381 ldudi@menoramiv עפרוני 18 כפר סבא     546669446 37555814 37555815

12442 שחר ניסן 34490854 nissanso@bezeqinיהודה הלוי 62א ד ראשון לציון     525779969 5.08E+08

12443 שחר ניסן 34490854 nissanso@bezeqinיהודה הלוי 62א ד ראשון לציון     525779969 5.08E+08

12444 אלונה כרמי 27197904 shcar01@bezeqint1 מעלה אבשלום קרית טבעון 36094   04‐9530335 052‐54519

12445 אלונה כרמי 27197904 shcar01@bezeqint1 מעלה אבשלום קרית טבעון 36094   04‐9530335 052‐54519

12446 רענן זאב ובר 16514028 raanan.weber@gm ארלוזורוב 13א רמת גן 52481   054‐7855535

12447 רענן זאב ובר 16514028 raanan.weber@gm ארלוזורוב 13א רמת גן 52481   054‐7855535

12448 אבי עזרן 24531261 avi.azran@gmail.c אלומות 1 מעלות     775503550 5.23E+08

12449 אבי עזרן 24531261 avi.azran@gmail.c אלומות 1 מעלות     775503550 5.23E+08

12450 האשם חוסין 28240174 hashem26@hotm ראמה בית ג'ן ראמה 30055   506205124

12451 ענת ברודסקי 27178250 anatbr@shaldor.co כפר שמריההנרקיסים 6     528509602

12452 ענת ברודסקי 27178250 anatbr@shaldor.co כפר שמריההנרקיסים 6     528509602

12453 Yuliya Kornach 3.22E+08 yulya1901@walla. הרב לוי4דירה1 בת ים     543151066

12455 עאאע אעאעאעא 25431688 rom@bip.com btbtbtbtbt tbt     666666666

12456 עאאע אעאעאעא 25431688 rom@bip.com btbtbtbtbt tbt     666666666

12457 עאאע אעאעאעא 25431688 rom@bip.com btbtbtbtbt dsafdas 23232   02‐222222

12458 gad hasid 58755430 gidonh@pos.co.il דרור 7 פרדס חנה     546620463

12459 דני פרונט 58856386 danny.front@reta דרך השרון 184 בית יצחק 42920   546620345 98616215

12460 דני פרונט 58856386 danny.front@reta דרך השרון 184 בית יצחק 42920   546620345 98616215

12461 אביב שלם עם 33696568 amshalle@bgu.ac. בן טבאי ירושלים     054‐6700622

12462 אביב עם שלם 33696568 amshalle@bgu.ac. בן טבאי ירושלים     054‐6700622

12463 רפי אפריימוב 3.08E+08 rapii@walla.co.il מושב בן עמגפני 2     526189797

12464 רפי אפריימוב 3.08E+08 rapii@walla.co.il מושב בן עמגפני 2     526189797

12465 malik japarov 3.21E+08 vvega@netvision.nratner 4 haifa 544841976

12466 yuliya kornach 3.22E+08 yulya1901@walla. הרב לבי 4 דירה בת ים     543151066

12467 תמיר מונפו 15856784 dmunafo@gmail.c2 כצנלסון 7 דירה גבעתיים     542446539

12468 מאיר גרו 17428269 meirzvi@nana.co. קדיש לוז 25/10 קרית מוצקי 26405   48743591 5.29E+08

12469 michael gehtman 3.09E+08 Polina_g1@bezeq סביון 7 באר‐שבע     54‐5462032

12470 סמינר בית י סמינר בית י 28487965 ngn1@walla.co.il רחוב חרמון 10 חיפה 31051   527654643

12471 סמינר בית י סמינר בית י 28487965 ngn1@walla.co.il רחוב חרמון 10 חיפה 31051   527654643

12472 אורי קולני 694976 Kol35@zahav.net.36/28 שד 'תל חי אשדוד 77510   08‐8552901 08‐8552901

12473 אורי קולני 694976 Kol35@zahav.net.36/28 שד 'תל חי אשדוד 77510   08‐8552901 08‐8552901

12474 dima grinberg 3.07E+08   hativat hanachahadera     054‐9007842

12475 יורם לילך 9422429 yoram_li@netvisio 70 כפר יהושע 36582   49832283 5.45E+08 49832378

12476 יעקב ירושלמי 735290 yeru@gmail.com התזמורת ראשון לציון 75562   03‐9522168 050‐69422 03‐9522168

12477 יעקב ירושלמי 735290 yeru@gmail.com התזמורת ראשון לציון 75562   03‐9522168 050‐69422 03‐9522168

12478 ניסים דהן 32767634 danisim1@g.co.il קרית יערים 0/10 גבעת זאב 90917   02‐5734487 5.47E+08

12479 ניסים דהן 32767634 danisim1@g.co.il קרית יערים 0/10 גבעת זאב 90917   02‐5734487 5.47E+08

12480 בדיעה מנסור 3E+08 khalil1@012.net.il 11 גדיידה 25105   545759269

12481 בדיעה מנסור 3E+08 khalil1@012.net.il 11 גדיידה 25105   545759269

12482 רועי רוקח 40958712 royirockah@gmail הבעל שם טוב 7 ראשון לציון 75259   054‐8008288

12483 Inna Fudim 3.07E+08 inna.fudim@gmail אדירים‐8 תייא 69184   523777063 36496320 36496320

12485 אווי זיו 12598124 eviziv24@gmail.co38 שמעון התרסי תל אביב     054‐5572302 5.77E+08 3604252

12486 אלי טובבין 3.1E+08 eli..tovbeyn@gmaציפורנית 7 דירה מודיעין     054‐5648683

12487 אלי טובבין 3.1E+08 eli..tovbeyn@gmaציפורנית 7 דירה מודיעין     054‐5648683

12488 Inna fu 3.07E+08 inna.fudim@gmail אדירים‐8 תייא 69184   523777063 36496320 36496320

12489 שחר בוכובזה 37145844 telit1234@yahoo. קיש 12 פתח תקוה 49874   508332342

12490 שחר בוכובזה 37145844 telit1234@yahoo. קיש 12 פתח תקוה 49874   508332342

12492 חנוך גנדלמן 32758518 hanoch_gendelma הנוריות 8 רמות יצחק     052‐2973510

12493 חנוך גנדלמן 32758518 hanoch_gendelma הנוריות 8 רמות יצחק     052‐2973510

12494 shlomi gabbay 46251666 sgabbay@t2.techn2 שכונת האלונים כפר תבור 15241   542337896

12495 בז יוסף מרדכי 57113524 Sofia_shikh@yaho בן עמרם 4 חולון     544422669

12496 בז יוסף מרדכי 57113524 Sofia_shikh@yaho בן עמרם 4 חולון     544422669

12497 אופיר בן נאים 57053522 happyballoons@w הכפיר 221 ירושלים 96952   02‐6791991 054‐64166

12498 אופיר בן נאים 57053522 happyballoons@w הכפיר 221 ירושלים 96952   02‐6791991 054‐64166

12499 יבגני רוז'קוב 3.23E+08 djin9999@walla.co6/25 פרץ מרקיש חיפה 32805   547609330 5.45E+08

12500 חגי עמנואל 59100479 hemmanu@elop.c פדואל 134 פדואל 71940   03‐9331345 5.5E+08

12501 חגי עמנואל 59100479 hemmanu@elop.c פדואל 134 פדואל 71940   03‐9331345 5.5E+08

12502 סלביה קובץ' 5410873 stkovacs@smile.ne13\6 זרח ברנט ירושלים 95404   26519011 5.45E+08

12503 סלביה קובץ' 5410873 stkovacs@smile.ne13\6 זרח ברנט ירושלים 95404   26519011 5.45E+08

12504 מוסיה סלומוביץ 14848691 yolas@012.net.il השושנים 136/6 כרמיאל     49989155 5.03E+08

12505 מוסיה סלומוביץ 14848691 yolas@012.net.il השושנים 136/6 כרמיאל     49989155 5.03E+08

12506 אסנת שמילוביץ 23073695 osnat@pirzul.co.il נחל ארנון 7 גדרה     050‐2774050

12507 סיגל נגר 22287874 sigaln28@zahav.n שמואל הנגיד 39 חולון     505739200 35019184

12508 סיגל נגר 22287874 sigaln28@zahav.n שמואל הנגיד 39 חולון     505739200 35019184

12509 מרים וילמס 14269278 yaell030@gmail.co צרעהצרעה קיבוץ 99803   29908502 5.77E+08

12510 סטאס לוסקי 3.06E+08 staslusky@gmail.c ש"י עגנון 24/3 נהריה 22442   49513582 5.25E+08

12511 עמית להב 39746060 amit.america@gm שניר 8 כפר ורדים     04‐9977042 054‐58708

12512 עמית להב 39746060 amit.america@gm שניר 8 כפר ורדים     04‐9977042 054‐58708

12513 שמשון בן צבי 65504342 nadavnet@netvisi כצנלסון 9 קרית מוצקי 26365   48738789 5.45E+08 48738789



12514 שמשון בן צבי 65504342 nadavnet@netvisi כצנלסון 9 קרית מוצקי 26365   48738789 5.45E+08 48738789

12515 עמנואל הרוניאן 17681339 mano4now@gmai לנדאו 1 ראשון לציון     39529249

12516 עמנואל הרוניאן 17681339 mano4now@gmai לנדאו 1 ראשון לציון     39529249

12517 אולגה גמאיונוב 3.17E+08 gamayuo@gmail.c הס 25 פתח תקווה     523610122

12518 אולגה גמאיונוב 3.17E+08 gamayuo@gmail.c הס 25 פתח תקווה     523610122

12520 Dina Kopeikin 3.06E+08 dinakopeikin@hotDulchin 2/17 Haifa     525260626

12521 מיכל חונגה 27397785 michal.hunga@gm דרך הדקל 11 גבע כרמל 30855   077‐5151517

12522 מיכל חונגה 27397785 michal.hunga@gm דרך הדקל 11 גבע כרמל 30855   077‐5151517

12523 נמרוד לביא 28874766 ronit123@013.net קרית ביאליקסיתוונית 3     48775851

12524 נמרוד לביא 28874766 ronit123@013.net קרית ביאליקסיתוונית 3     48775851

12525 הדר גולבנדי 33068263 eli_ab1@nana10.c היהלום 19/4 פרדס חנה     526335008

12526 הדר גולבנדי 33068263 eli_ab1@nana10.c היהלום 19/4 פרדס חנה     526335008

12527 שגית אלמליח 37507639 sagite@migdal‐gro הרצל 11 בת ים     524313890 37958112

12528 שגית אלמליח 37507639 sagite@migdal‐gro הרצל 11 בת ים     524313890 37958112

12529 אורה מזרחי 3.03E+08 yakir007@bezeqin יפה רום 28 ירושלים 93905   542441730

12530 אורה מזרחי 3.03E+08 yakir007@bezeqin יפה רום 28 ירושלים 93905   542441730

12531 dmitry levenberg 3.06E+08 dslavuta@gmail.coyarden16/1 maalot 21041   04‐9571922

12532 alex bramovich 3.24E+08 dearalla@gmail.coshalom aleihembat yam 59474   050‐7164942

12534 ניסים בוחניק 25499278 NBUCHNIK333@G פתח ‐תקוה 35 נתניה 42461   052‐2240818 09‐882022

12535 Hadassa Roness 3.18E+08 hadassa_dovid@h407/4 Alonei MNeve Danie 90909   02 9933219 5.27E+08

12536 Hadassa Roness 3.18E+08 hadassa_dovid@h407/4 Alonei MNeve Danie 90909   02 9933219 5.27E+08

12537 נאור תמים 3E+08 naorta@netvision שרת 6 עפולה 18400   46526451 5.23E+08

12538 שלמה אילון 25163 shelomo@zahav.n יצהר 58/9 ירושלים 93892   528696325 26764477 26761140

12539 שלמה אילון 25163 shelomo@zahav.n יצהר 58/9 ירושלים 93892   528696325 26764477 26761140

12540 סימון וורוביוב 3.17E+08 s_v91@hotmail.co הנשיאים 47 פ"ת 49550   506622327 7.79E+08

12541 סימון וורוביוב 3.17E+08 s_v91@hotmail.co הנשיאים 47 פ"ת 49550   506622327 7.79E+08

12542 חגית ירניצקי 55402853 hagityarn@walla.c מורד היסמין 16 חיפה     528833190

12543 חגית ירניצקי 55402853 hagityarn@walla.c מורד היסמין 16 חיפה     528833190

12544 ספי רץ 33147620 sefi@golan.org.il 58 יונתן     507875268 5.25E+08

12545 ספי רץ 33147620 sefi@golan.org.il 58 יונתן     507875268 5.25E+08

12546 אילן אהרוןני 58456641 ILAN.AHARONI@H ישורון 52 הוד השרון     547787755

12547 אילן אהרוןני 58456641 ILAN.AHARONI@H ישורון 52 הוד השרון     547787755

12548 ביונגקיו ג'ון cb0512258bmo8080@hotam ניב דויד 8/22 ירושלים 97814   054‐723‐9354

12549 ביונגקיו ג'ון cb0512258bmo8080@hotam ניב דויד 8/22 ירושלים 97814   054‐723‐9354

12550 סלביה קובץ' 5410873 stkovacs@smile.ne13\6 זרח ברנט ירושלים 95404   26519044 5.45E+08

12551 אבי ברמן 28732105 aviberman@gmail 4 רוטנברג ירושלים 92193 502744000

12552 סער בן יעקב 27352707 saar74@013.net תכלת 51 מודיעין     054‐7912814

12553 סער בן יעקב 27352707 saar74@013.net תכלת 51 מודיעין     054‐7912814

12554 יניב רנן 33856428 yanivranen@yaho רשי 38 תל אביב 63265   054‐6702300

12555 יניב רנן 33856428 yanivranen@yaho רשי 38 תל אביב 63265   054‐6702300

12556 ניב רוסמן 33832528 nivlimor@netvisio חומה ומגדל 3 קרית חיים     546443397 48493128

12557 ניב רוסמן 33832528 nivlimor@netvisio חומה ומגדל 3 קרית חיים     546443397 48493128

12558 יורם לילך 9422429 yoram‐li@netvisio חיים 70 כפר יהושע 36582   49832283 5.45E+08 49832378

12559 יורם לילך 9422429 yoram‐li@netvisio חיים 70 כפר יהושע 36582   49832283 5.45E+08 49832378

12560 אווי זיו 12598124 eviziv24@gmail.co38 שמעון התרסי תל אביב     545572302 5.77E+08 36044252

12562 אריה שרון 50559723 ssar@017.net.il קרית ביאליקיקינטון 2/8 ב' 27250   48758739 5.44E+08

12563 מאירה זבדי 53471769 meira_zavdi@beze הרצל 16 הוד השרון 45283   09‐7400511 054‐48079 09‐7400512

12564 אינה קרומסקי 3.17E+08 ainna514@013.ne כורש 1/3 פרדס חנה     547954003

12565 אמי שלמה 27410349 SHLOMO@KFAR‐A 22 EHCU. FPR  85142   08‐6809645 5.46E+08 86809540

12566 אמי שלמה 27410349 SHLOMO@KFAR‐A 22 EHCU. FPR  85142   08‐6809645 5.46E+08 86809540

12567 michael shvarz 0 michael2222@ramkjjskllk beer‐sheva    503059052

12568 ירמי אבידן 9842469 yermi‐avidan@bez כפר החורש74 16960   46067222 5.05E+08 46537182

12569 ירמי אבידן 9842469 yermi‐avidan@bez כפר החורש74 16960   46067222 5.05E+08 46537182

12570 גיא דר 56536311 guydar1@gmail.co הירדן 27 רמת גן 52281   543343515

12571 גיא דר 56536311 guydar1@gmail.co הירדן 27 רמת גן 52281   543343515

12572 ולרי גופמן 3.09E+08 valerg@walla.com החצב 1 בני עי"ש 79845   545933856 5.46E+08

12573 ולרי גופמן 3.09E+08 valerg@walla.com החצב 1 בני עי"ש 79845   545933856 5.46E+08

12574 יאן קלר 3.04E+08 k_yan@walla.co.il עמק איילון 27 מודיעין 71700   578187553

12575 עוזי שזר 54555891 yuvalshazar@walla ברנע 442/4 אילת 88560   547288055 86371555

12576 עוזי שזר 54555891 yuvalshazar@walla ברנע 442/4 אילת 88560   547288055 86371555

12577 אביב פורטנוי 40261711 aviv_dovi@hotma גביש 8 שמשית 17906   46407159 5.29E+08

12578 צלילי לאור 54997499 zlililaor@gmail.com רעות‐מודיעחבצלת 18     052‐6699099

12579 צלילי לאור 54997499 zlililaor@gmail.com רעות‐מודיעחבצלת 18     052‐6699099

12580 רוני זהביאן 57700494 zehavian@netvisio5 ד"ר יהודה פרח נתניה 42235   523944347 5.06E+08

12581 רוני זהביאן 57700494 zehavian@netvisio5 ד"ר יהודה פרח נתניה 42235   523944347 5.06E+08

12582 שמחה לוי 53557179 SIMHASHIK@WAL לוטם לוטם 20124   46787209 5.45E+08

12583 שמחה לוי 53557179 SIMHASHIK@WAL לוטם לוטם 20124   46787209 5.45E+08

12584 הינדא הלוי 25540998 hindal@bezeqint.n הילל 7/14 אשדוד     88679710 5.47E+08

12585 הינדא הלוי 25540998 hindal@bezeqint.n הילל 7/14 אשדוד     88679710 5.47E+08

12586 אלירן בוסקילה 3.05E+08 boskila9@walla.co הזית 9 נצרת עילית 17521   776266451 5.27E+08

12587 אלירן בוסקילה 3.05E+08 boskila9@walla.co הזית 9 נצרת עילית 17521   776266451 5.27E+08

12588 חני מיכאלי 31941404 hanimi@012.net.i33 רח 'חיבת ציון רמת גן     050‐8648833

12590 asaf bonjack 25737628 asafbon@yahoo.c 146 shoeva     054‐7780755

12591 רענן שבתאי 54765060 RaananS@Batema צבי הרר 18/2 קרית אתא     054‐7645238

12592 רענן שבתאי 54765060 RaananS@Batema צבי הרר 18/2 קרית אתא     054‐7645238

12593 אילן אמסלם 32417446 ilanams@012.net.603/7 מאיר בלבן ירושלים 97481   054‐6688727

12594 אבי פרץ 33084575 aviper@gmail.comאליהו הנביא 28 ד מודיעין 71700   523474287

12595 אבי פרץ 33084575 aviper@gmail.comאליהו הנביא 28 ד מודיעין 71700   523474287

12596 יוסי זיידה 55898316 yos7070@gmail.co הראשונים 93 קרית חיים 26303   052‐3715727 04‐842253

12597 ויקטור פינברג 16645350 victor_finberg@ya צפריר אור יהודה 60501   577729180

12598 ויקטור פינברג 16645350 victor_finberg@ya צפריר אור יהודה 60501   577729180

12599 adela noa shaya 58822750 adela@eshet‐tour haorgan 6/13 rishon lezio 75560   054‐4456169



12600 adela noa shaya 58822750 adela@eshet‐tour haorgan 6/13 rishon lezio 75560   054‐4456169

12601 יובל כרמל 59606111 yuvca@walla.com כינרת 61 אשדוד     506778236

12602 adela noa shaya 58822750 adela@eshet‐tour haorgan 6/13 rishon lezio 75560   054‐4456169

12603 גורג בלו 3.04E+08 gbeloster@gmail.c עוגב 9 ראש העין 48600   03‐9014228 050‐71853

12604 גורג בלו 3.04E+08 gbeloster@gmail.c עוגב 9 ראש העין 48600   03‐9014228 050‐71853

12605 ליליאן פרלשטיין 15646367 lilianp@zahav.net שבדיה 24 חיפה     545825632 5.44E+08 48261094

12606 ליליאן פרלשטיין 15646367 lilianp@zahav.net שבדיה 24 חיפה     545825632 5.44E+08 48261094

12607 efrat ANSHAREY 22302368 EFFYMANSHAREY@BARKAN 32 EVEN YEUD 40500   547338818

12608 משה אוחיון 67613067 dp22845@elbit.co אברבאנל 9 עכו 24724   077‐4990141 054‐99911 04‐9901379

12609 משה אוחיון 67613067 dp22845@elbit.co אברבאנל 9 עכו 24724   077‐4990141 054‐99911 04‐9901379

12610 משה אוחיון 67613067 dp22845@elbit.co אברבאנל 9 עכו 24724   077‐4990141 054‐99911 04‐9901379

12611 קונסטנטין סטוקלין 3.11E+08 konsta4@gmail.co70 פרדס משותף רעננה 43356   545634348 97724141 5.09E+08

12612 קונסטנטין סטוקלין 3.11E+08 konsta4@gmail.co70 פרדס משותף רעננה 43356   545634348 97724141 5.09E+08

12613 עמיחי שיר 33268210 sheer95@gmail.co 49 פארן 86835   523666070 86581924

12615 מודי פלומן 31667843 mudy_flu@hotma הורדים 12 חיפה     549930303

12616 מודי פלומן 31667843 mudy_flu@hotma הורדים 12 חיפה     549930303

12617 דימה רויטמן 3.09E+08 dstudio81@walla. יפה נוף 29/15 אשקלון     54554075 5.5E+08

12618 ירון סבג 34507293 yaronsaba@walla. מושב בן‐עממושב בן‐עמי 25240   523779000

12619 ירון סבג 34507293 yaronsaba@walla. מושב בן‐עממושב בן‐עמי 25240   523779000

12620 דרורית כהן 58132267 droritcohen@013. מבשרת ציוןתבור 5/78 90805   02‐5704014 054‐46498

12621 דרורית כהן 58132267 droritcohen@013. מבשרת ציוןתבור 5/78 90805   02‐5704014 054‐46498

12622 דרורית כהן 58132267 droritcohen@013. מבשרת ציוןתבור 5/78 90805   02‐5704014 054‐46498

12623 אלון בן דרור 56090962 alonb@netvision.n חוחית 13 זכרון יעקב 30900   054‐9222121 04‐812242

12624 אלעד בכמן 33059841 eladbac@yahoo.co ההגנה 13 ב' בנימינה 30500   077‐7180323 054‐99852

12625 yossi sabag 56509680 ysabag@gmail.com בית לחם הגתד 107 36007   508265275

12626 yossi sabag 56509680 ysabag@gmail.com בית לחם הגתד 107 36007   508265275

12627 vladimir kreyngold 3.21E+08 vladimir@hanita.chanita 317 kibuz Hanit 22885   49859609 5.45E+08

12628 אבירם סקורי 21666045 sakoura669@walla אביר יעקב 6 נשר     052‐4474476

12629 אבירם סקורי 21666045 sakoura669@walla אביר יעקב 6 נשר     052‐4474476

12630 עמיר פרידמן 32079931 afroyd@yahoo.com בן סרוק 8 ב ירושלים     526227087 5.25E+08

12631 anat avigad 33883570 avigad3@gmail.co אין עידן 86840   89950110 5.24E+08

12632 חיות עמיחי 34353037 a.hayut@gmail.co1\70 קיבוץ גלויות נהריה     528709789

12633 חיות עמיחי 34353037 a.hayut@gmail.co1\70 קיבוץ גלויות נהריה     528709789

12634 אורן אזולאי 32069098 orenaz@gmail.com הכלנית 16 בית שמש     546653027

12635 אילן ביטון 27994110 ibitton@zahav.net ורדיה 14 חיפה 34657   578126183 48114007

12636 אילן ביטון 27994110 ibitton@zahav.net 14 ורדיה חיפה 34657 578126183 48114007

12637 אורי סבאג 1E+09 uri@agens.co.il כוכב 23 כרכור     054‐3144918

12638 אורי סבאג 1E+09 uri@agens.co.il כוכב 23 כרכור     054‐3144918

12639 מוטי שפירא 36694149 mottysh@gmail.co עזה 54 ירושלים     052‐5784665 02‐563095

12641 אנה ויליאמובה 3.18E+08 vilyamova@gmail. בלפור 59/5 בת‐ים 59371   054‐5915920

12642 אנה ויליאמובה 3.18E+08 vilyamova@gmail. בלפור 59/5 בת‐ים 59371   054‐5915920

12643 אלכס בלנטר 3.1E+08 alex0135@bezeqin חיים טפר 25 נס ציונה     08‐9300137 050‐57020

12644 טל לנגוט 29263159 tal.langgut@orang הבנים 13 כפר סבא 44207   544817576 72230035

12645 טל לנגוט 29263159 tal.langgut@orang הבנים 13 כפר סבא 44207   544817576 72230035

12647 Hezi Friedman 54239579 Hezi.Friedman@gmKeren‐Hayesod Ramat‐Has 47248   03‐5497302

12648 שולמית שביט 942722 solamut02@bezeq מרה 28 ירושלים 93715   02‐6480782 050‐37322

12649 שולמית שביט 942722 solamut02@bezeq מרה 28 ירושלים 93715   02‐6480782 050‐37322

12650 אבי אדרי 25030263 edriavi1@netvisio העצמאות 83 פתח תקוה     545651279

12651 אבי אדרי 25030263 edriavi1@netvisio העצמאות 83 פתח תקוה     545651279

12652 שולמית שביט 942722 solamit02@bezeq מרה 28 ירושלים 93715   02‐6480782 050‐37322

12653 שולמית שביט 942722 solamit02@bezeq מרה 28 ירושלים 93715   02‐6480782 050‐37322

12654 רובי ארביב 33906132 rubi.arv@gmail.coז'בוטינסקי 135 ד תל אביב 62150   544885534

12655 רובי ארביב 33906132 rubi.arv@gmail.coז'בוטינסקי 135 ד תל אביב 62150   544885534

12656 אורן בר יוסף 35839331 orenbaryosef@wa שימשון 3 נתניה     508158769

12657 אורן בר יוסף 35839331 orenbaryosef@wa שימשון 3 נתניה     508158769

12658 אורן בר יוסף 35839331 orenbaryosef@wa שימשון 3 נתניה     508158769

12659 רובי זומר 40710592 zigzag99@gmail.co לויד ג'ורג '4 ירושלים     523504377

12660 רובי זומר 40710592 zigzag99@gmail.co לויד ג'ורג '4 ירושלים     523504377

12661 אורן בר יוסף 35839331 orenby1980@wall שימשון 3 נתניה     508158769

12662 אורן בר יוסף 35839331 orenby1980@wall שימשון 3 נתניה     508158769

12663 אורן בר יוסף 35839331 orenby1980@wall שימשון 3 נתניה     508158769

12664 טלי קליין 33994740 pinitali@smile.net הרב נריה 10 פתח תקווה 49378   547779177

12665 טלי קליין 33994740 pinitali@smile.net הרב נריה 10 פתח תקווה 49378   547779177

12666 אושרת אבדי 33894148 oshrat@ors.co.il הכרמל בית דגן     054‐2555515

12667 אושרת אבדי 33894148 oshrat@ors.co.il הכרמל בית דגן     054‐2555515

12668 ערן ברט 37220407 eran_bert@yahoo אילת 46 ת"א     507536971

12669 רביטל רוזנשיין 54520929 revi.ro@gmail.com ארנון 5 מודיעין 71700   542524070

12670 רביטל רוזנשיין 54520929 revi.ro@gmail.com ארנון 5 מודיעין 71700   542524070

12671 רביטל רוזנשיין 54520929 revi.ro@gmail.com ארנון 5 מודיעין 71700   542524070

12672 שי חלק 25677816 Shay.hallak@hp.co מיכאל לוין 16 ראשון לציון     054‐3303716

12673 שי חלק 25677816 Shay.hallak@hp.co מיכאל לוין 16 ראשון לציון     054‐7710341

12674 מקס כץ 14192421 yonma@netvision עקרב 27 מיתר 85025   08‐6517615 5.78E+08

12675 לימור ימין אזולאי 24614372   ישראל אהרוני 7 ירושלים     25612416 5.23E+08 25661399

12676 חגי גרמה 40661365 yaelhagay@walla. בעלי המלאכה 9 גדרה     542226067

12677 חגי גרמה 40661365 yaelhagay@walla. בעלי המלאכה 9 גדרה     542226067

12678 אברהם ארפי 69988178 aarfi@walla.com רבן גמליאל 8ב' נתניה 42239   578191505 98337161

12679 אברהם ארפי 69988178 aarfi@walla.com רבן גמליאל 8ב' נתניה 42239   578191505 98337161

12680 מרי מזאוי 32751083 mary.maz@gmail. לפין 11 תל אביב     050‐8864202 03‐562056

12681 מרוה גדליה 2.01E+08 marva_88@walla. הצפצפה 4 בית שאן 10900   506800315

12682 ציונה לוי 57496515 tsiona62@gmail.co פלורנטין11/3 ירושלים     776434128 5.24E+08 7.76E+08

12683 ציונה לוי 57496515 tsiona62@gmail.co פלורנטין11/3 ירושלים     776434128 5.24E+08 7.76E+08

12684 ירון צפורי 54612171 zipori@netvision.n אילנות 7א חיפה     544380863



12685 ירון צפורי 54612171 zipori@netvision.n אילנות 7א חיפה     544380863

12686 בוליסה פיזקוף 258061 avi.faizakof@gmai המרווה 15 מעלה אדומ     25903068

12687 ליאור נידם 52722444 avivli@hotmail.coשחר 13 דירה 4 י ירושלים     507421406 5.04E+08

12688 ליאור נידם 52722444 avivli@hotmail.coשחר 13 דירה 4 י ירושלים     507421406 5.04E+08

12689 ליאור נידם 52722444 avivli@hotmail.coשחר 13 דירה 4 י ירושלים     507421406 5.04E+08

12690 ולדימיר קוטל 3.09E+08 vova_lena@012.n ארלוזורוב 48/6 רחובות     578136343 7.73E+08

12691 יערה ינאי 8001133 yaara1@netvision גלעד 7 רמת גן 52515   03‐5754251 050‐53108 153‐3‐5754251

12692 יערה ינאי 8001133 yaara1@netvision גלעד 7 רמת גן 52515   03‐5754251 050‐53108 153‐3‐5754251

12693 אנדריי דוידוביצ' 3.22E+08 christian200619@ גדליהו 29 חיפה     507153013

12694 אנדריי דוידוביצ' 3.22E+08 christian200619@ גדליהו 29 חיפה     507153013

12695 חן חיים 59706259 d5dudu5@hotmai הראל 16 חיפה 34555   052‐8295795 04‐834380

צורן מיקרוא12696 חגית שגב 5.11E+08 hagit.segev@zoranמת"מ ,בנין 8ב ,'ת חיפה 31905   04‐8545701 04‐8551550

צורן מיקרוא12697 חגית שגב 5.11E+08 hagit.segev@zoranמת"מ ,בנין 8ב ,'ת חיפה 31905   04‐8545701 04‐8551550

12698 מירי ביטון 28774727 miribiton4@walla שבטי ישראל 1 ראשון לציון     503881133 7.78E+08

12699 גילעד פרץ 34067553 perez_g@walla.co סייפן 18 להבים 85338   522710740

12700 ליז בן חמו 40649337 lizbh@walla.com צביה ויצחק ירושלים     506889824

12701 ליז בן חמו 40649337 lizbh@walla.com צביה ויצחק ירושלים     506889824

12702 סרגיי וולקוב 3.19E+08 serik84@012.net.i הסייפן 10 אשדוד 77100   547505396

12703 סרגיי וולקוב 3.19E+08 serik84@012.net.i הסייפן 10 אשדוד 77100   547505396

12704 יוסי חן 65268872 yossi.hen@012.ne ראשונים 38 רמת השרון 47243   052‐3422842

12705 יוסי חן 65268872 yossi.hen@012.ne ראשונים 38 רמת השרון 47243   052‐3422842

12706 אנטון ניקיטין 3.17E+08 anton@plexus.co. צאלים 18 חולון 58306   054‐4754107 052‐36991 1.52E+11

12707 יוסי פריינטה 38542437 yossipr@gmail.com בן עמי 61/30 עכו 24522   544348420

12708 יוסי פריינטה 38542437 yossipr@gmail.com בן עמי 61/30 עכו 24522   544348420

12709 ירון אלוש 31954209 yarontanya@walla הרצל 76/5 נהריה 22444   49926554 5.78E+08

12710 רז קלינג 39733043 razkling@walla.co11 פרופסור נחום ראשל"צ     502848005

12712 מיה נייר 33862202 maya_va@netvisio ארלוזרוב 23 כפר סבא 44453   504455636 7.78E+08

12713 רומן פוטרמן 3.09E+08 puterman1@beze עלי כותרת 3 לוד     89217042

12714 רומן פוטרמן 3.09E+08 puterman1@beze עלי כותרת 3 לוד     89217042

12715 אורן הלמן 38631529 dror2@012.net.il אשר 9 נתניה 42524   98329362 5.78E+08

12716 אורן הלמן 38631529 dror2@012.net.il אשר 9 נתניה 42524   98329362 5.78E+08

12717 אירנה לוקונוב 3.15E+08 irinal@013.net עומר 29/1 כרמיאל 21960   508952056 5.09E+08

12718 אירנה לוקונוב 3.15E+08 irinal@013.net עומר 29/1 כרמיאל 21960   508952056 5.09E+08

12719 רומן פוטרמן 3.09E+08 puterman@bezeq עלי כותרת 3 לוד     89217042

12720 רומן פוטרמן 3.09E+08 puterman@bezeq עלי כותרת 3 לוד     89217042

12721 איתמר עבו 34672006 itamar_abo@walla 36 י"א צפת 13110 578159653 46921165

12722 איתמר עבו 34672006 itamar_abo@walla י"א 36 צפת 13110   578159653 46921165

12723 עמית אליהו 32136202 amite@013.net תכלת 2/2 מודיעין     544767425

12724 עמית אליהו 32136202 amite@013.net תכלת 2/2 מודיעין     544767425

12725 מוטי מנחם 3.01E+08 moti2580@walla.c ט ירושלים     578161908

12726 מוטי מנחם 3.01E+08 moti2580@walla.c ט ירושלים     578161908

12727 דמיטרי זרובינסקי 3.24E+08 dimadoo@walla.c פרנק 13 חדרה     052‐5299404

12728 דמיטרי זרובינסקי 3.24E+08 dimadoo@mail.ru פרנק 13 חדרה     052‐5299404

12729 זהבה ברזני 45189164 zahavab@barak.ne63/12 דרך צרפת חיפה 35435   48332272 5.25E+08 48184789

12730 זהבה ברזני 45189164 zahavab@barak.ne63/12 דרך צרפת חיפה 35435   48332272 5.25E+08 48184789

12731 רומן לנין 3.07E+08 elenlan@yahoo.co הפרחים 20‐11 אשדוד 77573   052‐6316472

12732 רומן לנין 3.07E+08 elenlan@yahoo.co הפרחים 20‐11 אשדוד 77573   052‐6316472

12733 ירון טופולנסקי 66675117 yaronn69@walla.c עדן בית 266 ישוב קידר 90612   02‐5355753 5.05E+08

12734 ירון טופולנסקי 66675117 yaronn69@walla.c עדן בית 266 ישוב קידר 90612   02‐5355753 5.05E+08

12735 שרון לפינר 38337234 shonra@gmail.com.נוף הרים 121 ת הר אדר 90836   25790075 5.24E+08 25790075

12736 שרון לפינר 38337234 shar1@bonbon.ne.נוף הרים 121 ת הר אדר 90836   25790075 5.24E+08 25790075

12737 אלי יהלום 54898887 eli@yahalomarc.co אלכסנדרוני 2 אשקלון 67411   542181266 86715336 86715334

12738 אלי יהלום 54898887 eli@yahalomarc.co אלכסנדרוני 2 אשקלון 67411   542181266 86715336 86715334

12739  שי פיטוסי 36298362 shai_fitousi@walla השופטים 6/54 קרית גת 82000   544532259 86881639

12740  שי פיטוסי 36298362 shai_fitousi@walla השופטים 6/54 קרית גת 82000   544532259 86881639

12741 שרה רוטנברג 3.01E+08 sarahro@educatio צפרירים 16 ירושלים 97730   772161719 5.28E+08

12742 שרה רוטנברג 3.01E+08 sarahro@educatio צפרירים 16 ירושלים 97730   772161719 5.28E+08

12743 Michal rodsky‐Niss 36256873 micbrods@walla.cYehuda Macabi Herzliya Pit 46762   99560555 5.28E+08

12744 קובי לוי 23002249 levik@elta.co.il שמעון 87 מודיעין 71700   88572803 5.27E+08

12745 קובי לוי 23002249 levik@elta.co.il שמעון 87 מודיעין 71700   88572803 5.27E+08

12746 בני ארביב 69561199 bennya4@bezeqin החסידה צור משה 42810   542224822

12747 בני ארביב 69561199 bennya4@bezeqin החסידה צור משה 42810   542224822

12748 vadim gutman 3.25E+08 svetagutman@wa גפן 10 נצרצ עלית 17526   722115056 5.07E+08 7.22E+08

12749 אביאור אמסלם 36689610 avioram@gmail.coהעצמאות 41 דיר אשדוד 77452   502452542 5.48E+08

12750 אביאור אמסלם 36689610 avioram@gmail.coהעצמאות 41 דיר אשדוד 77452   502452542 5.48E+08

12751 יבגני קוגן 3.05E+08 evgeni24@gmail.c מצדה 5 בת‐ים 59612   502250483

12752 גידי פויס 52246634 g_poyas@k‐h.org. כפר החורשקיבוץ 16960   052‐8345680 46558427

12753 גידי פויס 52246634 g_poyas@k‐h.org. כפר החורשקיבוץ 16960   052‐8345680 46558427

12754 אלה נוף 3.07E+08 ela@goldfingercom88 החשמונאים תל אביב     052‐6155312

12755 אלה נוף 3.07E+08 ela@goldfingercom88 החשמונאים תל אביב     052‐6155312

12756 ויטלי סטרוחין 3.1E+08 vitali_s@bezeqint. סנהדרין 11/3 באר‐שבע 84590   86481177 54721210

12758 DAVID RAFAEL 50355189 davidr@zuritc.com רבינוביץ 26 חולון 58672   03‐5513095 5.24E+08

12759 יניב מינס 28767754 yanivm@hvr.co.il בן זכאי 78 אלעד     054‐8161832

12760 יניב מינס 28767754 yanivm@hvr.co.il בן זכאי 78 אלעד     054‐8161832

12761 יניב מינס 28767754 yanivm@hvr.co.il בן זכאי 78 אלעד     054‐8161832

12762 אמיר לב 56241292 amir.lev@gmail.co באר גן 17 עין ורד 40696   054‐4878047

12763 אמיר לב 56241292 amir.lev@gmail.co באר גן 17 עין ורד 40696   054‐4878047

12764 דני אבני 29541216 danavni@officeco ת.ד .86 מושב בצרון 60946   08‐8570195 08‐857019 03‐9102289

12765 דני אבני 29541216 danavni@officeco ת.ד .86 מושב בצרון 60946   08‐8570195 08‐857019 03‐9102289

12766 תום בר יעקב 39422977 tombarya@gmail.c אבולעפיה 34 ירושלים     523355073

12767 תום בר יעקב 39422977 tombarya@gmail.c אבולעפיה 34 ירושלים     523355073

12768 יוסי בובליל 39727977 pueuxnhhk@gmai שער עליה חיפה     54480205



12769 יוסי בובליל 39727977 pueuxnhhk@gmai שער עליה חיפה     54480205

12770 מיכה רחים 34451336 TOYOTA12@012.N25 יסוד המעלה תל אביב     542388318

12771 מיכה רחים 34451336 TOYOTA12@012.N25 יסוד המעלה תל אביב     542388318

12772 יעקב בכר 28001410 jacob.bachar@ge. ספיר 31 זיכרון יעקב 30900   547299627

12773 יעקב בכר 28001410 jacob.bachar@ge. ספיר 31 זיכרון יעקב 30900   547299627

12774 ליאת הלל 27117373 liat.hallel@gmail.c קץ מעיין בר256     548003038

12775 ליאת הלל 27117373 liat.hallel@gmail.c קץ מעיין בר256     548003038

12776 אלה וישניאקוב 3.11E+08 evg1904@012.net הציונות 87 אשדוד 77456   08‐8544507 054‐20888 08‐8544507

12777 אלה וישניאקוב 3.11E+08 evg1904@012.net הציונות 87 אשדוד 77456   08‐8544507 054‐20888 08‐8544507

12778 הרצל אהרוני 51059277 ahroni11@walla.c דוד ילין 20 נתניה 42471   98344371 5.03E+08

12779 הרצל אהרוני 51059277 ahroni1000@walla דוד ילין 20 נתניה 24271   98344371 5.03E+08

12780 עידן דלל 2.01E+08 idan.dalal@gmail. הזמורה 10 ראשון לציון 75497   39611391 5.27E+08

12781 עוזי ערקובי 54251806 uziarkobi@013.ne אהרון בקר 1א תל אביב 69643   050‐3351100

12782 עוזי ערקובי 54251806 uziarkobi@013.ne אהרון בקר 1א תל אביב 69643   050‐3351100

12783 ציפי ויסמן 22002992 zipush0@WALLA.C הרב לופס 16/2 עכו 24000   49918961 5.28E+08

12784 ציפי ויסמן 22002992 zipush0@WALLA.C הרב לופס 16/2 עכו 24000   49918961 5.28E+08

12785 דודי מילמן 35963891 sickout@gmail.com לוי אשכול 178 קרית אונו     547592338

12786 דודי מילמן 35963891 sickout@gmail.com לוי אשכול 178 קרית אונו     547592338

12787 אמילי קמחין 40401713 emilykmn@gmail. בית הערבה 8 ראשון לציון     547734550

12788 אמילי קמחין 40401713 emilykmn@gmail. בית הערבה 8 ראשון לציון     547734550

12789 יוסי פיקל 38825634 ypikel@walla.co.il0 שכונת לוי יצחק כפר חב"ד 72915   39606999 5.42E+08

12790 יוסי פיקל 38825634 ypikel@walla.co.il0 שכונת לוי יצחק כפר חב"ד 72915   39606999 5.42E+08

12791 אליהו דר 'שרוני 42070276 elia100@netvision שד 'בן צבי 1 נתניה 42422   545388811 98652994

12792 אסף יצחקי 3.01E+08 assafitzahki@gma הנשיא17 חדרה 38423   46338413 5.46E+08

12793 אסף יצחקי 3.01E+08 assafitzahki@gma הנשיא17 חדרה 38423   46338413 5.46E+08

12795 lena naggar 33054586 lema120@walla.co5111/41 נצרת 16000   777575376

12796 ילנה ארונזון 3.1E+08 spektor_elena@ho הערבה 6 לוד     528088061

12797 ילנה ארונזון 3.1E+08 len4ik30@mail.ru הערבה 6 לוד     528088061

12798 ברוך בן יהודה 3375334 mironz6@bezeqin ביכורים 17 חיפה 34576   522412023 04‐838306

12799 ברוך בן יהודה 3375334 mironz6@bezeqin ביכורים 17 חיפה 34576   522412023 04‐838306

12800 דויד רוזנברג 31894918 davidr@hashmira. ברקן 1 דירה 3 חולון 58210   775034916 5.78E+08 08‐9454908

12801 דויד רוזנברג 31894918 davidr@hashmira. ברקן 1 דירה 3 חולון 58210   775034916 5.78E+08 08‐9454908

12802 עידן גבעתי 32988552 idangivati@gmail. רידינג 6 ג תל אביב     523651384

12803 עידן גבעתי 32988552 idangivati@gmail. רידינג 6 ג תל אביב     523651384

12804 רות רביב 25179649 ruth.raviv@ono.ac ר 'יוחנן בן זכאי אלעד     050‐4310068 054‐31006

12805 רות רביב 25179649 ruth.raviv@ono.ac זכאי בן 'יוחנן ר אלעד 050‐4310068 054‐31006

12807 vitaly nazarenko 3.09E+08 zorro2007@walla.ben gurion 142/ofakim 80300   522736800

12808 תרצה מאור 52255759 11yy@walla.co.il עין זיק 32 מיתר 85025   050‐2056372

12809 תרצה מאור 52255759 11yy@walla.co.il עין זיק 32 מיתר 85025   050‐2056372

12810 רחל רטוביץ 539783 RATO@WALLA.CO הירדן 12 ירושלים 93385   506207452

12811 רחל רטוביץ 539783 RATO@WALLA.CO הירדן 12 ירושלים 93385   506207452

12812 יורם הרשקוביץ 52304722 yoram@mvt.co.il פועלי הרכבת 27 גבעתיים 53254   03‐6737334 054‐77783

12813 יורם הרשקוביץ 52304722 yoram@mvt.co.il פועלי הרכבת 27 גבעתיים 53254   03‐6737334 054‐77783

12815 avi messer 28773240 avimesser@ecitelehasaharon 6 even yehud    524007523

12816 טל הדס 33819772 tlhadas@gmail.com החורש 7 פרדס חנה 37041   506676428

12817 טל הדס 33819772 tlhadas@yahol.com החורש 7 פרדס חנה 37041   506676428

12818 מיכאל פיקמן 3.09E+08 pikmanm@gmail.c רופין 31 תל אביב     547720959

12819 מיכאל פיקמן 3.09E+08 pikmanm@gmail.c רופין 31 תל אביב     547720959

12820 צח משה 0 zach_moshe@hot אאא 10 תל אביב     050‐6855660

12821 צח משה 0 zach_moshe@hot אאא 10 תל אביב     050‐6855660

12822 tal hadas 33819772 tlhadas@gmail.com החורש 7 פרדס חנה 37041   506676428

12823 עמי פרנקל 55280069 a_fre@netvision.n משאבים 90 הוד השרון     09‐7421210 057‐74212

12824 עמי פרנקל 55280069 a_fre@netvision.n משאבים 90 הוד השרון     09‐7421210 057‐74212

12825 רן בר‐לב 59732537 kushit999@yahoo החולמים 48 צוקים     524260753

12826 רן בר‐לב 59732537 kushit999@yahoo החולמים 48 צוקים     524260753

12828 יואב שיטאי 53929683 shitay@isdn.net.il רותם 43 רעות     545900274

12829 ניתאי זוזוט 2.01E+08 nitai_001@walla.c הברוש 357 נתיבות 80250   503011836 89945555

12830 ניתאי זוזוט 2.01E+08 nitai_001@walla.c הברוש 357 נתיבות 80250   503011836 89945555

12832 vitali frenkel 3.17E+08 frenkel_vitali@maarlozorov 23/19 אשדוד     88668363

12833 אביחי נתן 52112844 avichain53@walla ההגנה 3 בנימינה     46380602 5.47E+08

12834 אביחי נתן 52112844 avichain53@walla ההגנה 3 בנימינה     46380602 5.47E+08

12835 אלעד קורצוויל 52808607 elad_kurtz@walla נחל צין 21 מודיעין 11111   502991001

12836 אלעד קורצוויל 52808607 elad_kurtz@walla נחל צין 21 מודיעין 11111   502991001

12837 מוטי מנחם 3.01E+08 moti258@walla.co טוביה 4/2 ירושלים 93270   578161908 5.06E+08

12838 תדהר אסיף 40096679 tidhara@gmail.com רכסים 12/4 רמת גן     050‐4443129 050‐44431

12839 תדהר אסיף 40096679 tidhara@gmail.com רכסים 12/4 רמת גן     050‐4443129 050‐44431

12840 אלינה ליברוב 3.04E+08 elinartster@gmail הרב יצחק ניסים חולון     545553848

12841 אלינה ליברוב 3.04E+08 elinartster@gmail הרב יצחק ניסים חולון     545553848

12842 זהר לביד 3860681 lvzohar@yahoo.co ארניה 13 ב' רמת גן 52561   03‐7515214 050‐63378

12843 זהר לביד 3860681 lvzohar@yahoo.co ארניה 13 ב' רמת גן 52561   03‐7515214 050‐63378

12844 גיא אילת 24307712 guyeilatster@gma יפה נוף אבטליון 20176   722330055 5.26E+08 46789744

12846 ariel yosef 34557082 ariel.yosef@intel.c601 אייזיק רמבה ירושלים 93782   547884175 5.06E+08

12847 ariel yosef 34557082 ariel.yosef@intel.c601 אייזיק רמבה ירושלים 93782   547884175 5.06E+08

12848 גיא חמו 33834599 guyhamou@hotm הנביאים 70 קרית אתא     578187656

12849 יעקב בגר 28001410 jacob.bachar@ge. ספיר 31 זיכרון יעקב 30900   547299627

12850 טליה ליבני 58848276 tlivney@netvision 218 עצמון 20170   04‐9909295 052‐82807

12851 חגי אסרף 25506577 h‐asraf@zahav.ne כפר הדר 50 הוד‐השרון     09‐7456731

12852 חגי אסרף 25506577 h‐asraf@zahav.ne כפר הדר 50 הוד‐השרון     09‐7456731

12853 אמיר ב 28099026 amir@brint.co.il הלוטוס רעננה 43393   545223650

12854 אמיר ב 28099026 amir@brint.co.il הלוטוס רעננה 43393   545223650

12855 דוד חרילקאר 12285052 sharona_har@wal ויצמן 59/4 קרית מוצקי 26393   777901250 5.24E+08 48772630

12856 פיטר פז 68606730 peterp@ngponline 17 מושב נוה א 90850   054‐4538462 02‐5345988



12857 פיטר פז 68606730 peterp@ngponline 17 מושב נוה א 90850   054‐4538462 02‐5345988

12858 מלחז יעקובשוילי 3.04E+08 LELA1@BARAKON הגילעד 1‐4 נהריה 22223   49820386 5.23E+08

12859 מלחז יעקובשוילי 3.04E+08 LELA1@BARAKON הגילעד 1‐4 נהריה 22223   49820386 5.23E+08

12860 Einat Zisman 58684184 einat.zisman@wei8 Nachmias St. Nes‐Ziona     054‐2639017

12861 Einat Zisman 58684184 einat.zisman@wei8 Nachmias St. Nes‐Ziona     054‐2639017

12862 ארנון כסיף 38501755 SHIRLY2376@012. דוד צדוק חולון     508520009

12863 ארנון כסיף 38501755 SHIRLY2376@012. דוד צדוק חולון     508520009

12864 אייל קצב 27966019 eyalkaz@bezeqint כנרת 90\5 אשדוד     577753015

12865 אייל קצב 27966019 eyalkaz@bezeqint כנרת 90\5 אשדוד     577753015

12866 דרור פיורסקי 3242765 paursky_dror@be ביאליק 53 חדרה 38402   528223897

12867 דרור פיורסקי 3242765 paursky_dror@be ביאליק 53 חדרה 38402   46335897 5.28E+08

12868 ארז מנור 24839664 erez.manor@gma לסקוב 28 הרצליה 46364   054‐7747577 09‐950770

12869 בועז אילון 59567791 boaze@theta1.co.79/11 דרך חברון ירושלים 93390   02‐6251213 0545‐9393 02‐6251218

12870 אלכס ארונוב 3.04E+08 alexcold@bezeqin548/6 דוד המלך אור עקיבא     522613501

12871 עומר ברק 32300170 omer57497@hotm המעגל 42 קרית אונו 55402   542136515

12872 עומר ברק 32300170 omer57497@hotm המעגל 42 קרית אונו 55402   542136515

12873 דודו ללו 3E+08 dudulalo@walla.co\ 13 קלמן ביאלר רחובות     545497275 89358444

12874 דודו ללו 3E+08 dudulalo@walla.co\ 13 קלמן ביאלר רחובות     545497275 89358444

12875 אביאל אילוז 59806083 aviel.iluz@gmail.co רח 'חננאל 7 ירושלים 93100   523134185

12876 משה כץ 64670326 katz@soreq.gov.il הלויתן 14 ראשון לציון 75437   39412200 5.06E+08

12877 משה כץ 64670326 katz@soreq.gov.il הלויתן 14 ראשון לציון 75437   39412200 5.06E+08

12878 משה כץ 64670326 katz@soreq.gov.il הלויתן 14 ראשון לציון 75437   39412200 5.06E+08

12879 אסף סילוק 34188821 assaf_s33@hotma אדוריים 57 קרית 0‐גת 82076   0522‐383842

12880 חיים פקיזגי 27300078 haimp74@hotmai עמק איילון 18 תל אביב 67224   526068835

12881 חיים פקיזגי 27300078 haimp74@hotmai עמק איילון 18 תל אביב 67224   526068835

12882 זאב דוד 67285429 zeev1950@gmail.c הכפיר 78 ירושלים 96952   26482304 5.22E+08

12883 זאב דוד 67285429 zeev1950@gmail.c הכפיר 78 ירושלים 96952   26482304 5.22E+08

12884 מרינה קוגן 3.17E+08 LOREN199@BEZEQ86 מעפילי אגוז תל אביב     542121676

12885 ירון ארד 37466356 yaronarad@hotma8 אוסקר שינדלר בת ים     547738379

12886 ירון ארד 37466356 yaronarad@hotma8 אוסקר שינדלר בת ים     547738379

12887 גד מורד 58051988 noam4002@walla הרב נורוק אשקלון 78355   08‐6782962 052‐85552

12888 קרן רוזנברג 15601263 kerenkam@clalit.o הלפיד 3 כפר סבא     547572571

12889 זינאידה זוגמן 3.2E+08 zina.zugman@gmaטיילת‐נווה 29 די קצרין 12900   0548‐017167 04‐685046

12890 זינאידה זוגמן 3.2E+08 zina.zugman@gmaטיילת‐נווה 29 די קצרין 12900   0548‐017167 04‐685046

12891 יאיר פקר 8084741 yapack@gmail.com בארי 56 תל אביב 64233   6959098 03 4635593 0 6910823 03

12892 יאיר פקר 8084741 yapack@gmail.com 56 בארי אביב תל 64233 6959098 03 4635593 0 6910823 03

12893 בקלייף בע" בקלייף בע" 24984213 raz@backlife.com החרושת 5 אור יהודה 60375   36347711 5.48E+08

12894 בקלייף בע" בקלייף בע" 24984213 raz@backlife.com החרושת 5 אור יהודה 60375   36347711 5.48E+08

12895 אילן זנו 37594132 i_zano@nca.co.il רוטשילד 42 פ"ת     523256330

12896 אילן זנו 37594132 i_zano@nca.co.il רוטשילד 42 פ"ת     523256330

12897 אסתר אמסטר 9444720 y0nia@yahoo.com3 קרית ביאליקהשומר 6 דירה 27237   48768966 5.29E+08

12898 אסתר אמסטר 9444720 y0nia@yahoo.com3 קרית ביאליקהשומר 6 דירה 27237   48768966 5.29E+08

12899 גיל חפר 22160923 heferg@bezeqint. יובלים 59 שמשית 17906   46563677 5.24E+08

12900 אריק מימון 58431792 emymon1@walla. המרד 38 באר שבע 84679   86482288 5.06E+08

12901 אריק מימון 58431792 emymon1@walla. המרד 38 באר שבע 84679   86482288 5.06E+08

12902 אורנה גור 38946422 orna_gur@hotmai אביזוהר 1 ירושלים 96267   054‐6750837 02‐643011

12903 marcos kovalivker 12274551 mak.nob@gmail.c hashdera 37 moshav tso 44925   09 7483033

12904 ביבי אילון 67954784 bibiel47@yahoo.c גאולי תימן 5 חיפה 34991   077‐8342377 052‐38306

12905 נדב פוגל 38623740 nadaf8@walla.com הרצוג 13 תל אביב     054‐5226269 054‐54922

12906 נדב פוגל 38623740 nadaf8@walla.com הרצוג 13 תל אביב     054‐5226269 054‐54922

12907 לאוניד איינגורן 3.17E+08 layngorn@gmail.c שד בן גוריון 10 חולון 58670   35520697 5.45E+08

12908 עדי בכור 43295278 oba432@zahav.ne מבוא דולב 3 יהוד 56454   35367251 5.26E+08

12909 עדי בכור 43295278 oba432@zahav.ne מבוא דולב 3 יהוד 56454   35367251 5.26E+08

12910 כדגעכ גכעש 1.23E+08 walla.com gadfg zdf     zdfgzdfg

12911 פבל פרייליך 3.09E+08 FRAYLIH1@WALLA הבציר 54 כרמיאל     545767644

12912 פבל פרייליך 3.09E+08 FRAYLIH1@WALLA הבציר 54 כרמיאל     545767644

12913 h RU,O 52165917 rotem00@013.net קדרון 28/3 גבעת זאב 90970   02‐5731274 052‐47348

12914 h RU,O 52165917 rotem00@013.net קדרון 28/3 גבעת זאב 90970   02‐5731274 052‐47348

12915 שלומית אדרי 66669714 shlomit.edry@gma השחר 6/7 ראשון לציון 75216   578144826 5.22E+08

12916 שלומית אדרי 66669714 shlomit.edry@gma השחר 6/7 ראשון לציון 75216   578144826 5.22E+08

12917 יניב יצחק 40782633 yaniv81@nana.co.29 השישה עשר ירושלים     524517575

12918 יניב יצחק 40782633 yanivitzhak@yaho השישה עשר 29 ירושלים     524517575

12919 יניב יצחק 40782633 yanivitzhak@yaho השישה עשר 29 ירושלים     524517575

12920 ענת איצקוביץ 24267411 abalshan@bezeqin רמז 35/3 גבעתיים 53242   35735067 5.45E+08

12921 ענת איצקוביץ 24267411 abalshan@bezeqin רמז 35/3 גבעתיים 53242   35735067 5.45E+08

12922 שגיא שטיין 36400323 sagistein@gmail.c הזית 18 זכרון יעקב     052‐5993004

12923 שגיא שטיין 36400323 sagistein@gmail.c הזית 18 זכרון יעקב     052‐5993004

12924 צפרא SUUHE 8193021 tzafrad@gmail.com מרסל ינקו 18 תל אביב 69413   525708781 7.76E+08 7.76E+08

12925 צפרא SUUHE 8193021 tzafrad@gmail.com מרסל ינקו 18 תל אביב 69413   525708781 7.76E+08 7.76E+08

12926 אדוארד פוטיכה 3.08E+08 epotikha@gmail.c29 אבא אחימאיר ירושלים 97350   050‐7874998

12927 אדוארד פוטיכה 3.08E+08 epotikha@gmail.c29 אבא אחימאיר ירושלים 97350   050‐7874998

12928 דניאל מושקוביץ 35666148 daniel_mos@wind השקד 10/12 נהריה     050‐8111664

12929 קובי מזרחי 64980345 mizkobi@walla.co רימון 5 דירה 3 גבעת זאב 90917   02‐5361650 0528‐9357

12930 קובי מזרחי 64980345 mizkobi@walla.co רימון 5 דירה 3 גבעת זאב 90917   02‐5361650 0528‐9357

12931 רבקה ברלנד 38088001 rivki@mayanottou אשכנזי 13 ירושלים     052‐5458470

12932 רבקה ברלנד 38088001 rivki@mayanottou אשכנזי 13 ירושלים     052‐5458470

12933 זהבית מאירוב 33557455 zmizrahi@gmail.coמשה דיין 10 דירה יהוד     054‐4511920

12934 זהבית מאירוב 33557455 zmizrahi@gmail.coמשה דיין 10 דירה יהוד     054‐4511920

12935 ארנסט דוידסון 14396931 oren@tahori.co.il הפרדס 10 קרית אונו 55525   37369618 5.27E+08 36114040

12936 ארנסט דוידסון 14396931 oren@tahori.co.il הפרדס 10 קרית אונו 55525   37369618 5.27E+08 36114040

12937 מקס פיודורוב 3.14E+08 max.fyodorov@gm5/7 אריה דולצ'ין באר שבע 84487   86419733 5.29E+08

12939 Liz Levy 17439928 lizzielevy@gmail.c Alumot 8 Pardes Han 37250   46372648



12940 סמי אמיר 59847822 sammy68@netvisi עולי הגרדום 10 הרצליה     050‐9967141

12941 סמי אמיר 59847822 sammy68@netvisi עולי הגרדום 10 הרצליה     050‐9967141

12942 יצחק פייגלמן 3.06E+08 eli_ff2000@yahoo/11 עולי הגרדום אשקלון 78300   544360116

12943 יצחק פייגלמן 3.06E+08 eli_ff2000@yahoo/11 עולי הגרדום אשקלון 78300   544360116

12944 יבגני צ'ובר 3.13E+08 echubar@gmail.co13/  הולנד 12 ב עפולה 18371   507904035 5.06E+08 04‐6495128

12945 צור גידי 33880923 gidizu@gmail.com רבי עקיבא 13 חולון 58824   523506973

12946 צור גידי 33880923 gidizu@gmail.com רבי עקיבא 13 חולון 58824   523506973

12947 אריק זלידמן 31212384 zelidman@gmail.c/1 משעול שמשון קרית גת     543249877

12948 אריק זלידמן 31212384 zelidman@gmail.c/1 משעול שמשון קרית גת     543249877

12949 אריק זלידמן 31212384 zelidman@gmail.c/1 משעול שמשון קרית גת     543249877

12950 גרמן שטיינברג 3.09E+08 gshtain@hotmail.c חיים בר לב 7 נתניה     526309714

12951 גרמן שטיינברג 3.09E+08 gshtain@hotmail.c חיים בר לב 7 נתניה     526309714

12952 אדי שנער 79752317 shenar2@gmail.co1 הנשיא הראשון רחובות 76302   08‐9468392 5.08E+08

12954 נירית סלני 53917084 slaneynirit@yahoo שדרות חן 39 תל אביב     054‐5236829 054‐45779

12955 נירית סלני 53917084 slaneynirit@yahoo שדרות חן 39 תל אביב     054‐5236829 054‐45779

12957 Isabelle Epstein 16839573 Isabelle@oak‐syst 30 Bareket stre Rishon Lez 75436   0544‐633677 0544‐6336

12958 משה גלעדי 22677710 mg_333@walla.co אוסישקין 19\5 אשדוד     522898300

12959 משה גלעדי 22677710 mg_333@walla.co אוסישקין 19\5 אשדוד     522898300

12960 אלי חיון 56108053 elihayun@gmail.co מגדל עוז 1/6 מודיעין 71700   08‐9717392 052‐29481

12961 zeev oren 52829454 zoren@nesher.co. מכבים‐רעותהר ארגמן 951     054‐5443147 08‐927181

12962 סרגיי לוצקי 3.17E+08 Sergey.inbox@gm12 משעול הכורם כרמיאל 20100   054‐6540999

12963 אלירן אזולאי 3.96E+08 eliran17984@nana יקינטון 7 קריית ביאל     545384268

12964 אלירן אזולאי 3.96E+08 eliran17984@nana יקינטון 7 קריית ביאל     545384268

12965 דני קורוגודסקי 3.04E+08 danny.korogodsky ז'בוטינסקי 15 קרית מוצקי 26233   504499600

12966 דני קורוגודסקי 3.04E+08 danny.korogodsky ז'בוטינסקי 15 קרית מוצקי 26233   504499600

12967 תומר אהרונוביץ 39601639 prizecatch@gmail השקד 4 רעננה     054‐5305502

12968 תומר אהרונוביץ 39601639 prizecatch@gmail השקד 4 רעננה     054‐5305502

12969 תומר אהרונוביץ 39601639 prizecatch@gmail השקד 4 רעננה     054‐5305502

12971 amit monheit 60425915 amonheit@hotma דב גרונר 21 תל אביב     544688118

12972 ג'רמי היימן 11244746 jeran@bezeqint.ne מבצע יואב 3 מודיעין     057‐8135951

12973 boris koretsky 3.13E+08 bek@barak.net.il  dror rishon leziy 75289   544966701

12974 שרון לובש 42824821 slubasz@gmail.com מושב שבי‐צאין 25227   545621469

12975 שרון לובש 42824821 slubasz@gmail.com מושב שבי‐צאין 25227   545621469

12976 ניר נוישטיין 25024704 nir@aminolab.net השריון 17 נס ציונה 74065   08‐9402898 050‐64848 08‐9303323

12977 אלכסנדר גרפמן 3.14E+08 grafmana@gmail.c הנחשונים 9 אריאל     39366980 5.26E+08

12978 אלכסנדר גרפמן 3.14E+08 grafmana@gmail.c 9 הנחשונים אריאל 39366980 5.26E+08

12980 Leonid Gluhovsky 3.04E+08 spbleonid@yahoo Gilad 35/11 Nazareth Il 17860   052‐3533458 04‐657468

12981 יצחק לוי 3.14E+08 renelev@gmail.co צאלים 5 כפר ורדים     523793015

12982 יצחק לוי 3.14E+08 renelev@gmail.co צאלים 5 כפר ורדים     523793015

12983 ליעד סילקטור 33061870 silektor@netvision קרית ביאליקהשקדים 9 27041   545503464 5.45E+08

12984 גד אלחרר 39013404 samicupra22@wa אלברט קמי אשדוד 77660   88540478 5.22E+08

12985 גד אלחרר 39013404 samicupra22@wa אלברט קמי אשדוד 77660   88540478 5.22E+08

12986 רפאל אלפי 33961673 rafaelos@walla.co התאנה 278 אורה     050‐2209109

12987 רפאל אלפי 33961673 rafaelos@walla.co התאנה 278 אורה     050‐2209109

12988 יוסי גולדהמר 38499224 keren@matokli.co דוד צדוק 8 חולון 58679   772010140 5.47E+08

12989 נדב פוגל 38623740 nadavf@marsgam הרצוג 13 תל אביב     054‐5226269

12990 נדב פוגל 38623740 nadavf@marsgam הרצוג 13 תל אביב     054‐5226269

12991 תומר ברסי 32827974 tommybr@walla.c תמוז 9\4 אשדוד 77751   88664267 5.09E+08 88664267

12992 תומר ברסי 32827974 tommybr@walla.c תמוז 9\4 אשדוד 77751   88664267 5.09E+08 88664267

12993 פגי ספר 25217200 psaffar@iai.co.il או באר שבע     052‐8340259

12994 פגי ספר 25217200 psaffar@iai.co.il או באר שבע     052‐8340259

12995 אלכס רויטמן 3.09E+08 sledovatel@hotma רוגוזין 72 אשדוד     523922981

12996 אלכס רויטמן 3.09E+08 sledovatel@hotma רוגוזין 72 אשדוד     523922981

12997 יעקב לוגסי 67719781 luga@netvision.ne בן גפן 63 גדרה 70700   88693767 5.23E+08

12998 יעקב לוגסי 67719781 luga@netvision.ne בן גפן 63 גדרה 70700   88693767 5.23E+08

12999 מוטי אסף 29668522 motiassaf04@gma יהלום 10 זכרון יעקב 30900   46397264 5.42E+08 46397271

13000 מוטי אסף 29668522 motiassaf04@gma יהלום 10 זכרון יעקב 30900   46397264 5.42E+08 46397271

13001 קאופמן גיא 27884493 guy.kaufman@gm 0 גדרה 70700   054‐5211201 08‐868440

13002 קאופמן גיא 27884493 guy.kaufman@gm 0 גדרה 70700   054‐5211201 08‐868440

13003 עמית בן עמי 29664133 amit@benami‐law עזרא 50 רחובות     054/6653333

13004 עמית בן עמי 29664133 amit@benami‐law עזרא 50 רחובות     054/6653333

13005 ירון ברק 58675877 yaronbarak@gmai אלתרמן 2 חיפה     523793252

13006 ירון ברק 58675877 yaronbarak@gmai אלתרמן 2 חיפה     523793252

13007 יוסף בוצ'ן 3371085 bochan@netvision הנגב13 נתניה     526010422 98344228

13008 סיגל חורי 24456071 zionhu@gmail.com חובבי ציון 29א חדרה     547077075

13009 סיגל חורי 24456071 zionhu@gmail.com חובבי ציון 29א חדרה     547077075

13010 עמרי רחום טוויג 2E+08 omri_rt@yahoo.co לחי 7 רמת השרון     545775789

13011 אמין אבו שאח 28307585 abo_malik2003@h 18 ג'ת 30091   503262767

13012 אמין אבו שאח 28307585 abo_malik2003@h 18 ג'ת 30091   503262767

13013 אמין אבו שאח 28307585 abo_malik2003@h 18 ג'ת 30091   503262767

13014 אמין אבו שאח 28307585 abo_malik2003@h 18 ג'ת 30091   503262767

13015 משה שפיגלר 58643232 moshesp@hotmai מזרע מזרע 19312   527950177

13017 yishay merari 59024810 yishay‐m@013.net השיירות אפרת 90435   505795574 5.06E+08

13018 ליאור ארצי 32814899 lartzi@walla.com סמטת האלון 7 הוד השרון     054‐2384175

13019 ליאור ארצי 32814899 lartzi@walla.com סמטת האלון 7 הוד השרון     054‐2384175

13020 Aby Zohar 3.18E+08 yoni‐zo@zahav.neSimtat Oren 20/K. Motzkin 26377   48654150 5.23E+08

13021 Aby Zohar 3.18E+08 yoni‐zo@zahav.neSimtat Oren 20/K. Motzkin 26377   48654150 5.23E+08

13022 Aby Zohar 3.18E+08 yoni‐zo@zahav.neSimtat Oren 20/K. Motzkin 26377   48654150 5.23E+08

13023 carmel aram 40459299 carmel_aram@hot מעגן מיכאל מעגן מיכאל 37805   523234915

13025 דודו שלמה 29358116 ESHLOMO@KAFRI קיבוץ כפר עכפר עזה 85142   86809645 5.46E+08

13026 אריה אהרונוב 11275930 arieaharonov@gm החרמון 15 גני תקווה 55900   077‐5009672 054‐72062

13027 אריה אהרונוב 11275930 arieaharonov@gm החרמון 15 גני תקווה 55900   077‐5009672 054‐72062



13028 אריה אהרונוב 11275930 arieaharonov@gm החרמון 15 גני תקווה 55900   077‐5009672 054‐72062

13029 יאיר הבלין 39868195 ordarom@015.net עין עקב 2 מצפה רמון 80600   08‐6595211

13030 יאיר הבלין 39868195 ordarom@015.net עין עקב 2 מצפה רמון 80600   08‐6595211

13031 אבי קלר 27471283 sf_klara@bezeqint ג מקור ברוך 13 חיפה 33181   525349232

13032 אבי קלר 27471283 sf_klara@bezeqint ג מקור ברוך 13 חיפה 33181   525349232

13033 עידו ליפמן 39592365 idolippmann@hotמושב בת שמושב בת שלמה     506365705

13034 עידו ליפמן 39592365 idolippmann@hotמושב בת שמושב בת שלמה     506365705

13035 גולן בן שושן 28743086 Golan.bens@gmai השלום 47 רעננה 43561   545776990

13036 evgeni livshits 3.21E+08 tresaxter@gmail.c arava 3 karmiel     508959093

13038 ויטלי יאלוב 3.17E+08 willich@gmail.com הבוצרים 28 ראשל"צ 75498   546313219

13039 ויטלי יאלוב 3.17E+08 willich@gmail.com הבוצרים 28 ראשל"צ 75498   546313219

13040 יוראי שגב 33475005 ysegevcpa@gmailחיים משה שפירא אשדוד 77423   050‐9930099

13041 יוראי שגב 33475005 ysegevcpa@gmailחיים משה שפירא אשדוד 77423   050‐9930099

13042 סופיה שוורצר 3.04E+08 citicat1@yahoo.co הרב נריה 4 ראשל"צ     547330450

13043 סופיה שוורצר 3.04E+08 citicat1@yahoo.co הרב נריה 4 ראשל"צ     547330450

13044 אבירם נאור 10164838 avinaor@012.net. גלוברמן 9 \ 9 חיפה 34998   48111420 5.24E+08

13045 ראזי כיסראוי 25879115 kisrawi@walla.co. שכונת הזיתים עוסופיה 30090   8399116 5.45E+08

13046 דן בוליצוב 3.29E+08 t.0525454316@gm ברנדוין 6‐16 פסגת זאב 97784   525454316 26565707 26565707

13047 ערן אבידור 24520470 eran_avidor@yaho הרימון 8 גן חיים 44910   054‐6682820

13048 יעקב בנעזרי 27472067 koby.benezri@siem16/39 האלונים נתניה     549151929 5.43E+08

13049 יעקב בנעזרי 27472067 koby.benezri@siem16/39 האלונים נתניה     549151929 5.43E+08

13050 יעקב בנעזרי 27472067 koby.benezri@siem16/39 האלונים נתניה     549151929 5.43E+08

13051 אלון הרשקוביץ 55333413 alon580@gmail.co גורודיסקי 40 רחובות 76227   778833583 5.78E+08

13052 אלון הרשקוביץ 55333413 alon580@gmail.co גורודיסקי 40 רחובות 76227   778833583 5.78E+08

13053 אתי גולץ 35761345 eti‐26@013.net התוף 7 ראשון לציון     39510531 5.07E+08

13054 אתי גולץ 35761345 eti‐26@013.net התוף 7 ראשון לציון     39510531 5.07E+08

13055 maya nosko 3.09E+08 nosko@pelephone ציפורנים 9/3 בת‐ים     507303011

13056 קוסטה אברמוב 3.21E+08 kot26@012.net.il הגולן 8ב נתניה     524043314

13057 קוסטה אברמוב 3.21E+08 kot26@012.net.il הגולן 8ב נתניה     524043314

13058 צחי טרוקמן 23872294 trukman@bezeqin5 משעול היקנטון גבעת זאב 90917   02‐5363566 050‐58479

13059 צחי טרוקמן 23872294 trukman@bezeqin5 משעול היקנטון גבעת זאב 90917   02‐5363566 050‐58479

13060 יצחק חסון 50892231 hassonitzhak@gm מוצקין 22 יהוד 56248   08‐9272283 052‐42306

13061 יצחק חסון 50892231 hassonitzhak@gm מוצקין 22 יהוד 56248   08‐9272283 052‐42306

13062 ענת ידעי 25638479 anatlha@walla.co השבולת 4 ה בני עי"ש 79845   88691839

13063 לירון כהן 31168966 liron2012@nana10 גדוד העברי 54 קרית חיים     509724556

13064 לירון כהן 31168966 liron2012@nana10 54 העברי גדוד חיים קרית 509724556

13065 אריק צרפתי 34484022 arikts@netvision.n חן 14 פתח תקוה     507604857

13066 דבורי גתי‐יוסף 23908783 dvory@013.net גרנדוס 13 רמת גן 52326   052‐2456122

13067 אלון לילי 29296340 milix@walla.co.il הפודים 29ב 'דיר רמת‐גן     523915679 5.24E+08 7.72E+08

13068 גל גרוסמן 3.03E+08 djgalgrossman@gm ארגו 1 הרצליה     546722098

13069 אבי ארד 38464178 avi.arad@il.ey.com פרישמן 6 חולון 58351   35052074 5.45E+08

13070 יולנדה בצ'קי 67761304 pr@bypromot.co.i אוסישקין 3 פתח תקוה     03‐9310396 050‐52508 03‐9080189

13071 יולנדה בצ'קי 67761304 pr@bypromot.co.i אוסישקין 3 פתח תקוה     03‐9310396 050‐52508 03‐9080189

13072 אדוארד יונתנוב 3.07E+08 godfather5114@g תל חי 13\8 טבריה 14365   546414364

13073 חנה יצחקי 9821067 avi.a.man@gmail.c צור נתן 36 צור נתן 45836   97493556 5.45E+08

13074 חנה יצחקי 9821067 avi.a.man@gmail.c צור נתן 36 צור נתן 45836   97493556 5.45E+08

13075 איריס ריקובר 34416792 irismadar@yahoo. אפק 54 ראש העין     545964569

13076 איריס ריקובר 34416792 irismadar@yahoo. אפק 54 ראש העין     545964569

13077 פיליפ פראן 27687995 philfarr1@hotmai חובבי ציון 21 ירושלים     506212362

13079 אורי שמש 34168286 uri_2@hotmail.coאבטליון 7 א 'דירה רמת גן     502021880

13080 רונן כהן 24388340 rcg2@walla.co.il סוקולוב 28 רמת גן     052‐6039484

13081 רונן כהן 24388340 rcg2@walla.co.il סוקולוב 28 רמת גן     052‐6039484

13082 דודו ללו 3E+08 dudulalo@walla.co\ 13 קלמן ביאלר רחובות     545497275

13083 ניר עוז 49823347 nir.oz32@gmail.co שפינוזה 33 תל אביב     526135911

13084 חגי ריבלין 59024836 aba890@gmail.co אבני החושן 34 עלמון 90620   522289444 5.05E+08

13085 חגי ריבלין 59024836 aba890@gmail.co אבני החושן 34 עלמון 90620   522289444 5.05E+08

13086 נעה שליטין 22805857 barzelerez@walla. אבני חן 23 צור יגאל     054‐5498957

13087 מרגריטה קולטון 3.08E+08 avi‐noa87@nana1 ברנר 3 פתח תקוה     506852656

13088 מרגריטה קולטון 3.08E+08 avi‐noa87@nana1 ברנר 3 פתח תקוה     506852656

13089 דוד קיילר 34216507 DAVID.9990@GMA48 רמות מנשהמעלה הנחל 19245   578108024 5.04E+08

13090 דוד קיילר 34216507 DAVID.9990@GMA48 רמות מנשהמעלה הנחל 19245   578108024 5.04E+08

13091 זיוה סקורניק 52766359 zivaskurnik@gmai ארקין 42 גדרה 70700   08‐8693763 052‐26423

13092 זיוה סקורניק 52766359 zivaskurnik@gmai ארקין 42 גדרה 70700   08‐8693763 052‐26423

13093 Judah Morrison 3.14E+08 judah_pianoman@18/7 חגווי הסלע מעלה אדומ     542377764

13094 יואב בומגרטן 32452724 yoav_b@netvisionטכניון מזרח חדש חיפה 32000   528762663

13095 יואב בומגרטן 32452724 yoav_b@netvisionטכניון מזרח חדש חיפה 32000   528762663

13096 מיכאל פרידלנד 3.18E+08 alhemist@mail.ru ההסתדרות 8/3 נשר 36710   547922178

13097 אבי אלמלח 22882674 aviel@imj.org.il העיט הזהוב הר גילה     054 4599886

13098 אבי אלמלח 22882674 aviel@imj.org.il העיט הזהוב הר גילה     054 4599886

13099 שרה טבק 64879828 ksara@bezeqint.n 0 קב.חוקוק 12923   46799917

13100 רוני ויינברגר 28939155 weinberger.ronny@ מענית 5 כפר סבא 44288   97452308 5.48E+08

13101 רוני ויינברגר 28939155 weinberger.ronny@ מענית 5 כפר סבא 44288   97452308 5.48E+08

13102 עודד ממן 39875737 odedmaman@gm משעול הארי 21 שדרות 87111   508583476

13103 עודד ממן 39875737 odedmaman@gm משעול הארי 21 שדרות 87111   508583476

13104 מיכאל פרידלנד 3.18E+08 mafridlyand@gma הסתדרות 8/3 נשר 36710   547922178

13105 מרינה קונונוב 3.17E+08 traiperx@hotmail.אלי תבין 27 דירה ירושלים 97781   546300971 5.45E+08

13106 מרינה קונונוב 3.17E+08 traiperx@hotmail.אלי תבין 27 דירה ירושלים 97781   546300971 5.45E+08

13107 יועד פדר 38678942 yoadfe@gmail.com האנפה 310 ירושלים     546930493

13109 elina babich 3.1E+08 elina_b@netvision א.שפירא 25 נתניה     050‐3287498 052‐52874

13110 אבנר בן סעדון 59770594 avnerbs@zahav.neירושלים לידהגיא 40 הר אדר 97381   02‐6567467 052‐33422

13111 אבנר בן סעדון 59770594 avnerbs@zahav.ne33/6 איסר נתנזון ירושלים 97381   02‐6567467 052‐33422

13112 ניסים פדידה 68463231 osherfadida@hotm מצדה 435 פרדס חנה     523743475 04‐637966



13113 מעוז טרבלסי 33474800 maoztr@gmail.com שינקין 14 ראשון לציון     578130097

13114 מעוז טרבלסי 33474800 maoztr@gmail.com שינקין 14 ראשון לציון     578130097

13115 משה צור 50950609 moshetzur@walla ליבנה25 עומר 84965   86909100 5.45E+08

13117 avi p 25099972 avip777@walla.co אנילביץ 23 בת ים 59427   524010040

13118 תמיר ברזי 23956833 h_tamir1@ness‐it דרובין ראשון לציון     0544‐861622 0544‐8616

13119 תמיר ברזי 23956833 h_tamir1@ness‐it דרובין ראשון לציון     0544‐861622 0544‐8616

13120 דני רביקוביץ 1.23E+08 danyra@yahoo.co הרימון 259 גיאה     546814441

13121 דני רביקוביץ 1.23E+08 danyra@yahoo.co הרימון 259 גיאה     546814441

13122 ניב אורבך 38241873 niv.urbach@gmail25 פרץ ברנשטיין חיפה 34981   9.72507E+11 9.73E+11

13123 ניב אורבך 38241873 niv.urbach@gmail25 פרץ ברנשטיין חיפה 34981   9.72507E+11 9.73E+11

13125 leonid magid 3.08E+08 lmagid@015.net.ilkineret,62/7 ashdod 77700   88555125

13126 בוריס שולמן 3.13E+08 boris77@list.ru בני‐אור12‐64 בארשבע 84458   572881253

13127 שגיא בר‐אור 31424013 bsagi26@yahoo.co1/אוסישקין 13א אשדוד 77513   545761542

13128 הילה חנה בן‐חיים 33394024 hilabenhaim@yah גדעון 15 א' ירושלים     054‐7644357

13129 רונן מיכאלי 34878652 micronen@gmail.c שפרינצק 27 קריית מוצק     050‐6460930 052‐28519

13130 יגאל יעקב 56581655 igalj@bezeqint.ne שקד טבריה     050‐6779053

13131 יגאל יעקב 56581655 igalj@bezeqint.ne שקד טבריה     050‐6779053

13132 גלית מאור 25181710 galit.m3@bezeqin חשמונאים 3א הוד השרון     054‐2261116

13133 גלית מאור 25181710 galit.m3@bezeqin חשמונאים 3א הוד השרון     054‐2261116

13134 ניצן ברזילי 56659105 nitzan@g‐tlv.com הנשיא 6 זכרון יעקב 30900   46391444 5.23E+08

13135 ניצן ברזילי 56659105 nitzan@g‐tlv.com הנשיא 6 זכרון יעקב 30900   46391444 5.23E+08

13136 גילי אסף 33646514 gilgilassaf@gmail.c ת.ד .3263 בית יהושע 40591   050‐7533610

13137 גילי אסף 33646514 gilgilassaf@gmail.c ת.ד .3263 בית יהושע 40591   050‐7533610

13138 ש א 56187149 son301@walla.co. יצחק כהן ביריה 13805   508668661

13139 ש א 56187149 son301@walla.co. יצחק כהן ביריה 13805   508668661

13140 ליאור איצקוביץ 27215540 Lior432@gmail.co תל חי 60 רמת גן 52235   36769337 5.44E+08

13141 ליאור איצקוביץ 27215540 Lior432@gmail.co תל חי 60 רמת גן 52235   36769337 5.44E+08

13142 יוני ולינגרד 3.06E+08 yonyony@gmail.co העליה 20 עפולה     578143024

13143 יוני ולינגרד 3.06E+08 yonyony@gmail.co העליה 20 עפולה     578143024

13144 סאמר סכס 24741969 sakas1@gmail.com ת.ד 148 כפר יאסיף 24908   544608040

13145 סאמר סכס 24741969 sakas1@gmail.com ת.ד 148 כפר יאסיף 24908   544608040

13146 nikolai rozman 3.09E+08 ns_nikolayr@nons גפנןביץ 14/5 חדרה 38491   054‐4649412 04‐620200

13147 אסף מזרחי 40395733 daniel4ubox@hot תשרי 5/27 נתניה 42524   544671244

13148 אסף מזרחי 40395733 daniel4ubox@hot תשרי 5/27 נתניה 42524   544671244

13149 אורן בן דוד 28806792 OREN54@017.NET18/8 רבקה אמנו מודיעין     578178404 08‐920244

13150 אורן דוד בן 28806792 OREN54@017.NET18/8 אמנו רבקה מודיעין 578178404 08‐920244

13151 אלי הרפזי 56701816 harpazi@zahav.ne דרך הים 3 חבצלת הש 42937   506299010

13152 אתי כהן 58484288 ety40@walla.com השומר 24/14 טבריה     573512019 04‐6739524

13153 אתי כהן 58484288 ety40@walla.com השומר 24/14 טבריה     573512019 04‐6739524

13154 ספי ארליך 36900736 serlich@gmail.com נורדאו 30\א ראשון לציון 75263   547776542

13155 רועי צבי 33241951 roey_tsvi@walla.c פרישמן 35/7 תל אביב     052‐8544890

13156 רועי צבי 33241951 roey_tsvi@walla.c פרישמן 35/7 תל אביב     052‐8544890

13157 בוריס אוסביאצוב 3.21E+08 bmu@smile.net.il החבצלת קרית עקרון 76920   052‐8711505 077‐91100

13158 בוריס אוסביאצוב 3.21E+08 bmu@smile.net.il החבצלת קרית עקרון 76920   052‐8711505 077‐91100

13159 זמר ברשאי 27471382 zemerb@gmail.co היובל 20 רעננה 43401   528698704 36959088

13160 זמר ברשאי 27471382 zemerb@gmail.co בארי 39 תל אביב 64233   528698704 36959088

13161 רון סנדק 54183462 sandan@zahav.ne חנקין 60 רעננה 43465   97452114 5.29E+08

13162 רון סנדק 54183462 sandan@zahav.ne חנקין 60 רעננה 43465   97452114 5.29E+08

13163 סתיו  ‐ליטל חבושה 66533688 habusha10@walla רח 'עזרא 16א' ירושלים     524288558

13164 סתיו  ‐ליטל חבושה 66533688 habusha10@walla רח 'עזרא 16א' ירושלים     524288558

13165 ורד אייזנברג 29303096 verede72@walla.c מור 8 ערד 89066   526420103

13166 מיכל סופר 54126347 shaysofer@012.ne החקלאים 36 אלון הגליל 17920   49866278 5.27E+08

13167 מיכל סופר 54126347 shaysofer@012.ne החקלאים 36 אלון הגליל 17920   49866278 5.27E+08

13168 אלמוג יעיש 39350202 almog.yaish@gmaמושב עין הבימית 67 ד.נ .הנגב 85405   545614515

13169 אלמוג יעיש 39350202 almog.yaish@gmaמושב עין הבימית 67 ד.נ .הנגב 85405   545614515

13170 רוית כהן 3.26E+08 www.ravitcohen@ אדמונד פלג 19 חיפה     8547423‐04

13171 רוית צחון 3.26E+08 www.ravitcohen@ אדמונד פלג 19 חיפה     8547423‐04

13172 רוית צחון 3.26E+08 www.ravitcohen1@19 אדמונד פלג חיפה     8547423‐04

13173 רוית צחון 3.26E+08 www.ravitcohen1@19 אדמונד פלג חיפה     8547423‐04

13174 Ariel Barzilay 22111462 arielbar@zahav.neHairit 77 Maale Edo 98538   543170812 25901757 1.53E+10

13175 משה אברמוביץ 41143009 osheab@ecitele.co מוהליבר 60 יהוד 56209   543206731

13176 משה אברמוביץ 41143009 osheab@ecitele.co מוהליבר 60 יהוד 56209   543206731

13177 יעקב מרגי 60594751 mrgkobi@walla.co החשמונאים 75 תל אביב     506881818 5.07E+08

13178 יעקב מרגי 60594751 mrgkobi@walla.co החשמונאים 75 תל אביב     506881818 5.07E+08

13179 ניצן גורן 27781210 gorenitzan@gmail אלון 24 עדי 17940   522897590

13180 ניצן גורן 27781210 gorenitzan@gmail אלון 24 עדי 17940   522897590

13181 מתן דוייב 26530071 matan111111111192/1 שרה אמנו מודיעין     544926330 89263081

13182 מתן דוייב 26530071 matan111111111192/1 שרה אמנו מודיעין     544926330 89263081

13183 אדוארדו באואר 15589625 edibauer@gmail.c חנה םנש 24/9 הרצליה     523388162 09 956457

13184 אלכס פרוטסניה 3.11E+08 protasenya2004@ מושב סגולהמשק 50     054‐7321581

13185 אלכס פרוטסניה 3.11E+08 protasenya2004@ מושב סגולהמשק 50     054‐7321581

13186 ארז בן סימון 27447516 erz@walla.co.il העצמאות 4 קרית אתא     48223891 5.28E+08

13187 ארז בן סימון 27447516 erz@walla.co.il העצמאות 4 קרית אתא     48223891 5.28E+08

13188 אבי ראם 6092589 nirream@zahav.ne ברקת 26 מצפה עדי 17940   04‐9869357 5.2E+09 04‐9869357

13189 אבי ראם 6092589 nirream@zahav.ne ברקת 26 מצפה עדי 17940   04‐9869357 5.2E+09 04‐9869357

13190 יצחק הוכמן 54210133 itche1@gmail.com4 חטיבת גבעתי רעננה 43338   09‐7716195 050‐77837 09‐7716195

13192 עודד שמש 56727969 11oded@gmail.co בן גוריון 23 לוד     546441321

13193 פאולינה בוחניק 13751698 dbuchnick@gmail.הרב קוק 8 )דירה נתניה 42404   052‐6299945 052‐29079

13194 פאולינה בוחניק 13751698 dbuchnick@gmail.הרב קוק 8 )דירה נתניה 42404   052‐6299945 052‐29079

13195 שני קידר 27379593 shani@ndg.co.il שחם 23 שמשית     054‐7414766

13196 שני קידר 27379593 shani@ndg.co.il שחם 23 שמשית     054‐7414766

13197 יוסי בנליצי 23597941 yosi05@bezeqint. קוגל 8 חולון     35037759 5.23E+08



13198 יוסי בנליצי 23597941 yosi05@bezeqint. קוגל 8 חולון     35037759 5.23E+08

13199 יורם גליקסברג 57756835 yoramgl@gmail.co לכיש 123 שוהם 60850   054‐2493860

13200 יורם גליקסברג 57756835 yoramgl@gmail.co לכיש 123 שוהם 60850   054‐2493860

13203 נשאת אבו עצבה 3.14E+08 sapir124@bezeqinהנביאים 13)פלא חיפה     48325110 5.23E+08

13204 משה בן שלמה 59853507 moshik@hna.co.ilמושב כוכב מיכאל כוכב מיכאל 79304   507357211

13205 משה בן שלמה 59853507 moshik@hna.co.ilמושב כוכב מיכאל כוכב מיכאל 79304   507357211

13206 צ'רלס דיזנדרוק 3.22E+08 cdiesendruck@hot יצחק שת"ל 30 באר‐שבע 84105   052‐4269111 052‐42696

13207 אופיר לוי 64980964 galifrenkel@gmail הר מירון 5 הרצליה     543040666

13208 ישראל יוגב 54551247 yissrf12@bezeqint12 פוגלמן מרדכי קרית מוצקי 26418   04‐8771842 052‐39967 04‐8771842

13209 ישראל יוגב 54551247 yissrf12@bezeqint12 פוגלמן מרדכי קרית מוצקי 26418   04‐8771842 052‐39967 04‐8771842

13210 מירב כהן‐ציון 27308188 mcohenzion@gma רח בן‐צבי 7/11 גבעתיים     543971320

13211 מירב כהן‐ציון 27308188 mcohenzion@gma רח בן‐צבי 7/11 גבעתיים     543971320

13212 walid rostom 33690470 walid.rustum@gm‐ כפר ריחניה 13818   526535942

13213 הילה סלומון 60626413 snufo@gmail.com/24 נחמיה תמרי קרית מוצקי 26231   054‐3046789 04‐853911 04‐8539222

13214 הילה סלומון 60626413 snufo@gmail.com/24 נחמיה תמרי קרית מוצקי 26231   054‐3046789 04‐853911 04‐8539222

13215 דוד לוטוק 51301133 ld789@yahoo.com שד 'בן אבי 53 נתניה 42308   050‐6263016 03‐692305 03‐6323256

13216 דוד לוטוק 51301133 ld789@yahoo.com שד 'בן אבי 53 נתניה 42308   050‐6263016 03‐692305 03‐6323256

13217 דורין קגן 66386103 dorini@gmail.com כלניות 12 חיפה     523758684 5.43E+08

13218 דורין קגן 66386103 dorini@gmail.com כלניות 12 חיפה     523758684 5.43E+08

13219 ליאת גריסרו 28984219 avigrisaro@bezeq יהודה הלוי 70 א ראשון לציון     524699921

13220 ליאת גריסרו 28984219 avigrisaro@bezeq יהודה הלוי 70 א ראשון לציון     524699921

13221 Yuri Koltypin 3.09E+08 koltypy@mail.biu. Heha road Ramat‐Gan 52900   050‐8377129

אמיר רפאלי13223 רפאלי 59855353 amir1@mof.gov.il דולב 5 א' צור הדסה     775310030 5.06E+08

13224 לימור טורס 33438367 limorgu@amdocs. רבינוביץ 18 חולון     052‐3500853

13225 לימור טורס 33438367 limorgu@amdocs. רבינוביץ 18 חולון     052‐3500853

13226 אורית חורי 33407958 orithu@walla.com קרני שומרוןקנין הארץ 6 44855   527211648

13227 אורית חורי 33407958 orithu@walla.com קרני שומרוןקנין הארץ 6 44855   527211648

13228 אורית חורי 33407958 orithu@walla.com קרני שומרוןקנין הארץ 6 44855   527211648

13229 Oleg osyakovsky 3.13E+08 oleglk@yahoo.comHantke 32 Haifa 34608   522292219

13231 מרדכי גלמן 3.14E+08 MORDECHAIG@ITהגדוד העברי 3ב ראשון לציון 75310   39564437 5.23E+08

13232 מרדכי גלמן 3.14E+08 MORDECHAIG@ITהגדוד העברי 3ב ראשון לציון 75310   39564437 5.23E+08

13233 דוד מלכא 2696458‐5 shimon686@hotmהפיסגה 71 בית ו ירושלים 96381   26430456 5.24E+08

13234 דוד מלכא 2696458‐5 shimon686@hotmהפיסגה 71 בית ו ירושלים 96381   26430456 5.24E+08

13235 ramzi mitanis 35479575 ramzima@clalit.or ת.ד .561 אבו‐סנאן 24905   04‐9961033 5.23E+08 04‐9961566

13237 יניב סיטון 52323714 sit.yoni@gmail.com שערי תורה 4 ירושלים     26412484 5.45E+08

13238 גלי דוד 58310244 rogal@014.net.il 6/1 לימון חנה פרדס 37000 46272104 5.23E+08

13239 גלי דוד 58310244 rogal@014.net.il לימון 6/1 פרדס חנה 37000   46272104 5.23E+08

13240 יוסי קבסו 57085961 yosik12345@beze קלישר 51 פתח תקווה 49572   39095883 5.08E+08

13241 יוסי קבסו 57085961 yosik12345@beze קלישר 51 פתח תקווה 49572   39095883 5.08E+08

13242 רומן נגירנר 16779134 rnega@yahoo.com הניצנים 8 הרצליה     054‐8030599

13243 רומן נגירנר 16779134 rnega@yahoo.com הניצנים 8 הרצליה     054‐8030599

13244 דוד מלכא 26964585 shimon686@hotm הפסגה 71 ירושלים 96381   26430456 5.24E+08

13245 נחום בלטמן 50623792 nachumbl@walla. נעמי 27 חיפה 34405   524291238 7.77E+08

13246 נחום בלטמן 50623792 nachumbl@walla. נעמי 27 חיפה 34405   524291238 7.77E+08

13247 רונן שחורי 57677981 SCHORY27@ZAHA12 משה וילנסקי תל אביב 69623   543978919 36475607

13248 איירין זילברמן 12228763 irinz@lidorr.com אוסישקין 29 רמת השרון     052‐3954565

13249 איירין זילברמן 12228763 irinz@lidorr.com אוסישקין 29 רמת השרון     052‐3954565

13250 שירן אבני 60160660 shiranavni@walla. החצב 23/17 נשר 36832   528696959 7.72E+08

13251 שירן אבני 60160660 shiranavni@walla. החצב 23/17 נשר 36832   528696959 7.72E+08

13252 חנן שומרוני 35926104 hanansho79@wal פנקס 54 תל אביב     052‐3958162

13253 חנן שומרוני 35926104 hanansho79@wal פנקס 54 תל אביב     052‐3958162

13254 עופר לוי 24614299 ofer.levi@ness.com שני 25/3 מודיעין     507245013

13255 שוטלנד‐סייגדנה 31819535 danashotland@ya פרויד 44 חיפה 34753   524624426

13256 נטליה פרידמן 3.04E+08 pslizak@gmail.com מגדל העמקתשי"ג 3/11     04‐6546562

13257 רונן פרנקל 28596781 frankel@012.net.i קרית ביאליקיקינטון 14     524700276

13258 boaz abram 58091398 abboaz63@netvisi השיירות 9 ירושלים     545611324

13260 Haim Katalan 22531446 katalanh@bezeqin48 Livne st' Alfei Mena 44851   052‐343‐9079 052‐343‐90

13261 יפעת פרץ 37705589 ifat206@walla.co. החובלים 5/6 אשדוד 77631   88652659 5.06E+08

13262 ליודמילה קירילוב 3.09E+08 irneyman@gmail.c דוד רמז 12/12 אשקלון     508544630

13263 ליודמילה קירילוב 3.09E+08 irneyman@gmail.c דוד רמז 12/12 אשקלון     508544630

13265 mark kremer 42310896 mdkremer@gmail laskov 31 haifa 34950   42310896 5.29E+08

13266 אורן בורוכוב 28774206 oren‐vered@013.n רימלט 8 רעננה 43730   526499520

13267 ז'אנה קוזמין 3.11E+08 sf_janka@walla.co הרשת 8 בת ים 59465   545388021 09‐8824311

13268 ז'אנה קוזמין 3.11E+08 sf_janka@walla.co הרשת 8 בת ים 59465   545388021 09‐8824311

13269 miki olsher 25142969 mikiolsher@yahoo/23 יהודה המכבי קרית אונו 55572   03‐6359422 054‐66866

13270 נטליה קובטון 3.14E+08 ntshkovtun@yaho68 רח 'אינשטיין  תל אביב     503212398

13271 הדס שטיינר 40488595 hadas.steiner@gm חשמונאים 5 חיפה     4‐8100121 050‐89102

13272 הדס שטיינר 40488595 hadas.steiner@gm חשמונאים 5 חיפה     4‐8100121 050‐89102

13273 דין לורנץ 23725898 michali@post.com שבדיה 61 חיפה 34980   04‐8255877 054‐72501

13274 דין לורנץ 23725898 michali@post.com שבדיה 61 חיפה 34980   04‐8255877 054‐72501

13275 רותי נדאי 6924880 maya.bendor@gm נוף הרים 5 ירושלים     02‐6417895 050‐21909

13276 רותי נדאי 6924880 maya.bendor@gm נוף הרים 5 ירושלים     02‐6417895 050‐21909

13277 עינב פרידמן 34373811 einav_f@hotmail.c פקיעין 10 תל אביב 62286   525360829 35465439

13278 בוריס קירזנר 3.03E+08 boris.kirzner@gma האורזים 62 נתניה     054‐4615788

13279 נרי הורוביץ 31392236 neryho@gmail.com קק"ל 34 גדרה 70700   578193600

13280 אלכס כליאורין 3.07E+08 cklayus@gmail.com הגאולים 1\12 באר שבע 84417   503048442

13281 אלכס כליאורין 3.07E+08 cklayus@gmail.com הגאולים 1\12 באר שבע 84417   503048442

13282 יצחק ברכה 50847888 itzik788@017.net. דפנה 20 ב' נס‐ציונה 74068   08‐9409849 052‐39977

13283 יצחק ברכה 50847888 itzik788@017.net. דפנה 20 ב' נס‐ציונה 74068   08‐9409849 052‐39977

13284 שמואל שפר 55694350 tomer_13@netvis חומה ומגדל 34 חיפה 26268   48404959 5.08E+08

13286 יוסי כתר 50231869 yossyketer@gmail 0 מעברות 40230   98982535

13287 יוסי כתר 50231869 yossyketer@gmail 0 מעברות 40230   98982535



13288 ארז סלם 40296048 erezsellam@wallaהנשיא סמטת מנ בית שמש 99000   29911336 5.09E+08

13289 ארז סלם 40296048 erezsellam@wallaהנשיא סמטת מנ בית שמש 99000   29911336 5.09E+08

13290 שי אלון 23857659 shayalon68@gmai יצחק יציב 10 קרית חיים 26204   04‐8424432 050‐56610

13291 דוד מרקוביץ' 11364759 david600071@gm הלוטם 1 נתניה     523600071

13292 דוד מרקוביץ' 11364759 david600071@gm הלוטם 1 נתניה     523600071

13293 שחר בן‐דוד 23822075 shachar@itst.co.il קציר 4 חולון 58444   03‐5033583 050‐84546 03‐5033583

13294 דורון סלע 55666523 sela.doron@gmail כינור 37 ראש העין     528545165

13295 דורון סלע 55666523 sela.doron@gmail כינור 37 ראש העין     528545165

13296 איילת עוזיאל 25711987 ayelet_uziel@wall שד 'יד לבנים 23 תל אביב     0544‐513155 03‐739208

13297 איילת עוזיאל 25711987 ayelet_uziel@wall שד 'יד לבנים 23 תל אביב     0544‐513155 03‐739208

13298 אלעזר פינדר 39329834 pinder@walla.co.i קהילות יעקב 1 אופקים     544586423

13299 אלכס דוחובני 3.09E+08 carpangler@gmail עזריאל 11 רמת גן 52214   544507489

13300 יוכי תהר 1.23E+08 yohita25@gmail.c10/23 רח 'הסנה אשקלון     050‐2660065

13301 משה אברמוביץ 41143009 MOSHEAB@ECITE מוהליבר 60 יהוד     543206731

13302 משה אברמוביץ 41143009 MOSHEAB@ECITE מוהליבר 60 יהוד     543206731

13303 אברהם פרחי 4923207 avramfarchi@gma מבצע דני 30 באר שבע 84456   86416862 5.44E+08 86416862

13304 אברהם פרחי 4923207 avramfarchi@gma מבצע דני 30 באר שבע 84456   86416862 5.44E+08 86416862

13305 אברהם פרחי 4923207 avramfarchi@gma מבצע דני 30 באר שבע 84456   86416862 5.44E+08 86416862

13306 אלון נגב 59094672 ASAS@NETVISION המגינים 125 חיפה     502727373

13307 אלון נגב 59094672 ASAS@NETVISION המגינים 125 חיפה     502727373

13309 רמי שרון 56403876 sharon.rami@gma נחלת יצחק 37 תל אביב 67442   547733719

13310 אילה הר ציון 22225882 gunter@012.net.il הדקלים 116 פרדס חנה     506536859

13311 אילה הר ציון 22225882 gunter@012.net.il הדקלים 116 פרדס חנה     506536859

13312 olga trofimov 3.27E+08 mejgorod@gmail.csan martin 30 jerusalem 93345   524057272

13313 olga trofimov 3.27E+08 mejgorod@gmail.csan martin 30 jerusalem 93345   524057272

13314 camelia meteziano 15294564 kimm@mona.co.il 49 azmaut blvd bat yam     546655343 35075797

13315 מנחם ארבל 5077730 MNARBELL@013.N5 אברהם גרנות ירושלים 93706   02‐6792597 5.48E+08

13316 סרגיי קרפוב 3.11E+08 sergey02@yandex הרצפלד 13/8 תל‐אביב 67530   504053171 5.26E+08

13317 אדוארדו באואר 15589625 edibauer@gmail.c חנה םנש 24/9 הרצליה     523388162 09 956457

13318 יהודה שב‐ארצה 14517361 shav@zim.co.il האלון 37 שלומי 22832   526002254

13319 יהודה שב‐ארצה 14517361 shav@zim.co.il האלון 37 שלומי 22832   526002254

13320 עמיחי גנץ 27466168 ammihayg@hotm דרך קדומים 2 כפר סבא 44244   525970874

13321 עמיחי גנץ 27466168 ammihayg@hotm דרך קדומים 2 כפר סבא 44244   525970874

13322 אריאל קנט 34897942 ariel.kent@gmail.c אינשטיין 39א\5 חיפה     525789735

13323 arik pol 3.09E+08 arik160373@wallagamla24/3 katsrin 12900   542346267

13324 oran shrager 36366961 thalaron@hotmail 10 ישראל מלכי הרצליה 99568415

13325 דותן לוי 39569595 dotanle@openu.a הכלנית 8 הוד השרון     507286887

13326 דותן לוי 39569595 dotanle@openu.a הכלנית 8 הוד השרון     507286887

13327 יצחק כלוף 50305580 itzhakcaluf@gmail רימלט 8 ר"ג 52281   777889416

13328 אדוארד מוסטובוי 3.04E+08 sf_edikm@bezeqin חיזקיה אשדוד     578177122

13329 אדוארד מוסטובוי 3.04E+08 sf_edikm@bezeqin חיזקיה אשדוד     578177122

13330 שמואל זקן 39684287 shmzaken@walla. סימנטוב 6 י‐ם     507333215

13331 שמואל זקן 39684287 shmzaken@walla. סימנטוב 6 י‐ם     507333215

13332 דנה בזק 25447103 DANA.DEANDAWN אורן 11 חיפה 34731   578191329 48255684

13333 דנה בזק 25447103 DANA.DEANDAWN אורן 11 חיפה 34731   578191329 48255684

13334 יוסי סהרון 32157984 yossis1@gmail.com רוטשילד פתח תקווה 49340   052‐2722474 052‐27224

13335 יוסי סהרון 32157984 yossis1@gmail.com רוטשילד פתח תקווה 49340   052‐2722474 052‐27224

13336 יוליה דיכנה 3.14E+08 slavina79@gmail.c9/7 שביל רקפת קרית מוצקי     050‐7525524 8713827

13337 נועם בן טובים 55944243 noamm@hotmail. ד נ חבל אילות 1 קטורה 88840   523962527

13338 אבינועם קיאלי 54979810 inbal241@walla.co מבשרת ציוןחרמון 34 90805   25702743 5.42E+08

13339 אבינועם קיאלי 54979810 inbal241@walla.co מבשרת ציוןחרמון 34 90805   25702743 5.42E+08

13340 סיגל מליחי 24531865 tomvagish1@gma הנרקיס 6/4 קריית עקרו 76920   508557325 5.27E+08

13341 שלום קראוס 30299564 tsk1@bezeqint.ne סמילנסקי 59 נתניה 42434   505715220 98612029 98844167

13342 שלום קראוס 30299564 tsk1@bezeqint.ne סמילנסקי 59 נתניה 42434   505715220 98612029 98844167

13343 אריה קובליו 15298003 arielos123@nana1 צוחר 242 צוחר     523960649

13344 אריה קובליו 15298003 arielos123@nana1 צוחר 242 צוחר     523960649

13345 יעקב יעקב 76901545 jjacob283@gmail. ירדן 39 רמת השרון 47204   35405999 5.45E+08 35408261

13346 יעקב יעקב 76901545 jjacob283@gmail. ירדן 39 רמת השרון 47204   35405999 5.45E+08 35408261

13348 ים  קדוש 34553859 yamkad@gmail.co מנחם בגין כפר יונה     052‐2201829

13349 ולדימיר רוזנשטיין 3.04E+08 roz@chem.ch.huji גבעון החדשריםון 202 90901   054‐5962319 02‐536126

13350 ולדימיר רוזנשטיין 3.04E+08 roz@chem.ch.huji גבעון החדשריםון 202 90901   054‐5962319 02‐536126

13351 Ilia Manasherov 3.1E+08 amorilio@mail.ru hahaluzim 9/25ashdod     547313423

13353 איזבל פרנק 53576127 izzzbel.f@gmail.co הישוב הציונכגדד 88 7   52222222 54444444

13354 בועז גילמור   boaz@gk‐biz.com רקפת רקפת 20175   542386060

13355 בועז גילמור 25687427 boaz@gk‐biz.com רקפת רקפת 20175   542386060

13356 זאור מגלוב 3.14E+08 mzaur77@hotmai45 חטיבת כרמלי חיפה 32625   0545‐785776 04‐832448

13357 לריסה פיילר 3.07E+08 lasicuc@hotmail.c1 מנחם ברש רועי ירושלים     02‐6412411 5.26E+08

13358 לריסה פיילר 3.07E+08 lasicuc@hotmail.c1 מנחם ברש רועי ירושלים     02‐6412411 5.26E+08

13359 ליליאן פרלשטיין 15646367 lilianp@zahav.net שוודיה 24 חיפה     545825632 5.44E+08 48329997

13360 מיכאל מרוביץ 3.21E+08 michmero@gmail.חוף השנהב ,בית חיפה     544558681

13361 עודד אזולאי 29502754 oded_az@walla.co תכלת 56/11 מודיעין     050‐9750910

13362 עודד אזולאי 29502754 oded_az@walla.co תכלת 56/11 מודיעין     050‐9750910

13363 יקיר עובדיה 24465676 yalibar@netvision13 היסמין 7 דירה כפר סבא     509870070

13364 יקיר עובדיה 24465676 yalibar@netvision13 היסמין 7 דירה כפר סבא     509870070

13365 נועם פלס 39406700 noam.pl@gmail.co משעול נורית כרמיאל     549981831

13366 נועם פלס 39406700 noam.pl@gmail.co משעול נורית כרמיאל     549981831

13367 ראיסה חוסיד 3.09E+08 rafail@khousid.org יאשיהו 7/24 ערד 89022   077‐3223253 050‐668‐98

13368 ראיסה חוסיד 3.09E+08 rafail@khousid.org יאשיהו 7/24 ערד 89022   077‐3223253 050‐668‐98

13369 אנה דנילוק 3.13E+08 annadnlk@gmail.c לילינבלום 20 נתניה 42412   98840580 5.26E+08

13370 אנה דנילוק 3.13E+08 annadnlk@gmail.c לילינבלום 20 נתניה 42412   98840580 5.26E+08

13371 לימור פרי 59162909 rami.peri@gmail.cסמטת אבני החוש רמת גן 52261   36742442 5.45E+08

13372 לימור פרי 59162909 rami.peri@gmail.cסמטת אבני החוש רמת גן 52261   36742442 5.45E+08



13373 מיכאל פרידלנדר 3.06E+08 mish_999@inbox.67/4 זלמן שניאור חיפה 32545   054‐4876742

13374 מיכאל פרידלנדר 3.06E+08 mish_999@inbox.67/4 זלמן שניאור חיפה 32545   054‐4876742

13375 לירז ראש 32899429 liraz@malka‐aharo/1 יונתן בן עוזיאל אלעד     050‐6694464

13376 לירז ראש 32899429 liraz@malka‐aharo/1 יונתן בן עוזיאל אלעד     050‐6694464

13377 פיטר ויינשטיין 3.13E+08 peterw@ptc.com חנקין 20/3 רעננה 43465   547442894

13378 פיטר ויינשטיין 3.13E+08 peterw@ptc.com חנקין 20/3 רעננה 43465   547442894

13379 ליזי עזרא 39528849 lizzy234@gmail.co הקישון 55 תל אביב     505535538

13380 עודד חדד 31927338 oded750@walla.co הבנים 98 נס ציונה 70400   052‐3688481 08‐930056

13381 עודד חדד 31927338 oded750@walla.co הבנים 98 נס ציונה 70400   052‐3688481 08‐930056

13382 קמי וילדאואר 68523109 kami29@walla.co. נתיב חן חיפה     503792056

13383 קמי וילדאואר 68523109 kami29@walla.co. נתיב חן חיפה     503792056

13384 monia yunovitz 50882380 myunovitz@gmail1/31 הרב הרצוג באר שבע     775252100 5.26E+08 86431065

13385 monia yunovitz 50882380 myunovitz@gmail1/31 הרב הרצוג באר שבע     775252100 5.26E+08 86431065

13386 עליזה צ'רניק 68144278 aliza_chernik@wa הכבאים 21 רמת גן     542239161

13387 גמאלאת גבארין 27518885 jmalat69@gmail.c97. אום אל פחםעין אלנבי ת.ד 30010   502040888

13388 גמאלאת גבארין 27518885 jmalat69@gmail.c97. אום אל פחםעין אלנבי ת.ד 30010   502040888

13389 לירן נאור 3.01E+08 lirann1@gmail.com נורית 2 חיפה     772047770 5.24E+08

13390 לירן נאור 3.01E+08 lirann1@gmail.com נורית 2 חיפה     772047770 5.24E+08

13391 רון חמי 3.01E+08 ron21187@walla.c לה גארדיה 71 תל אביב 67221   526969780 37395412

13392 רון חמי 3.01E+08 ron21187@walla.c לה גארדיה 71 תל אביב 67221   526969780 37395412

13393 עמיר סופר 27209428 soferx7@walla.co. יוסף יבנאי 21 גן יבנה     506918329

13394 עמיר סופר 27209428 soferx7@walla.co. יוסף יבנאי 21 גן יבנה     506918329

13395 יוסי אלוס 60623519 syossial@hotmail. ישעיהו 16 חיפה     057‐8116517

13396 יוסי אלוס 60623519 syossial@hotmail. ישעיהו 16 חיפה     057‐8116517

13397 ניר קטן 33143314 nirkatan@gmail.co ההדס בורגתה     778120255

13398 ניר קטן 33143314 nirkatan@gmail.co ההדס בורגתה     778120255

13399 רועי בר 40780736 roeib@consist.co. המכבים 90/5 שוהם     523562992

13400 רועי בר 40780736 roeib@consist.co. המכבים 90/5 שוהם     523562992

13403 Irene Bobilev 3.11E+08 idbobilev@gamil.cFairberg Zeev 3 Beer Sheva    544904628

שגיב ‐מ.הש13405 שרוני 33599796 sagivsh@walla.com יצחק שדה 23 עפולה 18111   050‐7777147

13406 גלעד מישאל 40229684 gilead23@bezeqin הבשור 20 שוהם     547076863

13407 גלעד מישאל 40229684 gilead23@bezeqin הבשור 20 שוהם     547076863

13408 גילה יעקובי 42372987 gilaggg3@walla.co9 משעול בארית קצרין 12900   522978978 46964555 46963633

13409 גילה יעקובי 42372987 gilaggg3@walla.co9 משעול בארית קצרין 12900   522978978 46964555 46963633

13411 shay pallach 33873217 shaymal@012.net habanim 30 herzelia     99553525 5.08E+08

13412 חגי בק 38246815 haggaiback@gmai 5 סנש חנה טבעון קרית 052‐8460934

13413 חגי בק 38246815 haggaiback@gmai חנה סנש 5 קרית טבעון     052‐8460934

13414 נגה פריטל 29505369 nogapri@hotmail.קיבוץ מעלהקיבוץ מעלה החמ 90835   054‐6778307

13415 דניס קושנר 3.09E+08 denis.kushner@gm הרצל 96/10 נהריה 22445   052‐6260759

13416 ורד מזור 38481214 veredmazor5@gm קיבוץ גלויות חולון     523256273

13417 ורד מזור 38481214 veredmazor5@gm קיבוץ גלויות חולון     523256273

13418 מעין אדד 38723110 maayan@jct.ac.il התירוש 22 חשמונאים 73127   526070128 08‐979870 08‐9798706

13419 מעין אדד 38723110 maayan@jct.ac.il התירוש 22 חשמונאים 73127   526070128 08‐979870 08‐9798706

13420 אופיר בן שושן 31591654 eden_b_s@netvisi נאות גולן נאות גולן     509024220

13421 אופיר בן שושן 31591654 eden_b_s@netvisi נאות גולן נאות גולן     509024220

13422 אתי עמית 22801625 the_1@walla.co.il נבו 8 צור יגאל 44862   09‐7492744

13423 אתי עמית 22801625 the_1@walla.co.il נבו 8 צור יגאל 44862   09‐7492744

13424 ירון רחמני 27750041 yrachmany@micro20/35 גבעת שמואיוני נתניהו 54424   054‐4750915

13425 ירון רחמני 27750041 yrachmany@micro20/35 גבעת שמואיוני נתניהו 54424   054‐4750915

13426 פרננדו חסון 15681307 fito2911@gmail.co האילנות 34 גדרה     547513940

13427 פרננדו חסון 15681307 fito2911@gmail.co האילנות 34 גדרה     547513940

13428 יחיאל בדש 23924285 koby131@bezeqin חנקין 12 קרית אתא     506276014

13429 יחיאל בדש 23924285 koby131@bezeqin חנקין 12 קרית אתא     506276014

13430 אבי גואטה 40738775 goueta23@walla.c אבו‐שדיד 22 נתניה 42307   98871861

13431 אבי גואטה 40738775 goueta23@walla.c אבו‐שדיד 22 נתניה 42307   98871861

13432 אסף מוסקוביץ 36187482 assaf.moskovitch@ הרב נריה 8 פתח תקווה 49752   523319501

13433 אנטון סביציב 3.2E+08שמאםמדש@זשישה דוב הוז 2ב לוד 71311   5.47E+08

13434 אנטון סביציב 3.2E+08 antonsa@zahav.ne דוב הוז 2ב לוד 71311   546598384 5.47E+08 5.47E+08

13435 ארבל הוברמן 51216505 arbelhuber@hotm בן אליעזר 6 הרצליה 46627   050‐5668235 09‐957457

13436 ארבל הוברמן 51216505 arbelhuber@hotm בן אליעזר 6 הרצליה 46627   050‐5668235 09‐957457

13437 עמרם עובדיה 24258907 amram@prochon. גולדה מאיר 7 נס ציונה 70400   545280298

13438 עמרם עובדיה 24258907 amram@prochon. גולדה מאיר 7 נס ציונה 70400   545280298

13439 yaffa berenson 50440726 berenson_yaffa@h נר הלילה 2 בית ינאי 40293   09‐8666860 5.45E+08

13440 מתי גרדימן 2E+08 mati.gardiman@nמשעול אברהם ב באר שבע     052‐5014686

13441 יעקב רותם 52165917 rotem00@013.net קדרון 28/3 גבעת  ‐זאב 90917   02‐5731274 052‐47348

13442 עדי ניזרי 38131520 dandalzko@walla. הדקל 18/40 עכו 24404   507880250 5.08E+08

13443 ריבה קריזלר 3.04E+08 zaia22@hotmail.co אצל 6 דירה 8 קרית ים 29061   546347558 48773786

13444 ריבה קריזלר 3.04E+08 zaia22@hotmail.co אצל 6 דירה 8 קרית ים 29061   546347558 48773786

13446 meir bezalel 29254687 meirb5@bezeqint דרך הים 3\177 חיפה 34748   506594630

13448 Uzi Cohen 28649010 cohenuzi@gmail.c Kley 12 Tel Aviv     054‐3002058

13450 מעין תירם 3.01E+08 maayant1@bezeq רחוב הגפן 21 גבעת עדה 37808   545691344 5.46E+08

13452 STEVEN KALMEK 11501079 kalmek@netvisionTruman 5 Kfar Saba     544284974

13453 יהודה דיין 28978849 yehudada@hotma סמטת השחף 7 כפר סבא     525522612

13454 אביגדור פולסקי 31976194 avipol12@bezeqin רוזובסקי10 פתח תקווה 49774   777152020

13455 אביגדור פולסקי 31976194 avipol12@bezeqin רוזובסקי10 פתח תקווה 49774   777152020

13456 טרסי עטון 13605167 tracya@sodaclub.c בן צבי 25 פתח תקוה 49550   549000450 5.44E+08

13457 טרסי עטון 13605167 tracya@sodaclub.c בן צבי 25 פתח תקוה 49550   549000450 5.44E+08

13458 דורון שביט 51580637 shavitdo@zahav.n הגליל 126 נופית 38001   49930755 5.02E+08 48739991

13459 דורון שביט 51580637 shavitdo@zahav.n הגליל 126 נופית 38001   49930755 5.02E+08 48739991

13460 שלום ברטל 40972135 shalom.bartal@co דוד המלך 20 לוד 71272   528549321

13461 שלום ברטל 40972135 shalom.bartal@co דוד המלך 20 לוד 71272   528549321

13462 לאה תקוה מרוקו 38885653 leah‐m@bezeqint. הלר 9 ירושלים 93725   077‐7006983 5.08E+08



13463 טרויאנובסקאלכסנדר 3.17E+08 alexandr10@beze דליה 8/1 נצרת עילית 17000   46000412 5.47E+08

13464 אורית נחום 59096370 netanel0900@wal שמעוני 10 רמת גן 52214   36313418 5.07E+08

13465 רן דוידוב 29316429 limi@netvision.ne וילנה 1 תל אביב 63471   054‐33222511 054‐67683

13466 רן דוידוב 29316429 limi@netvision.ne וילנה 1 תל אביב 63471   054‐33222511 054‐67683

13467 אדוארד רחמינוב 3.04E+08 EDI.RAHMINOV@S דוגית9/1 רמלה     08‐9206620 5.42E+08

13468 אדוארד רחמינוב 3.04E+08 EDI.RAHMINOV@S דוגית9/1 רמלה     08‐9206620 5.42E+08

13469 הרי ליבוביץ 67243220 uh345@iec.co.il רון 6 חדרה     524341948

13470 עמרי בן ארי 36506418 omri79@gmail.comגבעת בית הכרם ירושלים 96268   525866878

13471 פטר קליין 69815298 piti@actcom.co.il שומרון 3 חיפה 34526   48333235 5.26E+08 48652873

13472 פטר קליין 69815298 piti@actcom.co.il שומרון 3 חיפה 34526   48333235 5.26E+08 48652873

13473 גיל שרמן 24608325 gil_sher@netvision צהל 4 קרית ים 29033   507322545

13474 גלית נגרי חדיף 31673791 galitt@tx.technion שער היא 12 חיפה 3445   48320046 5.24E+08

13475 גלית נגרי חדיף 31673791 galitt@tx.technion שער היא 12 חיפה 3445   48320046 5.24E+08

13476 עוזי קדם 3009701 yehudit@du‐kede הזית 8 גן חיים )ליד 44239   09‐7417283

13477 עוזי קדם 3009701 yehudit@du‐kede הזית 8 גן חיים )ליד 44239   09‐7417283

13478 Grigori Vodovoz 3.04E+08 gvboy@013.net Kazenelson 4/a/K.Mozkin     48705390 5.48E+08

13479 Grigori Vodovoz 3.04E+08 gvboy@013.net Kazenelson 4/a/K.Mozkin     48705390 5.48E+08

13481 פיוטר שפירא 3.27E+08 ras_borka@mail.r הדס 23 כרמיאל 21661   498806411 5.47E+08

13483 Yaroslav Glozman 3.07E+08 kasch‐tan@hotmaPinles Shmuel 2Jerusalem 93283   546281094 5.46E+08

13484 רחל גולומביק 50547272 r_golombick@hot הפטל 1 פרדסיה 42815   523276311

13485 חנה טונדובסקי 55594378 chana.tondovski@ נרדור 11/2 תל אביב 58079   03‐6590353 5.47E+08

13486 משה דוד פדר 3.05E+08 modutzvi@hotma גלבוע 6/6 חיפה 32716   548462400 48123538

13487 משה דוד פדר 3.05E+08 modutzvi@hotma גלבוע 6/6 חיפה 32716   548462400 48123538

13488 משה דוד פדר 3.05E+08 modutzvi@hotma גלבוע 6/6 חיפה 32716   548462400 48123538

13489 צבי קאופמן 1218361 zci6532@gmail.co בני ברית 32 הוד השרון 45265   97417214 5.45E+08 97417214

13490 צבי קאופמן 1218361 zci6532@gmail.co בני ברית 32 הוד השרון 45265   97417214 5.45E+08 97417214

13491 עופר עזרי 57192999 aoa@netvision.ne ויצמן 55 יהוד     03‐5361962 052‐33755

13492 עופר עזרי 57192999 aoa@netvision.ne ויצמן 55 יהוד     03‐5361962 052‐33755

13493 שושנה אוצ'קובסקי 3.09E+08 sochakov@walla.c2/37 המלך יותם אשדוד 77481   052‐8958610

13494 שושנה אוצ'קובסקי 3.09E+08 sochakov@walla.c2/37 המלך יותם אשדוד 77481   052‐8958610

13495 ניסים שגיא 57729998 nisssim45@nana.c דולצ'ין 7\4 ירושלים     508425966

13496 ניסים שגיא 57729998 nisssim45@nana.c דולצ'ין 7\4 ירושלים     508425966

13497 נתנאל אלימלך‐ירצ 3.27E+08 maadis@yandex.r דגל ראובן ,7 ירושלים 95433   526549949

13498 אורי מרקו 40227902 peacher@walla.co בן גוריון 538/1 חדרה     546740922

13499 אורי מרקו 40227902 peacher@walla.co בן גוריון 538/1 חדרה     546740922

13501 yuval melo 34296293 yuval.melo@gmai MISHMAR HAG HAIFA 077‐3331289 054‐56444

13502 אליאור זיברט 37508785 siebert.elior@gam הצנחנים 19/3 הוד השרון     578132331

13503 אליאור זיברט 37508785 siebert.elior@gam הצנחנים 19/3 הוד השרון     578132331

13504 סמדר שאלתיאל 57869786 smadar09@gmail.15/2 אמנון ותמר נתניה 42202   09‐8850350 052‐45752

13505 סמדר שאלתיאל 57869786 smadar09@gmail.15/2 אמנון ותמר נתניה 42202   09‐8850350 052‐45752

13506 שי גריסרו 33823741 shaigri@gmail.com נחמני 9/4 ת"א 65794   5445358578

13507 שי גריסרו 33823741 shaigri@gmail.com נחמני 9/4 ת"א 65794   5445358578

13508 רוברט ריינר 17575739 robert1975@gmaiרח 'חזון‐ציון 7/4ב ירושלים 96310   054‐4928730

13509 עמי גאון 70705413 anmgaon@hotma בילו 46 הרצליה 46422   050‐7475248

13510 עמי גאון 70705413 anmgaon@hotma בילו 46 הרצליה 46422   050‐7475248

13511 אלה גולדשטיין 3.09E+08 brikner@walla.co. חורב חיפה     547375958 7.77E+08 250186

13512 ארז אפשטיין 39249388 erezep@gmail.com ויצמן 65 נתניה 42252   528392265

13513 ארז אפשטיין 39249388 erezep@gmail.com ויצמן 65 נתניה 42252   528392265

13514 מאיר פריינתי 56233901 meir‐pariente@01 המעפילים 18 חדרה 38345   548,882,205

13515 נטליה חרנס 3.18E+08 natali69_2001@m חיים 28/5 ק .ביאליק     545579070 5.46E+08

13517 yair finder 24128233 yaar3@hotmail.co הר הצופים 9 ב רחובות 76620   054‐2020014 08‐920183

13518 נמרוד דקל 40033151 nimroddekel@hot זכרון יעקב 16 תל אביב     578131353

13519 נמרוד דקל 40033151 nimroddekel@hot זכרון יעקב 16 תל אביב     578131353

13520 שי יוסף 33245887 shay‐yo@yedioth. ירושלים 13 נהריה 22206   525558009

13521 שי יוסף 33245887 shay‐yo@yedioth. ירושלים 13 נהריה 22206   525558009

13523 mira razno 5.87E+08 razonm@netvision הרקפת 26 עתליח 30300   522358342

13524 שראל פינצ'בסקי 37376837 pinchev1@walla.c14 הגדוד העיברי רעננה     523414875

13525 יהונתן שגיא 40965360 yonisagi@hotmail רש"י 3 חולון 58243   524043563 5.03E+08

13526 יהונתן שגיא 40965360 yonisagi@hotmail רש"י 3 חולון 58243   524043563 5.03E+08

13527 ויציסלב פרנצמן 3.06E+08 framz@012.net.il9\16 משה פריבס באר‐שבע 84713   528105593 7.22E+08

13528 כפיר לביא 40200214 kfirla3@bezeqint.n נבו 8 כפר יונה 40300   052‐2528887 09‐8941019

13529 כפיר לביא 40200214 kfirla3@bezeqint.n נבו 8 כפר יונה 40300   052‐2528887 09‐8941019

13530 גבי וינרב 3814977 abi@weinrebfam.c19 חזקיהו המלך הרצליה 46680   050‐8151180

13531 גבי וינרב 3814977 abi@weinrebfam.c19 חזקיהו המלך הרצליה 46680   050‐8151180

13532 קרינה רייזמן 3.1E+08 karinarr@nana10. גיא אוני 12 אשדוד 77644   504974484 88644175

13533 טיטי בן‐עטר 42460261 saharben@gmail.c בן יפונה 5 ירושלים 93623   02‐6715775 052‐56623

13534 טיטי בן‐עטר 42460261 saharben@gmail.c בן יפונה 5 ירושלים 93623   02‐6715775 052‐56623

13535 גיל רביטל 35975788 gili_rvital@walla.c9.26 מלכי ישראל קרית גת 82000   508242528

13536 גיל רביטל 35975788 gili_rvital@walla.c9.26 מלכי ישראל קרית גת 82000   508242528

13537 dan ga 23612847 dannyg@hp.com vdc dcdhcd     507986941

13539 מרטה בנדיקט 33951690 benedykt@gmail.c הגליל 13 קרית ים 29072   04‐8751176 5.49E+08

13540 מרטה בנדיקט 33951690 benedykt@gmail.c הגליל 13 קרית ים 29072   04‐8751176 5.49E+08

13541 ויקטור גוטליב 3.07E+08 zeev3141@yahoo. דב גור 28/7 אשדוד 77554   08‐8642852 054‐75216 03‐5026715

13542 אילן מזרחי 24939282 ilanmiz@Hotmail.c סנונית 2 להבים     506244091

13543 ציפי איוניר 54648621 tivanir@gmail.com שכניה ד.נ .משגב 20183   054‐4959609

13544 ציפי איוניר 54648621 tivanir@gmail.com שכניה ד.נ .משגב 20183   054‐4959609

13545 מוחמד יוסף 33077215 may1607@gmail.c ת"ד 729 דבוריה 16910   544395010 5.47E+08

13546 מוחמד יוסף 33077215 may1607@gmail.c ת"ד 729 דבוריה 16910   544395010 5.47E+08

13547 דנה דדוש 39237391 dana@dadush.com1 סוטין 14 דירה תל אביב 64684   542293290 5.03E+08 7.78E+08

13548 דנה דדוש 39237391 dana@dadush.com1 סוטין 14 דירה תל אביב 64684   542293290 5.03E+08 7.78E+08

13549 יהודית זילברמן 51222164 z_j@bezeqint.net2/3 נתיב הסיירים כרמיאל 21998   49983595 5.29E+08 9983595

13550 יהודית זילברמן 51222164 z_j@bezeqint.net2/3 נתיב הסיירים כרמיאל 21998   49983595 5.29E+08 9983595



13551 דותן רז 66129677 dotanraz@yahoo.c גלית 38 יבנה 81502   89435880 5.45E+08

13552 דותן רז 66129677 dotanraz@yahoo.c גלית 38 יבנה 81502   89435880 5.45E+08

13553 יהודה מילר 33270364 yudasaram@gmai רימון1 בית רימון     546234971

13554 יהודה מילר 33270364 yudasaram@gmai רימון1 בית רימון     546234971

13555 ירון ברעם 64874654 baramy1@walla.co30 קרית ביאליקחיים 38 דירה     528535335

13556 ירון ברעם 64874654 baramy1@walla.co30 קרית ביאליקחיים 38 דירה     528535335

13557 אילנה זלזניק 56155930 djoz1@netvision.n ברקן 14/2 כפר סבא 44288   77622571 5.24E+08

13558 אילנה זלזניק 56155930 djoz1@netvision.n ברקן 14/2 כפר סבא 44288   77622571 5.24E+08

13559 רונן שרון 28004356 elrondd@gmail.co קיבוץ גשר הזיו 22815   524797491

13560 מורן וקס 61997649 moran2306@walla מגידו 5/41 אשקלון 77777   545423322 5.45E+08

13561 אלי זילברמן 60133261 eli_z24@walla.com וולפסון 27 ראשל"צ 75202   508490463

13562 אלי זילברמן 60133261 eli_z24@walla.com וולפסון 27 ראשל"צ 75202   508490463

13563 שרה גליק 4029047 elilavy@gmail.com זמנוף 26 נתניה     98339671 5.07E+08

13564 שרה גליק 4029047 elilavy@gmail.com זמנוף 26 נתניה     98339671 5.07E+08

13565 גומאנה נסרה 3.01E+08 ana_anthe@hotm 100 דיר‐חנא 24973   547470812 5.29E+08

13566 גומאנה נסרה 3.01E+08 ana_anthe@hotm 100 דיר‐חנא 24973   547470812 5.29E+08

13567 גבריאל קרפ 21764469 51pegasib@gmail. ירדן 8 רמת השרון 47204   506788036

13568 מקסים יבלסון 3.22E+08 maximum@013.ne דוגית 7 רמלה     545203233

13569 חגית גי'בלי 39447917 foofug5@walla.coאבא הילל סילבר חיפה     542547066 5.07E+08

13570 שירה רותם קובלנ 31550411 shira.rotem@gma תדהר 6 זכרון יעקב     542549434

13571 רונה ביטון 32802373 rona_b@malam.co השיטה 16/5 מעלה אדומ 98531   052‐3426983 5.43E+08

13572 רונה ביטון 32802373 rona_b@malam.co השיטה 16/5 מעלה אדומ 98531   052‐3426983 5.43E+08

13573 רונית כוכבי 33433053 ronit@kiroskay.coתלמי מנשהמושב תלמי מנשה 70300   050‐5590091

13574 רונית כוכבי 33433053 ronit@kiroskay.coתלמי מנשהמושב תלמי מנשה 70300   050‐5590091

13575 רונית כוכבי 33433053 ronit@kiroskay.coתלמי מנשהמושב תלמי מנשה 70300   050‐5590091

13576 אילנה עדות 51991453 edut@cs.technion מירון 3 חיפה 33398   04‐8294530 052‐80834

13577 אילנה עדות 51991453 edut@cs.technion מירון 3 חיפה 33398   04‐8294530 052‐80834

13578 איילת קוריס 33914136 ayeletk7@gmail.co מושב בלפורדקל 29 19305   549599580

13579 איילת קוריס 33914136 ayeletk7@gmail.co מושב בלפורדקל 29 19305   549599580

13580 אבי אשכנזי 37347895 avias1@013.net הררי 15 רמת גן 52252   507518955

13581 אבי אשכנזי 37347895 avias1@013.net הררי 15 רמת גן 52252   507518955

13582 יעל טל 24041980 yt2407@013.net רש"י 16 רמת גן     35753252

13583 Konstantin Gurevich 3.09E+08 danielgor@rambleNahalat Hasher Nahariyya 22269   525214105

13584 ליאורה תורג'מן 65347783 info@bestbuy.co.i לילך אשדוד     03‐6521454

13585 משה שבת 63257331 talsha13@walla.co גטה 10 אשדוד 77660   523576876 88663074

13586 משה שבת 63257331 talsha13@walla.co 10 גטה אשדוד 77660 523576876 88663074

13587 גלי דרוקמן 28792942 gallish@bezeqint.n יערה 4 צור יגאל 44862   543010239

13588 גלי דרוקמן 28792942 gallish@bezeqint.n ת.ד .12148 צור יגאל 44862   543010239

13589 סוזי בן הרוש 37515665 suztapuz8@walla. משה דיין 14 באר שבע     050‐6283553 86493944

13590 סוזי בן הרוש 37515665 suztapuz8@walla. משה דיין 14 באר שבע     050‐6283553 86493944

13591 אברהם לוץ 7376023 sf_ab_lutz@bezeq עין שמש 27 גני תקווה 55900   03‐6352707 052‐27852 03‐6359876

13592 אברהם לוץ 7376023 sf_ab_lutz@bezeq עין שמש 27 גני תקווה 55900   03‐6352707 052‐27852 03‐6359876

13593 שמחה צרפתי 3.01E+08 simcha021@wallaאבינדב 9 כניסה ד ירושלים 95349   542076002 5.04E+08 7.74E+08

13594 שמחה צרפתי 3.01E+08 simcha021@wallaאבינדב 9 כניסה ד ירושלים 95349   542076002 5.04E+08 7.74E+08

13595 רחל בן אהרון 52747508 RACHEL1129@WA ששת הימים 24 בת ים 59503   524822932 36582982

13596 רחל בן אהרון 52747508 RACHEL1129@WA ששת הימים 24 בת ים 59503   524822932 36582982

13597 אנדרי וייזר 15268899 andyweiser@gma קרני שומרוןהתמר 16 44853   522554691

13598 תומר סויסה 34560177 tomerswi@gmail.c שחל 56/23 ירושלים 97320   054‐7698508 054‐76975

13599 חיים ברנס 29305588 baraness1@bezeq עמנואל זמיר 10 פתח תקוה 49710   052‐4643173 052‐47640

13600 נח סוליש 16312241 nsolish@walla.com י.ל .פרץ 7/9 נתניה 42343   542577077 5.43E+08

13601 ישי ארדמן 55376990 ishaierd@netvison13 יהודה המכבי קריית אונו     522342422

13602 ישי ארדמן 55376990 ishaierd@netvison13 יהודה המכבי קריית אונו     522342422

13603 רפי לוי 57791691 rafilevi@bezeqint.34 יחזקל קוטשר ירושלים     522878369

13604 רפי לוי 57791691 rafilevi@bezeqint.34 יחזקל קוטשר ירושלים     522878369

13605 ויקטור ז 3.12E+08 never4getu@gma שער הגיא חיפה     506442027

13606 ויקטור ז 3.12E+08 never4getu@gma שער הגיא חיפה     506442027

13607 אביעד אור 29624731 aviado@netvision הרב הרצוג 33 גבעתיים 53602   054‐4787489

13608 אביעד אור 29624731 aviado@netvision הרב הרצוג 33 גבעתיים 53602   054‐4787489

13609 ניר שטרית 2.01E+08 nir1650@walla.co שילה 90 ראש העין     546828970

13610 ניר שטרית 2.01E+08 nir1650@walla.co שילה 90 ראש העין     546828970

13611 איציק דבאח 11123668 aukji@bezeqint.ne זאב ליבר 3\17 נתניה     578161175

13612 ניר גלזן 3.01E+08 nniirr1987@walla. דוד פדרמן 8 י‐ם     548040175

13613 ניר גלזן 3.01E+08 nniirr1987@walla. דוד פדרמן 8 י‐ם     548040175

13614 רענן בוקריס 34053918 rbukris@walla.co. הרודד 484/21 אילת 88000   578167560

13615 רענן בוקריס 34053918 rbukris@walla.co. הרודד 484/21 אילת 88000   578167560

13616 יובל ווילדורף 59676767 yv4@walla.com קטלב 2 גדרה 70700   509492929

13617 יובל ווילדורף 59676767 yv4@walla.com קטלב 2 גדרה 70700   509492929

13618 ישראל אשוש 46231692 iasush1@012.net. נגבה דימונה     577766833 5.09E+08 1.54E+11

13619 ישראל אשוש 46231692 iasush1@012.net. נגבה דימונה     577766833 5.09E+08 1.54E+11

13620 דבי צויקל 31781032 debee_25@hotma שמשון 3 חיפה 34614   48241335

13621 יעקב כהן 3.01E+08 jackpot@nana.co. נחליאלי 21 כרמיאל 20100   542121707 49880898

13622 דנה גולדשטיין 40900136 gohaimdana@gma אלון 10 גבעת אבני 15227   549988188 5.5E+08

13623 דנה גולדשטיין 40900136 gohaimdana@gma אלון 10 גבעת אבני 15227   549988188 5.5E+08

13624 לירון מזרחי 27356419 liromi@012.net.il הסחלב 2 רחובות 76390   545209871

13625 לירון מזרחי 27356419 liromi@012.net.il הסחלב 2 רחובות 76390   545209871

13626 לירון מזרחי 27356419 liromin@012.net.i הסחלב 2 רחובות 76390   545209871

13627 לירון מזרחי 27356419 liromin@012.net.i הסחלב 2 רחובות 76390   545209871

13628 ינון כהן 62891957 inon_cohen@012. יד שלום 50 רמת גן 52354   774080690 5.03E+08

13629 ינון כהן 62891957 inon_cohen@012. יד שלום 50 רמת גן 52354   774080690 5.03E+08

13630 עוז אייזנמאיר 25607862 oza1@zahav.net.il19 נתיב הסיירים כרמאיל     505975611

13631 עוז אייזנמאיר 25607862 oza1@zahav.net.il19 נתיב הסיירים כרמאיל     505975611

13632 איגור דונסקוי 3.04E+08 igordky@gmail.co וולפסון פתח תקווה     547969422



13633 זלמן פישמן 5980495 zalmanfis@gmail.c שטיינהרט 7 נהריה 22443   04‐9924801

13634 זלמן פישמן 5980495 zalmanfis@gmail.c שטיינהרט 7 נהריה 22443   04‐9924801

13635 אייל יצחקי 37993029 shortyboy@walla. אבו שדיד 12 נתניה     524381099

13636 אייל יצחקי 37993029 shortyboy@walla. אבו שדיד 12 נתניה     524381099

13637 ארי איכנבאום 27497171 ari.eichenbaum@g התמר 78 עין איילה     549599211 7.76E+08

13638 ארי איכנבאום 27497171 ari.eichenbaum@g התמר 78 עין איילה     549599211 7.76E+08

13639 אבי שרביט 24974735 asharvit@netvisio14/4 הרב זרביב טירת כרמל 30200   523480617 5.28E+08

13641 רונן לוי 28009231 ronenl@il.ibm.com פרויד 20 חיפה     524376660

13642 קובי יעקובסון 3.21E+08 kobyyakobson@ya הציונות 15/64 אשדוד 77456   577346337 5.45E+08 88677625

13643 קובי יעקובסון 3.21E+08 kobyyakobson@ya הציונות 15/64 אשדוד 77456   577346337 5.45E+08 88677625

13644 עפר רוה 58136474 rutyrave@yahoo.c אלונים 9 זכרון יעקוב 30900   04‐6293627 052‐56944

13645 עפר רוה 58136474 rutyrave@yahoo.c אלונים 9 זכרון יעקוב 30900   04‐6293627 052‐56944

13646 עפר רוה 58136474 rutyrave@yahoo.c אלונים 9 זכרון יעקוב 30900   04‐6293627 052‐56944

13647 עפר רוה 58136474 rutyrave@yahoo.c אלונים 9 זכרון יעקוב 30900   04‐6293627 052‐56944

13648 אריאלה ביתן 59260760 bariela@walla.com יערה 13 תמרת 23840   46542796 5.09E+08

13649 אריאלה ביתן 59260760 bariela@walla.com יערה 13 תמרת 23840   46542796 5.09E+08

13650 אושרי טל 37603578 oshrital@gmail.co מגדל העמקהערבה 13/9     549599207

13651 פולינה סטפנוב 3.24E+08 spilina2@nana.co. רגבים 143 לוד 71453   509203012 1.7E+09

13652 פולינה סטפנוב 3.24E+08 spilina2@nana.co. רגבים 143 לוד 71453   509203012 1.7E+09

13653 קלרה פויערשטט 67527556 zivfoyerstat@yaho יקנעם עליתהשיטה 10 20692   522851890

13654 קלרה פויערשטט 67527556 zivfoyerstat@yaho יקנעם עליתהשיטה 10 20692   522851890

13655 רוני סלנט 38442281 ronny.salant@gma חובבי ציון43א תל אביב     548000370

13656 רוני סלנט 38442281 ronny.salant@gma חובבי ציון43א תל אביב     548000370

13657 ישראל בראונר 7.7E+08 ybrauner1@gmail יעקובזון 1/6 ירושלים 95313   057‐3122850

13658 ישראל בראונר 7.7E+08 ybrauner1@gmail יעקובזון 1/6 ירושלים 95313   057‐3122850

13659 אהוד צרפתי 66443292 ehud911@gmail.c נרקיס 2 גבעתיים 53367   050‐6542266

13660 אהוד צרפתי 66443292 ehud911@gmail.c נרקיס 2 גבעתיים 53367   050‐6542266

13661 דמיטרי פרצ'ונוק 3.09E+08 dperchonok@yaho6 בן זאב 6 ,דירה ראשון לציון 75289   077‐3388844 054‐49843

13662 יהושע בוך 31791107 booch@actcom.co היסמין 22 אשדוד 77232   573100905

13663 יהושע בוך 31791107 booch@actcom.co היסמין 22 אשדוד 77232   573100905

13664 יהושע בוך 31791107 booch@actcom.co היסמין 22 אשדוד 77232   573100905

13665 עופר אילון 56522642 ofer1960@walla.c מבשרת ציוןגלבוע 47 90805   25790938 5.05E+08

13666 עופר אילון 56522642 ofer1960@walla.c מבשרת ציוןגלבוע 47 90805   25790938 5.05E+08

13667 אליהו גזלה 65072167 gazala@bgu.ac.il מרכז שפיראהגפן 79411   050‐5418631

13668 אליהו גזלה 65072167 gazala@bgu.ac.il מרכז שפיראהגפן 79411   050‐5418631

13669 קלרה לבנטוביץ 3.1E+08 klaralev@gmail.co הנורית5/7 עפולה 04‐6426187 5.42E+08

13670 קלרה לבנטוביץ 3.1E+08 klaralev@gmail.co הנורית5/7 עפולה     04‐6426187 5.42E+08

13671 אוריאל וינשטיין 69859593 urielw@gmail.com הזית 10 מזכרת בתי 76804   054‐6959697

13672 קיריל אברבוך 3.11E+08 kiruha04@yahoo.c אורן חיפה 34734   543210525

13673 קיריל אברבוך 3.11E+08 kiruha04@yahoo.c אורן חיפה 34734   543210525

13674 איתן דיויס 29352812 eitan_davis@yaho האלון 70 יבנה 81543   545405118

13675 יבגני טרטוטה 3.12E+08 tutych@gmail.com15 הידעיה הפניני תל אביב     544795687

13676 איציק חלפי 37770476 itzik023@walla.co קרית ביאליקהעצמאות16/6     052‐3223556

13677 אורן נאור 33463928 naorof@bezeqint. עזרא 5/4 אבן אשדוד 77622   523363779

13678 אלינה באביץ 3.1E+08 elina_b@netvision שד 'חן 18/4 נתניה     050‐3287498 5.03E+08

13679 אלי פרץ 33881913 elip_77@walla.co. מרטין בובר 8 חולון     507820088

13680 אלי פרץ 33881913 elip_77@walla.co. מרטין בובר 8 חולון     507820088

13681 לאון רייכמן 3.05E+08 abolut@walla.com זרובבל 19 נס‐ציונה     544775357

13682 לאון רייכמן 3.05E+08 abolut@walla.com זרובבל 19 נס‐ציונה     544775357

13683 יבגני רשקו 3.02E+08 ereshko@gmail.co שאול המלך 8 קרית אונו 55654   542186444

13684 מירב עזורי 36217321 mazuri188@gmail44 דרך לב השרון צורן 42823   09‐8944545 050‐58333

13685 יעקב אברהמי 58616574 abrhami@zahav.n הרקפת 56 בית דגן 50200   526989216

13686 דוד טנץ 3.1E+08 tantz@017.net.il הזית 613 ישוב מיצד 90965   29932081 5.28E+08

13687 עופר ניסנוב 34765768 amalah29@walla.c מגדל העמקקיצנית 30 23507   544832172

13688 עופר ניסנוב 34765768 amalah29@walla.c מגדל העמקקיצנית 30 23507   544832172

13689 שושנה פרבר 42276840 HODESH@WALLA. בורלא 18 תל אביב     36991685 5.04E+08 35283781

13690 שושנה פרבר 42276840 HODESH@WALLA. בורלא 18 תל אביב     36991685 5.04E+08 35283781

13691 עדי שבח 67323857 adi7ch@surfree.ne הארזים 76 בית שמש 99000   054‐4328569

13692 עדי שבח 67323857 adi7ch@surfree.ne הארזים 76 בית שמש 99000   054‐4328569

13693 אמיר ט 1.23E+08 amir.turi@gmail.c אאא אאא     526134130

13695 דוד זיו 57897357 ndziv@baram.org. ברעםקיבוץ ברעם קיבוץ 13860   04‐6988004 5.28E+08 46980777

13696 דוד זיו 57897357 ndziv@baram.org. ברעםקיבוץ ברעם קיבוץ 13860   04‐6988004 5.28E+08 46980777

13697 אורי נחמני 59195305 ori.new@gmail.co האלון 5 בנימינה     544215261

13698 אורי נחמני 59195305 ori.new@gmail.co האלון 5 בנימינה     544215261

13699 צבי רז 9531534 zviraz@012.net.il הגאולה 16 הוד השרון 45272   526905045 5.29E+08

13700 צבי רז 9531534 zviraz@012.net.il הגאולה 16 הוד השרון 45272   526905045 5.29E+08

13701 אהרון וישינסקי 3.09E+08 aharon.vish@gma גינחובסקי 20 בני ברק     525214346

13702 אהרון וישינסקי 3.09E+08 aharon.vish@gma גינחובסקי 20 בני ברק     525214346

13703 מקס פרידמן 3.06E+08 marmax@zahav.n הלוטם 7 נשר     508660957

13704 מקס פרידמן 3.06E+08 marmax@zahav.n הלוטם 7 נשר     508660957

13705 קובי יושעי 23061815 k@walla.com חטיבת גולני 8/2 חדרה     578157307 46211274

13706 קובי יושעי 23061815 k@walla.com חטיבת גולני 8/2 חדרה     578157307 46211274

13707 רביד לוי 33246331 levyravid@walla.c המלך שאול 23 נהריה 22201   054‐3135799

13708 יובל קושניר 23001274 yuval_k2@bezeqinיוהנה ז'בוטינסקי באר‐שבע 84258   08‐6437737 052‐38283

13709 יובל קושניר 23001274 yuval_k2@bezeqinיוהנה ז'בוטינסקי באר‐שבע 84258   08‐6437737 052‐38283

13710 אסף סנה 39193057 assafiles@gmail.co מושב פטישהזית 57 85115   546784545 5.47E+08

13711 מיכאל ברון 0 monah.m@ramble        524049000

13712 ישראל אהרוני 7474463 israel.aharoni@gm נג'ארה 59 ירושלים 95471   02‐6526765

13713 ישראל אהרוני 7474463 israel.aharoni@gm נג'ארה 59 ירושלים 95471   02‐6526765

13714 שמעון הרשנזון 3.07E+08 shamon46@bezeq רוטשילד 58 בת ים 59382   35067875 5.45E+08

13715 שמעון הרשנזון 3.07E+08 shamon46@bezeq רוטשילד 58 בת ים 59382   35067875 5.45E+08

13716 תמר חזין 16751216 t_khazin@yahooo ישראל גלילי 8 חולון     508804790



13717 תמר חזין 16751216 t_khazin@yahooo ישראל גלילי 8 חולון     508804790

13718 אלון שמאי 3E+08 alon.shamai@gma הוברמן 2 פ"ת     542455139

13719 עמי משה 38542981 mameliko@gmail.16 הפועל הצעיר רחובות     545708799 5.03E+08

13720 שרון ימין 3.01E+08 sharon123452@w הר מירון 7 הרצליה     502211159

13721 שרון ימין 3.01E+08 sharon123452@w הר מירון 7 הרצליה     502211159

13722 אשר פטל 52152949 ashipetel@walla.c יהלום 2\73 מודיעין 71725   077‐7007045 054‐63085

13723 אשר פטל 52152949 ashipetel@walla.c יהלום 2\73 מודיעין 71725   077‐7007045 054‐63085

13724 אורנית אלמגור 65632473 oranital@walla.co יונה 5 כפר סבא     506502895

13725 אורנית אלמגור 65632473 oranital@walla.co יונה 5 כפר סבא     506502895

13726 טובה וגדעון ברנר 386300 brenner04@013.n פלמ"ח 38 רחובות 76227   89451711 5.23E+08 08‐9452247

13727 טובה וגדעון ברנר 386300 brenner04@013.n פלמ"ח 38 רחובות 76227   89451711 5.23E+08 08‐9452247

13728 אילנה חרמון 17239849 hermon_d@mail.t בן צבי 4 אזור 58017   03‐5501267 057‐22124

13729 אילנה חרמון 17239849 hermon_d@mail.t בן צבי 4 אזור 58017   03‐5501267 057‐22124

13730 אילנית אוחיון 27406073 eioch2@gmail.com5 מעונות ברכה ראשלצ 75315   773507019 5.07E+08

13731 אילנית אוחיון 27406073 eioch2@gmail.com5 מעונות ברכה ראשלצ 75315   773507019 5.07E+08

13732 יצחק פרץ 11438413 isaac.perez@intel.6 מעלה אבשלום קרית טבעון 36094   054‐2403561 04‐953143

13733 מרק מלצר 3.08E+08 xo4y3@yahoo.com שפרינצק 3 ראשון לציון     03‐9658547

13734 דין מוכתר 33620493 dean_muchtar@y 1 ג'וליס 24980   547300276 49962149

13735 איגור ניקולייב 3.17E+08 als654@rambler.r בני אור 64/2 באר שבע     545911059 5.48E+08

13736 יבגני גורפינקל 3.43E+08 jenia3dfx@walla.c לכיש 2/31 קרית ים     523275074

13737 יבגני גורפינקל 3.43E+08 jenia3dfx@walla.c לכיש 2/31 קרית ים     523275074

13738 שון מורחי 61204558 shonml@walla.co. הרב לוי 12 בת ים     507414934

13739 שון מורחי 61204558 shonml@walla.co. הרב לוי 12 בת ים     507414934

13740 רוסלן נאומנקו 3.22E+08 roslan67@013net פתח תיקווהמוהליבר 27/5 49590   527474032 5.27E+08

13741 רוסלן נאומנקו 3.22E+08 roslan67@012.net פתח תיקווהמוהליבר 27/5 49590   508160909 5.08E+08

13742 יעקב מלול 29740214 ari23@nana.co.il פרדס 527 ירשלים 97471   779321321 5.28E+08

13743 יעקב מלול 29740214 ari23@nana.co.il פרדס 527 ירשלים 97471   779321321 5.28E+08

13744 מאיר סלהוב 73439770 mcsalhov@013.ne השיטה 2 פתח תקוה 49321   39326342

13745 מאיר סלהוב 73439770 mcsalhov@013.ne השיטה 2 פתח תקוה 49321   39326342

13746 דניאל בורץ 52853165 Tamar‐PB@bezeq עמיאל 4/ 4 בני ברק     543974791

13747 דניאל בורץ 52853165 Tamar‐PB@bezeq עמיאל 4/ 4 בני ברק     543974791

13748 שלי קליגר 38271060 shellyk@013.net מושב רמת רזיאל רמת רזיאל 90974   543187005

13749 שלי קליגר 38271060 shellyk@013.net מושב רמת רזיאל רמת רזיאל 90974   543187005

13750 יגאל פאר 50091115 peerygal@netvisio עצמון ד.נ משגב משגב 20170   49909711 5.29E+08

13751 יגאל פאר 50091115 peerygal@netvisio עצמון ד.נ משגב משגב 20170   49909711 5.29E+08

13752 שלום כהן 6988695 shalom60@gmail.29/14 נטפים עין אילת 88000 86331635 5.06E+08 86330543

13753 שלום כהן 6988695 shalom60@gmail.29/14 עין נטפים אילת 88000   86331635 5.06E+08 86330543

13754 אלכס גינזבורג 3.07E+08 ginzbura@gmail.co מצפה 37/8 שהם     578187229 37376769

13755 אלכס גינזבורג 3.07E+08 ginzbura@gmail.co מצפה 37/8 שהם     578187229 37376769

13756 אלכס גינזבורג 3.07E+08 ginzbura@gmail.co מצפה 37/8 שהם     578187229

13757 אלכס גינזבורג 3.07E+08 ginzbura0@walla.c מצפה 37/8 שהם     578187229

13758 אריאל בן עמי 64975527 ARIEL0706@WALL מושב משואה בקעת הירד 90690   545419952

13759 אריאל בן עמי 64975527 ARIEL0706@WALL מושב משואה בקעת הירד 90690   545419952

13760 רפאל חוסיד 3.09E+08 rafail@khousid.org יאשיהו7\24 ערד 89022   508669822

13761 אילנה לוין 3.07E+08 ljoseph@bezeqint חי"ש,41.דירה 1 רחובות 76226   545535502

13762 אילנה לוין 3.07E+08 ljoseph@bezeqint חי"ש,41.דירה 1 רחובות 76226   545535502

13763 נחום בוזגלו 64980667 buzaglo@gmail.co דוד ניב 5/1 ירושלים 97814   547525457

13764 נחום בוזגלו 64980667 buzaglo@gmail.co דוד ניב 5/1 ירושלים 97814   547525457

13765 אשר זינו 68087808 asher_z@netvision שכטר 6 חיפה חיפה     04‐8245470 052‐37617

13766 אשר זינו 68087808 asher_z@netvision שכטר 6 חיפה חיפה     04‐8245470 052‐37617

13767 אסף כהן 32329104 assaf___cohen@h קרל נטר 19 ראשל"צ 75285   050‐6312670

13768 אסף כהן 32329104 assaf___cohen@h קרל נטר 19 ראשל"צ 75285   050‐6312670

13769 שמעון הרשנזון 3.07E+08 shamon46@bezeq רוטשילד 58 בת ים 59382   544906787

13770 אריה בלומנצוויג 56480502 arieblum@013.net חיות 8 נתניה     09‐86262113 052‐62722

13771 אריה בלומנצוויג 56480502 arieblum@013.net חיות 8 נתניה     09‐86262113 052‐62722

13772 יפים פינדרוס 3.23E+08 pem1950@mail.ru קלישר 29 פתך תקווה 49572   03‐9326728 5.48E+08

13773 ראובן מילר 12700258 reuvenbbz@gmail/4 רב יצחק ניסים ירושלים 93125   26451799 5.46E+08 26444567

13774 ראובן מילר 12700258 reuvenbbz@gmail/4 רב יצחק ניסים ירושלים 93125   26451799 5.46E+08 26444567

13775 ראובן מילר 12700258 reuvenbbz@gmail/4 רב יצחק ניסים ירושלים 93125   26451799 5.46E+08 26444567

13776 עופר לוי 27255397 olmp140@walla.co טרומן 14 רמת גן 52341   052‐2657689 052‐24538340 טלפקס
13777 עופר לוי 27255397 olmp14@walla.co טרומן 14 רמת גן 52341   052‐2657689 052‐24538340 טלפקס
13778 ניסן צור 29417458 nikotz@walla.co.il מצדה 72 תל מונד 40600   050‐3436064

13779 ניסן צור 29417458 nikotz@walla.co.il מצדה 72 תל מונד 40600   050‐3436064

13780 ג'קי בן שבת 27137025 jeckolga@017.net החרמון 28/10 אור עקיבא     522823739 7.75E+08

13781 ג'קי בן שבת 27137025 jeckolga@017.net החרמון 28/10 אור עקיבא     522823739 7.75E+08

13782 טליה בן 1400000 tal2012@gmail.co הזיתים 202 ראש פינה 12000   544965124 1.11E+09

13783 טליה בן 1400000 tal2012@gmail.co הזיתים 202 ראש פינה 12000   544965124 1.11E+09

13784 איציק בן נעים 28815850 oritb@iec.co.il שכונת בנים 280 מושב גיאה     505389935

13785 איציק בן נעים 28815850 oritb@iec.co.il שכונת בנים 280 מושב גיאה     505389935

13786 יבגני קנפל 3.06E+08 eknafel@gmail.co אלתרמן 10/3 ראשון לציון 75741   054‐4712651

13787 מיכה אהרוני 54997952 midh1000@gmail. דרך משואה 81 מעלה אפרי 90638   29941111 5.1E+08

13788 מיכה אהרוני 54997952 midh1000@gmail. דרך משואה 81 מעלה אפרי 90638   29941111 5.1E+08

13789 רשף דניאל 34655555 TheAphelion0@wa היצירה 22 רמת‐גן     052‐3687003

13790 גרשון צלניקר 3.04E+08 gershonc@gmail.c אריה בן ירושלים     547909889

13791 אלה נגרו 35815885 ella.negru@gmail. דיזנגוף 261 ת"א 63117   528907593 5.23E+08

13792 אורי בן משה 2.01E+08 dj_ben_mush@wa אחד העם 59 תל אביב 65207   526989315

13793 עומר הרטונג 36693786 omerha1@walla.cקרל נטר 14 ב 'ד ראשל"צ 75287   528781656

13794 עומר הרטונג 36693786 omerha1@walla.cקרל נטר 14 ב 'ד ראשל"צ 75287   528781656

13795 דינה גניס 3.13E+08 CHUCHA07@WAL ציזלינג 13/5 ב"ש     506429632

13796 דינה גניס 3.13E+08 CHUCHA07@WAL ציזלינג 13/5 ב"ש     506429632

13797 אלון בנדור 23874316 bendor.alon@gma' עמק איילון 31 ד שוהם 60850   054‐5200842

13798 בועז חובב 28508885 bhovav@gmail.com חיים פקריס 4 רחובות 76702   543166653 7.75E+08 89477706



13799 אלכסנדר בראודו 3.14E+08 zafon63@mail.ru ירדן 10/4 מעלות 21071   052‐644‐31‐53

13801 david davidovich 22658041 ddcom@walla.comzangvil 22 yerushalay     522633063

13802 בנצי פליישמן 55976443 Ben.Fleischman@ זאב וילנאי 10 חיפה 32982   544779192 7.77E+08 7.77E+08

13803 בנצי פליישמן 55976443 Ben.Fleischman@ זאב וילנאי 10 חיפה 32982   544779192 7.77E+08 7.77E+08

13804 אודי נניקישוילי 36027050 udinani@gmail.co משה שרת 17 חולון     054‐7778651

13805 אודי נניקישוילי 36027050 udinani@gmail.co משה שרת 17 חולון     054‐7778651

13806 נועם קסטנר   noamka@rafael.co ת.ד .250 קיבוץ אילון 22845   052‐3793121

13807 נועם קסטנר 22897789 noamka@rafael.co ת.ד .250 קיבוץ אילון 22845   052‐3793121

13808 אילה אבן זהר 21398581 a.evenzohar@gma כרמיה 5 תל אביב 90000   526952553

13809 חיים כץ 32756785 meni1978@gmail. פתח תקוה 35 ירושלים 94474   25000058 5.48E+08

13810 חיים כץ 32756785 meni1978@gmail. פתח תקוה 35 ירושלים 94474   25000058 5.48E+08

13811 שאול אוחנה 25059411 moni_rokach@wa לילך 15 בית דגן 50200   052‐6564402 03‐960330 03‐9603305

13812 שאול אוחנה 25059411 moni_rokach@wa לילך 15 בית דגן 50200   052‐6564402 03‐960330 03‐9603305

13813 ארבל בר נתן 40225302 arbelbarnatan@w 3 ראש העין     528198230

13814 ארבל בר נתן 40225302 arbelbarnatan@w 3 ראש העין     528198230

13815 דבורה ישראלי 58857723 israeliu@bezeqint ווטסון 18 חיפה 34751   528614010

13816 דבורה ישראלי 58857723 israeliu@bezeqint ווטסון 18 חיפה 34751   528614010

13817 דבורה ישראלי 58857723 israeliu@bezeqint ווטסון 18 חיפה 34751   528614010

13818 דוד אלעד 1108307 elad@yotvata.com 0 יטבתה 88820   549798175

13819 דוד היימן 33490368 davidheimann10@ הרב קוק 32/4 בני ברק     050‐3143377 052‐84000

13820 רןעי קינן 40652968 roi_kenan@walla. אדרת 35 אדרת     050‐4445070

13821 רןעי קינן 40652968 roi_kenan@walla. אדרת 35 אדרת     050‐4445070

13822 יניב דדון 33467671 yan_eve@walla.co2 אליהו בית צורי באר‐שבע     544746401

13823 יניב דדון 33467671 yan_eve@walla.co2 אליהו בית צורי באר‐שבע     544746401

13824 שי יחזקאל 39340161 shay_joker@hotm כלנית אור יהודה     503771000

13825 שי יחזקאל 39340161 shay_joker@hotm כלנית אור יהודה     503771000

13826 רועי בדש 38406245 roei_badash@wal20/45 העצמאות ראש העין 48511   549007199

13827 שירה נודלמן 34512277 bdshira@gmail.co קדיש לוז 26/10 קרית מוצקי     547879318

13828 שירה נודלמן 34512277 bdshira@gmail.co קדיש לוז 26/10 קרית מוצקי     547879318

13829 רומנו ווייסנברגר 16708695 rami.vais@gmail.c4 אוסקר שינדלר תל אביב 69350   525456338 36440553

13830 רומנו ווייסנברגר 16708695 rami.vais@gmail.c4 אוסקר שינדלר תל אביב 69350   525456338 36440553

13831 אביעד אוסלנדר 39811161 aviad_au@walla.c יהודה הנשיא 11 קרית אתא     542633955

13832 אביעד אוסלנדר 39811161 aviad_au@walla.c יהודה הנשיא 11 קרית אתא     542633955

13833 רןה גדזייב 3.17E+08 ren4ik@gmail.com אמי דקר 14 תל אביב 69089   526475164 5.26E+08 3.43E+09

13834 מתי יעקובי 3.11E+08 maty.yakoby@gmישראל רוקח 13 ד באר שבע 84488   08‐6444656 054‐63946

13835 מתי יעקובי 3.11E+08 maty.yakoby@gmד 13 רוקח ישראל שבע באר 84488 08‐6444656 054‐63946

13836 ערן רייזפלד 38531992 eran@dauberlaw. הנוריות 13 הרצליה     052‐2545810

13837 ערן רייזפלד 38531992 eran@dauberlaw. חנקין 9/30 ת"א     052‐2545810

13838 מרגריטה סנקין 3.04E+08 igor.sankin@gmai עין בוקק 9 גת קרית 82501   054‐7332414 08‐688958

13839 שלמה ביטון 26108894 factus@windowsli גד 11\15 כניסה בית שמש 99545   544915225

13840 שלמה ביטון 26108894 factus@windowsli גד 11\15 כניסה בית שמש 99545   544915225

13841 נפתלי ברונפמן 14392369 naftul@012.net.il26 רחבת שטרית באר שבע 84782   86436380

13842 נפתלי ברונפמן 14392369 naftul@012.net.il26 רחבת שטרית באר שבע 84782   86436380

13843 יוני שגיא 40965360 yonisagi@hotmail רש"י 3 חולון 58243   524043563

13844 שחר קרמר 34221374 kramer@013.net ברזיל 18 ת"א     054‐7225550

13845 אורן אשכנזי 40139818 oren.as@gmail.co53/4 נחלת בנימין תל אביב     544633290

13846 יעקב אפרת 30519045 efrat4u@nana.co. הגליל 50/7 רעננה 43252   050‐9159977 03‐744701

13847 יעקב אפרת 30519045 efrat4u@nana.co. הגליל 50/7 רעננה 43252   050‐9159977 03‐744701

13849 boris libach 3.07E+08 borislibach@gmai הלילך 3 נשר     052‐3399832

13850 גרי גינזברג 12759767 ginsbergg@hotma דן 8 ירושלים 93509   506242122 26732608

13851 גרי גינזברג 12759767 ginsbergg@hotma דן 8 ירושלים 93509   506242122 26732608

13852 אייל נרדי 34205385 eyalnardi@hotma סוקולוב 77 תל‐אביב     36749529

13853 אייל נרדי 34205385 eyalnardi@hotma סוקולוב 77 תל‐אביב     36749529

13854 אורי דבי 40926560 debbyori@yahoo.c הסוללים 5 ירושלים     524353050

13855 אורי דבי 40926560 debbyori@yahoo.c הסוללים 5 ירושלים     524353050

13856 אורי דבי 40926560 debbyori@yahoo.c הסוללים 5 ירושלים     524353050

13857 AVI SWISSA 25218900 SWISSA1234@013 רחל אמנו 52\8 באר שבע     525000371

13858 AVI SWISSA 25218900 SWISSA1234@013 רחל אמנו 52\8 באר שבע     525000371

13859 משה בן יוסף 55028583 thay_market@wa אשוח 20 כפר יונה     523289599

13860 משה בן יוסף 55028583 thay_market@wa אשוח 20 כפר יונה     523289599

13861 מרסיו וולקינד 13040472 marciovolkind@gm16/7 יוסף הגלילי ר"ג 52416   528904450

13862 מרסיו וולקינד 13040472 marciovolkind@gm16/7 יוסף הגלילי ר"ג 52416   528904450

13863 רפי נחמיאס 56766900 raf777@bezeqint. יוקנעם  ‐עילרח 'בנטל 2 / 12 20692   04‐9590267 054‐45009 04‐9590267

13864 שמוליק אלוני 52938123 asam1954@012.n הגאון אליהו10 רמת גן 52364   35743994 5.44E+08

13865 שמוליק אלוני 52938123 asam1954@012.n הגאון אליהו10 רמת גן 52364   35743994 5.44E+08

13866 פבריס סבאן 3.21E+08 sebban‐df@bezeq גלעדי 5/6 ירושלים 93385   02‐6729695 5.44E+08

13867 ויטלי יאזמיר 3.07E+08 7bamba@walla.co כרכום 21 נצרת עילית 17000   527521841

13868 ויטלי יאזמיר 3.07E+08 7bamba@walla.co כרכום 21 נצרת עילית 17000   527521841

13869 עובדיה בבייב 3.08E+08 ovadia.b@gmail.co יגאל ידין 8 חולון 58453   525490249

13870 איג קור 1.11E+08 igork@tcb.ac.il         544934185

13871 שמואל אבידור 67701235 vn17361@netvisio הדגן 4/9 ראשון לציון 75493   03‐9511944 050‐73162

13872 אלי גואה 12345678 geutta@netvision. בן בת 59560   547998887

13873 אריה גואטה 12345678 geutta@netvision. בן גוריון 139 בת ים 59560   547992887

13874 נעמי בוק 22171847 book@cc.huji.ac.il הגילגל 99 מעלה אדומ 98412   02‐5900968 054‐33331 26586448

13876 משה אליהו 61565578 eliyahum@bezqint ד.נ .שמשון 57 תעוז 99725   542256557 7.74E+08

13877 משה אליהו 61565578 eliyahum@bezqint ד.נ .שמשון 57 תעוז 99725   542256557 7.74E+08

13878 עודד בורנשטיין 59082842 oded88@013.net. השקמה 2/44 נשר     077‐4204192 054‐22005

13879 עודד בורנשטיין 59082842 oded88@013.net. השקמה 2/44 נשר     077‐4204192 054‐22005

13880 Gregoriy Sahartov 3.05E+08 shvyrev@gmail.coArzfeld 4/15 Kefar Sava 44415   507300719

13881 דארן ברייק 5.59E+08 darren.j.brecke@i קלר 5 חיפה 34483   543339632

13882 דארן ברייק 5.59E+08 darren.j.brecke@i קלר 5 חיפה 34483   543339632

13883 Natalia Romanov 3.22E+08 caynaron@yahoo.Ogen 7 Ashkelon     526716013



13885 סיגלית סילברה 55028898  sigalitby@walla.cojחרצית נתניה     5225566121

13886 סיגלית סילברה 55028898  sigalitby@walla.cojחרצית נתניה     5225566121

13887 יואב טלמור 6071146 SMADARTAL@GAM עמק חר 26 נתניה     98333723

13888 שחר אייזן 58468646 eisen3@hotmail.c קרית ביאליקויצמן 55 א     502065958

13889 שחר אייזן 58468646 eisen3@hotmail.c קרית ביאליקויצמן 55 א     502065958

13890 אבירם לוי 25596347 aviramlevi@gmail69 טשרניחובסקי רחובות 76503   546744120

13891 משה אלחרר 58689175 moshe135m@wal חט יפתח 7 שדרות     86897071 5.02E+08

13892 משה אלחרר 58689175 moshe135m@wal חט יפתח 7 שדרות     86897071 5.02E+08

13893 ענבר דימנט 36731826 inbardimant@gma משאבי שדהמשאבי שדה 85510   506497264

13894 יניב קורן 33059759 yanivkn@017.net. האורן 68/1 רמת ישי     523677295

13895 יניב קורן 33059759 yanivkn@017.net. האורן 68/1 רמת ישי     523677295

13896 עופר צור 29020450 ofertzur@gmail.co 1 עין כרמל 30860   04‐9844491

13897 עופר צור 29020450 ofertzur@gmail.co 1 עין כרמל 30860   04‐9844491

13898 סיגלית סילברה 55028898 sigalitby@walla.co אשוח נתניה     522556612

13899 סיגלית סילברה 55028898 sigalitby@walla.co אשוח נתניה     522556612

13900 יוסי מצליח 31918287 KANGAM@NETVIS הקלרניט 11 ראשל"צ 75571   779302301 5.24E+08

13901 יוסי מצליח 31918287 KANGAM@NETVIS הקלרניט 11 ראשל"צ 75571   779302301 5.24E+08

13902 אסף בבני 3.05E+08 babaniassaf@gma האלה 73 מעלה אדומ     25354660 5.29E+08

13903 מריה פישקינה 3.22E+08 fishkina@walla.co מבוא הרכס 26 הר אדר     722369258

13904 מריה פישקינה 3.22E+08 fishkina@walla.co מבוא הרכס 26 הר אדר     722369258

13905 יעקב בנימיני 57047052 yukibi@gmail.com מבשרת ציוןחרמון 26\7 90805   547744850

13906 יעקב בנימיני 57047052 yukibi@gmail.com מבשרת ציוןחרמון 26\7 90805   547744850

13907 יעד בן משה 2.02E+08 Kiszer@walla.com צבעוני 35 רעות 71799   542383164

13908 יעד בן משה 2.02E+08 Kiszer@walla.com צבעוני 35 רעות 71799   542383164

13909 זאב פוסלניץ 36308690 wollfp@walla.com הדוגית 22ב\8 ראשל"צ     542478801

13910 רועי מונטג 36408607 roe0250@walla.co התחיה 1ג רעננה 43519   526766622

13911 רועי מונטג 36408607 roe0250@walla.co התחיה 1ג רעננה 43519   526766622

13912 גיא בר‐סיני 38802211 barsinai.guy@gma המייסדים 23 רמות השבי     054‐5884062

13913 אלמוני קדמוני 3.08E+08 8bimba@walla.co קורנית 9 עפולה     507854157

13914 אלמוני קדמוני 3.08E+08 8bimba@walla.co קורנית 9 עפולה     507854157

13915 עידו גרובר 21387394 grlido@gmail.com טבריה 23 בני ברק     547530022

13916 טל פרושן 32329948 tproshan@hotmai אחד העם 106 ת"א     03‐6205020 03‐6205025

13917 טל פרושן 32329948 tproshan@hotmai אחד העם 106 ת"א     03‐6205020 03‐6205025

13918 קונסטנטין טרכט 3.08E+08 ktraht@gmail.com24/34 העצמאות ראש העין     546671022

13919 קונסטנטין טרכט 3.08E+08 ktraht@gmail.com24/34 העצמאות ראש העין     546671022

13920 אייל מימון 34171306 maimon‐e@zahav 127 גוריון בן יהוד 547877876

13921 אייל מימון 34171306 maimon‐e@zahav בן גוריון 127 יהוד     547877876

13922 אלכס קוטלאר 3.29E+08 guga35@gmail.com גבעת שמואיוני נטניהו 24     052‐6559822 054‐58920

13923 אלכס קוטלאר 3.29E+08 guga35@gmail.com גבעת שמואיוני נטניהו 24     052‐6559822 054‐58920

13924 מוטי פיטוסי 61219275 moty.p2c@gmail.c לבונטין 18 ראשון לציון 75315   548024681

13925 רחלה עובדיה 55510259 rohos_o@walla.co ברנשטיין 76 ראשון לציון 75503   522522389 03‐966165

13926 רחלה עובדיה 55510259 rohos_o@walla.co ברנשטיין 76 ראשון לציון 75503   522522389 03‐966165

13927 לינור קניסטר 37351616 knisters@netvision רבין 35 דירה 7 קרית אונו     542500936

13928 לינור קניסטר 37351616 knisters@netvision רבין 35 דירה 7 קרית אונו     542500936

13929 מיכל וילצקי 36049468 michlushw@yahoo החלוצים 48 תל אביב 66064   776426352

13930 מיכל וילצקי 36049468 michlushw@yahoo החלוצים 48 תל אביב 66064   776426352

13931 חגי מיטניק 57106866 hmitnik@bezeqint האורן 29 רמת ישי 30095   577429035

13932 חגי מיטניק 57106866 hmitnik@bezeqint האורן 29 רמת ישי 30095   577429035

13933 זמירה כהן 52084621 zmirianc@bezeqin5 שד 'מנחם בגין יהוד 56478   03‐5367433 050‐36857

13934 שחר דמבו 23543846 sdambo@gmail.co רקפת 10/5 כפר‐סבא 44280   09‐7425902 054‐33664

13935 שחר דמבו 23543846 sdambo@gmail.co רקפת 10/5 כפר‐סבא 44280   09‐7425902 054‐33664

13936 מומי פרץ 67908665 adielperez1@hotm ענבלים 8 ערד     89958867

13937 חגי גלנט 27269117 chaggay1@walla.c מצפה נבו 83/2 מעלה אדומ 98411   547222336

13938 חגי גלנט 27269117 chaggay1@walla.c מצפה נבו 83/2 מעלה אדומ 98411   547222336

13939 תמיר מנשה 34895524 tamirno1@walla.cהר הצופים 3 דיר רחובות 76620   528906515

13940 תמיר מנשה 34895524 tamirno1@walla.cהר הצופים 3 דיר רחובות 76620   528906515

13941 avshalom aga 40493413 avshlomi@hotmaimosha sharet kiryat yam     522359109

13943 חנוך בן‐דוד 17025230 hanoch.bendavid@ אבן שמואל 63 ירושלים 97234   25866126 5.45E+08

13944 חנוך בן‐דוד 17025230 hanoch.bendavid@ אבן שמואל 63 ירושלים 97234   25866126 5.45E+08

13945 איציק יופה 61278503 iy100@walla.com קרית ביאליקחיים 48 27053   502972375

13946 איציק יופה 61278503 iy100@walla.com קרית ביאליקחיים 48 27053   502972375

13947 אלקה אילני 8501983 elka@atidim.co.il אליהו חכים 4 תל‐אביב     505334132

13949 דוד גרינולד 38616769 gali@mobilebd.co שאול המלך 8 תל אביב     03‐6938333 5.24E+08 03‐9199880

13950 ארנון תדמור 28400323 arnon_tadmor@ya לוין 8 הרצליה     547995515

13951 ישראל סיני 37151867 israel0912@walla. חלפון 5 בת‐ים     050‐5706610

13952 ישראל סיני 37151867 israel0912@walla. חלפון 5 בת‐ים     050‐5706610

13953 יורם טוליאן 59032730 yoram964@zahav/18 מעגל השלום ראשון לציון     522827939

13954 יורם טוליאן 59032730 yoram964@zahav/18 מעגל השלום ראשון לציון     522827939

13955 מרב לביא 66625401 mchicko@gmail.co הרב קוק 12/2 ראשל"צ     508262770 5.06E+08

13956 מרב לביא 66625401 mchicko@gmail.co הרב קוק 12/2 ראשל"צ     508262770 5.06E+08

13957 שוחרט טמירוב 3.27E+08 shuha19@walla.co הנצי"ב 6/6 חדרה 38365   054‐6617935 04‐621337

13958 שוחרט טמירוב 3.27E+08 shuha19@walla.co הנצי"ב 6/6 חדרה 38365   054‐6617935 04‐621337

13960 ilan asulin o31731862ilan317@hotmail.c2\9 מעלה הבנים מעלות 21029   49978646 5.09E+08

13961 מורן פרידמן 36838050 eshcar43@gmail.c גנסין 2 גבעתיים     0544‐998775

13962 שמרית ארנון 3E+08 shimritbj@walla.c מאיר גרשון 11 ירושלים     054‐8006799

13963 שמרית ארנון 3E+08 shimritbj@walla.c מאיר גרשון 11 ירושלים     054‐8006799

13964 סימה מור 27408004 sima_mor@012.ne קול מבשר 12 באר שבע     526768713 86282860

13965 יצחק וינבוים 52261724 izzyw@isdn.net.il ההסתדרות 11 הרצליה 46420   09‐9552668 054‐43026

13966 יצחק וינבוים 52261724 izzyw@isdn.net.il ההסתדרות 11 הרצליה 46420   09‐9552668 054‐43026

13967 אילן בצלאל 24942096 ilanb747@yahoo.c משה קול 15 ירושלים 93715   052‐3848720 077‐20082

13968 אילן בצלאל 24942096 ilanb747@yahoo.c משה קול 15 ירושלים 93715   052‐3848720 077‐20082

13969 עמוס סוקול 5135694 sokola@walla.com הנרקיסים 4 רחובות 76602   778855345 5.42E+08



13970 עמוס סוקול 5135694 sokola@walla.com הנרקיסים 4 רחובות 76602   778855345 5.42E+08

13971 dima ratush 3.04E+08 Dimon2015@yahopinkas 76 tel‐aviv 62157   774820628 5.28E+08 7.75E+08

13972 שמרית הופמן 33212051 shimrit_h1@verifo גבעת שמואגרינברג 4     03‐5327699 054‐67781

13973 שמרית הופמן 33212051 shimrit_h1@verifo גבעת שמואגרינברג 4     03‐5327699 054‐67781

13974 אוהד ברון 34531285 ohadbaron@hotm בן אליעזר 63 רמת גן 52290   544606734

13975 אוהד ברון 34531285 ohadbaron@hotm בן אליעזר 63 רמת גן 52290   544606734

13976 olga goldin 3.04E+08 borka84@gmail.cooren13/3 nesher     546378082

13977 נוי בר‐עמי 3E+08 noi86m@walla.co אורי בראון15 ירושלים     26569955 5.09E+08

13978 נוי בר‐עמי 3E+08 noi86m@walla.co אורי בראון15 ירושלים     26569955 5.09E+08

13979 אמירה רינגר 50095710 amirari@012.net.i ברל 59 חיפה 32766   507811660 48222196

13980 אמירה רינגר 50095710 amirari@012.net.i ברל 59 חיפה 32766   507811660 48222196

13981 אמירה רינגר 50095710 amirari@012.net.i ברל 59 חיפה     507811660 04‐8222196

13982 Igor Gendelev 3.13E+08 schwongy@yahoo הנשר 24ב' אילת     507224117

13983 אריה יוסוב 24220154 arie69@walla.com הרצל 5 טירת כרמל 30200   04‐8582007 050‐73431

13984 אריה יוסוב 24220154 arie69@walla.com הרצל 5 טירת כרמל 30200   04‐8582007 050‐73431

13985 אורלי רב 60735172 orlyrabi@yahoo.co מגדים 12/4 ירושלים     548047412

13986 אורלי רב 60735172 orlyrabi@yahoo.co מגדים 12/4 ירושלים     548047412

13987 שייקה אליהו 23843691 shaike@nioi.gov.il אביעזר אביעזר 99860   779613534 5.07E+08

13988 איתן אביטל 34875591 eytan2004@gmail העמק 71/1 עפולה     524413995 5.08E+08

13989 איתן אביטל 34875591 eytan2004@gmail העמק 71/1 עפולה     524413995 5.08E+08

13990 קרן אור‐כהן 34233510 sha9@bezeqint.ne הדר97 קדרון     050‐2197977

13991 קרן אור‐כהן 34233510 sha9@bezeqint.ne הדר97 קדרון     050‐2197977

13992 גאולה אליה 8646507 odeyae@walla.co. הברוש 3 רחובות 76234   08‐9451928 050‐83397

13993 גאולה אליה 8646507 eliait@neto.net.il הברוש 3 רחובות 76234   08‐9451928 050‐83397

13994 אלכס גרובמן 3.08E+08 7‐bamba@mail.ru אלומה 6 נצרת עילית 17000   52224875

13995 אברהם ורשבסקי 2791713 warsvsky@zahav.n אלונים 73 קרית טבעון 36041   49835860 5.24E+08

13996 אברהם ורשבסקי 2791713 warsvsky@zahav.n אלונים 73 קרית טבעון 36041   49835860 5.24E+08

13997 אברהם ורשבסקי 2791713 warsvsky@zahav.n אלונים 73 קרית טבעון 36041   49835860 5.24E+08

13998 שלמה לירן 50771161 momo.liran@gma וולמן 13 תל אביב 69400   546552255

13999 שלמה לירן 50771161 momo.liran@gma וולמן 13 תל אביב 69400   546552255

14000 איציק מחלוף 67952556 adidididi123@wal מזמור 7 באר שבע     86295485

14001 מגי כהן 38557286 amit‐co@nana.co. קפלן 25\33 נהריה     503374700

14002 מגי כהן 38557286 amit‐co@nana.co. קפלן 25\33 נהריה     503374700

14003 מיכאל שולמן 3.04E+08 markadar@inter.n האבות 18 ראשון לציון 75323   054‐2414228

14004 מיכאל שולמן 3.04E+08 markadar@inter.n האבות 18 ראשון לציון 75323   054‐2414228

14005 איתי קורן 27394220 koren_itai@yahoo 8 ברנר סבא כפר 44349 054‐4440242 09‐743769

14006 אברהם אזולאי 43361609 a_azuolay@walla. הרב קוק 75/5 קרית מוצקי     48700640 5.45E+08

14007 אברהם אזולאי 43361609 a_azuolay@walla. הרב קוק 75/5 קרית מוצקי     48700640 5.45E+08

14008 מיכאל בן נתן 56675119 mikibn@walla.com קרית ביאליקיקינטון 3א' 27250   528890306

14009 מיכאל בן נתן 56675119 mikibn@walla.com קרית ביאליקיקינטון 3א' 27250   528890306

14010 חיים כהן 22767164 haimadi@zahav.ne3/6 רמת בן גוריון אבן יהודה 40500   050‐6279060

14011 חיים כהן 22767164 haimadi@zahav.ne3/6 רמת בן גוריון אבן יהודה 40500   050‐6279060

14012 ברברה וולף 3.21E+08 barbarawolf@beze מושב עין תממשק 32 86902   524484896 86550698

14013 ניסים כהן 40356677 nisso94@hotmail. השיטה 1‐33 חולון     546969636

14014 ניסים כהן 40356677 nisso94@hotmail. השיטה 1‐33 חולון     546969636

14015 אלעד שמחי 33599747 eladsim1@gmail.c שמאי 24/3 אלעד     544908008

14016 אלעד שמחי 33599747 eladsim1@gmail.c שמאי 24/3 אלעד     544908008

14018 שלי שמחי 56158066 taora@netvision.n אין מושב אליש 42885   077=2066306 050‐85802

14020 tal cohen 3E+08 talcohen21@gmai סיגלית 39 לוד     547662906

14021 יונתן חבר 56556368 yonibahar@walla.0 מדורגי המצודה אזור 58003   35564101 5.46E+08

14022 alex rasnopolski 3.2E+08 alex2972@ramblehagana26 maalot     507275472

14023 ויטה בריימן 3.05E+08 ibreiman@netvisio29/2 נוף הכנרת צפת 12000   04‐6923766 5.47E+08

14024 ויטה בריימן 3.05E+08 ibreiman@netvisio29/2 נוף הכנרת צפת 12000   04‐6923766 5.47E+08

14025 סורין‐רואי הד 15593767 drroysorinhead@h27 אין רחוב בית מושב יערה 22840   506267053

14026 סורין‐רואי הד 15593767 drroysorinhead@h27 אין רחוב בית מושב יערה 22840   506267053

14027 ניסים צפניה 57353724 nissimz@gilat.com מאיר שפיה 4 פתח תקוה 49722   525332254

14028 ניסים צפניה 57353724 nissimz@gilat.com מאיר שפיה 4 פתח תקוה 49722   525332254

14029 דלית חן 59802124 dalitc@savion.huji9 כתריאל טחורש ירושלים     052‐6201599

14030 דלית חן 59802124 dalitc@savion.huji9 כתריאל טחורש ירושלים     052‐6201599

14031 יעקב בריטמן 50172618 yakovbr0@walla.c הקוקיה 9 ראשון לציון 75548   03‐9492868 052‐57734

14032 ידין ענתבי 28078525 yadinan@walla.co משה שרת 58 תל אביב 62504   506207692

14033 ידין ענתבי 28078525 yadinan@walla.co משה שרת 58 תל אביב 62504   506207692

14034 גלעד ארוצ'ס 58339490 gattraction@walla תדהר 12/12 חיפה 34655   48252298 5.02E+08

14035 גלעד ארוצ'ס 58339490 gattraction@walla תדהר 12/12 חיפה 34655   48252298 5.02E+08

14036 eitan rozenblat 3.09E+08 erozenblat@walla haazmaut ashdod     504558622

14037 eitan rozenblat 3.09E+08 erozenblat@walla haazmaut ashdod     504558622

14038 ברברה דורון 13198551 doron@shamir.org שמיר 1 קיבוץ שמיר 12135   04‐6947003 054‐42733

14039 ברברה דורון 13198551 doron@shamir.org שמיר 1 קיבוץ שמיר 12135   04‐6947003 054‐42733

14040 רובין בסטקר 13359831 robin_b@zahav.ne דרך המלך 7 גני תקווה 55900   39334505 5.78E+08

14041 רובין בסטקר 13359831 robin_b@zahav.ne דרך המלך 7 גני תקווה 55900   39334505 5.78E+08

14042 אריק אזולאי 28839322 arik08@netvision./1 עמיצור שמשון באר שבע     505440419 7.78E+08

14043 בני יחזקאלי 38278354 binyamin76@gma קרית שמונהרמבם 6/1 11024   46902179 5.48E+08 46902179

14044 בני יחזקאלי 38278354 binyamin76@gma קרית שמונהרמבם 6/1 11024   46902179 5.48E+08 46902179

14045 עוז/ אייזנמאיר 25607862 oza1@zahav.net.il19 נתיב הסיירים כרמיאל     505975611

14046 שלומית אלוף 268946 moshlomit@walla עוזיאל 99 ירושלים 96431   26423548 5.46E+08

14047 אלעד אובל 33525692 eladoval@gmail.co ען עופרים 2 מצפה רמון 80600   523362124

14048 אלעד אובל 33525692 eladoval@gmail.co ען עופרים 2 מצפה רמון 80600   523362124

14050 Moti Raz 29499308 raz_moti@a2z.net חגי הנביא 2/4 מודיעין 71700   050‐8577809 03‐531462

14051 אבי קולומבוס 6338552 kolombus@013.ne בוסתנאי 23 תל אביב 65147   35164216 5.44E+08

14052 אברהם לזרי 54042817 lazary@reuth.org. הורד 33 פרדסיה 42815   98944248 5.47E+08

14053 דימה דראושה 32627994 deema.d@gmail.c האשכול 4 ירושלים     542232031

14054 דימה דראושה 32627994 deema.d@gmail.c האשכול 4 ירושלים     542232031



14055 בוריס אוסטרובסק 3.22E+08 boris198@gmail.c אלי כהן 20ד בת ים     545290913

14056 בוריס אוסטרובסק 3.22E+08 boris198@gmail.c אלי כהן 20ד בת ים     545290913

14057 יערה לוין 25724469 yaaralevin@hotma28/3 מאיר יערי תל אביב     052‐2928287

14058 יערה לוין 25724469 yaaralevin@hotma28/3 מאיר יערי תל אביב     052‐2928287

14059 Natan Lainer 3.09E+08 natanlain@gmail.cDavid ha melehOr‐Akiva 30600   528616167

14061 לירן אלמוג 59222224 liran.fbi@gmail.co הרב ריינס 34 רמת השרון     528519905 5.28E+08

14062 לירן אלמוג 59222224 liran.fbi@gmail.co הרב ריינס 34 רמת השרון     528519905 5.28E+08

14063 גיא אנגל 46240099 guyengel@gmail.c12 נגבה 30 דירה ראשון לציון     39510148 5.29E+08

14064 גיא אנגל 46240099 guyengel@gmail.c12 נגבה 30 דירה ראשון לציון     39510148 5.29E+08

14065 Dan Badescu 3.04E+08 badescudan@hotmDolev 14a Pardes Han    504404154

14066 שמעון פרץ 58743360 odelp@walla.com הרי גולן 12 בני ברק 51222   0528‐724758 0524‐6966 03‐6166497

14067 ניראל ניסים 39815733 xnir@netvision.ne הנגב 30 חדרה 38303   526519606

14068 ניראל ניסים 39815733 xnir@netvision.ne הנגב 30 חדרה 38303   526519606

14070 mika inbar 31765621 mikai@walla.co.il צהל 67 דירה 3 אונו קרית     542470977

14071 גידי מליניאק 57264640 gidim@rafael.co.il השושנים 10 טבעון קרית     528991577

14072 גידי מליניאק 57264640 gidim@rafael.co.il השושנים 10 טבעון קרית     528991577

14073 מיכאל ביניאשוילי 61669966 breakid@gmail.co הרי גולן 5 אשדוד     502201509

14074 מיכאל ביניאשוילי 61669966 breakid@gmail.co הרי גולן 5 אשדוד     502201509

14075 ירון ריאהי 59158634 oryaron@zahav.ne נוף כנרת 7/2 צפת     774244400 5.04E+08

14076 ירון ריאהי 59158634 oryaron@zahav.ne נוף כנרת 7/2 צפת     774244400 5.04E+08

14077 מרדכי וודיסלבסקי 10601334 orenw69@gmail.c נגה 11 חיפה     526248391

14078 דוד אייר 59054437 DAVID_EY@NETVI סביון 17 רמת גן     544556888

14079 דוד אייר 59054437 DAVID_EY@NETVI סביון 17 רמת גן     544556888

14081 y b 0 yoel_be@yahoo.c תד 5609 חדרה 38410   054‐3141567

14082 אמיר בניטה 25592536 amirb@icl‐group.c ההגנה 12 נס ציונה     052‐8692299

14083 אמיר בניטה 25592536 amirb@icl‐group.c ההגנה 12 נס ציונה     052‐8692299

14084 יעל קליינמן 21781398 yp_harel@yahoo.c האשכולית 7/1 קדימה     544508841

14085 אושרי דנינו 37175866 oshri116@012.net משעול האיריס אופקים 80300   578171876 5.28E+08

14086 אושרי דנינו 37175866 oshri116@012.net משעול האיריס אופקים 80300   578171876 5.28E+08

14087 גיא בן ברוך 24670069 guybb@zahav.net התמר 9 בנימינה 30500   050‐5558801

14088 גיא בן ברוך 24670069 guybb@zahav.net התמר 9 בנימינה 30500   050‐5558801

14089 רונית נוה 56668569 rnaveh@iai.co.il בזלת 24 שוהם     524236705

14090 רונית נוה 56668569 rnaveh@iai.co.il בזלת 24 שוהם     524236705

14091 רמי בן דוד 56531890 rami.bendavid@gm האודם 28 הוד השרון     054‐7796662

14092 אלחנן כהן 57730327 i628fdz@waalla.co אמרי חיים1 רחובות 76101   052‐7615227 057‐31331 03‐9586613

14093 אלחנן כהן 57730327 i628fdz@waalla.co חיים1 אמרי רחובות 76101 052‐7615227 057‐31331 03‐9586613

14094 אריק אלמוזלינו 22962856 ark7@walla.com הרשת 19 בת ים     525977793 7.74E+08

14095 אריק אלמוזלינו 22962856 ark7@walla.com הרשת 19 בת ים     525977793 7.74E+08

14096 אבינועם פרץ 40767980 avinoamp@gmail. מצפה 35/2 שוהם 73142   522577525

14097 אבינועם פרץ 40767980 avinoamp@gmail. מצפה 35/2 שוהם 73142   522577525

14098 ג'ניה קובלצ'וק 3.06E+08 albertok75@walla לוי אשכול 1 נתניה     544850178

14099 ג'ניה קובלצ'וק 3.06E+08 albertok75@walla לוי אשכול 1 נתניה     544850178

14100 רן הלוי 31586753 rhalevi@gmail.com23, גיבורי עציון הרצליה 46272   502987980

14101 פליקס גרימברג 3.05E+08 psycat83@gmail.c רחל אמנו 21 באר שבע     525305355

14102 פליקס גרימברג 3.05E+08 psycat83@gmail.c רחל אמנו 21 באר שבע     525305355

14103 דוד יששכר 56175482 budyd20@hotmai שבזי 49 קרית עקרון 70500   057‐7729623

14104 דוד יששכר 56175482 budyd20@hotmai שבזי 49 קרית עקרון 70500   057‐7729623

14105 יוסי פרוזנסקי 54654785 pyossy0@bezeqin הגאון אליהו 12 רמת גו 52364   03‐6778228 03‐674809

14106 יוסי פרוזנסקי 54654785 pyossy0@bezeqin הגאון אליהו 12 רמת גו 52364   03‐6778228 03‐674809

14107 דוד קנופף 51251346 dave1k@walla.co. קרית ביאליקדפנה 30א 27204   050‐4331091

14108 דוד קנופף 51251346 dave1k@walla.co. קרית ביאליקדפנה 30א 27204   050‐4331091

14109 יוסי קם 38662946 yossi_kam@walla.10 זכריה חתוכה רחובות     523720532

14110 יפעת עמדי 28141372 yifata@court.gov. לולב 13 גבעת זאב     02‐5730346 050‐62551

14111 יפעת עמדי 28141372 yifata@court.gov. לולב 13 גבעת זאב     02‐5730346 050‐62551

14112 יפעת עמדי 28141372 yifata@court.gov. לולב 13 גבעת זאב     02‐5730346 050‐62551

14113 תומר גורל 36761328 goralt@gmail.com סחלב 40 נתניה     542479257 5.48E+08

14114 תומר גורל 36761328 goralt@gmail.com סחלב 40 נתניה     542479257 5.48E+08

14115 לב גליאנצשפיג 3.09E+08 ganele@walla.co.i עמיעד 16 אשקלון     050‐2672671

14116 ניר אריאלי 34939736 anir10@gmail.com אצ"ל 21/7 חיפה 35841   545250929

14117 ניר אריאלי 34939736 anir10@gmail.com אצ"ל 21/7 חיפה 35841   545250929

14118 יעקב גולצ'בסקי 13356878 berjac@012.net.il האשל 12 חולון 5843   03‐5590582 057‐81545

14119 יעקב גולצ'בסקי 13356878 berjac@012.net.il האשל 12 חולון 5843   03‐5590582 057‐81545

14120 שון מורחי 61204558 shonml@walla.co. הרב לוי 12 בת ים     507414934

14121 כרמית םחימה 32850430 carmit.ph@gmail.c21 מושב אחוזם אחוזם 79595   08‐6813060

14122 כרמית םחימה 32850430 carmit.ph@gmail.c21 מושב אחוזם אחוזם 79595   08‐6813060

14124 erela kamin 57102535 erela100@walla.coalon21 roash‐haai     547500139

14125 guy mmm 40213985 guymenash@gma רבי עקיבע חולון     549090424 5.25E+08

14126 שאול בידלובסקי 58049198 ravit65@012.net.i מושב בית עובד 76800   544821326 89406663 89301827

14127 אביתר מרציאנו 43558832 evyatar_mar@wal כלנית 1 גבע בנימין 90632   506207426

14128 אביתר מרציאנו 43558832 evyatar_mar@wal כלנית 1 גבע בנימין 90632   506207426

14129 עבדאללה חורי 36447787 abdallah@012.net ראשי אעבלין 30012   543155200 5.25E+08 49502893

14130 עבדאללה חורי 36447787 abdallah@012.net ראשי אעבלין 30012   543155200 5.25E+08 49502893

14131 אושרה קארו 59218347 eistnet@gmail.com משה דיין 4/35 אור יהודה 60401   505541440

14132 רומי אברהם 39525852 eddies.email@gm הכבאים 6 רמת גן 52255  

14133 אהרון צבי 51758415 aharon.zvi@gmail בעל שם טוב 33 חיפה     04‐8370593 052‐82883

14134 אהרון צבי 51758415 aharon.zvi@gmail בעל שם טוב 33 חיפה     04‐8370593 052‐82883

14135 ניסים לוי 23835903 SHAI86@WALLA.C50 הבעל שם טוב קרית אתא 28000   522520057

14136 אסתר לוי 51336287 iritlevy79@yahoo. הרשב"א 8/14 ראשון לציון 75483   39514514 5.47E+08

14137 אסתר לוי 51336287 iritlevy79@yahoo. הרשב"א 8/14 ראשון לציון 75483   39514514 5.47E+08

14138 ענת ברק 27305952 anat@barack.com אליעזר יפה37 רעננה     545363695

14139 יהודית אונפנגר 26507210 rivku@ORG.IL מהריל דיסקין 10 בית שמש     527668210

14140 יהודית אונפנגר 26507210 rivku@ORG.IL מהריל דיסקין 10 בית שמש     527668210



14141 רון אלקסלסי 37645165 il_corvo@walla.co קריניצי 16 נתניה 42466   507916472

14142 רון אלקסלסי 37645165 il_corvo@walla.co קריניצי 16 נתניה 42466   507916472

14144 Liat Kaufman 37639929 liatk@tefen.co.il אבן שפרוט 14 הרצליה     544325736

14145 שמעון בן זקן 68591908 segnio@gmail.com בני יהודה 30 רמת הגולן 12944   46762384 5.45E+08 46762084

14146 שמעון בן זקן 68591908 segnio@gmail.com בני יהודה 30 רמת הגולן 12944   46762384 5.45E+08 46762084

14147 שונית דקל 40097446 shunit133@gmail. ד.נ .הנגב קבוץ מגן 85465   89984701

14148 שונית דקל 40097446 shunit133@gmail. ד.נ .הנגב קבוץ מגן 85465   89984701

14149 אופיר אביזמיל 3.01E+08 ofirabuz@walla.co שבו 8 ירושלים 93845   504440102

14150 אופיר אביזמיל 3.01E+08 ofirabuz@walla.co שבו 8 ירושלים 93845   504440102

14153 כפיר סיגמן 31813678 kfir3s@walla.com חבצלת 7/23 קרית ים 29500   46447843 5.43E+08 46447864

14154 כפיר סיגמן 31813678 kfir3s@walla.com חבצלת 7/23 קרית ים 29500   46447843 5.43E+08 46447864

14155 חיים סרנגה 29023462 nssranga@nana.co קרני שומרוןהחלילים 44855   578124730

14156 עפר מסיקה 58466947 OFERMES@ZAV.N גרינבוים 9 חדרה     578488833 46336435 46336435

14157 עפר מסיקה 58466947 OFERMES@ZAV.N גרינבוים 9 חדרה     578488833 46336435 46336435

14158 אריה לוי 57429649 ns_aryie62@bezeq28/2 קרית יערים גבעת זאב 90917   02‐5362239 5.74E+08

14159 אריה לוי 57429649 ns_aryie62@bezeq28/2 קרית יערים גבעת זאב 90917   02‐5362239 5.74E+08

14161 אורית שניט 25257445 oritshnit@yahoo.c105 כוכב מיכאל כוכב מיכאל 79304   054‐5395146 077‐42604

14162 אנריקו מסיאס 3.14E+08 enrico_macias@ho2/6 שמחה ארליך נתניה     526069357

14163 אריק צרפתי 34484022 arikts@netvision.n חן 14 פתח תקוה     507604857

14165 שלמה כלפון 37270378 shlomo1979@gma תמר 19 בר גיורה 99880   777005094 5.47E+08 7.77E+08

14166 יעקב דוד 22642466 jaydavid.orders@g תל חי 12 הרצליה     525251531

14167 דוד לוי 52646874 dav53517@bezeq הדקל 51 מעלה אדומ 98530   25351752 5.05E+08 25902464

14168 דוד לוי 52646874 dav53517@bezeq הדקל 51 מעלה אדומ 98530   25351752 5.05E+08 25902464

14169 מנחם רייס 51198166 reiss5@walla.com אדמונית 4א' נתניה 44204   506242668 98853223

14170 מנחם רייס 51198166 reiss5@walla.com אדמונית 4א' נתניה 44204   506242668 98853223

14171 נזאר אבו שנב 26220889 nzar2070@017.ne אניליביץ 21/6 עכו 24318   505116666

14172 צבי גוז 65834848 goz66@hotmail.co התאנה11\58 נשר 36864   544341417 48341417 48262010

14173 צבי גוז 65834848 goz66@hotmail.co התאנה11\58 נשר 36864   48341417 5.44E+08 48262010

14174 לירון רוזן 34977140 lir131@walla.com חנה סנש 30 גבעתיים     054‐8026808

14175 עמי גוטמן 27450568 doarsheli@walla.c45 הגדוד העברי ת"א     507881995

14176 עמי גוטמן 27450568 doarsheli@walla.c45 הגדוד העברי ת"א     507881995

14177 דרור קנדלשיין 39016381 kizik99@gmail.com מושב מישר 58 מישר     523637816

14178 דרור קנדלשיין 39016381 kizik99@gmail.com מושב מישר 58 מישר     523637816

14179 דרור קנדלשיין 39016381 kizik99@gmail.com מושב מישר 58 מישר     523637816

14180 אלון ימין 53006649 ALONYAMIN@NAN הנבאים 7 בת ים     35519990 5.23E+08

14181 ניב שלום בן 29745825 raniv@012.net.il 18 טשרניחובסקי נתניה 506977778

14182 ניב בן שלום 29745825 raniv@012.net.il טשרניחובסקי 18 נתניה     506977778

14183 אלון בן שושן 33358276 alonbs@msn.com7 רבי מילובביטש גדרה 70700   525171917 89168168

14184 אלון בן שושן 33358276 alonbs@msn.com7 רבי מילובביטש גדרה 70700   525171917 89168168

14185 שלום זטלאוי 55995047 ruth5785@gmail.c ויצמן 103 נתניה 42252   98346460 5.28E+08 **

14186 שלום זטלאוי 55995047 ruth5785@gmail.c ויצמן 103 נתניה 42252   98346460 5.28E+08 **

14187 עמית לוי 27178565 amit.levy@gmail.cשדרות דוד המלך תל אביב     052‐6194630

14188 עמית לוי 27178565 amit.levy@gmail.cשדרות דוד המלך תל אביב     052‐6194630

14189 עומרי ניישול 39078837 nayshoo@gmail.co שפייםאין קיבוץ 60990   052‐6033606

14191 ניר קויפמן 32009151 niryifat@gmail.com האלונים 10 נתניה     548882150

14192 דוד גוזלן 59792002 davidgo@bezeqint יגאל ידין 4/2 בית שמש 99550   02‐9919660 050‐67758

14193 בתיה שניאור 51897601 bshneor2@walla.c ורבורג 4/א ירושלים 96544   545600694

14194 בתיה שניאור 51897601 bshneor2@walla.c ורבורג 4/א ירושלים 96544   545600694

14195 דנה שביט 31931454 danna@gentech.c מבשרת ציוןהשלום 91 90805   546840460 02‐540074

14196 דנה שביט 31931454 danna@gentech.c מבשרת ציוןהשלום 91 90805   546840460 02‐540074

14197 leon calomiti 52079068 orlen@zahav.net.i הכרכום 2 א זכרון יעקב 30900   46292006 5.23E+08

14198 רפי סויסה 59857029 fser1@walla.com השמינית 27 מעלה אדומ 98340   577301354

14199 רפי סויסה 59857029 fser1@walla.com השמינית 27 מעלה אדומ 98340   577301354

14200 שמואל פיינסוד 22973325 samuel33@013.ne אהרונוביץ 4 תל אביב     528836317

14201 שמואל פיינסוד 22973325 samuel33@013.ne אהרונוביץ 4 תל אביב     528836317

14202 מאיר כהן 25536624 meir671@walla.co הרכס מעלה אדומ     506200306

14203 מאיר כהן 25536624 meir671@walla.co הרכס מעלה אדומ     506200306

14204 כלנית אפרת 24696825 kalanite@haogen. קיבוץ העוגן קיבוץ העוגן     09‐8982117

14205 כלנית אפרת 24696825 kalanite@haogen. קיבוץ העוגן קיבוץ העוגן     09‐8982117

14206 רענן בוקריס 34053918 rbukris@walla.co. הרודד 484/21 אילת 88000   578167560 86359691

14207 moshe ostrovsky 3.09E+08 evgenyos@hotma Dov Sadan 24 Jerusalem 97844   526229608 5.26E+08

14208 ליאור זעירא 22409429 lior113@orange.n דליה 4 ראשל     050‐4452010

14209 ליאור זעירא 22409429 lior113@bezeqint דליה 4 ראשל"צ     050‐4452010

14210 גבי וסינג 28430676 WASYNG@WALLA צהל 60 פתח תקווה 49450   774455707 5.43E+08

14211 ששש ששש 0 zxzxz1@windowsl scsdc 2 ram     35658887

14212 אורן בן משה 28062669 OREN_BM@012.N הגפן 26 בן זכאי     523531020

14213 אורן בן משה 28062669 OREN_BM@012.N הגפן 26 בן זכאי     523531020

14214 שמחה קניגסבוך 55104913 simcha_ke@hotm4 הרצל 62א דירה כפר סבא 44213   523605501

14215 שמחה קניגסבוך 55104913 simcha_ke@hotm4 הרצל 62א דירה כפר סבא 44213   523605501

14216 דורון מצא 22499248 doron_m1@012.n משה לוי 13ב נס ציונה     08‐9409440

14217 דורון מצא 22499248 doron_m1@012.n משה לוי 13ב נס ציונה     08‐9409440

14218 קובי סייק 28039568 kg10@bezeqint.ne השריון 25/4 נס ציונה 74065   503080338

14219 שרית פריג' 29291101 frigese@gmail.com 2249 תל‐עדשים 19315   46490440 5.23E+08

14220 שרית פריג' 29291101 frigese@gmail.com 2249 תל‐עדשים 19315   46490440 5.23E+08

14221 מיטל סינה 39600127 MSINA@WALLA.C אושה 4/4 ראשון לציון     39611753 5.07E+08

14222 מיטל סינה 39600127 MSINA@WALLA.C אושה 4/4 ראשון לציון     39611753 5.07E+08

14223 יבגני מורדיסון 3.12E+08 evmor@013.net מגדל העמקתדהר 14/16     46545349 5.45E+08

14224 אלי זדה 36046662 jdv.arc@gmail.com החלוצים 37 תל אביב 66064   509255569

14225 אלי זדה 36046662 jdv.arc@gmail.com החלוצים 37 תל אביב 66064   509255569

14226 מאיר וידל 54525480 vidal‐me@015.net מבוא מנדס 4 רמת‐גן 52651   526272222 37354499

14227 מאיר וידל 54525480 vidal‐me@015.net מבוא מנדס 4 רמת‐גן 52651   526272222 37354499

14228 מרינה חנדרוס 3.19E+08 marina.khandros@ ניסנבוים 4 חיפה 32807   528570071



14229 מרינה חנדרוס 3.19E+08 marina.khandros@ ניסנבוים 4 חיפה 32807   528570071

14230 בוריס בלין 3.09E+08 balin@013.net.il משגב26 כרמיאל 21831   49982337 5.22E+08

14231 בוריס בלין 3.09E+08 balin@013.net.il משגב26 כרמיאל 21831   49982337 5.22E+08

14232 חנניה סיבוני 23613193 dk1612@walla.com 58 מדרך עוז 19235   49590356 5.06E+08

14233 חנניה סיבוני 23613193 dk1612@walla.com 58 מדרך עוז 19235   49590356 5.06E+08

14234 אורנה ימיני 58141011 orna187@gmail.co סיני 9 בית שמש 99586   052‐2862408

14235 אורנה ימיני 58141011 orna187@gmail.co סיני 9 בית שמש 99586   052‐2862408

14236 זהר נחשון 39869086 zoharnac@yahoo. האלון תל‐מונד     052‐3364621

14237 אילן גונן 22019533 ILAN65G@GMAIL. הפלמ"ח28 ראשון לציון 75321   548185016 39651822

14238 כרמלה קארה 50181130 carmelak@moch.gצביה ויצחק 74 ע ירושלים 93840   26767850 5.06E+08

14239 אורן קנר 66376591 kaneroren@walla. שביל חשוון 11 כרמיאל 20100   506954544 5.07E+08

14240 אורן קנר 66376591 kaneroren@walla. שביל חשוון 11 כרמיאל 20100   506954544 5.07E+08

14241 דוד איינהורן 66140120 einhorn01@gmail חשמונאים 47 קרית מוצקי 26337   525058538

14242 עדי פרגמן 27220292 adifragman@gmai ערוגות 2 הרצליה 63467   528549217 5.49E+08

14243 דני לוי 23835902 NISSIM.LEVI@YAH קרית ביאליקמנדלה 12     48446616

14244 צחי בנעטיה 3E+08 tzahi.b.a@gmail.co1 גינוסר 35 דירה ראשון לציון 75280   052‐8600357

14245 צחי בנעטיה 3E+08 tzahi.b.a@gmail.co1 גינוסר 35 דירה ראשון לציון 75280   052‐8600357

14246 שרון חן 40594681 wq2az0@walla.3c ישראל רוקח 18 באר שבע 84488   864131458 5.06E+08 86279216

14247 שרון חן 40594681 wq2az0@walla.3c ישראל רוקח 18 באר שבע 84488   864131458 5.06E+08 86279216

14248 עמר שחורי 27298280 oschory@checkpo אסירי ציון 20 הוד השרון     052‐3532462

14249 יוסי שמואלי 22401889 yosi‐sh@zahav.net גמלא 2 חריש 37861   506209609

14251 רוני דיין 32149924 roni.dayan@gmail אורן 7/11 חיפה 34731   054‐9050760 04‐834452

14252 רוני דיין 32149924 roni.dayan@gmail אורן 7/11 חיפה 34731   054‐9050760 04‐834452

14253 יניב איבניר 32796377 pitboos@gmail.co ששת הימים 18 קרית חיים     524365064

14254 יניב איבניר 32796377 pitboos@gmail.co ששת הימים 18 קרית חיים     524365064

14255 יניב איבניר 32796377 pitboos@gmail.co ששת הימים 18 קרית חיים     524365064

14256 דוד רבר 52727120 raber11@walla.co שברץ 4 רעננה 43213   09‐7414628 052‐42380 09‐7437011

14257 מאור דהמן 32686222 MAOR9551173@W9/1 מבצע יהונתן רמלה     509551173 5.78E+08

14258 מאור דהמן 32686222 MAOR9551173@W9/1 מבצע יהונתן רמלה     509551173 5.78E+08

14259 אליהו דוד 58094020 ed10073@gmail.cבית לחם 99 חיפ חיפה 35568   48333707 5.28E+08

14260 אליהו דוד 58094020 ed10073@gmail.cבית לחם 99 חיפ חיפה 35568   48333707 5.28E+08

14261 נדב מא 43048396 nadav422@hotma המעפיל 9 נתניה     524040224

14262 אביעד ילין 43940386 aviad@yalin.com המעפיל 10 נתניה     524020202

14263 אביהו מדינה 43049843 asdasd@abcd.co.i13 ראשית המאה יוון     529493321

14264 אביהו מדינה 43049843 asdasd@abcd.co.i13 ראשית המאה יוון     529493321

14266 yossi nissan 51291292 ynissan@iai.co.il 17 גוריון בן סבא כפר 44257 523663877

14267 מורן זיסר 31599814 mor1800@walla.c יקנעם עליתיער אודם 28/1 20692   524200222 5.24E+08

14268 מורן זיסר 31599814 mor1800@walla.c יקנעם עליתיער אודם 28/1 20692   524200222 5.24E+08

14269 יצחק וייסבורד 3.07E+08 igor1938@gmail.c16/6 זלמן שניאור חיפה 32544   054‐4936878 29460 ערב
14270 יצחק וייסבורד 3.07E+08 igor1938@gmail.c16/6 זלמן שניאור חיפה 32544   054‐4936878 29460 ערב
14271 אלון בן חור 36793339 alonbenhur@wallaנחלת יצחק ,מגדל תל אביב     546321378

14272 אלון בן חור 36793339 alonbenhur@wallaנחלת יצחק ,מגדל תל אביב     546321378

14273 אביש אשר 56667538 abasher1@gmail.c3 אריה בן אליעזר אשקלון 78493   524238414 86735010

14274 חוה סכנין 6196778 eva_lbr@yahoo.co פלמ חיפה 34558   48257339 5.09E+08

14275 חוה סכנין 6196778 eva_lbr@yahoo.co פלמ"ח 7 חיפה 34558   48257339 5.09E+08

14276 ציון עמוסי 50389782 amos20@zahav.ne אחד העם 20 רעננה     054‐4249935

14277 אורי שני 50262203 uri.shani@gmail.co בן צבי 8 קץ מוצקין 26230   48751060 5.47E+08 1.52E+11

14279 Konstantin Larssen 3.17E+08 larssen.kostia@gm7/19 פרץ‐מרקיש חיפה 32805   054‐5801486

14280 דנה י 0 danayamin@walla בן אליעזר 37א רמת גן 52290   050‐6276290

14281 דנה י 0 danayamin@walla בן אליעזר 37א רמת גן 52290   050‐6276290

14282 שלי לרנטל 25102864 LERENTHAL@GMA צהל 29 קרית אונו 55451   542400764 5.29E+08

14283 שלי לרנטל 25102864 LERENTHAL@GMA צהל 29 קרית אונו 55451   542400764 5.29E+08

14284 דרור קנדלשיין 39016381 kizik99@gmail.com מושב מישר 58     523637816

14285 לאוניד גלוזברג 3.11E+08 lgluzbergster@gm אייר13 ashkelon     528936786

14286 לאוניד גלוזברג 3.11E+08 lgluzbergster@gm אייר13 ashkelon     528936786

14288 טלי תמיר 56833304 ataliata@bezeqint בית צורי 5 תל צאביב     050\04885859

14289 אמיר שופר 22509053 amir099@gmail.co16 אחים סולימן ראשון לציון     523660090 7.73E+08 39527787

14290 רובין פאר 49836829 rubinyael@hotma השקדים 65 קרית טבעון 36501   04‐9836829 052‐28110 04‐9836829

14291 רובין פאר 49836829 rubinyael@hotma השקדים 65 קרית טבעון 36501   04‐9836829 052‐28110 04‐9836829

14292 נאג'י אבולעפיה 38033288 naeaka@gmail.com40 יפו תל‐אביבשבטי ישראל 68099   506710909

14293 עמוס סניור 48194666 hanasenior@gmai הלוויתן 29 ראשל"צ     522508376 39610320 39610320

14294 עמוס סניור 48194666 hanasenior@gmai הלוויתן 29 ראשל"צ     522508376 39610320 39610320

14295 לאון בוהר 13863469 orlin11@bezeqint הזוהר 5 שוהם 60850   050‐4595070

14296 לאון בוהר 13863469 orlin11@bezeqint הזוהר 5 שוהם 60850   050‐4595070

14297 עמית רגב 62867908 ramit02@gmail.co דוד צדוק 31 חולון 58679   546996511

14298 עמית רגב 62867908 ramit02@gmail.co דוד צדוק 31 חולון 58679   546996511

14299 אייל וייס 33870916 eyal_vice@hotma וידרקר 25 חדרה     522819781

14301 julien bonnenfant 15400849 julienb9@gmail.co מוצקין 7 24 נתניה     544326597

14302 אורי בלוך 51576700 blochuri@gmail.co החרצית 9 אורנית 44813   39360006 5.05E+08 39360977

14303 אורי בלוך 51576700 blochuri@gmail.co החרצית 9 אורנית 44813   39360006 5.05E+08 39360977

14304 מיכאל שטיימן 3.17E+08 vadi4ek@gmail.co הנביאים בת ים 59674   35539808 5.26E+08

14305 semion rubchinsky 3.09E+08 rub822@gmail.com81 שדרות בן צבי נתניה 42422   98350248 5.48E+08

14306 semion rubchinsky 3.09E+08 rub822@gmail.com81 שדרות בן צבי נתניה 42422   98350248 5.48E+08

14307 מרדכי ברק 65115503 mmbarak@gmail.c פינסקר 14 רחובות 76308   89473051 5.24E+08 89473242

14308 מרדכי ברק 65115503 mmbarak@gmail.c פינסקר 14 רחובות 76308   89473051 5.24E+08 89473242

14309 Youval liderman 58019852 youvall@ezchip.cozabar 5 nahariya     545294298

14310 Felix Fisher 1.11E+08 fli@netvision.net.i האלה 11 קרית אתא     578157767

14312 אברהם טל 1308824 av‐tal@013.net מלכיצדק 15/17 רמת גן 52213   03‐6312118 050‐52967 03‐7304451

14313 אברהם טל 1308824 av‐tal@013.net מלכיצדק 15/17 רמת גן 52213   03‐6312118 050‐52967 03‐7304451

14314 גדי עוזרי 50262005 gadi.ozeri@gmail. האגוז 10 רמת ישי 30095   04‐937879 054‐32596

14315 גדי עוזרי 50262005 gadi.ozeri@gmail. האגוז 10 רמת ישי 30095   04‐937879 054‐32596

14316 שמרית הופמן 33212051 shimrit_h1@verifo גבעת שמואמנחם בין 13     546778144



14317 סבטלנה סאני 3.13E+08 sanyso9@gmail.co הרימון 9 עופרים     504510880

14318 סבטלנה סאני 3.13E+08 sanyso9@gmail.co הרימון 9 עופרים     504510880

14319 ניר סקופ 29391000 nir_83@walla.co.i הפודים 10 רמת גן     052‐8415617

14320 ניר סקופ 29391000 nir_83@walla.co.i הפודים 10 רמת גן     052‐8415617

14321 מתי חרמון 57524357 hermon10@13.ne תבורי משה 10 פתח תקווה 49444   773445567 5.03E+08

14322 מתי חרמון 57524357 hermon10@13.ne תבורי משה 10 פתח תקווה 49444   773445567 5.03E+08

14323 מרים אבידר 3370327 miryama@ges.co. ויצמן 169/28 כפר סבא     545727449 09‐765102

14324 מרים אבידר 3370327 miryama@ges.co. ויצמן 169/28 כפר סבא     545727449 09‐765102

14325 מיכאל הכהן 68926112 ha.cohen@hotma לבונה27 גבעת זאב 90917   25363839 5.08E+08

14326 מיכאל הכהן 68926112 ha.cohen@hotma לבונה27 גבעת זאב 90917   25363839 5.08E+08

14327 רוני ולך 30571855 bendoc91@gmail. המדרון 13 הרצליה     526344737 5.27E+08

14328 טלי סמואלוב 59132787 tali9090@gmail.co כליל החורש 1 אור יהודה     547717673

14329 טלי סמואלוב 59132787 tali9090@gmail.co כליל החורש 1 אור יהודה     547717673

14330 טלי סמואלוב 59132787 tali9090@gmail.co כליל החורש 1 אור יהודה     547717673

14331 מתן דויב 21527882 matandoyev@nan43/10 בבא סאלי דימונה 86017   86553307 5.06E+08

14332 מתן דויב 21527882 matandoyev@nan43/10 בבא סאלי דימונה 86017   86553307 5.06E+08

14333 מיכל כהן סולל 40112757 michalko_80@yah 0 קיבוץ רביבי 85515   054‐2401267 08‐656232

14334 מיכל כהן סולל 40112757 michalko_80@yah 0 קיבוץ רביבי 85515   054‐2401267 08‐656232

14335 אסף גלילי 31510977 g_asi@yahoo.com הנגב 25 יבנה 81514   050‐4456001 08‐936935

14336 אסף גלילי 31510977 g_asi@yahoo.com הנגב 25 יבנה 81514   050‐4456001 08‐936935

14337 יובל אסרף 38835393 uvi10@012.net.il סול ליפצין 22 ירושלים 93124   26760266 5.26E+08

14338 אבי יעקבי 55437214 ajacobi@walla.com הנוטרים 5 הוד השרון 45512   052‐5773147 050‐73988

14339 אבי יעקבי 55437214 ajacobi@walla.com הנוטרים 5 הוד השרון 45512   052‐5773147 050‐73988

14340 אבי ליפשיץ 56207764 avi@zarfat.co.il דרור 3 נס ציונה     052‐4296916

14341 טל כהן 43175785 taldrums@hotmai בית הלל29 רמת השרון     523407722

14342 טל כהן 43175785 taldrums@hotmai בית הלל29 רמת השרון     523407722

14343 סיגל לביד 32269821 sigal@vision.bi 13 תובל רמת גן     523205212

14344 סיגל לביד 32269821 sigal@vision.bi 13 תובל רמת גן     523205212

14345 יהל הוני 69805729 yahelhuni@bezeq גרץ 11 ראשל 75215   777670670 5.06E+08

14346 לאה גנור 3095239 goos@zahav.net.il ארלוזורוב 23 רעננה 43607   09‐7433578 052‐43460

14347 לאה גנור 3095239 goos@zahav.net.il ארלוזורוב 23 רעננה 43607   09‐7433578 052‐43460

14348 יבגני פרלמן 3.04E+08 perelman@tx.tech התאנה 3/41 נשר     506362075

14349 יבגני פרלמן 3.04E+08 perelman@tx.tech התאנה 3/41 נשר     506362075

14350 אשר אוחנה 62195045 lior_4u@yahoo.co שמיר 47 ירושלים 93891   26767268 5.28E+08 26730035

14351 אשר אוחנה 62195045 lior_4u@yahoo.co שמיר 47 ירושלים 93891   26767268 5.28E+08 26730035

14352 מרדכי אואקרט 78127636 mavakrat@gmail.c אוהד מושב אוהד 85450 89982557 5.46E+08 89987093

14353 מרדכי אואקרט 78127636 mavakrat@gmail.c מושב אוהד אוהד 85450   89982557 5.46E+08 89987093

14354 רפי שגב 52258175 segev_r@barak.ne הנדיב 48 הרצליה 46485   99571508 5.73E+08

14355 ליאור בר 24275323 bar_lior@walla.co34/10 שרה אמנו מודיעין     050‐2000377

14356 ליאור בר 24275323 bar_lior@walla.co34/10 שרה אמנו מודיעין     050‐2000377

14357 איציק דדון 65842554 monomono7@wa מזמור 15 כסייפה     08‐9954412

14359 מיכאל שרף 37380698 muki79@netvision מגדל העמקרקפת 8\6 10500   504090490 5.06E+08 46540620

14360 אורנה איזנר 59171124 ornara@zahav.net5 כיבוש העבודה הרצליה     544868673

14361 אורנה איזנר 59171124 ornara@zahav.net5 כיבוש העבודה הרצליה     544868673

14362 אורנה איזנר 59171124 ornara@zahav.net5 כיבוש העבודה הרצליה     544868673

14363 אביאל ארצי 50554864 bat_ami@netvisio חנה סנש 11 קרית טבעון 36036   49531796 5.28E+08 5.09E+08

14364 אביאל ארצי 50554864 bat_ami@netvisio חנה סנש 11 קרית טבעון 36036   49531796 5.28E+08 5.09E+08

14365 richard almanowitz 3.27E+08 rsalmanowitz@ya Shaarei Torah 2bayit vegan    26433235

14366 אלה נגרו יוסף 35815885 ella.negru@gmail. דיזנגוף 261 ת"א 63117   528907593 5.23E+08

14367 בועז אנגל 27492461 angelbo@bezeqin גורדון 3 נתניה     528844822

14368 בועז אנגל 27492461 angelbo@bezeqin גורדון 3 נתניה     528844822

14369 נמרוד גולן 31689508 nimgolan@gmail.c ת.ד .35260 תל אביב 61351   544275638

14370 ענבל לוי 36173961 edill2@walla.co.il91/1 עמק החולה מודיעין     509739817

14371 ענבל לוי 36173961 edill2@walla.co.il91/1 עמק החולה מודיעין     509739817

14372 אליאור יום טוב 3.02E+08 eli5088@walla.co. בן גוריון 50/1 אור יהודה 60200   546988290 36343830

14373 ענת קפלון 24972358 dkl2905@013net.n דרך הים 102 חיפה 34746   549997873

14374 עודד לבני 856922 olivni@gmail.com דוד שמעוני 14 הרצליה 46367   773300605 5.44E+08

14375 איגור ברש 3.06E+08 barash.igor@gmai משה פורר 12/6 רחובות 76653   08‐9349690 05781‐320

14376 orli edry 3.02E+08 orlie84@walla.co. הדקל כרמיאל     524605857

14377 ליאת גורדון 36860781 1unicorn1@gmail. הרדוף 5א חיפה 34747   543534909

14378 הראל מור 22507651 HAREMOR@ZAHA מאיר יערי 28 ראשון לציון     523678066

14379 הראל מור 22507651 HAREMOR@ZAHA מאיר יערי 28 ראשון לציון     523678066

14380 תמר רן 1701994 noamran@gmail.c הדודאים 3 רמת אפעל 52960   03‐6357788 5.06E+08

14381 תמר רן 1701994 noamran@gmail.c הדודאים 3 רמת אפעל 52960   03‐6357788 5.06E+08

14382 יאיר שלו 43554047 yairishalev@hotm מוצא עלית 11 מוצא עלית 90820   25346565 5.42E+08

14383 יצחק וייסבורד 3.07E+08 igor1938@gmail.c16/6 זלמן שניאור חיפה 32544   054‐4936878 04‐822946

14384 עינת שטלצר 32036618 sea@012.net.il גבעת שמואהרימון 4 54403   03‐5328559 050‐56455 03‐9282140

14385 עינת שטלצר 32036618 sea@012.net.il גבעת שמואהרימון 4 54403   03‐5328559 050‐56455 03‐9282140

14386 יצחק פינטו 39777388 itsikp9@walla.co.i מושב תפרח 35 תפרח 85285   527264411

14387 יצחק פינטו 39777388 itsikp9@walla.co.i מושב תפרח 35 תפרח 85285   527264411

14388 נאור אלוש 34021121 naor889@walla.co הרצל 76 באר שבע 84221   526607788 86237441

14389 נאור אלוש 34021121 naor889@walla.co הרצל 76 באר שבע 84221   526607788 86237441

14390 מאיר רביב 57848996 dvirisa@yahoo.com נוטמן 26 רחובות     077‐5301165 5.26E+08

14391 מאיר רביב 57848996 dvirisa@yahoo.com נוטמן 26 רחובות     077‐5301165 5.26E+08

14392 אייל גלעד 33400466 iegilad@gmail.com מקור חיים 9/8 ירושלים 93465   546898955

14393 אייל גלעד 33400466 iegilad@gmail.com מקור חיים 9/8 ירושלים 93465   546898955

14394 אייל גלעד 33400466 iegilad@gmail.com מקור חיים 9/8 ירושלים 93465   546898955

14395 פנחס לוי 10951713 pl@barak.net.il בראנד 3 ירושלים     544639576

14396 ג'מיל אלתאג'י 56860299 altajij@gmail.com רמלה ותל‐אהרצל 49 72406   543551055 89253704

14397 ג'מיל אלתאג'י 56860299 altajij@gmail.com רמלה ותל‐אהרצל 49 72406   543551055 89253704

14398 גיל שטרנליב 32165201 pita21@walla.com ברנר 62 פ"ת 49383   544809399

14399 Ian Cohen 15951924 iancohen@013.neNesher 6/13 Jerusalem 93852   26761977 5.06E+08 37601198



14400 ראובן סהר   renolica@bezeqin סטפן וויס 25 חיפה 35439   523660700

14401 גנדי סולודקי 3.17E+08 gena65@gmail.co הרצל 58 רמת‐גן 52421   052‐2923739

14402 גנדי סולודקי 3.17E+08 gena65@gmail.co הרצל 58 רמת‐גן 52421   052‐2923739

14403 אוהד לפידות 35933134 lapidot14@gmail.c חי"ש 21 ראשל"צ     522807368

14404 אוהד לפידות 35933134 lapidot14@gmail.c חי"ש 21 ראשל"צ     522807368

14405 בני הלפרין 57062002 bhalperin@gmail.c יוסף 93 מודיעין 71724   544566100

14406 בני הלפרין 57062002 bhalperin@gmail.c יוסף 93 מודיעין 71724   544566100

14407 לב זיגמן 66552159 l_zigman@yahoo.c דרך צרפת 76 חיפה 35436   506472747

14408 לב זיגמן 66552159 l_zigman@yahoo.c דרך צרפת 76 חיפה 35436   506472747

14409 צביקה ביניש 23051717 hrd@caol.co.il יצחק רבין 42 א טבעון     525612710

14410 צביקה ביניש 23051717 hrd@caol.co.il יצחק רבין 42 א טבעון     525612710

14411 ברוך חלפון 22493720 tzahi86@bezeqint פרס 6 א' משה מזכרת בתי     506586601

14412 יואב רון 52694205 yo1av.ro1n1121@ בית יוסף 8/8 ראשון לציון     5266164080

14413 ישראל בן יקר 22502488 ibn@012.net.il קדמה 18 פרדס חנה      052‐2401802

14415 אהוד שש 22360135 udisass@gmail.com קיבוץ נצנים קיבוץ נצנים     545303122

14416 צמח גרין 13543723 zemach.green@gm10 שני 27 דירה מודיעין 71726   89751867 5.47E+08

14417 צמח גרין 13543723 zemach.green@gm10 שני 27 דירה מודיעין 71726   89751867 5.47E+08

14418 אלי רייני 22483481 rainey@012.net.il עומרי 22 באר‐שבע 84465   052‐2627602 08‐643960 08‐6439606

14419 אלי רייני 22483481 rainey@012.net.il עומרי 22 באר‐שבע 84465   052‐2627602 08‐643960 08‐6439606

14420 איציק צבי 57468126 itzikz@012.net.il החרצית 18 חולון 58457   054‐4542243

14421 איציק צבי 57468126 itzikz@012.net.il החרצית 18 חולון 58457   054‐4542243

14423 coby horn 55372957 cobyh@amit.co.il דה שליט 5 חולון 58444   054‐5616624

14424 אבי גרוס 33344334 avigros@hotmail.c בלקינד 2 ראשל"צ 75316   050‐5483083

14425 יאן צ'רנייבסקי 3.07E+08 yan_c@walla.co.il5 יוכבד בת מרים באר שבע 84646   52860063 8424670

14426 יאן צ'רנייבסקי 3.07E+08 yan_c@walla.co.il5 יוכבד בת מרים באר שבע 84646   52860063 8424670

14428 David David 1.11E+08 doovidb@yahoo.c אבא חושי 1 חיפה 36000   505555564 48399284

14429 רון פירוסטלה 58104266 ron88@zahav.net. נהר הירדן 113 מודיעין     523280337

14430 רון בנארי 40448458 ronbenari@walla.c קיבוץ נצר סנצר‐סרני 70395   0523‐862977 08‐927834

14431 אילן בן יהושע 54673355 ilan_by@zahav.ne7/6 כנסת ישראל פתח תקוה 49244   03‐9324346 050‐36119 03‐5471417

14432 אילן בן יהושע 54673355 ilan_by@zahav.ne7/6 כנסת ישראל פתח תקוה 49244   03‐9324346 050‐36119 03‐5471417

14433 איתן הדר 22736268 ethan@hcs.co.il הדס 16 נשר     48216842

14434 איתן הדר 22736268 ethan@hcs.co.il הדס 16 נשר     48216842

14435 מיכאל גרינברג 3.09E+08 ztorage@yahoo.co10 הבעל שם טוב אשדוד 77391   054‐2288615

14436 gb, צור 58323619 tzur100@zahav.ne אבאחימאיר 4 גדרה 70700   528595001

14437 gb, צור 58323619 tzur100@zahav.ne אבאחימאיר 4 גדרה 70700   528595001

14438 צבי לבנת 3822202 tzvil1@bezeqint.n5‐קורצ'אק יאנוש נתניה 42495 98653312 5.46E+08

14439 אולגה רויזמן 3.22E+08 JENYA87@GMAIL.14\895' קרית שמונהאשכול ב 11522   546390448 5.78E+08

14440 צביקה ליברמן 54113196 zvi1781@netvision131/5 חזון איש ר"ג 52370   36781781 5.24E+08 37333795

14441 צביקה ליברמן 54113196 zvi1781@netvision131/5 חזון איש ר"ג 52370   36781781 5.24E+08 37333795

14442 לינה לבבי 3.07E+08 amod1965@walla בורוכוב45 גבעתיים     507476766

14443 לינה לבבי 3.07E+08 amod1965@walla בורוכוב45 גבעתיים     507476766

14444 רחל בן יהודה 68842723 BRACHEL@ACTCO מפלים 6 שימשית 17906   46012105

14445 רחל בן יהודה 68842723 BRACHEL@ACTCO מפלים 6 שימשית 17906   46012105

14446  דוד גולן 57051021 adaryardengolan@1/5 יעקוב ברגר ירושלים 93265   26790444

14447  דוד גולן 57051021 adaryardengolan@1/5 יעקוב ברגר ירושלים 93265   26790444

14448 רונית כחלון 57791154 ronit_6@012.net.i המייסדים 2 ירושלים 96224   050‐7294041 02‐6424035

14449 ישראל בן שוהם 27490002 izibs@bezeqint.ne אנה פרנק 2 בת ים     35518435 5.24E+08 39522839

14450 טל לוי 40191876 tallevy@hotmail.cהאלמוג 29 דירה מעלה אדומ     528309065 5.24E+08

14451 סימון אקושוילי 3.12E+08 Eremit@walla.com גרינבוים 15/2 לוד     544911488

14452 סימון אקושוילי 3.12E+08 Eremit@walla.com גרינבוים 15/2 לוד     544911488

14453 אלכס גלרשטיין 3.1E+08 mazay29@gmail.cהבריגדה היהודית נתניה     524262216

14454 אלכס גלרשטיין 3.1E+08 mazay29@gmail.cהבריגדה היהודית נתניה     524262216

14455 יאיר חי 37305182 hoz12@walla.co.ilניקנור 218 דירה ירושלים 93307   507874201

14456 יאיר חי 37305182 hoz12@walla.co.ilניקנור 218 דירה ירושלים 93307   507874201

14457 בניהו טהבש 65756447 b050815009@gma2/5 שמואל יפה ירושלים     508150009 5.26E+08 7.77E+08

14458 בניהו טהבש 65756447 b050815009@gma2/5 שמואל יפה ירושלים     508150009 5.26E+08 7.77E+08

14459 אייל שאער 24531568 eayl@bezeqint.ne בורוכוב 3 רחובות 76405   578178615 89362334 89474140

14460 אייל שאער 24531568 eayl@bezeqint.ne בורוכוב 3 רחובות 76405   578178615 89362334 89474140

14461 איליה גולדנשטיין 3.07E+08 ilya.elina@gmail.c הציונות 42 אשדוד 77456   88691218 5.23E+08

14462 איליה גולדנשטיין 3.07E+08 ilya.elina@gmail.c הציונות 42 אשדוד 77456   88691218 5.23E+08

14463 אהרן שוסטר 54163761 aaron_s@magen.o 1 קיבוץ מגן ד 85465   547915710 89983229

14464 אהרן שוסטר 54163761 aaron_s@magen.o 1 קיבוץ מגן ד 85465   547915710 89983229

14465 אריק מלכה 2E+08 eric.malka@gmail תורמוס 139 ב' כפר יונה 40300   09‐8943661 050‐67744

14467 Stanislav Lvovsky 3.14E+08 slavik.lvovsky@gmDavidzon 6 Rishon LeZ 75357   545721618

14468 אולגה גרוזמן 3.14E+08 ilyagr@013.net.il אילויצקי 4 פתח תקוה 49474   544296106

14469 אולגה גרוזמן 3.14E+08 ilyagr@013.net.il אילויצקי 4 פתח תקוה 49474   544296106

14470 שרית סגלוב 34129569 saritsegalov@wall אזר 105 כפר סבא 44505   522291477

14471 שרית סגלוב 34129569 saritsegalov@wall אזר 105 כפר סבא 44505   522291477

14472 אייזיק סימן טוב 22103238 ayzik39@walla.com שנקין 5 ראשון לציון     508238884

14473 אייזיק סימן טוב 22103238 ayzik39@walla.com שנקין 5 ראשון לציון     508238884

14474 tal chemi 28710671 talnurit@012.net.i אוסישקין 38 תל אביב     528396908

14475 ערן לוי 39230552 eranlevimail@gma מושב בית הבית הגדי 275 85385   542493033

14476 יצחק שטיינר 56502248 ismn1@012.net.il נוף הכרמל 48/5 קרית אתא 28032   04‐8451013 054‐72998

14477 יצחק שטיינר 56502248 ismn1@012.net.il נוף הכרמל 48/5 קרית אתא 28032   04‐8451013 054‐72998

14478 גיל שורצברג 28013217 gilsc@homeil.com חנקין 11 חולון 58275   36518392 5.23E+08

14479 שרון שיינגרטן 59220533 sharon@neatstitch ת.ד .152 ציפורי     528,508,090

14480 רותם שגב 36559359 rotemsegev@hotm שקמים 26 קרית ים 29070   528875486

14481 רותם שגב 36559359 rotemsegev@hotm שקמים 26 קרית ים 29070   528875486

14482 רינה בנק 3.06E+08 rinkag@WINDOW סנונית 261/1 פרדס חנה 37000   544712615

14483 דוב רייבר 3.07E+08 raiberdov@gmail.c הערבה 4/5 קרית מוצקי     506545454

14484 דוב רייבר 3.07E+08 raiberdov@gmail.c הערבה 4/5 קרית מוצקי     506545454

14486 KOBI MALUL 29740214 kobi2727@gmail.c פרדס 527 JERUSALEM 97471   779321321 7.75E+08



14487 שמואל כהן אמין 57168866 shmuelc@bsel.co. אלתרמן 10 ראשון לציון 75741   39526655 5.48E+08

14488 שמואל כהן אמין 57168866 shmuelc@bsel.co. אלתרמן 10 ראשון לציון 75741   39526655 5.48E+08

14489 יוסף מרגלית 8425639 yosim@yahoo.com ויתקין 19 תל אביב 63474   35464642 5.29E+08 35463152

14490 עמית כהן 28560464 bunnana@gmail.c חצב 84 בת חפר     509755073

14491 אופיר סינה 40701633 ofirsina1@walla.co דרך חברון 88 ירושלים     773435378 5.07E+08

14492 רעיה גרינשטיין 51228252 rayagr@gmail.com העליה 28 נהריה   052‐3351225

14493 רעיה גרינשטיין 51228252 rayagr@gmail.com העליה 28 נהריה   052‐3351225

14494 אבי דגמי 23766249 avi30m@walla.co. לחי 71 תל אביב 67623   547207690

14495 אבי דגמי 23766249 avi30m@walla.co. לחי 71 תל אביב 67623   547207690

14496 איל עוזסיני 39644836 ozsinay@hotmail.c68 שלמה המלך באר שבע     547598551

14497 שי יגנה 17938994 shay140@walla.co דרך המצוק 2 פוריה עלית     506267435

14498 שי יגנה 17938994 shay140@walla.co דרך המצוק 2 פוריה עלית     506267435

14499 אבי ביטון 26666776 angle4angle@hotm דוידאשווילי 3 קריית אתא     545609916

14500 אבי ביטון 26666776 angle4angle@hotm דוידאשווילי 3 קריית אתא     545609916

14501 שוחרט טמירוב 3.27E+08 shuha19@walla.co הנצי"ב 6/6 חדרה 38365   46213374

14502 יבגני קמישב 3.1E+08 kamyshev@bezeq ההרדופים 3/8 יקנעם     522616424

14503 יבגני קמישב 3.1E+08 kamyshev@bezeq ההרדופים 3/8 יקנעם     522616424

14504 טללית פרוינד 31546278 tlalit.f@gmail.com האלון 13 אבן יהודה     054‐4569130

14505 טללית פרוינד 31546278 tlalit.f@gmail.com האלון 13 אבן יהודה     054‐4569130

14506 יפית אברהם 28494839 yafit‐av@barak.ne7 שדרת התמרים רמת גן 52602   054‐5772767

14507 יפית אברהם 28494839 yafit‐av@barak.ne7 שדרת התמרים רמת גן 52602   054‐5772767

14508 יצחק מינץ 713388 itzchak34@walla.c מבוא יוטבתה 2 ירושלים 97755   25813711 5.46E+08

14509 יצחק מינץ 713388 itzchak34@walla.c מבוא יוטבתה 2 ירושלים 97755   25813711 5.46E+08

14510 שחר קרמר 34221374 kramer@013.net ברזיל 18 ת"א 69641   054‐7225550

14511 גלי שלזינגר 22552194 gali.schlesinger@b מבצע קדש 17 מודיעין 71720   544972150

14513 אור ברק 3.01E+08 or_barak@nana.co יקינתון 16 נתניה 42207   544457260

14514 אור ברק 3.01E+08 or_barak@nana.co יקינתון 16 נתניה 42207   544457260

14515 רועי מונטג 36408607 roe0250@walla.co התחיה רעננה 43519   526766622

14516 אבי שטימברג 25560426 1shani78@walla.c16/6 פנחס ספיר קרית מוצקי     052‐4290172

14517 אבי שטימברג 25560426 1shani78@walla.c16/6 פנחס ספיר קרית מוצקי     052‐4290172

14518 מוטי אנקרי 28078947 moti787@bezeqin תירוש 562/2 ירושלים     26764814 5.07E+08

14520 שלמה אלאלוף 69738961 kurtamir@gmail.co מצדה 109 אשדוד     547908002

14521 שלמה אלאלוף 69738961 kurtamir@gmail.co מצדה 109 אשדוד     547908002

14522 ורד קויתי 27499656 VERED@argo.co.IL פיארברג 1 חיפה 32447   050‐6436664

14523 ורד קויתי 27499656 VERED@argo.co.IL פיארברג 1 חיפה 32447   050‐6436664

14524 אבישג רוזנבלום 3.05E+08 avishagro@gmail.c 17 סופר חתם ביתר 25806618

14525 אבישג רוזנבלום 3.05E+08 avishagro@gmail.c חתם סופר 17 ביתר     25806618

14526 יונתן הוניג 21357421 jonatan.honig@ec תרשיש 14 קדומים 44856   549268304

14527 יונתן הוניג 21357421 jonatan.honig@ec תרשיש 14 קדומים 44856   549268304

14528 יורם פלנר 51797934 yor0202@walla.co הרימון 18 א בנימינה 30500   04‐6180185 050‐52140 04‐6180184

14529 יורם פלנר 51797934 yor0202@walla.co הרימון 18 א בנימינה 30500   04‐6180185 050‐52140 04‐6180184

14530 רמי איסקוב 58665043 rami0306@walla.c השיריונאי 5 ירושלים     544338274

14531 רמי איסקוב 58665043 rami0306@walla.c השיריונאי 5 ירושלים     544338274

14532 חייסה איסייביץ 3.12E+08 haisa.isayevich@g31 המעיין 9 דירה ראשון לציון     39507844 5.47E+08

14533 חייסה איסייביץ 3.12E+08 haisa.isayevich@g31 המעיין 9 דירה ראשון לציון     39507844 5.47E+08

14534 אופיר ארז 40189698 ofirez@gmail.com האצל 552 עפרה 90627   547300565

14535 אופיר ארז 40189698 ofirez@gmail.com האצל 552 עפרה 90627   547300565

14537 מוטי שמאי 55684286 moti0203@bezeqi כצנלסון 1 ראשון     522589454

14538 בר דרעי 37966686 deri1985@gmail.c יהודה הלוי 14 אופקים     504987677

14539 בר דרעי 37966686 deri1985@gmail.c יהודה הלוי 14 אופקים     504987677

14540 גדעון חסון 57202459 gideon_hasson@w אורט 14/ב אשקלון     077‐4668466 050‐44447

14541 גדעון חסון 57202459 gideon_hasson@w אורט 14/ב אשקלון     077‐4668466 050‐44447

14542 גדעון חסון 57202999 gideon_hasson@w אורט 14/ב אשקלון     077‐4668466 050‐44447

14543 גדעון חסון 57202999 gideon_hasson@w אורט 14/ב אשקלון     077‐4668466 050‐44447

14544 ליאת סלמן 39735964 liatsalman@gmail הירדן 96 רמת גן     546202754 5.78E+08

14545 יוסף הרי 6438519 joseph_h@012.ne דישראלי 61א חיפה 34333   48151171 5.07E+08

14546 יוסף הרי 6438519 joseph_h@012.ne דישראלי 61א חיפה 34333   48151171 5.07E+08

14547 פטריק גנצולה 14311021 pgantchoula@hot בסמת 4ג' שהם 60850   506905384 39357772

14548 פטריק גנצולה 14311021 pgantchoula@hot בסמת 4ג' שהם 60850   506905384 39357772

14549 אלי קנר 50431758 elikaner@yahoo.c עצמון 33 רעות 71908   054‐5788888

14550 אלי קנר 50431758 elikaner@yahoo.c עצמון 33 רעות 71908   054‐5788888

14551 דנה ליבוביץ לוי 34163089 danalevyl@gmail.c שלונסקי 28 חיפה 34987   506831831 5.09E+08

14552 דנה ליבוביץ לוי 34163089 danalevyl@gmail.c שלונסקי 28 חיפה 34987   506831831 5.09E+08

14553 אני שמשי 3.04E+08 anriana@017.net. הפלמ"ח 3 כפר אזר 55905   544799427

14554 יוסף נמדר 48745244 namdars@walla.co הרא"ה 261 רמת גן 52332   36769064 5.47E+08

14555 יוסף נמדר 48745244 namdars@walla.co הרא"ה 261 רמת גן 52332   36769064 5.47E+08

14556 אברהם אילון 59623835 ayalonav@bezeqin שלונסקי 41 תל אביב 69400   052‐5000266

14557 אמציה יפהר 22035794 a.yifhar@gmail.co בית יצחק בית יצחק     549222063

14558 אמציה יפהר 22035794 a.yifhar@gmail.co בית יצחק בית יצחק     549222063

14559 לרה ינקלסון 14143978 eliyankelson@hot אסתר רבין 77 חיפה 34987   523227972 04‐8242516

14560 לרה ינקלסון 14143978 eliyankelson@hot אסתר רבין 77 חיפה 34987   523227972 04‐8242516

14561 oded ofer 25308503 oded12108@netv בת נדיב מעלה אדומ     504583140

14565 מרדכי שמעונוב 56755010 dr_shim@netvivio האצל 27 הוד השרון 45512   546667655

14566 שירי ויסמן 29620986 weiser100@gmail מאיר שפיה 10 פתח תקוה     03‐9229193 052‐61489

14567 שירי ויסמן 29620986 weiser100@gmail מאיר שפיה 10 פתח תקוה     03‐9229193 052‐61489

14568 עמנואל פרישר 11097599 emik1@013.net.il ביאליק 149/5 באר שבע 84308   548081183 86230299

14569 עמנואל פרישר 11097599 emik1@013.net.il ביאליק 149/5 באר שבע 84308   548081183 86230299

14570 שמוליק בכר 38600581 hapoel@vmail.co. כצנלסון 119 ב גבעתיים     054‐7480677

14571 שמוליק בכר 38600581 hapoel@vmail.co. כצנלסון 119 גבעתיים     054‐7480677

14572 עופר טל שחר 56136336 kalia@zahav.net.il שטרייכמן 14 תל אביב 69671   506282169 36999787

14573 עופר טל שחר 56136336 kalia@zahav.net.il שטרייכמן 14 תל אביב 69671   506282169 36999787

14574 אברהם מזרחי 57813800 avim25@walla.com7\27 פנחס ספיר קרית ים 29082   525524166



14575 אברהם מזרחי 57813800 avim25@walla.com7\27 פנחס ספיר קרית ים 29082   525524166

14576 Ghassan Monayer 24772568 monayerg@015.neGolomb 45 לוד 71224   526665533 89252253

14577 שי יפרח 34030379 shayif2@walla.com אדורים 241/9 קרית גת 82010   578122488

14578 שי יפרח 34030379 shayif2@walla.com אדורים 241/9 קרית גת 82010   578122488

14579 עמירם רבן 54120027 raban_a@walla.co הרקפות 20 חיפה 34745   523997194

14580 עמירם רבן 54120027 raban_a@walla.co הרקפות 20 חיפה 34745   523997194

14581 קובי מכני 28712412 kobime@bezeqintעמק חפר 10א די כפר סבא     052‐4679888

14582 קובי מכני 28712412 kobime@bezeqintעמק חפר 10א די כפר סבא     052‐4679888

14583 מלי לב 2E+08 makyl1@013.net זכריה 12 בני ברק 51540   527636374

14584 דינה עזרא 50225606 DORONM12@SMI הירדן 8 רמלה     89236953 5.42E+08

14585 דינה עזרא 50225606 DORONM12@SMI הירדן 8 רמלה     89236953 5.42E+08

14586 יורי אקסלרוד 3.19E+08 yaxelrod@nortel.c צמרות 4 לוד     03‐9763136

14587 מריאנה ויינשטיין 14865943 r0nmar@012.net.i הגפן 1/1 ראשון לציון     526771861

14588 מריאנה ויינשטיין 14865943 r0nmar@012.net.i הגפן 1/1 ראשון לציון     526771861

14589 NOAM SEGAL 56462195 noam@shalag.co.i  שמיר 110 קבוץ שמיר 12135   544273396

14590 NOAM SEGAL 56462195 noam@shalag.co.i  שמיר 110 קבוץ שמיר 12135   544273396

14591 NOAM SEGAL 56462195 noam@shalag.co.i  שמיר 110 קבוץ שמיר 12135   544273396

14592 shlomo ilbershtein   shlomi079@walla. יצחק רבין 22 חולון 58451   35519726 057‐81964

14593 shlomo ilbershtein 54304720 shlomi079@walla. יצחק רבין 22 חולון 58451   35519726 057‐81964

14594 יואב כהן 28446482 cohen.yoav@gma ברזאני 7 תל אביב     528201757

14595 יואב כהן 28446482 cohen.yoav@gma ברזאני 7 תל אביב     528201757

14596 oscar baum 15437833 oskar74@bezeqint14 חטיבת הנגב כרמיאל 21991   49984117 5.44E+08

14597 הורביץ‐קולקעירית 28537603 kulka@zahav.net.i משק 57 בן שמן 73115   052‐3376199

14598 הורביץ‐קולקעירית 28537603 kulka@zahav.net.i משק 57 בן שמן 73115   052‐3376199

14599 סבטלנה גר 3.14E+08 svetic27@window לאון בלום 8 חיפה     526957009

14600 סבטלנה גר 3.14E+08 svetic27@window לאון בלום 8 חיפה     526957009

ישראל משה14601 פרידמן 53361796 fridman31@bezeq ראב"ד 25 ב"ב     36187552 5.04E+08

ישראל משה14602 פרידמן 53361796 fridman31@bezeq ראב"ד 25 ב"ב     36187552 5.04E+08

14603 איתן אביטל 34875591 eytan2004@gmail העמק 71/1 עפולה     524413995

14604 אביבית איפרגן 46235693 avivit.ifergan@gm הברוש 31/1 טירת כרמל 39117   528586516

14605 יריב דנציגר 22267801 ydanziger@gmail.c חיים ברלב 17 אור יהודה 60418   057‐8151204

14606 מאיר קוגמן 57417511 kogman@colman. ברזיל 3 תל אביב     052‐5646565

14607 אורית ברוך 25689597 baorit@zahav.net משה שרת 54 א' קריית חיים     054‐5574128

14608 אורית ברוך 25689597 baorit@zahav.net משה שרת 54 א' קריית חיים     054‐5574128

14609 תמר ברק 57128936 sigal_barak@hotm כמון כמון 20772   49883011 5.46E+08

14610 תמר ברק 57128936 sigal_barak@hotm כמון כמון 20772 49883011 5.46E+08

14611 רווית עברון 25162025 ravit@selaw.co.il השקמה 7 פתח תקווה     545651272

14612 יניב הקר 34926923 yhk220278@netviעונות השנה 2 די נס‐ציונה     052‐2928037 08‐930234

14613 יניב הקר 34926923 yhk220278@netviעונות השנה 2 די נס‐ציונה     052‐2928037 08‐930234

14614 אבי כהן נעימי 24833501 n_avi@hotmail.co עצמאות 15 אור יהודה 60350   548066162 7.75E+08

14615 אבי כהן נעימי 24833501 n_avi@hotmail.co עצמאות 15 אור יהודה 60350   548066162 7.75E+08

14616 נעמי דובינסקי 52773884 nomi_du@walla.c מצפה13 גבעת זאב 90917   25362523 25362523

14617 נעמי דובינסקי 52773884 nomi_du@walla.c מצפה 13 גבעת זאב 90917   25362523

14618 רז נתיב 34514521 raznativ@gmail.co‐ קיבוץ מזרע 19312   052‐7950618

14619 דורון לוי 24115883 bdl017@motorola פלדי 7 רחובות 76248   505813483

14620 דורון לוי 24115883 bdl017@motorola פלדי 7 רחובות 76248   505813483

14622 מארק גו 3.14E+08 markgo1@bezeqin רמבם פ"ת     0524‐231003

14623 מארק גו 3.14E+08 markgo1@bezeqin רמבם פ"ת     0524‐231003

14624 יוסף דוד כהן 28948024 yosicohen3@beze נהר הירדן 56/4 בית שמש     29996493 5.04E+08 29996493

14625 ויטלי רוזנפלד 3.09E+08 vitalyroz@gmail.co דרויאנוב 6 תל אביב 63143   03‐6295673 050‐88077

14626 אורן בלנק 29421757 orenbl@matrix.co עודד 9 רמת גן 52223   052‐3704832

14627 אורן בלנק 29421757 orenbl@matrix.co עודד 9 רמת גן 52223   052‐3704832

14628 alexsi sudneko 3.12E+08 sana@012.net.il bulv.tel hai 51 ashdod 77510   88659066 5.45E+08

14629 alexsi sudneko 3.12E+08 sana@012.net.il bulv.tel hai 51 ashdod 77510   88659066 5.45E+08

14632 Izhak Ceplovich 3.04E+08 alinacep@013.net Hayam road 160Haifa 34890   04‐8362618 052‐88174

14633 חביב מסעד 29869104 haviv75@013.net מר יעקב יפיע 16955   052‐3715111

14634 אלכסנדר פויגל 3.06E+08 alexf@rail.co.il ווגווד 12 חיפה 34635   48564674 5.04E+08 48564610

14635 ניר שחר 32216871 nshahar@gmail.co משה שרת 16 כפר סבא 44458   547795733

14636 ניר שחר 32216871 nshahar@gmail.co משה שרת 16 כפר סבא 44458   547795733

14637 מיכאל סמוטריצקי 3.13E+08 michaels1963@gm09 מורדי הגטאות קרית אתא     054‐7780260

14638 מיכאל סמוטריצקי 3.13E+08 michaels1963@gm09 מורדי הגטאות קרית אתא     054‐7780260

14639 רוזט אלהרר 25385212 ROZE_ELARR@WA13/1 נאות בן ציון ירושלים     050‐9093443

14640 רוזט אלהרר 25385212 ROZE_ELARR@WA13/1 נאות בן ציון מצפה יריחו     02‐5324633 050‐90934

14641 לובה קרצמר 3.06E+08 myk@btgil.com הקישון 8 ראשל"צ     050‐9023037 03‐966656

14642 לובה קרצמר 3.06E+08 myk@btgil.com הקישון 8 ראשל"צ     050‐9023037 03‐966656

14643 אורן אלישע 35821255 orenelis@gmail.co הדקלים 7 רמת גן     03‐6440413 054‐65436

14644 שי ידגר ידגר 54272695 yadgr6969@walla וינגייט 34 תל אביב     509106060

14645 שי ידגר ידגר 54272695 yadgr6969@walla וינגייט 34 תל אביב     509106060

14648 alex katz 3.1E+08 faina.katz@gmail.cdavid alazar 19/beer sheva     509122437

14649 טל שרון 66203084 taltal_sharon@hot פרישמן 68 תל אביב 64383   544746326

14650 י קטורזה 22153332 yora_k@017.net.il הרצל 44 הוד השרון     545449968

14651 י קטורזה 22153332 yora_k@017.net.il הרצל 44 הוד השרון     545449968

14652 אסף יעקבי כרנלי 14295562 assaf.anat@gmail. הוד 5 פרדס חנה 37013   04‐6271479 050‐56477

14653 אסף יעקבי כרנלי 14295562 assaf.anat@gmail. הוד 5 פרדס חנה 37013   04‐6271479 050‐56477

14654 מיכאל פלאש 32760894 diki‐miki@013.net התפוצות 32 א רמת גן     523790933

14655 בוריס מדבדובסקי 3.12E+08 borimed1@hotma הצבעוני 16/10 ראשל"צ     054‐4497797

14656 בוריס מדבדובסקי 3.12E+08 borimed1@hotma הצבעוני 16/10 ראשל"צ     054‐4497797

14657 גיא גולן 3E+08 guygolan8@gmail מזל אריה 13 הוד השרון     543172117

14658 noor hayek 3.01E+08 hayek_hosam@ya 0 eilaboun     542272678

14659 שמעון אלקובי 33816273 shimi771@walla.c206/18 רמת צבי זכרון יעקב 30900   548118000 7.73E+08

14660 שמעון אלקובי 33816273 shimi771@walla.c206/18 רמת צבי זכרון יעקב 30900   548118000 7.73E+08

14661 אסף כץ 24056046 as‐ir@inter.net.il רמות מנשהבית 31 בהרחבה 19245   778120042 8190228 ‐ 



14662 אסף כץ 24056046 as‐ir@inter.net.il רמות מנשהבית 31 בהרחבה 19245   778120042 8190228 ‐ 

14663 AVI LEVI 57139024 avigdor63@walla. דובדבן36 טבריה     506657775

14665 אייל ניסים 24330441 eyaln69@012.net. אדמונד פלג52 חיפה     054‐7593305

14666 אייל ניסים 24330441 eyaln69@012.net. אדמונד פלג52 חיפה     054‐7593305

14667 רועי בשארי 53043964 roei_721@walla.c זולצר 15 תל אביב 66834   507393903 37369923

14668 רועי בשארי 53043964 roei_721@walla.c זולצר 15 תל אביב 66834   507393903 37369923

14669 אבי רוד 14462956 avirud1@gmail.co חנקן 9 להבים 85338   052‐3634687 08‐651358

14670 בני ויזנר 25228479 tzkr@walla.com השומר 13 ראשל"צ     522527494

14671 יוסי דניאל 24392243 dannyy@netvision הסחלב 8א רעננה     09‐7749991

14672 רותם בן לולו 37232295 rotem42@gmail.co קדיש לוז 8/63 ירושלים 96920   524223783

14673 רותם בן לולו 37232295 rotem42@gmail.co קדיש לוז 8/63 ירושלים 96920   524223783

14674 alexander shif 3.09E+08 alexshif@yahoo.co4 מיכאל וחנה לוין ראשון לציון 75380   03‐9454277 057‐56582

14675 קובי אבוטבול 31892540 ko343@bezeqint.n0/8 לואי פיקארד באר שבע 84710   054‐6374141 08‐648234

14676 אחיה שילון 50538693 ashilon@013.net.i דניה 6 חיפה     524357080

14678 עזרא בן ימיני 1214378 ezben4@gmail.com חבר 6 רמת גן     36740335

14679 עזרא בן ימיני 1214378 ezben4@gmail.com חבר 6 רמת גן     36740335

14680 יעל צור 29576428 yaeltz@gmail.com ספורט 22 חיפה     052‐4731313

14681 יעל צור 29576428 yaeltz@gmail.com ספורט 22 חיפה     052‐4731313

14682 מאיר אליאס 23631468 meir_e@leumi‐car ד.נ עמק שורק גני הדר 76830   523610024

14683 מאיר אליאס 23631468 meir_e@leumi‐car ד.נ עמק שורק גני הדר 76830   523610024

14684 saeed zoabi 20231502 temp_for_times@ben yehoda 25 haifa     547578864

14685 אינה זסלבקי 3.1E+08 inna‐vain@mail.ru 27‐Dec קרית ארבע 90100   504484208

14686 אינה זסלבקי 3.1E+08 inna‐vain@mail.ru 27‐Dec קרית ארבע 90100   504484208

14687 דויד מאן 25483314 YASSO@WALLA.CO לוי אשכול 106 תל אביב 69361   35146476

14688 ערן כרמלי 58138108 carmelie@013.net תש"ח 28 זכרון יעקב 30900   46396961 5.45E+08

14689 ערן כרמלי 58138108 carmelie@013.net תש"ח 28 זכרון יעקב 30900   46396961 5.45E+08

14690 שגיא שחר 2.01E+08 shagi13@012.net. חרמון 24 נהריה     503383335

14691 שגיא שחר 2.01E+08 shagi13@012.net. חרמון 24 נהריה     503383335

14692 טינה אלקנוביץ 3.06E+08 tinaelk@gmail.com הרעות 2 תל מונד 40600   544892168

14693 טינה אלקנוביץ 3.06E+08 tinael@gmail.com הרעות 2 תל מונד 40600   544892168

14694 איציק שלום 59140756 yatzsh@gmail.com שוורצברד 12 ירושלים     050‐6775953

14698 אסתר שניידר 11391331 msbeny@hotmail. דרך יפו 45 תל אביב     545985541 5.46E+08

14699 לנה סנדלר 3.08E+08 helena77ing@gma דוד רמז 12/24 אשקלון     054‐2382722

14700 לנה סנדלר 3.08E+08 helena77ing@gma דוד רמז 12/24 אשקלון     054‐2382722

14701 ילנה ק 3.21E+08 lena.k.28@gmail.c ככ כ55 ככככ 555     545753928

14702 אסתר וינטרוב 63887640 aster100@walla.co 43 יא עפולה 46592911 5.26E+08

14703 אסתר וינטרוב 63887640 aster100@walla.co יא 43 עפולה     46592911 5.26E+08

14704 מלי שוחט 40447609 mali_shochat@ho אסף הרופא 1/6 הוד השרון 45112   050‐6885595

14705 רפאל כהן 7292287 madgnuth@gmail אושה 2 תל אביב 69392   505506695 5.05E+08

14706 רפאל כהן 7292287 madgnuth@gmail אושה 2 תל אביב 69392   505506695 5.05E+08

14707 מיכאל אייל 54545777 AYALROAD@WALL25/10 ויניק מאיר ראשון לציון     39469491 5.06E+08 88505555

14708 מיכאל אייל 54545777 AYALROAD@WALL25/10 ויניק מאיר ראשון לציון     39469491 5.06E+08 88505555

14709 אברהם קרן 51957702 rivka_k@netvision צוקרמן 21 יהוד 56201   524236599 35364465 35364465

14710 אורית זלוף 32211807 erezai9@gmail.com מוצקין 22 נתניה     545208236

14711 עידן צבי 3E+08 idanzvi@gmail.com ההדרים 44 כפר בילו ב'     503503025 5.26E+08

14712 עידן צבי 3E+08 idanzvi@gmail.com ההדרים 44 כפר בילו ב'     503503025 5.26E+08

14713 חיים סגל 50740679 adv_c_s@smil.co.i הראה 5 רחובות 76200   522518077 89453824 89459969

14714 חיים חיים 50740679 adv_c_s@smil.co.i הראה 5 רחובות 76200   522518077 89453824 89459969

14715 חנן שנרגס 29473642 snergas@012.net. בני בנימין 1‐1 הרצליה     506790585

14717 סמי סרנגה 52750304 samysar@bezeqin מטולה 6 חולון 58552   054‐2207742 03‐556780

14718 סמי סרנגה 52750304 samysar@bezeqin מטולה 6 חולון 58552   054‐2207742 03‐556780

14719 אברהם קרן 51957702 rivka_k@netvision צוקרמן 21 יהוד 56201   35364465 5.24E+08 35364465

14720 דנית ברנס 38844239 DANIT_BARANES@ אבא הלל סילבר ראשון לציון 75623   524070060

14721 יוסף פלדמן 48570832 malifeldman@gma50.שבטי.ישראל קרית.חיים     544650604

14722 יוסף פלדמן 48570832 malifeldman@gma50.שבטי.ישראל קרית.חיים     544650604

14723 יוסף פלדמן 48570832 malifeldman@gma50.שבטי.ישראל קרית.חיים     544650604

14724 רחל אדי 57477945 edi24@bezeqint.n האורן 21 קרית אתא 28238   544268397

14725 רחל אדי 57477945 edi24@bezeqint.n האורן 21 קרית אתא 28238   544268397

14726 חן הלר 38315990 chenh9@012.co.il ההגנה 16/8 בת‐ים 59512   050‐6408004

14727 חן הלר 38315990 chenh9@012.co.il ההגנה 16/8 בת‐ים 59512   050‐6408004

14728 דניאל פינקלשטיין 3.09E+08 f_ddd@012.net.il הירמוך 3/11 לוד 71476   549992715 5.45E+08

14729 דניאל פינקלשטיין 3.09E+08 f_ddd@012.net.il הירמוך 3/11 לוד 71476   549992715 5.45E+08

14730 בלה טקץ' 16690448 bella.tk@gmail.co החשמונאים 72 קרית מוצקי 26401   48761952 5.49E+08

14731 בלה טקץ' 16690448 bella.tk@gmail.co החשמונאים 72 קרית מוצקי 26401   48761952 5.49E+08

14732 בלה טקץ' 16690448 bella.tk@gmail.co החשמונאים 72 קרית מוצקי 26401   48761952 5.49E+08

14733 rachel sery 51641157 rachel.sery@gmai1 רח איגרת תימן הרצליה 46341   09 9503166 5.04E+08

14734 אירנה נמירובסקי 3.21E+08 irysia@gmail.com גלזר 5 רחובות     544691890

14735 אירנה נמירובסקי 3.21E+08 irysia@gmail.com גלזר 5 רחובות     544691890

14736 אבי ישורון 33217712 avi1yes@gmail.co שקד 28 נהריה 22358   523669252 4920229

14737 אבי ישורון 33217712 avi1yes@gmail.co שקד 28 נהריה 22358   523669252 4920229

14738 דותן כהן 32218588 dotan_anat@walla ריחן 36 ריחן 37870   052‐6873045

14739 דותן כהן 32218588 dotan_anat@walla ריחן 36 ריחן 37870   052‐6873045

14740 שנטל פלדמן 14046908 shantalf@bezeqin ברודצקי 29/18 נתניה 42408   09‐8614160 054‐74076

14741 שנטל פלדמן 14046908 shantalf@bezeqin ברודצקי 29/18 נתניה 42408   09‐8614160 054‐74076

14742 שמואל דהאן 64093719 samdahan@nana. רחבת בן נון 9 באר שבע 84791   08‐6420490 054‐76884

14743 אריק זלישניק 58470543 Arik@alternativa‐i בני ברית 18 חיפה 34752   04‐8251255 054‐64703 04‐8242974

14744 עודי בכור 58639113 udib@bechor.com נווה שלום תל אביב     522537405 98999090 98912592

14745 שלמה לוי 50078344 smll@hotmail.com מגרש 206 כפר חנניה 20108   509545939

14746 שלמה לוי 50078344 smll@hotmail.com מגרש 206 כפר חנניה 20108   509545939

14747 שלמה לוי 50078344 alon‐elah@013.ne מגרש 206 כפר חנניה 20108   509545939

14748 שלמה לוי 50078344 alon‐elah@013.ne מגרש 206 כפר חנניה 20108   509545939

14749 שלמה לוי 50078344 alon‐elah@013.ne מגרש 206 כפר חנניה 20108   509545939



14750 ירון באום 28594752 lbaum@013.net החיטה 303 נהורה 79340   773009996 5.45E+08

14751 ירון באום 28594752 lbaum@013.net החיטה 303 נהורה 79340   773009996 5.45E+08

14752 קובי מוטנר 40397911 kooba10@gmail.co ניר דוד 51 ראשון לציון     523252336

14753 קובי מוטנר 40397911 kooba10@gmail.co ניר דוד 51 ראשון לציון     523252336

14754 מרר יצחק 24093072 itzhakm05@013.n/36 חטיבת הנחל חדרה 38238   77338853 5.42E+08

14755 מרר יצחק 24093072 itzhakm05@013.n/36 חטיבת הנחל חדרה 38238   77338853 5.42E+08

14756 מריאנה טיר 3.03E+08 marianatir@yahoo תל עחי 13 בת ים     523255669

14757 אלמוג לוי 27125541 almog2oo2@walla ג'ורס 38/7 חיפה 35707   077‐3230220 052‐63183

14758 אלמוג לוי 27125541 almog2oo2@walla ג'ורס 38/7 חיפה 35707   077‐3230220 052‐63183

14759 חנה אלטמן 49239 hannaalt@bezeqin הנורית 3 נהריה 22301   054‐5671027

14760 חנה אלטמן 49239 hannaalt@bezeqin הנורית 3 נהריה 22301   054‐5671027

14761 הדסה חמו 45900578 zivamagniv@walla חלוצה 15 מיתר 85025   528093809

14762 הדסה חמו 45900578 zivamagniv@walla חלוצה 15 מיתר 85025   528093809

14763 יעקב אבירם 3243862 J‐AVIRAM@013.ne בורוכוב 31 גבעתיים 53204   35753402 5.46E+08

14764 יעקב אבירם 3243862 J‐AVIRAM@013.ne בורוכוב 31 גבעתיים 53204   35753402 5.46E+08

14765 יעקב אבירם 3243862 J‐AVIRAM@013.ne בורוכוב 31 גבעתיים 53204   35753402 5.46E+08

14766 איתמר אוחיון 38342481 itaoha@yahoo.com מבשרת ציוןהשושנה 35     524338639

14767 איתמר אוחיון 38342481 itaoha@yahoo.com מבשרת ציוןהשושנה 35     524338639

14768 גדי אבני 29385580 gadiavni@yahoo.c עוזי נרקיס חולון 58451   054‐4340433

14769 גדי אבני 29385580 gadiavni@yahoo.c עוזי נרקיס חולון 58451   054‐4340433

14770 אבירם כהן 59756866 aviramco@gmail.c/2 אסתר המלכה מודיעין 71700   054‐5629500 08‐970553

14771 אבירם כהן 59756866 aviramco@gmail.c/2 אסתר המלכה מודיעין 71700   054‐5629500 08‐970553

14772 אבי אלוש 51685725 avi9b@walla.com עכו 56 באר שבע     86440088 5.47E+08

14773 אבי אלוש 51685725 avi9b@walla.com עכו 56 באר שבע     86440088 5.47E+08

14774 אבי אלוש 51685725 avi9b@walla.com עכו 56 באר שבע     86440088 5.47E+08

14775 רן אברהם 58848573 ran‐a@nana.co.il יקנעם עיליתאפון 11/2 20692   04‐9593838 050‐67679

14776 רן אברהם 58848573 ran‐a@nana.co.il יקנעם עיליתאפון 11/2 20692   04‐9593838 050‐67679

14777 מיה מלמד 32239576 mmd@bezeqint.n גיבורי ישראל 11 ראש העין     577520301

14778 מיה מלמד 32239576 mmd@bezeqint.n גיבורי ישראל 11 ראש העין     577520301

14779 אילה עפרון 52037926 efronad@gmail.co רביבים רביבים 85515   08 6562202 054 24012

14780 אילה עפרון 52037926 efronad@gmail.co רביבים רביבים 85515   08 6562202 054 24012

14781 ארנון זהבי 56601131 zahavi@netvision. תבור 4 ראש העין     077‐5250418 052‐37333

14782 ארנון זהבי 56601131 zahavi@netvision. תבור 4 ראש העין     077‐5250418 052‐37333

14783 אסתי כרמי 24177396 stcarmi@walla.com התיכון 4/6 חיפה     773323091 5.05E+08 48645271

14784 אסתי כרמי 24177396 stcarmi@walla.com התיכון 4/6 חיפה     773323091 5.05E+08 48645271

14785 עפרה דוד בן קליין 25304312 ofrak1@gmail.com 27 ניקנור ירושלים 542536011 5.07E+08

14786 טטיאנה קרסנוב 3.14E+08 krasnov@walla.co אברהם פרץ 2 נשר 36680   526878652 39067084

14787 קרסבוב טטיאנה 3.14E+08 krasnov@walla.co אברהם פרץ 2 נשר 36680   526878652 39067084

14788 דוד פרנסיס 56241763 emilia_b@yahoo.c קליבנוב 27א חיפה     523939337 5.22E+08

14789 Slava Shpigelman 3.06E+08 sh.slava@gmail.coMaale Hagiva 7 Ariel     36454960

14790 Slava Shpigelman 3.06E+08 sh.slava@gmail.coMaale Hagiva 7 Ariel     36454960

14791 מיכה מוסקוביץ 33208992 MGEL@ZAHAV.NE הרב גורן ראשון לציון     054‐2101414

14792 מיכה מוסקוביץ 33208992 MGEL@ZAHAV.NE הרב גורן ראשון לציון     054‐2101414

14793 דייל סילברמן 15166721 DALE@t4thotels.c מרגנית 13 תל מונד 40600   524036668

14794 דינה שמעוני 55466890 dinashimoni@gma מבשרת ציוןצבר 15     25332000 5.03E+08 26236188

14795 אביטן בן שמן 28843423 avi_bs@zahav.net15 שרירא שמואל ראשון לציון 75381   077‐5590154 050‐21540 077‐5590154

14796 אביטן בן שמן 28843423 avi_bs@zahav.net15 שרירא שמואל ראשון לציון 75381   077‐5590154 050‐21540 077‐5590154

14797 אביטן בן שמן 28843423 avi_bs@zahav.net15 שרירא שמואל ראשון לציון 75381   050‐2154037

14798 יעקב לרום 51295046 trafo@netvision.n טבצ'ניק 13 פתח תקווה     525917803

14799 יעקב לרום 51295046 trafo@netvision.n טבצ'ניק 13 פתח תקווה     525917803

14800 יעקב לרום 51295046 trafo@netvision.n טבצ'ניק 13 פתח תקווה     525917803

14801 יעקב לרום 51295046 larom6@walla.com טבצ'ניק 13 פתח תקווה     525917803

14802 אלי מוסרי 56528433 vardam@zahav.ne יוספטל 66 בת ים 59507   35528623 5.78E+08

14803 טל חמי 28710671 talnurit@012.net.i אוסישקין 38 תל אביב     528396893

14804 אנטולי ברומברג 3.06E+08 berg15@yandex.ru שטרן 8 ירושלים 96753   504712726 5.45E+08 26429461

14805 אנטולי ברומברג 3.06E+08 berg15@yandex.ru שטרן 8 ירושלים 96753   504712726 5.45E+08 26429461

14806 ניסים עקיבא 68957406 akiva‐n@zahav.ne אדם 608/14 ירושלים     542550040 26781776

14807 ניסים עקיבא 68957406 akiva‐n@zahav.ne אדם 608/14 ירושלים     542550040 26781776

14808 שולמית אברדם 41153222 aberdamsh@walla בן ארצי 19 חיפה 32448   04‐8328336 7.8E+08 04‐8328337

14809 or efron 46258372 orspam@gmail.co 1 kibbutz rev    050‐2132805 08‐656233

14810 מירי סורין 69480689 mirisorin@walla.c אשל 27 מזכרת בתי 76804   08‐9348681 054‐72338

14811 מירי סורין 69480689 mirisorin@walla.c אשל 27 מזכרת בתי 76804   08‐9348681 054‐72338

14812 תובל ברלר 34295675 berler@netvision. שכטר 8 חיפה     0544653219/048323021

14813 תובל ברלר 34295675 berler@netvision. שכטר 8 חיפה     544653219

14814 וולרי שלומוב 3.11E+08 valshal@yahoo.co ברנדס 15 רעננה 43357   545361402 97712359

14816 יוסי דלל 17032285 jobank@walla.com יגאל אלון 12/3 בני ברק 51223   506361787 5.06E+08

14817 יוסי דלל 17032285 jobank@walla.com יגאל אלון 12/3 בני ברק 51223   506361787 5.06E+08

14818 tt tt 59300758 tt@ya.com ddd 888 ffff     39856666

14819 tt tt 59300758 tt@ya.com ddd 888 ffff     39856666

14820 עודד זרחיה 32840563 zrachia.oded@gm בן יהודה 86 הרצליה     504014730

14821 עודד זרחיה 32840563 zrachia.oded@gm בן יהודה 86 הרצליה     504014730

14822 JESSICA TAKIAR 13177357 elior55@hotmail.cdavid raziel 10/ ashkelon     547211596

14823 ליאור חלילי 23685944 liorhal1@gmail.co התור 9 דירה 4 אלעד     504149061

14824 ליאור חלילי 23685944 liorhal1@gmail.co התור 9 דירה 4 אלעד     504149061

14825 ליאור חלילי 23685944 liorhal1@gmail.co התור 9 דירה 4 אלעד     504149061

14826 יסמין בס 40482945 jasmin0610@012.4 ראובן ובת שבע ראשון לציון     503036566

14827 יסמין בס 40482945 jasmin0610@012.4 ראובן ובת שבע ראשון לציון     503036566

14828 דניאל פוטוריאנסק 3.09E+08 dima112@walla.co שור 28 חולון     544555009

14829 שמואל מלכי 10348456 frankam@bezeqin טרלדנו 56 טבריה 14251   46791211 5.24E+13

14830 אייל אליהו 28680098 eyal528@gmail.co נווה עופרה אלון מורה     527710164

14831 אייל אליהו 28680098 eyal528@gmail.co נווה עופרה אלון מורה     527710164

14832 אייל דרהי 29582731 eyaldrhi@walla.co עין‐יהב 50/10 אילת 88270   508854801



14833 inna kamil 3.06E+08 innakamil@gmail.caven 26 maale adu     545993819

14834 תמר אופק 34157693 shkedul@yahoo.co קיבוץ החותרים החות קיבוץ 30870   526640614

14835 תמר אופק 34157693 shkedul@yahoo.co קיבוץ החותרים החות קיבוץ 30870   526640614

14836 איילת זהב 35867597 ayeletz@migdal‐g מושב זרחיה 37 זרחיה 79520   526649273

14837 איילת זהב 35867597 ayeletz@migdal‐g מושב זרחיה 37 זרחיה 79520   526649273

14838 קטי בוחמן 3.12E+08 bbuchman@zahav חידקל 5/2 לוד  ,גני אב     507319690 89206059

14839 קטי בוחמן 3.12E+08 bbuchman@zahav חידקל 5/2 לוד  ,גני אב     507319690 89206059

14840 יהודה אריה אקריש 24443004 yehudaaria@gmai שיקמונה 3/14 חדרה 38284   46201433 5.06E+08 98656628

14841 נדב מאי 43048396 nadav422@hotma קרית ביאליקבן גוריון 55     524020008

14842 רועי דואניס 53005856 roy@easyscreen.u הרצל 81 א' בת ים     502145678 5.07E+08

14843 רועי דואניס 53005856 roy@easyscreen.u הרצל 81 א' בת ים     502145678 5.07E+08

14844 ניר קירשברג 29419009 nir.kirshberg@imd63 משמר הירדן תל אביב 69865   545225229

14846 giora cohen 54574751 giorac112@gmail. ami 12/3 rehovot 76632   89419676 5.23E+08

14847 שרה לביא 7482045 lavisara@post.tau תנועת המרי 6, קרית אונו 55000   03‐5357538 5.07E+08 35349867

14848 שרה לביא 7482045 lavisara@post.tau תנועת המרי 6, קרית אונו 55000   03‐5357538 5.07E+08 35349867

14849 אפרים בנגיאן 22971246 efi‐b@013.net אורים 36 תל אביב 67625   508893339 36879136

14850 אפרים בנגיאן 22971246 efi‐b@013.net אורים 36 תל אביב 67625   508893339 36879136

14851 אושרי בורשטיין 43040880 oshri201@walla.co אסירי ציון 28 אור יהודה     502511385

14852 אושרי בורשטיין 43040880 oshri201@walla.co אסירי ציון 28 אור יהודה     502511385

14853 סם אבשלום 3.07E+08 pchefsam@gmail.chana senesh14 kiryat yam 29021   48758246

14854 רוני לוי 58441874 ronyl777@gmail.c הסיגלית 4/6 אילת 88000   86315775 5.05E+08

14855 שלי רוזן 3.04E+08 shellyrozen@gmai המעגל 24/15 קרית אונו 55402   052‐8872266

14856 שלי רוזן 3.04E+08 shellyrozen@gmai המעגל 24/15 קרית אונו 55402   052‐8872266

14857 אור בוץ 53002143 ohrbutz@gmail.co חיים כהן 30 פתח תקווה 49553   544996899

14858 אור בוץ 53002143 ohrbutz@gmail.co חיים כהן 30 פתח תקווה 49553   544996899

14859 משה שרון 23960107 moshesh@neto.ne ר 'מאיר 24/3 אלעד 48900   39331706 5.28E+08

14860 משה שרון 23960107 moshesh@neto.ne ר 'מאיר 24/3 אלעד 48900   39331706 5.28E+08

14861 שחר גולדשטיין 66101619 shahargold@yaho הגאון אליהו 9 רמת גן     507873497 36748337

14862 שחר גולדשטיין 66101619 shahargold@yaho הגאון אליהו 9 רמת גן     507873497 36748337

14864 LI CHER 3.17E+08 LAEL07@GMAIL.C אדוריים 241 קרית גת 82000   509427505

14865 אלירן מרחום 3E+08 eliran@gmail.com רמז 22 יהוד 56253   03‐5364355 052‐83749 03‐5364355

14866 מנחם הרטמן 59631952 hartman@ghi.org.קיבוץ גבעתגבעת חיים איחוד     04‐6369647

14867 דניאל שושן 67919811 daniel33335@wal ריב"ל 6 ראשל"צ     526506345

14868 מנחם הרטמן 59631952 hartman@ghi.org.קיבוץ גבעתגבעת חיים איחוד     04‐6369647

14869 דניאל שושן 67919811 daniel33335@wal ריב"ל 6 ראשל"צ     526506345

14870 אבי בר 24686461 avi.bar@lsdco.comהנבי מלאכי כיכר מודיעין 71700 050 7672267 077 55778

14871 אבי בר 24686461 avi.bar@lsdco.comכיכר מלאכי הנבי מודיעין 71700   050 7672267 077 55778

14872 נסטור למפרט 3.04E+08 nesper@012.net.i שד 'ויצמן 102/9 נתניה 42253   054‐7991021

14873 אתי רושה 40320830 eti_rosha@walla.c פופל 6 ראשון לציון 75355   578186892

14874 אתי רושה 40320830 eti_rosha@walla.c פופל 6 ראשון לציון 75355   578186892

14875 יאיר הלל 50221837 ya50hi@walla.com יעקב רז  ,14 ירושלים 93814   26714520 5.22E+08

14876 יאיר הלל 50221837 ya50hi@walla.com יעקב רז  ,14 ירושלים 93814   26714520 5.22E+08

14877 מאיר כהן 2.22E+08 meir1c@gmail.com החתם סופר פתח תקווה     050‐5665694

14878 בנימין אקריש 2340321 benny.akrish@gm הגליל 3 כפר יונה 40300   98943428 5.08E+08

14879 אמנון מרגלית 52188463 amnonmargalit@w4 חבצלת השרון מודיעין 71700   89708082 5.46E+08 36252609

14880 אמנון מרגלית 52188463 amnonmargalit@w4 חבצלת השרון מודיעין 71700   89708082 5.46E+08 36252609

14881 יאיר עזמ 2215825 yair3679@smile.n 23 רמת גן     050‐6793659

14882 אילנה אגמון 30145544 agmon1@gmail.co נעמי 10 חיפה     04‐8372956 077‐6647774

14883 אילנה אגמון 30145544 agmon1@gmail.co נעמי 10 חיפה     04‐8372956 077‐6647774

14884 אריק לביא 25182510 turbo1@bezedqin נריה 10 פתח תקווה 49378   03‐9230061 054‐66517

14885 אריק לביא 25182510 arikl@danshir.com נריה 10 פתח תקווה 49378   03‐9230061 054‐66517

14886 טל נבון 28050052 joejef@gmail.com יעקב 34/19 רחובות 76262   08‐9454231

14887 טל נבון 28050052 joejef@gmail.com יעקב 34/19 רחובות 76262   08‐9454231

14888 רנן גלעדי 50726017 rtgiladi@gmail.com 43 בית הלל     544269767

14889 ואדים בליאכר 3.09E+08 vadim‐bl@hotmai בלפור 110 נהריה     527565651

14890 ואדים בליאכר 3.09E+08 vadim‐bl@hotmai בלפור 110 נהריה     527565651

14891 פינחס בק 54300231 vipbak@neto.net. נוף איילון ,דהחושן 16     050‐8860683

14892 פינחס בק 54300231 vipbak@neto.net. נוף איילון ,דהחושן 16     050‐8860683

14893 כהן‐איזנשטמרב 58834607 shahaf64@hotmai יקנעם עיליתחרמון 46/1 20692   04‐9593349 054‐49593 04‐9937358

14894 כהן‐איזנשטמרב 58834607 shahaf64@hotmai יקנעם עיליתחרמון 46/1 20692   04‐9593349 054‐49593 04‐9937358

14895 ronit goltzman 14399145 zeevgol@bezeqne itzhak jaziv 28 kiriat haym 26240   04‐8723154 5.22E+08

14896 ניר לבקוביץ 37601044 nir_lev7@walla.co הקיבוצים 33 קרית חיים 26256   48402606

14897 ניר לבקוביץ 37601044 nir_lev7@walla.co הקיבוצים 33 קרית חיים 26256   48402606

14898 בתיה לוי 898660 levya@hotmail.co כחלית ההרים 4 מודיעין 71708   89700485

14899 בתיה לוי 898660 levya@hotmail.co כחלית ההרים 4 מודיעין 71708   89700485

14900 Tamara Vigasin 3.23E+08 melnikserg@hotmBikovski,6/2 Yehud 56000   546820074

14901 Tamara Vigasin 3.23E+08 melnikserg@hotmBikovski,6/2 Yehud 56000   546820074

14903 miki cohen 54559000 mikicohen6@walla הורד 107 נתיבות 80200   546391671

14904 michael finarsky 3.07E+08 miha131@hotmai moshe sharet 1 bat‐yam 59504   547452290

14905 יגאל פורמן 3.04E+08 IFM@WALLA.CO.I בר כוכבה 4 רחובות     547325525

14906 תומר אמטי 3.01E+08 tacman7@gmail.c אביטל 17 רעות 71908   578166074

14907 רונן וינטרגרין 28830362 ronenwin@zahav. האלון 40 הר  ‐אדר 90836   507802780 7.77E+08

14908 רונן וינטרגרין 28830362 ronenwin@zahav. האלון 40 הר  ‐אדר 90836   507802780 7.77E+08

14909 גל בוקי 17170291 buki@torus.ch בר ניסן 37 באר שבע 84633   543298098

14910 דודו אורינג 68759042 roki2000@bezeqin נחל תנינים 16 כפר יונה 40300   777948498 5.43E+08

14912 inna finar 3.07E+08 innafinarsky@wallmoshe sharet 1 bat‐yam 59504   35080313

14913 אוריה פתל 33222191 kingo@bezeqint.n יעל 2 אשקלון 78537   86725062 5.47E+08

14914 אוריה פתל 33222191 kingo@bezeqint.n יעל 2 אשקלון 78537   86725062 5.47E+08

14915 מיכאל וול 3.19E+08 rotector@012.net 6‐Sep באר שבע 84784   544906205

14916 חזי חזקיהו 34118240 hentropy@gmail.c שד 'וינגייט 24 חיפה 33533   547885209

14917 יצחק כהן 57847584 yarinnir@bezeqintrehavam zehev nes ziona 74027   89406398 5.78E+08

14918 יצחק כהן 57847584 yarinnir@bezeqintrehavam zehev nes ziona 74027   89406398 5.78E+08



14919 לילך שרייבר 32875825 lschraiber@leumit סער 44 קצרין 12900   506929609 5.04E+08

14920 אסף איטח 21349709 ashi23@walla.co.i לחי קרית ים 29064   544323536

14921 בלה לייקין 3.11E+08 bell7775@walla.co רש"י 17 עפולה     543664243

14922 בלה לייקין 3.11E+08 bell7775@walla.co רש"י 17 עפולה     543664243

14923 ששי שמיע 22162994 sassi6@zahav.net. 93 עזריקם     08‐8580473 057‐88877

14924 רונן ממן 32357592 eyal_m30@walla.c הנביא ירמיהו8 אשדוד     523636449

14925 רונן ממן 32357592 linmaman@netvis הנביא ירמיהו8 אשדוד     523636449

14926 רונן ממן 32357592 linmaman@netvis הנביא ירמיהו8 אשדוד     523636449

14927 IGHAL TAMIM 3.25E+08 siais95@gmail.comchaagat arie 17/modiin illit 71919   575851664 7.47E+08

14928 נילי פרי 51166544 nillie@bezeqint.ne מטמון כהן 4 תל אביב 62094   03‐6951131 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

14929 נילי פרי 51166544 nillie@bezeqint.ne מטמון כהן 4 תל אביב 62094   03‐6951131 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

14930 שמואל זקן 39684287 shmzaken@walla. סימנטוב 6 ירושלים 93715   507333215

14931 אוריאל צוקר 66361106 zukeru@walla.co.i דוד חיון 2 פתח תקוה     507991510

14932 יערה אספיר 58661380 yaara@frontline‐p כתם פז 7 מודיעין 71706   054‐6789670

14933 יערה אספיר 58661380 yaara@frontline‐p כתם פז 7 מודיעין 71706   054‐6789670

14934 יערה אספיר 58661380 yaara@frontline‐p כתם פז 7 מודיעין 71706   054‐6789670

14935 עידו קאפח 21370374 mishkapach@wall ההגנה 37 עפרה 90627   548181556

14936 עידו קאפח 21370374 mishkapach@wall ההגנה 37 עפרה 90627   548181556

14937 ירון ויינברג 40792954 ywainberg@gmail רבינוביץ 33 חולון 58671   547842777 5.45E+08

14938 ירון ויינברג 40792954 ywainberg@gmail רבינוביץ 33 חולון 58671   547842777 5.45E+08

14939 רחל נתן 67785790 imarachel@hotma הדולפין 12/7 אשדוד 77414   08‐8559865 050‐73321 08‐8559865

14940 רחל נתן 67785790 imarachel@hotma הדולפין 12/7 אשדוד 77414   08‐8559865 050‐73321 08‐8559865

14941 אסתר שמרלר 2E+08 esty09@gmail.com רבי מאיר 20 אלעד 40800   39087158

14942 אסתר שמרלר 2E+08 esty09@gmail.com רבי מאיר 20 אלעד 40800   39087158

14943 אייל בן יהושע 59078345 erot@smile.net.il חרצית 14 כפר ורדים 25147   523645770 5.45E+08

14944 אייל בן יהושע 59078345 erot@smile.net.il חרצית 14 כפר ורדים 25147   523645770 5.45E+08

14945 יואב יעקבי 53632998 yaacobi@netvision דרך מגדיאל 51 הוד השרון     09‐7419059 052‐36896

14946 יואב יעקבי 53632998 yaacobi@netvision דרך מגדיאל 51 הוד השרון     09‐7419059 052‐36896

14947 Ilya Degtyar 3.04E+08 idegtyar@yahoo.c בן סרוק 6/27 ראשון לציון     542224522

14948 דורית נבות 51832814 doritnavot@hotm ליונל ווטסון 9 חיפה     547777244

14949 דורית נבות 51832814 doritnavot@hotm ליונל ווטסון 9 חיפה     547777244

14950 דורית נבות 51832814 doritnavot@hotm ליונל ווטסון 9 חיפה     547777244

14951 מוטי ינאי 36188944 moty_y@walla.co רמה 11 תל אביב     523636194

14952 ציון אטון 24174070 zatunnn@gmail.co ד.נ חוף אשקמושב בית 94 79852   522704642

14953 ציון אטון 24174070 zatunnn@gmail.co ד.נ חוף אשקמושב בית 94 79852   522704642

14954 אלה שומר 25543695 eshomer@iai.co.il 115 התבור שוהם 60850 052‐6040582

14955 אלה שומר 25543695 eshomer@iai.co.il התבור 115 שוהם 60850   052‐6040582

14956 יוניק אזרד 34488684 QBRC46@MOT.CO18/1 האמוראים יבנה     776630350 5.78E+08

14957 דוד ולקובסקי 3.1E+08 v__david@hotmai/3 גבעת שמואלוחמי הגטואת     544528683

14958 דוד ולקובסקי 3.1E+08 v__david@hotmai/3 גבעת שמואלוחמי הגטואת     544528683

14959 ורד הסה 36293819 veredhe@gmail.co החשמונאים 58 קרית מוצקי     052‐7033434

14960 ורד הסה 36293819 veredhe@gmail.co החשמונאים 58 קרית מוצקי     052‐7033434

14961 יורם רפופרוט 50231521 yoramrapo@walla סביון 2 מודיעין 71708   545728271

14962 נורית גילת 8100927 ngillath@gmail.co הציונות 9 הוד השרון 45346   09‐7424546 5.29E+08

14963 נורית גילת 8100927 ngillath@gmail.co הציונות 9 הוד השרון 45346   09‐7424546 5.29E+08

14964 נורית גילת 8100927 ngillath@gmail.co הציונות 9 הוד השרון 45346   09‐7424546 5.29E+08

14965 מצדה קסנטיני 33754136 mezada.ks@gmailהברבור 9ב דירה נתניה     523547108

14966 מצדה קסנטיני 33754136 mezada.ks@gmailהברבור 9ב דירה נתניה     523547108

14967 מצדה קסנטיני 33754136 mezada.ks@gmailהברבור 9ב דירה נתניה     523547108

14968 זהבה זמיר 430314 zamirz0@walla.co מגדל העמקגבעתי 6     04‐6540068 050‐28500 04‐6440699

14969 זהבה זמיר 430314 zamirz0@walla.co מגדל העמקגבעתי 6     04‐6540068 050‐28500 04‐6440699

14970 שלומי צור 22601751 kor_tzur@netvisio החליל 12/7 פתח תקווה     052‐8553355

14971 שלומי צור 22601751 kor_tzur@netvisio החליל 12/7 פתח תקווה     052‐8553355

14972 מירב דדיה 28847606 meravdadia@gma פרישמן 22/6 תל אביב     054‐5555128

14973 מירב דדיה 28847606 meravdadia@gma פרישמן 22/6 תל אביב     054‐5555128

14974 חיים מילוא 36332658 mmoti13@bezeqin חברון בני ברק     506452128

14975 שלמה כלפון 37270378 shlomo1979@gma מושב מושב 99880   777005094 5.47E+08 7.77E+08

14976 שלמה כלפון 37270378 shlomo1979@gma מושב מושב 99880   777005094 5.47E+08 7.77E+08

14977 ניר פרי 33369638 perrynir@gmail.co22 מח"ל 45 דירה תל אביב 67291   052‐2866280 03‐6312250

14978 ניר פרי 33369638 perrynir@gmail.co22 מח"ל 45 דירה תל אביב 67291   052‐2866280 03‐6312250

14979 דורון אלבז 3.03E+08 Roket19@hotmail הורד 1 גן יבנה 70800   542501580

14980 Ester Amdour 3.1E+08 zhanna‐dan@hotmShunamit 1 Haifa     544635738

14981 משה נוה 39291067 moshenave@walla מנחם בגין 14 בני ברק     544890840 5.45E+08

14982 משה נוה 39291067 moshenave@walla מנחם בגין 14 בני ברק     544890840 5.45E+08

14983 ron sela 13266333 radu@walla.co.il sd.beniamin 56 natania 45314   98343486 98343486

14984 איגור קוזנצוב 3.1E+08 ikrehouse@gmail. חשון אשדוד     054‐4656647

14985 איגור קוזנצוב 3.1E+08 ikrehouse@gmail. חשון אשדוד     054‐4656647

14986 יגאל סין סוסיה 29322518 llevy_ste@walla.co11 קהילת ורשה תל אביב 69700   504255590 7.78E+08

14987 יגאל סין סוסיה 29322518 llevy_ste@walla.co11 קהילת ורשה תל אביב 69700   504255590 7.78E+08

14988 פסטרנק דבורה 3.2E+08 ba_sh_num1@wa הארון נתניה     509955904

14989 פסטרנק דבורה 3.2E+08 ba_sh_num1@wa הארון נתניה     509955904

14990 לירן טובי 32870990 lt22@walla.co.il ישורון 17 הוד השרון 45200   523574853

14991 לירן טובי 32870990 lt22@walla.co.il ישורון 17 הוד השרון 45200   525558930

14992 לירן טובי 32870990 lirantobi@gmail.co ישורון 17 הוד השרון 45200   052‐5558930

14993 עידן פרקר 25437054 idan.parker@gma עין השעין השופט 1 קיבוץ 19237   507404734

14994 גיל ברונשטיין 13497946 gilb@ui.co.il עסיס 9 פרדס חנה 37084   054‐4851153

14995 גיל ברונשטיין 13497946 gilb@ui.co.il עסיס 9 פרדס חנה 37084   054‐4851153

14996 רוני כהן 58777962 ronico@iec.co.il אוסישקין 13ב אשדוד 77513   057‐7429083 08‐864205

14997 רוני כהן 58777962 ronico@iec.co.il אוסישקין 13ב אשדוד 77513   057‐7429083 08‐864205

14998 שני טל 21938493 stal16@walla.co.il הרצל 19 כפר סבא     542277741

14999 סלינה אוראל 13865423 selina‐o@bezeqint הפרדס 14 קריית‐אונו 55525   528330696

15000 סלינה אוראל 13865423 selina‐o@bezeqint הפרדס 14 קריית‐אונו 55525   528330696



15001 מעיין אשכנזי 3.01E+08 maa_biper@walla היין 30 זכרון יעקב 30900   542605850

15002 מיכאל כהן 68008598 micael_co@walla. סימטת הסביון 4 רמת ישי     777095656

15003 מיכאל כהן 68008598 micael_co@walla. סימטת הסביון 4 רמת ישי     777095656

15004 עמוס לזר 50195221 tiger@bezeqint.ne1 שירת השחרור גני עם 45905   054‐4300750

15005 עמוס לזר 50195221 tiger@bezeqint.ne1 שירת השחרור גני עם 45905   054‐4300750

15006 שלי אדיר 33330689 shellyadir@walla.c משה שרת 38 אזור     523717767

15007 שלי אדיר 33330689 shellyadir@walla.c משה שרת 38 אזור     523717767

15008 נטליה ברמי 3.08E+08 nataliab0@walla.c סיני 2/22 אשקלון 78100   050‐6537552

15009 נטליה ברמי 3.08E+08 nataliab0@walla.c סיני 2/22 אשקלון 78100   050‐6537552

15010 לירון לדלסקי 29618493 lironlade@gmail.c ויצמן 7 פתח תקוה 49556   524825079

15011 בן‐ציון פלד 3516622 bpla@walla.com בית לחם 18 באר‐שבע 84776   86416482 5.23E+08

15012 מיטל גלינצמן 39675525 meytal_glintz@ya רמה 20/א תל אביב     506473742

15013 מיטל גלינצמן 39675525 meytal_glintz@ya רמה 20/א תל אביב     506473742

15014 רינה חננאל 56805682 rinahananel@wall ניקובה רינה 7 די ירושלים 97786   502180788

15015 רינה חננאל 56805682 rinahananel@wall ניקובה רינה 7 די ירושלים 97786   502180788

15016 חנה ויסקוס 5979893 grra1@walla.co.il קרית ביאליקבנימין 6 27000   48759795 5.46E+08

15017 אקטרינה טוביינסקי 3.06E+08 katia_t@walla.co. ביאליק 2/8 באר שבע     508800052

15018 אילנה בנר‐כהן 17499559 ias@netvision.net אמנון ותמר 66 אבן יהודה 40500   545555766

15019 שימשון סולומון 69988745 kuly1@walla.co.il אבות ישורון אשדוד     050‐2777993 08‐8694440

15020 שימשון סולומון 69988745 kuly1@walla.co.il אבות ישורון אשדוד     050‐2777993 08‐8694440

15021 שמרית ארנון 3E+08 shimritbj@walla.cמאיר גרשון 11 ד ירושלים 97821   548006799

15022 קרן טוכמן 21810080 kerenola@gmail.c בית אלפא 23 בית אלפא 19140   523239680

15023 דוד נבסרדיאן 3.21E+08 davidsn@slconsult הירקון 61 תל אביב     547957750 7.22E+08

15024 נועה כהן 5.37E+08 noa_poo@walla.c ףףףףףף עעעעעעע     524872626

15025 נועה כהן 5.37E+08 noa_poo@walla.c ףףףףףף עעעעעעע     524872626

15026 אבי סדן 52470033 avi_sadan@yahoo רמב"ם 49 ראשון לציון 75310   054‐3030510

15027 יואש פרנקס 39911078 litalc28@gmail.com קיבוץ חצור קיבוץ חצור 60970   525715224

15028 יואש פרנקס 39911078 litalc28@gmail.com קיבוץ חצור קיבוץ חצור 60970   525715224

15033 aharon lowenstein 3.19E+08 aharonylea@wallaorev 31/3 arad 89072   89972205 5.08E+08

15034 רועי יאמין 36531259 roiyamin@walla.co מגדל העמקהבשן 5/4 23026   46542581 5.27E+08

15035 רועי יאמין 36531259 roiyamin@walla.co מגדל העמקהבשן 5/4 23026   46542581 5.27E+08

15036 ערן שורץ 27123009 shwartz.eran@gm יצחק בן צבי 10 הוד השרון     522540040

15037 ערן שורץ 27123009 shwartz.eran@gm יצחק בן צבי 10 הוד השרון     522540040

15038 אסנת שטייר 33763954 osi1977@walla.co קיבוץ ניצניםניצנים 0 7929   526762909

15039 טלי צירקל 3.01E+08 tali.tzirkel@gmail. שלום עליכם 20 רעננה 43368   523962741 5.24E+08

15040 טלי צירקל 3.01E+08 tali.tzirkel@gmail. 20 עליכם שלום רעננה 43368 523962741 5.24E+08

15041 הדר שגיא 38600722 hadarsagie@walla תאנה 566 בית אלעזרי     508244128

15042 הדר שגיא 38600722 hadarsagie@walla תאנה 566 בית אלעזרי     508244128

15043 יואב שחק 33141326 yoav.shahak@gma ענבר 13 מודיעין 71725   054‐4488771

15044 ליאור הורביץ 13495353 lior.horwitz@intel גלבוע 201 נירית 44805   03‐9388138 03‐9032919

15045 תמר מרגלית 27495670 tammy.margalit@ העבודה 2 ת"א 63821   054‐4347401 077‐53451

15046 מיכאל בסל 57568636 basalm@gmail.com 255 כפר יאסיף 24908   49563388 5.46E+08 49968015

15047 מיכאל בסל 57568636 basalm@gmail.com 255 כפר יאסיף 24908   49563388 5.46E+08 49968015

15048 מיכאל בסל 57568636 basalm@gmail.com 255 כפר יאסיף 24908   49563388 5.46E+08 49968015

15049 מיכאל בסל 57568636 basalm@gmail.com 255 כפר יאסיף 24908   49563388 5.46E+08 49968015

15050 סיגל וולפר 23572191 e_wolfer@netvisio גרינברג 9 חולון 58670   052‐4555919 03‐552698

15051 סיגל וולפר 23572191 e_wolfer@netvisio גרינברג 9 חולון 58670   052‐4555919 03‐552698

15052 אליעזר בונה 13133624 elyb@rafael.co.il בילינסון 27 קריית חיים 26265   052‐8514758 052‐42902 04‐8790525

15053 אליעזר בונה 13133624 elyb@rafael.co.il בילינסון 27 קריית חיים 26265   052‐8514758 052‐42902 04‐8790525

15054 paul simmons 3.05E+08 paulsi@netvision.n19 Eishi St jerusalem 93544   26639003 5.45E+08 5.09E+08

15055 paul simmons 3.05E+08 paulsi@netvision.n19 Eishi St jerusalem 93544   26639003 5.45E+08 5.09E+08

15056 סמי דהן 69616183 sami8181@nana1 קיטרוני 38 פת תקוה     39335705 5.47E+08

15057 נילי לוי 59622787 nili65@zahav.net. הרב קוק 51 הרצליה     077‐5003487

15058 נילי לוי 59622787 nili65@zahav.net. הרב קוק 51 הרצליה     077‐5003487

15059 דן קדרון 22034797 dan.kidron@gmail וייסבורג 14 תל אביב 69358   03‐6443284 050‐55425 1533‐6443284

15060 דן קדרון 22034797 dan.kidron@gmail וייסבורג 14 תל אביב 69358   03‐6443284 050‐55425 1533‐6443284

15061 גלית אשד 27383264 galitesh@gmail.co הערבה 36 מושב מגשי 56910   528134441

15062 גלית אשד 27383264 galitesh@gmail.co הערבה 36 מושב מגשי 56910   528134441

15063 שמעון בןלולו 12053625 benlolo@gmail.co7/41 מעגל השלון ראשון לציון 75801   39419614

15064 שמעון בןלולו 12053625 benlolo@gmail.co7/41 מעגל השלון ראשון לציון 75801   39419614

15065 יואב קנטור 24984643 yoav.kantor@star הפרחים 1 רמת השרון     544234784

15066 אסנת פרסקי 22275044 persky@bezeqint. m גבעתיים     545662708

15067 אסנת פרסקי 22275044 persky@bezeqint. m גבעתיים     545662708

15068 ביבי אילון 67954784 bibiel47@yahoo.c5' גאולי תימן מס חיפה 34991   077‐8342377

15069 אבי נהון 40922775 avina@nana.co.il אליעזרי 5 ירושלים     549004202

15070 אבי נהון 40922775 avina@nana.co.il אליעזרי 5 ירושלים     549004202

15072 אבי דרעי 25452517 walles2000@gmai חיים טפר 3/12 נס ציונה 70400   525958895 89408651

15074 אלי שוורץ 62867668 holoneli@gmail.co בן גוריון 20 חולון 58670   052‐6269790

15076 צחי ולנסי 33889379 tzahi.v@y‐it.co.il האורן 21 מזכרת בתי 76804   050‐3935365

15078 דורון ברכה 40887598 db22@walla.com אחימאיר 6 תל אביב     523005533

15079 Eyal Firstenberg 61222451 eyalfir@gmail.com10 רח 'הנביאים רמת השרון 47279   050‐8779939 057‐81205

15081 שמשון דוקרקר 32939993 shimduk@gmail.coסרן דוב 11 דירה באר שבע 84496   526719363 7.77E+08

15084 טלמונה כהן 5661103 telmul@afikim.org אפיקיעמק הירדן קיבוץ 15148   04‐6754937 050‐73309

15085 סמדר גלבאור 67300848 smadar66@012.ne עירית ערד 89060   89956223 89977145 89977607

15086 טלמונה כהן 5661103 telmul@afikim.org אפיקיעמק הירדן קיבוץ 15148   04‐6754937 050‐73309

15088 יורם כהן אור 58899329 yoramcor@walla.c דרך ישי 59 תושיה     508741254

15089 נתן אכטמן 3.05E+08 akhtman@gmail.c יגאל אלון 32 חיפה     542093937

15091 ענת גדרון 32757874 anat11gidron@ho חורשה 14 חיפה 34525   779312324

15092 רודולף לאבונאץ 3.04E+08 labunets@bezeqin10/1 מבוא הגפן צור הדסה 99875   773007490 5.44E+08

15094 חגית מוסקוביץ 33077769 hagmosh@gmail.c תבור 37/2 נצרת עילית 17654   546356569 7.72E+08

15096 אורלי ברגר 53843124 orlyberger@hotm חזל 3 באר שבע 84356   546467991 86495835

15098 דוד מיכאלי 51391126 davast@walla.co.i פלמח 9 מזכרת בתי 76804   507478270 89340079 89470858



15099 סבטלנה מוסין 3.25E+08 dimamosin@gmai דרך צרפת 24 חיפה 35435   547841434 7.79E+08

15100 ofer meseri 57669897 meseri@bezeqint. ת.ד 370 עדי 17940   04‐9504886 052‐39964

15101 ארנון רגב 38331575 arnon.regev@gma ד נ הנגב עין הבשור 85405   543339481

15103 לירון פריהר 3.02E+08 liron.prihar@gmai אופירה 11 ראשל"צ     528350450

15104 מאיה רובין הלל 36171261 RUBINMAYA@GM הגורן 12 גדרה 70700   08‐8680587 054‐81433

15105 דליה עברון 55987358 dalia_e@netvision חנתון חנתון 17960   49504989 5.48E+08

15107 אפרת אזולאי 39187489 fafi221@hotmail.c32/3 פרי מגדים אופקים 80000   506383704 5.48E+08

15109 ארז שני 27793413 erez‐sh@orbotech ברקת 4 רחובות 76627   054‐6643453

15112 חיה שוכמן 29622412 haya17051@bezeq עין גדי 2 א תל אביב     505693170

15114 גוש גולדשטיין 58877358 itcstudio@gmail.co הגומא 22א קרית טבעון 36090   072‐2360404 054‐52041

15115 איתי מאיר 36688620 itaym@bezeqint.n עגנון 51 בת ים     772152152

15117 ברק קרנצלר 60939378 bkrenzler@yahoo. הקשת 10 קרית אונו     505552020

15118 evgenij kolihaev 3.14E+08 figo_1085@mail.r keren hayasod 3ashdod     08‐8678828

15120 רגינה צחנובסקי 3.04E+08 red26@012.net.il רחוב הכלנית 15 אשדוד 77574   08‐8662751 0527‐2552

15122 אלי בלו 57974503 elibelo@walla.co.i זבוטינסקי 135ב רמת גן 52563   506791125

15124 מנחם שלמה 30312854 mendel.sh@gmail עולי הגרדום 71 ראשון לציון 75235   39655806 5.23E+08

15125 אבי גונן 54263017 avigo@sigo.co.il ברטונוב 14 תל אביב 69400   502881912 36442681 36442581

15127 zehorith mitz 57672255 zehorith@gmail.co חובבי ציון 5 ירושלים 92225   25667239 5.45E+08

15129 ניר ביטון 25342700 nirbiton@zahav.ne שבזי 155 ראש העין     542422008

15130 eli shem tov 27913839 shemtoveli@gmai ogen 9st. michmoret 40297   528570867

15132 מאיה מצקין 14613582 b.m.matzkin@gma ויצמן 109/7 נהריה 22441   546531177 7.77E+08

15134 abc ABC 12312345 123@123.com 12 תל אביב     521234567

15136 שי אהרוני 25562265 hamadrich@walla ניצן 2\34 נצרת עילית 17000   545984584

15138 ניצן פרידזון 53418349 kitzif@metzerplas דנ חפר מצר 38820   524399111

15139 דובב גבורי 29084068 kim1@zahav.net.i שפיגלמן 12 נתניה 42578   052‐4273700 09‐861183

15142 evgeny krinets 3.17E+08 evgeny135@gmai kazrin 5 dimona 86092   544626742

15144 דרור טולדו 28136653 dtoledo@013.net. חגווי הסלע 2 מודיעין     08‐9705805 054‐25501

15145 עמית זהר 29050531 amit.zohar@gmail פרץ חיות 12 תל אביב 63262   ‐3153585

15146 קובי קאופמן 68436047 kobykf@walla.co.i שירת הים הושעיה 17915   577226231

15147 אביב דנציגר 29050552 aviv_danziger@ho הלחי 31 בני ברק 51200   ‐3155544

15149 יגאל וולף 58396078 yigalw@zahav.net מבוא ביתר 319 מושב מבוא 99878   773332272 5.44E+08

15152 סמדר פרץ 25544891 smadarp@pmo.go צמח השדה 45 מעלה אדומ     050‐6205010

15154 יוכי כהן 22918619 yochi@gfa‐sys.com זרחין 10 רעננה     052‐4020777

15155 נורית רובין 32348518 nuritrub@walla.co אצל 24 רמתגן 52263   526683413

15157 מירי טל 56510001 tnd79@bezeqint.n8 שושנת הכרמל חיפה     525256545

15158 גיל נוי בר 23549058 gil.bar‐noy@alvari 54 הים כוכב חופית 40295 506265248 98665167

15160 מוטי מורד 3.01E+08 mordmoti@bezeq ארלוזורוב 1 אשדוד 77407   508776703

15162 סילביה נגאת חיים 14254312 silvia_n_h@walla. הסייפן 10 אשקלון 78766   08*6715542 5.07E+08

15164 משה מעברי 53025060 ziv6095@inter.net כפר יחזקאלהעיגול 52 18925   46070768 5.06E+08

15166 סיגל קצוני 27107374 sigel_kezony@we ארבר 41 דירה 8 תל אביב     772031930 5.29E+08

15167 סילביה נגאת חיים 14254312 silvia_n_h@walla. הסייפן 10 אשקלון 78766   08‐6715542 050‐68148

15169 גיל עמישר 58463464 gil.amisar@ge.com לאה 52 חיפה 34405   48361889 5.47E+08

15171 איתמר הדר 54148895 itamar02@actcom ליברמן 7 תל אביב 64234   544598449

15173 מיכאל הלפרין 69055143 h_michael@bezeq הגלעד ,41 ערד 89034   050‐6231925

15174 יהודית מועלם 30636531 alia58@netvision. פייר בונר 17 ק .אתא 28265   46794178 05028778748480020

15176 אהרון שקולניק 15454671 aschkolnik@gmail        

15177 נטלי רוזיליו 8.63E+08 natali_r6@walla.c שני אליהו 10 אשקלון     546356668

15179 משה בן מאיר 16767166 moshe470@bezeq נצרת עיליתהדסים 2     050‐6966151

15180 ליאור בוטון 39074505 buttonlior@gmail. סעדיה פאז 25 חיפה     507640208

15181 תום לוין 34705954 levin.tom@gmail.c קרן היסוד 15 ירושלים     545808909 25336937

15183 עמית פלצ'י 33230566 a_palachi@yahoo. הזית 16 בית אלעזרי 76803   528721518 7.74E+08

15187 ולטר אברהם 16854853 liviu.walter@celtro7/19 מבוא הצרי ירושלים     544879823 5.47E+08

15189 מאיר דויטש 43461268 m.negev@gmail.co התאנה 24 אלון שבות     508737603

15190 ilan shapira 22775910 ilanshapira@013.n יברבוים 1/1 ראשל"צ     522750667

15191 ilan shapira 22775910 ilanshapira@013.n יברבוים 1/1 ראשל"צ     522750667

15192 אושרת כהן 43385624 oshi21@walla.co.i הגלבוע 914/6 בית שאן 10900   526410855

15193 אושרת כהן 43385624 oshi21@walla.co.i הגלבוע 914/6 בית שאן 10900   526410855

15194 שרון אלטיט 34920165 eido5@walla.co.il האודם 32 אשדוד     57818392

15195 שרון אלטיט 34920165 eido5@walla.co.il האודם 32 אשדוד     57818392

15196 תומר דבש 33474123 tomer.dvash@gma משעול מוצא 9 באר שבע 84802   523758889

15197 תומר דבש 33474123 tomer.dvash@gma משעול מוצא 9 באר שבע 84802   523758889

15198 רז טמיר 26548768 razta6@gmail.com‐ קבוצת שילר 76802   578166078 89372875

15199 רז טמיר 26548768 razta6@gmail.com‐ קבוצת שילר 76802   578166078 89372875

15200 טאהא סמחאן 25957432 thsboss@gmail.co ת,ד 682 כפר מנדא 17907   546724128 5.43E+08

15201 טאהא סמחאן 25957432 thsboss@gmail.co ת,ד 682 כפר מנדא 17907   546724128 5.43E+08

15202 אייל שטינמץ 33060195 stainmetz@walla.c 155 עזריאל     505957243

15203 אייל שטינמץ 33060195 stainmetz@walla.c 155 עזריאל     505957243

15204 אבי חזן 24179012 hazanh1@012.net חגאי 50 שדרות 87062   0544‐644315 08‐689758 08‐6899984

15205 אבי חזן 24179012 hazanh1@012.net חגאי 50 שדרות 87062   0544‐644315 08‐689758 08‐6899984

15206 נטלי גבריאלוב 3.02E+08 nat_gv@walla.com מעפילי אגוז 84 ת"א     508582528 5.07E+08

15207 נטלי גבריאלוב 3.02E+08 nat_gv@walla.com מעפילי אגוז 84 ת"א     508582528 5.07E+08

15208 ואדים בליאכר 3.07E+08 vadim_bl@012.ne בלפור 110 נהריה     527565651

15209 ואדים בליאכר 3.07E+08 vadim_bl@012.ne בלפור 110 נהריה     527565651

15210 אברהם דניאלי 5990064 adaniely@bezeqin אלונים 34 א קרית טבעון 36041   04‐9931299 054‐66648 04‐9931299

15211 יגאל ברדוגו 12050738 yignmona@gmail. מבוא הדס 10 גבעת זאב 90917   02‐5369417 054‐46378

15212 חיים ניסני 7668627 haim@nissani.net העמק 29 כפר סבא 44211   97657735

15213 חיים ניסני 7668627 haim@nissani.net העמק 29 כפר סבא 44211   97657735

15214 סינא עומר 27635432 seena4@walla.com ת"ד 229 כפר עוזייר 16931   504457859 46412541

15215 סינא עומר 27635432 seena4@walla.com ת"ד 229 כפר עוזייר 16931   504457859 46412541

15216 דלית זהר 24512139 zohardv@smile.ne סיני 51 רמת השרון 47226   052‐4008287 03‐549886

15217 דלית זהר 24512139 zohardv@smile.ne סיני 51 רמת השרון 47226   052‐4008287 03‐549886

15218 נדב גרינברג 66703810 nadavg20@walla.c קרית ביאליקקרן היסוד 9/1 27216   524882881



15219 נדב גרינברג 66703810 nadavg20@walla.c קרית ביאליקקרן היסוד 9/1 27216   524882881

15220 לינור בן ציון 66130469 linorus@walla.co.i הגפן 534 בית אלעזרי     89453184 5.26E+08

15221 לינור בן ציון 66130469 linorus@walla.co.i הגפן 534 בית אלעזרי     89453184 5.26E+08

15222 boaz amitay 22223572 amitay@hotmail.c 216 נטעים 76870   528402277

15223 שלו בודנהיימר 32802480 shalevb@hotmail. ‐ צרעה 99803   050‐7341791 050‐78014

15224 שלו בודנהיימר 32802480 shalevb@hotmail. ‐ צרעה 99803   050‐7341791 050‐78014

15225 Boris Daich 3.09E+08 boris.daich@gmai HaShomer 3/7 Maalot 21057   054‐5441097

15226 רונית חיון 27455088 ronitht@smile.net ההגנה 3/6 חולון 58273   03‐6513783 5.24E+08

15227 רונית חיון 27455088 ronitht@smile.net ההגנה 3/6 חולון 58273   03‐6513783 5.24E+08

15228 עמר שחורי 27298280 oschory@checkpo אסירי ציון 20 הוד השרון     052‐3532462

15229 שלומי כהן 53385175 shlomy_c@walla.c מוריי גלמן 23 ראשל"צ     050‐3389731

15230 שלומי כהן 53385175 shlomy_c@walla.c מוריי גלמן 23 ראשל"צ     050‐3389731

15231 חיים הירשמן 3.01E+08 a600700@gmail.co דרכי איש 9 ביתר     527657021

15232 חיים הירשמן 3.01E+08 a600700@gmail.co דרכי איש 9 ביתר     527657021

15233 אלעד זהבי 36276145 eladza9@gmail.co החיטה 1 צרופה     542479363

15234 אלעד זהבי 36276145 eladza9@gmail.co החיטה 1 צרופה     542479363

15235 בדוויה חמיסיוסף 23220155 yossi4ever@hotm מסדה 9/4 רמלה 72220   89254384 5.06E+08

15236 פרח דובלסקי 53889234 yossefd@012.net. בר אילן 26 בני ברק     03 6180658 5.27E+08

15237 ירון רוזנברג 54956263 yaron‐r@inter.net פשוש 22 הוד‐השרון 45354   054‐4576158

15238 ירון רוזנברג 54956263 yaron‐r@inter.net פשוש 22 הוד‐השרון 45354   054‐4576158

15239 איתמר רשף 24599938 ireshef@gmail.com חוסן 198 חוסן 25180   523878886

15240 אבי כליפה 33754714 avical@gmail.com פטל 19/3 יבנה 81553   052‐8345219

15241 ניצה שרף 59142653 nitza_sherf@walla האצ"ל 42/21 אשקלון     547456426

15242 ניצה שרף 59142653 nitza_sherf@walla האצ"ל 42/21 אשקלון     547456426

15243 זהבה פרץ 50869536 amitperets@gmai הכלנית 14א' מבשרת ציון 90805   25343061 5.45E+08

15244 זהבה פרץ 50869536 amitperets@gmai הכלנית 14א' מבשרת ציון 90805   25343061 5.45E+08

15245 שי גרוסמן 66053240 shai.grossman@gm טיומקין 34 חדרה 38428   547992872 46335767

15246 שי גרוסמן 66053240 shai.grossman@gm טיומקין 34 חדרה 38428   547992872 46335767

15247 אופיר עומר 32006892 offir.omer@gmail. דרזנר 14 תל אביב     523974835

15248 זאב שטיין 1330547 zeevstein@bezeqi קויפמן 6 תל אביב 61500   35168755 5.07E+08

15249 זאב שטיין 1330547 zeevstein@bezeqi קויפמן 6 תל אביב 61500   35168755 5.07E+08

15250 זאב שטיין 1330547 zeevstein@bezeqi קויפמן 6 תל אביב 61500   35168755 5.07E+08

15251 שרה שנידמן 8292419 moris@adgar.com הגילגל 21 רמת גן     549000095

15252 סלביק שמין 3.07E+08 shsl_vis@yahoo.co ד.נ.חןף כרמקיבוץ עין כרמל 30860   04‐9844433 5.06E+08

15253 סלביק שמין 3.07E+08 shsl_vis@yahoo.co ד.נ.חןף כרמקיבוץ עין כרמל 30860   04‐9844433 5.06E+08

15254 עמית פרידמן 34038844 amitfrid@hotmail. 30ב אילן בר רעננה 43701 054‐2669655

15255 אביב הרפז 29258621 avivh@cpc.co.il יערות 25 חיפה 34788   057‐7778900

15256 אביב הרפז 29258621 avivh@cpc.co.il יערות 25 חיפה 34788   057‐7778900

15257 אורלי בורנשטיין 54203849 m2n2il@gmail.com הגפן 110 רמה"ש 47287   546630672

15258 אוסנת יצחק 71522221 dinai@kkl.org.il מושב זכריהמושב זכריה 73 99808   506386415 29990652

15259 אוסנת יצחק 71522221 dinai@kkl.org.il מושב זכריהמושב זכריה 73 99808   506386415 29990652

15260 גלי אוסובסקי 59188151 dgsi@ein3.co.il עין השקיבוץ עין השלוש קיבוץ 85128   08‐9985852 052‐28836

15261 גלי אוסובסקי 59188151 dgsi@ein3.co.il עין השקיבוץ עין השלוש קיבוץ 85128   08‐9985852 052‐28836

15262 ניר סגן 28732733 nir500@bezeqint. יד המעביר 1 תל‐אביב 69510   503333959

15263 ניר סגן 28732733 nir500@bezeqint. יד המעביר 1 תל‐אביב 69510   503333959

15264 yaki bd 60632890 yakibd@hotmail.c פלמח 7 חיפה     052‐8496226

15265 דמיטרי יאשקין 3.09E+08 yashkin@netvision נצרת עיליתרח 'אורה 1 17751   46550551 5.29E+08

15266 רועי סופר 25507583 roie_s9@zahav.ne שער אפרייםהגלעד 261     09‐7602998 050‐82464

15267 איתמר רשף 24599938 ireshef@gmail.com חוסן 198 חוסן 25180   052‐3878886

15268 רותם דקל 22227805 r_deckel@hotmail12/2 שמואל נתן ירושלים 96412   050‐6371654

15269 יעקב פרנק 22175962 jafrank@walla.co. ויצמן 55 יהוד 56242   052‐6126593

15270 יריב זוהר 34034074 inbalupo@hotmai הנרי קנדל 6/1 באר שבע     525557258 5.29E+08

15271 ענבל זוהר 40568313 inbalupo1@walla. הנרי קנדל 6/1 באר שבע     528660302

15272 דוד נגר 24870628 ddll@walla.co.il המצוק 16/2 מעלה אדומ 98550   077‐9123400 057‐81528

15273 דוד נגר 24870628 ddll@walla.co.il המצוק 16/2 מעלה אדומ 98550   077‐9123400 057‐81528

15274 אורי הלל 58463951 avi.bublil@teva.co השיזף מעלה אדומ     25352222 5.78E+08

15275 אורי הלל 58463951 avibu2@hotmail.c השיזף מעלה אדומ     25352222 5.78E+08

15276 אורי הלל 58463951 avibu2@hotmail.c השיזף מעלה אדומ     25352222 5.78E+08

15277 ג'קי קרוטשי 59083667 drjkd@walla.com גולומב 7/22 נהריה 22401   49511402 5.78E+08

15278 ג'קי קרוטשי 59083667 drjkd@walla.com גולומב 7/22 נהריה 22401   49511402 5.78E+08

15279 אולגה אורמן 3.2E+08 orman220@nana1/5המלך יהושפט חיפה 35424   544455687

15280 אולגה אורמן 3.2E+08 orman220@nana1/5המלך יהושפט חיפה 35424   544455687

15281 Stanislav Belik 3.18E+08 belikstas@ramble rotshild 55g5 Haifa 35667   547560553 5.48E+08

15282 אוהד שץ 38104816 s‐n@netvision.net לוד 9 ירושלים 94549   526500391 5.24E+08

15283 אוהד שץ 38104816 s‐n@netvision.net לוד 9 ירושלים 94549   526500391 5.24E+08

15284 נדב רוטקובסקי 25459470 nadavrut@yahoo. מניה שוחט 10 ראשל"צ 75241   03‐9565234 050‐62920 072‐2313354

15285 אלכס שכטר 14435325 alexsisr@netvision יסמין 77 שוהם     052‐2909467

15286 אמנון עמר 27398148 aa1212@014.net.i ירושלים 13/13 קרית אתא 28077   502567799 5.46E+08

15287 אמנון עמר 27398148 aa1212@014.net.i ירושלים 13/13 קרית אתא 28077   502567799 5.46E+08

15288 רוית רחמים 34547927 ravita24@walla.co הברושים 37 קדימה 60920   054‐6962827 09‐899941

15289 רוית רחמים 34547927 ravita24@walla.co הברושים 37 קדימה 60920   054‐6962827 09‐899941

15290 ערן אלבז 38456703 eranel@gmail.com בן אליעזר 26 ראשון לציון     054‐2428452

15291 ערן אלבז 38456703 eranel@gmail.com בן אליעזר 26 ראשון לציון     054‐2428452

15292 אלון שוחמן 36120707 shuki2@nana.co.il זב'וטינסקי 12\7 קרית ים     523133228 48704937

15293 אלון שוחמן 36120707 shuki2@nana.co.il זב'וטינסקי 12\7 קרית ים     523133228 48704937

15294 יצהר קהתי 51827285 drorakehati@gma שהם 9 נוף אילון 99785   89790205 5.1E+08

15295 עינב בר 35957737 einavbar@hotmai משק 2 כפר יהושע 36582   49832573 5.03E+08 49832573

15296 עינב בר 35957737 einavbar@hotmai משק 2 כפר יהושע 36582   49832573 5.03E+08 49832573

15297 יוני שוסטק 3.04E+08 yoni.shostak@gma7 הכנסת הגדולה תל אביב     542666786

15298 יוני שוסטק 3.04E+08 yoni.shostak@gma7 הכנסת הגדולה תל אביב     542666786

15299 סרגי ציפורין 3.06E+08 tsiporen@zahav.n שקנאי 12 עפולה 18753   04‐6492028 050‐52844

15300 סרגי ציפורין 3.06E+08 tsiporen@zahav.n שקנאי 12 עפולה 18753   04‐6492028 050‐52844



15301 shlomo aviv 51090231 shlomo.aviv@gmabialik 5 givat shem 54039   35321856 5.27E+08

15302 אורן כספי 32921629 vertigo1979@gma ואן גוך 31 קרית אתא     48481053

15303 אורן כספי 32921629 vertigo1979@gma ואן גוך 31 קרית אתא     48481053

15304 יוסף סלמנוביץ 29345139 joesalm@netvision אלי כהן 30 בת‐ים 59642   03‐5533089 054‐73040

15305 משה גדליהו 35858083 yael_moshe@hotm הזהבית 8/23 ראשון לציון 75721   050‐8141911

15306 ניסים כהן 58003401 sahar10@012.net. הסמדר ראשוןלציון     39613380

15307 ניסים כהן 58003401 sahar10@012.net. הסמדר ראשוןלציון     39613380

15308 יגאל אברהם 29036316 Igal@hotmail.com בדולח 6 מודיעין 71700   524700184

15309 שלמה סרוכניאן 3.11E+08 saruchanian@gma קליבנוב 8 חיפה 32804   549996206 5.5E+08

15310 שוש עציון 69251999 etziong@zahav.ne ורד 33 ניר בנים 73525   88580130 5.43E+08

15311 שוש עציון 69251999 etziong@zahav.ne ורד 33 ניר בנים 73525   88580130 5.43E+08

15312 ילנה אוסטריקוב 3.22E+08 elenaostr@walla.c מגדל העמקהזית 1/19 23011   506586802 7.77E+08

15313 שלום בינדר 35758408 binders@netvision המלחים 4 ראשל"צ     054‐4779090

15314 שלום בינדר 35758408 binders@netvision המלחים 4 ראשל"צ     054‐4779090

15315 זיו לוי 35817899 zivlevi2@gmail.co הסייפן 5 גן יבנה 70800   054‐6565876 52247386

15316 זיו לוי 35817899 zivlevi2@gmail.co הסייפן 5 גן יבנה 70800   054‐6565876 52247386

15317 חסן סאלח 66235714 hasanabila@walla Jun‐22 דלית אל כר 30056   524469615

15318 חסן סאלח 66235714 hasanabila@walla Jun‐22 דלית אל כר 30056   524469615

15319 חגית נגב 24662082 oded008@smile.n 52/2 מודיעין 71700   89268787 5.45E+08

15320 אלכס ליפובסקי 3.04E+08 alexlipo@walla.co הגליל 1 קרית ים     722308976 5.26E+08

15321 אלכס ליפובסקי 3.04E+08 alexlipo@walla.co הגליל 1 קרית ים     722308976 5.26E+08

15322 אילן ינקו 31925001 ilanyanko@gmail.c6 גלבוע 26 דירה גבעתיים 53328   057‐8150028 050‐93214

15323 אילן ינקו 31925001 ilanyanko@gmail.c6 גלבוע 26 דירה גבעתיים 53328   057‐8150028 050‐93214

15324 הרצל טחן 53936308 herzel_t@walla.co אהרונוביץ 33 חולון     36522555 5.78E+08

15325 הרצל טחן 53936308 herzel_t@walla.co אהרונוביץ 33 חולון     36522555 5.78E+08

15326 מוריס מגירה 13444732 moris_meg@hotm212 סימתת התן ירוחם 80500   08‐6580720 050‐77301

15327 שלמה ניר 3861176 nirshlo1@gmail.co רח 'איה 8 רמת השרון 47226   03‐5405071 052‐87217 03‐5400121

15328 שלמה ניר 3861176 nirshlo1@gmail.co רח 'איה 8 רמת השרון 47226   03‐5405071 052‐87217 03‐5400121

15329 אנטולי לייב 3.1E+08 leiban04@gmail.co לאה אמנו5/1 באר‐שבע 84514   054‐7370215

15330 אנטולי לייב 3.1E+08 leiban04@gmail.co לאה אמנו5/1 באר‐שבע 84514   054‐7370215

15331 הילה שחר 21789565 mala4@014.net.il האורנים 3 עפולה     542572797

15332 הילה שחר 21789565 mala4@014.net.il האורנים 3 עפולה     542572797

15333 עדי שבח 67323857 adi7ch@surfree.ne הארזים 76 בית שמש 99000   054‐4328569

15334 בני קלמנזון 54124938 kelmanson@gmai עתניאל 7 עתניאל 90407   525665211

15335 דוד אלנקוה 54119938 dudy_el@netvisio23 אליעזר אלתר חיפה 32984   04‐8326974 04‐8326974

15336 דוד אלנקוה 54119938 dudy_el@netvisio23 אלתר אליעזר חיפה 32984 04‐8326974 04‐8326974

15337 דוד אלנקוה 54119938 dudy_el@netvisio23 אליעזר אלתר חיפה 32984   04‐8326974 04‐8326974

15338 בן אלקובי 3.01E+08 benalkobi@gmail. משה דיין 20 חולון 58670   502202829 035526353

15339 בן אלקובי 3.01E+08 benalkobi@gmail. דיין 20 משה חולון 58670   502202829 035526353

15340 בן אלקובי 3.01E+08 benalkobi@gmail. דיין 20 משה חולון 58670   502202829 35526353

15341 ארקדי לונסקי 14985386 arkadi888@gmail. לכיש 55 ק ים 29076   545356148

15342 שמואל אורן 68257740 oren444@bezeqin חרצית 20 להבים 85338   86510420

15343 שמואל אורן 68257740 oren444@bezeqin חרצית 20 להבים 85338   86510420

15344 פיני קוקיא 22173793 pinikokia@bezeqin/9 יוסף צבי רימון ירושלים 93715   546266212 26795818

15345 פיני קוקיא 22173793 pinikokia@bezeqin/9 יוסף צבי רימון ירושלים 93715   546266212 26795818

15346 קובי לוי 34188953 levykoby2@hotma אורים 10/18 חולון     528549751

15347 קובי לוי 34188953 levykoby2@hotma אורים 10/18 חולון     528549751

15348 אתי יודלא 34172189 yodlae@bezeqint. נעלה 34 נעלה     528555529 89255628

15349 אתי יודלא 34172189 yodlae@bezeqint. נעלה 34 נעלה     528555529 89255628

15350 iris levi 57769408 ilevi0409@gmail.c מרק שאגל 15 חיפה 32970   48348823 5.46E+08

15351 תמרה אדזיאשוילי 14345805 doodoooo@walla. דוד המלך 10 לוד 71272   89236186 5.23E+08

15352 תמרה אדזיאשוילי 14345805 doodoooo@walla. דוד המלך 10 לוד 71272   89236186 5.23E+08

15353 טליה גלין 24392896 talia.galin@gmail.c הירש 6 הרצליה     0544‐371969

15354 טליה גלין 24392896 talia.galin@gmail.c הירש 6 הרצליה     0544‐371969

15355 כרמית רוזיליו 40359069 carmitush24@nan העינב 8 אשקלון 78738   545714691

15356 מרים לוינגר 68638063 ml013ster@gmail. קריניצי 80/42 רמת גן 52601   03‐6728369 050‐44477

15357 אורן ניזרי 40705840 avinizri@012.net.i דגל ראובן 31 פתח תקוה 49451   528720533 39232197

15358 אייל שובל 33608933 eyal650@walla.co יאיר זכרוןי יעקב     506215650

15359 אייל שובל 33608933 eyal650@walla.co יאיר זכרוןי יעקב     506215650

15360 אופיר גור אריה 24383747 ofirga@netvision.n מזל אריה 33 הוד השרון     077‐3461489 050‐52104

15361 אבישי אנקרי 31437445 avishai.psg@gmai שדרות השלום 7 מיתר     544883613

15362 רוני קומר 50067610 kummerf@gmail.c הקסם 3 הרצליה 46496   050‐5513806

15363 רונן שטיין 22537021 ts1966@017.net.il אגוז 42 כוכב יאיר     544975750

15364 רונן שטיין 22537021 ts1966@017.net.il אגוז 42 כוכב יאיר     544975750

15365 AlexanderGreserman 3.22E+08 sem@nanonics.coHaNayadot, 16 Jerusalem 97536   054‐5489803

15366 sternberg rebecca 1357791 ripka@bezeqint.neKikar Rabin, 3 ATel Aviv     528221582

15367 ניר גרנדה 37578028 taype1917@yahoo שיבת ציון 27 כפר סבא     544659206

15368 ניר גרנדה 37578028 taype1917@yahoo שיבת ציון 27 כפר סבא     544659206

15369 אמיר אמיר 22312292 amir1230@hotma הגפן 1 מזכרת בתי     052‐6657885

15370 אמיר אמיר 22312292 amir1230@hotma הגפן 1 מזכרת בתי     052‐6657885

15371 אליסף אש 23785447 dor753@walla.com קיבוץ סעד סעד קיבוץ 85140   08‐6800544

15372 אליסף אש 23785447 dor753@walla.com קיבוץ סעד סעד קיבוץ 85140   08‐6800544

15373 אורי ג 24482853 gaveog@gmail.com ת.ד 100 לפיד     507643133

15374 שמואל מוסקוביץ 56778673 shmuel56@zahav. מורן 11 קרית עקרון 70500   054‐6775158

15375 שמואל מוסקוביץ 56778673 shmuel56@zahav. מורן 11 קרית עקרון 70500   054‐6775158

15376 ניב באוך 56043227 niv@jammoka.com ליבנה 7 פארק קיסריה 30889   544655155

15377 ניב באוך 56043227 niv@jammoka.com ליבנה 7 פארק קיסריה 30889   544655155

15378 ילנה ז'ובטיס 3.09E+08 zhovtis@gmail.com התקווה 29 חיפה 35417   526010750

15379 ילנה ז'ובטיס 3.09E+08 zhovtis@gmail.com התקווה 29 חיפה 35417   526010750

15380 Leonid Baider 14589733 baidereli@012.net התבור 5 גני תקווה     504222481

15381 גליה אדלר 61201521 adlergalia@walla.c יא 'באדר 16 חולון     0525‐836379

15382 ניצה רגב 5285655 niza@gbrener.org גבעת ברנר גבעת ברנר     526666509



15383 אלעד זהבי 36276145 eladza9@gmail.co החיטה 13 צרופה     054‐2479363

15384 מולי יקר 24977571 mush@shefayim.o קיבוץ שפיים שפיים 60990   052‐6033099 052‐29448

15385 מולי יקר 24977571 mush@shefayim.o קיבוץ שפיים שפיים 60990   052‐6033099 052‐29448

15386 גל גבאי 24631350 galgush@gmail.co שבזי 12/21 תל אביב     35158216 5.05E+08

15387 גל גבאי 24631350 galgush@gmail.co שבזי 12/21 תל אביב     35158216 5.05E+08

15388 לובה קרני 3.04E+08 lubavip@walla.co. איזידור ריבי 11 באר שבע 84874   08‐6486515 054‐42865

15389 רונן בונה 57963530 rboneh@live.com מבוא גניגר 6 תל אביב 69359   544995321 5.06E+08

15390 רונן בונה 57963530 rboneh@walla.co. מבוא גניגר 6 תל אביב 69359   544995321

15391 נירית בליטשטיין 17435710 nirit_lapid@hotma מושב משמרמשק 102 40695   050‐6947594

15392 עמיר זנזורי 52715679 juventus100@wal המשנה 8/1 אשקלון     545279708 86725191

15393 משה אלפיה 52921038 sexidog@bezeqint מוניה מרדור 13 תל אביב     36317754 5.47E+08 36317754

15394 משה אלפיה 52921038 sexidog@bezeqint מוניה מרדור 13 תל אביב     36317754 5.47E+08 36317754

15395 אריאל רותם 38364766 ariel_rotem@hotm העצמאות 51 אור יהודה     050‐7582044 077‐88331

15396 אריאל רותם 38364766 ariel_rotem@hotm העצמאות 51 אור יהודה     050‐7582044 077‐88331

15397 רם סלם 34127670 salram@netvision קראוס 4 ירושלים 96413   052‐61182852 077‐70607

15398 רמי קסלסי 31446172 ramikas@bezeqint צפת 31 א' פתח תקוה     505348844

15399 רמי קסלסי 31446172 ramikas@bezeqint צפת 31 א' פתח תקוה     505348844

15400 אילונה לישצינר 3.07E+08 mariosa@013.net עוזיאל 124 רמת גן 52302   050‐7170533

15401 gregory markin 3.09E+08 thaimarkin@yahooאוריה החיתי 33 ד אשדוד 77480   544725421

15402 gregory markin 3.09E+08 thaimarkin@yahooאוריה החיתי 33 ד אשדוד 77480   544725421

15403 אורן לוי 28450336 levyoren@bezeqinמושב ניר ישמושב ניר ישראל 79505   506255677

15404 אורן לוי 28450336 levyoren@bezeqinמושב ניר ישמושב ניר ישראל 79505   506255677

15405 ויקטור בן‐ששון 12275293 victorbs02@yahooאביגדור המאירי חיפה 35500   04‐8312841 5.45E+08

15406 אבי מגנר 3311453 avi.magner@gmai חלמונית 7‐א נתניה 42207   98356753 5.47E+08

15407 אבי מגנר 3311453 avi.magner@gmai חלמונית 7‐א נתניה 42207   98356753 5.47E+08

15408 עמוס אורן 50499979 amos@rsl.co.il מרדכי פוגלמן 3 קרית מוצקי 26418   04‐8762107 054‐75566

15409 מרינה סירוטה 3.12E+08 ksushik@gmail.co וודגווד 12 חיפה     549983615

15410 יורם אלקבץ 58825191 yoramel44@netvis ישעיהו זמיר 5 באר שבע     778840154 5.47E+08 86804344

15411 sergey shlomov 3.14E+08 shlomovs@gmail.cgordon 3 rishon lezio    547607213

15412 קטיה מילמן 3.17E+08 katika_@walla.co. עין חרוד מאעין חרוד מאוחד 18965   523967664

15413 דוד פורשמידט 52562568 galfor@bezeqint.n חיים בר לב 3 חיפה     48230933 5.25E+08

15414 אורן כהן 66129966 orenco82@gmail.c קיבוץ נען קיבוץ נען     523725591

15415 אילון ארויו 28738110 eilonaroyo@gmail החרמון 4 אלפי מנשה 44851   775004442 5.02E+08

15416 אילון ארויו 28738110 eilonaroyo@gmail החרמון 4 אלפי מנשה 44851   775004442 5.02E+08

15417 מיכאל וינוקור 3.05E+08 bestoftest@walla. רוקח  ,7א קרית מוצקי     544387105

15418 זהר מושקוביץ 25323569 zrmoshko@013.ne 4 צמרות הרצליה 054‐4447556

15419 מקסים ברונפלד 3.07E+08 bronfeld.maxim@ לשם 51 נעלה 71932   526312345

15420 מקסים ברונפלד 3.07E+08 bronfeld.maxim@ לשם 51 נעלה 71932   526312345

15421 יבגני ארליך 3.57E+08 evg_er@yahoo.co משה סנה 12 פתח תקווה     522971684

15422 בני לב‐קורן 25287004 b_lev_koren@wal השקד 20 קרית חיים     545644219

15423 בועז ליכטנשטיין 21764618 player21@walla.co זלמן מייזל 2 תל אביב יפ 68200   546665869

15424 ויקטור גנטוס 53750048 victor.gh4@gmail. שכ 'ברעם כפר ג'דידה 25105   506964050

15425 מיטל דינור הרמן 39914031 meitaldinur@gmaמושב שדה צבי ב מושב שדה     504862226

15426 יורם נאור 57102832 yoramnaor@yaho33 מעלה הצופים רמת גן 52488   6730075 03 4730075 0 7930075 077

15427 יורם נאור 57102832 yoramnaor@yaho33 מעלה הצופים רמת גן 52488   6730075 03 4730075 0 7930075 077

15428 איציק כהן 35724756 itsikc001@gmail.c פיארברג 18 חולון 58294   054‐4604673

15429 איציק כהן 35724756 itsikc001@gmail.c פיארברג 18 חולון 58294   054‐4604673

15430 אלכסנדר ליסקר 3.07E+08 salisker@gmail.co אנילביץ 35/4 רחובות 76403   777878703 5.03E+08

15431 בת‐שבע זקן 57733081 sheviz@jafi.org אנטיגנוס 16 ב' ירושלים 93303   02‐6794088 054‐53332 02‐6794089

15432 ניסים אלחדיף 5524269 elhadif@yahoo.co הבונה 10 עפולה 18322   505240579 5.08E+08

15433 תמר פרדינרו 2.01E+08 0tamar89@gmail. הנורית 38 בית שמש 99513   508338099

15434 בלה ביריוקוב 3.21E+08 infcom.gold@gma18 מקווה ישראל תל אביב     525972446 7.33E+08 7.33E+08

15435 ברוך ברקוביץ 13199773 baruchbnb@gmail15 יונתן בן עוזיאל ירושלים 95467   054‐4382633

15436 ברוך ברקוביץ 13199773 baruchbnb@gmail15 יונתן בן עוזיאל ירושלים 95467   054‐4382633

15437 אמיר מונק 56227523 amir.unk@gmail.c מסד 16 מסד 14990   052‐5201505

15438 רות ימנר 8814436 yamnerr@012.net תלפיות 26 רמת גן 52533   03‐7523274 050‐91212

15439 רות ימנר 8814436 yamnerr@012.net תלפיות 26 רמת גן 52533   03‐7523274 050‐91212

15440 אייל דהן 38265690 factor.global@gma56 גדעון האוזנר ירושלים 96431   526955335

15441 אבנר אשר 54082185 avnerasher@gmai שד 'מוצקין 21 תל אביב 62288   03‐6046446

15442 אבנר אשר 54082185 avnerasher@gmai שד 'מוצקין 21 תל אביב 62288   03‐6046446

15443 שלום פיזיצקי 31855380 fizitski@gmail.com התזמורת 6 ראשל"צ     547543605

15444 הודיה בהרב 3.01E+08 hodu11@gmail.co בית 3 משען     545219174

15445 אלחנן בדיחי 37310901 ybadichi1@012.ne נתיבות שלום 5 מודיעין עילי     525079990

15446 מנחם  ‐עבדסיגלית 24651754 m.sigal@012.net.i אורלוב 25 פתח תקווה 49342   050‐6236133

15447 מנחם  ‐עבדסיגלית 24651754 m.sigal@012.net.i אורלוב 25 פתח תקווה 49342   050‐6236133

15448 ליאור קלמוביץ 25193673 anatyb@walla.co.i צאלה 31 גדרה     506575183

15449 אמיר לוי 24914319 AMIR_MER@012. גלגל 3 צור יגאל 44862   054‐2300862 054‐46536 03‐6482061

15450 nava lior 27999739 navalior@ofakim.ceder 39 haifa 34576   544690805

15451 פרץ בלוי 58729112 pb@dldc.net נויימן 13 ירושלים 97450   522535261 25831267

15452 ליאור פרי 29093275 noa‐p@012.net.il עפרוני 35 כפר ורדים     578184328

15453 ליאור פרי 29093275 noa‐p@012.net.il עפרוני 35 כפר ורדים     578184328

15454 ניר אושה 3.77E+08 hezi0000@hotmai בן אליעזר 22 לוד     525250525

15455 ניר אושה 3.77E+08 hezi0000@hotmai בן אליעזר 22 לוד     525250525

15456 גיורא רזניק 55908529 reznik_g@netvisio הערמונים 3 נשר     508261220 48216502

15457 שלומי לוצ 66419961 shlomil559@walla גיבשטיין 601/9 קרית מלאכ 70900   508100090 5.08E+08

15458 שלמה מועלם 58483934 m14m@bezeqint.פלוס מאתיים ,מס טבריה     526060707

15459 שלמה מועלם 58483934 m14m@bezeqint.פלוס מאתיים ,מס טבריה     526060707

15460 אהוד דוכובני 51697449 ehud.work@gmail בר‐כוכבא 115 הרצליה 46440   09‐9575866 050‐55178 09‐9585564

15461 אהוד דוכובני 51697449 ehud.work@gmail בר‐כוכבא 115 הרצליה 46440   09‐9575866 050‐55178 09‐9585564

15462 אלינה ליבר 3.17E+08 alinal@amdocs.co ביאליק 44 חדרה     528727250

15463 יעקב קוציוק 3.06E+08 yakovku@gmail.co התאנה4 יקנעם 20692   49890589 5.43E+08

15464 יעקב קוציוק 3.06E+08 yakovku@gmail.co התאנה4 יקנעם 20692   49890589 5.43E+08



15465 רן קריל 27875194 r_kril@zahav.net.i רמון 22 נופית 36001   542353636 5.5E+08

15466 רן קריל 27875194 r_kril@zahav.net.i רמון 22 נופית 36001   542353636 5.5E+08

15467 יונתן רוטן 15576689 focus‐p@zahav.ne הלדסהיימר 16 ירושלים 93115   02‐6728338 5.45E+08

15468 יונתן רוטן 15576689 focus‐p@zahav.ne הלדסהיימר 16 ירושלים 93115   02‐6728338 5.45E+08

15469 אפי פז 24340572 efi‐paz@013.net.il הזמיר 12 נהריה     506274780

15470 נועם לזובסקי 28584787 MAYAEMI@HOTM גורדון 8 נהריה     054‐3181321 057‐75720

15471 נועם לזובסקי 28584787 MAYAEMI@HOTM גורדון 8 נהריה     054‐3181321 057‐75720

15472 אילנה לוצקר 3.06E+08 ilana1972@012.ne מגדל העמקנחל הצבי 76 23049   46443140 5.22E+08

15473 אילנה לוצקר 3.06E+08 ilana1972@012.ne מגדל העמקנחל הצבי 76 23049   46443140 5.22E+08

15474 יהודה עמר 37194271 yehuda1amar@gm התפוצות 29 דימונה 86000   526290733

15475 יהודה עמר 37194271 yehuda1amar@gm התפוצות 29 דימונה 86000   526290733

15476 טלי גבעון 29426285 shaily_bg@yahoo. חכים 14 תל אביב 69120   544484883

15477 טלי גבעון 29426285 shaily_bg@yahoo. חכים 14 תל אביב 69120   544484883

15478 שמעון אלגרבלי 56460280 syr‐tec@bezeqint.משעול הספירים חולון 58675   03‐5535559 054‐31146 03‐5538881

15479 אהוד בן ארי 31826282 udishelly@gmail.c האמוראים 5 יבנה 81208   89420314 5.26E+08 89420314

15480 אהוד בן ארי 31826282 udishelly@gmail.c האמוראים 5 יבנה 81208   89420314 5.26E+08 89420314

15481 מוטי גברי 37295326 motigv@bezeqint. משה שרת 7 רמת גן     524789478

15482 מוטי גברי 37295326 motigv@bezeqint. משה שרת 7 רמת גן     524789478

15483 igaal aizenshtadt 3.04E+08 aigor54@gmail.co silver 105 haifa     577916231

15484 igaal aizenshtadt 3.04E+08 aigor54@gmail.co silver 105 haifa     577916231

15485 seham hag 56889827 thsboss@gmail.co p.o.box 1218 kfar manda 17907   546724128 5.43E+08

15486 אלירן תשובה 31474281 rantshuva@bezeq גורדון 47 נתניה     052‐2454139

15487 אלירן תשובה 31474281 rantshuva@bezeq גורדון 47 נתניה     052‐2454139

15488 אסנת מוסקוביץ 57730863 iram@aya.yale.ed נחל שניר 26 מודיעין 71700   89705757 5.08E+08

15489 אסנת מוסקוביץ 57730863 iram@aya.yale.ed נחל שניר 26 מודיעין 71700   89705757 5.08E+08

15490 Elena Rechman 3.07E+08 rechman@bezeqin שדמה 51 קציר 37010   522580645

15491 Elena Rechman 3.07E+08 rechman@bezeqin שדמה 51 קציר 37010   522580645

15492 Alexander Petrov 3.21E+08 alex.il@012.net.ilרמה בית 28 דירה ת"א 69186   03‐644‐95‐06 054‐532‐61

15493 וסים מנסור 39547666 w_mansour@wall 6139/31 נצרת     524226472

15494 וסים מנסור 39547666 w_mansour@wall 6139/31 נצרת     524226472

15495 ולדימיר וסילנקו 3.22E+08 vasilenko@bezeqi מאירי 39/ 29 פתח תקןה     544373506 36700108 36700108

15496 רויטל שקד 32340978 revital.shaked@hp יגאל אלון 24 ראשון לציון     054‐5209263

15497 ויקטור עזרא 35742030 yfat100@walla.co בראילן16/8 רמלה     578115075 5.08E+08

15498 איתן מאירפלד 15684491 eitanm23@gmail.c עמק בית שאקיבוץ שלוחות 10910   546746161 46062348

15499 חיים זייבלד 66708728 chaimzeivald@wa מודיעין עליתהריטב"א 12     527136644

15500 חיים זייבלד 66708728 chaimzeivald@wa 12 עליתהריטב"א מודיעין 527136644

15501 גלינה בן צבי 3.04E+08 galinabz@012.net הדרים 17/9 לוד     544211836

15502 גלינה בן צבי 3.04E+08 galinabz@012.net הדרים 17/9 לוד     544211836

15503 גלינה בן צבי 3.04E+08 galinabz@012.net הדרים 17/9 לוד     544211836

15504 צחי הדר 27144666 tsahihandel@hotm בגין 3 יהוד     548155075

15505 טומס שגב 64366669 thomas_segev@b קק"ל 29/12 חולון 58486   524286799 35507322 35507322

15506 טומס שגב 64366669 thomas_segev@b קק"ל 29/12 חולון 58486   524286799 35507322 35507322

15507 ערן הלדנברג 25377664 .held@tetbet.co.il רוזוולט 4 אשדוד 77662   88661622 5.46E+08

15508 עידו ויסברוט 32246811 romiben@smile.ne ניסנבאום 32 בת‐ים 59660   054‐6692288 057‐7970305

15509 מריה רבינוביץ' 3.17E+08 rmasha75@gmail. לוד ,גני אביבאדמונית 13     544499609

15510 אולגה פיקוליק 3.11E+08 piko_o@k‐h.org.ilקיבוץ כפר הקיבוץ כפר החורש 16960   052‐8345881

15511 לוסי לפין 3.06E+08 lucyla@pelephone נעורים 5 רמת גן     502476418

15512 מאיר שושה 5541065 MEIRSHO45@WAL טרומפלדור 18 טבריה 14230   46720327 5.08E+08

15513 אלון שליט 23925878 shalon@walla.co.i החקלאי 5 הוד השרון     054‐4223634

15514 אלון שליט 23925878 shalon@walla.co.i החקלאי 5 הוד השרון     054‐4223634

15515 שי לזרוביץ 36195154 shay@negba.org.i אין נגבה 79856   507261279 86774708 86774708

15516 שימי עמר 40025967 shimieden@walla. חיל קשר 2 נתיבות 80200   578157666

15517 נריה שחר 28934537 iditshachar@walla זויתן 14 חריש 37861   543978387

15518 רוני ברמי 31503774 roni_brami@walla ד.נ .אבטח ניר גלים 79245   504564443

15519 רוני ברמי 31503774 roni_brami@walla ד.נ .אבטח ניר גלים 79245   504564443

15520 דינה שרי רוט 69522878 dianasa6@gmail.cאלתרמן 12 דירה פתח תקוה 49443   773294194 5.44E+08

15521 טליה אופק 34200329 ofek12@actcom.n דן8 ירושלים 93509   054‐6665931

15522 eli assraf 3.1E+08 elou00@hotmail.cdakar 45 ashdod     524212144

15523 naomi sussmann 58372087 nsussmann@gmai klein 1 Jerusalem 93103   02‐5667908

15524 דודי רכטר 27760479 dor2001@013.net5 חובות הלבבות הרצליה 46323   526689520 7.77E+08

15525 דינה פליסר 2.01E+08 yehudina@gmail.c1 גבעת שמואהנשיא 3 כניסה 54021   054‐7878953 054‐66961

15526 מומי בן אבי 69090959 benavi_m@mac.o הצפצפה 12 ראש"לצ 75507   050‐8800479 03‐958752 03‐9587522

15527 עזריה יושבייב 3.06E+08 azaryay@walla.co בנימין 20/14 אשקלון 78566   545985027 7.75E+08

15528 עזריה יושבייב 3.06E+08 azaryay@walla.co בנימין 20/14 אשקלון 78566   545985027 7.75E+08

15529 מתן קשת 21808951 mkeshet@walla.co תאשור 12‐ה עפולה 18361   528621319

15530 מתן קשת 21808951 mkeshet@walla.co תאשור 12‐ה עפולה 18361   528621319

15531 תומר עטרי 32027146 efratomer6@gma שבות רחל 516 שילה 44830   29943165 5.47E+08

15532 תומר עטרי 32027146 efratomer6@gma שבות רחל 516 שילה 44830   29943165 5.47E+08

15533 ערן גבע 34117754 eran77g@gmail.co29 יאנוש קורצ'ק קרית אונו     524240467

15534 ערן גבע 34117754 eran77g@gmail.co29 יאנוש קורצ'ק קרית אונו     524240467

15535 יובל שיבר 38297081 yuvals@shagrir.co משה שרת 38 אזור 58002   524478648 35501919

15536 אלון אבן‐חיים 33048364 alon_even_haim@כצנלסון 100א דיר גבעתיים 53277   774009660 5.23E+08

15537 ישראל הכט 50770734 israion@zahav.net נורית 59 חיפה 34654   48256151 5.42E+08

15538 אלכסנדר דבורקין 3.21E+08 alexdvorkin@walla22 הצבי 99 דירה באר‐שבע 84747   08‐6414242 5.45E+08

15539 אלכסנדר דבורקין 3.21E+08 alexdvorkin@walla22 הצבי 99 דירה באר‐שבע 84747   08‐6414242 5.45E+08

15540 אלה בובליצקי 3.21E+08   לוד גני‐אביבירמוך5     054‐6845535

15541 עמית פיין 23813801 amit_fine@yifat.o 1 קיבוץ יפעת 36583   528636543 46548840

15542 אלה בובליצקי 3.21E+08 belka73@walla.co לוד גני‐אביבירמוך5     054‐6845535

15543 פנינה וקנין 52706520 lior_s2004@walla15 אסתר המלכה חיפה     508553341

15544 פנינה וקנין 52706520 lior_s2004@walla15 אסתר המלכה חיפה     508553341

15545 עבד סיראטי 58929373 abood100@walla. מועאויה ,130 בסמ"ה 30023   46357327 5.06E+08

15546 דנה אסולין 65665168 danaasulin@walla יד חנה יד חנה 42840   509110982



15547 דב גרפונקל 53313136 dovgar@gmail.com48/4 שבתאי נגבי ירושלים 93825   542025454

15548 דב גרפונקל 53313136 dovgar@gmail.com48/4 שבתאי נגבי ירושלים 93825   542025454

15549 Vadim Kofman 3.14E+08 vadkof@gmail.comHanadiv 6b Herzliya 46484   99556890 5.23E+08 36871080

15550 Vadim Kofman 3.14E+08 vadkof@gmail.comHanadiv 6b Herzliya 46484   99556890 5.23E+08 36871080

15551 אריה לוי 25305087 arie770@017.net. שמעון 2ב' ירושלים 93629   26714425 7.74E+08

15552 אריה לוי 25305087 arie770@017.net. שמעון 2ב' ירושלים 93629   26714425 7.74E+08

15553 שוקי אוחיון 22329742 ohayon‐ds@013.n שביל התות 3/2 נהריה     04‐9517640

15554 אמיל מינולין 3.1E+08 gmemil@yahoo.co8, 117 לוי אשכול קרית אונו 55400   547229989 35354836

15555 יחיאל קורץ 13201488 ykurtz@hotmail.co13 גבעת דאונס חיפה 34345   48261572 5.44E+08

15556 גל חצור 56668361 galhatsor@yahoo. גשר העץ 27 פארק תעש 28100   542222606

15557 Kira Roytermn 3.21E+08 sergei98@017.netgordon 4 petah tikva    545588826 5.45E+08

15558 Kira Roytermn 3.21E+08 sergei98@017.netgordon 4 petah tikva    545588826 5.45E+08

15559 רועי גבע 34327114 rog26@walla.co.il סביון 10 פתח תקווה     503880123

15560 רועי גבע 34327114 rog26@walla.co.il סביון 10 פתח תקווה     503880123

15561 יששכר קרקובסקי 7.7E+08 coolsara8@hotma39 שדרות בן צבי ירושלים     543451552 5.43E+08

15562 טלי אלבז 24195448 taliavitov@gmail.c מסריק 4 נתניה 42486   09‐8340415 050‐83221

15563 טלי אלבז 24195448 taliavitov@gmail.c מסריק 4 נתניה 42486   09‐8340415 050‐83221

15564 אמנון פייר 52114030 afair@013.net ששת הימים 77 בנימינה 30500   46288112 5.78E+08

15565 אמנון פייר 52114030 afair@013.net ששת הימים 77 בנימינה     46288112 5.78E+08

15566 אלי מור 56113673 kef‐lee@barak.net אלי כהן 9 יהוד 26200   775007501 5.75E+08 35182615

15567 עיסא אטרש 32679524 issa.atrash@gmail מס '6064 39 נצרת 16000   546564691

15568 עיסא אטרש 32679524 issa.atrash@gmail מס '6064 39 נצרת 16000   546564691

15569 avi sagi 56176969 avi@startrip.co.il כפר הנוער נ21 84901   86561421 5.26E+08 86561446

15570 avi sagi 56176969 avi@startrip.co.il כפר הנוער נ21 84901   86561421 5.26E+08 86561446

15571 לודמילה גמבורג 3.12E+08 daniseg@gmail.co גד מכנס 4 פתח תקווה 39357   773009303 5.47E+08

15572 מוטי קלו 33352063 kalom3@bezeqint העצמאות 11 נס ציונה 74010   544755917 89396061

15573 מוטי קלו 33352063 kalom3@bezeqint העצמאות 11 נס ציונה 74010   544755917 89396061

15574 בוריס וייסמן 3.07E+08 boris_weisman@h סיגליות 23‐46 מעלות 21501   547790027

15575 בוריס וייסמן 3.07E+08 boris_weisman@h סיגליות מעלות 21501   547790027

15576 האדי אבו נמר 23194236 snaa14@WALLA.C 18 ירכא 24967   49968682 5.05E+08

15577 יצחק רנאל 6180137 ranel@012.net.il צופר 1 רמת אפעל 52960   03‐6357687

15578 סמיון שקליאר 3.08E+08 shklyar69@gmail.c שקצר 3 חדרה 38495   46202752 5.42E+08

15579 סמיון שקליאר 3.08E+08 shklyar69@gmail.c שקצר 3 חדרה 38495   46202752 5.42E+08

15580 יעקב וינברגר 57206328 ysv@017.net.il קהילות יעקב 58 ב"ב     548446001 35745534

15581 יעקב וינברגר 57206328 ysv@017.net.il קהילות יעקב 58 ב"ב     548446001 35745534

15582 אמנון פייר 52114030 uhw0g@iec.co.il 77 הימים ששת בנימינה 30500 46288112 5.78E+08

15583 אמנון פייר 52114030 uhw0g@iec.co.il ששת הימים 77 בנימינה 30500   46288112 5.78E+08

15584 איילת גרוס 31811078 grossai@013.net קורנית 4 חיפה 32951   04‐8111139 054‐80188

15585 אסף עמיאל 34206938 amielassaf@hotm מצדה 5 תל אביב     054‐3065686

15586 אסף עמיאל 34206938 amielassaf@hotm מצדה 5 תל אביב     054‐3065686

15587 אתי זילברמו 37359650 goldti@walla.co.il קקל גדרה     054‐631354

15588 אתי זילברמו 37359650 goldti@walla.co.il קקל גדרה     054‐631354

15589 משה בן אהרון 22957211 mrna@zahav.net.i שער הגיא 11 באר שבע 84801   578125284

15590 דינה לוין 7078801 dinalev@017.net.i שמאי 5 הרצליה     522744500 7.74E+08

15591 אבי מלניק 33749367 avimelnik@walla.c מהרשק 4 פתח תקוה     37512642 5.03E+08

15592 אבי מלניק 33749367 avimelnik@walla.c מהרשק 4 פתח תקוה     37512642 5.03E+08

15593 olga ziskind 3.21E+08 lesman@bgu.ac.il דרך המשחררים באר שבע     542483900

15594 olga ziskind 3.21E+08 lesman@bgu.ac.il דרך המשחררים באר שבע     542483900

15595 גיל בקר 36012821 becker.gil@gmail.cעין חרוד מאעין חרוד מאוחד     523738254 5.24E+08

15596 אריה פייביש 51979193 omerfib@walla.co j4 חרצית נהריה     523319901

15597 חיים קליינהנדלר 54248752 ckleinhendler@ho קיסוס 35 מכבים 71908   547774365

15598 חיים קליינהנדלר 54248752 ckleinhendler@ho קיסוס 35 מכבים 71908   547774365

15599 איוון גריגורייב 3.17E+08 ivan2277@gmail.c שלמה קליין 13 עכו     545749178 5.47E+08

15600 איוון גריגורייב 3.17E+08 ivan2277@gmail.c שלמה קליין 13 עכו     545749178 5.47E+08

15601 עמית טל 24211146 amit_tal@zahav.n רבין 22 קרית אונו     542122412

15602 עמית טל 24211146 amit_tal@zahav.n רבין 22 קרית אונו     542122412

15603 rula deeb 23466188 moyin.halabi@gm הסחלב 39/2 חיפה 34790   48348850 5.06E+08

15604 ניר פנסו 29515020 pensonir@gmail.c מבוא תמר 14 צור הדסה 99875   050‐6715989

15605 ניר פנסו 29515020 pensonir@gmail.c מבוא תמר 14 צור הדסה 99875   050‐6715989

15606 אריה לוצ'י 5672845 louchi@zahav.net הנוטר 67א קרית חיים 26308   777801564 5.26E+08

15607 צחי אסדו 34229237 tassedou@gmail.c עגור 11 ב' כרמיאל     49987708

15608 צחי אסדו 34229237 tassedou@gmail.c עגור 11 ב' כרמיאל     49987708

15609 יוליה קולובוב 3.2E+08 shrek708@netvisioדרך עפרון 5,דירה אריאל 44700   523399644

15610 יוליה קולובוב 3.2E+08 shrek708@netvisioדרך עפרון 5,דירה אריאל 44700   523399644

15611 איתמר כ 1.23E+08 bababajjj@yahoo. האשל כפר סבא     548883279

15612 איתמר כ 1.23E+08 bababajjj@yahoo. האשל כפר סבא     548883279

15613 ולדימיר טפליצקי 3.07E+08 sf_vladt@bezeqint האזוב 10/4 מעלה אדומ 98533   057‐7639194

15614 ולדימיר טפליצקי 3.07E+08 sf_vladt@bezeqint האזוב 10/4 מעלה אדומ 98533   057‐7639194

15615 אלכסנדר קוסובסקי 3.07E+08 kossovsky@gmail. אשוח 6/2 נצרת עילית 17000   052‐3653060

15616 אלכסנדר קוסובסקי 3.07E+08 kossovsky@gmail. אשוח 6/2 נצרת עילית 17000   052‐3653060

15617 mihael sherman 3.06E+08 msher@rambler.r federman6\1 ירושלים 97793   02‐6560310 5.09E+08

15618 רפי מזרחי 28096071 rafimizrahi@gmail23 עמק בית שאן מודיעין 71700   505948905

15619 יובל גז 3.02E+08 yuvalguez@gmail. הגדוד העברי 9 ראשל"צ 75310   578141630

15620 רפי יוהל 53340352 jrafi@ness‐it.co.il אהוד 40 חיפה 34553   772343486 5.22E+08

15621 רפי יוהל 53340352 jrafi@ness‐it.co.il אהוד 40 חיפה 34553   772343486 5.22E+08

15622 ניב קציר 2.01E+08 katzira@walla.co.i אור האין קיבוץ 79190   506334577

15623 ניב קציר 2.01E+08 katzira@walla.co.i אור האין קיבוץ 79190   506334577

15624 רנה פריינטא 68113430 srpariente@gmail נחלת צבי 50/11 פתח תקוה 49421   39301667 5.29E+08

15625 TOVA PARNES 0519554‐0 PARNES‐T@ZAHAVVIZBARED 5 RISHON‐LE 75294   03‐9560096 5.46E+08

15626 TOVA PARNES 0519554‐0 PARNES‐T@ZAHAVVIZBARED 5 RISHON‐LE 75294   03‐9560096 5.46E+08

15627 pipi kaka 1.11E+08 zevel@walla.com 14קהילת ציון הרצליה     523776100

15628 pipi kaka 1.11E+08 zevel@walla.com 14קהילת ציון הרצליה     523776100



15629 דמיטרי רייצין 3.25E+08 raitsyn@gmail.com לילינבלום 6 ראשלייצ     546390160

15630 אילן גורי 27901198 ilanguri@netvision רבינוביץ 46 חולון 58672   544842616

15631 אילן גורי 27901198 ilanguri@netvision רבינוביץ 46 חולון 58672   544842616

15632 ציון מן 23648231 zionmann@bezeq ישעיהו 8 חדרה     523925857

15633 ציון מן 23648231 zionmann@bezeq ישעיהו 8 חדרה     523925857

15634 ניצה כהן 31382831 NIZACO@WALLA.C מנחם בגין 52 פתח תקווה 49732   39073653 5.09E+08

15635 ניצה כהן 31382831 NIZACO@WALLA.C מנחם בגין 52 פתח תקווה 49732   39073653 5.09E+08

15636 dovi mor‐yosef 34964395 dovi_mor@walla.c הפיסגה 71 דימונה 86171   578130381 86554558

15637 dovi mor‐yosef 34964395 dovi_mor@walla.c הפיסגה 71 דימונה 86171   578130381 86554558

15638 עומר גדג' 17894692 omer259@walla.c רוגוזין 13/11 אשדוד 77273   88536786 5.23E+08

15639 עומר גדג' 17894692 omer259@walla.c רוגוזין 13/11 אשדוד 77273   88536786 5.23E+08

15640 טל דבוש 39802558 tald26@gmail.com ברק 6 דירה 26 לוד 71281   008‐9221574 5.03E+08

15641 טל דבוש 39802558 tald26@gmail.com ברק 6 דירה 26 לוד 71281   008‐9221574 5.03E+08

15642 עמרי פרידמן 34702894 omrifrid@gmail.co הדישון 7/7 ירושלים     548140940

15643 עמרי פרידמן 34702894 omrifrid@gmail.co הדישון 7/7 ירושלים     548140940

15644 איציק ינאי 33227448 yanaiitzik@gmail.c הגפן 70 ירוחם 80500   86583515 5.25E+08

15645 איציק ינאי 33227448 yanaiitzik@gmail.c הגפן 70 ירוחם 80500   86583515 5.25E+08

15646 הוברט ז'ק שביט 64177207 bonneroute21@ya הרצל 27 א נהריה 22407   722113897 5.29E+08

15647 שרה קטייב 3.04E+08 mazalk20@walla.c שלום אש 6 פתח תקווה 49410   779246558 5.28E+08

15648 שרה קטייב 3.04E+08 mazalk20@walla.c שלום אש 6 פתח תקווה 49410   779246558 5.28E+08

15649 igor redko 3.22E+08 redkoi@mail.ru remez 11 beit‐shean 11742   528544464

15650 ישי רבינוביץ 29612447 ishair@gmail.com הסחלב 9 חיפה 34790   054‐6442572 04‐811257

15651 תומר שפיגלר 33797903 tosh1977@bezeqi4/11 דוד וולפסון אשדוד     523952930

15652 דוד כץ 67396754 mrblu1@walla.co.6 שדרות ירושלים אשדוד 77523   577429654

15653 דוד כץ 67396754 mrblu1@walla.co.6 שדרות ירושלים אשדוד 77523   577429654

15654 איתן טויזר 28444792 etngli@013.net הגיתית 7/15 ראשון לציון 75577   077‐9611596 050‐88985

15655 איתן טויזר 28444792 etngli@013.net הגיתית 7/15 ראשון לציון 75577   077‐9611596 050‐88985

15656 אלכס חזנוב 3.07E+08 alex@rdvsystems. החרוב 4 קציר     054‐6600536

15657 אלכס חזנוב 3.07E+08 alex@rdvsystems. החרוב 4 קציר     054‐6600536

15658 רוני רשף 54220512 rony_re@walla.co מכבים רעותארז 12 71908   545519060

15659 רוני רשף 54220512 rony_re@walla.co מכבים רעותארז 12 71908   545519060

15660 לירון ליאני 38033668 lirll@zahav.net.il בן גוריון C, HO     502466576

15661 אריה מור 2535391 ariempor9@walla כספי2 בת גלים חיפה 35015   48527662

15662 MICHAEL MUCHNIK 3.11E+08 MMUCHNIK@WA ALON 33 BNE AISH     544714457

15663 שלמה וולך 6651087 shlomo‐w@orpak. סוקולוב 5 ראשון לציון     523293683

15664 אילן פאעל 58111857 ilanfael@017.net.i הרועים6 מבוא הראדר 90836 25336943 5.46E+08 25336943

15665 אילן פאעל 58111857 ilanfael@017.net.i  מבוא הרועים6 הראדר 90836   25336943 5.46E+08 25336943

15666 ולנטינה מחטיי 3.08E+08 vmachtey@walla.c השקמה 2/21 כפר סבא 44500   09‐7674068 050‐30221 09‐7645821

15667 אלי סופר 28106763 eli_sigi@zahav.net ערבה 9 כרכור     506274213

15668 ניסים אבן חיים 13433461 nisimosi@012.net מסדה 12 א' גבעת אלה 23000   04‐6415043 050‐94449

15669 ניסים אבן חיים 13433461 nisimosi@012.net מסדה 12 א' גבעת אלה 23000   04‐6415043 050‐94449

15670 דוד נהון 61274403 yudanahon@walla יוסף חכמי 44 ירושלים 96428   507320030

15671 דוד נהון 61274403 yudanahon@walla יוסף חכמי 44 ירושלים 96428   507320030

15672 ליאור ויקל 38891115 lvikel@gmail.com יצחק רבין 62/13 חדרה     545619973

15673 טוקר טוביה 57268559 tuto567@walla.co מבשרת ציוןהחושן 12 90805   577706213 7.74E+08

15674 טוקר טוביה 57268559 tuto567@walla.co מבשרת ציוןהחושן 12 90805   577706213 7.74E+08

15675 שמשון אדלר 69058212 adlers@rafael.co.i גן אור 8 הושעיה 17915   46560449 5.29E+08

15676 DMITRI ATARCHUK 3.14E+08 dima1983@coolm שד לכיש 63/42 קרית גת 82030   508679492

15677 DMITRI ATARCHUK 3.14E+08 dima1983@coolm שד לכיש 63/42 קרית גת 82030   508679492

15678 עופר בילדרמן 52931219 shmirtb@zahav.ne הברקן 13 ראשון לציון 75437   03‐9623302 077‐46233

15679 עופר בילדרמן 52931219 shmirtb@zahav.ne הברקן 13 ראשון לציון 75437   03‐9623302 077‐46233

15680 נצן בנין 39679212 nitzan.banin@gma כלנית 24 כרמי יוסף 99797   546697565

15681 נצן בנין 39679212 nitzan.banin@gma כלנית 24 כרמי יוסף 99797   546697565

15682 יהודה אבוטבול 28762987 yehuda.abutbul@ הברוש 74 מושב גמזו 73130   08‐9285522 054‐52093

15683 יהודה אבוטבול 28762987 yehuda.abutbul@ הברוש 74 מושב גמזו 73130   08‐9285522 054‐52093

15684 שרה סנדרוסי 66545302 SSANDRUSY@GIM אברמסקי 8/16 אשדוד     503237707 5.48E+08

15685 עימאד אלפאר 26295857 ahamad@bezeqin סייפן 16 לוד     544678740 5.45E+08

15686 עימאד אלפאר 26295857 ahamad@bezeqin סייפן 16 לוד     544678740 5.45E+08

15687 שרה סנדרוסי 66545302 SSANDRUSY@GIM הרב שך 45 בני ברק     548486023 5.03E+08

15688 דני כהן 15101066 cohdanor@netvisi פסמן 10 הרצליה 46422   09‐9586315 050‐99797

15689 דני כהן 15101066 cohdanor@netvisi פסמן 10 הרצליה 46422   09‐9586315 050‐99797

15690 שי ורדי 59181347 shai.vardi@discou פולג 65 ראש העין     528514538

15691 שי ורדי 59181347 shai.vardi@discou פולג 65 ראש העין     528514538

15692 כרמלית אבי נערי 55380950 tita4u2@gmail.com ציפורי ציפורי 17910   04‐6464040 050‐62180 04‐6558231

15693 כרמלית אבי נערי 55380950 tita4u2@gmail.com ציפורי ציפורי 17910   04‐6464040 050‐62180 04‐6558231

15694 יהודה עמרן 58720657 saritamran65@naרבי מאיר בעל הנ באר יעקב 70300   526433978

15695 יהודה עמרן 58720657 saritamran65@naרבי מאיר בעל הנ באר יעקב 70300   526433978

15696 דור פישר 37787207 dorfisher@gmail.cמודיעין‐מכבמגדל הלבנון 18 ד     773006186

15697 שרון ארובס 25312646 akita12@wall.co.il אילותקיבוץ אילות קיבוץ 88805   527411081 86358681

15698 שרון ארובס 25312646 akita12@wall.co.il אילותקיבוץ אילות קיבוץ 88805   527411081 86358681

15699 אריאל בן‐ששון 32797920 arielbs10@gmail.c תל‐מאנה 1 חיפה     544678734

15700 אריה הירשביין 55003354 harie10@gmail.co קרית ביאליקשד 'ויצמן 33 27012   48405511 5.24E+08

15701 אריה הירשביין 55003354 harie10@gmail.co קרית ביאליקשד 'ויצמן 33 27012   48405511 5.24E+08

15702 gershon adani 58287590 ga2005@walla.co.oshrat 105 oshrat 25243   508330633 5.08E+08

15703 עידן חדד 40357253 idanhd1@walla.cov17/3 חיים הרצוג גדרה     522792372

15704 עידן חדד 40357253 idanhd1@walla.cov17/3 חיים הרצוג גדרה     522792372

15705 גיל שביט 57153223 galash@bezeqint.n עפרוני גן יבנה 70800   88673697

15706 גיל שביט 57153223 galash@bezeqint.n עפרוני גן יבנה 70800   88673697

15707 אשר בן הרוש 17916826 asherb50@walla.c טל אורות 42 כוכב יעקב 90622   02‐9971756 5.46E+08

15708 גיא גרסי 21703277 mr_g2@walla.co.i רבינוביץ 47 חולון     547929505

15709 תומר שפיצר 17227166 spitzertt@013.net1/39 החשמונאים קרית מוצקי 26337   077‐4247724 052‐88174

15710 תומר שפיצר 17227166 spitzertt@013.net1/39 החשמונאים קרית מוצקי 26337   077‐4247724 052‐88174



15711 בלה לריח 29061827 mhrokhut@clalit.o התזמורת 22 ראשון לציון     39625951 5.24E+08

15712 בלה לריח 29061827 mhrokhut@clalit.o התזמורת 22 ראשון לציון     39625951 5.24E+08

15713 בלה לריח 29061827 mhrokhut@clalit.o התזמורת 22 ראשון לציון     39625951 5.24E+08

15714 רועי אריאלי 25323320 rarieli@redmatch. המלאכה 8 ראש העין 48091   03‐9388422 052‐62569 03‐9388430

15715 רועי אריאלי 25323320 rarieli@redmatch. המלאכה 8 ראש העין 48091   03‐9388422 052‐62569 03‐9388430

15716 יורם טל 37504040 yuram12@walla.c49/2 מבצע נחשון באר שבע 84451   86424417 5.76E+08

15717 יורם טל 37504040 yuram12@walla.c49/2 מבצע נחשון באר שבע 84451   86424417 5.76E+08

15718 ישראל ריינשטיין 51090116 isi1912@gmail.com22 יום הכיפורים חולון 58485   543551262

15719 ישראל ריינשטיין 51090116 isi1912@gmail.com22 יום הכיפורים חולון 58485   543551262

15720 לסמן עמית 66368002 lesmamit@gmail.c בונר 11 קרית אתא     545484356

15721 יגאל בן אבי 25280983 ybenavi@bmc.com קרית שמונההורדים 15/14     052‐4286509

15722 איתי ברנאי 24407165 b3704@walla.com משמר השבאליהו שמיר 13 50297   506791300 5.07E+08

15723 איתי ברנאי 24407165 b3704@walla.com משמר השבאליהו שמיר 13 50297   506791300 5.07E+08

15724 אלון יערי 34237404 shmely@gmail.com מושב נורדיהשדרות נורדיה 42954   522321243 5.43E+08

15725 לאוניד אפשטיין 3.08E+08 lelikk@bezeqint.neחטיבת אלכסנדר נתניה 42467   722305100 5.03E+08

15726 לאוניד אפשטיין 3.08E+08 lelikk@bezeqint.neחטיבת אלכסנדר נתניה 42467   722305100 5.03E+08

15727 יגאל בן אבי 25280983 yigal.ba@gmail.co קרית שמונההורדים 15/14     052‐4286509

15728 יגאל בן אבי 25280983 yigal.ba@gmail.co קרית שמונההורדים 15/14     052‐4286509

15729 yosi magen 47653761 yosi194880@walla החולה 8 רמת גן 52255   546289655

15730 yosi magen 47653761 yosi194880@walla החולה 8 רמת גן 52255   546289655

15731 אילן ברזני 58668468 ilan_79@walla.co. הגבעה כפר האורני 73134   506775821 8

15732 אילן ברזני 58668468 ilan_79@walla.co. הגבעה כפר האורני 73134   506775821 8

15733 מוניק שויקה 3.02E+08 shvika__y@yifat.okibbutz yifat יפעת 36583   04‐6548012 5.29E+08

15734 מוניק שויקה 3.02E+08 shvika__y@yifat.okibbutz yifat יפעת 36583   04‐6548012 5.29E+08

15735 יובל גוטליב 25393562 gotlib@windowsliv פטל 16 יבנה 70600   546357751

15736 יובל גוטליב 25393562 gotlib@windowsliv פטל 16 יבנה 70600   546357751

15737 ערן ישראל 32832792 eranisrael@hotma19 מסילת וולפסון תל אביב     509288803

15738 ערן ישראל 32832792 eranisrael@hotma19 מסילת וולפסון תל אביב     509288803

15739 חזי לפיד 8459372 hezi@axerra.com תד 1654 רעות 71908   544468111

15740 אסף בן ארי 66191248 baassaf@nana.co. אליהו מירון 5 נס ציונה 74019   504066052

15741 משה זלי 50909811 zalymo@013.nt.il אלישבע קפלן 4 קרית חיים 26262   052‐2833448 04‐8415528

15742 משה זלי 50909811 zalymo@013.nt.il אלישבע קפלן 4 קרית חיים 26262   052‐2833448 04‐8415528

15743 יעקב גוטמן 8254146 jguttman@012.ne8 מאיר פיינשטיין תל אביב 69123   523663829

15744 כפיר סבן 33228404 kfirsaban76@walla מבוא הכפר 53 הר אדר     506276603 5.07E+08

15745 גדי אבני 29385580 perryav@gmail.co עוזי נרקיס חולון 58451   054‐4340433

15746 גדי אבני 29385580 perryav@gmail.co נרקיס עוזי חולון 58451 054‐4340433

15747 מרק אשרף 17032525 contact@focus‐pro הרצל 4 בת ים 59301   36580899 5.48E+08

15748 מרק אשרף 17032525 contact@focus‐pro הרצל 4 בת ים 59301   36580899 5.48E+08

15749 eleonora katsuro 3.04E+08 riffan@gmail.com hahistadroot 10holon 58347   35569656

15750 eleonora katsuro 3.04E+08 riffan@gmail.com hahistadroot 10holon 58347   35569656

15751 איציק לוי 25103094 itsiklev@netvision הראל 12 חולון     03 6297081 052 52194

15752 איציק לוי 25103094 itsiklev@netvision הראל 12 חולון     03 6297081 052 52194

15753 חדוה ח 23015035 arhed@walla.com נתיב חן 11א חיפה     48230306 5.45E+08

15754 חדוה ח 23015035 arhed@walla.com נתיב חן 11א חיפה     48230306 5.45E+08

15755 איריס לוי‐וינשטט 25146267 wineshtt@netvisio גילה 8/12 אריאל 40700   03‐9364172 5.48E+08

15756 טל גבאי 32811069 gabai_tal@walla.c המלבן 12 גבעתיים     507944444

15757 בוריס מוררש 3.21E+08 borbados@gmail.cטכניון מעונות סג חיפה 32000   54737351

15758 בוריס מוררש 3.21E+08 borbados@gmail.cטכניון מעונות סג חיפה 32000   54737351

15759 גוטמן מיכאל 57767949 mike@web2000.uהנשיא יצחק בן צ הרצליה 46399   052‐3299599

15760 גוטמן מיכאל 57767949 mike@web2000.uהנשיא יצחק בן צ הרצליה 46399   052‐3299599

15761 שרון אלטיט 34920165 eido5@walla.co.il העליה 8/2 אשדוד     578158392

15762 Igal Tsoiref 3.24E+08 tsorya@gmail.com אבני החושן מעלה אדומ     526856226 5.26E+08

15763 אריה ניר 10674703 arienir1@gmail.co קרית ביאליקאפרים 60 27034   052‐2848724 04‐870383 04‐8700580

15764 אריה ניר 10674703 arienir1@gmail.co קרית ביאליקאפרים 60 27034   052‐2848724 04‐870383 04‐8700580

15765 אריה ניר 10674703 arienir1@gmail.co קרית ביאליקאפרים 60 27034   052‐2848724 04‐870383 04‐8700580

15766 רועי צור 65756132 roytzur@gmail.com לבנה 25 עומר 84965   052‐4053535

15767 רועי צור 65756132 roytzur@gmail.com לבנה 25 עומר 84965   052‐4053535

15768 אלחנן אסטריק 11988060 alejon@hotmail.co חי טייב 2 ירושלים 95405   26519736 5.07E+08 26554177

15769 אלחנן אסטריק 11988060 alejon@hotmail.co חי טייב 2 ירושלים 95405   26519736 5.07E+08 26554177

15770 דניאל סובול 13492517 soboldan@netvisio אלמוג 5 חופית 40295   052‐5389892 09‐866690 כנ"ל
15771 יפרח אהרון 66109760 yifrah10@walla.co נהרדעא רמת גן     503302239 5.08E+08

15772 צבי צביאל 51180842 zviel_i@walla.com הרצל 49 קרית אתא 28088   04‐8443103 054‐56806 04‐8449926

15773 צבי צביאל 51180842 zviel_i@walla.com הרצל 49 קרית אתא 28088   04‐8443103 054‐56806 04‐8449926

15774 ארז מזרחי 32426462 erez@inet.co.il מגדל הלבנון 0/2 מודיעין     545404212 7.76E+08

15775 עדו גנות 22852008 Edo.Ganot@Discre הזורע 6 רמת השרון 47401   0544‐410‐140 03‐549‐716

15776 עדו גנות 22852008 Edo.Ganot@Discre הזורע 6 רמת השרון 47401   0544‐410‐140 03‐549‐716

15777 צביה בר‐אלי 58087008 zviaba@gmail.com306/33 קרית ארבע 90100   02‐9964843 5.46E+08

15778 צביה בר‐אלי 58087008 zviaba@gmail.com306/33 קרית ארבע 90100   02‐9964843 5.46E+08

15779 חדוה גיל 54376934 hedva.gil@gmail.c ת.ד .184 כפר חיים 42945   09‐8623915 5.29E+08 98623915

15780 חדוה גיל 54376934 hedva.gil@gmail.c ת.ד .184 כפר חיים 42945   09‐8623915 5.29E+08 98623915

15781 שאול גיבנבר 17434903 giwnew@gmail.co קרית ביאליקהאקליפטוס 1/ו' 27075   050‐6214970

15782 איתן הירש 6255913 heitan@bezeqint.n תחכמוני 6 נתניה 42611   98332988 5.02E+08

15783 איתן הירש 6255913 heitan@bezeqint.n תחכמוני 6 נתניה 42611   98332988 5.02E+08

15784 דני כהן 15101066 cohdanor@netvisi פסמן 10 הרצליה 46422   09‐9586315 050‐99797

15785 שי יאיר 98979502 shay_y2006@alva בן גוריון 52 ראשון     545650871

15786 ירון מנסורי 59634238 mansori@netvisio מורגנטאו 37 ירושלים     524236730

15787 ירון מנסורי 59634238 mansori@netvisio מורגנטאו 37 ירושלים     524236730

15788 נעמה אילת 59292730 naama88@netvisi . שדה יעקב 36586   04‐9534920 054‐67471 04‐9092237

15789 נעמה אילת 59292730 naama88@netvisi . שדה יעקב 36586   04‐9534920 054‐67471 04‐9092237

15790 אילת אפק 28445708 ayeletaphek@gma עמוס 6 רמת גן     523655969 5.24E+08

15791 אילת אפק 28445708 ayeletaphek@gma עמוס 6 רמת גן     523655969 5.24E+08

15792 נטע אלון שליב 24872020 nettaash@gmail.c 23 ניר בנים 79525   08‐8602262 5.45E+08



15793 נטע אלון שליב 24872020 nettaash@gmail.c 23 ניר בנים 79525   08‐8602262 5.45E+08

15794 benny forster 12246278 forster@kfar‐hananone kfar hanass 12305   46914577 5.08E+08

15795 benny forster 12246278 forster@kfar‐hananone kfar hanass 12305   46914577 5.08E+08

15796 יובל תורגמן 34300160 yuvalt@gmail.com קדם 33ד שוהם     39732474 5.44E+08

15797 יובל תורגמן 34300160 yuvalt@gmail.com קדם 33ד שוהם     39732474 5.44E+08

15798 סילבי דורי 3.13E+08 friczi@gmail.com   אלישיב    

15799 סילבי דורי 3.13E+08 friczi@gmail.com חרצית 45 אלישיב     503018846

15800 סילבי דורי 3.13E+08 friczi@gmail.com חרצית 45 אלישיב     503018846

15801 יובל שוב 56208655 yuvals123@gmail. בית 104 מולדת 19130   04‐6531051 050‐75842

15802 יובל שוב 56208655 yuvals123@gmail. בית 104 מולדת 19130   04‐6531051 050‐75842

15803 דניאל סובול 13492517 soboldan@netvisio אלמוג 5 חופית 40295   052‐5389892 09‐866690

15804 חנה איצקוביץ 23599129 mshufman@zahavחיים הזז 3 דירה חיפה     04‐8242768 5.09E+08

15805 רבקה כהן   rebekac@walla.co אל דוד 3 תקוע 90908   509964412

15806 אלי רייכמן 34538496 eliyr77@gmail.com30/1 מפעל השס ביתר עילית 90500   052‐7615584

15807 ארז אפרתי 37152782 pgm300m@gmail. הנחלים 11 בצרה 60944   525556517

15808 ארז אפרתי 37152782 pgm300m@gmail. הנחלים 11 בצרה 60944   525556517

15809 ניר צימבלמן 38553087 nzts@bezeqint.ne גוט לווין 18 חיפה     504341679 054‐43416

15810 ניר צימבלמן 38553087 nzts@bezeqint.ne גוט לווין 18 חיפה     504341679 054‐43416

15811 ניר צימבלמן 38553087 nzts@bezeqint.ne גוט לווין 18 חיפה     504341679 054‐43416

15812 כפיר תמיר 40787731 kfir_tamir@hotma מושיע 46 ת"א 67635   050‐7238932

15813 כפיר תמיר 40787731 kfir_tamir@hotma מושיע 46 ת"א 67635   050‐7238932

15814 ארמון ימין אטיאס 2832 attias49@013.net הכפיר 49 ירושלים 96952   26782625 5.46E+08

15815 ארמון ימין אטיאס 2832 attias49@013.net הכפיר 49 ירושלים 96952   26782625 5.46E+08

15816 גדעון אלון 186163 alonfam@walla.co אגמון 50 יבנה 81500   89438034 5.43E+08

15817 גדעון אלון 186163 alonfam@walla.co אגמון 50 יבנה 81500   89438034 5.43E+08

15818 Boris S 3.09E+08 sbboria@yahoo.coGot Levin 36 Haifa     547235163

15819 Boris S 3.09E+08 sbboria@yahoo.coGot Levin 36 Haifa     547235163

15820 אליעזר יובל 69645323 jonathan457@gm יפה נוף 4 תל אביב     0544‐800201

15821 מלי בר‐און 69055812 dotanbo@walla.co נצרת עיליתהשקמה 12     04‐6465510

15822 ג'רר סווק 15489107 szw@inter.net.il הסתת6/7 רושלים' 96266   02‐6436294 02‐643414 02‐6434148

15823 מיטל חתינה 40855173 avish_78@017.net צ"ג בנות ראשלצ     054‐6000790

15824 מיטל חתינה 40855173 avish_78@017.net צ"ג בנות ראשלצ     054‐6000790

15825 איליה נדיאל 3.21E+08 wryxxx@gmail.com7/10 מאיר יערי באר שבע 84484   545322976

15826 איליה נדיאל 3.21E+08 wryxxx@gmail.com7/10 מאיר יערי באר שבע 84484   545322976

15827 אלי רייני 22483481 rainey@012.net.il עומרי 22 באר‐שבע 84465   052‐2627602 08‐643960 08‐6439606

15828 בן שפירא 34723759 ben_shap2@walla 22 מרגנית יבנה 89427672

15829 בן שפירא 34723759 ben_shap2@walla מרגנית 22 יבנה     89427672

15830 אופיר גלעד 40863045 offirg8@gmail.com עמל 13 גבעתיים     506207000

15831 גיל ולץ 14808562 sunset101il@yaho גלוסקין 14 ראשון לציון 75263   526148562

15832 משה פרידמן 27147115 kosho_@hotmail.c שפרוט 5 אבן הרצליה 46445   774042909 050‐75263

15833 משה פרידמן 27147115 kosho_@hotmail.c שפרוט 5 אבן הרצליה 46445   774042909 050‐75263

15834 שרון עזרי 32233496 sharon.azari@gma שאול המלך 8 אונו     526093639

15835 נפתלי פלדמן 28764629 ultranaf@zahav.ne 9 תקומה 85159   548415799 89943361

15836 אירית אלמוג 3.04E+08 ran‐almog@013.n אלמוגן 24 מודיעין 71702   544966887

15837 אירית אלמוג 3.04E+08 ran‐almog@013.n אלמוגן 24 מודיעין 71702   544966887

15838 רבקה לינזר 3.12E+08 rebecca@linzer.or הדקל 3 אורנית 44813   03‐9369635 052‐35488 03‐9369635

15839 רבקה לינזר 3.12E+08 rebecca@linzer.or הדקל 3 אורנית 44813   03‐9369635 052‐35488 03‐9369635

15840 יעל בוקס 24354185 bux@arava.co.il עידן 80 עידן 86840   08‐6582261

15841 יעל בוקס 24354185 bux@arava.co.il עידן 80 עידן 86840   08‐6582261

15842 אמנון ויסוקר 51811461 ami@vist.co.il אירוס הנגב 77 באר שבע 84851   08‐6238510 052‐67835

15843 אמנון ויסוקר 51811461 ami@vist.co.il אירוס הנגב 77 באר שבע 84851   08‐6238510 052‐67835

15844 גלעדי אליהופזית 35834852 pazit_1@netvision עין יעקב 141 עין יעקב 25135   528366228 5.05E+08

15845 גלעדי אליהופזית 35834852 pazit_1@netvision עין יעקב 141 עין יעקב 25135   528366228 5.05E+08

15846 דוד סדקוביץ 22881056 sadko_s@walla.co הרדוף 13 רמת ישי 30095   04‐9837515 5.78E+08 04‐8183632

15847 אלכס מיצביץ' 3.17E+08 amitsevich@gmail התחיה 28 חולון     545727507

15848 אלקנה וקסלר 54218656 ewex@zahav.net.i פנקס 67 תל אביב 62157   03‐5463073 054‐20254

15849 אלקנה וקסלר 54218656 ewex@zahav.net.i פנקס 67 תל אביב 62157   03‐5463073 054‐20254

15850 מוטי כהן 23518319 motty.cohen@gm תמרי 5/32 קריית מוצק 26231   050‐8852110 050‐48251 04‐8770009

15851 ברכה שפט 7901283 braha.shafat@013 תרי עשר 41 כפר סבא 44343   544604704

15852 ברכה שפט 7901283 braha.shafat@013 תרי עשר 41 כפר סבא 44343   544604704

15853 אסף כהן 62836952 asafc10@walal.co מושב אלקוש אלקוש 13804   545704250

15854 אסף כהן 62836952 asafc10@walal.co מושב אלקוש אלקוש 13804   545704250

15855 חיים וישליצקי 54602172 haimvis@walla.co46/9 המשחררים באר שבע 84453   054‐3093212

15856 חיים וישליצקי 54602172 haimvis@walla.co46/9 המשחררים באר שבע 84453   054‐3093212

15857 אלה קריף 36197507 ela.krief@gmail.co שדרות חן 62 רחובות 76469   542020123

15858 אלה קריף 36197507 ela.krief@gmail.co שדרות חן 62 רחובות 76469   542020123

15859 מנחם כהן 14450472 meni202@yahoo.c1/26 אמנון ותמר נתניה 42202   052‐4522666

15860 ויולטה ברטצ'יק 3.07E+08 viollet_16@walla.c האלונים 2/3 קדימה 60920   526747072 5.04E+08

15861 ויולטה ברטצ'יק 3.07E+08 viollet_16@walla.c האלונים 2/3 קדימה 60920   526747072 5.04E+08

15862 Boris Gordon 3.04E+08 borisgo1@bezeqinEmeq Ahula Modiin 71700   505415669

15863 צוריה עברו 3.05E+08 zoria555@walla.co כהנא 586 טבריה     528055190

15864 צוריה עברו 3.05E+08 zoria555@walla.co כהנא 586 טבריה     528055190

15865 טל קפושה 36919942 capucha@walla.co ערל אציל 20 חדרה     543088686

15866 טל קפושה 36919942 capucha@walla.co ערל אציל 20 חדרה     543088686

15867 דורון לוי 59818328 do_ra0@walla.co. עת הזמיר 8 מעלה אדומ     577342650

15868 דורון לוי 59818328 do_ra0@walla.co. עת הזמיר 8 מעלה אדומ     577342650

15869 יהושע ויצמן 12100566 joe‐w@zahav.net. כספי 26 ירושלים 93554   26732138 5.45E+08

15870 יהושע ויצמן 12100566 joe‐w@zahav.net. כספי 26 ירושלים 93554   26732138 5.45E+08

15871 יוליה רוזנברג 3.09E+08 syuliya1@gmail.co פתח תקוווהזכרון יעקב 19     548883321

15872 עמיחי צוריאל 16321465 amimic1@neto.ne הנציב 2 בית אל 90628   502598198

15873 עמיחי צוריאל 16321465 amimic1@neto.ne הנציב 2 בית אל 90628   502598198

15874 גל לב‐ארי 60684271 gallevari@walla.co המעגל 5/7 רמת גן 52463   542887272



ID FirstName LastName IDNumber Email Address1 City Zip State Phone Phone2 Fax

15875 שלומית קוגן 42829903 shlomlomit@walla החיד"א 6/9 באר שבע 84757   050‐2993992 7.74E+08

15876 שלומית קוגן 42829903 shlomlomit@walla החיד"א 6/9 באר שבע 84757   050‐2993992 7.74E+08

15877 דודו מצליח 34443283 dudumaz@walla.c הירדן 9 רמלה 72291   542188336 5.42E+08

15878 חגי הלפרין 38586830 hagai88@gmail.co רמב"ם 28 קרית עקרון     526067772

15879 קלרה בן חי 26714170 klarabh@hotmail. אופקים 3 פתח תקוה 49322   39325857 39325857

15880 קלרה בן חי 26714170 klarabh@hotmail. אופקים 3 פתח תקוה 49322   39325857 39325857

15881 לילי זאבי 16372245 lzeevi@interwise.c יהלום 6 אור יהודה 60405   546343605 36343455

15882 לילי זאבי 16372245 lzeevi@interwise.c יהלום 6 אור יהודה 60405   546343605 36343455

15883 גבי כלפון 25028317 gabih@bezeqint.c אלונים 10/45 נתניה     507589996

15884 קובי לוי 34188953 levykoby2@hotma אורים 10/18 חולון     528549751

15885 מירה שטיין 27856988 mstein@netvision ben‐gurion 36 ramat‐hash 47321   03‐5497255

15886 מירה שטיין 27856988 mstein@netvision ben‐gurion 36 ramat‐hash 47321   03‐5497255

15887 Iva n Vinshalek 3.22E+08 iva.goldman@marYehuda HamacaTel Aviv     547911777

15888 Iva n Vinshalek 3.22E+08 iva.goldman@marYehuda HamacaTel Aviv     547911777

15889 עמוס בן דור 36839553 amosbendor@gm27 שדרות יהודית ת"א     525515702

15890 rosenblau george 15292824 rilana3@gmail.comtamar6/2 kiriat‐yam 29067   48770598 5.08E+08 48788222

15891 rosenblau george 15292824 rilana3@gmail.comtamar6/2 kiriat‐yam 29067   48770598 5.08E+08 48788222

15892 שוקי אוחיון 22329742 ohayon‐ds@013.n שביל התות 3/2 נהריה     052‐2848902

15893 חנוך הנדל 51927911 hanoch.hendel@g ת.ד .9677 חיפה     544944780

15894 חנוך הנדל 51927911 hanoch.hendel@g ת.ד .9677 חיפה     544944780

15895 מנחם פדר 13652060 melana@inter.net מגדל עדר 20 אפרתה 90435   29932969 5.05E+08

15896 מנחם פדר 13652060 melana@inter.net מגדל עדר 20 אפרתה 90435   29932969 5.05E+08

15897 ליאור גונטרציק 40345696 lyor2@walla.co.il הרצל 14 בת ים 59302   36594794 5.28E+08

15898 ליאור גונטרציק 40345696 lyor2@walla.co.il הרצל 14 בת ים 59302   36594794 5.28E+08

15899 צחי ארץ קדושה 38326799 tz48walla@walla.c אד גרדון 8/2 באר שבע     544627092

15900 צחי ארץ קדושה 38326799 tz48walla@walla.c אד גרדון 8/2 באר שבע     544627092

15901 עידן בקל 32895807 idanbakal@hotma משמר השלושה יבנאל 15225   524243242 46708091

15902 יוסי אוחנה 24148959 yossio@justice.gov 232 נוקדים 90916   503068195

15903 ענת מורד 22742738 anatdm@jafi.org 62 מושב שדה 85470   052‐6091641

15904 ענת מורד 22742738 anatdm@jafi.org 62 מושב שדה 85470   052‐6091641

15905 עדנה לובובסקי 179382 e45@netvision.ne מבשרת ציוןהבושם 20 90805   25332524 5.23E+08 25344117

15906 ELLA ZUBKOV 3.05E+08 ella.zubkov@carm דוד המלך 37/2 MAALOT 21045   04‐9973821 5.47E+08

15907 אביבה אורנשטיין 55909113 avivaor2@walla.co 17 ציפר חיים קרית 26272 549984403

15908 אלכס קוגן 3.17E+08 sakogan@gmail.co נתיב חן 81/5 חיפה 32688   054‐4543918 077‐71231

15909 שלום אייזנבך 40116063 100shalom@walla אמסטרדם 14 תל אביב     528608602

15910 שלום אייזנבך 40116063 100shalom@walla אמסטרדם 14 תל אביב     528608602

15911 יריב אביטל 33930678 stingrays@walla.c פרויד 36 חיפה     578132213

15912 יריב אביטל 33930678 stingrays@walla.c פרויד 36 חיפה     578132213

15913 רונן פורת 35758119 ronenporat@gmai הרצל 00 כ"ס     544719333

15914 לילא מרג'י 25798729 lailamarjy@hotma6013/7 נצרת 16000   547274433 46570330 46570330

15915 לילא מרג'י 25798729 lailamarjy@hotma6013/7 נצרת 16000   547274433 46570330 46570330

15916 דריו ארדיטי 3.07E+08 drdt@walla.co.il הארזים 76/5 כרמיאל     528288126

15917 דניאל זיו 57081788 d_ziv@yahoo.com25 שלמה בן יוסף תל אביב 69125   03‐6429778 050‐66930 1.53E+10

15918 דניאל זיו 57081788 d_ziv@yahoo.com25 שלמה בן יוסף תל אביב 69125   03‐6429778 050‐66930 1.53E+10

15919 משה זקן 21993084 MOSHE0200@WA16/17 דרך חברון ירושלים     508630847

15920 משה זקן 21993084 MOSHE0200@WA16/17 דרך חברון ירושלים     508630847

15921 שמואל מלכי 10348456 frankam@bezeqin טרלדנו 56 טבריה 14251   46791211 5.24E+08

15922 דולב טליאס 36547933 dolev85@gmail.co לשם 23 שוהם 60850   03‐9791048

15923 עופר דהן 58753823 oferd641@bezeqi לוע הארי 18/8 מודיעין 71705   08‐9701987 050‐62755

15924 עופר דהן 58753823 oferd641@bezeqi לוע הארי 18/8 מודיעין 71705   08‐9701987 050‐62755

15925 נעמן פלטיאל 5876362 paltielhome@gma קיבוץ כפר בקיבוץ כפר בלום 12150   46948523 5.48E+08

15926 נעמן פלטיאל 5876362 paltielhome@gma קיבוץ כפר בקיבוץ כפר בלום 12150   46948523 5.48E+08

15927 איליה נדיאל 3.21E+08 wryxxx@gmail.com4\37 חיים לנדאו באר שבע     545322976 5.42E+08

15928 שמואל מלכי 10348456 frankam@bezeqin טרלדנו 56 טבריה 14251   46791211 5.24E+08

15929 עומר קנת 21757232 o_kenett@walla.c בלפור 29 תל אביב 65211   547454540

15930 עומר קנת 21757232 o_kenett@walla.c בלפור 29 תל אביב 65211   547454540

15931 אורי פולק 24923419 upp1234@zahav.n נשר 146/1 כרמיאל     49980440 5.78E+08

15932 אורי פולק 24923419 upp1234@zahav.n נשר 146/1 כרמיאל     49980440 5.78E+08

15933 ישעיהו בלוי 40116923 shablau@gmail.co קצנלבוגן 4/10 ירושלים 93871   054‐6680142 02‐5020092

15934 ישעיהו בלוי 40116923 shablau@gmail.co קצנלבוגן 4/10 ירושלים 93871   054‐6680142 02‐5020092

15935 שרה זינגר 3.25E+08 sarahsinger22@gm בית וגן 40 ירושלים 96427   546464996

15936 שרה זינגר 3.25E+08 sarahsinger22@gm בית וגן 40 ירושלים 96427   546464996

15937 נאוה כהן 37336062 navakobi@netvisioדוד המלך 11 דיר ערד     052‐2490645 050‐65871 077‐4245790

15938 נאוה כהן 37336062 navakobi@netvisioדוד המלך 11 דיר ערד     052‐2490645 050‐65871 077‐4245790

15939 משה נוה 39291067 moshenave@walla מנחם בגין בני ברק     544890840

15940 סולי כנס 16317828 solyk@edusoft.co. המביט 16 ירושלים     524809712 5.24E+08

15941 אביבי ריפקין 36045821 ripkin@walla.com רבינוביץ 49 חולון 58671   509332294

15942 אביבי ריפקין 36045821 ripkin@walla.com רבינוביץ 49 חולון 58671   509332294

15943 רונן הרציגר 23608680 ronenhimg@gmai חצב 68 בת חפר     526582654

15944 רונן הרציגר 23608680 ronenhimg@gmai חצב 68 בת חפר     526582654

15945 חיים מויאל 22637425 haimon66@mail.c תשרי 5/26 נתניה 42524   98335380 5.78E+08

15946 חיים מויאל 22637425 haimon66@mail.c תשרי 5/26 נתניה 42524   98335380 5.78E+08

15947 מיכל שטרית 23092497 shitritm@bezeqint הרקפת 5 מושב אומץ 38870   547650303

15948 מיכל שטרית 23092497 shitritm@bezeqint הרקפת 5 מושב אומץ 38870   547650303

15949 גנאדי סברדלוב 3.21E+08 philsever@gmail.c קרל נטרת ,30א ראשון לציון     508257010

15950 גנאדי סברדלוב 3.21E+08 philsever@gmail.c קרל נטרת ,30א ראשון לציון     508257010

15951 מאיר גנח 52035649 m547706137@wa רמבם 68 באר שבע 84324   547706137 86270062

15952 מאיר גנח 52035649 m547706137@wa רמבם 68 באר שבע 84324   547706137 86270062

15953 רהב קדוש 38261178 rahavk@gmail.com התשבי 80 חיפה     052‐3762671



15954 שחר פטר 26542613 shaharpeter@gma גבירול 522 אבן שדרות 87043   527481845 86897616 86897616

15955 שחר פטר 26542613 shaharpeter@gma גבירול 522 אבן שדרות 87043   527481845 86897616 86897616

15956 דורון ברגר 24614091 doronb@kkl.org.il מרה 26/9 ירושלים 93715   02‐6795834 5.07E+08 02‐6583449

15957 דורון ברגר 24614091 doronb@kkl.org.il מרה 26/9 ירושלים 93715   02‐6795834 5.07E+08 02‐6583449

15958 יהודה סטפנסקי 27428259 classtic@actcom.c138 מעלות דפנה ירושלים 97763   25822580

15959 Stas Belik 3.18E+08 belikstas@ramble sd.Rotshild 55g Haifa 35667   48553036 5.48E+08

15960 ערן קלמנוביץ 36268712 kalmanovicheran@ עולי הגרדום 3 ראשון לציון     050‐7707029

15961 תומר בידר 36124097 tomer.bider@gma מושב ליבנים54 12937   504526242 46722719

15962 תומר בידר 36124097 tomer.bider@gma מושב ליבנים54 12937   504526242 46722719

15963 אירנה טורצקי 3.07E+08 irena.tur@gmail.c ד"ר שיפר 11 פתח תקווה     548027788

15964 אירנה טורצקי 3.07E+08 irena.tur@gmail.c ד"ר שיפר 11 פתח תקווה     548027788

15965 איל בעל‐צדקה 29561529 eyalb‐z@013.net 8 פעמונית מעלות     546944411

15966 איל בעל‐צדקה 29561529 eyalb‐z@013.net פעמונית 8 מעלות     546944411

15967 מרסלו ליפי 11978285 lipi1802@zahav.ne גולני 15 מודיעין     054‐6749080

15968 מקי אלקובי 39059688 makielkouby@hot אלון 158 עתלית 30300   544468125

15969 תומר בידר 36124097 tomer.bider@gma מושב ליבנים54 12937   504526242 46722719

15970 הוד סגרון 23006943 hodsg93@walla.co שקמה 31 נתיבות 80200   548097001 5.48E+08

15971 נועם איזנברג 53790103 noam0406@015.n אשכולות 1 שריגים 99835   523742777

15972 נועם איזנברג 53790103 noam0406@015.n אשכולות 1 שריגים 99835   523742777

15973 ofir omer 32920639 ofiromer@gmail.c הנביאים 54א ירושלים     052‐6815533

15974 ofir omer 32920639 ofiromer@gmail.c הנביאים 54א ירושלים     052‐6815533

15975 MOR SUI 29678950 noamits@netvisio28 יציאת אירופה חדרה 38484   46200102

15976 יוסף אקסלרד 69037638 jaxelrad@netvisio1/22 החשמונאים קרית מוצקי 26337   48719768 48719768

15977 יוסף אקסלרד 69037638 jaxelrad@netvisio1/22 החשמונאים קרית מוצקי 26337   48719768 48719768

15978 משה צוברי 58743501 msts@nana.co.il גיורא יוספטל 7/3 קרית מוצקי 27206   504878086 48712563 48712563

15979 שי ורדי 59181347 shai.vardi@discou פולג 65 ראש העין     528514538

15980 צביקה אופק 34294025 tzvika.ofek@gmail קרסקי 3 רמת גן     052‐2301634

15981 אמנון פישר 3539079 tpool@017.net.il החריש 35 נוה מבטח     522917524

15982 אילון ראובני 28088128 eilonre@hotmail.c דגניה ב' דגניה ב' 15130   523385657

15983 אילון ראובני 28088128 eilonre@hotmail.c דגניה ב' דגניה ב' 15130   523385657

15984 פוסטילניקובבוריס 3.06E+08 slava030879@gma מגדל העמקהגיא 3/10     528498153

15985 פוסטילניקובבוריס 3.06E+08 slava030879@gma מגדל העמקהגיא 3/10     528498153

15986 roy hagani 27194760 royhag@gmail.com אנטוקולסקי 9 תל אביב 64044   35278986 5.44E+08

15987 roy hagani 27194760 royhag@gmail.com אנטוקולסקי 9 תל אביב 64044   35278986 5.44E+08

15988 שי סר 37694122 shus99@walla.co. מצולות ים 46 גבעתיים     577754160 5.73E+08

15989 שי סר 37694122 shus99@walla.co. 46 ים מצולות גבעתיים 577754160 5.73E+08

15990 שי סר 37694122 shus99@walla.co. מצולות ים 46 גבעתיים     577754160 5.73E+08

15991 רונן גרשקוביץ 24245359 ronenger@gmail.c זוארץ 14 נתניה 42366   054‐5355667

15992 רז ויגדורוביץ' 29045812 razvig@hotmail.co/2 ילקוט הרועים תל‐אביב     054‐7886137

15993 nissan matari 39091962 nissanma@walla.c קציר 5 חולון     506431882

15994 nissan matari 39091962 nissanma@walla.c קציר 5 חולון     506431882

15995 יוני כהן 34303032 yoni2111@gmail.c עמוס 35 חולון 58844   525639536

15996 יוני כהן 34303032 yoni2111@gmail.c עמוס 35 חולון 58844   525639536

15997 אריה מסרמן 17507625 ariemess@walla.c מזרחי אברהם 6 פתח תקווה 49501   546582080 5.45E+08

15998 אריה מסרמן 17507625 ariemess@walla.c מזרחי אברהם 6 פתח תקווה 49501   546582080 5.45E+08

15999 אילן הדס 24131146 ilanh@keter.co.il ברודי 7 תל‐אביב 69056   052‐4289688 3643444

16000 אמנון הופמן 58282112 amn_h@walla.comשמואל תמיר 5 ד ירושלים 97812   506274249 25849705

16001 אמנון הופמן 58282112 amn_h@walla.comשמואל תמיר 5 ד ירושלים 97812   506274249 25849705

16002 קלי מאיירס 3.1E+08 ronkel2@yahoo.co דולב 24א' צור הדסה 99875   25796710 5.25E+08

16003 ולדימיר פסטרנק 3.13E+08 vpasternak@appli מוהליבר 9 ד14 בת ים 59623   0544‐790‐255 03‐552‐09‐

16004 ולדימיר פסטרנק 3.13E+08 vpasternak@appli מוהליבר 9 ד14 בת ים 59623   0544‐790‐255 03‐552‐09‐

16005 אבישי בן דוד 34218222 avishy.ben.david@43/1 דרך השלום תל אביב 67194   545584749

16006 ז'נה מז'יבובסקי 3.06E+08 shihmand@yahoo סיון 14/10 אשדוד     547886571

16007 איתי יצחקי 40495483 ddvice@gmail.com הרצל 43/15 טירת כרמל 39045   48577548 5.28E+08

16008 גדעון אלמוג 1610104 almogg@012.net.i מבשרת ציוןהראשונים 21 90805   02‐5342970

16009 גדעון אלמוג 1610104 almogg@012.net.i מבשרת ציוןהראשונים 21 90805   02‐5342970

16010 ליאור אטיאס 38254850 lior‐ka@012.net.il בילו 41 רחובות     542626662

16011 יריב   5900022 גבע פנחס 8/1 חנה פרדס 37045   776274038 5.27E+08

16012 יריב גבע 5900022 ymym.yg@gmail.c פנחס 8/1 פרדס חנה 37045   776274038 5.27E+08

16013 מיכאל שרייפל 3.17E+08 michaelshrp37@w1 יונה ג'בוטינסקי באר שבע 85636   547563531

16014 מיכאל שרייפל 3.17E+08 michaelshrp37@w1 יונה ג'בוטינסקי באר שבע 85636   547563531

16015 אופל זליכה 3.14E+08 opalush@yahoo.co בן גוריון7/5 כפר סבא     544715880 5.45E+08

16016 אופל זליכה 3.14E+08 opalush@yahoo.co בן גוריון7/5 כפר סבא     544715880 5.45E+08

16017 יפעת קרניאלי 34196089 yifatb@fh.huji.ac.i6 המשוררת רחל ירושלים     054‐6260143

16018 יצחק לויאן 2E+08 issy.livian@gmail.c14 שרה אהרונסון רעננה 43399   777502218 5.48E+08

16019 נטלי קאטר 14375596 ntali56@windows יוהנה 22/8 באר שבע 84258   508720043 86440876

16020 נטלי קאטר 14375596 ntali56@windows יוהנה 22/8 באר שבע 84258   508720043 86440876

16021 משה קוזלובסקי 3.14E+08 m.t.kozo@gmail.c שי זוין 31/5 ירושלים 97450   523240051 5.23E+08

16022 מרק אהרון 22926794 mark@homeil.com כרכום 14 מודיעין 71700   528395631

16023 מרק אהרון 22926794 mark@homeil.com כרכום 14 מודיעין 71700   528395631

16024 נתנאל מויאל 33189523 76nati@walla.co.i הגדוד העברי 10 אשקלון 78595   546579898 86757323

16025 נתנאל מויאל 33189523 76nati@walla.co.i הגדוד העברי 10 אשקלון 78595   546579898 86757323

16026 maxim andreev 3.06E+08 bloodym@zahav.nomen 70 taanah     547074504

16027 maxim andreev 3.06E+08 bloodym@zahav.nomen 70 taanah     547074504

16028 אייל יונגר 39663729 darth_younger@y עקיבא 2 רעננה 43262   544887830

16029 אייל יונגר 39663729 darth_younger@y עקיבא 2 רעננה 43262   544887830

16030 גדעון מילרד 55571020 gidi1512@gmail.co קבוץ גדות גדות 12325   505939395

16031 רינה חזאז 58036484 rinahagag@walla.c החלוץ 6 רמלה 72370   052‐2562293

16032 רינה חזאז 58036484 rinahagag@walla.c החלוץ 6 רמלה 72370   052‐2562293

16033 אבי ברוך 29257847 abaruch@hcl.il קקל 24 קרית טבעון     523994582

16034 אבי ברוך 29257847 abaruch@hcl.il קקל 24 קרית טבעון     523994582

16035 דורון ספיר 32406480 sapirdor@gmail.co חיבת ציון 15 רמת גן     528638866



16036 דורון ספיר 32406480 sapirdor@gmail.co חיבת ציון 15 רמת גן     528638866

16037 אריק בראל 25117821 arikbarel@gmail.c יעקב סלמן 12 ירושלים     544872226

16038 אריק בראל 25117821 arikbarel@gmail.c יעקב סלמן 12 ירושלים     544872226

16039 גיא וייגרט 60165487 guy_wt@hotmail.c הרקפות חיפה     528772231

16040 גיא וייגרט 60165487 guy_wt@hotmail.c הרקפות חיפה     528772231

16041 ספיר שמואל 23921562 sapirshmulik@wal לייב יפה 19/9 באר שבע 84896   052‐7707130 077‐32328 077‐3232832

16042 ספיר שמואל 23921562 sapirshmulik@wal לייב יפה 19/9 באר שבע 84896   052‐7707130 077‐32328 077‐3232832

16043 ספיר שמואל 23921562 sapirshmulik@wal לייב יפה 19/9 באר שבע 84896   052‐7707130 077‐32328 077‐3232832

16044 דניאלה בר יוסף 8195075 daniela@daniela‐d רח הורד 35 כרמי יוסף 99797   08‐9287385 052‐86452 08‐9286461

16045 דניאלה בר יוסף 8195075 daniela@daniela‐d רח הורד 35 כרמי יוסף 99797   08‐9287385 052‐86452 08‐9286461

16046 דניאל ויס 2337335 dweihs@tx.techni שוהם 22 חיפה 34679   48342664

16047 דניאל ויס 2337335 dweihs@tx.techni שוהם 22 חיפה 34679   48342664

16048 דינה גננסיה 31886500 ganancia@012.net אודם 26 אור יהודה     03‐6343423 054‐24665

16049 דינה גננסיה 31886500 ganancia@012.net אודם 26 אור יהודה     03‐6343423 054‐24665

16050 דוד נחליאלי 24649725 o_dn2@017.net.il יוקנעם עליתירדן14/21     49597155 5.78E+08

נימרוד ויערה16051 בכר 40225138 nimib@bezeqint.n1 שדרות ירושלים רמת גן 52352   773400861 5.46E+08

16052 הראל אזולאי 27129519 HAREL3K@GMAIL סתונית 2 נהרייה     546706892

16053 הראל אזולאי 27129519 HAREL3K@GMAIL סתונית 2 נהרייה     546706892

16054 הרמון אזריפר 15311889 hermon.a@bezeq השוק 40 תל אביב     524203987 5188962

16055 אורן חג 33888645 orenhag@gmail.co רשי 11/3 תל אביב     544817817 03‐5280852

16056 דקלה גבעתי 40827917 diklagivati@walla. יצחק חכימי 9/5 אשקלון     054‐4342218 5.07E+08

16057 eduard oks 3.09E+08 oks.eduard@gmai raziel 11 bat yam     543307055

16058 ירון לוי 34508424 bsyaron@gmail.co הגשר 5 הוד השרון     052‐2746543

16059 ירון לוי 34508424 bsyaron@gmail.co הגשר 5 הוד השרון     052‐2746543

16060 נטעלי שוקר 31557945 netalysh@yahoo.c הנביאים 9 חולון     054‐9064451

16061 עודד אנגל 2.01E+08 odededevil@hotm הגפן 12 נתניה     528557090

16062 עודד אנגל 2.01E+08 odededevil@hotm הגפן 12 נתניה     528557090

16063 יצחק נדלר 54171624 nadler01@gmail.c סיגלית 26 נתניה 42203   98850276 5.28E+08

16064 יצחק נדלר 54171624 nadler01@gmail.c סיגלית 26 נתניה 42203   98850276 5.28E+08

16065 Talma Targan 37523149 arnontar@012.netגבעת ישעיהבית 129 בהרחב 99825   0523‐666309

16066 Talma Targan 37523149 arnontar@012.netגבעת ישעיהבית 129 בהרחב 99825   0523‐666309

16067 גד זהבי 25447053 gadyz@yahoo.com תל אביב  ‐יפנס לגויים 13     054‐7744462

16068 עוז בר‐סבר 69406999 ozbarsever@gmai ששת הימים 23 בנימינה 30500   04‐6180639 052‐32768

16069 רם ליפשיץ 38705356 ramlif@hotmail.co דוד אבידן 10 פתח תיקוה     525226860 39190840

16070 רם ליפשיץ 38705356 ramlif@hotmail.co דוד אבידן 10 פתח תיקוה     525226860 39190840

16071 רגין כרמלי 3.04E+08 yermik@bezeqint. 19 ציוןהכרמים מבשרת 90805 25344033 5.25E+08

16072 רגין כרמלי 3.04E+08 yermik@bezeqint. מבשרת ציוןהכרמים 19 90805   25344033 5.25E+08

16073 תהל שנהב כהן 35836816 tahel.shenhav@ya לייב יפה 52 הרצליה 46321   052‐8550879 09‐954138 09‐9508611

16074 יחיעם בן עמי 59686089 yechiam6@bezeqi משמר השיביעקוב עולמי 44     39603241 5.44E+08 39603241

16075 יחיעם בן עמי 59686089 yechiam6@bezeqi משמר השיביעקוב עולמי 44     39603241 5.44E+08 39603241

16076 יחיעם בן עמי 59686089 yechiam6@bezeqi משמר השיביעקוב עולמי 44     39603241 5.44E+08 39603241

16077 אברהם בן סיקסו 32412447 abensicsu@hotma שאולזון 66 ירושלים 95400   2‐6535028

16078 רות גלזנר 988832 ruth.glasner@gma80 טשרניחובסקי ירושליים 92585   02‐6781059

16079 ניראל ניסים 39815733 xnir@netvisio.net. הנגב 30 חדרה 38303   526519606

16080 ניראל ניסים 39815733 xnir@netvisio.net. הנגב 30 חדרה 38303   526519606

16081 שרל פרץ 27165208 charlip@zahav.net יונה גרין 10 פ"ת 49272   545605504 5.23E+08 7.78E+08

16082 שרל פרץ 27165208 charlip@zahav.net יונה גרין 10 פ"ת 49272   545605504 5.23E+08 7.78E+08

16083 נאיף ג'רוס 58952219 jarrous@md.huji.a13 שבתאי הנגבי ירושלים 93825   523204510

16084 נאיף ג'רוס 58952219 jarrous@md.huji.a13 שבתאי הנגבי ירושלים 93825   523204510

16085 אמיר מזובר 25419490 amirm@elal.co.il עמק דותן מודיעין 71703   542466601

16086 אמיר מזובר 25419490 amirm@elal.co.il עמק דותן מודיעין 71703   542466601

16087 sergey gir 3.17E+08 gir.ser@gmail.comיהדות ספרד בית אשקלון     546365076

16088 sergey gir 3.17E+08 gir.ser@gmail.comיהדות ספרד בית אשקלון     546365076

16089 דורין נוימן 29337946 daureen.neuman@ מצדה 6 א' הוד השרון     526649279

16090 שוקי פרסמן 8796880 shuky_p@012.net רימלט 8 רמת גן 52281   523344223

16091 שוקי פרסמן 8796880 shuky_p@012.net רימלט 8 רמת גן 52281   523344223

16092 דן שלגמן 880799 dan_shl@zahav.ne הגליל 85 גני תקווה     35341491 5.48E+08 57774967

16093 דן שלגמן 880799 dan_shl@zahav.ne הגליל 85 גני תקווה     35341491 5.48E+08 57774967

16094 אבירם אבני 23810070 avniram@walla.co דב גרונר 13 ירושלים     502611129

16095 אנסטסיה מריאש 3.17E+08 anademi@walla.co יעלים 78 באר שבע     548190337

16096 מוטי פולובין 22915631 polovin@zahav.ne נחל בזק 17 מודיעין 71701   08‐9751712 054‐25570

16097 מוטי פולובין 22915631 polovin@zahav.ne נחל בזק 17 מודיעין 71701   08‐9751712 054‐25570

16098 Semion Redko 3.07E+08 re3s@zahav.net.il מעלה דומיםהנחלים 114 98310   02‐5900479 5.42E+08

16099 שלומי שיטרית 22655310 shlommmmm0@w נחל חביון 5/2 אילת 88000   504881094

16100 איתן ריעני 24981821 eitanreani@gmail. רמז 25 יהוד     054‐7787941

16101 איתן ריעני 24981821 eitanreani@gmail. רמז 25 יהוד     054‐7787941

16102 רומן פולור 3.08E+08 roman177@walla. זבוטינסקי 122 רמת גן     504422164

16103 רומן פולור 3.08E+08 roman177@walla. זבוטינסקי 122 רמת גן     504422164

16104 אלון‐ברייטבשלומי 29093010 sbraitbart@gmail. חנה 21 חיפה 34815   545490969 5.24E+08

16105 אלכס שוסטר 14127625 alexshuster10@waקרן היסוד 21 דיר נהריה 22446   04‐9925138 5.27E+08

16106 אסף חלמיש 50678796 _lynne@zahav.net שאננים 10 פקדס חנה  37063   04‐6377227 054‐31588

16107 אסף חלמיש 50678796 _lynne@zahav.net שאננים 10 פקדס חנה  37063   04‐6377227 054‐31588

16108 איריס שפיר 22367171 iris10@barak.net.i/4 אהרונסון שרה רעננה 43399   506340420

16109 איריס שפיר 22367171 iris10@barak.net.i/4 אהרונסון שרה רעננה 43399   506340420

16110 לב קזקוב 3.07E+08 lev.kazakov@yaho לשם 258 נעלה 71932   542026676

16111 לב קזקוב 3.07E+08 lev_kazakov@yaho לשם 258 נעלה 91732   542026676

16112 לב קזקוב 3.07E+08 lev.kazakov@gma לשם 258 נעלה 91732   542026676

16113 אוהד כץ 39672126 ohadk1984@walla רודנסקי 10 תל אביב     526788787

16114 ינון גרינברג 59254128 grin921@walla.co התאנה 519  טל אל 25167   49564426 5.26E+08 49564426

16115 דיאנה מנקס 3.1E+08 dianamn@walla.co64/1 נאות הדר ירוחם 80500   546850531 7.79E+08

16116 דיאנה מנקס 3.1E+08 dianamn@walla.co64/1 נאות הדר ירוחם 80500   546850531 7.79E+08

16117 רן גלר 3.04E+08 g.ran@pardes‐han המעיין 3 בנימינה 30500   577375013



16118 רן גלר 3.04E+08 g.ran@pardes‐han המעיין 3 בנימינה 30500   577375013

16119 pinhas harari 41805177 pharari@bezeqint ברודצקי.29.4 נתניה 40408   98341368 98341368

16120 pinhas harari 41805177 pharari@bezeqint ברודצקי.29.4 נתניה 40408   98341368 98341368

16121 יורם טורבטיאן 54189691 ospry@walla.com הגפן 9 רמת גן 52546   03‐6135953 03‐5485398

16122 יורם טורבטיאן 54189691 ospry@walla.com הגפן 9 רמת גן 52546   03‐6135953 03‐5485398

16123 shelli nman‐katz 33210931 shelli@omrix.co.il הצופים 16 ראשון לציון     543015183

16124 shelli nman‐katz 33210931 shelli@omrix.co.il הצופים 16 ראשון לציון     543015183

16125 מקס ועקנין 13395207 sarounette_59@w דיסקין וילה 30 ירושלים 96440   25638914 5.48E+08

16126 מקס ועקנין 13395207 sarounette_59@w דיסקין וילה 30 ירושלים 96440   25638914 5.48E+08

16127 מנחם בר‐גיל 23615321 yogev@yahoo.com השיטה 16א אורנית 44813   523401711

16128 אמיר אבן טוב 51301539 amiret@maaganm מעגן מיכאל מעגן מיכאל 37805   522465727

16129 אורית אכסלרוד 3.07E+08 svetorit@nana.co. העצמאות 9/9 אשדוד 77452   88657983 5.27E+08

16130 אורית אכסלרוד 3.07E+08 svetorit@nana.co. העצמאות 9/9 אשדוד 77452   88657983 5.27E+08

16131 אורית אכסלרוד 3.07E+08 svetorit@nana.co. העצמאות 9/9 אשדוד 77452   88657983 5.27E+08

16132 יפים קאטס 17319906 efim‐1@bezeqint.רבי יהודה הנשיא חיפה 35425   052‐3678275 077‐42454

16133 ח'דיגה עמרנה 20255790 angel_amar1@hot הרצליה 24 חיפה     525834355

16134 ח'דיגה עמרנה 20255790 angel_amar1@hot הרצליה 24 חיפה     525834355

16135 נמרוד לנג 26622506 langosl@yahoo.co האגוז 41 בית נקופה 90830   523994870

16136 נמרוד לנג 26622506 langosl@yahoo.co האגוז 41 בית נקופה 90830   523994870

16137 תומר וגן 38458550 rtvagen@walla.co ריב"ל 14 ראשון לציון 75743   506989765 ירין12
16138 תומר וגן 38458550 rtvagen@walla.co ריב"ל 14 ראשון לציון 75743   506989765 ירין12
16139 נורית חי 53323176 nurith@neto.net.i דביר 69 איתמר 44834   02‐9975738 054‐23864 153‐2‐9709806

16140 מאיר לנצמן 69548923 meir@generalifun וינוגרד 9 ירושלים 97450   505544664 26565212 26251171

16141 מאיר לנצמן 69548923 meir@generalifun וינוגרד 9 ירושלים 97450   505544664 26565212 26251171

16142 צביקה שטיינברג 58104167 zvika123@gmail.c הירדן 4 א רמת גן 52333   054‐6999968

16143 צביקה שטיינברג 58104167 zvika123@gmail.c הירדן 4 א רמת גן 52333   054‐6999968

16144 מעודד נאוה 23654569 meodedn@wall.co אשרמן 1 א תל אביב     526103515

16145 מעודד נאוה 23654569 meodedn@wall.co אשרמן 1 א תל אביב     526103515

16146 לובוב ליבשיץ 3.14E+08 amarkm47@gmail6\90 באבא סאלי דימונה 86000   523902215 5.29E+08

16147 יפתח דולב 37680493 ddoleviftach@gma השיבולים 8 צור משה 42810   544659491 5.48E+08

16148 יפתח דולב 37680493 ddoleviftach@gma השיבולים 8 צור משה 42810   544659491 5.48E+08

16149 ירון שעשוע 59747170 shaa05@gmail.com השלום 24 ב' הוד השרון 45204   054‐8885046

16150 ירון שעשוע 59747170 shaa05@gmail.com השלום 24 ב' הוד השרון 45204   054‐8885046

16151 עידן בקל 32895807 idanbakal@hotma משמר השלושה יבנאל 15225   524243242 46708091

16152 עידן בקל 32895807 idanbakal@hotma משמר השלושה יבנאל 15225   524243242 46708091

16153 ערן שרביט 36110724 eraniopub@gmail63/2 החשמונאים אביב תל 548041615

16154 יוחאי עופרן 33374992 nimrod.yamin@gm12 קורא הדורות ירושלים     544685258 5.06E+08

16155 יוחאי עופרן 33374992 nimrod.yamin@gm12 קורא הדורות ירושלים     544685258 5.06E+08

16156 Dani Seeman 3.09E+08 dseeman@nds.comTidhar 209 b Bet Sheme 99553   02‐999‐5935

16157 Dani Seeman 3.09E+08 dseeman@nds.comTidhar 209 b Bet Sheme 99553   02‐999‐5935

16158 הראל הכטר 59276626 hhechter@gmail.c לימון 13/2 מודיעין 71702   052‐8699814 08‐970352 08‐9704882

16159 shay levit 32013153 shaylvit@netvisionben‐gurion 23 herzeliya     054‐6699807 052‐33741

16160 שחר אטיאס 40224453 shahar_at1@wallaכצנלסון 13 דירה קריית טבעו     050‐3757565

16161 שחר אטיאס 40224453 shahar_at1@wallaכצנלסון 13 דירה קריית טבעו     050‐3757565

16162 אלישבע וסרמן 3.01E+08 elishevawֲ10000G שאולזון 48 ירושלים 95400   26519939 5.28E+08

16163 קרן אזוגי‐פוקמן 32291072 KAZOGUI@GMAIL2/14 לוחמי הגטו פתח תקווה     528363098

16164 קרן אזוגי‐פוקמן 32291072 KAZOGUI@GMAIL2/14 לוחמי הגטו פתח תקווה     528363098

16165 דרור סצ'ני 57731077 sechenyd@hotma אלמוגן 3 דירה 1 מודיעין 71702   89752727 5.05E+08 25324000

16166 סוזאן אטלי 23747447 suzan@netvision.n נחל ניצנה 27 מצפה רמון 80600   052‐2680892 077‐91509

16167 סוזאן אטלי 23747447 suzan@netvision.n נחל ניצנה 27 מצפה רמון 80600   052‐2680892 077‐91509

16168 איתן הר נשר 57223711 harneshere@tbsi.c דליה 3 גבעתיים 53405   544221456

16169 איתן הר נשר 57223711 harneshere@tbsi.c דליה 3 גבעתיים 53405   544221456

16170 אלכסנדר ברנשטיין 3.18E+08 psyafter@gmail.co0/5 מבוא הפודים רמת גן 52574   523482098

16171 אלכסנדר ברנשטיין 3.18E+08 psyafter@gmail.co0/5 מבוא הפודים רמת גן 52574   523482098

16172 לי לוין 37049434 lilolevin@gmail.co פרישמן 10 ת"א     052‐6088400

16173 לי לוין 37049434 lilolevin@gmail.co פרישמן 10 ת"א     052‐6088400

16174 ליאב חיים 32794851 liav1978@netvisio המל שלמה 51 חיפה 35422   052‐3679385 04‐810000

16175 ליאב חיים 32794851 liav1978@netvisio המל שלמה 51 חיפה 35422   052‐3679385 04‐810000

16176 שמואל שחם 4247953 schacham@ariel.a נהר הירדן 236 יקיר     97921310

16177 שמואל שחם 4247953 schacham@ariel.a נהר הירדן 236 יקיר     97921310

16178 אילון ברנע 22264568 eilonbarnea@hotm הסביון 10.5 נשר 36822   054‐6693203

16179 דר 'רענן פרידמן 30089668 fridmanr@post.ta"רחוב הפרסה ,ת כפר ידידיה 42940   544786715 98343210 98343210

16180 שרית לינקר 27457563 clearurmind@wall האחוה 19 א הוד השרון 45279   09‐7439098 052‐28425

16181 ירון בן שימול 28810596 fazadjs@bezeqint.משעול רוטשילד שדרות 80100   6612844 5.23E+08 86612844

16182 מירי שפירא 25064601 mirish10@window23/6 אבני החושן מודיעין     774044479

16183 מירי שפירא 25064601 mirish10@window23/6 אבני החושן מודיעין     774044479

16184 מרסל ממרוד 3.11E+08 simon35@012.net קרן היסוד17 בת ים     527712806

16185 מרסל ממרוד 3.11E+08 simon35@012.net קרן היסוד17 בת ים     527712806

16186 גיל לרנר 3.02E+08 gil.lerner@gmail.c6 שברץ 16 דירה רעננה     545679199

16187 אבישי רדעי 53907689 avishay_radai@wa ראש פינה 5 א רמת גן 52273   03‐6779851 052‐89763

16188 שאול ותמר טויטו 38701397 ttvito@iai.co.il שמאי 34 אלעד     524433622

16189 שאול ותמר טויטו 38701397 ttvito@iai.co.il שמאי 34 אלעד     524433622

16190 אורי גילים 56042401 orey@starband.ne טבנקין 15 רעננה 43562   09‐7727393 052‐48723

16191 אורי גילים 56042401 orey@starband.ne טבנקין 15 רעננה 43562   09‐7727393 052‐48723

16192 משה קמחי 28538213 mkimhi@gmail.co1/2 חטיבת גולני מודיעין 71700   050‐7646032 1.54E+11

16193 משה קמחי 28538213 mkimhi@gmail.co1/2 חטיבת גולני מודיעין 71700   050‐7646032 1.54E+11

16194 איתן חיים 28014454 eitanoo8@walla.c קפלן 33 יהוד 56000   547766909

16195 אביבה מאיר אבהר 56534381 AVIVA60@WALLA רוטנשטרייך 32 תל אביב 67536   503020464

16196 רותם נסים 51134583 ro_tem7@walla.coאביגדור המאירי חיפה 35500   04‐8335121 5.25E+08

16197 רותם נסים 51134583 ro_tem7@walla.coאביגדור המאירי חיפה 35500   04‐8335121 5.25E+08

16198 ניסים בן שימול 43232755 nisimbs@walla.co10 אסתרהמלכה נתניה     547399631

16199 ניסים בן שימול 43232755 nisimbs@walla.co10 אסתרהמלכה נתניה     547399631



16200 ניסים בן שימול 43232755 nisimbs@walla.co10 אסתרהמלכה נתניה     547399631

16201 זהבית בן שימול 43132750 zehavit.elchadad@10 אסתר המלכה נתניה     547871715

16202 זהבית בן שימול 43132750 zehavit.elchadad@10 אסתר המלכה נתניה     547871715

16203 עמיקם פישמן 5173117 amikamfi@gmail.c ביאליק 14 גדרה 70700   505334355 88591042

16204 מוטי אדרי 23853740 MOTIEDRI@BEZEQ  מעלה אדומהגומא 4 98537   02‐5353735 052‐56660

16205 לנה קיידריקוב 3.11E+08 elenaka69@gmail9/18 רבקה גובר רעננה 43728   544928539

16206 לנה קיידריקוב 3.11E+08 elenaka69@gmail9/18 רבקה גובר רעננה 43728   544928539

ג.ל .אקספיר16207 לאוניד גרוס 3.05E+08 lnan@inter.net.il סביון 12/4 נשר 36822   544415969 1.52E+11

16208 לימור נועה אהריפי 25401852 sapirlimor@walla. סלעית 4 אשקלון 78100   86711099 5.04E+08

16209 לימור נועה אהריפי 25401852 sapirlimor@walla. סלעית 4 אשקלון 78100   86711099 5.04E+08

16210 אריה אשתר 7841752 arieashtar@gmail. מישמר‐השרון 7 קיבוץ 40270   09 8983120 5.23E+08

16211 שרה ספיר 29356839 sarah@klir.co.il משעול חרדון 10 ב"ש     052‐5223212

16212 שרה ספיר 29356839 sarah@klir.co.il משעול חרדון 10 ב"ש     052‐5223212

16213 איתן חיים 28014454 eitan008@walla.co קפלן 33 יהוד 56000   054‐7766909

16214 איתן חיים 28014454 eitan008@walla.co קפלן 33 יהוד 56000   054‐7766909

16215 אורית כהן 34197012 co.orit@gmail.com חנה סנש 5 א חדרה 38248   543550288

16216 אורית כהן 34197012 co.orit@gmail.com חנה סנש 5 א חדרה 38248   543550288

16217 אורית כהן 34197012 co.orit@gmail.com חנה סנש 5 א חדרה 38248   543550288

16218 אשר זגורי 32004525 1974.asher@gmai עליאש ירושליים 94586   774401073 5.42E+08

16219 אשר זגורי 32004525 1974.asher@gmai עליאש ירושליים 94586   774401073 5.42E+08

16220 אשר זגורי 32004525 1974.asher@gmai עליאש ירושליים 94586   774401073 5.42E+08

16221 גנאדי שייביץ 3.09E+08 genazx@rambler.r הגלימה3\3 אשדוד 77500   544728716 08‐866398

16222 גנאדי שייביץ 3.09E+08 genazx@rambler.r הגלימה3\3 אשדוד 77500   544728716 08‐866398

16223 פליקס פורמן 3.07E+08 felixf@012.net.il נוף כנרת 32/4 צפת 12000   04‐6923746 052‐48869

16224 ניתי קידר 27755594 nitikei@gmail.com41 נתיב העשרה נתיב העשר     522749665

16225 מיכל לוין 36373504 michallevin@gmai גבירול 162 אבן תל אביב     546855460

16226 אמין רינאוי 40084170 amenrenawi@hot ת:ד 136 ריינה 16940   507524603

16227 אמין רינאוי 40084170 amenrenawi@hot ת:ד 136 ריינה 16940   507524603

16228 ליאור עוזר 32117939 ozerlior1@013.net יגאל אלון 7 קרית מוצקי 26481   526555600

16229 ארז ביטון 27450550 EREZB11@BEZEQI דיין 46/11 משה חולון 58671   03‐5518873 054‐56789

16230 alexey apozhnikov 3.09E+08 sapozhnikov76@y sivan4/15 ashdod     523723248

16231 alexey apozhnikov 3.09E+08 sapozhnikov76@y sivan4/15 ashdod     523723248

16232 בועז מ 25435199 meboaz@012.net.קונה למישהו אח קרית מוצקי     547625777

16233 בועז מ 25435199 meboaz@012.net.קונה למישהו אח קרית מוצקי     547625777

16234 אבירן מזרחי 32424939 aviranm2@walla.c חטיבת גבעתי מודיעין     522871889

16235 אבירן מזרחי 32424939 aviranm2@walla.c גבעתי חטיבת מודיעין 522871889

16236 ran karlin 57227282 rankarlin@gmail.c avital 10 rosh haayin 48631   525773024

16237 ran karlin 57227282 rankarlin@gmail.c avital 10 rosh haayin 48631   525773024

16238 יונה הרינגמן 21919550 y_h176@netvision75 שד 'רוטשילד חיפה     577330055

16239 יונה הרינגמן 21919550 y_h176@netvision75 שד 'רוטשילד חיפה     577330055

16240 בוריס קליגמן 3.09E+08 boris.kligman@gm מילר19ב\5 רחובות 76284   528423041 89466628

16241 בת אל גרימברג 3.09E+08 artur3330@nana1 הגפן 9 נצרת עילית 17000   46020388 5.48E+08

16242 בת אל גרימברג 3.09E+08 artur3330@nana1 הגפן 9 נצרת עילית 17000   46020388 5.48E+08

16243 איתמר בן שלום 56626419 itamarbs@yahoo.c עדעד 23 להבים 85338   544923784 7.75E+08

16244 איל שרון 34992347 sharoneyal1@gma חנה 4 חיפה     547742736

16245 גיל יוגב 57154122 gil.yogev@comver מושב עשרתהאלון 22 76858   88597382 5.45E+08

16246 גיל יוגב 57154122 gil.yogev@comver מושב עשרתהאלון 22 76858   88597382 5.45E+08

16247 אמיר פסטרנק 24888497 pas_glas@zahav.n הגלבוע 2 תל‐אביב     050‐6404571

16248 אמיר פסטרנק 24888497 pas_glas@zahav.n הגלבוע 2 תל‐אביב     050‐6404571

16249 יוסף מלמד 14809149 yositoma@gmail.c אלתרמן 11א נס ציונה 74100   08‐9400791 5.23E+08 08‐9400791

16250 יוסף מלמד 14809149 yositoma@gmail.c אלתרמן 11א נס ציונה 74100   08‐9400791 5.23E+08 08‐9400791

16251 יוסף מלמד 14809149 yositoma@gmail.c אלתרמן 11א נס ציונה 74100   08‐9400791 5.23E+08 08‐9400791

16252 שלמה וינברג 54610399 shlomow2@gmail סלעית 9 חיפה 34792   48266569

16253 שלמה וינברג 54610399 shlomow2@gmail סלעית 9 חיפה 34792   48266569

16254 דימיטרי קופילוב 3.17E+08 vitakopilov@gmaiקרוא ברוך 9 דירה תל אביב יפ     506279881

16255 איתמר כהן 34498952 itamar.co@gmail.c בן שמן בן שמן     052‐7369463

16256 איתמר כהן 34498952 itamar.co@gmail.c בן שמן בן שמן     052‐7369463

16257 Nadya Lapshun 3.1E+08 nadya.lapshun@g Bustanai 10 rehovot 76287   054‐4706242 054‐52090

16258 Nadya Lapshun 3.1E+08 nadya.lapshun@g Bustanai 10 rehovot 76287   054‐4706242 054‐52090

16259 ספי אוסטר 3E+08 sefi19@hotmail.co אדם 612/12 ירושלים 93782   26718302

16260 ספי אוסטר 3E+08 sefi19@hotmail.co אדם 612/12 ירושלים 93782   26718302

16261 חנה ליברמן 22016950 hanaliberman@gm היהלום 13 תל מונד 40600   054‐5667108 077‐21391 077‐2139191

16262 חנה ליברמן 22016950 hanaliberman@gm היהלום 13 תל מונד 40600   054‐5667108 077‐21391 077‐2139191

16263 יגאל נאור 55245963 igaln1@netvision. לסקוב 17 חולון 58672   545215555 35530692

16264 יגאל נאור 55245963 igaln1@netvision. לסקוב 17 חולון 58672   545215555 35530692 35530692

16265 גריס סמארה 53691986 jiryes1@012.net.il אין ראמה 30055   04‐9881628 0524‐6862 04‐9885206

16266 מיכל צוריאל 40499212 zzuriel@gmail.com1 אוסקר שינדלר באר שבע 84718   052‐4259258

16267 מיכל צוריאל 40499212 zzuriel@gmail.com1 אוסקר שינדלר באר שבע 84718   052‐4259258

16268 עלי צירקל 55851380 eli.tzirkel@gmail.c שלום עליכם 20 רעננה 43368   526349043 5.26E+08

16269 שלמה שאול 34823427 ipod@netvision.ne הורדים 5 רכסים     774090095

16270 שלמה שאול 34823427 ipod@netvision.ne הורדים 5 רכסים     774090095

16271 יפעת גביש 33992421 ifat‐gv@inter.net.i הצופים 1 ראשון לציון     054‐4744435

16272 אבי בן ציון 12465696 avibz9@walla.com ברנדיס 45/4 פתח תקוה 49294   39307269 5.47E+08

16273 אבי בן ציון 12465696 avibz9@walla.com ברנדיס 45/4 פתח תקוה 49294   39307269 5.47E+08

16274 יניב ושדי 33022963 vashdy@gmail.com6 רחובות הנהר רמת גן 52524   054‐6785121

16275 גרי בן משה 11785458 garyb@equatel.co אוריה 1/9 בית שמש     547301010

16276 גרי בן משה 11785458 garyb@equatel.co אוריה 1/9 בית שמש     547301010

16277 viyacheslav genin 3.21E+08 strannik1977@mabialik 43 ashdod 77632   525542376

16278 viyacheslav genin 3.21E+08 strannik1977@mabialik 43 ashdod 77632   525542376

16279 אמיתי אסידו 33373085 agumiya@yahoo.c6/11 חיים לסקוב תל אביב     524815669 36961245

16280 אליהו איטון 22725030 elyahu@slimail.co ארבל 100 אלפי מנשה 44851   054‐2194638

16281 אליהו איטון 22725030 elyahu@slimail.co ארבל 100 אלפי מנשה 44851   054‐2194638



16282 נופר שקד 39304076 shaked.nofar@gm גבירול 131 אבן תל אביב     544808455 5.44E+08

16283 נופר שקד 39304076 shaked.nofar@gm גבירול 131 אבן תל אביב     544808455 5.44E+08

16284 אסתר זמל 51944619 estherz123@hotm סמטת קלח 7 חיפה     48326523

16285 אריה ליבנת 4874871 arielivnat2002@ya גני אביב‐לודתלמים 23     97673252 054‐53033 97673252

16286 אריה ליבנת 4874871 arielivnat2002@ya גני אביב‐לודתלמים 23     97673252 054‐53033 97673252

16287 אריה ליבנת 4874871 arielivnat2002@ya גני אביב‐לודתלמים 23     97673252 054‐53033 97673252

16288 אריה ליבנת 4874871 arielivnat2002@ya גני אביב‐לודתלמים 23     97673252 054‐53033 97673252

16289 דרור סיגנר 32354581 drorsi@cellcom.co ברק 5 הרצליה 46390   522499077

16290 דרור סיגנר 32354581 drorsi@cellcom.co ברק 5 הרצליה 46390   522499077

16291 אילן ברזני 58668468 ilan_79@012.net.i הגבעה 79 כפר האורני 73134   08‐9766766 050‐67758

16292 אילן ברזני 58668468 ilan_79@012.net.i הגבעה 79 כפר האורני 73134   08‐9766766 050‐67758

16293 צוריאל עמיאור 40011215 ts1010@walla.com שבות רחל שילה 44830   052‐6420528

16294 רוני ליפשיץ 51913333 roni‐lifshitz@oran האתרוג 42 גבעת זאב 90917   02‐5361099 054‐20610

16295 רוני ליפשיץ 51913333 roni‐lifshitz@oran האתרוג 42 גבעת זאב 90917   02‐5361099 054‐20610

16296 יובל גבוביץ 57751109 yuvalgab@gmail.c2/68 גולדה מאיר נתניה 42345   0548‐059647

16297 יובל גבוביץ 57751109 yuvalgab@gmail.c2/68 גולדה מאיר נתניה 42345   0548‐059647

16298 הגר בן בסט 36072817 hagarbenbasat@y ת.ד .68 כחל 12387   054‐7682091 077‐82600

16299 אלירן טלקר 66661877 talker1000@walla מבואות ים מכמורת 40297   524687301 5.48E+08

16300 ברק קציר 35943950 barak.katzir@gma התיכון 31 א חיפה     544961023 5.46E+08

16301 ברק קציר 35943950 barak.katzir@gma התיכון 31 א חיפה     544961023 5.46E+08

16302 אריה חג'בי 22163703 rosifeldmann@gm הרקפת 48 ראשון לציון     054‐4740793 054‐44501

16303 אריה חג'בי 22163703 rosifeldmann@gm הרקפת 48 ראשון לציון     054‐4740793 054‐44501

16304 גיא מאור 58689886 mf64@bezeqint.n אינשטיין 63/א חיפה 32604   504711871

16305 טל אלון 69701035 alonshahr@bezeq טופז 7 שוהם 65850   39791019 5.48E+08

16306 אנטולי קריינין 3.04E+08 kranata@gmail.co שמשון 55 חיפה 34678   48263532

16307 אלכס גינזבורג 3.12E+08 kogoeto@gmail.co החשמונאים 37 קריית מוצק     547530704

16308 יעקב צימרמן 64821705 piram1@013.net מורן 26 תמרת 36576   46442104

16309 יעקב צימרמן 64821705 piram1@013.net מורן 26 תמרת 36576   46442104

16310 צבי גת 52411410 vika_gat@nana.co קלויזנר 11 בת ים 59235   052‐3244666

16311 לאון סרנגה 12188504 SARANGA@ONE.C מרדכי נמיר 5 קרית ים 9024   48759537 5.78E+08

16312 לאון סרנגה 12188504 SARANGA@ONE.C מרדכי נמיר 5 קרית ים 9024   48759537 5.78E+08

16313 ארז תמיר 56449530 damesk297@gma4/36 הנשיא ויצמן טבריה     528913055 7.23E+08

16314 סיון שאול 39846381 sisi211@walla.co.i שבזי 10 בית דגן     502595956

16315 שבי מועלם 38450920 shabi@hametukim6 האחים סולמאן ראשון לציון     526027580

16316 שבי מועלם 38450920 shabi@hametukim6 האחים סולמאן ראשון לציון     526027580

16317 רועי ונטורה 31788714 turaroi@gmail.com10 הנקדן ברכיהו אביב תל 69707 526567566 5.44E+08 7.22E+08

16318 רועי ונטורה 31788714 turaroi@gmail.com10 ברכיהו הנקדן תל אביב 69707   526567566 5.44E+08 7.22E+08

16319 אודי חן 36088778 udilon@hotmail.co נר7 נתניה     509336696

16320 אודי חן 36088778 udilon@hotmail.co נר7 נתניה     509336696

16321 inna e‐goltzman 3.14E+08 inochka11@mail.r יקנעם עיליתהערבה 61 20692   052‐5544848

16322 inna e‐goltzman 3.14E+08 inochka11@mail.r יקנעם עיליתהערבה 61 20692   052‐5544848

16323 נתי ניישטדט 3.09E+08 Neiishtadt@walla. יסעור 18 להבים     054‐5336051

16324 נתי ניישטדט 3.09E+08 Neiishtadt@walla. יסעור 18 להבים     054‐5336051

16325 נתי ניישטדט 3.09E+08 Neiishtadt@walla. יסעור 18 להבים     054‐5336051

16326 נתי ניישטדט 3.09E+08 N.NEISHTADT@GM יסעור 18 להבים     054‐5336051

16327 inna e‐goltzman 3.14E+08 inochka11@hotma יקנעם עיליתהערבה 61     052‐5544848

16328 inna e‐goltzman 3.14E+08 inochka11@hotma יקנעם עיליתהערבה 61     052‐5544848

16329 Vitali Chack 16386963 vitali_c@rad.com Hanurit, 40 Barkan 44820   054‐4895219

16330 Vitali Chack 16386963 vitali_c@rad.com Hanurit, 40 Barkan 44820   054‐4895219

16331 אלירן תשובה 31474281 rantshuva@bezeq גורדון 47 נתניה 42442   052‐2454139

16332 דניאל שוקרון 58002221 dshukrun@yahoo. הנרקיס 126 עדר 79265   054‐7886543 08‐865882

16333 ארז ביטון 27450550 erezb11@bezeqin משה דיין 46 חולון     03‐5518873

16334 Anna Bendersky 3.07E+08 annabendersky@gzamarot 4 Lod     774206944 5.26E+08

16335 טל מאיר 29399862 mtmeir@gmail.co בני אפריים 260 תל אביב 69415   544889808 5.47E+08

16336 אבי ולטר 32004889 aviw100@gmail.coרבי מאיר בעל הנ באר יעקב     547782522

16337 מירב כהן 27939008 mc6271@netvisio הדפנה 4 רשפון     054‐5944202

16338 מירב כהן 27939008 mc6271@netvisio הדפנה 4 רשפון     054‐5944202

16339 נפתלי ברגמן 65647331 nafgreg@walla.co/69הגדוד העברי קרית חיים 26305   48419059 5.26E+08

16340 נפתלי ברגמן 65647331 nafgreg@walla.co/69הגדוד העברי קרית חיים 26305   48419059 5.26E+08

16341 אשר לנקרי 51466951 lonkryl@017.net.il האירוס 27 מטולה     46943366 5.48E+08 46902024

16342 אשר לנקרי 51466951 lonkryl@017.net.il האירוס 27 מטולה     46943366 5.48E+08 46902024

16343 מרסל דניאלי 29352275 marselda@walla.cדואר נע חוף אשק קיבוץ גבים 79165   050‐7302123 050‐79669 08‐6802734

16344 מרסל דניאלי 29352275 marselda@walla.cדואר נע חוף אשק קיבוץ גבים 79165   050‐7302123 050‐79669 08‐6802734

16345 ולדימיר ברונפמן 3.04E+08 vovabr@walla.com זאב ברנדה 9 פתח תקוה 49600   546324928 5.45E+08

16346 ולדימיר ברונפמן 3.04E+08 vovabr@walla.com זאב ברנדה 9 פתח תקוה 49600   546324928 5.45E+08

16347 יואל מוסלר 22473383 YOEL@GAZIT.CO.I יעקובי 4 רחובות     509259342

16348 שרלי דנינו 32207953 sharleedanino@gm5 משעול הכרמים יבנה 81575   054‐3073058 03‐953811

16349 שרלי דנינו 32207953 sharleedanino@gm5 משעול הכרמים יבנה 81575   054‐3073058 03‐953811

16350 אורן גלוסקא 37081205 orenglu@gmail.co הרדוף 3 אורנית 44813   504443557

16351 אורן גלוסקא 37081205 orenglu@gmail.co הרדוף 3 אורנית 44813   504443557

16352 יחיאל פלג 69062248 pelegy2@bezeqint בז62 כרמיאל     523997012

16353 יחיאל פלג 69062248 pelegy2@bezeqint בז62 כרמיאל     523997012

16354 לירן עיני 39538004 liraneiny@gmail.coגיבשטיין יהושוע ראשון לצון 75313   503245561

16355 יחיאל פלג 69062248 pelegy2@bezeqint בז 62 כרמיאל     523997012

16356 סלבה ספוזניקוב 3.1E+08 sl3100@gmail.com השלכת 7 חדרה 38494   546816678 7.78E+08

16357 סלבה ספוזניקוב 3.1E+08 sl3100@gmail.com השלכת 7 חדרה 38494   546816678 7.78E+08

16358 יהלי קסטן 6840987 yali@agan.co.il סלעית 26 להבים     052‐6080334 08‐975073

16359 יהלי קסטן 6840987 yali@agan.co.il סלעית 26 להבים     052‐6080334 08‐975073

16360 דוד בס 3.07E+08 davidb84@gmail.c אבו חצרא 5 בני ברק 51284   546911962

16361 וסילה פיסקרו 3.24E+08 djavi12@walla.com16 יצחק בן צבי שדרות     542187288

16362 וסילה פיסקרו 3.24E+08 djavi12@walla.com16 יצחק בן צבי שדרות     542187288

16363 olga chemil 3.1E+08 chemil_o@yahoo. גאולה 51 תל אביב 99999   0526‐475912



16364 olga chemil 3.1E+08 chemil_o@yahoo. גאולה 51 תל אביב 99999   0526‐475912

16365 ארז ]מדווש ניזרי 59730275 erez19661@bezeq גנרל פייר קניג ירושלים     775352040 5.23E+08

16366 ארז ]מדווש ניזרי 59730275 erez19661@bezeq גנרל פייר קניג ירושלים     775352040 5.23E+08

16367 אלונה קליין 23068604 klein28@zahav.neההרחבה המזרח כפר מונש 42875   09‐8989226

16368 אלונה קליין 23068604 klein28@zahav.neההרחבה המזרח כפר מונש 42875   09‐8989226

16369 יוסי מור 59570598 yosimor2@walla.c רבינוביץ 32\44 חולון 55867   35531341 5.09E+08

16370 יוסי מור 59570598 yosimor2@walla.c רבינוביץ 32\44 חולון 55867   35531341 5.09E+08

16371 בן ציון בן אור 14281323 bor333@gmail.com10 סגל משה צבי ירושלים 97289   506209975

16372 רומן כץ 3.04E+08 roman_katz@wall חניתה 10 נהריה 22385   545881709

16373 רומן כץ 3.04E+08 roman_katz@wall חניתה 10 נהריה 22385   545881709

16374 רועי ברעם 22546543 clay_man@gan.or קיבוץ גן שמקיבוץ גן שמואל 38810   544275633

16375 רן טל‐שחר 24841728 rannadel@netvisio המעגל 18/5 קרית אונו 55402   03‐6066748 054‐45309 03‐6060106

16376 רן טל‐שחר 24841728 rannadel@netvisio המעגל 18/5 קרית אונו 55402   03‐6066748 054‐45309 03‐6060106

16377 תמיר דגן 54939020 tamir@yehiam.com11 מוניה מרדור תל אביב     523750069 36317576

16378 תמיר דגן 54939020 tamir@yehiam.com11 מוניה מרדור תל אביב     523750069 36317576

16379 אנז'לה קוניקוב 3.09E+08 k936674@bezeqin השקד 20 אריאל 40700   39366704 5.46E+08 39366704

16380 אנה ארנבייב 3.11E+08 anna_arnbayev@w הזית קרית גת 82000   573179214

16381 אנה ארנבייב 3.11E+08 anna_arnbayev@w הזית קרית גת 82000   573179214

16382 נאוה רוזנבוים 23519606 navaroz68 גורדון 18 בני ברק     35741286 5.28E+08

16383 נדיה טויטש 69644300 teutsch@cc.huji.ac הר יעלה 179 מסילת ציון 99770   775243986 5.45E+08

16384 כהן‐איזנשטמרב 58834607 shahaf64@hotmai יקנעם עיליתחרמון 46/1 20692   04‐9593349 054‐49593 04‐9937358

16385 אלפרד ויזנר 15128135 fredpri@013.net שמיר 60 ירושלים 93891   523829424 26765581

16386 אלפרד ויזנר 15128135 fredpri@013.net שמיר 60 ירושלים 93891   523829424 26765581

16387 אדי עמית 33784547 edi27@netvision.n אנה פרנק 26 קריית חיים 26234   547902828

16388 ענבל לוי 32416976 mishlevi5@gmail.c445/9 מורגנטאו ירושלים 97225   050‐6245435 02‐6668003

16389 אייל גוילי 52997012 THHKG@WALLA.C וינקלר 6 פתח תקווה     548095325

16390 אשר אזולאי 24614372 asher‐limor@beze ישראל אהרוני 7 ירושלים 92549   02‐5612416 5.23E+08 02‐5661399

16392 אשר אזולאי 22112379 asher‐limor@beze ישראל אהרוני 7 ירושלים 92549   02‐5612416 052‐26042 02‐5661399

16393 אשר אזולאי 22112379 asher‐limor@beze ישראל אהרוני 7 ירושלים 92549   02‐5612416 052‐26042 02‐5661399

16394 מוריץ לוי 32891723 ponchik5@walla.c משק 16 בית‐עוזיאל     89211352

16395 מוריץ לוי 32891723 ponchik5@walla.c משק 16 בית‐עוזיאל     89211352

16396 luba kor 3.04E+08 seagull2002@hotm בז 6 כרמיאל 21721   9882673 04 5.29E+08

16397 נתן טיקולסקי 38679338 DANI3214@GMAI מינץ 32 בני ברק     548404609

16398 שלמה כוכב 0 tontak@netvision. שנקר 63 חולון     03‐5032728

16399 mark leikin 3.1E+08 mark10@hotmail. tel hai4 netanya 42403   506382060 5.27E+08 111

16400 mark leikin 3.1E+08 mark10@hotmail. tel hai4 netanya 42403 506382060 5.27E+08 111

16401 יוסף כהן 9147828 josef.viva@hotma מושב נווה ירהפרדס 92 49945   39388481 5.09E+08 39388481

16402 יוסף כהן 9147828 josef.viva@hotma מושב נווה ירהפרדס 92 49945   39388481 5.09E+08 39388481

16403 נלי פייר 3.04E+08 nellyt@nice.com צורדח הגטאות 1 הרצליה     545442202

16404 נלי פייר 3.04E+08 nellyt@nice.com צורדח הגטאות 1 הרצליה     545442202

16405 אנדרי פייר 3.04E+08 andreyfayer@hotm1 מורדי הגטאות הרצליה     523208861

16406 אנדרי פייר 3.04E+08 andreyfayer@hotm1 מורדי הגטאות הרצליה     523208861

16407 מאור מסינגר 21770433 maormess@bgu.a כורזים 6 תל אביב     054‐2121241

16408 מאור מסינגר 21770433 maormess@bgu.a כורזים 6 תל אביב     054‐2121241

16409 שי באבו 25074097 shaibabu@netvisio2.12 שלמה כהן אשקלון     578157714 5.25E+08

16410 שי באבו 25074097 shaibabu@netvisio2.12 שלמה כהן אשקלון     578157714 5.25E+08

16411 SVETA AMKOVSKI 3.21E+08 vlada@012.net.il שמחה הולצברג  ירושלים     26560192 5.47E+08

16412 SVETA AMKOVSKI 3.21E+08 vlada@012.net.il שמחה הולצברג  ירושלים     26560192 5.47E+08

16413 קובי גולצמן 3.04E+08 kobyg82@mail.co קטיף 6/6 כרמיאל 21627   508996706

16414 קובי גולצמן 3.04E+08 kobyg82@mail.co קטיף 6/6 כרמיאל 21627   508996706

16415 שגב בן גיגי 32481087 segev@conterm.c שבט לוי אשדוד 77676   88555241 5.26E+08

16416 שגב בן גיגי 32481087 segev@conterm.c שבט לוי אשדוד 77676   88555241 5.26E+08

16417 סמדר פרץ 25544891 smadarp@pmo.go45/3 צמח השדה מעלה אדומ     506205010

16418 עינת מס 4414141 masker.e@gmail.c הציונות 42 אשדוד     052‐8439081

16419 מאיר טל 29645603 meirte@bezeqint. מעפילי אגוז 50 תל אביב 67437   052‐7725770

16420 מאיר טל 29645603 meirte@bezeqint. מעפילי אגוז 50 תל אביב 67437   052‐7725770

16421 יניב שועה 32007627 shua511@013.net זאב ליבר 6‐15 נתניה     505923273

16422 יניב שועה 32007627 shua511@013.net זאב ליבר 6‐15 נתניה     505923273

16423 אורי סלנט 22074827 orisalant@gmail.c בית יהושע בית יהושע     052‐3530301

16424 עמי אלימלך 34117374 ael23502@walla.cשיבת ציון 25 דיר ראשון לציון     578169919

16425 חן שאוליאן 66094780 cshaulian@yahoo. בן יהודה 51 הרצליה 46403   545450777

16426 נילי נהיר 54269030 zapo56@gmail.com י ל גורדון 10 הרצליה 46491   077‐2103040 052‐84638

16427 נילי נהיר 54269030 zapo56@gmail.com י ל גורדון 10 הרצליה 46491   077‐2103040 052‐84638

16428 ארז הדר 27207661 erez.hadar@orang תל חי 70 ר"ג     544813508

16429 ארז הדר 27207661 erez.hadar@orang תל חי 70 ר"ג     544813508

16430 איגור איסקוב 3.07E+08 igore22@gmail.co התמר אור עקיבא 30600   523970141

16431 אייל שטיינברג 41709254 eyal83@013.net שפירא 6/18 חדרה     547643949

16432 אייל שטיינברג 41709254 eyal83@013.net שפירא 6/18 חדרה     547643949

16433 רועי ביצצו 39491360 roee1234@walla.c הרב מימון 18 בת ים 59626   35526403 5.29E+08

16434 דוד פוטשניקוב 65557571 potashd1@gmail.c הנשר 7 קדימה     522429937

16435 דוד פוטשניקוב 65557571 potashd1@gmail.c הנשר 7 קדימה     522429937

16436 מרינה בנאי 17170382 marinab@netvisio 109 אלמגור 12922   46935459 5.45E+08 46800129

16437 מרינה בנאי 17170382 marinab@netvisio 109 אלמגור 12922   46935459 5.45E+08 46800129

16438 Tali Levin 28691913 talilele@gmail.comBezalel 3 Flat 1 Tel Aviv 64683   546564137

16439 יניב אלבז 32722670 yaniv_elbaz8@waנאות גולדה 18 ד נתניה     528388626

16440 יניב אלבז 32722670 yaniv_elbaz8@waנאות גולדה 18 ד נתניה     528388626

16441 טטיאניה בס 3.04E+08 tania.bbs7@Gmai האלונים 93 כפר תבור     050‐7191338 04‐677254

16442 אריה סיבוני 69642965 zzzevelll@gmail.co רקפת 13 בני עי"ש 60860   527729825

16443 עמיחי רוטנברג 2.01E+08 ami289@netvision פרדס חנה‐כהגליל 27     052‐2985199

16444 איתמר מייזל 9890914 etmaizel@gmail.co פרחי בר 3 גדרה 70700   88596577 5.03E+08 88692241

16445 סהר מורנו 27265610 saharmoreno.adv@13/11 ז'בוטינסקי בת ים 59444   054‐2325235 03‐5214989

16446 סהר מורנו 27265610 saharmoreno.adv@13/11 ז'בוטינסקי בת ים 59444   054‐2325235 03‐5214989



16447 paul cohen 68386838 paul.alon@gmail.csapir 3 neve mono 60190   36340595

16448 paul cohen 68386838 paul.alon@gmail.csapir 3 neve mono 60190   36340595

16449 גיא ברונפמן 29687134 guy_bronfman@h צבי שפירא 3 חולון     052‐2802951

16450 שי דהרי 32208829 dahary@gmail.com האימהות 9/3 נס ציונה     052‐3678667

16451 שי דהרי 32208829 dahary@gmail.com האימהות 9/3 נס ציונה     052‐3678667

16452 רן שלום 35975010 rans99@walla.com הציונות 65/29 אשקלון 78741   507448867

16453 רן שלום 35975010 rans99@walla.com הציונות 65/29 אשקלון 78741   507448867

16454 Ilia Igla 3.21E+08 iliagla@gmail.com קיש 14.20 פ"ת 49574   03‐908061 054‐46374

16455 Ilia Igla 3.21E+08 iliagla@gmail.com קיש 14.20 פ"ת 49574   03‐908061 054‐46374

16456 יואל אלקבץ 23058217 yoel@matan‐ltd.co הבושם 14 רחובות 76350   523499005 5.25E+08

16457 יפים שברטוב 3.13E+08 efimshavratov@ya מצדה 258/5 באר‐שבע     052‐3441177

16458 יפים שברטוב 3.13E+08 efimshavratov@ya מצדה 258/5 באר‐שבע     052‐3441177

16459 משה אסטרין 3.07E+08 moshe.estrin@gm ר.טל חרמון 12 קדומים 44856   527252745

16460 משה קמר 69826196 dunash007@walla הגפן 17 גבעת עדה 55555   46380789 5.43E+08

16461 משה קמר 69826196 dunash007@walla הגפן 17 גבעת עדה 55555   46380789 5.43E+08

16462 קמי וילדאאור 68523109 kami29@walla.co. טבנקין 17 חיפה     503792056

16463 מוני כהן 68220136 mony@tat.co.il החבצלת 47 אשקלון 78438   577891046 86738379

16464 מוני כהן 68220136 mony@tat.co.il החבצלת 47 אשקלון 78438   577891046 86738379

16465 מאיר לביא 14114442 ro‐la@smile.net.il בר שאול 3 בת ים     052‐2248522

16466 מאיר לביא 14114442 ro‐la@smile.net.il בר שאול 3 בת ים     052‐2248522

16467 אסתי זמיר 50846443 f.zamir@bezeqint. הגינה 10 רמת השרון 42707   03‐5407954

16468 רועי אוז'לבו 21375340 roeitag@hotmail.c שמעוני 5/1 באר שבע     525292948

16469 ליה מאור 39497102 the_lia@walla.com1 רוגוזין 13 דירה אשדוד 77273   505966861

16470 ליה מאור 39497102 the_lia@walla.com1 רוגוזין 13 דירה אשדוד 77273   505966861

16471 איל שרון 34992347 sharoneyal0@wal חנה 4 חיפה     547742736

16472 איל שרון 34992347 sharoneyal0@wal חנה 4 חיפה     547742736

16473 dror harel 32015943 drorh@mobileacce יצחק בן צבי 6 הוד השרון     525226855

16474 אבי אדרי 25030263 edriavi1@netvisio העצמאות 83 פתח תקוה     545651279

16475 יגאל גרנובסקי 17482712 igalgran@netvisio קרית ביאליקדפנה 5 27201   775353388 5.44E+08

16476 אורי ברקו 32136723 urizone@gmail.co45 הבעל שם טוב פתח תקווה     523644611 5.26E+08

16477 dotan ozeri 31799273 dotano@gmail.com גבעת יעריםגבעת יערים     02‐5335262

16478 עמירם דרור 38420543 droramiram@yaho מורדי הגטאות רחובות     524704293

16479 עמירם דרור 38420543 droramiram@yaho מורדי הגטאות רחובות     524704293

16480 עודד איסבורנו 28683142 oded@transmedic41 שבטי ישראל קריית ביאל     48754035 4.07E+10

16481 עודד איסבורנו 28683142 oded@transmedic41 שבטי ישראל קריית ביאל     48754035 4.07E+10

16482 יואב אלחלל 37521838 yoav200@gmail.co 7 דירה 5 כסלו מודיעין 89719284

16483 יואב אלחלל 37521838 yoav200@gmail.co כסלו 5 דירה 7 מודיעין     89719284

16484 פלומבו כרמארז 31691264 carmel_erez@hot החלוצים 56/2 תל אביב‐יפ 66064   073‐7371159 050‐59583

16485 michael wasserman 67529628 mmikel@netvision מחל 78/5 תל אביב 67291   37300489 5.24E+08 37300489

16486 michael wasserman 67529628 mmikel@netvision מחל 78/5 תל אביב 67291   37300489 5.24E+08 37300489

16487 ירון גרשון 40547069 yarongershon@ya השרון הרצליה     544604270

16488 אורי יהודה 53248548 oriuda@gmail.com ערבה 54 כרמיאל 21601   524290955 04‐998978 48792915

16489 lina warwar 3.02E+08 warwar_lina@yah 5060/8 נצרת 16000   46462210

16490 lina warwar 3.02E+08 warwar_lina@yah 5060/8 נצרת 16000   46462210

16491 חנן נתן 5273651 natanim@eindor.o עין דור קב 'עין דור 19335   04‐6770105 054‐97882

16492 חנן נתן 5273651 natanim@eindor.o עין דור קב 'עין דור 19335   04‐6770105 054‐97882

16493 סלווין פיטרס 15199904 selwyn.peters@gm דגניה ב דגניה ב 15130   46755672 5.48E+08

16494 גיא מרין 29343886 guy_merin@hotm תד 162 עין הוד 30890   49840006 5.45E+08

16495 גיא מרין 29343886 guy_merin@hotm תד 162 עין הוד 30890   49840006

16496 גיא מרין 29343886 guy_merin@hotm תד 162 עין הוד 30890   49840006

16497 נועם כהן 43243690 noamcohen1@gm2\1 בעלי מלאכה תל אביב     050‐2788008 052‐32618

16498 נועם כהן 43243690 noamcohen1@gm2\1 בעלי מלאכה תל אביב     050‐2788008 052‐32618

16499 nadav grossaug 25305178 nadavg@gmail.comakiva 35 ranana 43261   09‐7440475

16500 אסף ישועה 27294651 asafy100@hotmai רבינוביץ 79 חולון     052‐3861570

16501 אסף ישועה 27294651 asafy100@hotmai רבינוביץ 79 חולון     052‐3861571

16502 ארנון פטר 34028597 arsa2@walla.co.il סיני 3 שדרות     054‐4868627

16503 ארנון פטר 34028597 arsa2@walla.co.il סיני 3 שדרות     054‐4868627

16504 איתן יהושע 28709871 eitanj@marvell.co מרדבי 30 קרית טבעון 36023   49830133

16505 אורי גרשפלד 3.04E+08 urigr@iec.co.il האתרוג 5/16 אשדוד 77430   057‐7626869

16506 אורי גרשפלד 3.04E+08 urigr@iec.co.il האתרוג 5/16 אשדוד 77430   057‐7626869

16507 תומר גיל 56636285 tomergil22@wallaאין רחוב אין מספ קבוץ יראון 13855   052 8313897

16508 יבגני גורביץ' 3.1E+08 zavtraktourista@g13 חטיבת גבעתי יבנה     543114207

16509 יבגני גורביץ' 3.1E+08 zavtraktourista@g13 חטיבת גבעתי יבנה     543114207

16510 adi feig 2.1E+08 yasa1254@yahoo.haagana ramat gan     502052227

16511 יהושע יעקוביאן 35794700 saritoshuki@walla החיד"א 4/18 חיפה     48678728 5.26E+08

16512 ריקי דרי 28762854 riki1510@gmail.co קאפח 13 ראשון לציון     054‐7943233

16513 ריקי דרי 28762854 riki1510@gmail.co קאפח 13 ראשון לציון     054‐7943233

16514 ריקי דרי 28762854 riki1510@gmail.co קאפח 13 ראשון לציון     054‐7943233

16515 ילנה קגנסקי 3.18E+08 elenux@gmail.comShelon 120 Haifa     547959349

16516 חי לוי 25365974 hailevi@nana.co.il5 שמעון בן שטח אלעד 48900   528390996

16517 נסים בנסון 13104294 bensonim@bezeq בן גוריון 40/6 אור יהודה 60416   522780090

16518 טובה שרביט 56780612 TOVAS@ACUM.OR צאלים 18/10 חולון     050‐8450426 03‐505126

16519 סרגיי שלדיבין 3.12E+08 shaldyk@gmail.co שפירא 24‐4 קריית ים 29021   548048883 5.45E+08

16520 אפי קלטי 58805862 effy@jcs.co.il המתמיד 1 אבן יהודה 40500   050‐5339462 09‐899935

16521 olga oleinik 3.21E+08 oleinikola@gmail.c בלפור 108 בת‐ים     506842166

16522 olga oleinik 3.21E+08 oleinikola@gmail.c בלפור 108 בת‐ים     506842166

16523 אלכס בקר 3.09E+08 saniok15@yahoo.c אבות ישורון7 אשדוד     545587753

16524 ירון סלע 27488063 yaronson@gmail.c החשמונאים 20 תל אביב 63264   526482222

16525 צבי גת 52411410 zvika_gat@nana.c קלויזנר 11 בת ים 59235   778855259 5.23E+08

16526 צבי גת 52411410 zvika_gat@nana.c קלויזנר 11 בת ים 59235   778855259 5.23E+08

16527 איתי מאור 52794021 itay_maor@walla. אבני איתן אבני איתן 12925   542211007

16528 איתי מאור 52794021 itay_maor@walla. אבני איתן אבני איתן 12925   542211007



16529 איתי מאור 52794021 itay_maor@walla. אבני איתן אבני איתן 12925   542211007

16530 איתי מאור 52794021 itay_maor@walla. אבני איתן אבני איתן 12925   542211007

16531 איתי מאור 52794021 itay_maor@walla. אבני איתן אבני איתן 12925   542211007

16532 רזיאל מלכה 3.06E+08 RMalka0@gmail.cהאחוזה השוויצר חצור הגליל     546709819 5.79E+08

16533 רזיאל מלכה 3.06E+08 RMalka0@gmail.cהאחוזה השוויצר חצור הגליל     546709819 5.79E+08

16534 ורדה אזולאי 39532809 azvarda@gmail.co התאנה 13 אלעד 40800   39074672

16535 ורדה אזולאי 39532809 azvarda@gmail.co התאנה 13 אלעד 40800   39074672

16536 יאיר ברטל   yair999@gmail.co2 הנשיא הראשון רחובות 76300   050‐6292101

16537 יריב מסורי 25706904 yariv054@walla.co הבעש"ט ראשל"צ     547983338

16538 אלי שעבין 55254478 eli@granit.org.il עמיר אנדה 5א נתניה 42238   506375516

16539 שי שכנר 29286556 shaishechner@gm הגפן 1 גאולי תימן 38890   547616715

16540 אברהם דנון 4664884 adanon@bgu.ac.il ערבה 14 עומר 84965   08‐6460166 08‐6469834

16541 אברהם דנון 4664884 adanon@bgu.ac.il ערבה 14 עומר 84965   08‐6460166 08‐6469834

16542 מתן חוטמן 36834075 chutmatan@walla אברהם קרן 26 כפר סבא 44208   578162749

16543 רן משה 38386132 ranm1@smile.ne.i גור מורדכי 11 נתניה 42200   524262321 7.73E+08

16544 רן משה 38386132 RANM1@SMILE.N גור מורדכי 11 נתניה 42200   524262321 7E+09

16545 רון בר‐לב 24507527 ronbar88@gmail.c203 במעלה מכמש ד.נ .מזרח 90634   25900785

16546 אבירם גלבוע 25172743 aviram@gilboafam מבשרת ציוןהראשונים 21 90805   02‐5700899 054‐57075 02‐5700830

16547 נוגה גולדמן 39967351 noga_goldman@y ציבעוני 6 חיפה 34651   526512275

16548 נוגה גולדמן 39967351 noga_goldman@y ציבעוני 6 חיפה 34651   526512275

16549 benny Shoval 11104924 lihyshoval@yahoomukasi 37 Rehovot     542455395

16550 ורלי גפני 43144179 Verly.G@gmail.co בלפור 15 תל אביב 65211   522903265

16551 אלין כלפה 40350639 alinkalfa@gmail.co אבטליון 6\32 אלעד     39075454 5.26E+08 39075454

16552 אלין כלפה 40350639 alinkalfa@gmail.co אבטליון 6\32 אלעד     39075454 5.26E+08 39075454

16553 אמיר גרנאי 3E+08 amirush_86@wall האתרוג 27 פרדס חנה     050‐5917418

16554 סנדו שמיל 67501031 sandu45@bezeqin1015\3 המעפיל דימונה 86158   86554834 5.24E+08

16555 סנדו שמיל 67501031 sandu45@bezeqin1015\3 המעפיל דימונה 86158   86554834 5.24E+08

16556 אבי שזר 13605852 chezarmd@gmail. 0 קיבוץ רמת  19238   49898179 5.23E+08

16557 טלשחר שרון 25544461 talshahar99@wall יהודה 86 מודיעין     89719862 5.45E+08

16558 לי לוי 3.07E+08 LI@gmail.com שלומי 4 אשקלון     54545455

16559 אלעד ענבי 39694542 alad14@walla.co.i התיזמורת 42 ראשון לציון     39521719 5.03E+08

16560 גילה טבסקי 28873925 snoofkin@zahav.n נחל ניצנה 5 מצפה רמון 80600   86595212 5.27E+08

16561 גילה טבסקי 28873925 snoofkin@zahav.n נחל ניצנה 5 מצפה רמון 80600   86595212 5.27E+08

16562 אולשר מיקי 25142969 mikiolsher@yahoo יהודה המכבי 9 קרית אונו     054‐6690027

16563 רן שפירא 24846644 ranishapira@walla חיים ברלב 32 מודיעין     578129442

16564 גבריאל טסגל בן 3.04E+08 GBENTASGAL@YAדיר 31 איילון עמק מודיעין 70712 776620143 5.27E+08

16565 רוני אזון 53470910 roniazon@gmail.c סולד 18 כפר סבא 44403   052‐2647458

16566 יוסף לרנר 15621881 paula‐l@smile.net בן אליעזר 9/5 אשקלון 78493   057‐7951755 08‐679192

16567 יוסף לרנר 15621881 paula‐l@smile.net בן אליעזר 9/5 אשקלון 78493   057‐7951755 08‐679192

16568 גלעד בלוי 56808686 giladbloy@yahoo. יקינטון 4/1 גבעת זאב     544643130

16569 גלעד בלוי 56808686 giladbloy@yahoo. יקינטון 4/1 גבעת זאב     544643130

16570 אלכסיי יודיצקי 3.09E+08 alexeiyo@gmail.co שקצר 3 חדרה 38495   544208093

16571 אלכסיי יודיצקי 3.09E+08 alexeiyo@gmail.co שקצר 3 חדרה 38495   544208093

16572 אופיר גלעדי כביה 29331758 ofirkavia@hotmai6 אהרון רבינוביץ ירושלים     26310447 5.06E+08

אל רם גנרטאל רם גנרט16573 5.11E+08 iris@alram.co.il שדרות ההסתדר מפרץ חיפה     04‐8722448 04‐8403729

16574 מיכל אוחיון 32943854 michal_4478@wa ביאליק 36 אשדוד     052‐2680327

16575 מיכל אוחיון 32943854 michal_4478@wa ביאליק 36 אשדוד     052‐2680327

16576 ורה טומנובה 3.14E+08 alexander.adelsonמשה בריל )בר כו תל אביב 67650   03‐9216975 052‐67004

16577 יבגני פרס 3.04E+08 peres.y@gmail.comאבן גבירול 62 די תל אביב 64362   578145157

16578 בוריס מדבדובסקי 3.12E+08 borimed@gmail.co הצבעוני 16/10 ראשון לציון     054‐4497797

16579 יוסי בניסטי 33319526 benisty@bezeqint אגמון 19/1 נצרת עלית 17000   522471088 5.28E+08

16580 יוסי בניסטי 33319526 benisty@bezeqint אגמון 19/1 נצרת עלית 17000   522471088 5.28E+08

16581 ויקטוריה ליסיאנסקי 3.09E+08 bagira212@gmail. אנה פרנק 2 בת ים 59655   03‐5536445 054‐76054

16582 חיים פקיזגי 27300078 haimp74@hotmai עמק איילון 18 ת"א 67224   526068835

16583 חיים רונן 54009097 ronenha@iec.co.il אבן גבירול 22 אתא קרית 28501   077‐5447955 050‐33292

16584 חיים רונן 54009097 ronenha@iec.co.il אבן גבירול 22 קרית אתא 28501   077‐5447955 050‐33292

16585 ששי זילברשטיין 55944490 sasi@hatzerim.org חצריםהשער קיבוץ 85420   525013318

16586 חן עימבר 2E+08 imbar_chen@hotm ההדרים 167 צורן     542458144

16587 נטלי דגוביץ' 3.18E+08 natali363@walla.c18/22 אברבנאל ראשון לציון     545341607

16588 נטלי דגוביץ' 3.18E+08 natali363@walla.c18/22 אברבנאל ראשון לציון     545341607

16589 ניר גור 27306448 gurnir@gmail.com זלמן שזר 9 הוד השרון     543456693

16590 ניר גור 27306448 gurnir@gmail.com זלמן שזר 9 הוד השרון     543456693

16591 ירון פאשה 33455734 yrpasha@013net.n סרנגה 130/1 רחובות     89473113 052‐85916 89473113

16592 ירון פאשה 33455734 yrpasha@013net.n סרנגה 130/1 רחובות     89473113 052‐85916 89473113

16593 גנאדי גרודסקי 3.17E+08 ggrudv@gmail.com ברדיצבסקי 14 ק.אתא 28000   48456906 5.44E+08

16594 גנאדי גרודסקי 3.17E+08 ggrudv@gmail.com ברדיצבסקי 14 ק.אתא 28000   48456906 5.44E+08

16595 אלכסיי מילמן 3.18E+08 alexey_ml@bezeq יוסף קארו 2/15 דימונה 86183   08‐6579312 5.43E+08

16596 אלון פינקלשטיין 35673045 alon3265@walla.c הציונות 70 אריאל     547587890

16597 זאב וייס 14417521 wzeev@soreq.gov הרב ריינס 9/8 ירושלים 95427   050‐6292219 02‐654230

16598 פביו מוסינקו 3.04E+08 fabiom11@bezeqi מגדל העמקציפורי 8/3 23024   545574154

16599 נטע טורם 22489785 ntorem@zahav.ne 414 הושעיה 17915   04‐6460150 5.48E+08 04‐6460150

16600 נטע טורם 22489785 ntorem@zahav.ne 414 הושעיה 17915   04‐6460150 5.48E+08 04‐6460150

16601 נטע לי שוקר 31557945 netalysh@yahoo.c הנביאים 9 חולון 58834   054‐9064451

16602 אורי גרשפלד 3.04E+08 uri_gd@netvision. האתרוג 5/16 אשדוד 77430   577626869

16603 אורי גרשפלד 3.04E+08 uri_gd@netvision. האתרוג 5/16 אשדוד 77430   577626869

16604 גי א בכר 35701960 bacharguy@walla. עצמאות 7 נס ציונה     523647678

16605 גי א בכר 35701960 bacharguy@walla. עצמאות 7 נס ציונה     523647678

16606 דרור קרן 58678392 kd_10@netvision. השיטה 5 נשר     502061102

16607 דרור קרן 58678392 kd_10@netvision. השיטה 5 נשר     502061102

16608 יונתן בן חיים 38679825 yonatan1010@ora648/10 המשלט בית שמש 99013   057‐8833133 077‐88331 7.75E+08

16609 עמוס יוספי 55951743 amos‐y@012.net.i ישראל פרשני 5 רחובות 76651   578159553

16610 עמוס יוספי 55951743 amos‐y@012.net.i ישראל פרשני 5 רחובות 76651   578159553



16611 שאהין שאהין 29757747 shaheen1975@ya מגד אל כרום1 20190   548151915

16612 שאהין שאהין 29757747 shaheen1975@ya מגד אל כרום1 20190   548151915

16613 שאהין שאהין 29757747 shaheen1975@ya מגד אל כרום1 20190   548151915

16614 סרגיי יפימוב 3.07E+08 sergey@einharodm ק.עין חרוד מאין 18965   04‐6485007 052‐61180

16615 סרגיי יפימוב 3.07E+08 sergey@einharodm ק.עין חרוד מאין 18965   04‐6485007 052‐61180

16616 אריק כהן 32009607 cohen.aric@gmail ההדרים 42 אבן יהודה 40500   054‐6645941 050‐60064

16617 יוחאי דנון 33748492 ydr1@013.net.il הס 33 חיפה     524409987

16618 יוחאי דנון 33748492 ydr1@013.net.il הס 33 חיפה     524409987

16619 אלי ברגר 54485396 berger109@walla. צ.ה. קרית ים 29000   506990248

16620 איתי קלובסקי 35886704 itaika@netvision.n השרון 19 רמת השרון 47240   544848173

16621 ויקטוריה ליסיאנסקי 3.09E+08 bagira212@gmail. אנה פרנק 2/11 בת ים 59655   35536445 5.48E+08

16622 רומן זינגר 3.07E+08 roman.zinger@gm נירית 323 נירית 44805   523923395 03‐6470099

16623 רומן זינגר 3.07E+08 roman.zinger@gm נירית 323 נירית 44805   523923395 03‐6470099

16624 מיכה הובר 24881377 mihanoy@zahav.n שבזי1/2 קרית ים א 29016   48700702 5.26E+08

16625 אלון יהושע 38137089 alon21186@gmail 65 העליה נהריה     509513984

16626 אלון יהושע 38137089 alon21186@gmail העליה 65 נהריה     509513984

16627 זאב טורצ'ינסקי 3.03E+08 zeevtur@gmail.co עין הקורא 7 ראשון לציון 74289   050‐8819728

16628 דוד לוי 59729822 didisdn@gmail.com יקנעם עיליתאביטל 43 20692   544401628

16629 אלכס מלמד 3.1E+08 melalex@netvision השיטה 338א שתולים     054‐5742218

16630 שחר כהן 37698040 cohensha2@gmail18 שדרות בן ציון תל אביב     545611886

16631 שחר כהן 37698040 cohensha2@gmail18 שדרות בן ציון תל אביב     545611886

16632 שרה וסטרייך 50669878 swestric@gmail.co פלדמן 9 פתח תקוה 49549   03‐9338293 054‐62808

16633 שרה וסטרייך 50669878 swestric@gmail.co פלדמן 9 פתח תקוה 49549   03‐9338293 054‐62808

16634 איתי שפרלינג 3.03E+08 itay.sp@gmail.com אהוד 5 רמת השרון 47210   502600007 35495183

16635 איתי שפרלינג 3.03E+08 itay.sp@gmail.com אהוד 5 רמת השרון     502600007

16636 איתי שפרלינג 3.03E+08 itay.sp@gmail.com אהוד 5 רמת השרון     502600007

16637 עדי נאור 33072059 adi_127@017.net משעול חירם 8 דימונה     86571075

16638 אביב טנא 33737024 avivtene@yahoo.c מוריה 21/2 אריאל     054‐7632412

16639 אניטה קסטרו 69108819 anitac@tambour.c האירים 51.1 נהריה 25666   546737826

16640 Alex Yudkovsky   baghamut@gmail.054‐4759839 Givataim 53580   054‐4759839

16641 לילך בר‐נוי 25529090 lilach@gilad.biz דרך חיים 3 באר יעקב 70300   89217918 5.47E+08

16642 זיו אריאלי 66069618 ziv.ariely@gmail.cהלוחמים 25 דירה חולון 58222   505783800

16643 שרית שפירא 32760423 sarit012@walla.co קדרון 10 חיפה     523444687

16644 שרית שפירא 32760423 sarit012@walla.co קדרון 10 חיפה     523444687

16645 לריסה סולומונוב 3.09E+08 larisas10@gmail.c6/39 פסח חברוני ירושלים 96633   054‐4505320

16646 לריסה סולומונוב 3.09E+08 larisas10@gmail.c6/39 חברוני פסח ירושלים 96633 054‐4505320

16647 מני סולומון 22887483 mennys1@walla.c ת.ד .7408 כפר‐יונה 40300   054‐5660077

16648 מני סולומון 22887483 mennys1@walla.c ת.ד .7408 כפר‐יונה 40300   054‐5660077

16649 נאור תמים 3E+08 naorta@netvision שרת 6 עפולה 18400   46526451 5.23E+08

16650 zohar gurevitz 3053766 gurevitz@bezeqin הרב הלפרין3 הרצליה 46783   99545093 5.22E+08 99545093

16651 רפי שטול 58836123 rshtul@gmail.com אלון 12 ראש העין     050‐5973591

16652 נימרוד בכר 40225138 nimibachar@gmai1 שדרות ירושלים רמת גן 52352   545502465

16653 אביטל בודגזד 2.05E+08 a‐vital@live.com אחי דקר 25/8 תל‐אביב     526672344 5.48E+08

16654 אביטל בודגזד 2.05E+08 a‐vital@live.com אחי דקר 25/8 תל‐אביב     526672344 5.48E+08

16655 שמואל אלקובי 67673053 esami@walla.com לחי 1א/14 קרית ים 29064   48772020 5.09E+08

16656 שמואל אלקובי 67673053 esami@walla.com לחי 1א/14 קרית ים 29064   48772020 5.09E+08

16657 שחר שגיא 27297118 sshachar@hotmai1 הנשיא הראשון רחובות 76302   89471025 5.23E+08

16658 שחר שגיא 27297118 sshachar@hotmai1 הנשיא הראשון רחובות 76302   89471025 5.23E+08

16659 טל לייקין 3E+08 leikin7@walla.co.i חנה סנש7 אזור     526891645 5.07E+08

16660 טל לייקין 3E+08 leikin7@walla.co.i חנה סנש7 אזור     526891645 5.07E+08

16661 צביה פרו 61053088 zviaferro@gmail.c חרצית 12 הוד השרון 45201   544212068

16662 צביה פרו 61053088 zviaferro@gmail.c חרצית 12 הוד השרון 45201   544212068

16663 נדב בלסטרה 3E+08 NADAV5986@WA מארק שגרל קרית אתא     546696316

16664 נדב בלסטרה 3E+08 NADAV5986@WA מארק שגרל קרית אתא     546696316

16665 זוהר פנסטר 16771420 zoar77@gmail.com מקלף 23 חולון     522786499

16666 ניר מלכימוב 3.07E+08 nir_malkimov@wa התנאים 11 חולון     578103381 5.48E+08

16667 ניר מלכימוב 3.07E+08 nir_malkimov@wa התנאים 11 חולון     578103381 5.48E+08

16668 סרגיי פרוסקוב 3.19E+08 platon6com@yahoאהרון לובלין 54א לוד     548001080 5.48E+08

16669 מנחם הראל 9955402 menahemh@zaha9 אוסקר שינדלר חיפה 34996   48348890 5.44E+08 1.54E+11

16670 מנחם הראל 9955402 menahemh@zaha9 אוסקר שינדלר חיפה 34996   48348890 5.44E+08 1.54E+11

16671 יורם אלרואי 8328031 yariel11@gmail.co57 חבצלת השרון הרצליה 46641   37525676 5.45E+08 37525677

16672 רחל קפלן 58285461 dinnar@smile.net משמר הירדן 23 עפולה 18412   04‐6407934 050‐96195

16673 יובל לוי 27899855 foxmen@bezeqint וולפברג 5 ב חדרה     523505375

16674 שושנה זיסמן 30245062 dudi.zysman@inte הזית 15 תל אביב 64925   054‐4691859

16675 חיים אדר 30146591 haim@hanitalense קיבוץ חניתה 22885   49859407 5.49E+08

16676 רפי אלעזר 72185630 r3gm@netvision.n תל אביב 34 חיפה 35415   48529656 5.25E+08 48524952

16677 עמוס סילבר 36559680 amossilver@gmail בית מס '86 נווה אילן 90850   508697223

16678 זאב לאור 43533231 zeevlaor@bezeqin גבעת שמואקרן היסוד 3 54051   5325339 03

16679 זאב לאור 43533231 zeevlaor@bezeqin גבעת שמואקרן היסוד 3 54051   5325339 03

16680 אלה קליינר 3.09E+08 kklayner@gmail.co/19 המרי העברי קרית גת 82000   054‐7767216

16681 אלה קליינר 3.09E+08 kklayner@gmail.co/19 המרי העברי קרית גת 82000   054‐7767216

16682 עזריאל הנדל 32911141 hendel777@gmail הכינור 12 ג' חדרה     052‐5992682

16683 עזריאל הנדל 32911141 hendel777@gmail הכינור 12 ג' חדרה     052‐5992682

16684 אלון בן יוסף 24333916 aben‐yosef@epac רמות מנשהרמות מנשה 19245   49937769 5.24E+08

16685 יצחק וינוקור 3.09E+08 iisit1@bezeqint.ne הברוש 481/9 אור‐עקיבא     054‐3077225

16686 ננה טבדי 16422701 nana07@walla.co. התבור 2 גני תקוה     776260079 5.27E+08

16687 מיכל גלברט 39437454 michalgelbart@gm הערבה 5 אבן יהודה 40500   547247899

16688 מורן דורפמן 31114655 moranw1@yahoo העצמאות 24 הרצליה     522905325

16689 יובל נורדנברג 27437797 yyyy6789@hotma בורוכוב 4 תל אביב 62963   509090987

16690 אוראל אלמקייס 22534946 0rel580@walla.co הדקל86 תל מונד 40600   546234232

16691 שרה וסטרייך 50669878 swestric@gmail.co פלדמן 9 פתח תקוה 49549   03‐9338293 5.46E+08

16692 אמנון בן‐דניאל 59197020 bdamnon@gmail.c גולומב 19 גבעתיים 53466   502727028



16693 אנה רומנובסקי 3.06E+08 susd@bezeqint.ne קדושי קהיר 29 חולון 58363   03‐5010727 054‐58813

16694 אנה רומנובסקי 3.06E+08 susd@bezeqint.ne קדושי קהיר 29 חולון 58363   03‐5010727 054‐58813

16695 אנה רומנובסקי 3.06E+08 susd@bezeqint.ne קדושי קהיר 29 חולון 58363   03‐5010727 054‐58813

16696 אנה רומנובסקי 3.06E+08 susd@bezeqint.ne קדושי קהיר 29 חולון 58363   03‐5010727 054‐58813

16697 אנה רומנובסקי 3.06E+08 susd@bezeqint.ne קדושי קהיר 29 חולון 58363   03‐5010727 054‐58813

16698 שירי שרוני 31712268 shirrysh@googlem פינס 3 ראשון לציון     072‐2814441

16699 שירי שרוני 31712268 shirrysh@googlem פינס 3 ראשון לציון     072‐2814441

16700 מוחמד נאטור 56322373 nedaagn@gmail.co ת.ד 2683 קלנסווה     506204606 95755767 98788767

16701 מיכאל קדוש 68646207 kadoskas@012.ne אלמוגים 7/1 אשדוד 77150   08‐8644446 052‐34102

16702 מיכאל קדוש 68646207 kadoskas@012.ne אלמוגים 7/1 אשדוד 77150   08‐8644446 052‐34102

16703 leon calomiti 52079068 orlen@zahav.net.i הכרכום 2 א זכרון יעקב 30900   46292006 5.23E+08

16704 ענת שפיר 33016171 shapir_anat@yaho35 גבעת שפירא גבעת שפיר 42912   547515415

16705 מרכז מונטסורי 29486016 s_adam1@netvisio הכפר הירוק רמת השרון     03‐6494796 052‐24164 03‐6494796

16706 חוי קרני 24157398 bhk012@motorola אנילביץ 4 חולון     057‐7738267

16707 יונה כץ 30542377 KATZYONA@ZAHA אודם 11 זכרון יעקב 30900   054‐5461850

16708 ניר גל אילון 27720523 nireylon@gmail.co ההגנה 3 רמת השרון     544557485

16709 רן תומר 25491416 rantomer@walla.c הפרחים כפר ידידיה 42940   050‐6440813

16710 יונה כץ 30542377 katzyona@zahav.n אודם 11 זכרון יעקב 30900   545461850

16711 אסף בייקר 65752586 assaf.baker@gmai הקישון 15 תל אביב     547741141

16712 אניטה יצחק 23910524 or_guy@smile.net שוהם 195 כפר חושן     506240958

16713 אניטה יצחק 23910524 or_guy@smile.net שוהם 195 כפר חושן     506240958

16714 אבי יעקבי 54302898 avi@medital.co.il המרגנית 3 רעננה 43511   09‐7713374 054‐49233 03‐9231666

16715 פבל גבריליוק 3.14E+08 gavriluk@walla.co בן גוריון 5 אבן יהודה 40500   547636962

16716 יצחק קורן 16522880 itzikor@netvision. הגלבוע 39 כוכב יאיר 44864   522899550

16717 יצחק קורן 16522880 itzikor@netvision. הגלבוע 39 כוכב יאיר 44864   522899550

16718 ענבר נצר 31705965 inbarbaby@gmail. הספורט 7 חיפה 34574   04‐8254703 054‐56158 04‐8254703

16719 אילן דנינו 27411826 ilandanino@012.n1 משעול האיריס אופקים 80300   57817380 7.72E+08

16720 ניר יואלס 27476035 yoels10@gmail.co תרע"ד 18 רמת גן     524837387

16721 סיגל געש 27481423 sigtal1@bezeqint. חרצית 34 מודיעין 71708   08‐9716719 050‐31010

16722 ניר סילברמןתומר 24332579 tnsilver@gmail.co הנביאים 7 תל אביב 64356   03‐6294411 052‐58985

16723 יוסף קמר 50624162 joseph@kammar‐l6 יאנוש קורצ'אק הרצליה 46302   99506802 5.04E+08

16724 יוסף קמר 50624162 joseph@kammar‐l6 יאנוש קורצ'אק הרצליה 46302   99506802 5.04E+08

16725 לינה בידה 3.06E+08 lina.bida@gmail.co מבשרת ציוןששת הימים 6     507355933

16726 לינה בידה 3.06E+08 lina.bida@gmail.co מבשרת ציוןששת הימים 6     507355933

16727 אורן חבקין 25756230 orenhavkin@gmai התמר 170 ניר ישראל     86759237 5.06E+08

16728 אורן חבקין 25756230 orenhavkin@gmai 170 התמר ישראל ניר 86759237 5.06E+08

16729 סימה גורל 56592736 dkcpa1@walla.co. ים המלח 13 גני תקווה     36124142 5.07E+08 36137267

16730 אורי בז'רנו 66163742 oribejerano@gma בויאר 3 תל אביב 69127   546888001

16731 איתן גמליאל 29310489 eg72@walla.co.il השומר 15 פתח תקוה 49284   03‐9042522 052‐83609

16732 יוסי קרמר 40863441 rubinho849@hotm מסריק 5 בת ים 59442   542338121

16733 יוסי קרמר 40863441 rubinho849@hotm מסריק 5 בת ים 59442   542338121

16734 רותי קידר 8685224 ruty_kiedar@walla שנקר 18 חולון 58261   36518036 5.02E+08 35011652

16735 alex kazak 3.08E+08 kalex58@gmail.co nahal gamla 3 kiriat ono 55450   052‐3961011 5.25E+08 35340650

16736 ולדימיר וסילנקו 3.22E+08 vasilenko@bezeqi מאירי 39/29 פתח תקוה     544302765 5.44E+08 36700108

16737 עפרה ינוקא 55046321 ofray@cc.huji.ac.il יהושוע בן נון 10 גבעת זאב     02‐5367002 5.29E+08

16738 עפרה ינוקא 55046321 ofray@cc.huji.ac.il יהושוע בן נון 10 גבעת זאב     02‐5367002 5.29E+08

16739 חדוה פרימרמן 8084519 frimerman4@gma דרך נמיר 7 תל אביב 64929   36954092 5.07E+08 36955722

16740 חדוה פרימרמן 8084519 frimerman4@gma דרך נמיר 7 תל אביב 64929   36954092 5.07E+08 36955722

16741 צבי לאופר 37348810 zvilau@gmail.com עמרם גאון 10 ירושלים     26516531

16742 צבי לאופר 37348810 zvilau@gmail.com עמרם גאון 10 ירושלים     26516531

16743 אבי פוקס 64573231 avif64@zahav.net אלמוגן 30 כפר יונה 40300   98989095 5.24E+08 98989095

16744 גרשון משיח 4451597 ger_18325@hotm תנין 7 בת ים     543154707

16745 גונן הורוביץ 24904468 gonen‐ho@zahav. 556 מחנה הילה 86787   057‐ 8191377 050‐88432

16746 ישי קדוש 57872129 kyis@walla.co.il עץ הדומים 173 כרכום 12926   050‐2008268

16747 ישי קדוש 57872129 kyis@walla.co.il עץ הדומים 173 כרכום 12926   050‐2008268

16748 אילנית קנטר 3.06E+08 kilanit@hotmail.co52מסילת ישרים תל‐אביב 66036   36885155 5.46E+08

16749 חלי שגב פיטוסי 21341870 heli797@walla.com13 מורדכי נמיר קרית ים     522357415

16750 עפרה ברזילי 51243418 ofraim@gmail.com רותם 6 יבנה 81511   08‐9436303 5.08E+08

16751 עפרה ברזילי 51243418 ofraim@gmail.com רותם 6 יבנה 81511   08‐9436303 5.08E+08

16752 איתי שלגי 32014771 itaishi@gmail.com מול הים 26 כפר ידידיה     506777256

16753 איתי שלגי 32014771 itaishi@gmail.com מול הים 26 כפר ידידיה     506777256

16754 or eliner 2.01E+08 or.eliner@gmail.co הזית 11 כרמי יוסף 99797   89286543 5.78E+08 89286619

16755 or eliner 2.01E+08 or.eliner@gmail.co הזית 11 כרמי יוסף 99797   89286543 5.78E+08 89286619

16756 שלומית ולטר 55122196 shlomithw@012.n צפורה טוב רחובות 76349   508836987 89461980 89461980

16757 שלומית ולטר 55122196 shlomithw@012.n צפורה טוב רחובות 76349   508836987 89461980 89461980

16758 אברהם פנר 57944241 avipenner@yahoo בוני העיר 7 תל אביב     0522‐923519

16759 אברהם פנר 57944241 avipenner@yahoo בוני העיר 7 תל אביב     0522‐923519

16760 מנהל חמיס 23310063 manhal5@bezeqin נצרת עלייתשכ‐הכרמים 16 17500   46574887 46574887

16761 מורן שטרית 39578091 moran__shitrit@w5 מושב שחר בית מושב שחר     057‐8127183 054‐23344 03‐9576050

16762 מורן שטרית 39578091 moran__shitrit@w5 מושב שחר בית מושב שחר     057‐8127183 054‐23344 03‐9576050

16763 אלכס מלמוד 3.04E+08 alexmem@gmail.c4‐5 טברסקי ג'ניה חיפה     054‐6799603

16764 חן לוי 33794827 chen_levy@hotma ד.נ.הנגב קיבוץ כיסופ 85130   544907732

16765 דוד ליכטנפלד 15394737 lichtmar@walla.co דגניה ב' דגניה ב' 15130   528234863

16766 boris lachman 3.07E+08 lach2@walla.com מגדל העמקלוע הארי 9 23505   722342214 5.06E+08

16767 Igor Pachter 3.04E+08 igorpachter@gma זמיר 12 פ"ת 49710   39191257 5.48E+08

16768 Igor Pachter 3.04E+08 igorpachter@gma זמיר 12 פ"ת 49710   39191257 5.48E+08

16769 רומן וסרמן 3.02E+08 romanwasserman@205/22 נוה יעקב ירושלים 97350   546579877 02‐666245

16770 רומן וסרמן 3.02E+08 romanwasserman@205/22 נוה יעקב ירושלים 97350   546579877 02‐666245

16771 ארז ראובני 32265654 erezandgad@beze46\37 העצמאות אשדוד     544742618

16772 ארז לויטנר 23987134 erzerz22@gmail.co וורמיזה 7 תל אביב 62642   549222274

16773 ארז לויטנר 23987134 erzerz22@gmail.co וורמיזה 7 תל אביב 62642   549222274

16774 יוחנן דוידוביץ 22303697 yohanan_d@yaho קהילת ציון 17 הרצליה 46382   054‐9791522



16775 זאנה וולפסון 13268180 wolfsohn@bezeqi ביל"ו 16 פתח תקוה     39226939

16776 זאנה וולפסון 13268180 wolfsohn@bezeqi ביל"ו 16 פתח תקוה     39226939

16777 דוד אליהו 51276483 dodo707@walla.c בני עקיבא 14 א' עפולה     544576983

16778 יעקב גת 2569010 gatg@walla.co.il הדקל 53 לפיד     522770592 89765482

16779 יעקב פרקוביץ 40143455 haviper@walla.co קניאל 7 חיפה     527646680

16780 felix kuravsky 3.07E+08 felix53m@gmail.co יוספטל 34/3 קרית ים     523287560 5.25E+08

16781 אירה רוזן 3.1E+08 ira1974@hotmail. קדימה 27 חיפה     054‐4415207

16782 אירה רוזן 3.1E+08 ira1974@hotmail. קדימה 27 חיפה     054‐4415207

16783 יובל צאיג 27447408 yuval.tzaig@gmail ארנון 13 רמת השרון     508865132

16784 גל כרמלי 27166933 carmeli@cadence. גולומב 68 גבעתיים 53464   052‐5553476

16785 רחלי בן שטרית 23969116 heli.benshitrit@or שערי תקווההצוק 11 44810   03‐9361666 054‐43177 03‐9122063

16786 רחלי בן שטרית 23969116 heli.benshitrit@or שערי תקווההצוק 11 44810   03‐9361666 054‐43177 03‐9122063

16787 עובדיה משולמי 36455392 voodd@walla.com יבול 1 יבול     545684378

16788 ישראל כץ 67580852 ikatz@013.net נורדאו 15/4 נתניה 42367   547580949

16789 חימי מנה 1.23E+08 thf@gmail.com הזית 6 דירה 1 תל אביב 71700   774428896 5.07E+08 7.74E+08

16790 חימי מנה 1.23E+08 thf@gmail.com הזית 6 דירה 1 תל אביב 71700   774428896 5.07E+08 7.74E+08

16791 riad abed salem 23363187 ps‐21@hotmail.coras el amod 83 jerusalem 97917   507845509

16792 arnon oldschmidt 59711416 59711416 נווה אשכול 55/1 שדרות     523596841

16793 עירד בן מרדכי 35798941 iradbm@hotmail.c ברזיל 5 תל אביב     505556326

16794 עירד בן מרדכי 35798941 iradbm@hotmail.c ברזיל 5 תל אביב     505556326

16795 יורי שקלר 3.21E+08 ursh03@walla.com הזמיר 5/19 נהריה 22260   504839180 5.08E+08

16796 אורית בני 37481918 orit_beny@hotma שד 'וינגייט 14 חיפה 33724   050‐4051717 077‐62612

16797 יבגני רחמיסטוב 3.14E+08 r_evgeniy@nana1 אשר ברש 6/5 באר שבע     543132952

16798 יבגני רחמיסטוב 3.14E+08 r_evgeniy@nana1 אשר ברש 6/5 באר שבע     543132952

16799 יבגני רחמיסטוב 3.14E+08 r_evgeniy@nana1 אשר ברש 6/5 באר שבע     543132952

16800 שי כהן 54487681 shai@sclaw.co.il מנגר 2 הרצליה 46681   052‐3255999 03‐6962224

16801 שי כהן 54487681 shai@sclaw.co.il מנגר 2 הרצליה 46681   052‐3255999 03‐6962224

16802 יעקב ביניה 6469381 jac0641@gmail.co קרן היסוד 27 חיפה 34970   48260955

16803 אילנה אשלג 30565576 aslag1@walla.com גדליהו 3 חיפה     48220412 5.45E+08

16804 אילנה אשלג 30565576 aslag1@walla.com גדליהו 3 חיפה     48220412 5.45E+08

16805 מלאך אסף 46114112 hadarasaf@hotma ת.ד 146 גליל‐ים 46905   544840424 5.23E+08

16806 מלאך אסף 46114112 hadarasaf@hotma ת.ד 146 גליל‐ים 46905   544840424 5.23E+08

16807 אבי כהן 28863884 avic3@nana10.co. חזון איש 432/1 טבריה 14200   506914450 46790088

16808 יוסף בר 64239635 nyb2005@gmail.c פיס דוד 5 ראשון לציון 75260   39659391 5.23E+08

16809 יוסף בר 64239635 nyb2005@gmail.c פיס דוד 5 ראשון לציון 75260   39659391 5.23E+08

16810 sami saeed 28277614 sunsami@hotmail 22 אניליביץ חיפה 35025 48555347

16811 אלי שם טוב 57373219 rave92@bezeqint.82/8 מלכי ישראל קרית גת     777677766

16812 mark bimbad 3.06E+08 bimbat@netvisionpinhas rozen 18beer sheva 84490   86436819 5.44E+08 86278926

16813 מרב דה‐רוסו 37365624 derussom@gmail. שד 'יהודית 31 תל אביב     524755333

16814 מרב דה‐רוסו 37365624 derussom@gmail. שד 'יהודית 31 תל אביב     524755333

16815 יזהר כרמל 22767495 IzharCarmel@gma47 יהודה הנשיא תל אביב 69391   37448052 5.45E+08 1.52E+11

16816 דורית כהן 23906183 dorch11@walla.co לאן 24 רמת גן     523850986

16817 sasa saaa 36344102 suah@hotmail.comgdfgdfg fdgdfgf     523232233

16818 sasa saaa 36344102 suah@hotmail.comgdfgdfg fdgdfgf     523232233

16819 sdsd dfdffd 33366612 coco@hotmail.comfdfdfdff dffddfdf     632325851

16820 iouioi uiohiu 2.33E+08 zobi@hotmail.comdffsdffds56 dsfsdfds     232325654

16821 ניזאר משאעל 34369942 nizar.mishael@gm6 דרך יצחק רבין קרית אתא 28016   48442898 5.27E+08

16822 קובי ארז 29000106 kobi.erez@012.ne סול ליפצין 20/1 ירושלים 99999   26452458 5.47E+08

16823 קובי ארז 29000106 kobi.erez@012.ne סול ליפצין 20/1 ירושלים 99999   26452458 5.47E+08

16824 תומר כהן 33532375 tomercohen1976@ חיים כהן 28ב פתח‐תקוה     544232353

16825 תומר כהן 33532375 tomercohen1976@ חיים כהן 28ב פתח‐תקוה     544232353

16826 Elena Ledenev 3.09E+08 edwele@gmail.comshin ben zion 30Rehovot     89494392

16827 Elena Ledenev 3.09E+08 edwele@gmail.comshin ben zion 30Rehovot     89494392

16828 אורי בודנהימר 24541963 urib@Clal‐ins.co.il נחל דולב 82 בית שמש 99621   29995131 5.45E+08

16829 אורי בודנהימר 24541963 urib@Clal‐ins.co.il נחל דולב 82 בית שמש 99621   29995131

16830 נחמה הורוביץ 39474739 nechnagar@gmailנטרונאי גאון 4 די ירושלים     525740353 077‐70803

16831 נחמה הורוביץ 39474739 nechnagar@gmailנטרונאי גאון 4 די ירושלים     525740353 077‐70803

16832 עמית כהן 25679309 amit2374@smile.n מלאכי 16 ראשון לציון     777002485 5.28E+08

16833 עמית כהן 25679309 amit2374@smile.n מלאכי 16 ראשון לציון     777002485 5.28E+08

16834 גיא לוי עזר 37628088 guy_leviezer@wal קפלנסקי שלמה חולון 58370   522492453 35607406

16835 גיא לוי עזר 37628088 guy_leviezer@wal קפלנסקי שלמה חולון 58370   522492453 35607406

16836 יהודה לוי 25163072 ylevi77@012.net.i דייה 6 ראש העין     525453131

16837 יהודה לוי 25163072 ylevi77@012.net.i דייה 6 ראש העין     525453131

16838 יהודה לוי 25163072 ylevi77@012.net.i דייה 6 ראש העין     525453131

16839 עזרא ברוך 55657183 ezra.baruch@free הברכה 110 כרכור 37000   04‐6230582 052‐61322

16840 עזרא ברוך 55657183 ezra.baruch@free הברכה 110 כרכור 37000   04‐6230582 052‐61322

16841 אירינה קריב 11914974 irinara@towersem הגומא 32א קרית טבעון 36090   04‐9930630 052‐50144

16842 גיל שכטר מאור 33213927 gilshec@gmail.com הרימו 14 גן חיים 44910   528231626

16843 רן מימון 28111086 xran@bezeqint.ne20/1 מבצע קדש נתיבות 80200   08‐9931176 054‐23327 054‐2332700

16844 רן מימון 28111086 xran@bezeqint.ne20/1 מבצע קדש נתיבות 80200   08‐9931176 054‐23327 054‐2332700

16845 לאון נחמני 13107016 leonnahmani@wa רח 'מרגנית 2 ב' רכסים 20496   050‐7354585 04 984971

16846 אברהם הלוי 69392462 avramh0@netvisio הרטום 16 נתניה 42756   054‐5235732

16847 אברהם הלוי 69392462 avramh0@netvisio הרטום 16 נתניה 42756   054‐5235732

16848 אורה בביוף 196378 orashir1@walla.co רימונים 13 רימונים 90636   29942325 5.1E+08 29942325

16849 אורה בביוף 196378 orashir1@walla.co רימונים 13 רימונים 90636   29942325 5.1E+08 29942325

16850 נעם לרנר 13260179 noamadvocate@g77 נחל דוד  ‐בית נוקדים 90916   547271212 02‐623309 02‐6236324

16851 נעם לרנר 13260179 noamadvocate@g77 נחל דוד  ‐בית נוקדים 90916   547271212 02‐623309 02‐6236324

16852 jenny zeldis 3.04E+08 evgenia.kotlyarov@hazionut 55/27 ashdod 77456   777007084 5.48E+08

16853 jenny zeldis 3.04E+08 evgenia.kotlyarov@hazionut 55/27 ashdod 77456   777007084 5.48E+08

16854 יוסי בלטר 69313344 yossi1b@gmail.co הערבה 1 חדרה 38245   527456198

16855 מיכאל וחרומייב 3.19E+08 vvmike@yandex.r הבנים 29/6 עפולה 18256   523142025

16856 פליקס גיטמן 3.07E+08 felixg@micronet.c השריון 8 נס‐ציונה     547995402



16857 ישראל אבוחצירא 39664834 israeliservice@gm פנקס 5/7 ירושלים 93711   525734884

16858 לימור בליק מליצק 38445672 malizki@013.net.i5 בן צבי 23 דירה יהוד     506661393

16859 משה אהרוני 24008211 mosesa68@gmail. הנצחון 10\ב גן יבנה 70800   777574001 5.28E+08

16860 משה אהרוני 24008211 mosesa68@gmail. הנצחון 10\ב גן יבנה 70800   777574001 5.28E+08

16861 חן ברדה 34894683 hen_ami@walla.co ניצן 14 אור יהודה     506557100 5.07E+08

16862 חן ברדה 34894683 hen_ami@walla.co ניצן 14 אור יהודה     506557100 5.07E+08

16863 תימור שוורץ 34544916 roibudnero@gmai אהוד 54 כפר האורני     507402240

16864 תימור שוורץ 34544916 roibudnero@gmai אהוד 54 כפר האורני     507402240

16865 אמיר שחף 33598293 amir.shahaf@gma הורדים 3 גלעד קיבוץ 19240   49898697 5.07E+08

16866 אמיר שחף 33598293 amir.shahaf@gma הורדים 3 גלעד קיבוץ 19240   49898697 5.07E+08

16867 אלכס פרומין 3.09E+08 asri@bezeqint.net עומר 51 כרמיאל     050‐3042316 04‐958704

16868 יהושע אנוקא 31572282 shay.enuka@gmai6/8 שכ 'קרוואנים אריאל     052‐2345623

16869 עדיאל טורגמן 66551284 adiel052@013net. האירוסים 27/א רכסים 20496   49849668 5.27E+08

16870 עדיאל טורגמן 66551284 adiel052@013net. האירוסים 27/א רכסים 20496   49849668 5.27E+08

16871 יוסי דניאל 24392243 dannyy@netvision הסחלב 8א רעננה     052‐2473040

16872 תמיר יוסף 27772094 TAMIRY20@WALL הזמיר נס ציונה 75504   506274197

16873 יגאל גרצנשטיין 11384062 shachaf4@netvisio יוטבתה 3/21 אשקלון 78680   523444735 86734070

16874 shimon hellinger 109173 shell@zahav.net.il שקולניק 5 רחובות 76209   08‐9451705 052‐45756

16875 shimon hellinger 109173 shell@zahav.net.il שקולניק 5 רחובות 76209   08‐9451705 052‐45756

16876 אריה גוטליב 39388574 arygot@gmail.com ימין אבות 6 ירושלים 95421   525838427

16877 אריה גוטליב 39388574 arygot@gmail.com ימין אבות 6 ירושלים 95421   525838427

16878 ישי יהושוע אביטן 33470014 yyyy1976@wala.c גבעה 327 כוכב יעקב     29973974 5.04E+08

16879 שחר ניצן 43182195 nit_s@netvision.n בר יוחאי 2 תל אביב     054‐7337781 7.75E+08

16880 אורן אדלמן 57363244 oe@shevah.co.il בודנהיימר 10 ירושלים 96551   523800008 26411353 7.32E+08

16881 דבי צבעוני 26503326 zivonid@gmail.com בורלא 50 תל אביב     524525000

16882 דבי צבעוני 26503326 zivonid@gmail.com בורלא 50 תל אביב     524525000

16883 גיל ארצי 25198268 artzigil@yahoo.co הנדיב 103 פרדס חנה 37071   547905906

16884 גיל ארצי 25198268 artzigil@yahoo.co הנדיב 103 חנה פרדס 37071   547905906

16885 קובי כהן 60473774 kobic24@walla.co 4\209 מעלה אפרי     528466747

16886 Yulia Bermant 3.06E+08 yulia@marvell.com יקנעם עליתשיאון 7 20692   544799257

16887 יואב בן פורת 33527276 yoavbenporat@gm קפנסקי פתחת קווה 49213   548002134

16888 יואב בן פורת 33527276 yoavbenporat@gm קפנסקי פתחת קווה 49213   548002134

16889 בתיה דוידוביץ 14975908 bdavidovici@yahoרחוב יוסף פעמונ תל אביב 62918   522806266

16890 דליה מלובני 54328158 dalia_1956@walla נגבה נגבה 79408   545644703 5.46E+08 86755434

16891 דליה מלובני 54328158 dalia_1956@walla נגבה נגבה 79408   545644703 5.46E+08 86755434

16892 אלון שגב 68047851 egev21@bezeqint איתן21 צבי ניר 72905 08‐9230895 052‐25423 08‐9230895

16893 אלון שגב 68047851 egev21@bezeqint איתן21 ניר צבי 72905   08‐9230895 052‐25423 08‐9230895

16894 אביבית פרידנברג 37487618 avivitso1@gamil.c/2 אוסקר שינדלר באר שבע     506290155

16895 אביבית פרידנברג 37487618 avivitso1@gamil.c/2 אוסקר שינדלר באר שבע     506290155

16896 שאול גינת 29348067 shaulg3@gmail.co מודיעין 106 אלעזר     524239591 29309823

16897 דנה יעקב 39050711 dana_y23@walla.c18‐2 אהרון לובלין לוד 71000   507124948

16898 דנה יעקב 39050711 dana_y23@walla.c18‐2 אהרון לובלין לוד 71000   507124948

16899 שרון כהן 62895230 Cohensha@gmail. האשל 1 ראשון לציון     052‐3114021 03‐949460

16900 תומר מזרחי 28687820 tomermizrachi6@ קיבוץ יגור קיבוץ יגור 30065   55618464 49848289

16901 תומר מזרחי 28687820 tomermizrachi6@ קיבוץ יגור קיבוץ יגור 30065   55618464 49848289

16902 דוד ברדע 52081320 dbardea@013.net ברנדוין 17/2 ירושלים 97785   506232683

16903 דוד ברדע 52081320 dbardea@013.net ברנדוין 17/2 ירושלים 97785   506232683

16904 דוד ברדע 52081320 dbardea@013.net ברנדוין 17/2 ירושלים 97785   506232683

16905 ירון דרמר 40463788 ydermer@yes.co.i כפר הרא"הת.ד.51     054‐5432106

16906 ירון דרמר 40463788 ydermer@yes.co.i כפר הרא"הת.ד.51     054‐5432106

16907 אסנת אלדר 24222721 irgunim1@gmail.c אמסטרדם 15 תל אביב 62641   03‐5298373

16908 איציק אליהו 27147131 itsike@gmail.com מנחם בגין 60 פתח תקווה     547776642

16909 חוה קפקה 22423511 hava.kafka@gmail התיכון 71 חיפה 32293   522680879

16910 דוד ניימרק 61219739 dudinaimark@gmaשיכונים חדשים כפר חב"ד 60840   506899665

16911 דוד ניימרק 61219739 dudinaimark@gmaשיכונים חדשים כפר חב"ד 60840   506899665

16912 משה ברהוד 37540317 moshe@yaa‐law.c פתח  ‐תקוההרב פינצ'י 6     39094492 5.08E+08

16913 eitan bibi 56757669 eitan_bibi@hotma בראלי 16 תל אביב 69364   522648816

16914 eitan bibi 56757669 eitan_bibi@hotma בראלי 16 תל אביב 69364   522648816

16915 אילנית שמואלי 27210566 lians33@hotmail.c5/5 אריה צימוקי קרית מלאכ     509619757

16916 אמיר אליעז 22201479 yeliaz@gmail.com האפיק 3 בנימינה 30500   544244030

16917 michael kigel 3.06E+08 secretary2@talmo תלמים 16 לוד 71452   050‐6311526

16918 michael kigel 3.06E+08 secretary2@talmo תלמים 16 לוד 71452   050‐6311526

16919 נעמה סובל 3.03E+08 naama_s8@walla. האיריס 2 באר יעקב 70300   522860000

16920 שמעון כהן 58293564 shimon@greenshp בנה ביתך 265 חצור הגליל 10300   46938711 5.23E+08 49913477

16921 זוהר פרוביזור 16560328 yokapro@hotmail שער הגיא ,63 כרמיאל 21995   777987273 5.27E+08

16922 זוהר פרוביזור 16560328 yokapro@hotmail שער הגיא ,63 כרמיאל 21995   777987273 5.27E+08

16923 אלי וייזברג 3.09E+08 vaizbergtoo@gma לחי 1 קרית‐ים     526380140

16924 אלי וייזברג 3.09E+08 vaizbergtoo@gma לחי 1 קרית‐ים     526380140

16925 אורן כהן 36153856 orencohenmail@g בנימיני 3 תל אביב 67459   524204226 7.74E+08

16926 דב רייזר 1277821 d_reiser@zahav.n הגלגל 69 רמת גן 52392   505884158

16927 segev ben itzhak 25439712 segevben5@013.n קרית ביאליקשדרות הבנים 2 27237   04‐8756074 050‐97958

16928 segev ben itzhak 25439712 segevben5@013.n קרית ביאליקשדרות הבנים 2 27237   04‐8756074 050‐97958

16929 אנטולי רודניאנסקי 3.22E+08 anatoli251@bezeq20/5 דוד אלעזר באר שבע 84509   547256824

16930 שאול טרבלסי 32876336 shauli99@walla.co13.5 גבעת שמואחיים לנדאו 54424   524677862 35328905

16931 ערן מימון 41945742 talimy@smile.net. עליה עפולה 18392   543054060 5.78E+08

16932 אלירן גרון 27452242 limoreliran1@wall זבוקנסקי 74 רמת גן     544748148 39226810

16933 יחיאל אמסלם 23817372 afek‐a@smile.net. הגיא 33 הר אדר 90836   050‐6272334 02‐579102 02‐5791028

16934 סטולר פורתסמדר 28873008 spsmadker@gmai חרוב 18 חיפה 34326   48362000 5.42E+08

16935 סטולר פורתסמדר 28873008 spsmadker@gmai חרוב 18 חיפה 34326   48362000 5.42E+08

16936 תומר אדטו 33414178 ttaa76@walla.co.i רחבעם זאבי 22 חולון     054‐6466727 052‐33007

16937 תומר אדטו 33414178 ttaa76@walla.co.i רחבעם זאבי 22 חולון     054‐6466727 052‐33007

16938 עידו איטח 28532745 eidodnn@gmail.coהחשמונאים 4 די קרית מוצקי     48765525 5.25E+08



16939 אסף זוהר 38623849 asafcorl@012.net. איפרגן 4 נתניה     525522030

16940 יורם מרציאנו 24108508 yorammar@gmail שביל הזהב רעננה 43000   508920294

16941 יורם מרציאנו 24108508 yorammar@gmail שביל הזהב רעננה 43000   508920294

16942 מיכאל חנציס 11635406 muchael.hanzis@n הזית 179 ניר ישראל 79505   08‐6756620 052‐50147

16943 מיכאל חנציס 11635406 muchael.hanzis@n הזית 179 ניר ישראל 79505   08‐6756620 052‐50147

16944 שמעון דדו 24514341 shimon180@beze זבוטנסקי 25 טירת הכרמ 30200   777857133 5.5E+08

16945 גונן יעקב 52157666 linihorvath@yahoo המלאכה 2 ראש העין 48091   522200255

16946 חוה סכנין 6196778 eva_lbr@yahoo.co פלמ"ח 7 חיפה 34558   48257339 5.09E+08

16947 שמוליק לשם 54330535 leshem_n@netvis אלון 11 עומר 84965   528342202

16948 שמוליק לשם 54330535 leshem_n@netvis אלון 11 עומר 84965   528342202

16949 בר אטיאס 2.03E+08 bar_atias@hotma עין עופרים 10 מצפה רמון 80600   502229685

16950 ענבל ויצמן 29252129 inbalnir@gmail.co בארי 6 הוד השרון     527732885 5.28E+08

16951 ישראל טל 35824069 ital1981@gmail.co הגומא 5 נצרת עילית 17094   04‐6461641 050‐40626

16952 רם ליפשיץ 38705356 ramlif@hotmail.coדוד אבידן 10 מס פתח תיקוה     03‐9190840

16953 עדי פניאן 31416381 oneill12@walla.co רח נייברג 7 טבריה 14221   774040970 5.06E+08

16954 עדי פניאן 31416381 oneill12@walla.co רח נייברג 7 טבריה 14221   774040970 5.06E+08

16955 ארוין סיגלר 13268180 sigler@nonstop.ne לוחמי הגטו 34 פתח תקוה 49651   548883052

16956 תומר אדטו 33414178 ttaa76@walla.co.i רחבעם זאבי 22 חולון     054‐6466727 052‐33007

16957 ליאור קיסר 40365942 lior_keisar@walla.6 הרב בלוי משה פ"ת 49622   507394069 5.07E+08

16958 ליאור קיסר 40365942 lior_keisar@walla.6 הרב בלוי משה פ"ת 49622   507394069 5.07E+08

16959 אלי נעימה 69697241 eline@cellcom.co. נחום גוטמן 2 נתניה     523699633

16960 אלי נעימה 69697241 eline@cellcom.co. נחום גוטמן 2 נתניה     523699633

16961 רוי וינשטיין 32701310 royweins@gmail.c רמב"ם 17 מבשרת‐ציו 90805   02‐5703337 0544‐7461

16962 אמיר אליהו 29443124 amirae10@walla.c בן יהודה 180 תל אביב     03‐5278084/5/6 5.24E+08 35278084

16963 אמיר אליהו 29443124 amirae10@walla.c בן יהודה 180 תל אביב     35278085 5.24E+08 35278084

16964 מוטי עמר 33630492 avi5@netvision.ne כט בנובמבר 48 בת ים 59648   503305531

16965 איתי אבירם 37400470 itayaviram@wallaשועלי שמשון 19א חדרה     507435263

16966 איתי אבירם 37400470 itayaviram@wallaשועלי שמשון 19א חדרה     507435263

16967 אילנה אשלג 30565576 aslag1@walla.com גדליהו 3 חיפה     48220412 5.45E+08

16968 יואל אמון 56491343 amonyoel@gmail. גבולותקיבוץ גבולות 1 קיבוץ 85525   054‐7919033

16969 יואל אמון 56491343 amonyoel@gmail. גבולותקיבוץ גבולות 1 קיבוץ 85525   054‐7919033

16970 דב פיקולין 3.06E+08 dovpikulin@gmail1/3 עמק יזרעאל מודיעין     054‐4477451

16971 דב פיקולין 3.06E+08 dovpikulin@gmail1/3 עמק יזרעאל מודיעין     054‐4477451

16972 שי דיל 25120676 shai_dill@hotmail מבצע קדש 22 תל אביב     545225107

16973 אלי דנציגר 42278325 de37@013.net מדורגי המצודה 2 אזור 58003   35583220

16974 אלי דנציגר 42278325 de37@013.net 2 המצודה מדורגי אזור 58003 35583220

16975 שי לוינר 22655724 levshai@hotmail.c קורנית 95 קורנית 20181   505999899 49999050 49998191

16976 Hilik Krashniker 23512932 hilik.krashniker@g שלום עליכם 22 הוד השרון 45214   054‐4345012

16977 עופרה דניאל 22783054 dadoney@netvisioחטיבת הצנחנים שדרות 80100   543014470

16978 oleg y 1.23E+08 oleg.yudayev@gm רחוב חדרה     054‐2271302

16979 ארתור שני 3.06E+08 r2rshani@gmail.co ברנר 15 הרצליה     546911178

16980 רבקה שיינין 56348881 srivka1@gmail.com314 בית זכריה אלעזר     02‐9934112

16981 שמעון נגאוקר 24873507 hpksna@gmail.comמצדה 101 דירה אשדוד 77711   526082409

16982 שמעון נגאוקר 24873507 hpksna@gmail.comמצדה 101 דירה אשדוד 77711   526082409

16983 דןד דוידוביץ 17272865 davi1967@walla.c עדעד 40 יבנה     052‐3663847

16984 דןד דוידוביץ 17272865 davi1967@walla.c עדעד 40 יבנה     052‐3663847

16985 יוליה ניניו 3.18E+08 yulianinyo@gmail הנביאים 24 בת ים     548035833

16986 Daniel Cohen 3.14E+08 cohendan337@ho וייצמן 129 תל אביב 62264   542087704

16987 Daniel Cohen 3.14E+08 cohendan337@ho וייצמן 129 תל אביב 62264   542087704

16988 טל כהן 39562459 talc123@gmail.coכפר הנוער יכפר הנוער ימין א     524558650

16989 טל כהן 39562459 talc123@gmail.coכפר הנוער יכפר הנוער ימין א     524558650

16990 שירה מחפוד 26587550 shira20@shoresh.4/8 סמטת הלימון רחובות 76592   528085312

16991 אלדד ארבל 29284361 eldad@mizra.org.i9312 קיבוץ מזרע קיבוץ מזרע 19312   527950178

16992 אלדד ארבל 29284361 eldad@mizra.org.i9312 קיבוץ מזרע קיבוץ מזרע 19312   527950178

16993 נעמה ברעם 2.53E+08 baram_ns@bezeq השופטים 59 רמת‐השרון     542505222

16994 אלכס מייזל 3.07E+08 alex140@017.net.32/22 זלמן שזר קרית ים     528288005

16995 אלקנה שטול 36524908 eshtul@gmail.com הראל 0 יד בנימין 76812   523114653

16996 ורד מזור 38481214 veredmazor5@gm קיבוץ גלויות 10 חולון     523256273

16997 בן חייט 25556374 ben.hayat@gmail. מושב צופיתהדר 3 44925   054‐8114266

16998 יעקב ישראלי 56603699 kobi@eliahu.com רמז 9 גבעתיים     03‐7322239 5.42E+08

16999 תומר אורן 35934066 tomero@ceragon. הכרם 3 פ"ת     505778989

17000 תומר אורן 35934066 tomero@ceragon. הכרם 3 פ"ת     505778989

17001 גיא גרכט 33494162 guy.grecht@gmail השיקמה 6 נתניה     054‐4865464

17002 נסים לוי 54155254 nl5270@netvision שטנד 18 קרית אתא 28221   48436631 5.05E+08

17003 מזל עשוש 3.03E+08 mazal_ashoosh@w תלמים 99 תלמים 79315   504307700

17004 ליאור פסואה 3.01E+08 lior.pesoa@gmail. 0 קיבוץ רמות 19245   523793574 49895935

17005 אורן בן‐משה 25122771 oren_mb@walla.c38/8 אריה דולצין ירושלים     505213121 02‐6537562

17006 מאיר שרביט 36770139 meirsh85@gmail.c36/5 אליהו חכים ירושלים 93808   545714171

17007 מאיר שרביט 36770139 meirsh85@gmail.c36/5 אליהו חכים ירושלים 93808   545714171

17008 מרים גלאון 56026917 miriamgalon@isst העמק 12 גבעת אלה 36570   46515811 5.29E+08

17009 זאב חייקין 11051331 zevikh@hotmail.co קרל נטר 30 באר שבע 84684   523795414

17010 משה לשץ 56518251 ugn02@iec.co.il הגפן 19 ג רעננה     97719949 5.78E+08

17011 משה לשץ 56518251 ugn02@iec.co.il הגפן 19 ג רעננה     97719949 5.78E+08

17012 דותן נוה 28570802 dnaveh@gmail.co8 רח 'עמק זבולון כפר סבא 44623   052‐6148614

17013 דותן נוה 28570802 dnaveh@gmail.co8 רח 'עמק זבולון כפר סבא 44623   052‐6148614

17014 ניר שריג 32527723 nirnirnir@gmail.co מרומית 306 מכבים     524335626

17015 מוחמד אגבריה 25788191 mmallo74@gmail. רח ראשי מועאוויה 30017   46354737 050‐40900

17016 מוחמד אגבריה 25788191 mmallo74@gmail. רח ראשי מועאוויה 30017   46354737 050‐40900

17017 ארז ויזמן 36320711 erezviz@yahoo.co ואן גוך 29 קרית אתא     528763366

17018 יואב וולהנדלר 32282980 yoav_v@walla.co. החרסית 5/4 מעלה אדומ 90610   524253477

17019 יואב וולהנדלר 32282980 yoav_v@walla.co. החרסית 5/4 מעלה אדומ 90610   524253477

17020 רבקה אלקריף 30146492 rcev32@walla.com וויסבורג נהריה 42000   525009678



17021 רבקה אלקריף 30146492 rcev32@walla.com וויסבורג נהריה 42000   525009678

17022 רז ישראלי 33476896 israraz@pelephon13 אלעזר פרידמן פתח תקוה     508354028

17023 רז ישראלי 33476896 israraz@pelephon13 אלעזר פרידמן פתח תקוה     508354028

17024 דליה רול 8438590 daliaro@012.net.i יצחק רבין 22 קרית אונו 55510   35354634 5.23E+08

17025 דליה רול 8438590 daliaro@012.net.i יצחק רבין 22 קרית אונו 55510   35354634 5.23E+08

17026 אשר אזולאי 22112379 asher‐limor@beze המעפילים 20 ירושלים 93588   25612416 5.23E+08 25661399

17027 אבי יעקבי 37741139 avi.jacobi@gmail.c בלפור 3 ראשון לציון 75314   054‐4788228

17028 גלי כרמי 32014755 gali@yedion.co.il רקפת 6 מתן 45858   544355529

17029 אלכס מכלביץ 3.06E+08 amakhlevich@me משעול גולני 6 שדרות 87123   050‐8947633

17030 עדי גאון 61003224 adigaon@hotmail. יוספטל 11 בת ים     523326256

17031 אבי פאר 27826312 avipeer@mail.biu. מילר 9/9 רחובות 76284   08‐9470797

17032 אבי פאר 27826312 avipeer@mail.biu. מילר 9/9 רחובות 76284   08‐9470797

17033 יצחק סירקין 50484625 osirkin@gmail.com רח נורית 19א חיפה 64654   48258931 5.23E+08

17034 לאוניד משנסקי 3.06E+08 mleonid@bezeqinרך ההגנה 134 ד ת"א     505641441

17035 לאוניד משנסקי 3.06E+08 mleonid@bezeqinרך ההגנה 134 ד ת"א     505641441

17036 נטע לב 3E+08 lyarafi@zahav.net בשן 10 תל אביב     052‐4205115 050‐62722 08‐9261153

17037 קלרה שפירו 3.09E+08 klara‐s@jerusalem80/2 צמח השדה מעלה אדומ 98537   779330039 5.46E+08 26735037

17038 דן לב ‐ one128755302ec8 אילת 4 חולון     0

17039 מרדכי מורד 60367430 morad‐m@smile.n הורד 44 רנן 85110   08‐9923264 050‐54948 08‐9923264

17040 מרדכי מורד 60367430 morad‐m@smile.n הורד 44 רנן 85110   08‐9923264 050‐54948 08‐9923264

17041 sharon hay 35733294 hayshvili@walla.comezada 194 beer sheva     508644216

17042 אבי שושן 23007511 shoshan1611@be גרינברג 4 אשדוד     88542964 5.22E+08

17043 אבי שושן 23007511 shoshan1611@be גרינברג 4 אשדוד     88542964 5.22E+08

17044 משה צורי 57380446 zuri15@bezeqint.n החשמונאים 45 קרית מוצקי 26337   052‐2846658

17045 שמואל מלכי 10348456 frankam@bezeqin טולדנו 56 טבריה 14251   46791211 5.24E+08

17046 ראובן ורדי 63794945 rvnvrd@netvision. אביטל.1 קצרין 12900   46,961,279 ########

17047 ראובן ורדי 63794945 rvnvrd@netvision. אביטל.1 קצרין 12900   46,961,279 ########

17048 מור שדה 36275683 morshim@walla.cקיבוץ חצור ‐אשד חצור קיבוץ 60970   050‐5708059

17049 יהודה ישרים 27354380 yy1974@015.net.i הרכס 26 כפר האורני 73134   077‐9500952 052‐66915

17050 יהודה ישרים 27354380 yy1974@015.net.i הרכס 26 כפר האורני 73134   077‐9500952 052‐66915

17051 יהודה ישרים 27354380 yy1974@015.net.i הרכס 26 כפר האורני 73134   077‐9500952 052‐66915

17052 סיגל ורט 23826753 vertj@bezeqint.ne וולנברג 31 חיפה 34990   48184335 5.09E+08

17053 סיגל ורט 23826753 vertj@bezeqint.ne וולנברג 31 חיפה 34990   48184335 5.09E+08

17054 ירון מנסורי 59634238 MANSORI@NETVI מורגנטאו 37 ירושלים 97225   524236730 7.72E+08

17055 חיים רוזנברג 3E+08 arozenberg1@gma עלי הכהן 23 ירושלים 95311   050‐4136171

17056 ברוך עוז 8058612 ozbr@zahav.net.il 7 גולומב השרון רמת 47414 054‐5449998

17057 ויקי וולוך 3.04E+08 viki_vol@walla.co פלג 75/2 ערד     526619925 86731211

17058 מרדכי פריאל 35710839 moti100000@wall/5 שד 'דוד המלך אפרתה 90435   054‐5516130

17059 בועז שיינהרץ 35681147 boaz_sc@hotmail. נתן החכם 6 תל אביב     054‐2272‐400

17060 בועז שיינהרץ 35681147 boaz_sc@hotmail. נתן החכם 6 תל אביב     054‐2272‐400

17061 אורי הראל 32926461 harel_uri@hotmai קויפמן 37 חיפה     48656475

17062 שרון אוקנין 37605847 sharonoknin@yah יודפת 24/2 יוקנעם עילי     506882235 5.07E+08

17063 בתשבע בר כהן 23005747 BATSUBAR15@GM שיקמה 17 דימונה     525460441

17064 בתשבע בר כהן 23005747 BATSUBAR15@GM שיקמה 17 דימונה     525460441

17065 יוסי אשכנזי 32305252 yossi_home@hotm אלי כהן 3 ב' הרצליה 46480   774390391

17066 יונת קאופמן 56808470 asifb@bezeqint.ne גן רחביה 4/8 ירושלים     509688856

17067 יונת קאופמן 56808470 asifb@bezeqint.ne גן רחביה 4/8 ירושלים     509688856

17068 yoni h 3.03E+08 yonihoneyman@h 12 בני ציון     545300474

17069 yoni h 3.03E+08 yonihoneyman@h 12 בני ציון     545300474

17070 רון תקוה 31424120 ron_tikva@yahoo. דג הזהב 23 ראשון לציון 75438   544696780

17071 רון תקוה 31424120 ron_tikva@yahoo. דג הזהב 23 ראשון לציון 75438   544696780

ליאור ואיריס17072 בסקינד 27136548 irisz75@013.net.il אגרון 13/8 כפר סבא 44259   050‐8366809 077‐54460

17073 עומר שמבק 66655127 shembeck@gmail. 77 כפר מרדכי 76854   578116122

17074 קרן חליבה 3.33E+08 kerenhaliva@walla האלומה 12 גבעת עדה 37808   522974538

17075 אליעד אברהם 43363704 eliadii@gmail.com142/19 קרית ביאליקדרך עכו     502855744

17076 מוסטפא קבהא 36482420 mostafatyser@gm‐10‐ עין אלסהלה בסמ"ה 30023   46254655 5.46E+08

17077 מוסטפא קבהא 36482420 mostafatyser@gm‐10‐ עין אלסהלה בסמ"ה 30023   46254655 5.46E+08

17078 גיל שדה 21376546 gilgulim1@gmail.c קראוזה 39 חולון 58294   523333743

17079 גיל שדה 21376546 gilgulim1@gmail.c קראוזה 39 חולון 58294   523333743

17080 גיל שדה 21376546 gilgulim1@gmail.c קראוזה 39 חולון 58294   523333743

17081 יוסי סבו 54928858 ysabn@barak.net. אלוני הבשן רמת הגולן 12412   04‐6960014 054‐79205

17082 יוסי סבו 54928858 ysabn@barak.net. אלוני הבשן רמת הגולן 12412   04‐6960014

17083 מאיר אברג'ל 54941935 meirabg1@walla.c הדולפין 5 ניצן 2 79288   545615327

17084 מאיר אברג'ל 54941935 meirabg1@walla.c הדולפין 5 ניצן 2 79288   545615327

17085 שי טננבאום 32046047 shayten1@gmail.c רוזובסקי 5 פ"ת     526176126

17086 אלכס גוברמן 3.23E+08 alex.gub@gmail.coיוהנה ז'בוטינסקי באר שבע     578130788 5.46E+08

17087 אלירם לוגסי 2.03E+08 eliram.lugassi@gm שגיא 12 רעות 91908   522672792

17088 חן ליבמן 36287076 chenl@bezeqint.co ההדרים 20 כפר יונה     050‐4014160

17089 חן ליבמן 36287076 chenl@bezeqint.co ההדרים 20 כפר יונה     050‐4014160

17090 אולג קליינר 3.06E+08 olegkl1@yandex.r8/6 ליאו פיקארד באר שבע 84710   508804475

17091 יעקב רונן מורד 22681480 morad‐1@inter.ne מיכה 8א חולון 58840   522314951 7.22E+08

17092 יעקב רונן מורד 22681480 morad@012.net.il מיכה 8א חולון 58840   522314951 7.22E+08

17093 טניה בר 3.05E+08 shlomoba@017.ne גלעד 37 אשקלון 78423   546448915

17094 שי רוזנצויג 37432382 shayil@gmail.comהאביבית 7 דירה ירושלים     528404169

17095 ליאור מקדש 25185125 lior.mikdash@inte Apr‐16 אשדוד     054‐7886903

17096 ליאור מקדש 25185125 lior.mikdash@inte Apr‐16 אשדוד     054‐7886903

17097 ילנה גורדובר 3.17E+08 lentax@gmail.com אצל פאתל אחיטוב     547610353

17098 אפרי נטל שי 24674384 nattelshay@yahoo מאנה 21 תל אביב 64363   054‐5233937

17099 רפי פלגי 57077737 rafi728@walla.com יוספט 27 בת‐ים     0522‐773901

17100 רפי פלגי 57077737 rafi728@walla.com יוספט 27 בת‐ים     0522‐773901

17101 אנריאנה שמשי 3.04E+08 anriana@017.net. הפלמח 3 כפר אז'ר     544799427

17102 אלי עטיה 22351878 eliatia18@walla.co יצחק מודעי 22 באר שבע     545609600



17103 אלי עטיה 22351878 eliatia18@walla.co יצחק מודעי 22 באר שבע     545609600

17104 אלי עטיה 22351878 eliatia18@walla.co יצחק מודעי 22 באר שבע     545609600

17105 נטלי טראום 36232171 natalie.traum@gm צה"ל 20 זכרון יעקב 30900   775580927 5.47E+08

17106 נטלי טראום 36232171 natalie.traum@gm צה"ל 20 זכרון יעקב 30900   775580927 5.47E+08

17107 gh DSDF 12345678 dssf@fdg.aaa gfghhg 7 jkjkk     5256565665

17108 gh DSDF 12345678 dssf@fdg.aaa gfghhg 7 jkjkk     5256565665

17109 משה לרון 42538678 mola@bezeqint.ne אופנהיימר 16 תל אביב 69395   052‐3995555 03‐6422573

17110 אילן משה 22620124 ilan43150@walla.c3 רחל המשוררת באר שבע 84371   578121883 5.73E+08

17111 משה לרון 42538678 mola@bezeqint.ne אופנהיימר 16 תל אביב 69395   052‐3995555 03‐6422573

17112 שי לוינר 22655724 levshai@hotmail.c קורנית 95 קורנית 20181   505999899

17113 יקיר חליל 40979718 yakir.ch@gmail.co הצנחנים 12/10 לוד     547613047

17114 יקיר חליל 40979718 yakir.ch@gmail.co הצנחנים 12/10 לוד     547613047

17115 Isak Fishman 3.06E+08 issak1934@gmail. Atzmon, 21 Migdal Hae 23026   054‐5290450

17116 אלינה גורבן 3.07E+08 alinagorban@gma רש"י 4 תל אביב     546210403

17117 שמואל כהן 21398409 muli.cohen.t@gma אשחר אשחר 20196   054‐6666939

17118 שמואל כהן 21398409 muli.cohen.t@gma אשחר אשחר 20196   054‐6666939

17119 בטי נפתלי 2.01E+08 BETTYNAFTALI@W שח"ל 1 הוד השרון     528149268

17120 דרור מהלה 56724354 drorm@unitedtou אפנר 3 גבעתיים 53292   050‐6998109 050‐77196

17121 שלומי איטח 24885477 itach.shlomi@gma 1 בארי 85135   547724721

17122 שמעון אלקובי 28147817 saked6@walla.co. יוסי בן יועזר 51 ירושלים 93301   523948571

17123 שמעון אלקובי 28147817 saked6@walla.co. יוסי בן יועזר 51 ירושלים 93301   523948571

17124 אופירה לובניצקי 57732604 ophira_L@bezeqin רקנאטי 2 תל אביב 69494   052‐7501133 03‐643945

17125 פנחס רבינוביץ 8164626 PINIPINI1@BEZEQ רבנו בחיי 14 בני ברק     36,184,852 ######## ########

17126 שי עופר מכבי 21749114 shaioffer@gmail.c גורדון 12א רעננה 43554   544706821

17127 שלום פברקר 28493070 stav241@walla.co9 ראובן ובת שבע ראשון לציון     528389064 7.74E+08

17128 avner nasagi 57920076 nasa35@wallla.co פרדס חנה כהנחל 2 37067   509179622

17129 avner nasagi 57920076 nasa35@wallla.co פרדס חנה כהנחל 2 37067   509179622

17130 שראל דגני 53375564 sareld@cbs.gov.il הרב נריה 126 דולב 71935   29975196 5.46E+08 26592303

17131 שראל דגני 53375564 sareld@cbs.gov.il הרב נריה 126 דולב 71935   29975196 5.46E+08 26592303

17132 אלדר יצחק 39777453 eldariko@gmail.co סתוונית 23 דימונה     547277151

17133 מיכל קסטן 17680620 kesten@bezeqint. ראובן 12 מודיעין     052‐6082465

17134 תמר טויטו 38701397 ttvito@iai.co.il שמאי 34 אלעד     524433622

17135 גדליה ויימן 3.07E+08 viman100@gmail. אבנר בן נר 18 אופקים 87586   508107327

17136 גדליה ויימן 3.07E+08 viman100@gmail. אבנר בן נר 18 אופקים 87586   508107327

17137 צבי זגלשטיין 90909090 derilaw@gmail.co9 רחל המשוררת פתח תקווה     547373970

17138 רות קריצמן 54042502 ruth_ak@walla.co 8 בארי תל‐אביב 64682 03‐5274722 054‐52255 03‐5274727

17139 רות קריצמן 54042502 ruth_ak@walla.co בארי 8 תל‐אביב 64682   03‐5274722 054‐52255 03‐5274727

17140 טל רותם 55957062 tal_ro@gan.org.il גן שמואל גן שמואל 38810   544320064

17141 טל רותם 55957062 tal_ro@gan.org.il גן שמואל גן שמואל 38810   544320064

17142 טורי יעקובוב 3.09E+08 bloodymary@cool האשל 19 עכו     49816142

17143 אפי דעדוש 29749777 effi@dido.co.il החצב 53 זכרון יעקב 30900   542278765 36126241

17144 מירב ישראל 32102469 meravb11@013ne סוקולוב 53 חולון     543053553

17145 מירב ישראל 32102469 meravb11@013ne סוקולוב 53 חולון     543053553

17146 אליהו אסבג 23728983 ASBEG@012.NET.I הרטום 25/2 נתניה     98820117 5.03E+08

17147 אליהו אסבג 23728983 ASBEG@012.NET.I הרטום 25/2 נתניה     98820117 5.03E+08

17148 אלי בלום 28440477 blumeli@smile.ne טלמון ד.נ .מטלמון 18 71937   506285150 29975438 26755620

17149 אלי בלום 28440477 blumeli@smile.ne טלמון ד.נ .מטלמון 18 71937   506285150 29975438 26755620

17150 אלי בלום 28440477 blumeli@smile.ne טלמון ד.נ .מטלמון 18 71937   02‐9975438 050‐62851

17151 גאנה פרידמן 3.11E+08 azdan_f@walla.coאבא הילל סילבר נווה שאנן 32693   48228147 5.48E+08

17152 גאנה פרידמן 3.11E+08 azdan_f@walla.coאבא הילל סילבר נווה שאנן 32693   48228147 5.48E+08

17153 אליהו מתנה 23514862 miri1973@012.net אבטליון 20/5 אלעד 40800   03‐9088819

17154 אליהו מתנה 23514862 miri1973@012.net אבטליון 20/5 אלעד 40800   03‐9088819

17155 עדי יצחקי 25629098 adi.itzhaki@gmail. אליהו מרידור 9 ירושלים     545741414

17156 עדי יצחקי 25629098 adi.itzhaki@gmail. אליהו מרידור 9 ירושלים     545741414

17157 איתי לוין 32812935 itayl11@yahoo.co/9 שד 'מנחם בגין כפר יונה 40300   054‐7848311

17158 יאן גוברמן 3.09E+08 iango@zahav.net. הולנד 12‐א עפולה 18731   04‐6492995 0554‐4647

17159 יאן גוברמן 3.09E+08 iango@zahav.net. הולנד 12‐א עפולה 18731   04‐6492995 0554‐4647

17160 אהוד ולטר 52885662 ehudwalter@gma13 פועלי הרכבת גבעתיים 53254   523678574

17161 אהוד ולטר 52885662 ehudwalter@gma13 פועלי הרכבת גבעתיים 53254   523678574

17162 אהוד ולטר 52885662 ehudwalter@gma13 פועלי הרכבת גבעתיים 53254   523678574

17163 אהוד ולטר 52885662 ehudwalter@gma13 פועלי הרכבת גבעתיים 53254   523678574

17164 משה חיטלמן 56476567 hitelman@tamal.c אחד העם 3 אזור 58014   03‐7552500 054‐21831 03‐7524613

17165 משה חיטלמן 56476567 hitelman@tamal.c אחד העם 3 אזור 58014   03‐7552500 054‐21831 03‐7524613

17166 קרוליין ברגר 3.04E+08 CAROLINE26@WA יסמין 7/6 נצרת עילית     523699201 3.04E+08

17167 יצחק יוגב 30149116 isiyogev@netvisio התנופה 7 בית שאן     04‐6060880 054‐42593

17168 קרן ציון 34110411 k_s22@walla.co.il מעגל השלום 17 ראשון לציון     508371635

17169 קרן ציון 34110411 k_s22@walla.co.il מעגל השלום 17 ראשון לציון     508371635

17170 אריאל מזרחי 3.01E+08 ariel20059@walla28 שמעון בן חמו ירושלים     509207076

17171 אריאל מזרחי 3.01E+08 ariel20059@walla28 שמעון בן חמו ירושלים     509207076

17172 ori hac 39755202 orihc@gmail.com 88 otniel 90407   29605503

17173 ori hac 39755202 orihac@gmail.com 88 otniel 90407   52665312

17174 ori hac 39755202 orihac@gmail.com 88 otniel 90407   52665312

17175 אורלי פוקס 55993919 orly.foox@gmail.c הגשר 13 הוד השרון     09‐7462316 054‐55425

17176 הראל עמאראפרת 21775499 efrat_harel5@hot חנה סנש 17 גבעתיים 53454   546324980 5.45E+08

17177 רועי חסון 39699822 roeehasson@gma האפוד 20 מעלה אדומ     050‐7324756

17178 עמירם לסקה 55403877 amiram.laske@cao עצמון 248 שגב 20170   525612719

17179 נחמה מן 3.23E+08 baltia‐torg@yandeישועת דוד 12 דיר מודיעין עילי     08‐9798266 054‐55584

17180 יבגני ברשיי 3.04E+08 geka67@gmail.com76 דרך הציונות אריאל     054‐3206765

17181 אנדרה כהן 69640084 andco@bezeqint.n עציון 40 נתניה 42241   98344472 5.28E+08

17182 אנדרה כהן 69640084 andco@bezeqint.n עציון 40 נתניה 42241   98344472 5.28E+08

17183 אלחנן אפרתי 28143048 hanan505@netvis חנה סנש22/20 חיפה 33854   04‐8336535 054‐56010

17184 אלחנן אפרתי 28143048 hanan505@netvis חנה סנש22/20 חיפה 33854   04‐8336535 054‐56010



17185 יואן קליפה 3.13E+08 yoyohan23@yaho סמילנסקי 87 נתניה     545560406

17186 רון פורבט 24151318 forbat@walla.com שזר 9 הוד השרון     525888855

17187 רון פורבט 24151318 forbat@walla.com שזר 9 הוד השרון     525888855

17188 אסף חתוכה 25520107 assaf.hatuka@gma בילו 18 תל אביב     525552389

17189 עודד נורמן 32127862 olnorman@gmail. מכבי 18 רעננה     548181281

17190 מוטי ישראל 33514639 israel.moti@gmail החרמון 18/6 אור עקיבא 30600   546622892 5.47E+08

17191 galina rein 3.09E+08 michael_sprikut@ hatafit 1/1 afula 18757   774500433 5.23E+08

17192 אלון נחושתן 29416294 dady111@gmail.co הדולב 20ב צורן 42843   050‐6663435

17193 אלון נחושתן 29416294 dady111@gmail.co הדולב 20ב צורן 42843   050‐6663435

17194 jחסן מחאגנה 32666273 hasan_love@yaho אום אל פחםאנדלוס 8 30010   523563799 52356399 0

17195 jחסן מחאגנה 32666273 hasan_love@yaho אום אל פחםאנדלוס 8 30010   523563799 52356399 0

17196 סימה בכבוד 57058117 yaffaya@gmail.com הקנה 8 מעלה אדומ     506688920 26788605

17197 אלכס טסליצקי 3.09E+08 alexkuza@gmail.co וולקני 9 חולון     526174757

17198 alex v 3.06E+08 pezel@walla.com zohar 15 beer sheva     544805228

17199 alex v 3.06E+08 pezel@walla.com zohar 15 beer sheva     544805228

17200 גבריאל שבר 3.17E+08 gechch@gmail.com נחל לכיש אשדוד 77706   523796372 5.46E+08

17201 איליה סימה 3.06E+08 simail@013.net חטיבת הצנחנים מודיעין     545217554

17202 שי כנעני 65626293 shayknaani@gmai  זבלודוביץ 10 פ"ת 49389   050‐889‐2323

17203 מקסים גינזבורג 3.06E+08 maxim_ginz@live. רעבקה 28 באר שבע     545522056

17204 בני שובל 11104924 lihyshoval@yahoo מוקסיי 37 רחובות     542455395

17205 Karin husterman 3.09E+08 shalom.chen@gm ירושלים 17ב' כפר סבא 44446   054‐7884205

17206 גיל מסרופי 38822441 gili83@013.net שמריהו לוין 12 ירושלים     054‐5608571

17207 תומר נובל 25363854 tomernobel@gma קיבוץ דורות     86808424

17208 מורן קופל 34914101 moran_kopel@ho עזרא 98 פרדס חנה     773004908 5.44E+08

17209 morad bishara 29905981 jomana80@gmail.market st.12 maalot tars 24952   525600442 5.26E+08

17210 אביטל צופה 25711334 tsofim@gmail.com סלוצקין 21/1 חדרה 38494   544314180 5.44E+08

17211 ענת פרבר 0 anat_bh@gilboa.c בית השיטהת.ד .263 10801   46536414 5.78E+08

17212 אלכס ברומברג 3.06E+08 gc4u@mail.ru שמחה הולצברג  ירושלים 97572   777013713 5.23E+08

17213 אלכס ברומברג 3.06E+08 gc4u@mail.ru שמחה הולצברג  ירושלים 97572   777013713 5.23E+08

17214 בטי ליפניק 14239073 betylipnik@gmail. מבצע דני 9 ראש העין 48057   052‐2268281

17215 פאיז עבד אלחק 35996610 FAIZN@WALLA.CO 1 חורפיש 25155   549911110 5.5E+08

17216 רועי אוחיון 3.01E+08 roei_ohayon@hot ויצמן 93 דירה 3 נהריה 22441   544482516

17217 עופר אפריאט 27729672 afr1@walla.com אליעזר שמואלי 0 ב"ש     505839566

17218 מרים סרגוסי 57829582 mira423@walla.co השיזף 12 מעלה אדומ     547977432 7.78E+08

17219 עפר מירובסקי 59185819 sigi2230@walla.co איילת השחר איילת השח 12200   46932230 5.27E+08

17220 חן שפירא 23948169 chen@shapir.co.il 23 הנורית בצרה 054‐9090357 09‐742754

17221 חן שפירא 23948169 chen@shapir.co.il הנורית 23 בצרה     054‐9090357 09‐742754

17222 אילת סמרנו 24598757 ayelet.samerano@'ארטר יצחק 4 א תל אביב     077‐2007449 054‐53784

17223 שרית פרימן 34106542 saritkimhi@hotma מנדלסון חולון     522248245

17224 ברק הורביץ 28896983 bh@maaganm.co. מעגן מיכאל 228 מעגן מיכאל 37805   052‐3784563

17225 שמעון דוק 54984372 sihmon6099@gma קרית שמונהאחד העם 18     507469161 7.79E+08

17226 אסף שורד 38364436 asafschverd@yaho מנחם בגין 17 יהוד 56478   054‐2213253 03‐536832

17227 מקסים גולברייך 3.04E+08 maximgolb@gmai הכרכום 3 כוכב יאיר     545867288 97495681

17228 שי כהנא 9471236 shaykahana@yaho בית זרע בית זרע 15135   04‐6775266 054‐48469 04‐6775101

17229 Alexander Fayer 3.04E+08 alxpfayer@yahoo. Ibn Gvirol 35/2 Herzelia 46482   507212561 99500284

17230 Alexander Fayer 3.04E+08 alxpfayer@yahoo. Ibn Gvirol 35/2 Herzelia 46482   507212561 99500284

17231 נסים שאמי 4370946 n‐shami@hotmail. הס 10 משה חולון 58345   524238580

17232 נסים שאמי 4370946 n‐shami@hotmail. הס 10 משה חולון 58345   524238580

17233 נסים שאמי 4370946 n‐shami@hotmail. הס 10 משה חולון 58345   524238580

17234 ariel zadik 23709066 arielzad@gmail.co האשל 9 נשר 36860   547796369

17235 מונה דוידוביץ 11733391 monadav@gmail.c שפינוזה 39 תל אביב     054‐2129515

17236 amir slapak 24932907 amir701@bzeqint kfar truman 66 kfar truma 73150   39772048 5.42E+08

17237 מאיר סבג 43227271 meiris009@gmail./9 הרב רוזובסקי אשדוד 77388   88523857 5.07E+08

17238 ניר נזרי 23635188 doarchamcom@ho דיין 4 משה יהוד     054‐4452316

17239 gilad peled 28582732 peled_g@walla.co חדרה חדרה     054‐4578232

17240 ולדיסלב טיבין 3.07E+08 slavativin@walla.c עירית 4 ערד 89000   054‐5602337 052‐43410 08‐9979201

17241 ולדיסלב טיבין 3.07E+08 slavativin@walla.c עירית 4 ערד 89000   054‐5602337 052‐43410 08‐9979201

17242 גדי ליבוביץ 23807977 gldebest@yahoo.c הדרור 5 בנימינה 30500   528890349

17243 ולדיסלב טיבין 3.07E+08 slavativin@walla.c עירית 4 ערד 89000   054‐5602337 052‐43410 08‐9979201

17244 דניאל דהן 10549764 daniel.shemly@gm56 גדעון האוזנר ירושלים     542323670

17245 שלומי זקן 40089088 shlomi_zkn14@wa הרכס 31 מודיעין     547466121

17246 stanislav alexeev 3.19E+08 privet1973@mail. s.ha‐tavor 4 bat‐yam     525600411

17247 gaby azran 13338587 azrangab@gmail.cmavo acramim  ar adar     545409912 26722377 25695516

17248 stanislav alexeev 3.19E+08 astiv35@gmail.coms.ha‐tavor 4 bat‐yam     525600411

17249 דניאל דהן 10549764 daniel.shemly@gm56 גדעון האוזנר ירושלים     542323640

17250 אריאל מזרחי 3.01E+08 ariel20059@walla10 שמעון בן חמו ירושלים     509207076 5.43E+08 26716434

17251 דניאל דהן 10549764 daniel.shemly@gm56 גדעון האוזנר ירושלים     542323640

17252 דניאל דהן 10549764 daniel.shemly@gm56 גדעון האוזנר ירושלים     542323640

17253 ארתור סויונוב 3.11E+08 avisoyonov@gmai מזל גדי 2/1 ירושלים     523010119

17254 אט אי 12345674 dv@gmail.com ככע 12 תל אביב     34545854

17255 אט אי 12345674 oren.lev2@gmail.c ככע 12 תל אביב     34545854

17256 אט אי 12345674 oren.lev2@gmail.c ככע 12 תל אביב     34545854

17257 רחל טימור 57490625 zhbd@zhbd.co.il ה 'באייר 30 ראש העין     03‐6155600 05234300036155610

17258 רחל טימור 57490625 zhbd@zhbd.co.il ה 'באייר 30 ראש העין     03‐6155600 05234300036155610

17259 genadi veksler 3.04E+08 veksler24@gmail.c הגבורה 10/12 קרית גת     507749431

17260 genadi veksler 3.04E+08 vekslerg@gmail.co הגבורה 10/12 קרית גת     507749431

17261 אבי קירשברג 52327293 kirshbergg@gmail פרל 19 בני ברק     547904083

17262 אבי קירשברג 52327293 kirshbergg@gmail פרל 19 בני ברק     547904083

17263 תומר חתן 43540855 tomerhatan@gma התאנה 56 קרית גת 82012   504062123

17264 איליה חיימוב 3.09E+08 RONIT086@GMAI חגי14 ירושלים     527122980 25370039

17265 איליה חיימוב 3.09E+08 RONIT086@GMAI חגי14 ירושלים     527122980 25370039

17266 שמעון פרסיקו 50886183 spersiko@gmail.co אליקום 34 ראשל"צ 75260   050‐9373769 03‐965662



17267 אברהם ברג 52764743 anaya@actcom.co ת.ד .351 בני ברק     548445150

17268 אירנה ריפקין 67876292 ibrifken@netvision( 8דיסקין 1 דירה רושלים' 91076   02 5638294

17269 אירנה ריפקין 67876292 ibrifken@netvision( 8דיסקין 1 דירה רושלים' 91076   02 5638294

17270 עמית אמיתי 34482380 amitamitai@gmail קיבוץ נצר סנצר סרני     523589645

17271 איליה סימה 3.06E+08 simail@013.net חטיבת הצנחנים מודיעין     545217554

17272 עידן אביעד 3E+08 idanaviad@walla.c הרב גולד 22 כפר סבא 44379   544355310

17273 אימדי שמש 3.07E+08 emedi@bezeqint.n16 המלך אלייקים אשדוד 77492   528408947

17274 אימדי שמש 3.07E+08 emedi@bezeqint.n16 המלך אלייקים אשדוד 77492   528408947

17275 אימדי שמש 3.07E+08 emedi@bezeqint.n16 המלך אלייקים אשדוד 77492   528408947

17276 קובי קורדובה 43121276 mx5@zahav.net.il יצחק שדה 25 קרית מלאכ 83025   507850978 88587843

17277 קובי קורדובה 43121276 mx5@zahav.net.il יצחק שדה 25 קרית מלאכ 83025   507850978 88587843

17278 מיכל לב 22929202 levliad@walla.co.i מכורה 5 כרכור 37091   522382204

17279 מיכל לב 22929202 levliad@walla.co.i מכורה 5 כרכור 37091   522382204

17280 אלישע נסימיאן 40175531 elisha.nish@gmail3 מבוא חורון ת.ד מבוא חורון     546333594

17281 אלישע נסימיאן 40175531 elisha.nish@gmail3 מבוא חורון ת.ד מבוא חורון     546333594

17282 maksim azarov 3.17E+08 maksim0110@012bnei or 29 beer sheva     86414635 5.24E+08

17283 maksim azarov 3.17E+08 maksim0110@012bnei or 29 beer sheva     86414635 5.24E+08

17284 יהונתן פלדשטיין 21937495 fani1955@netvisio הגיתית 54 מעלה אדומ 98390   542225534 25353781

17285 גילי גבעתי 34915470 gilgivati@walla.co מחתרת אבן יהודה     506871776

17286 אירנה טריקישה 3.1E+08 shon123203@nan ירמיה דימונה     86571239

17287 אירנה טריקישה 3.1E+08 shon123203@nan ירמיה דימונה     86571239

17288 ירון גרשון 40547069 geigamel@gmail.c אלי כהן 20 הרצליה     544604270

17289 ירון גרשון 40547069 geigamel@gmail.c אלי כהן 20 הרצליה     544604270

17290 אלעד זידא 21613195 ELADZAIDE@GMA שפטל 12 ראשון לציון 75234   528325635

17291 דמיטרי ברנשטיין 3.04E+08 dimitry.bersntein.53 לחומי גליפולי ת"א 67068   057‐8193899 37335696

17292 דני בוק 34990861 sdannyb@gmail.coהנעורים 5ב דירה רמת גן     545555555

17293 דני בוק 34990861 sdannyb@gmail.coהנעורים 5ב דירה רמת גן     545555555

17294 גולן שלי 25417239 golansheli@012.n אטד 14 באר שבע     505742843

17295 שרית שרביט 21355425 edensha@017.net הרצל 7 טירת כרמל     523094006

17296 פבלו קיסלשטיין 3.09E+08 pablokiz@gmail.co השיקמה 67 לפיד 73133   544577096

17297 משה פוקס 64373223 fuchsi99@yahoo.c יהודה הלוי 35 כפר יונה 40300   98946920

17298 משה פוקס 64373223 fuchsi99@yahoo.c יהודה הלוי 35 כפר יונה 40300   98946920

17299 שמואל גרוס 4594990 samuel.gross@nty משה שפירא 35 נתניה 42240   98337525 5.06E+08

17300 שמואל גרוס 4594990 samuel.gross@nty משה שפירא 35 נתניה 42240   98337525 5.06E+08

17301 ענת שפיר 33016171 shapir_anat@yaho35 גבעת שפירא גבעת שפיר 42912   547515415

17302 Adva Master 57539371 adva.master@hp.c 4 דולב קצרין 12900 054‐2575262

17303 Adva Master 57539371 adva.master@hp.c דולב 4 קצרין 12900   054‐2575262

17304 אלכס דצקובסקי 3.09E+08 caleb@smile.net.i שטיינברג 15 קרית אתא 28000   547685001

17305 לילי שימנוביץ 3.04E+08 lilis@delta.co.il חט.גבעתי 21 כרמיאל 21997   49903817 5.08E+08

17306 לילי שימנוביץ 3.04E+08 lilis@delta.co.il חט.גבעתי 21 כרמיאל 21997   49903817 5.08E+08

17307 אדריאנה גולדנברג 14295141 mirelcomic@yaho הכרכום 4 א בנימינה 30500   6288064 04 5.06E+08

17308 אדוארד קלנטרוב 3.06E+08 maxim200000@bkהעצמאות 79 דיר בת‐ים     525546962 36598647

17309 אדוארד קלנטרוב 3.06E+08 maxim200000@bkהעצמאות 79 דיר בת‐ים     525546962 36598647

17310 עמי הלפר 50058841 amihelfer@gmail.c מבשרת ציוןהשלום 13 90805   057‐4395345

17311 עמי הלפר 50058841 amihelfer@gmail.c מבשרת ציוןהשלום 13 90805   057‐4395345

17312 עדי פרג'ון 38649364 adidr@012.net.il רימון 42 ב' גבעת עדה     524677075

17313 עדי פרג'ון 38649364 adidr@012.net.il רימון 42 ב' גבעת עדה     524677075

17314 ברוך ישראלוב 11197571 bar9580@bezeqin סביון15/4 אור יהודה 60360   548086368

17315 ברוך ישראלוב 11197571 bar9580@bezeqin סביון15/4 אור יהודה 60360   548086368

17316 Vadim Fiirshtein 3.19E+08 vad_ox@hotmail.cha‐zamir 61\19 Nahariya 22260   544580344

17317 Vadim Fiirshtein 3.19E+08 vad_ox@hotmail.cha‐zamir 61\19 Nahariya 22260   544580344

17318 מוטי פרנסיס 53198701 mfrancis@netvisio יסמין 61 א שוהם 73142   03‐9794358 050‐69406

17319 LIRAN PELEG 27237452 LIRANP@AMDOCSHHADAR 19 ZURMOSH 42810   526148905

17320 מוטי חיון 58899519 moti@yiron.org.il קיבוץ יראון יראון     547768384 47768384

17321 עפרי אלרון 34263525 ofri.elron@gmail.cאביגדור סטימצק ת"א     506410810

17322 אהרון חיזגילוב 3.15E+08 ahron_15@nana.c קנדי 776/8 אור עקיבא 30600   46263527 5.43E+08

17323 אהרון חיזגילוב 3.15E+08 ahron_15@nana.c קנדי 776/8 אור עקיבא 30600   46263527 5.43E+08

17324 אופיר גולן 24881609 ofgolan@netvision נחמיה 102 ראשל"צ 75528   522759056

17325 חיים בלובשטיין 51887495 blubstin_h@walla חיל הצנחנים 11 ראשון לציון 75702   03‐9620367 050‐88001

17326 שי גמזו 34096990 sgamzo@gmail.co צפניה 3 חולון 58832   526001140

17327 שי גמזו 34096990 sgamzo@gmail.co צפניה 3 חולון 58832   526001140

17328 טל אלוני 21771837 tal.aloni.il@gmail.אברך ישעיהו 5א תל אביב 69080   506090210

17329 טל אלוני 21771837 temp12@iknowu.אברך ישעיהו 5א תל אביב 69080   050‐6090210

17330 רחלי סלמי 37086048 rach.l.star@gmail. גוש חלב 23 פ"ת     54218947 5.47E+08

17331 svetlana volfson 3.07E+08 svetik18@walla.co/4 חטיבת גבעתי כרמיאל 20100   547513197 5.45E+08

17332 svetlana volfson 3.07E+08 svetik18@walla.co/4 חטיבת גבעתי כרמיאל 20100   547513197 5.45E+08

17333 יניב שי 37575065 yanivshai@hotma ארלוזרוב 20 רעננה     546262416

17334 יניב שי 37575065 yanivshai@hotma ארלוזרוב 20 רעננה     546262416

17335 אילון מוריץ 29470416 moritzey@bgu.ac. התחיה 8 חולון     544582530

17336 אילון מוריץ 29470416 moritzey@bgu.ac. התחיה 8 חולון     544582530

17337 איריס קליין 22762538 irisklein@walla.cm לבונה 8 רחובות 76350   89463566 5.47E+08

17338 נדב רוזנר 14010409 nadav@mtu‐ddc.c מרדכי גור 3 נתניה 42200   544342110

17339 נדב רוזנר 14010409 nadav@mtu‐ddc.c מרדכי גור 3 נתניה 42200   544342110

17340 אלנה מולינה 3.25E+08 elena_molina18@ גבעתי 7/13 בת ים 59589   722321087 5.28E+08

17341 אלנה מולינה 3.25E+08 elena_molina18@ גבעתי 7/13 בת ים 59589   722321087 5.28E+08

17342 מאינה טיכונוב 3.08E+08 matrix1978@gma פוגל 9/10 פתח תקווה     39043255 5.44E+08

17343 מאינה טיכונוב 3.08E+08 matrix1978@gma פוגל 9/10 פתח תקווה     39043255 5.44E+08

17344 דוד רובינשטיין 65665515 daverub@gmail.co הבנים 35 נס ציונה     525297137

17345 ולדימיר בורודה 3.08E+08 vladbo@in‐sol‐tec3 רב אדונינו ברוך אשדוד 77642   054‐6334683 054‐46246

17346 ולדימיר בורודה 3.08E+08 vladbo@in‐sol‐tec3 רב אדונינו ברוך אשדוד 77642   054‐6334683 054‐46246

17347 אביחי אבני 37020237 avihai_a2@walla.c3/5הנריטה סולד קירית ים     526159924 5.47E+08

17348 אביחי אבני 37020237 avihai_a2@walla.c3/5הנריטה סולד קירית ים     526159924 5.47E+08



17349 ארז מזרחי 0 erez.mizrachi@gm ת.ד .53219 ת"א     03‐7669193

17350 זליג שטרן 69854792 ZENEK51@WALLA דוד רזניק 15\6 נתניה 41463   98851730 5.25E+08

17351 זליג שטרן 69854792 ZENEK51@WALLA דוד רזניק 15\6 נתניה 41463   98851730 5.25E+08

17352 ולדימיר פיליושצנקו 3.11E+08 vladpil@012.net.il זבולון 13 ק.ביאליק     502737143

17353 ולדימיר פיליושצנקו 3.11E+08 vladpil@012.net.il זבולון 13 ק.ביאליק     502737143

17354 ורה פאל 3.1E+08 verafhal@walla.co בנימין 75 נתניה     547077311

17355 ורה פאל 3.1E+08 verafhal@walla.co בנימין 75 נתניה     547077311

17356 ורה פאל 3.1E+08 verafhal@walla.co בנימין 75 נתניה     547077311

17357 איוון אורמוש 3.17E+08 somronavi@hotm כרמי 7 חיפה     545534269

17358 חיים בן שאנן 27727882 haimbs@nana10.c ארבל 12/4 פרדס חנה 3700   46230654 5.28E+08

17359 רותי רמין 28786580 ruti@niruservices. גרונר 17 תל אביב     774310082 5.42E+08

17360 רותי רמין 28786580 ruti@niruservices. גרונר 17 תל אביב     774310082 5.42E+08

17361 ערן מימון 41945742 talimy@smile.net. עליה 2\9 עפולה     578142521

17362 ליאור נמרי 35851286 liornameri@gmail תדהר 21 רמת גן 52243   052‐5522798

17363 אמיר אופיר 54267679 amirophir@walla.c דיזנגוף 39 נתניה     522507221

17364 איילת מורים 15977309 a‐morim@hotmai סמדר 3 רמת גן     547724741

17365 איילת מורים 15977309 a‐morim@hotmai סמדר 3 רמת גן     547724741

17366 גורן פריסלץ 3.14E+08 priselac@bezeqint עובדיה 23א' חיפה     04‐8311386 054‐52244

17367 גורן פריסלץ 3.14E+08 priselac@bezeqint עובדיה 23א' חיפה     04‐8311386 054‐52244

17368 שי אוחנה 34655316 SHYOHANA_20@wמנחם מנדל הגר אשדוד 77206   524889777

17369 לובו פייץ' 3.09E+08 lubopeych@gmail המפנה 24/4 גבעתיים     050‐3382808 054‐77563 03‐5477906

17370 לובו פייץ' 3.09E+08 lubopeych@gmail המפנה 24/4 גבעתיים     050‐3382808 054‐77563 03‐5477906

17371 שי‐לי נתן 32098147 shayli.nathan@gm2 השקמה 6 דירה קרית אונו     773236699 5.1E+08 36399356

17372 שי‐לי נתן 32098147 shayli.nathan@gm השקמה 6 קרית אונו     59989970 7.73E+08 36399356

17373 איריס כהן 34258754 a_cohen@nta.co.i פרזון 21 ת"א     504383025

17374 איריס כהן 34258754 a_cohen@nta.co.i פרזון 21 ת"א     504383025

17375 נאוה שרביט 31587553 naviuss@gmail.co המייסדים 22 כפר יונה 40300   525884848

17376 נאוה שרביט 31587553 naviuss@gmail.co המייסדים 22 כפר יונה 40300   525884848

17377 Gleb Adamovich 3.17E+08 gleb1973@gmail.cHa‐Rishonim 39Migdal‐Ha‐    052‐5664516 052‐56645

17378 שמואל אפללו 15392020 samuel.aflalo@gm התור 15 נתניה     054‐2275883 03‐7604602

17379 עודד ערן 9514035 oded@osdesign.co התמר 123 בית אלעזרי 76803   08‐9412496 050‐88984 03‐5422829

17380 איתי אורי 40587610 itayuri@gmail.com השדות 12 רמת השרון 47231   546328860

17381 אבי זלצר 23835143 avto@walla.co.il בלוך 10 יערים קרית     502025655

17382 אביעד הרוש 3E+08 aviadharush22@g משעול האלון 2      

17383 אביעד הרוש 3E+08 aviadharush22@g משעול האלון 2 ניצן ב' 79287   526739100 5.48E+08

17384 מוטי רוזיצקי 55258974 rozitzki@netvision114 הרצל שדרות י‐ם 26439752 5.22E+08

17385 shay faivus ulfan 14124846 ufaivush@gmail.co בית חשמונאיונתן 39א 99789   054‐7887267

17386 shay faivus ulfan 14124846 ufaivush@gmail.co בית חשמונאיונתן 39א 99789   054‐7887267

17387 יאיר שוקרון 40149262 yairsh_80@walla.c אלפסי 1012 נתיבות     528838287 7.75E+08

17388 יאיר שוקרון 40149262 yairsh_80@walla.c אלפסי 1012 נתיבות     528838287 7.75E+08

17389 גיורא שרעבי 59742478 giyora.sharaby@g הגפן 11 נוה ירק     542633883

17390 גיורא שרעבי 59742478 giyora.sharaby@g הגפן 11 נוה ירק     542633883

17391 moshe mandel 7.02E+08 mocool@hotmail.cmenachem mei yerushalyim    504155468

17392 moshe mandel 7.02E+08 mocool@hotmail.cmenachem mei yerushalyim    504155468

17393 משה בן חמו 43167451 moshebh@netvisi ירושלים 1602/1 נתיבות 80200   503873336

פלחז )פנחסשימשילאשב17394 29562253 spinchas@gmail.co מונטפיורי 43 חולון     506279334 35035988

פלחז )פנחסשימשילאשב17395 29562253 spinchas@gmail.co מונטפיורי 43 חולון     506279334 35035988

17396 מיכל מרגוליס 34124883 miki177@walla.co אצ"ל 11 חולון     542447110 5.22E+08

17397 מיכל מרגוליס 34124883 miki177@walla.co אצ"ל 11 חולון     542447110 5.22E+08

17398 orly gerby 58665577 jacobgerby@hotmharav lavi 29\13bat‐yam 59621   732248698

17399 orly gerby 58665577 jacobgerby@hotmharav lavi 29\13bat‐yam 59621   732248698

17400 orly gerby 58865577 jacobgerby@hotmharav lavi 29\13bat‐yam 59621   732248698

17401 lex nathans 67877118 lexn@hotmail.com ים 112 קב'מצובה 22835   545600119

17402 דני לביא 23800030 1dan7@walla.com'סמטת טופח 3א פרדס חנה     578151965

17403 סלביה בקירלי 12581823 sbakirly@gmail.co דרום רמת הגבעת יואב 141 12946   548116976 46600137

17404 סלביה בקירלי 12581823 sbakirly@gmail.co דרום רמת הגבעת יואב 141 12946   548116976 46600137

17405 סלביה בקירלי 12581823 sbakirly@gmail.co דרום רמת הגבעת יואב 141 12946   548116976 46600137

17406 חגית תאג'ורי 38752655 hagitlazimi@gmail גת 14 ירושלים     526193222 5.23E+08

17407 אריה סיבוני 69642965 zzzevelll@gmail.co רקפת 13 בני עי"ש 60860   527729825

17408 זהר פלדבוי 8010316 z3337@zahav.net. קפריסין 9 תל אביב 69016   522453554 36481340 36499351

17409 זהר פלדבוי 8010316 z3337@zahav.net. קפריסין 9 תל אביב 69016   522453554 36481340 36499351

17410 יצחק בלבן 3.11E+08 izb81@walla.co.il שער הגיא 3/5 באר שבע     547506039

17411 ניראל ניסים 39815733 xnir@netvision.ne הנגב 30 חדרה 38303   526519606

17412 ניראל ניסים 39815733 xnir@netvision.ne הנגב 30 חדרה 38303   526519606

17413 נטע נדיב 40143950 neta.nadiv@gmail לאה 22 תל אביב     544624369

17414 חיה מאיר 39328547 chayajn@gmail.co זבולון 13/3 חיפה     054‐7912172 5.27E+08

17415 בנימין משה 55301170 beniho@012.net.i שיכון ט 590.2 בית שאן 10900   774260005 5.02E+08

17416 בנימין משה 55301170 beniho@012.net.i שיכון ט 590.2 בית שאן 10900   774260005 5.02E+08

17417 Ilia Bakharov 3.06E+08 ilia_b@zahav.net.iIris 6/5 Kiryat Ono 55453   36353866 5.48E+08

17418 Ilia Bakharov 3.06E+08 ilia_b@zahav.net.iIris 6/5 Kiryat Ono 55453   36353866 5.48E+08

17419 יגאל גלוך 3.03E+08 igal.gluh@gmail.co הנגב 11 תל אביב     544978641

17420 יגאל גלוך 3.03E+08 igal.gluh@gmail.co הנגב 11 תל אביב     544978641

17421 אבי גלבר 65514671 gelberavi@hotma יוספטל 22 בת‐ים 59507   35522550 5.08E+08

17422 אבי גלבר 65514671 gelberavi@hotma יוספטל 22 בת‐ים 59507   35522550 5.08E+08

17423 איציק כהן 25488909 itzik‐cohen@bezeq השופטים 29 חולון 58840   03‐5587529 052‐69700 7.74E+08

17424 איציק כהן 25488909 itzik‐cohen@bezeq השופטים 29 חולון 58840   03‐5587529 052‐69700 7.74E+08

17425 שושנה הרמתי 60218856 haramati@013.ne גוש עציון 9 גבעתיים     03‐7313625 050‐66698

17426 שושנה הרמתי 60218856 haramati@013.ne גוש עציון 9 גבעתיים     03‐7313625 050‐66698

17427 שושנה הרמתי 60218856 haramati@013.ne גוש עציון 9 גבעתיים     03‐7313625 050‐66698

17428 נופר גנור 1.11E+08 nupharganor@wa לללללל הרצליה     547200779

17429 אירה קורילובסקי 3.19E+08 lora16_05@yahoo ארלוזורוב 35 חיפה 33651   054‐5210904 5.07E+08

17430 אירה קורילובסקי 3.19E+08 lora16_05@yahoo ארלוזורוב 35 חיפה 33651   054‐5210904 5.07E+08



17431 ערן שושן 66124223 chederan@gmail.c14\11 אור החיים מודיעין עילי 71919   573185891

17432 ערן שושן 66124223 chederan@gmail.c14\11 אור החיים מודיעין עילי 71919   573185891

17433 צבי דפנה 33579251 tdaphna@hotmail עגנון 5 פתח תקווה     35250658 ש
17434 אליעזר קראוס 50486679 krausme@netvisio גרינבוים 39 חיפה 34987   04 8257457 5.08E+08

17435 שני מלכה 60645529 shanim7@walla.co מבצע יקב ב"ש     524703569

17436 מירי גילת 68645324 gilatil@netvision.n ברוך רם 19\12 נתניה     98844770 5.23E+08 37256160

17437 מירי גילת 68645324 gilatil@netvision.n ברוך רם 19\12 נתניה     98844770 5.23E+08 37256160

17438 מירי גילת 68645324 gilatil@netvision.n ברוך רם 19\12 נתניה     98844770 5.23E+08 37256160

17439 eli huri 12301305 elih1955@gmail.cosokolov 26 petah tikva 49422   523894691

17440 eli huri 12301305 elih1955@gmail.cosokolov 26 petah tikva 49422   523894691

17441 ניסים מור חיים 24489510 stavivit@walla.com10/6 הרב נורוק אשקלון     508762363

17442 נורית ארסלן 40689523 giligili@homeil.com עמק חרוד 10 מודיעין     054‐8395676

17443 נורית ארסלן 40689523 giligili@homeil.com עמק חרוד 10 מודיעין     054‐8395676

17444 נורית ארסלן 40689523 giligili@homeil.com עמק חרוד 10 מודיעין     054‐8395676

17445 ירון מנור 25364837 yaronm73@walla. השושנים 8 קרית טבעון     054‐2341224

17446 ירון מנור 25364837 yaronm73@walla. השושנים 8 קרית טבעון     054‐2341224

17447 ירון מנור 25364837 yaronm73@walla. השושנים 8 קרית טבעון     054‐2341224

17448 דבורה חסיד 54051719 dvora@atidim.org מלכיצדק 25/7 רמת גן 52213   526130605

17449 דבורה חסיד 54051719 dvora@atidim.org מלכיצדק 25/7 רמת גן 52213   526130605

17450 אדוארד קדשב 3.11E+08 edward_kadashev ביאליק 35 חדרה 38402   542428592

17451 מרדכי שטרויבל 1.12E+08 mys1979@gmail.c גוטמכר 11 בני ברק 51390   35701165

17452 גאולה חסון 50266329 GEULAHASON@W האלה 2/2 לוד 71352   89228985 5.47E+08 89219764

17453 גאולה חסון 50266329 GEULAHASON@W האלה 2/2 לוד 71352   89228985 5.47E+08 89219764

17454 רן ראובני 59763664 galit_ran@012.net 0 מושב שדמו 1520   524290564

17455 אפרת מנשרי 22302368 collect1@bezeqint ברקן 26 אבן יהודה 40500   547338818 99565536

17456 אפרת מנשרי 22302368 collect1@bezeqint ברקן 26 אבן יהודה 40500   547338818 99565536

17457 מירית ארגמן 32449936 mirit@erroca.com/19 יום הכיפורים רחובות     054‐6701198 050‐83389 02‐5338855

17458 מירית ארגמן 32449936 mirit@erroca.com/19 יום הכיפורים רחובות     054‐6701198 050‐83389 02‐5338855

17459 Tal Ifraim 3.11E+08 pipi@012.net akanaim 14 Arad 89023   544335158

17460 Iשרו ישי 21698220 sharonvs@017.net8 הרב יצחק טייב תל אביב     522955197

17461 Iשרו ישי 21698220 sharonvs@017.net8 הרב יצחק טייב תל אביב     522955197

17462 אייל רווח 28890598 erevach@hotmail. ליבנה 4/26 אור יהודה     054‐7778868

17463 אייל רווח 28890598 erevach@hotmail. ליבנה 4/26 אור יהודה     054‐7778868

17464 ארתור גרינברג 11300902 ararbg@013.net.il סן מרטין 3/7 לוד     545245056

17465 ארתור גרינברג 11300902 ararbg@013.net.il סן מרטין 3/7 לוד     545245056

17466 ליעד דלקיאן 2.01E+08 lsd6dj@gmail.com 9 דולב אשקלון 78731 525917395

17467 ליעד דלקי 1.22E+08 lsd6dj@gmail.com דולב 9 אשקלון 78731   525917395

17468 יואב גור 36045508 yoavgur@gmail.co בורוכוב 40א הרצליה 46240   054‐6634465

17469 לאןניד שפרנסקי 65122608 alon‐t2@bezeqint הברקן 20 ראשל"צ 75437   779623732 5.44E+08 39623732

17470 לאןניד שפרנסקי 65122608 alon‐t2@bezeqint הברקן 20 ראשל"צ 75437   779623732 5.44E+08 39623732

17471 שי שרביט 34810291 edensha@017.net הרצל 7 טירת כרמל     523094006

17472 dan aldea 68314483 dan_aldea@012.n219 hapodim ramat gan 52566   777292457 5.24E+08 7.77E+08

17473 dan aldea 68314483 dan_aldea@012.n219 hapodim ramat gan 52566   777292457 5.24E+08 7.77E+08

17474 יצחק לוי 67309336 izakis22@walla.coשד 'דואני 6/ 12ב יבנה 81550   89438581 5.09E+08

17475 אמיל אסולין 69825537 assulin@bezeqint. המפרש 10 גן יבנה 70800   08‐8571374 052‐47041

17476 אמיל אסולין 69825537 assulin@bezeqint. המפרש 10 גן יבנה 70800   08‐8571374 052‐47041

17477 רועי שטרייכמן 22360184 roey.tada@gmail.c6 סמטת אלברט רמת גן 52289   054‐8021844

17478 נועה פלג 22969141 noapel@walla.co.i החלוץ 25/3 ירושלים     549720624

17479 ארנון וינר 53581492 aw55@013.net יהודה הלוי 34 רעננה 43556   97719969 5.45E+08

17480 רוסטיסלב בריאטינסקי 3.07E+08 mcslava1@gmail.c3/1 עזרא הסופר אשדוד 77468   506433248

17481 רוסטיסלב בריאטינסקי 3.07E+08 mcslava1@gmail.c3/1 עזרא הסופר אשדוד 77468   506433248

17482 מורן איסקובה 11630118 cumba@walla.co.i מגדל העמקשומרון 11 / 2 10500   526545141 46545141 46547765

17483 מורן איסקובה 11630118 cumba@walla.co.i מגדל העמקשומרון 11 / 2 10500   526545141 46545141 46547765

17484 אילנה סוסקין 36025880 ilanasoskin@yaho רמה 8 תל אביב     526118249

17485 אילנה סוסקין 36025880 ilanasoskin@yaho רמה 8 תל אביב     526118249

17486 אדר פלד 21938857 adarpeled@gmail. אוסישקין 70 תל אביב     543033320

17487 אדר פלד 21938857 adarpeled@gmail. אוסישקין 70 תל אביב     543033320

17488 אילן לוינגר 23932692 ilanyl1@walla.com האלון 122 שלומית 22832   49875019

17489 אילן לוינגר 23932692 ilanyl1@walla.com האלון 122 שלומית 22832   49875019

17490 אילן לוינגר 23932692 ilanyl1@walla.com האלון 122 שלומית 22832   49875019

17491 סנדו שוורץ 69091221 bruno.sbruno@gm43/9 שד ירושלים קרית ים     04‐8751963 5.05E+08 48751963

17492 סנדו שוורץ 69091221 bruno.sbruno@gm43/9 שד ירושלים קרית ים     04‐8751963 5.05E+08 48751963

17493 tomer mizrachi 28687820 tomermizrachi6@ קיבוץ יגור קיבוץ יגור 30065   545618306 49848306

17494 ליאור חוצב 60120904 litalior@017.net.il12 הכפר 7 ,דירה קרית אונו 55525   543297435 5.43E+08

17495 אבי צרויה 59836791 avisroya@012.net הנורית 6 בית שמש 99035   777991305 5.04E+08

17496 רפופורט קצאנה 3.21E+08 kachko10@gmail.c סוקולוב 9\20 רמת גן     543010071 5.48E+08

17497 נתי פרידמן 29724952 nati.friedman@gm עין גדי 11 ירושלים     054‐7887606 26711319

17498 דרור קסיס 39928619 kasis1234@hotma יוקנעם עליתצאלים 6 20692   524470918

17499 דרור קסיס 39928619 kasis1234@hotma יוקנעם עליתצאלים 6 20692   524470918

17500 דרור קסיס 39928619 kasis1234@hotma יוקנעם עליתצאלים 6 20692   524470918

17501 דב פ. 43637941 dovfog@gmail.com גבעת שמוארמבם 11 45010   0523‐573765

17502 רונן לוי 66015090 ronenlevy23@wal אבן עזרא 26/6 אשדוד     9528196595

17503 רונן לוי 66015090 ronenlevy23@wal אבן עזרא 26/6 אשדוד     9528196595

17504 דמיטרי ברנשטיין 3.04E+08 dimitry_b@012.ne53 לוחמי גליפולי ת"א 67068   057‐8193899 37335696

17505 שלמה דנה 64552375 shlomodana1944@27 אהרון בןיוסף קירית אתא 28000   48444842 5.45E+08

17506 יאיר שטדלר 66128000 yair_stadler@wall מעלה מיכאל 14 אלון שבות 90433   543976922

17507 דנה ויובל קורן 53000949 koren.dana@gmai ריב"ל 6 ראשון לציון     052‐4555736 052‐88399

17508 דנה ויובל קורן 53000949 koren.dana@gmai ריב"ל 6 ראשון לציון     052‐4555736 052‐88399

17509 דנה ויובל קורן 53000949 koren.dana@gmai ריב"ל 6 ראשון לציון     052‐4555736 052‐88399

17510 דנה קורן 53000949 koren.dana@gmai ריב"ל 6 ראשון לציון     524555736 5.29E+08

17511 יובל קורן 36416337 yuval.koren@gma ריב"ל 6 ראשון לציון     528839991 5.25E+08

17512 Dmitry orduhovich 3.17E+08 mi3ch@yahoo.comyoav 5 Netanya 42408   526402300



17513 evgeny pochaev 3.18E+08 pu0257@gmail.co56 הגדוד העברי ראשל"צ 75301   543049903

17514 rafael moldavski 3.09E+08 uri123452@walla. hagevora32/16 qiryat gat     774088120 5.45E+08

17515 דן גבעתי 3236822 dangivaty@gmail.c בן סירא 15 תל אביב     546560083

17516 דן גבעתי 32368722 dangivaty@gmail.c בן סירא 15 תל אביב     546560083

17517 דוד שטראובר 51809804 strauber@bezeqin דליות 2 כוכב יאיר 44864   054‐5673312

17518 דוד שטראובר 51809804 strauber@bezeqin דליות 2 כוכב יאיר 44864   054‐5673312

17519 טירן גבריאל 24985111 tirangv@gmail.com804 מושב אלקוש אלקוש 13804   506276728 49870906 49578464

17520 אדם רון 3E+08 rachel.errera@gm יפו 51 ירושלים     545489149 5.78E+08

17521 מירי הזמי 22947162 mirigil94@gmail.c מאיר בעל הנס 0 רמת גן 52364   052‐2922686

17522 קלמן פרבר 54040662 ferbermichal@bez החלמונית 25 ראשון לציון 75420   39616750 5.42E+08

17523 קלמן פרבר 54040662 ferbermichal@bez החלמונית 25 ראשון לציון 75420   39616750 5.42E+08

17524 roman gouzman 3.11E+08 roman_gouzman@moshe kol 7b/8Jerusalem 93715   26789739 5.48E+08

17525 roman gouzman 3.11E+08 roman_gouzman@moshe kol 7b/8Jerusalem 93715   26789739 5.48E+08

17526 קובי היזלבק 53891602 kobi2156@walla.c24 הרברט סמואל פתח תקוה 49429   508445544

17527 אוהד איש שלום 43436518 ohad_ish@yahoo. וינגייט 78/29 באר שבע     544720277

17528 יצחק אגמון 4194296 itzik_ag@walla.co יסוד המעלההמזח 1 12105   04‐6934853 050‐68054 04‐6934853

17529 דורון מצא 22499248 matzadoron@gma משה לוי 13 ב נס ציונה     08‐9409440 050‐59153

17530 דורון מצא 22499248 matzadoron@gma משה לוי 13 ב נס ציונה     08‐9409440 050‐59153

17531 איילת קוליש 34989541 shuglisha@hotma יגור יגור 30065   525225181

17532 איילת קוליש 34989541 shuglisha@hotma יגור יגור 30065   525225181

17533 אופן ענבר 24544116 ofaniy@walla.com סופית 7 להבים 85338   522824434

17534 גררד פל 15536014 pell‐g@bezeqint.n36/7 שאול המלך ירושלים 97371   25820799 5.48E+08 25820799

17535 שלמה קדם 56703853 kedem@zemach.c האלונים 81 א' כפר תבור 15241   050‐5208097 04‐677266

17536 דוד  קלמנוביץ 22301774 pz137k1@bezeqin החלוץ 25 הרצליה 46795   99546649 5.09E+08

17537 משה גרופר 56798374 moshe_gru@nana רסקו 450/33 נצרת עלית 17000   776556613 5.23E+08

17538 משה גרופר 56798374 moshe_gru@nana רסקו 450/33 נצרת עלית 17000   776556613 5.23E+08

17539 BELINDA GREEN 15616915 BELINDAG@GO2U אברהם בלסבלג אשקלון     528890035 89203152

17540 BELINDA GREEN 15616915 BELINDAG@GO2U אברהם בלסבלג אשקלון     528890035 89203152

17541 תמיר אברהמוב 27269901 tamiraaa@gmail.c נורדאו 77 הרצליה     506664006

17542 אברהם רייני 28853646 avireiny@bezeqint81\6 רחבת לח"י באר‐שבע 84792   507256444 5.07E+08 86411646

17543 אברהם רייני 28853646 avireiny@bezeqint81\6 רחבת לח"י באר‐שבע 84792   507256444 5.07E+08 86411646

17544 יצחק אלבג 57858441 itzik@mmm.org.ilקיבוץ מעגן מיכאל מעגן  קיבוץ 37805   522465786 46243363

17545 אסף אביוף 25304825 asaf29@017.net.il איבי הנחל 10/1 מעלה אדומ     578178608 25902780

17546 סמיח גדבאן ד"ר 56876766 sameehg@bezeqin מזרעה מזרעה 22807   508434172 5.23E+08 49825183

17547 עודד ניר 40611980 odednir3@gmail.c השקמה 23 חיפה     507214870 5.29E+08

17548 יוני אוזן 3.01E+08 blackhawk456@gmמנש תלמי שכונת יעקב באר 70300 504478720 89202595

17549 חי חזן 35834399 hazan_hai@walla. 17 רחלים כפר 44829   548364412

17550 יצחק אגמון 4194296 itzik_ag@walla.co יסוד המעלההמזח 1 12105   04‐6934853 050‐68054 04‐6934853

17551 שושנה מילר 6052484 miller.shosh1@gm אלמוגן 30 כפר יונה 40300   09‐8988104 054‐23501

17552 שושנה מילר 6052484 miller.shosh1@gm אלמוגן 30 כפר יונה 40300   09‐8988104 054‐23501

17553 דב אידן 67234195 doviddan@gmail.c ערמונים 64 קרית‐ים 29007   052‐8890370

17554 יעקב פלדמן 3.12E+08 yakovfel@walla.co/18 הנוער העובד אשקלון 78625   86758312 5.23E+08

17555 איגור רוזנבוים 3.04E+08 igor@yedaco.comשד 'קק"ל 11 א ,ד קרית מוצקי     528510804 5.08E+08

17556 בוריס גרינברגר 14809297 borisgre@gmail.co הרב הרצוג 36 באר שבע 84481   054‐7308888 077‐52402

17557 צמח גור 64454234 gur2301@walla.co24/27 דוד כוכבי רחובות     89465827 5.29E+08

17558 יורם מרציאנו 24108508 yorammar@gmail שביל הזהב רעננה 43000   508920294

17559 גיל אזרחי 34089045 gil_ezrachi@hotm זימן24 תל אביב     054‐4628899

17560 דניאל קרז 3.06E+08 daniel.kraz@intel. חניתה 19 חיפה     545904284

17561 ענת כפרי 55509574 anatkafri@bezeqin בית קמה בת חפר 42842   547776581

17562 ענת כפרי 55509574 anatkafri@bezeqin בית קמה בת חפר 42842   547776581

17563 צביקה פרידמן 56784218 zvika.friedman@g9 מרבד הקסמים חולון 58847   523787857

17564 צביקה פרידמן 56784218 zvika.friedman@g9 מרבד הקסמים חולון 58847   523787857

17565 יוסי כהן 22334452 uu568@iec.co.il מרגניות 17 רמת ישי 30095   509298408

17566 יוסי כהן 22334452 uu568@iec.co.il מרגניות 17 רמת ישי 30095   509298408

17567 אסתר בן עזרא 55858385 estherb@bezeqint לייב יפה 15/6 הרצליה 46321   504014717

17568 אסתר בן עזרא 55858385 estherb@bezeqint לייב יפה 15/6 הרצליה 46321   504014717

17569 יעל טילמן 36252617 yaeltilman@gmail קהילת עדן 16 תל אביב 65608   050‐7291740

17570 דב אלפרט 25123043 alpertit@gmail.co מבשרת ציוןהבושם 17 90805   02‐5661133 054‐31320

17571 שחר בן חמו 35979350 shach79@gmail.co ארבל 3 פסגות 90264   052‐7272336

17572 תמנע אגור 38569802 timnaag@gmail.co רש"י הוד השרון     528478009 97408564

17573 אמיר עציון 54771175 etziong@zahav.ne ורד ניר בנים 79525   88580130

17574 זאב מילר 56087778 z_miler@naan.org נען קיבוץ נען 76829   522232410

17575 אלכס מיצביץ' 3.17E+08 amitsevich@gmail התחיה 28 חולון     545727507

17576 נירן דוד 39369772 niran.david@gmai מוטה גור 6 חולון     054‐7802118

17577 אושרה ברום 58092966 herzeliya@curvesi סוקולוב 53 הרצליה 46497   09‐9577755 052‐89515 09‐9516690

17578 ורד צירקלביץ 39491097 vivi520@walla.com דב הוז 10 בני ברק 51227   507798439

17579 ליאור ציון 35934090 kandide@gmail.co בן גוריון 13 הוד השרון 45200   542420822 5.29E+08

17580 ליאור ציון 35934090 kandide@gmail.co בן גוריון 13 הוד השרון 45200   542420822 5.29E+08

17581 צבי רובינשטיין 59562280 zvika_rub@yahoo הגת 83 אלון הגליל 17920   054‐4528116 04‐950197

17582 צבי רובינשטיין 59562280 zvika_rub@yahoo הגת 83 אלון הגליל 17920   054‐4528116 04‐950197

17583 עומר זעפרני 32272858 zaafrany@gmail.co נתן החכם 16 תל אביב     522401266

17584 עומר זעפרני 32272858 zaafrany@gmail.co נתן החכם 16 תל אביב     522401266

17585 עומר זעפרני 32272858 zaafrany@gmail.co נתן החכם 16 תל אביב     522401266

17586 אייל אלבז 32481806  lilavi12@walla.co החבצלת 466/8 שדרות 80100   502030239 5.02E+08

17587 נחום בן נפשי 40540253 nahi585@walla.co הירדן רמת גן     542002708

17588 נחום בן נפשי 40540253 nahi585@walla.co הירדן רמת גן     542002708

17589 שמואל שפינר 54596705 shmuels@iec.co.il צאלים 20 אשדוד 77703   08‐8550020 057‐79511

17590 זיו מזרחי 59750828 ziv.mizrahi@timet הגלבוע 3 תל אביב 65223   542343838 5.07E+08

17591 אשר בר‐חן 56201379 barhenr@bezeqin יאיר הגלעדי 0/1 חולון 58831   36345733 5.23E+08

17592 חיים גומל 24321143 soundman01@gm אלכסנדרוני 10 כפר סבא 44503   052‐4821333

17593 ניר שחר 35720762 espadaevents@wa אבא קובנר 1 ת"א     542773377 5.43E+08 99555480

17594 מיכל אברמוב 38507158 michalabramov@g ברקת 43 ראשון לציון 75436   502606907



17595 משה לייזר 57468514 layzerm10@gmail צופית 4 חיפה 32994   528776642

17596 משה לייזר 57468514 layzerm10@gmail צופית 4 חיפה 32994   528776642

17597 אורי הלפרסון 27972033 uhalperson@yaho פרחי חן 7 ירושלים     542155730

17598 שי בראל 25747486 shaibar1@gmail.co הר כנען 17 אשקלון     547499944 7.37E+08

17599 שי בראל 25747486 shaibar1@gmail.co הר כנען 17 אשקלון     547499944 7.37E+08

17600 משה גדז 39785209 mozes.gd@gmail.c אחיהוד אחיהוד     526735933

17601 סיגל יוסף 24042756 sigaly@golanwine 142 קדמת צבי     054‐6700829

17602 מיכל דוידוב 29974912 yosef.michal@gma מושב אניעם רמת הגולן     504557048

17603 timna agur 38569802 timnaag@gmail.co רש"י 8 הוד השרון     528478009

17604 דרור פילוס 52176633 ddphilos@window אופירה 14 באר שבע 84803   548882056 08‐642274

17605 יגאל רשקובסקי 3.02E+08 igalmarina@walla הדדי 14 בת ים 59541   077‐5527008 054‐55233

17606 חיים מסיקה 36219251 koman@nana.co.i נחל שניר 17 אשדוד     525271199 5.25E+08

17607 גבריאל בן דב 5793591 gabi15@alumim.c 44 עלומים 84138   547792790 89937091

17608 הדס אטיאס 2E+08 dusatias@walla.co2/1 סמטת הנמר ירוחם 80500   544968841 5.45E+08

17609 לב ברגר 3.1E+08 levberger@iec.co. ברוך כהן 20 חיפה     052‐3995635 077‐88506

17610 אילן תדסקי 25414210 ilantd@bezeqint.n18/3 ישראל גלילי באר שבע     502912767 5.45E+08

17611 אילן תדסקי 25414210 ilantd@bezeqint.n18/3 ישראל גלילי באר שבע     502912767 5.45E+08

17612 אברהם גרוס 25152331 aviram0011@wall3/1 קריה חסידית חצור הגליל     46931603 5.28E+08

17613 אברהם גרוס 25152331 aviram0011@wall3/1 קריה חסידית חצור הגליל     46931603 5.28E+08

17614 אלכסנדר דוידקוביץ 3.07E+08 aldolik@gmail.com הרכס 87 מעלה אדומ     547222884 5.07E+08 25412103

17615 נריה מנצור; 22835110 neriaman@gmail.c הניצנים 3 עתניאל 90407   054‐4551332 02‐960513

17616 נריה מנצור; 22835110 neriaman@gmail.c הניצנים 3 עתניאל 90407   054‐4551332 02‐960513

17617 עופר נתנאל 25754599 AY0412@smile.ne הגלעד 9 יוקנעם עילי     506276731 5.23E+08

17618 עופר נתנאל 25754599 AY0412@smile.ne הגלעד 9 יוקנעם עילי     506276731 5.23E+08

17619 שגית דבוש 35907450 dabush78@gmail. קיבוץ כרמיהכרמיה 79135   08‐6749885 08‐6749885

17620 עדן בורוכוב 3.07E+08 boeden@walla.co וינגייט 5 דירה 1 באר שבע     505600235

17621 נפתלי רפפורט 32018574 efrapp@walla.com נורוק 15 בני ברק 51243   544579724

17622 אביטל דיאמנט 61221032 avitalperetz@yaho19/2 מנחם בגין פתח תקווה 49732   39361279 5.25E+08

17623 אביטל דיאמנט 61221032 avitalperetz@yaho19/2 מנחם בגין פתח תקווה 49732   39361279 5.25E+08

17624 אלי כהן 58111642 shiran1389@walla קתרוס 18/7 ראש העין     505479191

17625 אלירם ליפה 64547904 lipa4@bezeqint.ne שד 'ח"ן 12 תל אביב 64071   03‐5251013 03‐5251264

17626 עידית שחר 36164283 shacharid@gmail.c שאול המלך 9 קרית אונו     050‐5307444

17627 עידית שחר 36164283 shacharid@gmail.c שאול המלך 9 קרית אונו     050‐5307444

17628 מירב סומך 3.02E+08 msomech@gmail. עמוס 17 רמת גן 52233   546211188

17629 מירב סומך 3.02E+08 msomech@gmail. עמוס 17 רמת גן 52233   546211188

17630 גלי ליסון 3.06E+08 gali.lisson@gmail. קול משה ירושלים 547238001

17631 גלי ליסון 3.06E+08 gali.lisson@gmail. משה קול ירושלים     547238001

17632 יצחקי אופיר 27139336 yizhaki@017.net.il חיות 7 נתניה     052‐8528585

17633 רוברטו שפיגלמן 11326204 roberto4sp@gmai אורנים 4 דירה 7 הוד השרון 45263   526666292 35304420

17634 רוברטו שפיגלמן 11326204 roberto4sp@gmai אורנים 4 דירה 7 הוד השרון 45263   526666292 35304420

17635 ארז ידגר 31732860 erez‐yad@nana10 התמר 100 צופים     544337757 5.47E+08

17636 ארז ידגר 31732860 erez‐yad@nana10 התמר 100 צופים     544337757 5.47E+08

17637 יוסי רן 16411878 ran‐05@zahav.net הארז13/1 קרית אתא     578480761

ישוב הפקותאסף שוסטר17638 40835084 assaf@yeshuv.com דב הוז 12 הרצליה 46583   077‐7123459 054‐90902

17639 תומר רוטשילד 36243996 tokter@hotmail.co הדרים עין ורד 40696   052‐4862525

17640 תומר רוטשילד 36243996 tokter@hotmail.co הדרים עין ורד 40696   052‐4862525

17641 מרדכי בוחבוט 69248508 moti@starplast.co מגדל העמקהורד 3/1 23108   46547139 5.25E+08

17642 קרן לי בן בסט 29271129 keren‐li@zahav.ne רמז 25 ראשון לציון 75235   03‐9517405 052‐29625

17643 יובל גז 3.02E+08 yuvalguez@gmail. הגדוד העיברי 9 ראשל"צ 75310   578141630 7.78E+08

17644 יוסף סגל 35961945 yosefsegal@gmail השושנים 5/17 קרית מלאכ 83052   772060770

17645 יוחאי כהן 24698888 yochaic@gmail.co כפר מנחם 128 כפר מנחם     052‐3271355

17646 ארנון גבעוני 51552040 nadgiv@zahav.net ת.ד .38 צורית 20104   49881140 5.24E+08 ‐

17647 שאולי גרוס 25539461 shaulit10@walla.c האגס 3 מי עמי 37865   523764421

17648 שאולי גרוס 25539461 shaulit10@walla.c האגס 3 מי עמי 37865   523764421

17649 אבירם ינובר 43186287 anubis_@netvision ארלוזורוב 31 כפר סבא 44453   544489333 97675163

17650 דמיטרי טקץ' 3.18E+08 dmitritkach@gma דן37/5 ק.באליק     525213006

17651 דמיטרי טקץ' 3.18E+08 dmitritkach@gma דן37/5 ק.באליק     525213006

17652 משה עמיאל 22237762 m‐amiel@012.net לבנים כוכב יאיר‐צ     545685362 5.48E+08

17653 alex gurevich 3.11E+08 guralex62@gmail. hativat karmeli karmiel 21991   49582081 5.24E+08

17654 משה דנן 67853002 danan‐bm@bezeq תל אביב ‐יפשגאל מרק 6 69672   03‐7414622 052‐363.4203‐5331171

17655 שי ורנר 33528779 babushai@gmail.c שרגא פרידמן 7 תל אביב     544563920

17656 ננה אריאל 36996171 nana.ariel@gmail. הרבי מבכרך 14 תל אביב 66849   524831285

17657 ננה אריאל 36996171 nana.ariel@gmail. הרבי מבכרך 14 תל אביב 66849   524831285

17658 תמר עוזר 24352023 tamar343@bezeq סלע 13 שוהם 73142   503270011 39732895 39732895

17659 תמר עוזר 24352023 tamar343@bezeq סלע 13 שוהם 73142   503270011 39732895 39732895

17660 איל ליזרוביץ 53091245 laserzt@gmail.com סמטת הבאר 4 תל אביב     509747960

17661 אברהם אילוז 11992245 abrahamy@inter.n הראה 194 רמת גן 52343   523424250 7.74E+08

17662 אברהם אילוז 11992245 abrahamy@inter.n הראה 194 רמת גן 52343   523424250 7.74E+08

17663 naor bago 40691974 naorbago24@wall שבזי 80 ראש העין     050‐4330165 050‐23301

17664 נטלי שולקין 3.19E+08 a974n966@zahav. חצב 1/13 בני עיש     544756606

17665 נטלי שולקין 3.19E+08 a974n966@zahav. חצב 1/13 בני עיש     544756606

17666 מיכאל זברצ'יק   moranzaber@hotm דואר נע משגב גילון 20103   052‐8513382 052‐32147

17667 מורן זברצ'יק 40517625 moranzaber@hotm דואר נע משגב גילון 20103   052‐8513382 052‐32147

17668 שרון וידר 25586744 sharon.vider@gma אופסטרלנד 9 רעננה     544701816

17669 יוכבד שרון 54155270 yocysh1@gmail.co/4 אלברט שוויצר חיפה 34995   48341811 5.23E+08

17670 ניסים לייב 57460776 lev_n@smile.net.i מושב עזריקגבעת הדקלים 5 79275   775080133 5.05E+08 7.75E+08

17671 שי מור 10734051 shai_mor@yahoo. שז"ר 6 הרצליה 46743   09‐9568626

17672 שלומי אורנשטיין 35779412 shlomi_orenshtein ההסתדרות 10 חולון     572494921

17673 שלומי אורנשטיין 35779412 shlomi_orenshtein ההסתדרות 10 חולון     572494921

17674 ליטל לוינשטיין 33088733 llunker@gmail.com רמב"ם 56/17 באר‐שבע 84243   052‐8389950

17675 ליטל לוינשטיין 33088733 llunker@gmail.com רמב"ם 56/17 באר‐שבע 84243   052‐8389950

17676 דור שנבל 25509993 dor1973@gmail.coסימטת ההדרים בית יצחק 42920   523423669



17677 שלמה צור 64685258 shlomo.zur@gmai בן עמי 4 תל אביב 63565   03‐6293356 052‐32556 03‐8637333

17678 ניר פנחסוב 34383323 nirpin@gmail.com התבור 16 אורנית 44813   528811729

17679 כפיר עובד 33342544 kfiroved@gmail.co מגדים ,ד.נ חמגרש 103     052‐8187026 052‐81871

17680 כפיר עובד 33342544 kfiroved@gmail.co מגדים ,ד.נ חמגרש 103     052‐8187026 052‐81871

17681 מיכאל סויסה 63731350 M063731350@KO הגפן 13 נתיות 80200   779330199 5.29E+08

17682 מיכאל סויסה 63731350 M063731350@KO הגפן 13 נתיות 80200   779330199 5.29E+08

17683 מיכאל סויסה 63731350 M063731350@KO הגפן 13 נתיות 80200   779330199 5.29E+08

17684 מיכאל סויסה 63731350 M063731350@KO הגפן 13 נתיות 80200   779330199 5.29E+08

17685 שרונה שמואלי 65080798 ADIDUSH1@ZAHA עמק החולה 6 כפר סבא     97654104 5.42E+08

17686 נתן אכטמן 3.05E+08 akhtman@gmail.c יגאל אלון 32 חיפה     542093937

17687 אבירם ברו 3.01E+08 aviram44@hotma פנחס 2\3 פרדס חנה 37000   523278883 5.23E+08

17688 אבירם ברו 3.01E+08 aviram44@hotma פנחס 2\3 פרדס חנה 37000   523278883 5.23E+08

17689 יצחק זרמון 36989242 zik150@hotmail.co459 עלות השחר תקוע     504042772

17690 דן חפר 27957836 heferdl@yahoo.co 106 בני דרום     544488329

17691 איל שפר 53614376 Eyal.schaefer@int שבט בנימין 14 גבעת זאב 90917   547887314 25363087

17692 איל שפר 53614376 Eyal.schaefer@int שבט בנימין 14 גבעת זאב 90917   547887314 25363087

17693 יהונתן שבתי 49811920 yeonatan8@gmail אריאלי 9/3 ביתר עילית 90500   073‐7249123 054‐30633

17694 יהונתן שבתי 49811920 yeonatan8@gmail אריאלי 9/3 ביתר עילית 90500   073‐7249123 054‐30633

17695 גילי טמיר 36482438 yosuss@walla.co.i סמילנסקי 7 נתניה 42317   505555201

17696 גילי טמיר 36482438 yosuss@walla.co.i סמילנסקי 7 נתניה 42317   505555201

17697 אנה קרן 67159806 akern@inter.net.il ארלוזורוב 60 רמת גן     03‐6726991 050‐74489

17698 אסף הרשקוביץ 41949090 hershko1@gmail.c משק 83 כפר פינס     077‐2060352 054‐92557

17699 עליזה חיו 31425119 aliza29@gmail.com ההגנה 561/6 עפולה     773306609 5.25E+08

17700 יעקב סוורדלין 12124632 jakov@technion.a גד 10/4 קרית‐ביאלי 27061   509229573 48771784 04‐8295718

17701 יעקב סוורדלין 12124632 jakov@technion.a גד 10/4 קרית‐ביאלי 27061   509229573 48771784 04‐8295718

17702 פלג הראל 37647476 pelegharel@gmailבית לחם 21 , דיר חיפה 35566   052‐5563370

17703 זאב בן אפרים 54678529 zevikbe@gmail.co המחתרת 9 רמת השרון 47203   524007501

17704 זאב בן אפרים 54678529 zevikbe@gmail.co המחתרת 9 רמת השרון 47203   524007501

17705 יבגני סברנסקי 3.17E+08 evs1946@gmail.co122/6 רבי עקיבא טבריה 14387   722336432 5.48E+08

17706 תמר עוזר 24352023 tamar343@bezeq4 הסלע 13 דירה שוהם 73142   503270011 39732895 39732895

17707 סטניסלאב חסין 3.04E+08 tiger_S@walla.co. דויד רזיאל 47 חיפה     546447011

17708 מירב חזון 29634797 merav_555@walla33 מעלה הצופים רמת גן     052‐6021373

17709 שמי בר נתן 58056144 shemib@dip‐tech. הירקון 38 באר יעקב 70300   546819338 5.06E+08 89209090

17710 שמי בר נתן 58056144 shemib@dip‐tech. הירקון 38 באר יעקב 70300   546819338 5.06E+08 89209090

17711 הכהן מתן 33602111 mattanh@gmail.co12 כליל החורש מודיעין 71706   773350891 5.46E+08

17712 הכהן מתן 33602111 mattanh@gmail.co12 החורש כליל מודיעין 71706 773350891 5.46E+08

17713 רונן לגו 33882622 ronen.lago@gmail הפיסגה 9 כפר האורני     054‐2566573

17714 רונן לגו 33882622 ronen.lago@gmail הפיסגה 9 כפר האורני     054‐2566573

17715 ינון אבנית 56431570 avnit_e@sii.org.il שורק 7 כוכב יאיר 44862   523667358

17716 לב גינדין 14986624 lev_gi@bezeqint.n885/8 אילת 88000   08‐6332857 054‐53049

17717 ריקי עובד 57450538 rikioved@gmail.co השיקמה 10 כפר יונה 40300   98987187 5.29E+08

17718 ריקי עובד 57450538 rikioved@gmail.co השיקמה 10 כפר יונה 40300   98987187 5.29E+08

17719 גל קרמר 33112939 galkre@walla.com המגינים 12 נהריה 22448   054‐9982508

17720 פישר‐חינסקאילנית 25138090 ilanitfh@gmail.com/47 שרגא רפאלי פתח תקווה 49064   545224152 39231262

17721 רוני שכורי 55494025 roni@shkoory.nam חמנית 7 הוד השרון     505704373 36702077

17722 ז'קלין נח 11132909 leon.noah@surgix בן גוריון 26/31 אזור 58017   052‐4838184 054‐44417

17723 Sefi Luz 28851665 sefiluz@hotmail.co עין חרוד מא0 18965   523736036

17724 יאן ליפבסקי 3.04E+08 info@grizzlink.com שלום עליכם 5 קרית אתא 28506   545558658 48456322

17725 גיא הירשפלד 23860281 alfetta79@hotmai מושב אשתאאשתאול 279 99775   29998029 5.27E+08

17726 דורון ברבי 22890289 doronb@elbit.co.i הרי"ף 3/4 קרית שמוא 26343   545997217

17727 דינה שפירא 506063 shapira@hatzerim חצריםקיבוץ חצרים קיבוץ 85420   525013400

17728 רועי שרון 40845463 royshr@gmail.com15 דרך האילנות בית יצחק     544282288

17729 רועי שרון 40845463 royshr@gmail.com15 דרך האילנות בית יצחק     544282288

17730 מנשה אילני 51054062 menila@walla.com האלה 1 מצפה יריחו 90651   506232458

17731 לוי הישראליאופירה 2727849 ofira52@gmail.com קיבוץ גבעת238 38935   507262303 04‐6369238

17732 מירי רבינוביץ' 33959255 sales.ampm@gma ציפר 27/1 קרית חיים     542464686

17733 מירי רבינוביץ' 33959255 sales.ampm@gma ציפר 27/1 קרית חיים     542464686

17734 צביקה קורן 33951831 zvikak@bezeqint.c ברקת 15 פרדס חנה     523495795 5.04E+08

17735 Tal Tamir 40574469 achiyatt@nana.co תל חי 41/14 אשדוד     547622953

17736 אבי בן משה 28097673 bm_avi@walla.com הפרדס קרית אונו     544506697

17737 קוניאק שרירטובה 53025052 tova_sk@walla.co ביאליק 30 חדרה 38402   775005595 5.05E+08

17738 אביהוד דנציגר 24678120 avihood@gmail.co לכיש 20 גבעתיים     523442972

17739 דנית ברנס 38844239 DANIT_BARANES@ אבא הלל סילבר ראשון לציון 75623   524070060 5.24E+08

17740 דנית ברנס 38844239 DANIT_BARANES@ אבא הלל סילבר ראשון לציון 75623   524070060 5.24E+08

17741 דנית ברנס 38844239 DANIT_BARANES@ אבא הלל סילבר ראשון לציון 75623   524070060 5.09E+08

17742 גיל כהן 22421176 gilc@yvc.ac.il שער הגיא 4 א חיפה 34554   522261864

17743 רועי צדוק 29391091 rzadok@gmail.com מאנה 22 תל אביב     547274284

17744 רועי צדוק 29391091 rzadok@gmail.com מאנה 22 תל אביב     547274284

17745 מתן שקד 66415571 mat@nir.org.il קיבוץ ניר יצחק קיבוץ ניר יצ 85455   524269039

17746 עידן חי סבג 3.01E+08 idanhaysabag@ne צאלים 86 יוקנעם עילי 20692   04‐9592217 5.42E+08

17747 יוסי בורשטיין 8899056 yosib889@gmail.c הנציב 5 ראשון לציון 75259   9.72053E+12 9.72E+12

17748 יוסי בורשטיין 8899056 yosib889@gmail.c הנציב 5 ראשון לציון 75259   9.72053E+12 9.72E+12

17749 יוסי בורשטיין 8899056 yosi_bu@bezeqint הנציב 5 ראשון לציון     528906671

17750 דניאל טויטו 29039468 danieltvito.law@g53 גדעון בן יואש אשקלון 78100   506950085 08‐675533 08‐6755008

17751 דניאל טויטו 29039468 danieltvito.law@g53 גדעון בן יואש אשקלון 78100   506950085 08‐675533 08‐6755008

17752 מרק קובלר 3.07E+08 cmakmh@yahoo.c פלמ''ח 12.28 חיפה 34557   052‐4414473 052‐44144

17753 גבי בן דורי 54623103 bendori@013.net גפן 15 מכבים 71799   547262917

17754 גבי בן דורי 54623103 bendori@013.net גפן 15 מכבים 71799   547262917

17755 שלומי שיטרית 22655310 shlommmmm0@w נחל חביון 5/2 אילת 88000   504881094

17756 עמית רון 32954133 amitoffice2@gmaiשד 'שאול המלך תל אביב 64928   03‐6099983 052‐26428

17757 עמית רון 32954133 amitoffice2@gmaiשד 'שאול המלך תל אביב 64928   03‐6099983 052‐26428

17758 רותם רבס 34428589 revesr5@gmail.coראובן אובת שבע ראשלצ     502928288



17759 רותם רבס 34428589 revesr5@gmail.coראובן אובת שבע ראשלצ     502928288

17760 אביטל רייך 32960726 avitalr_@hotmail.הבילויים 39 דירה רמת גן 52297   544957320

17761 מלי ויצמן 52891975 mali.waizman@gm אדם 611.15 ירושלים 93782   02‐6722244 052‐38690

17762 מלי ויצמן 52891975 mali.waizman@gm אדם 611.15 ירושלים 93782   02‐6722244 052‐38690

17763 מלי ויצמן 52891975 mali.waizman@gm אדם 611.15 ירושלים 93782   02‐6722244 052‐38690

17764 אביגיל עמר 43233329 oavigail@walla.co4/6 חטיבת הנגב שדרות     525919694 5.07E+08

17765 אביגיל עמר 43233329 oavigail@walla.co4/6 חטיבת הנגב שדרות     525919694 5.07E+08

17766 אביגיל עמר 43233329 oavigail@walla.co4/6 חטיבת הנגב שדרות     525919694 5.07E+08

17767 דלית קונפורטי 28650208 dalitkon@netvisio האימהות 22 נס ציונה     53279851

17768 חיים פורמן 3.15E+08 diapep@gmail.com3/19 מאיר גרשון ירושלים 97792   054‐4896836

17769 ישי אייל 24894198 ishay70@yahoo.co שונמית 11 חיפה     48335540 5.45E+08

17770 ישי אייל 24894198 ishay70@yahoo.co שונמית 11 חיפה     48335540 5.45E+08

17771 ישי אייל 24894198 ishay70@yahoo.co שונמית 11 חיפה     48335540 5.45E+08

17772 גרייס גרייס 26222166 jirysjr@hotmail.co אלומות 9/2 מעלות 24952   503433499 5.06E+08

17773 גרייס גרייס 26222166 jirysjr@hotmail.co אלומות 9/2 מעלות 24952   503433499 5.06E+08

17774 אסף צברי 36214336 assaf.tz@gmail.co גורדון 26 חיפה     523516179

17775 פנחס ולצמן 51956837 welzeman@bezeq רוטשילד 138 פתח תקווה 49493   776630764 5.24E+08 7.77E+08

17776 פנחס ולצמן 51956837 welzeman@nana.c רוטשילד 138 פתח תקווה 49493   776630764 5.23E+09 7.77E+08

17777 פנחס ולצמן 51956837 welzeman@bezeq רוטשילד138 פתח תקווה 49493   776630764 5.24E+08 7.77E+08

17778 אילה הרוש 22812119 ayala_3@walla.co יוברט המפרי 5 לוד 71309   527755933

17779 אילה הרוש 22812119 ayala_3@walla.co יוברט המפרי 5 לוד 71309   527755933

17780 ימית אלטרס 2.01E+08 yamit770@gmail.c/1 שדרות יהודית תל אביב     527707218 5.28E+08 89400251

17781 ימית אלטרס 2.01E+08 yamit770@gmail.c/1 שדרות יהודית תל אביב     527707218 5.28E+08 89400251

17782 אלישע לפיד 39576418 eynatlapid2@gma נווה עופרה 380 אלון מורה     29974005

17783 דבי רייסברג 34159749 debby77@012.net קרית ביאליקרחל 10     524989866

17784 דן מאיר 56241441 dani,meir@il.isswo מרסל ינקו 3 תל אביב 69413   03‐6481816 5.45E+08

17785 אברהם שרייר 25571290 avi@aaadv.co.il הרב יצחק ניסים ירושלים     02‐6769192 052‐42149

17786 אברהם שרייר 25571290 avi@aaadv.co.il הרב יצחק ניסים ירושלים     02‐6769192 052‐42149

17787 עדי רחימה 40090250 adira1304@yahoo רדינג 6 תל אביב     054‐5994337

17788 עדי רחימה 40090250 adira1304@yahoo רדינג 6 תל אביב     054‐5994337

17789 סימונה שר 3.06E+08 simona_cher@hot בן יהודה 191/2 תל אביב     050‐7313220

17790 סימונה שר 3.06E+08 simona_cher@hot בן יהודה 191/2 תל אביב     050‐7313220

17791 אליאס ח'שיבון 3.02E+08 elias3@gmail.com451/19 קרית הטכני 32000   050‐6865364

17792 אליאס ח'שיבון 3.02E+08 elias3@gmail.com451/19 קרית הטכני 32000   050‐6865364

17793 ישראל ענדען 53096053 Israelinvest@yaho פרדו 14 בני ברק     03‐5747525 5.28E+08

17794 ישראל ענדען 53096053 Israelinvest@yaho 14 פרדו ברק בני 03‐5747525 5.28E+08

17795 יואב רון 52694205 yoav.ron@gmail.c בית יוסף 8 ראשון לציון     526664080

17796 שרה הרצמן 44557940 hmo@netvision.ne רח 'שחם 6 חיפה 34792   04‐8243072 050‐43575 04‐8243072

17797 עמי שבתאי 35888726 a969@walla.com דוד אלעזר 17 נס ציונה     523569355

17798 סיטניאקובסשמעון 3.07E+08 shimon.sitniakovskיוהנה ז'בוטינסקי באר‐שבע     578136287

17799 סיטניאקובסשמעון 3.07E+08 shimon.sitniakovskיוהנה ז'בוטינסקי באר‐שבע     578136287

17800 נתן לוי 8913378 nlevy1@netvision. יהלום 6/4 פרדס חנה 37026   04‐6230815 054‐47800 153‐4‐6230815

17801 נתן לוי 8913378 nlevy1@netvision. יהלום 6/4 פרדס חנה 37026   04‐6230815 054‐47800 153‐4‐6230815

17802 דב קלנר 67137182 dkelner1@gmail.c שניר 125 כפר ורדים 25147   522615130

17803 דב קלנר 67137182 dkelner1@gmail.c שניר 125 כפר ורדים 25147   522615130

17804 דב קלנר 67137182 dkelner1@gmail.c שניר 125 כפר ורדים 25147   522615130

17805 ערן זינגר 28717676 ess@nana.co.il יפתח 45 כפר יונה     09‐8944211

17806 ערן זינגר 28717676 ess@nana.co.il יפתח 45 כפר יונה     09‐8944211

17807 אילן ינקו 31925001 ilanyanko@gmail.c6 גלבוע 26 דירה גבעתיים 53328   578150028 5.07E+08

17808 ראובן פסלר 34542233 rfassler@gmail.co דרך השלום 73 תל אביב     544894681

17809 עמרם צונץ 5784095 zuntz@barak.net.i לוי אשכול 44 תל אביב     03‐6992051 5.07E+08 03‐6993910

17810 עמרם צונץ 5784095 zuntz@barak.net.i לוי אשכול 44 תל אביב     03‐6992051 5.07E+08 03‐6993910

17811 Eyal Levi 33524422 elevi11@walla.co. אצל 40/6 אשקלון     544660620

17812 גנדי שמאילוב 3.07E+08 beni@englander.c1 סימטת הבוסתן פרדס חנה     04‐6370438 5.07E+08

17813 orli zimran 34824581 orlizim@gmail.com5 פיטום הקטורת אפרתה 90435   02‐9938498 054‐20993

17814 נגה ממנוב 56758659 nogamam@gmail. יואב 4 רמת גן 52531   052‐3815859

17815 אהוד רהט 55041685 udirahat@gmail.co53 ד.נ .הרי יהודמושב עמינדב 90885   052‐2637907 02‐643320

17816 פנחס טינסקי 69998722 tinskyp@walla.com ניגונים 19 ערד     523904999 7.79E+08

17817 פנחס טינסקי 69998722 tinskyp@walla.com ניגונים 19 ערד     523904999 7.79E+08

17818 Stanislav Segal 3.07E+08 segaal.st@gmail.co כצנלסון 139 גבעתיים     526509656

17819 דוד כהן 57933632 razya.cohen@gma רחמילביץ 36/7 ירושלים 97841   25834298 5.07E+08

17820 דוד כהן 57933632 razya.cohen@gma רחמילביץ 36/7 ירושלים 97841   25834298 5.07E+08

17821 אמיר אלון 28592608 amir765@netvisio דוכיפת כרמיאל     49883636 5.78E+08

17822 אלמוג שונים 31505662 almogshu@bezeqi צאלה 33/4 גדרה 70700   503637079 7.76E+08

17823 שי דניאל 39572649 shai.daniel@gmail שפינוזה 2 פתח תקוה     547640305

17824 דני דולב 14337174 begemot@gmail.c הסחלב 6/7 רחובות 76337   054‐4898804

17825 שמעון ברקוביץ 67281824 shimon24@smile. הראשונים 85 קרית חיים     04‐8706155 050‐37240

17826 שמעון ברקוביץ 67281824 shimon24@smile. הראשונים 85 קרית חיים     04‐8706155 050‐37240

17827 טובה נייס 7369267 tova26@017.net.i3/6 עליית הנוער גבעתיים 53203   774000439 5.25E+08

17828 חביב עמר 28799476 haviva@bezeqint.c אדם י‐ם     506014207

17829 מוטי הומינר 058/05937lisa100@neto.net. 97 עטרת 71939   89231919 5.47E+08 37384093

17830 מוטי הומינר 058/05937lisa100@neto.net. 97 עטרת 71939   89231919 5.47E+08 37384093

17831 ערן בר 37385499 bar_eran@hotmai השקמה 34 רמת ישי 30095   507448288

17832 תום הראל 52805645 tomh@bgu.ac.il אברהם אבינו 10 באר שבע     546747510

17833 תום הראל 52805645 tomh@bgu.ac.il אברהם אבינו 10 באר שבע     546747510

17834 Elena Tane 3.07E+08 lenatane@gmail.c Svil Kislev, 29 Karmiel 20100   545663327 7.78E+08

17835 חן וולקוביץ 21539366 chenvolko@hotma צלנוב 10 ראשון לציון     542086959

17836 חן וולקוביץ 21539366 chenvolko@hotma צלנוב 10 ראשון לציון     542086959

17837 Tracy Harris 3.14E+08 tis.tracy@gmail.coTuval 14/11 Ramat Gan    543080570

17838 Tracy Harris 3.14E+08 tis.tracy@gmail.coTuval 14/11 Ramat Gan    543080570

17839 רמי תמיר 54375472 TAMIRAMI@013.N יונתן 5 בני ברק 51209   36186070 5.25E+08

17840 יבגני ליבוביץ 3.09E+08 leugenel@gmail.co27/2 בני בנימין הרצליה 46362   99512672 5.45E+08



17841 אפרת טנדלר 57728768 efitendler@gmail. פייגין 5 חיפה 34574   04‐8389787 5.45E+08

17842 אפרת טנדלר 57728768 efitendler@gmail. פייגין 5 חיפה 34574   04‐8389787 5.45E+08

17843 משה אינטר 51396083 intermoshe@hotm ניר אברהם 47 ראשל"צ     523498269 39517597

17844 משה אינטר 51396083 intermoshe@hotm ניר אברהם 47 ראשל"צ     523498269 39517597

17845 רון הוניג 25445412 ron.honig@gmail.c54 שדרות הבנים קריית ביאל 27237   054‐7885307 052‐25826

17846 רון הוניג 25445412 ron.honig@gmail.c54 שדרות הבנים קריית ביאל 27237   054‐7885307 052‐25826

17847 albina eshetnikov 3.11E+08 albina25@hotmaildaliya 6 nazeret elit 17000   526109810

17848 יריב גל אור 25551607 igalori@walla.com עגנון בת ים     542021591

17849 יריב גל אור 25551607 igalori@walla.com עגנון בת ים     542021591

17850 אדי ריפמן 3.1E+08 edikrep@yahoo.co גנים 25/4 אריאל 40700   578170743 5.46E+08

17851 אדי ריפמן 3.1E+08 edikrep@yahoo.co גנים 25/4 אריאל 40700   578170743 5.46E+08

17852 שלומי כהן 21357751 shlomico99@walla צאלים 19 ירושלים 93896   506775984

17853 שלומי כהן 21357751 shlomico99@walla צאלים 19 ירושלים 93896   506775984

17854 דורית אמיגה 51555605 doritamiga@walla הורד 1 תל מונד     577781817 35479535 35479543

17855 eilat oron 7733520 eilat_oron@yahoo הפרדס10 תל מונד 40600   09‐7965252 052‐24699

17856 eilat oron 7733520 eilat_oron@yahoo הפרדס10 תל מונד 40600   09‐7965252 052‐24699

17857 אבי סויסה 25218900 SWISSA1234@013 רחל אימנו 8‐52 באר שבע     525000371

17858 ספיר קורנסיו 34447128 sapir.kornasio@gm '24א מושב רמות     08‐9493015 5.29E+08

17859 olga zukovskiki 3.18E+08 zinnat@mail.ru adoraim 243/40kiryat gat 82000   86600827 5.46E+08 86812036

17860 דור קרמר 22236731 dor.kramer@gmai/3 ישעיהו הנביא מודיעין 70711   507961065

17861 ניר רוזין 40474660 nilrozi@gmail.com בן גוריון 7 תל אביב     052‐7811781

17862 ניר רוזין 40474660 nilrozi@gmail.com בן גוריון 7 תל אביב     052‐7811781

17863 אמיר אופיר 54267679 amirophir@walla.c נחל דלתון 42 כפר יונה 40300   522507221 5.28E+08

17864 יונית שרעבי 42256594 yonitsharaby@wa נחלת בנימין 10 ת"א     526569289

17865 סרגיי טרטיאק 3.22E+08 artom_tartiak@wa ליכטנשטין26 ירושלים 93123   522288882

17866 משי צמח 23620750 meshy800@gmail שדרות רוטשילד תל אביב 65235   578190353

17867 eli perel 59674788 perelamerica@gmamnon&tamar  rosh haayin    775322077 5.24E+08

17868 eli perel 59674788 perelamerica@gmamnon&tamar  rosh haayin    775322077 5.24E+08

17869 eli perel 59674788 perelamerica@gmamnon&tamar  rosh haayin    775322077 5.24E+08

17870 תומר דרור 32263006 tomerdror75@wa וולפסון 48 ראשלצ 75203   o39550099 5.44E+08 39550099

17871 תומר דרור 32263006 tomerdror75@wa וולפסון 48 ראשלצ 75203   o39550099 5.44E+08 39550099

17872 נתנאל הכסטר 36489102 n.hexter@gmail.co כינור דוד 12 בית אל 90628   29978812

17873 נתנאל הכסטר 36489102 n.hexter@gmail.co כינור דוד 12 בית אל 90628   29978812

17874 אריאל מסורי 31436017 ariel.masuri@gma נוה צוץ 246 חלמיש 71945   504745463 89250838

17875 Genadi Saltikov 3.07E+08 carmageddon@gm העמק 18ב כפר סבא     546834248

17876 Genadi Saltikov 3.07E+08 carmageddon@gm 18ב העמק סבא כפר 546834248

17877 אלעזר שפירא 37110566 elazarshapira@gm הר אפרים 4 קדומים 44856   97928284 5.26E+08

17878 אלעזר שפירא 37110566 elazarshapira@gm הר אפרים 4 קדומים 44856   97928284 5.26E+08

17879 מאיר אסייג 22076392 meirasayag1@wal האייל 56 ירושלים 96955   577789008 26792412 26728317

17880 מאיר אסייג 22076392 meirasayag1@wal האייל 56 ירושלים 96955   577789008 26792412 26728317

17881 אלה שקולניקוב 3.04E+08 evgshkol@gmail.c דב סדן 22/6 ירושלים 97844   504992030 5.05E+08

17882 avi dayan 12110557 abbyd@pma‐powe אליעזר יפה 43 רעננה     546626353 5.47E+08

17883 avi dayan 12110557 abbyd@pma‐powe אליעזר יפה 43 רעננה     546626353 5.47E+08

17884 קובי לוי 32451270 kobilevi@gmail.co מעלה האורן 19 מוצא 90820   054‐8196888 02‐534394

17885 zvi cherni cherni 50729252 bzc002@motorolahanahal 5 stree rhisoh le si 75351   03 9673178 5.76E+08

17886 קובי לוי 32451270 kobilevi@gmail.co מעלה האורן 19 מוצא 90820   054‐8196888 02‐534394

17887 zvi cherni cherni 50729252 bzc002@motorolahanahal 5 stree rhisoh le si 75351   03 9673178 5.76E+08

17888 איריס בצלאל 59751776 irisb@danshar.co. צביה לובטקין תל אביב 67290   03‐6316483 050‐79678 03‐9020352

17889 איריס בצלאל 59751776 irisb@danshar.co. צביה לובטקין תל אביב 67290   03‐6316483 050‐79678 03‐9020352

17890 ירון נוי 53451878 yaronoy@gmail.co קישון 4/1 נצרת עילית 17601   04‐6576830 054‐76575

17891 יפית לוי 31393267 yafitlevi4@gmail.c בן קסמא 34 אלעד 48900   03‐9098681

17892 גנאדי לב 3.07E+08 1967slon@gmail.c מושב שורשפיזגת שורש     508685456

17893 גנאדי לב 3.07E+08 1967slon@gmail.c מושב שורשפיזגת שורש     508685456

17894 אלה גולובטנקו 3.1E+08 alla10040@walla.cה 'באייר 11 דירה אשדוד 77451   050‐7764132

17895 אלה גולובטנקו 3.1E+08 alla10040@walla.cה 'באייר 11 דירה אשדוד 77451   050‐7764132

17896 דודי מזרחי 29434099 dudim101@bezeq עין גדי 6 ירושלים     507231594

17897 דודי מזרחי 29434099 dudim101@bezeq עין גדי 6 ירושלים     507231594

17898 עדה נחשוני 58339052 ada1963@netvisio סביון 19 נווה זיו 25123   077‐4219003 054‐47190

17899 הרן בן‐אליהו 33674656 haranben@gmail.c גבעת חיים אקיבוץ 38935   549996185

17900 דקלה פלנר 33751264 dikla_fellner@wal הפנינה 2 זכרון יעקב     549329097

17901 רלי שרביט 65679177 relisharvit@walla. 23/25 י‐ם 93741   526468826 52668826

17902 רלי שרביט 65679177 relisharvit@walla. 23/25 י‐ם 93741   526468826 52668826

17903 רלי שרביט 65679177 relisharvit@walla. 23/25 י‐ם 93741   526468826 52668826

17904 שי גבעוני 40190209 so_g@walla.com נוף כנרת 22 צפת     503305108

17905 דוד להט 42444158 lahat3@smile.net. עגור 333 מכבים 71908   08‐9261646 08‐9266050

17906 דוד להט 42444158 lahat3@smile.net. עגור 333 מכבים 71908   08‐9261646 08‐9266050

17907 חיים אוחיון 26977330 haimo7@zahav.ne הורד 348/7 שדרות 87020   054‐4978051

17908 אבי רותם 4859054 avi@novonet.co.il הלילך 1 נתניה 42651   0505‐262593 09‐885880

17909 קרינה מקרוב 3.11E+08 carina.makarov@g2/10 אינטרנציונל חיפה 32206   548045525

17910 קרינה מקרוב 3.11E+08 carina.makarov@g2/10 אינטרנציונל חיפה 32206   548045525

17911 ארד הויזמן 22466569 arad@hsclaw.co.il ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520   03‐6133300 03‐6135665

17912 ארד הויזמן 22466569 arad@hsclaw.co.il ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520   03‐6133300 03‐6135665

17913 פלג הראל 37647476 cocorinne@gmail.בית לחם 21 , דיר חיפה 35566   052‐5563370

17914 בן אופק 33300682 benofek@bamaro קרליבך 27 תל אביב 61204   525633030 5.27E+08 7.32E+08

17915 בן אופק 33300682 benofek@bamaro קרליבך 27 תל אביב 61204   525633030 5.27E+08 7.32E+08

17916 עקיבא יוסוביץ 3.18E+08 chayajo@gmail.co נחל דולב 26/4 בית שמש 99000   29995083

17917 יוחאי טרי 38595260 yohayterri@walla.9 מרבד הקסמים קרית עקרון 70500   054‐3399320

17918 יוחאי טרי 38595260 yohayterri@walla.9 מרבד הקסמים קרית עקרון 70500   054‐3399320

17919 לוי יצחק 22670624 levi1966@walla.co היין 247 כרמיה 79135   052‐7250409 08‐673661

17920 לוי יצחק 22670624 levi1966@walla.co היין 247 כרמיה 79135   052‐7250409 08‐673661

17921 דמיטרי פרחודניק 3.2E+08 karapuz50@gmail חנה סנש 11/6 פתח תקווה 49491   545908683 5.09E+08

17922 דמיטרי פרחודניק 3.2E+08 karapuz50@gmail חנה סנש 11/6 פתח תקווה 49491   545908683 5.99E+08



17923 Lev Firer 3.13E+08 l.firer@alphaomeg נצרת עילעתכרכום 11/8     546369480

17924 Lev Firer 3.13E+08 l.firer@alphaomeg נצרת עילעתכרכום 11/8     546369480

17925 ויטלי גרינשפון 3.23E+08 vitalik2121@hotm בן גוריון 125 רמת גן     508823343 אין
17926 ויטלי גרינשפון 3.23E+08 vitalik2121@hotm בן גוריון 125 רמת גן     508823343 אין
17927 bella lo 3.05E+08 izabellal@hotmail הנחלים 87/6 מעלה אדומ     544750770

17928 לידיה כץ 3.11E+08 lidiakatz@walla.co ארלוזורוב 4 רמת גן     547680044

17929 לידיה כץ 3.11E+08 lidiakatz@walla.co ארלוזורוב 4 רמת גן     547680044

17930 Ram Cohen 5082094 ramcohen19@wal סנה 14 הרצליה     09‐9565951

17931 משה דנינו 16310328 danino321@walla ציפורן 34 דימונה 86000   86551249 5.23E+08

17932 משה הרוש 32335995 mharush32@gmai זכריה הנביא 6 מודיעין     526126728 5.08E+08

17933 משה הרוש 32335995 mharush32@gmai זכריה הנביא 6 מודיעין     526126728 5.08E+08

17934 ריקי שרביט 23664535 rivi1011@walla.co הורד 348/7 שדרות 80100   506961774 86890238

17935 ריקי שרביט 23664535 rivi1011@walla.co הורד 348/7 שדרות 80100   506961774 86890238

17936 קרן מרום 58331323 maromk@zahav.n עירית 27 נווה אטיב 12493   46985855 5.09E+08 46985856

17937 מיכל רחמנוב 39097407 michal_rch@walla מבצע חורב 15 ראשון לציון 75444   054‐5877192

17938 רתיב חדאד 26468942 hadadr@nana.co.i6 יודפת 4/2 ת.ד נצרת עילית 17100   507333327 46565180

17939 רתיב חדאד 26468942 hadadr@nana.co.i6 יודפת 4/2 ת.ד נצרת עילית 17100   507333327 46565180

17940 אלעד טננבאום 40785974 elad.tenenbaum@חשמונאים 27 דיר רמת גן     508282408

17941 מור ארבל 3.01E+08 41286@walla.co.il בלפור 14 א פתח תקווה     542370247

17942 מור ארבל 3.01E+08 41286@walla.co.il בלפור 14 א פתח תקווה     542370247

17943 א סגל 29273679 e‐segal@neto.net. מרכז 151 כפר חבד 60840   39606413 5.48E+08 1.53E+10

17944 נסים עזריה 23593528 nissim.azaria@hot הנשיאים 3 פ"ת 49550   544385358

17945 מרינה דנילוב 3.06E+08   נורית 11/26 אשדוד     08‐8699671 5.48E+08

17946 סרגיי בודניק 3.21E+08 lefting@mail.ru הרימון 17 עכו     050‐6586737 04‐955067

17947 ירון פרקש 33005810 y.d.farkash@gmai שערי תקווהאפוד 8 44810   774404324 5.25E+08

17948 נתן זקין 29042785 natanzk@gmail.co קרית ביאליקחיים 13/12     054‐5756504

17949 נתן זקין 29042785 natanzk@gmail.co קרית ביאליקחיים 13/12     054‐5756504

17950 תמיר כספי 59836204 tamir.caspi@gmai6. השקד 20 ,ת .ד רשפון     054‐5696111

17951 תמיר כספי 59836204 tamir.caspi@gmai6. השקד 20 ,ת .ד רשפון     054‐5696111

17952 מירי ביטון 25138686 miribiton1@walla השושנים 102 כרמיאל 21741   508632130 7.72E+08 49080460

17953 נטלי זבולון 3.01E+08 nat123.co.il@nana קראוזה 30 חולון     578140903

17954 אהרוני רצאבי 25308768 rpaz@bezeqint.ne ישעי 21 ישעי 99805   052‐5553223 02‐999435

17955 אהרוני רצאבי 25308768 rpaz@bezeqint.ne ישעי 21 ישעי 99805   052‐5553223 02‐999435

17956 שלומי קקון 59128470 shlomi_kakun@fly החצוצרה 13 הוד השרון     077‐5320813 054‐22731

17957 שלומי קקון 59128470 shlomi_kakun@fly החצוצרה 13 הוד השרון     077‐5320813 054‐22731

17958 יצחק מור 4060851 mor258@013.net 59 אשר רעננה 43552 97746005 5.44E+08

17959 אריה מלצר 63792360 ariemel@gmail.co גאולים 54/26 חולון 58404   054‐6865000

17960 אריה מלצר 63792360 ariemel@gmail.co גאולים 54/26 חולון 58404   054‐6865000

17961 גיא לויט 11967064 guy_levit@yahoo. אהרון בקר 3 תל אביב 69643   544449951

17962 אילן אבני 31393952 ilan.avni@gmail.co קריניצי 69 רמת גן 52423   052‐3667750 054‐63162

17963 אילן אבני 31393952 ilan.avni@gmail.co קריניצי 69 רמת גן 52423   052‐3667750 054‐63162

17964 דוריס קלינגל 11716024 doris_1@netvision הגליל 28 ראשון‐ל‐ציו 75236   39655203 5.24E+08 39655203

17965 תהילה רקובר 30275911 tehilar@tauex.tau תל חי 34 רמת גן 52335   776040069 5.46E+08

17966 נילי פרלוב 3.07E+08 nellip9@walla.co.i516/9 דוד המלך אור עקיבא 30600   054‐5377228 04‐6360363

17967 נילי פרלוב 3.07E+08 nellip9@walla.co.i516/9 דוד המלך אור עקיבא 30600   054‐5377228 04‐6360363

17968 מנחם גולדמונץ 11201035 mgoldmunz@a2z. אבן שמואל 63 ירושלים 97234   02‐5861607 02‐5862520

17969 אלון כהן 60519139 alon_galit@yahoo הבנים 4 קריית ביאל 27237   505115222

17970 אלון כהן 60519139 alon_galit@yahoo הבנים 4 קריית ביאל 27237   505115222

17971 יונתן קוסלובסקי 43041086 jcoslovsky@gmail. ברנשטיין 27/28 ראשל"צ 75503   03‐9464562 052‐44698 03‐9464562

17972 יעל כהן 3.21E+08 benyael@014.net. הנורית 27/3 ירושלים     507674373

17973 יעל כהן 3.21E+08 benyael@014.net. הנורית 27/3 ירושלים     507674373

17974 אופיר הורן 36354967 hornofir@hotmail התבור 37 תל אביב     050‐4444324

17975 יעקב לוי 56659782 yifatlev@yizrael.o יזרעאל יזרעאל 19350   04‐6598285 052‐37562 04‐6598430

17976 ליאורה כהן 52624723 mikco83@gmail.co מנחם בגין 4/7 נתניה 42201   09‐8358514 052‐34828

17977 אמיר כהן 24565889 AC4U@hotmail.co הרא"ה 183 רמת‐גן 52362   972‐50‐6424048

17978 גד כהן 51982890 gad@uk‐cpa.com אורנים 4 קרית טבעון     522618828

17979 אברהם פרדמן 13724547 avraham70@12.ne הרי"ף 11 אשדוד     88652680 5.45E+08 7.75E+08

17980 אברהם פרדמן 13724547 avraham70@12.ne הרי"ף 11 אשדוד     88652680 5.45E+08 7.75E+08

17981 הדס ברנהרד 33148404 hadas@bigbandne שפירא 11 רמת גן     546617586

17982 בני אסולין 33625393 b.bennya@gmail.c מרים 10 רמת גן 52470   523762748

17983 בני אסולין 33625393 b.bennya@gmail.c מרים 10 רמת גן 52470   523762748

17984 יורי חייטוביץ 3.17E+08 AGUR4IK@GMAIL איסלנד 22 ירושלים     543035727

17985 ניב רונן 33473638 niv_ronen@yahoo קיבוץ כפר עקיבוץ כפר עזה     506492156

17986 מון פונג 17009176 kimi_p@netvision הרצל 95/2 נהריה     522781669

17987 מון פונג 17009176 kimi_p@netvision הרצל 95/2 נהריה     522781669

17988 שרית הלל 37149523 sarit_hillel@hotma שפרינצק 26 פתח תקווה 49483   054‐3111921

17989 שרית הלל 37149523 sarit_hillel@hotma שפרינצק 26 פתח תקווה 49483   054‐3111921

17990 זוהר ממן 37305299 zoharmaman9@gm יפה נוף 32 נשר     525937799

17991 ניב רונן 33473638 niv_ronen@yahoo קיבוץ כפר עקיבוץ כפר עזה 85142   506492156

17992 פולינה ארנבר 3.07E+08 paula@iteam.co.il דיין 58 משה חולון     775513169 5.29E+08

17993 פולינה ארנבר 3.07E+08 paula@iteam.co.il דיין 58 משה חולון     775513169 5.29E+08

17994 joseph hayoun 435294 goseph20@walla.cgush halav 17 erg]h, chtk     772103145 5.47E+08 77210345

17995 חיים הינמן 27394113 cihein@neto.net.i גרינברג 13 ב ירושלים 97225   775749202 5.28E+08 7.76E+08

17996 חיים הינמן 27394113 cihein@neto.net.i גרינברג 13 ב ירושלים 97225   775749202 5.28E+08 7.76E+08

17997 ליאור יחיאלי 33218819 lior.yechieli@gma פרישמן 57 תל אביב 64383   542028919

17998 שמיר קרן 22324008 shamirkeren@hot הצבעוני 19 עמיקם     528345681 5.77E+08

17999 שמיר קרן 22324008 shamirkeren@hot הצבעוני 19 עמיקם     528345681 5.77E+08

18000 ענת גולדשטיין 52905643 anatigol@gmail.co יהודה 9 כפר האורני 73134   89767299

18001 יצחק רודריג 51657021 rodrig1@bezeqint נחל סער 769 מכבים 71908   052‐8510353 08‐926446

18002 אלירן זרקו 3.01E+08 zarko@012.net.il הנביאים 57 פתח תקוה     548184143

18003 אליאור גיספאן 66263302 elior_neomi@wallישיבת אהבת חיי כוכב השחר 90641   543003200

18004 אליאור גיספאן 66263302 elior_neomi@wallישיבת אהבת חיי כוכב השחר 90641   543003200



18005 יורי חייטוביץ 3.17E+08 AGUR4IK@GMAIL איסלנד 24 ירושלים 96584   543035727

18006 שמעון פ 39280037 P1@VMAIL.CO.IL אורבוך 8 ירושלים     25376927

18007 שמעון פ 39280037 P1@VMAIL.CO.IL אורבוך 8 ירושלים     25376927

18008 נחמן שמעון 49966617 gabiak@walla.comדרך צרפת 56 ב חיפה     547375798

18009 דוד אלמז 59849604 dudu024@walla.c הר חומה 3 ירושלים     578170877 26766667

18010 שרה יעקובוביץ 54537915 yn.sara@gmail.com הגולן 45 יבנה 81504   89432855

18011 עודד מיכלין 38569349 odedmichlin@gma העצמאות55 חיפה 33033   523762240

18012 עודד מיכלין 38569349 odedmichlin@gma העצמאות55 חיפה 33033   523762240

18013 סוהיל עבאס 53857207 suheill@gmail.com  ג'ולס 24980   49964433 5.78E+08

18014 פרוינד יגאל 52592425 igal@crtv.co.il הכובשים 72 זכרון יעקב 30900   054‐8102340 077‐62919 04‐6293087

18015 יהודה פרייליך 57669137 yodafy@hotmail.c משה שרת 80 קרית חיים 26308   775492012 5.24E+08

18016 סרגיי גופמן 3.07E+08 sergof@gmail.com ורדיה 14/9 חיפה 34657   48256071 5.27E+08

18017 סרגיי גופמן 3.07E+08 sergof@gmail.com ורדיה 14/9 חיפה 34657   48256071 5.27E+08

18018 סרגיי גופמן 3.07E+08 sergof@gmail.com ורדיה 14/9 חיפה 34657   48256071 5.27E+08

18019 סרגיי גופמן 3.07E+08 sergof@gmail.com רח 'ורדיה 14/9 חיפה 34657   526914754

18020 אושרת זאבי‐פינטו 43104850 OSHRATPINTO@YA המחתרות 28 עתלית 30300   508839883

18021 אודי חן 39949573 chenudi@bezeqin מעלה נוף 22 טירת כרמל 39042   543151617

18022 אודי חן 39949573 chenudi@bezeqin מעלה נוף 22 טירת כרמל 39042   543151617

18023 מיכאל סוסין 3.11E+08 sosin@nana10.co.9 ראובן ובת שבע ראשון לציון 71357   03‐9402566 052‐66531

18024 משה דוד 58238098 mos9@netvision.c הבקעה 9 ראש העין     39381637 5.06E+08

18025 מיכאל סוסין 3.11E+08 sosin@nana10.co. שרעבי 21 באר שבע     03‐9402566 052‐66531

18026 אריק דביר 24314866 arikdvir@gmail.co2 הגבור האלמוני תל אביב 67421   505287554

18027 נעים זלכה 70123112 zilkha_n@bezeqin הירדן 27 רמת גן 52281   36746057 054‐49344 03‐6762238

18028 hen asshaik 39912100 hatzhaik@ort.org. הגפן 50 יבנה     578113495

18029 יריב קידר 29527934 y_keidar@sii.org.i1 אריה בן אליעזר אשקלון     525903781

18030 דויד וקראט 68706464 dvakrat007@gmai ראובן ארזי 22 ירושלים 97822   507874858 25833899

18031 עופר כנרי 28421212 ofer_c@itlasers.co רופין 2א כפר סבא 44209   054‐6616731

18032 עופר כנרי 28421212 ofer_c@itlasers.co רופין 2א כפר סבא 44209   054‐6616731

18033 עידו הלר 2E+08 ido_heller@wala.c הבאר 2 נס ציונה     523691141 5.09E+08

18034 יצחק בלזר 39040399 yizhak123456@wa יהודה הלוי 7 רמת השרון     506333936

18035 יצחק בלזר 39040399 yizhak123456@wa יהודה הלוי 7 רמת השרון     506333936

18036 סער מרום 28818326 saarmar@hotmail הגליל 9 גבעת אלה     722355694

18037 שלמה טאלר 17390105 thebesttatty@gma אגסי 8 ירושלים 93877   02‐6511563

18038 שלמה טאלר 17390105 thebesttatty@gma אגסי 8 ירושלים 93877   02‐6511563

18039 זיו פרימן 31780487 zzr@012.net.il פינס43 פתח תקוה     523121453 39073428

18040 הישאם גרייב 28174696 mghrayeb@017.ne 6/1 מורן עילית נצרת 17000 545629101 5.45E+08

18041 אייל גספר 24973489 pool51@walla.com סיתוונית 11 חיפה     507853426

18042 אייל גספר 24973489 pool51@walla.com סיתוונית 11 חיפה     507853426

18043 ניסים סלע 21531595 nisosela2007@gm אלנטאון 10 טבריה 14287   524334871

18044 רוסלן יסיקוב 3.06E+08 billmondei@walla לח"י 6 רחובות 76217   544538419

18045 דותן גילן 39228135 dotangilan@gmail ש"ץ 6 תל אביב     508248989

18046 אורי בן שמעון 38367173 ben‐shimon.ori@i לאה 46 חיפה     052‐7773338

18047 אורי בן שמעון 38367173 ben‐shimon.ori@i לאה 46 חיפה     052‐7773338

18048 Victor Oleynikov 3.13E+08 vico_1@netvision. הברון הירש ראשון לציון     527342024 7.75E+08

18049 Victor Oleynikov 3.13E+08 vico_1@netvision. הברון הירש ראשון לציון     527342024 7.75E+08

18050 אורית זמר 36312338 zemero@gmail.co חיבת ציון 27 ב רמת גן     542339715

18051 הדס דרור 36933455 hadas@trk.co.il ז'בוטינסקי 11/9 ראשון לציון     507792737

18052 נגה ממנוב 56758659 nogamam@gmail. יואב 4 רמת גן 52531   052‐3815859

18053 רונן גרשקוביץ 24245359 ronenger@gmail.c זוארץ 14 נתניה 42366   054‐5355667

18054 אמוראי שולמית 332478 erela64@walla.co נחשוננחשונים קיבוץ 73190   03‐9386433 5.02E+08

18055 אמוראי שולמית 332478 erela64@walla.co נחשוננחשונים קיבוץ 73190   03‐9386433 5.02E+08

18056 שמשון שכטר 37207743 shechters@icl‐ip.c טנא עומריםהגיא 90408   050‐7766022 5.24E+08

18057 שמשון שכטר 37207743 shechters@icl‐ip.c טנא עומריםהגיא 90408   050‐7766022 5.24E+08

18058 משה דוד 58238098 mos9@netvision.c הבקעה 9 ראש העין     39381637 5.06E+08

18059 גלעד ברזלי 40767741 giladb1@gmail.com יובלים 18 שמשית     526049250

18060 שביט זילברמן 29660842 shavitzi@bezeqint ארלוזורוב 180 תל אביב     542170746

18061 דבורה כהן 69247161 c_deborah@walla ע.בגין 38 אשדוד     052‐8905796

18062 אבי ארץ קדושה 22623409 aradak11@walla.c דרור 101 באר שבע     525943130 5.26E+08

18063 אבי ארץ קדושה 22623409 aradak11@walla.c דרור 101 באר שבע     525943130 5.26E+08

18064 חזי מקמל 32312886 hezi@makmal.net משאבים 14 הוד השרון 45201   052‐6145050

18065 אנה אושרוב 3.09E+08 anna_oshrov@wa אב 2/3 אשקלון 78728   547604985

18066 פיליפ קליפשטיין 3.23E+08 judykleinman@gm המדע 15 רחוב זכרון יעקב 30900   97246290262 9.73E+11

18067 פיליפ קליפשטיין 3.23E+08 philip_k@scd.co.il המדע 15 רחוב זכרון יעקב 30900   97246290262 9.73E+11

18068 טל קסטל 23646649 tal.kastel@gmail.c המרגנית 15 רחובות 76431   052‐4286285 08‐931865 08‐9318659

18069 גנדי סאסובר 3.04E+08 faina86@gmail.co הגיבורים 76 חיפה 32622   779123220

18070 גנדי סאסובר 3.04E+08 faina86@gmail.co הגיבורים 76 חיפה 32622   779123220

18071 ענבל גבאי 36382208 billyg@walla.co.il/1 יאנוש קורצ'אק ירושלים     508820949 7.77E+08

18072 עידו ולר 29541364 WALLERI@017.NE ההגנה 23 רחובות     578128969

18073 אלינה ליברוב 3.04E+08 elinartster@gmail הרב יצחר ניסים  חולון     545553848 5.46E+08

18074 דמיטרי לרין 3.06E+08 larind@012.net.il1/קיבוץ גלויות 6ג אשדוד 77347   722120215 5.25E+08 7.22E+08

18075 דמיטרי לרין 3.06E+08 larind@012.net.il1/קיבוץ גלויות 6ג אשדוד 77347   722120215 5.25E+08 7.22E+08

18076 שחר מינצר 31197049 shachar_m@hotm גבעת שמואמנחם בגין 17     543975264

18077 אילנית כהן 34248229 am@neto.net.il קיבוץ גלויות 1 בני ברק     36781423 5.06E+08

18078 רעיסה וולקוביץ 3.06E+08 zeev@actcom.co.iרח .יחיעם 6/1 א  כרמיאל 21823   04‐9885857 054‐48390

18079 ליאור בדיחי 33570516 natalilior@walla.c תורה ועבודה 26 ראשון לציון     524733885

18080 אורן ריחן 24931347 oren.raichan@ma נפתלי 9 מודיעין     544726673

18081 אורן ריחן 24931347 oren10@orange.c נפתלי 9 מודיעין     544726673

18082 זיוה מקונן‐דגו 11523628 zivamd1@gmail.co הר חומה ירושלים     02‐6712116 050‐22323

18083 זיוה מקונן‐דגו 11523628 zivamd1@gmail.co הר חומה ירושלים     02‐6712116 050‐22323

18084 שאהר סואלחה 25871401 sh_swa@hotmail.c ת.ד 810 איכסאל 16920   509554040 5.24E+08

18085 יוסי אוחיון 56054547 yossy@beei.co.il מגדל העמקהגליל 2     528893634 46040028 46040030

18086 ויאצ'סלב לייבוביץ' 3.11E+08 slaval007@012.ne סתוונית 9 עפולה 18786   46490689 5.45E+08



18087 ויאצ'סלב לייבוביץ' 3.11E+08 slaval007@012.ne סתוונית 9 עפולה 18786   46490689 5.45E+08

18088 זיוה מקנן‐דגו 11523628 zivamd1@gmail.co הר חומה 7 ירושלים     02‐6712116 050‐22323

18089 נחום בן‐עמרם 25744111 nachumb@gmail.c עמק איילון 39 מודיעין 71700   054‐5442321

18090 דודי דומניץ 2.01E+08 dudi1234567899@ אוסישקין 72 ת"א     36040780 5.08E+08

18091 אוהד גזית 38234555 ohadgazit@yahoo אחד העם 72 תל אביב     528479587

18092 דותן שקד 24905358 dotanenator@gma יצחק בן צבי 6 הוד השרון     054‐5245050

18093 טל אלון 24227407 aMIRTAL@NESS‐IT הליבנה 30 גבעת עדה 37808   04‐6181828 052‐66492

18094 רועי בן משה 33549056 roi_benmoshe@w האילנות 23 הרצליה     528982461

18095 מוריה סגרון 33083791 isigron@nds.com באום שלמה 6 ירושלים     777035350 5.46E+08

18096 מוריה סגרון 33083791 isigron@nds.com באום שלמה ירושלים     777035350

18097 דוד סבן 32881195 flysaban@hotmail ניצן 15 דירה 1 אור יהודה 60502   544924531

18098 ראפע מחאג'נה 59977792 rfmahagna@yahoo עראק אל שבאב א.א.פחם 30010   04‐6111729 5.08E+08

18099 ראפע מחאג'נה 59977792 rfmahagna@yahoo עראק אל שבאב א.א.פחם 30010   04‐6111729 050‐78718

18100 פאני ישראלי 41331737 zohara11@013.ne23 יאנוש קורצ'ק ירושלים     26417605 5.47E+08

18101 פאני ישראלי 41331737 zohara11@013.ne23 יאנוש קורצ'ק ירושלים     26417605 5.47E+08

18102 מאיר שווייגר 13588892 meirsch@012.net. זית שמן 36/1 אפרת 90435   02‐993‐1455 052‐516‐7602‐673‐5160

18103 רוני כץ 25439456 rlkatz@013.net הכרמל 2 אבני חפץ 44861   09‐8941971 057‐74570

18104 רוני כץ 25439456 rlkatz@013.net הכרמל 2 אבני חפץ 44861   09‐8941971 057‐74570

18105 אמנון פוני 33118498 p_amnon@netvisi0 הזמיר 63 דירה נהריה     054‐9991491 077‐52300

18106 אלכס ברומברג 3.06E+08 alex_br@netvisionמזל גדי 12 דירה ירושלים     523478009 5.46E+08

18107 אלכס ברומברג 3.06E+08 alex_br@netvisionמזל גדי 12 דירה ירושלים     523478009 5.46E+08

18108 יחכעח חעיכחי 43434343 david@gmail.com עכגעגע חיפה     04‐8635522

18109 יחכעח חעיכחי 43434343 david@gmail.com עכגעגע חיפה     04‐8635522

18110 יעכיכ יחיחל 43040403 fsbofg@gmail.com עכחלעלכ חיפה     43335553

18111 יעכיכי חלחלחךל 43330000 ffsdlfkdlf@gmail.c כגלכגחל חיפה     42229494

18112 עכגעגכע כעגעגכעג 11122223 werie34349343@f כגכגכד חכלגחכלג     43333333

18113 עגכעגעכ עכגעגכע 34034044 fkdslfjsfldfkfd@es.KLKLKL jkerjkr     43404034

18114 חיים כהן 49809478 orangedor3@gma לינקולן 4 תל אביב     39652232

18115 ניר גולדברג 38291837 goldberg.nir@gma המגינים 12 פתח תקוה 49442   054‐4813123

18116 ניר גולדברג 38291837 goldberg.nir@gma המגינים 12 פתח תקוה 49442   054‐4813123

18117 שאול טוביאן 53372165 lnr@zahav.net.il השישה עשר44\ ירושלים     506430550

18118 מוחמד מחאמיד 21559398 mym.arab48@gm 0 כפר מועאווי 30023   507737794 46353824 46353824

18119 מוחמד מחאמיד 21559398 mym.arab48@gm 0 כפר מועאווי 30023   507737794 46353824 46353824

18120 שרה פרידמן 3.25E+08 freedman4@gmai אמציה 3א ירושלים     544565926

18121  אמין חמדה 37304516 wow_26_am@hot101/29 נצרת 16045   773002539 5.08E+08 7.73E+08

18122 טל טולדנו 3E+08 taltoledano11@gm 6/7 יהודה בר נהריה 502551019 7.79E+08

18123 יערה בורנשטיין 36857548 yaaraboren@gma סוקולוב 20 נהריה 22423   546556408

18124 יערה בורנשטיין 36857548 yaaraboren@gma סוקולוב 20 נהריה 22423   546556408

18125 יוסי אוחיון 56054547 yossy@beei.co.il מגדל העמקהגליל 2     04‐6542901 5.29E+08

18126 שמעון כהן 58293564 shimon@greenshp בנה ביתך 265 חצור הגליל 10300   46938711 5.23E+08

18127 דרור בקרמן 29379351 drorbek@gmail.co עודד 7 רמת גן 52223   547776718

18128 רז קורן 24938912 razsan@walla.co.i בר סימנטוב 64 יהוד     545425459

18129 E S 3.1E+08 eka.terinah@gmai45/22 דרך מצדה באר שבע     050‐8120910 054‐24899

18130 רשאד שלבאיה 58184292 rashad500@walla מגרש 32/3 קלנסווה 40640   98788934 5.45E+08 98782361

18131 רשאד שלבאיה 58184292 rashad500@walla מגרש 32/3 קלנסווה 40640   98788934 5.45E+08 98782361

18132 רפאל ישחקוב 14512917 orna_is@walla.com שמורק 18/13 נתניה 42462   98354820 5.24E+08

18133 רפאל ישחקוב 14512917 orna_is@walla.com שמורק 18/13 נתניה 42462   98354820 5.24E+08

18134 doron barbi 22890289 barbid132@gmail. הרי"ף 3 חיפה     545997217

18135 דורון ברבי 22890289 barbid132@gmail. הרי"ף 3 קרית שמוא     545997217

18136 דורון ברבי 22890289 barbid132@gmail. הרי"ף 3 חיפה 26343   545997217 7.78E+08

18137 אלכסיי פדצ'נקו 3.17E+08 dr.alexei.fedchenk נצרת עיליתאשוח 8/6 17094   546585776 46450374

18138 ערן גל 32190365 eran2000@gmail.c מחל 45 תל אביב     054‐5389997

18139 ערן גל 32190365 eran2000@gmail.c מחל 45 תל אביב     054‐5389997

18140 נמרוד שרעבי 24185373 nimsh@kfar‐giladi קבוץ כפר גל0 12210   050‐6498321 04‐690110

18141 נמרוד שרעבי 24185373 nimsh@kfar‐giladi קבוץ כפר גל0 12210   050‐6498321 04‐690110

18142 יאיר מינטוס 25379322 yair@lml‐law.co.il בורוכוב 35 גבעתיים     054‐4548048 03‐624554

18143 יאיר מינטוס 25379322 yair@lml‐law.co.il בורוכוב 35 גבעתיים     054‐4548048 03‐624554

18144 סאני שקד 3.06E+08 sunny0108@walla1, 42עמק החולה מודיעין 71701   89750108

18145 Uri Solomon 34423913 karinuri@gmail.co ציון 22/8 חיפה 32000   525414557 5.25E+08 7.77E+08

18146 ערן אלפסי 35723196 haimeran@walla.c תורה מציון 1 כוכב יעקב     509005752

18147 ערן אלפסי 35723196 haimeran@walla.c תורה מציון 1 כוכב יעקב     509005752

18148 שמעון חננאל 51741056 wapy@walla.co.il רינה ניקובה 7 די ירושלים 97786   507103007

18149 נחמן פאלאנקר 11533650 nachman.palankerמצפה נבו 42 דיר מעלה אדומ 98410   054‐5953559

18150 irena markman 3.14E+08 almarkman@yaho הציונות41\41 אשדוד 77456   777661302 5.06E+08

18151 irena markman 3.14E+08 almarkman@yaho הציונות41\41 אשדוד 77456   777661302 5.06E+08

18152 יגאל וייס 6644736 igal09@zahav.net. מודוליאני 12 תל אביב     523678640

18153 יגאל וייס 6644736 igal09@zahav.net. מודוליאני 12 תל אביב     523678640

18154 מרינה קוז'בניקוב 3.21E+08 silva111@walla.co הגושר1 קיבוץ 12225   546390824 46956311

18155 מרינה קוז'בניקוב 3.21E+08 silva111@walla.co הגושר1 קיבוץ 12225   546390824 46956311

18156 לאה מנדל 34549196 geffen11@012.net עמק זבולן 20 מודעין     542499898 89268371

18157 אילן פייגנבאום 39318134 ILANBUBU@WALL אנפה 3\14 הרצליה     522954254 99589218

18158 אילן פייגנבאום 39318134 ILANBUBU@WALL אנפה 3\14 הרצליה     522954254 99589218

18159 יוסי אבוקסיס 39054739 yosi020@WALLA.C החלמונית 18 ראשון לציון     57815677

18160 רועי שירן 3E+08 dfsdf@hotmail.com הקליר 21 תל אביב     578140431

18161 רועי שירן 3E+08 dfsdf@hotmail.com הקליר 21 תל אביב     578140431

18162 מאיר שלוש 31430960 shlushmeir@walla 535 מחנה יפה     578167339 89906235

18163 נדב נוה 21782495 nadavnaveh16@ya התמר 616 בית אלעזרי     054‐4209949 050‐88038

18164 נדב נוה 21782495 nadavnaveh16@ya התמר 616 בית אלעזרי     054‐4209949 050‐88038

18165 קרן עמר 25234709 kerenamar1@gma96 מושב מצליח מצליח 76836   054‐7230098 054‐77489

18166 קרן עמר 25234709 kerenamar1@gma96 מושב מצליח מצליח 76836   054‐7230098 054‐77489

18167 עדי רונן 27400282 adi_r@msn.com העינב 28 בנימינה 30500   46389069

18168 אשכנזי יוסי 24967515 yosi‐33@014.net.i אהרונוביץ חיפה     48777057 5.07E+08



18169 רומן קויפמן 3.09E+08 wwwcitizen@gma הפלמ''ח 5 חולון     546699539 5.24E+08

18170 יונתן שושן 35722214  shoshay@gmail.co דרך הכפר 78 כפר ויתקין 40200   522218175

18171 חן גנור 24374910 kganor@gmail.com החסידה 3/3 קדימה 60920   544605043

18172 יניב מור 25137779 ymor@kpmg.com העלייה 37 נהריה 22387   528540082

18173 יניב מור 25137779 ymor@kpmg.com העלייה 37 נהריה 22387   528540082

18174 כרמלה סבטובסקי 54183496 carm10@walla.co קשאני 7 תל אביב 69499   522495805

18175 כרמלה סבטובסקי 54183496 carm10@walla.co קשאני 7 תל אביב 69499   522495805

18176 קיריל פוליאנסקי 3.22E+08 huzzy@013.net כצנלסון 26 בת ים     546385310

18177 אלי פרגר 51627081 prager@neto.net.9 אברהם שפירא נתניה 42317   09‐8342456 050‐64626

18178 אלי פרגר 51627081 prager@neto.net.9 אברהם שפירא נתניה 42317   09‐8342456 050‐64626

18179 יואב חן 24605651 g.yoavc@gmail.co הזוהר 10 שוהם 60850   054‐4452681

18180 מיכה אזרזר 27998533 micailana@gmail.c תבור 3 ק.ביאליק 27000   526161387

18181 מיכה אזרזר 27998533 micailana@gmail.c תבור 3 ק.ביאליק 27000   526161387

18182 ראובן וינברגר 27064575 roby55@netvision תמר 3 קרית טבעון     04‐9533857 052‐82091

18183 ראובן וינברגר 27064575 roby55@netvision תמר 3 קרית טבעון     04‐9533857 052‐82091

18184 רענן פרפרי 69767515 parpari_law@yaho האלה 13/4 קרית אתא 28231   04‐8481023 052‐27310 04‐8711126

18185 רענן פרפרי 69767515 parpari_law@yaho האלה 13/4 קרית אתא 28231   04‐8481023 052‐27310 04‐8711126

18186 אלון פל 23886039 pal18@zahav.net. הר מצדה 87/4 אשדוד 77711   88665178 5.78E+08

18187 אריה קופלוביץ 7360548 kopelo1@walla.co הדדי ציון 14 בת ים 59541   546487451

18188 בני מרום 23719990 benny‐m2@zahav דקל 8 כפר סבא     97667142 5.45E+08

18189 revital horn 25024134 revital@isralaser.c קיבוץ רעים קיבוץ רעים 85132   054‐7915353 054‐79152 08‐9940382

18190 יהודה  עמר 50774702 ui92b@012.net קרית ביאליקהדקלים 10 א' 27043   48737024 5.24E+08

18191 יהודה  עמר 50774702 ui92b@012.net קרית ביאליקהדקלים 10 א' 27043   48737024 5.24E+08

18192 עינב יוגב 23904493 einavyo@gmail.co משה סנה 14 פתח תקווה     544503424

18193 שני מיכל 32122350 shanin_6@nana.co שבו 2 א גדרה     775080081 5.42E+08

18194 אבי מילר 22418976 Am0306@gmail.co הרוגי מלכות 6 תל אביב 69714   36482747 5.24E+08

18195 אבי מילר 22418976 Am0306@gmail.co הרוגי מלכות 6 תל אביב 69714   36482747

18196 פלג הדר 23440987 hadar.peleg@gma מרחב עכו     054‐4498501

18197 אלון פלטנר 51227221 alonpl@tx.technio שקמה 11 קרית טבעון 36520   04‐9835793 5.23E+08 04‐8295948

18198 אלון פלטנר 51227221 alonpl@tx.technio שקמה 11 קרית טבעון 36520   04‐9835793 5.23E+08 04‐8295948

18199 אלון אברהמוף 28729002 aloni1791@013.ne חביבה רייך 8 בת‐ים 59504   522345034 5.49E+08

18200 ארז וידוצינסקי 39037312 erezvido@gmail.coארלוזרוב 90 דיר תל אביב     528014647

18201 נתן דגני 9197286 kobi@bynetsoft.co/5 שדרות אשכול ירושלים 97764   525898800

18202 שאול שלם 29336898 shaulshalem@gma לוטם לוטם 20124   524607665

18203 שאול שלם 29336898 shaulshalem@gma לוטם לוטם 20124   524607665

18204 שירן ברק 3E+08 shiran_barak4@w 89/5 הצבר דימונה 86000 526680209 5.27E+08

18205 שירן ברק 3E+08 shiran_barak4@w הצבר 89/5 דימונה 86000   526680209 5.27E+08

18206 שי דגן 32256695 shai.dgn@gmail.co בנימין 2 רמת גן     37520185 5.45E+08

18207 שי דגן 32256695 shai.dgn@gmail.co בנימין 2 רמת גן     37520185 5.45E+08

18208 אורי שוורץ 33213596 darkosh@hotmail. גוט לוין 34 חיפה 32922   526680806

18209 דקלה רז‐בן ארוש 33398454 d1212121@hotma פלדי 12 רחובות     523313942

18210 עדיאל חדד 39195052 humi1983@walla.3 אלכסנדר זרחין באר שבע 84837   578161275

18211 עדיאל חדד 39195052 humi1983@walla.3 אלכסנדר זרחין באר שבע 84837   578161275

18212 חיים לביא 56053507 hlh5600@gmail.co חרצית 6 בת חפר 42842   09‐8782476 054‐56600

18213 בוריס גולדנברג 3.12E+08 g_boris202@walla יוספטל 13 קרית ים     050‐5202618

18214 אברי רוזנברג 38271433 avrir1@gmail.com סירקין 32/3 הרצליה 46392   99579560 5.78E+08 7.22E+08

18215 אברי רוזנברג 38271433 avrir1@gmail.com סירקין 32/3 הרצליה 46392   99579560 5.78E+08 7.22E+08

18216 יבגני כץ 3.13E+08 evgenka@gmail.co אסתר רבין 41 חיפה     052‐6843139

18217 אורן אגמי 32782203 o_agami@walla.co בן יהודה 165 תל אביב     054‐2229688

18218 אורן אגמי 32782203 o_agami@walla.co בן יהודה 165 תל אביב     054‐2229688

18219 כהן דניאל 58070582 danny@el‐dan.co.מישר  ‐שיכון בנים מישר 76850   88695050 88692626

18220 ישראל אברהמי 39901335 sroolikav@gmail.c משק 83 באר טוביה 83815   052‐6585640

18221 ישראל אברהמי 39901335 sroolikav@gmail.c משק 83 באר טוביה 83815   052‐6585640

18222 אלכס קוגן 3.1E+08 studmin@gmail.co נורית 1 עפולה 18789   546277242

18223 galit pianin 3.04E+08 galitp@mail.ru savion 3 hatzor hag 10300   46938335 5.07E+08 50693485

18224 galit pianin 3.04E+08 galitp@mail.ru savion 3 hatzor hag 10300   46938335 5.07E+08 50693485

18225 מנו שדה 29288578 msadeh@gmail.co קיבוץ הזורעקיבוץ הזורע 36581   052‐6990744

18226 צבי רשף 1205723 zreshef@netvision שרת 46 תל אביב 62149   506443939

18227 אניטה סליוטין 3.09E+08 webp2010@gmail אסיף 58 כרמיאל     547528342

18228 נאור תלמי 57166654 naor.talmi@gmail הסחלב 9 קרית טבעון 36520   544995268

18229 יקיר יחיאלי 35817980 yakir78@walla.co. תנחום 2 ראשון לציון 70600   545511990

18230 אורן הלוי 39716865 oren257@gmail.co ברכה 90 ברכה 44835   547206099 5.24E+08 29972910

18231 ניצן חדד 28663250 nitzan.hadad@tev פרי גן 5 ראשון לציון     03‐9526722 054‐88850

18232 ניצן חדד 28663250 nitzan.hadad@tev פרי גן 5 ראשון לציון     03‐9526722 054‐88850

18233 שרה חיים 37389210 mickaelhaim@hot הרב עוזיאל 53 ירושלים     26310438

18234 שרה חיים 37389210 mickaelhaim@hot הרב עוזיאל 53 ירושלים     26310438

18235 משה פוקס 64373223 fuchsi99@yahoo.c יהודה הלוי 35 כפר יונה 40300   98946920 5.78E+08 98946920

18236 גידי בשארי 59107045 zohara11@013.ne סירני 1/4 ירושלים 96822   26432540 5.47E+08

18237 eyal tager 28081503 eyalta@shaam.gov11 כפר אדומיםדבש התאנה 90618   506206376

18238 מיכאל דרעי 50961689 midr11@bezeqint רחוב היסמין 13 עלי     26231688 5.44E+08 26236943

18239 Jacob Fink 3.05E+08 jacobf15@gmail.coMakov Batya 18Rehovot 76481   052‐2467089 08‐949204

18240 Jacob Fink 3.05E+08 jacobf15@gmail.coMakov Batya 18Rehovot 76481   052‐2467089 08‐949204

18241 אריק פרנסיס 28870152 f147852@012.net קרית ביאליקלוחמי הגטאות 27086   48750614 5.78E+08

18242 אריק פרנסיס 28870152 f147852@012.net קרית ביאליקלוחמי הגטאות 27086   48750614 5.78E+08

18243 moshe glickstein 14386262 glickstein@gmail.cnurit 19 gan haim 44910   97443702 5.28E+08

18244 אנטוני סילברמן 3.04E+08 ants1@bezeqint.n מצפה נבו 58/4 מעלה אדומ 98410   02‐5353012 050‐76460

18245 אנטוני סילברמן 3.04E+08 ants1@bezeqint.n מצפה נבו 58/4 מעלה אדומ 98410   02‐5353012 050‐76460

18246 ofer hadas 54117338 ofer.hadas@moto79 הגדוד העברי קריית חיים 26306   577754150

18247 ofer hadas 54117338 ofer.hadas@moto79 הגדוד העברי קריית חיים 26306   577754150

18248 משה גורלי 4543906 moshe.gorali@gm הפרחים 46 רעננה 43399   09‐7724267 052‐22211

18249 משה גורלי 4543906 moise777@gmail. הפרחים 46 רעננה 43399   09‐7724267 052‐22211

18250 דפנה הירשברגר 34029447 dafi.hirshberger@ מושב צרופה21     528232155



18251 דפנה הירשברגר 34029447 dafi.hirshberger@ מושב צרופה21     528232155

18252 טלי נחשון‐דג 25544545 nachsht@airprodu 207 לכיש 79360   08‐6889470

18253 מיכאל שלומפר 3.17E+08 mika1752@yande7\168 דרך מצדה באר שבע 84452   86109880 5.46E+08

18254 מוטי מורד 3.01E+08 mordmoti@bezeq ארלוזורוב 1/20 אשדוד     508776703

18255 איתן זוסמן 35958800 eitanzuss@vmail.c עמק זבולון 8/6 מודיעין     505781703

18256 שרון הראל 27856350 sharonaj@netvisio הכפר 13 קריית אונו 55525   528549215

18257 שרון הראל 27856350 sharonaj@netvisio הכפר 13 קריית אונו 55525   528549215

18258 אורן ליבנזון 24282360 orenor@gmail.com כף גימל 9 גבעתיים     546844125

18259 מנשה פנחס 55493084 pm1958@gmail.co צבי ישי 34 יהוד 56267   547757172 36949476

18260 איגור רומנוב 3.14E+08 igorrom@gmail.co ביאליק 34 פתח תקווה 49491   545207001 39046924

18261 ויקטור גלוגר 17731548 victorgloger@gma18 גלעד 7 .דירה כרמת גן 52515   772033337 5.46E+08

18262 אייל סקיבא 25518077 skiba@zahav.net.i הירמוך 89 כפר יונה 40300   546544028

18263 אייל סקיבא 25518077 skiba@zahav.net.i הירמוך 89 כפר יונה 40300   546544028

18264 זאב בלומנצויג 32548778 zeev.blu@gmail.co29/7 כ"ח באייר אלון שבות 90433   525308097

18265 יפתח אבן‐זוהר 37160769 iftach_ez@walla.cהרב רפאל אנקווה נתניה     054‐6265755 5.07E+08

18266 יפתח אבן‐זוהר 37160769 iftach_ez@walla.cהרב רפאל אנקווה נתניה     054‐6265755 5.07E+08

18267 דימה גולדין 3.14E+08 dimagoldin@yaho נחום שריג 38 באר‐שבע     052‐3501067

18268 דימה גולדין 3.14E+08 dimagoldin@yaho נחום שריג 38 באר‐שבע     052‐3501067

מגניזול חלפ18269 (הלל גולנד) 30282032 tom87@013.net.il אבא הלל סילבר לוד     523136047

18270 יניב פלד 27127042 peledy@gmail.com המרווה 19 בנימינה 30500   546579661

18271 יניב פלד 27127042 peledy@gmail.com המרווה 19 בנימינה 30500   546579661

18272 זאב וגשל 31452725 zeev.efrat12@gma 25 גיתית     544916968

18273 אלי גרין 33574039 eli.green@amdocs כסלו 39/12 מודיעין 71700   054‐487‐3523

18274 נינו ז 33334444 ninozikri@gmail.co הרצל באר שבע     524764531

18275 ריינר דנקורטנואית 36385847 takal@walla.com אין גן שלמה 76802   054‐5489740

18276 הגר כנעני 39012143 hagar_cn@hotma תל חי תל אביב     522745082

18277 הגר כנעני 39012143 hagar_cn@hotma תל חי תל אביב     522745082

18278 לאה סוסקו 68258789 sosko@netvision.n פיקסו 3 קרית אתא     524653425

18279 לאה סוסקו 68258789 sosko@netvision.n פיקסו 3 קרית אתא     524653425

18280 חיים כהן 27830249 haim@septier.com המלקוש 10 גן יבנה 70800   545391166

18281 עדית בן ארצי 58338823 editba13@gmail.c חצב 17 מיתר 85025   050‐8900302

18282 עדית בן ארצי 58338823 editba13@gmail.c חצב 17 מיתר 85025   050‐8900302

18283 יותם פוגלמן 3.01E+08 yotamvog@gmail. קינג גורג '68 תל אביב     545855049

18284 אייל נתנאלי 39893987 netanely10@hotm ברל לוקר 13 ירושלים 93282   548008970 5.06E+08

18285 כצנלסון יוגבמיכל 34326306 mkaznelson2@gm רש"י 14 הוד השרון     09‐7416564

18286 אורי אור 52234838 oryor1@gmail.com 54 האורן אתא קרית 522695968

18287 אורי אור 52234838 oryor1@gmail.com האורן 54 קרית אתא     522695968

18288 נועם לוי 3.06E+08 narko80@gmail.co אלה 16/3 מזכרת בתי     524342852

18289 נועם לוי 3.06E+08 narko80@gmail.co אלה 16/3 מזכרת בתי     524342852

18290 אילת השחר 23628142 ayelet.hf@beitber דואר בית ברל בית ברל     97476280

18291 גיא לוי 0 guylevi80@gmail.c החומש 19 הוד השרון 45287   502143592

18292 משה אמסטרדם 61274577 mosheortal@gmail.com רתמים 85550   86557833 54640489

18293 משה אמסטרדם 61274577 mosheortal@gmail.com רתמים 85550   86557833 54640489

18294 משה הרפז 22390207 mh21466@zahav. השפלה 13/16 כפר סבא 44000   09‐7678101 052‐22576

18295 יוסי כפיר 36769941 yossikfir@walla.co300 311 משואה     545999694

18296 בועז שקד 24044000 boaz01@nana.co. חבר 11 חבר     503240442

18297 דני פרץ 24664682 firefox70@gmail.c הארז 16 אריאל     506463909 39364239

18298 יעקב קאופמן 43564863 yakov@kaufman‐i משה שפירא 42 נתניה 42240   98331842 5.04E+08

18299 אביב שנצר 33831405 s_shanch@yahoo. גולומב 58 גבעתיים     546660027

18300 פאני פרידמן 59296988 asaf1011@bezeqin יעלים16 גן יבנה 70800   577296459 5.23E+08 88672925

18301 אושרת זמיר 37583416 oshrat_zamir@wa איסר הראל 3 פ"ת     527204911

18302 איתמר אלטרוביץ 50337443 itamar107@walla. מיניץ בנימין 11 פתח תקווה 49354   39331386 5.24E+08

18303 ילנה אוסטרובסק 3.07E+08 ostrovski2000@ya שבטי ישראל 6 נתניה 42524   077‐6260168 5.24E+08

18304 ילנה אוסטרובסק 3.07E+08 ostrovski2000@ya שבטי ישראל 6 נתניה 42524   077‐6260168 5.24E+08

18305 דרור חבה 24444127 drorh10@walla.co שקד 10 נהריה 22000   522796893

18306 גיא גולדוסר 35701986 goldvass@gmail.co בצלאל 26/1 באר שבע 84651   502206770

18307 עינב גולדוסר 53058277 inbar1999@gmail. בצלאל 26/1 באר שבע     508850329 5.02E+08

18308 קוסטה פברלב 1.23E+08 castigliano82@gm סוקולוב רמת גן     578125558

18309 דודו דותן 36315059 gogy79@walla.com צאלון קרית ים     522264219

18310 יעל רוזן‐טל 35727239 yaelirt@yahoo.com7/3 ז'בוטינסקי נתניה 42277   774040688 5.24E+08

18311 יעקב דדוש 54920160 poponiv@gmail.coקיבוץ כפר הנשיא כפר הנשיא 12305   505363949 46914705

18312 ארז סגל 39960638 segalerez@gmail.c זמנהוף 13 תל אביב 64373   054‐6654282

18313 יוסי איתיאל 22045348 yosietl@gmail.com1 קרני שומרוןארגוני הלוחמים 44855   09‐7929627 0505‐7698

18314 יוכבד פרויליך 57729279 2230225@gmail.c הרב מימון 37 בני ברק 51328   36165168 5.42E+08

18315 מריו קליימן 13596937 mario3@013.net.i22 יוחנן הורקנוס באר שבע     528905873 5.25E+08

18316 אבישי שלו 34827709 ashvili@walla.com49 שדרות הנשיא חדרה     544917623 5.46E+08

18317 ירון לב אור 22155253 levory@zahav.net כלנית 84 גן נר 18351   46427722 5.24E+08

18318 ירון לב אור 22155253 levory@zahav.net כלנית 84 גן נר 18351   46427722 5.24E+08

18319 יעקב וכטל 65288995 jacobwec@gmail.c נוריות 3 קרית טבעון     528514718

18320 רועי דוד 3.01E+08 roi_114d@walla.c זכריה 7 זכריה 99808   5053313447

18321 רועי דוד 3.01E+08 roi_114d@walla.c זכריה 7 זכריה 99808   5053313447

18322 ניר קצב 35846864 nirkatsav@gmail.c חבצלת 25 רמת ישי 30095   052‐2974589 7.72E+08

18323 דוד האינה 55914675 yossii.h@gmail.co הציונות 44 אשדוד     88657301

18324 דוד האינה 55914675 yossii.h@gmail.co הציונות 44 אשדוד     88657301

18325 אפרים זילברמן 50715598 efraim.zilberman@ השופטים 57 רמת השרון     549993377

18326 אפרים זילברמן 50715598 efraim.zilberman@ השופטים 57 רמת השרון     549993377

18327 עמי דנינו 42829036 amidnv@walla.co. גולן 44/5 אלפי מנשה     508525218 5.29E+08

18328 אלירן גור 3.08E+08 eliran_gur@yahoo5/3 אליהו מרידור ירושלים     546335103

18329 צילה פיסלסון 3.06E+08 levpi@zahav.net.il32/10 דרך מצדה באר שבע     508280158 86434901

18330 אנקה ווינסקו 15777329 ancasv@gmail.com ארלוזורוב 4/6 פתח תקוה 49408   505707016 39210902 1.73E+10

18331 זאב אורמינר 56585698 drzeev@ormianer גבעת שמואאברהם בוני 8 54420   35327301 9.72E+10

18332 יוני ברון 27395573 yoni.baron@gmail גולומב 40 חיפה 33395   523736981



18333 ערן תמיר 33125121 havusha@hotmail מעלה האורן 19 מוצא עילית 90820   526111001 5.23E+08

18334 ערן תמיר 33125121 havusha@hotmail מעלה האורן 19 מוצא עילית 90820   526111001 5.23E+08

18335 ערן דוד 27861210 eran.david@gmail האוזנר 2 תל אביב     054‐6650042

18336 ערן דוד 27861210 eran.david@gmail האוזנר 2 תל אביב     054‐6650042

18337 ג'מיל זנד 53208419 j.zand@yahoo.com מעיליא 186 מעיליא 25140   04‐9972438 054‐56591

18338 ג'מיל זנד 53208419 j.zand@yahoo.com מעיליא 186 מעיליא 25140   04‐9972438 054‐56591

18339 ירון קרשאי 57831489 yaron@helicon.co כנפי נשרים 32 רמת גן     0507‐216089 03‐974472

18340 ירון קרשאי 57831489 yaron@helicon.co כנפי נשרים 32 רמת גן     0507‐216089 03‐974472

18341 ערן דוד 27861210 eran.david@gmail האוזנר 2 תל אביב     054‐6650042

18342 אדם קוגן 3.1E+08 scoti123@gmail.co הלל 33 חיפה 33072   054‐6955787 48666115

18343 קובי לוי 40147936 road_12@hotmail פלורנטין 50 תל אביב     506669509

18344 אלכס ברומברג 3.06E+08 alex_br@netvision מזל גדי 12/13 ירושלים     777013713 5.23E+08

18345 אמיתי גריידי 59857334 amitaig@hotmail.c טבצ'ניק דוד 8 פתח תקווה 49720   505511650

18346 אמיתי גריידי 59857334 amitaig@hotmail.c טבצ'ניק דוד 8 פתח תקווה 49720   505511650

18347 אילוה סינדלובםקי 3.04E+08 posty0170@hotm הנביא עמוס 9/2 אשדוד 77466   0523‐525726

18348 שני זינגר 25292269 sahnisinger@gmai כפר מרדכי 65 כפר מרדכי     549777882

18349 vyacheslav genin 3.21E+08 strannik1977@mabialik 43 ashdod 77632   525542376

18350 אלכסנדר נמירובסקי 3.17E+08 busik18@gmail.co ביילינסון 6 דירה כפר סבא     547543037

18351 oshrat arava 33107509 oshratarava@wall הכלנית 8א חדרה     054‐3234924 04‐633362

18352 oshrat arava 33107509 oshratarava@wall הכלנית 8א חדרה     054‐3234924 04‐633362

18353 אדוה גולדמן 31898448 advagg@gmail.comהרחבה צפןנית עין ורד 40696   528549543

18354 נחי רוט 38085296 nechi@besht.org.i7 אריה בן אליעזר פתח תקווה     777908992

18355 נחי רוט 38085296 nechi@besht.org.i7 אריה בן אליעזר פתח תקווה     777908992

18356 יעקב ולטר 1223858 koby1948@gmail. שבטי ישראל 28 הרצליה 46500   99500650 5.23E+08 99500650

18357 רשלי דייוויס 56717440 rashelly@gmail.co אלרואי 7 חולון 58241   777044149 5.26E+08 7.77E+08

18358 איתי קליסקי 21397559 itai.kalisky@gmail שכונת אתרוג בית חורון 90935   543379298

18359 אלעזר בר זאב 27965789 yesod06@netvisio מושב יסודותיסודות 76810   89410260 5.07E+08

18360 גדעון עוזרי 57929671 gidonozeri@gmail291 גבעת יעריםגבעת יערים 90970   544299379

18361 ליויו קטנר 17211673 liviuk1001@walla.הרב יהודה שטרי עפולה 18429   542019214 46591118

18362 ניצן הרמן 27949098 nitsanh@gmail.co האגוז תל עדשים 19315   545442071

18363 שני זינגר 25292269 sahnisinger@gmai 65 כפר מרדכי     549777882

18364 tamar ciehanover 58865734 cpw10023@yahoohasayfan 27 ramat hash 47248   35473974 5.45E+08

18365 tamar ciehanover 58865734 cpw10023@yahoohasayfan 27 ramat hash 47248   35473974 5.45E+08

18366 שושי רפפורט 65337966 raizi@netvision.ne הקבלן 43/3 ירושלים 93874   02‐6527420 02‐652763

18367 אלדד טוויג 31544919 dedetwig@gmail.c35 מורדי הגטאות חדרה     523381547

18368 olga alexandrov 3.19E+08 olgaa15@yahoo.co 9 הנחלימ צפת 13250 46820375 5.08E+08

18369 arik pupko 27926120 pupko@orange.ne העצמאות 20 הרצליה 46789   544815967

18370 arik pupko 27926120 pupko@orange.ne העצמאות 20 הרצליה 46789   544815967

18371 Adam Pincus 3.14E+08 pincus.adam@gm זנגויל 9/79 ירושלים 96548   26446736

18372 Adam Pincus 3.14E+08 pincus.adam@gm זנגויל 9/79 ירושלים 96548   26446736

18373 אבי בן ציון 12465696 avibz9@walla.com ברנדיס 45/4 פתח תקוה 49294   39307269 5.47E+08

18374 yaniv sabag 53046264 ynvsbg@gmail.com דנין 12 בת ים     502544335

18375 רונן מירזאיב 31209281 ronenos10@gmail4 הוברמן 6 דירה באר שבע 84342   508360747 86237824

18376 דניאל מורן 53415063 dmoran@sheba.he קבוץ גליל‐ים גליל‐ים     052‐6166888

18377 משה פיסו 34529883 moshepiso@hotm השזיף 3/12 נשר     546776925

18378 סילבנה ואזה 51959278 sylvanavaza13@gm הזית 34,  אלפי מנשה 44851   542616314 077‐79250

18379 גיא גולדוסר 35701986 goldvass@gmail.co1 בצלאל 26 דירה באר שבע     502206770

18380 ריקי אייבס 31430168 riki_dahan@walla איילת השחר 38 באר שבע     054‐6909090

18381 רחלי רוזט 34361048 racheli23@hotma דפנה 4/2 מודיעין     89750435 5.43E+08

18382 רחלי רוזט 34361048 racheli23@hotma דפנה 4/2 מודיעין     89750435 5.43E+08

18383 דני גימפל 36026920 d_gimple@hotma2 הנשיא הראשון רחובות 76302   503003500 89417279

18384 דני גימפל 36026920 d_gimple@hotma2 הנשיא הראשון רחובות 76302   503003500 89417279

18385 אבנר גבעוני 53445276 avner.givoni@gma הזית 34 אלפי מנשה     052‐6100921

18386 אבנר גבעוני 53445276 avner.givoni@gma הזית 34 אלפי מנשה     052‐6100921

18387 סופי פרופיס 3.08E+08 sofipr2@gmail.com הגליל 9 חיפה     547344447

18388 עידן בן משה 32808321 idan1978@yahoo. השריון 1 חולון     509767750

18389 עידן בן משה 32808321 idan1978@yahoo. השריון 1 חולון     509767750

18390 אורן גלנץ 22289078 oreng@sila.co.il ששת הימים 86 בנימינה     054‐4746740

18391 רוני דבני 52768405 deveny@gmail.com גרינברג 7 חולון 58670   35531697 5.24E+08

18392 רוני דבני 52768405 deveny@gmail.com גרינברג 7 חולון 58670   35531697 5.24E+08

18393 אילן גרוס 23020423 grossai@013.net.i קורנית 4 חיפה חיפה 32951   544744443

18394 אילן גרוס 23020423 grossai@013.net.i קורנית 4 חיפה חיפה 32951   544744443

18395 אריאל גגג 1.12E+08 aa@bb.cc משה 25 בת ים     02‐6752145

18396 אריאל גגג 1.12E+08 aa@bb.cc משה 25 בת ים     02‐6752145

18397 אריאל גגג 1.12E+08 arishir@hotmail.co משה 25 בת ים     02‐6752145

18398 אריאל גגג 1.12E+08 arishir@hotmail.co משה 25 בת ים     02‐6752145

18399 משה אטקינס 13486196 atkins.mo@gmail.רחוב גדוד מכמש ירושלים 97532   0545‐534001 02‐585708

18400 שרה עמיחי 10110062 amihai@amir.org. ד.נ ,גליל עליון קבוץ עמיר 12140   46954326 5.23E+08

18401 שרה שוסטר 3.27E+08 chusters@gmail.co11/14 נחל לכיש בית שמש 99093   29,995,842

18402 שרה שוסטר 3.27E+08 chusters@gmail.co11/14 נחל לכיש בית שמש 99093   29,995,842

18403 טליה בורק 53427456 btalia@zahav.net. עולי הגרדום 22 תל אביב 69715   03‐6489512 054‐55080

18404 לאה רזנוב 3.19E+08 liluha@yahoo.ca הילל 15/4 אופקים     775620002 5.09E+08

18405 עוזי זוארץ 53634259 zoaretzuzi@walla. vtkui 40 קרני שומרון 44855   09‐7929650 050‐59080 09‐7929650

18406 עוזי זוארץ 53634259 zoaretzuzi@walla. vtkui 40 קרני שומרון 44855   09‐7929650 050‐59080 09‐7929650

18407 משה פיסו 34529883 moshepiso@hotm הורדים נשר     546776925

18408 מקסים נייגובזין 3.09E+08 maxna@netvision זמנהוף 20/18 נתניה 42309   052‐2774898

18409 מקסים נייגובזין 3.09E+08 maxna@netvision זמנהוף 20/18 נתניה 42309   052‐2774898

18410 אהוד הייזלר 36487932 ehudnow@gmail.c רבנו תם 16/3 ת"א 63294   054‐6333768

18411 מוריס כהן 14272578 m58wa@yahoo.co רפאל איתן 3 חולון     052‐5250461

18412 מוריס כהן 14272578 m58wa@yahoo.co רפאל איתן 3 חולון     052‐5250461

18413 רביד פלג 31685977 meir1949@017.ne ההגנה 5 אריאל 40700   542299919 39366372

18414 יעקב ברוס 57896565 jacob_bros@yaho אחי‐דקר 3 רעננה 43259   054‐4892715



18415 יעקב ברוס 57896565 jacob_bros@yaho אחי‐דקר 3 רעננה 43259   054‐4892715

18416 George Gusakov 3.13E+08 megahenebi@gmaDizingoff 17 Netanya     547669110

18417 ארקדי מלכיס 3.05E+08 arkady350@013.n יקנעם עליתאפק29ב 20692   504025628

18418 רבקה גרוס 52278231 shlomit_gros@wa ד.נ.מזרח בנבית אל 90631   29973495 5.47E+08 29975106

18419 רבקה גרוס 52278231 shlomit_gros@wa ד.נ.מזרח בנבית אל 90631   29973495 5.47E+08 29975106

18420 מרינה בלינדר 3.17E+08 marina.blinder@g ברנר 1/5 כניסה בת ים 59485   503545567 36572024 36572024

18421 נעמה לוי 24311706 naama@stgal.co.il כחלית ההרים 6 מודיעין 71800   544428008

18422 dani dani 39231310 c1270129@tyldd.c 1 dani dani     35555555

18423 יניב בירנבוים 35674795 yanivbirnboim@gm שערי תקווהגרניט 44810   03‐9362794 5.05E+08

18424 יוסי טסלפפה 28426914 yossi.teselpapa@h2 פתח‐תקווהאליעזר פרידמן 49444   054‐4286454

18425 יוסי טסלפפה 28426914 yossi.teselpapa@h2 פתח‐תקווהאליעזר פרידמן 49444   054‐4286454

18426 שרית דורון 34548602 SARIT@ALEGRAF.C76 בת חפר חצב בת חפר     09‐8788696 050‐77145

18427 דינה קינן 1341296 DINAKEN@WALLA שינקין 17 גיבעתיים 53291   35710242 5.04E+08

18428 אריק קקון 24592743 arikperach@bezeq2\90 קרית שמונהמנחם בגין 11633   46941088 5.29E+08

18429 אלעד שובל 34709295 eladshoval1@gma7 גבעת יעריםמרבד הקסמים 90970   522600514 25344641

18430 אסטל בוקטמן 15657935 smithestelle@Hot8 בנימין מטודלה ירושלים     054‐4847720 02‐563416

18431 עידן אלתר 3E+08 idan.alter@mail.h הורקניה 25 ירושלים 93305   503386458 7.73E+08

18432 עידן אלתר 3E+08 idan.alter@mail.h הורקניה 25 ירושלים 93305   503386458 7.73E+08

18433 עידן אלתר 3E+08 idan.alter@mail.h הורקניה 25 ירושלים 93305   503386458 7.73E+08

18434 אלכס גילברג 3.07E+08 alexgi@eltel.co.il העצמאות 85 אשדוד 77452   08‐8553367 054‐25570

18435 אלכס גילברג 3.07E+08 alexgi@eltel.co.il העצמאות 85 אשדוד 77452   08‐8553367 054‐25570

18436 אלכס גילברג 3.07E+08 alexgi@eltel.co.il העצמאות 85 אשדוד 77452   08‐8553367 054‐25570

18437 Alex Gilberg 3.07E+08 alexgi@eltel.co.il העצמאות 85 אשדוד 77452   08‐8553367 054‐25570

18438 שי נחום 2.01E+08 nachus@bgu.ac.il זוהר 35 ראש העין     506551845

18439 שי נחום 2.01E+08 nachus@bgu.ac.il זוהר 35 ראש העין     506551845

18440 ארקדי שינדר 3.05E+08 ARS10@barak.net/16 עזרא ונחמיה דימונה     526324813

18441 yoel weil 3.14E+08 ybweil@gmail.comnetivot hamishpmodiin elit 71919   89741418 5.48E+08 89741418

18442 אחיה רוזן 30549828 ikerosen@gmail.co הזית 252 עדי 17940   052‐7364123 03‐7254843

18443 אחיה רוזן 30549828 ikerosen@gmail.co הזית 252 עדי 17940   052‐7364123 03‐7254843

18444 דב ויסמן 67618181 davewod2000@ya קשטן 3/19 חיפה     48374301 5.06E+08

18445 דב ויסמן 67618181 davewod2000@ya קשטן 3/19 חיפה     48374301 5.06E+08

18446 אדי שוורץ 16848921 anatsr1@walla.co חרוב מסד 14990   48733471

18447 אדי שוורץ 16848921 anatsr1@walla.co חרוב מסד 14990   48733471

18448 אלי מטרני 11141363 eli.mit@hotmail.co בר אילן 53 הרצליה     544714199

18449 חביבה אליאסיאן 65370215 havivae@walla.co/4 מבשרת ציוןשדרות החושן     528445220

18450 ג'ני אבן 14858047 jenny_even1@wa תמר עין תמר עין 86902 86551625 5.24E+08 86551625

18451 ג'ני אבן 14858047 jenny_even1@wa עין תמר עין תמר 86902   86551625 5.24E+08 86551625

18452 נונה פוריץ 3.09E+08 nonapur@gmail.co מחל 5 דירה 6 קרית חיים 26386   544791763 48701495

18453 נונה פוריץ 3.09E+08 nonapur@gmail.co מחל 5 קרית חיים 26386   544791763 48701495

18454 גבי הרצנו 27765239 beatrice77@walla זמנהוף 24 תל אביב     544671164

18455 גבי הרצנו 27765239 beatrice77@walla זמנהוף 24 תל אביב     544671164

18456 אוהד דמרי 42826156 ohademri@gmail.c עמישב 28 תל אביב 67191   542581622 7.75E+08

18457 אוהד דמרי 42826156 ohademri@gmail.c עמישב 28 תל אביב 67191   542581622 7.75E+08

18458 אריק יודין 3.09E+08 yudarik@gmail.co הרב קוק 56/24 נתניה 42261   054‐6890611 5.08E+08

18459 אריק יודין 3.09E+08 yudarik@gmail.co הרב קוק 56/24 נתניה 42261   054‐6890611 5.08E+08

18460 רלי כהן 32192809 relifel@gmail.com אמנון ותמר 20 רמת גן 52365   522651833 7.75E+08

18461 שלי נביא זיידמן 33097874 shellynavi@bezeq 2 שדמה 76855   546206202 5.46E+08

18462 שלי נביא זיידמן 33097874 shellynavi@bezeq 2 שדמה 76855   546206202 5.46E+08

18463 מרק איכלר 65892721 eichlerar@isdn.ne שד .גולדה מאיר נתניה     09‐8358942 052‐26446 09‐8357234

18464 מרק איכלר 65892721 eichlerar@isdn.ne שד .גולדה מאיר נתניה     09‐8358942 052‐26446 09‐8357234

18465 מרק איכלר 65892721 eichlerar@isdn.ne שד .גולדה מאיר נתניה 42345   09‐8358942 052‐26446 09‐8357234

18466 מרק איכלר 65892721 eichlerar@isdn.ne2 שד.גולדה מאיר נתניה 42345   09‐8358942 052‐26446 09‐8357234

18467 מיכאל עמר 28408938 samganon@walla. נווה אנווה איתן קיבוץ 10840   46063553 5.29E+08 46481053

18468 לאה בנטור 60256146 l_bentur@rambam דולב 61 ב קיסריה 38900   04‐6264660

18469 לאה בנטור 60256146 l_bentur@rambam דולב 61 ב קיסריה 38900   04‐6264660

18470 לאה בנטור 60256146 l_bentur@rambam דולב 61 ב קיסריה 38900   04‐6264660

18471 פארס שמס 80929896 wa_sh983@hotma57 בוקעאתא ת.ד בוקעאתא 2437   507753351 46982378

18472 פארס שמס 80929896 wa_sh983@hotma57 בוקעאתא ת.ד בוקעאתא 2437   507753351 46982378

18473 יעל אלמוג 24803579 almog518@zahav. חרצית 518 מבועים 85360   052‐8742641 057‐81214 057‐7940475

18474 סמי רנרט 26966267 www.samirenart@96 מפרץ שלמה חולון     505483583

18475 סמי רנרט 26966267 www.samirenart@96 מפרץ שלמה חולון     505483583

18476 סמי נסים 72157944 hirol@zahav.net.il אשחר אשחר 20196   505919293

18477 סמי נסים 72157944 hirol@zahav.net.il אשחר אשחר 20196   505919293

18478 מאיה ג'אנה 14807978 mayamg5@gmail. הסביון 21 אור יהודה 60360   35336797 5.08E+08

18479 ג'ורג'ט חנא 26352831 georgette.hannah@ הרב כלפון 17 חיפה 35510   545424024

18480 קורן זיצר 3.04E+08 koren1919@walla חווה לוצקי 9 רחובות     524772300

18481 קורן זיצר 3.04E+08 koren1919@walla חווה לוצקי 9 רחובות     524772300

18482 ולד ניר 38617064 nirwald@yahoo.co בקעת צין 7 כפר סבא 44636   547571737

18483 רועי גלאם 66026675 glamroi@gmail.co גבעת דאונס 32 חיפה 34345   526876856 7.73E+08

18484 milka malki 37271053 malki@merav.net 0 מירב 19148   46539002 5.25E+08

18485 milka malki 37271053 malki@merav.net 0 מירב 19148   46539002 5.25E+08

18486 שלמה גולד 59356864 sagold@netvision. פה נוף 69 מורשת 20186   544973663 49999069

18487 שלמה גולד 59356864 sagold@netvision. פה נוף 69 מורשת 20186   544973663 49999069

18488 עודד שרון 10009082 odedan@gmail.co גולומב 8 רמת השרון 47414   03‐5493983 052‐37659 077‐5493983

18489 יעל עשת 55403224 yaelshva@walla.co77 אלכסנדר זייד קרית חיים 26301   505734796

18490 יוסי גורדין 11108230 yossi.gordin@gma קרית ביאליקהדקלים 19א/4     547888099

18491 סבסטיאן בלוך 3.05E+08 sebastian.bloch@g1/29 שאול המלך קרית אונו 55654   054‐9000331 050‐76487

18492 יונתן שרייבר 3E+08 yonatanmn@gma נילי 3 ירושלים 92548   525674858 25669242

18493 יונתן שרייבר 3E+08 yonatanmn@gma נילי 3 ירושלים 92548   525674858 25669242

18494 חיים אשכנזי 56149784 haim1360@orang נעמ"ת 22/6 חיפה     057‐7731490

18495 נורית יודוביץ 55359301 n2001y@gmail.co הזמיר 22/4 קרית אונו 55507   36355167 5.27E+08

18496 נורית יודוביץ 55359301 n2001y@gmail.co הזמיר 22/4 קרית אונו 55507   36355167 5.27E+08



18497 יפית וינטורה 40307183 yafit_ben8@walla 12\15 בני משה רחובות     543048244 5.43E+08 39688223

18498 יפית וינטורה 40307183 yafit_ben8@walla 12\15 בני משה רחובות     543048244 5.43E+08 39688223

18499 יוסף שוגן 55821672 shogan9@walla.co ת'ד 474 כפר קמא 15235   508769221

18500 יוסף שוגן 55821672 shogan9@walla.co ת'ד 474 כפר קמא 15235   508769221

18501 אהוד בן לולו 25069451 ehudb10@walla.c ובר משה 18\4 אשקלון     86843438 5.07E+08 86843438

18502 אור ברק 3.01E+08 or_barak@nana.co יקינתון 16א נתניה 42207   09‐8659502 054‐44572

18503 אברהם צבי 8491938 zvikaav@gmail.com קבוצת כנרתקבוצת כנרת 15118   054‐6214975 04‐6750677

18504 אברהם צבי 8491938 zvikaav@gmail.com קבוצת כנרתקבוצת כנרת 15118   054‐6214975 04‐6750677

18505 חגית ליכטיג קורן 59030528 hagitkl@gat.ci.il מושב משמר214 40695   549001830

18506 חגית ליכטיג קורן 59030528 hagitkl@gat.ci.il מושב משמר214 40695   549001830

18507 רוני גמליאל 22574552 roni.gamliel@gma חנה אברך 11 רחובות 76410   524006265

18508 רוני גמליאל 22574552 roni.gamliel@gma חנה אברך 11 רחובות 76410   524006265

18509 אילת אורון 7733520 eilatoron@gmail.c הפרדס 10 תל מונד 40600   522469918

18510 אילת אורון 7733520 eilatoron@gmail.c הפרדס 10 תל מונד 40600   522469918

18511 דוד גיימן 3.09E+08 DAVIDH@TEMPO.אמנון ותמר,7ג,'ד נתניה 42202   09‐8613907 054‐76450

18512 רחל שקרג'י 40714818 smrty@walla.co.il רחל אמנו 48 א' ירושלים 93228   544780791

18513 סיימן בנדרסקי 3.07E+08 simon.ben@gmail יקנעם עיליתיער אודם 10 20692   548155551 49891639

18514 סיימן בנדרסקי 3.07E+08 simon.ben@gmail יקנעם עיליתיער אודם 10 20692   548155551 49891639

18515 מוטי אורן 27878404 moti@yarpa.co.il דגניה 87 נתניה 42376   524216439 7.73E+08

18516 נחי רוט 38085296 nechi@besht.org.i7 אריה בן אליעזר פתח 49372   777908992 5.48E+08

18517 שחר וינריב 2.01E+08 wienrib@gmail.co ורד 90 מכבים     508363230

18518 גונן ברקן 25107434 gonenbarkan@123 נוף 72 ערד 89069   542558823 5.26E+08 7.77E+08

18519 גונן ברקן 25107434 gonenbarkan@123 נוף 72 ערד 89069   542558823 7.77E+08 7.77E+08

18520 גידי בשארי 59107045 zohara11@013.ne סירני 1/4 ירושלים 96822   26432540 5.47E+08

18521 רונית דניאלי 22110134 da878@walla.com אחד העם 44 הרצליה 46385   052‐6120046

18522 רונית דניאלי 22110134 da878@walla.com אחד העם 44 הרצליה 46385   052‐6120046

18523 רועי ערוסי 36420958 rarusi23@walla.co האשכולית 9 בית דגן 50200   524662935

18524 יאיר גלר 33529447 yair.galler@gmail.זאב גלר 11 דירה כפר סבא 44261   054‐7933082 052‐85562

18525 אורית פלד 25205063 didi45gurl@yahoo הצבר 20 פרדסיה     542209389

18526 משה קניג 52051992 kenmo@walla.com הברקן 2 ראשל"צ 75437   544507877 077‐96235

18527 דנית אמיר 34827758 amirdanit@gmail.c הגפן 10 רמת גן 52546   052‐22538776 050‐65646 03‐7514213

18528 מסעוד חמדאן 56256175 mhamdan@resear ראשי 79 עספיא     48391053

18529 מסעוד חמדאן 56256175 mhamdan@resear ראשי 79 עספיא     48391053

18530 אריק קקון 24592743 arikperach@bezeq קרית שמונהמנחם בגין 11633   46941088 5.29E+08

18531 אולג כוגן 3.05E+08 olegka23@gmail.c העליה 14/3 ראש העין 48590   544211497 39011415

18532 אולג כוגן 3.05E+08 olegka23@gmail.c 14/3 העליה העין ראש 48590 544211497 39011415

18533 רחל שמש 51102358 r_shemesh@ramb0 משעול הגפנים עתלית 30300   050‐2065944

18534 רחל שמש 51102358 r_shemesh@ramb0 משעול הגפנים עתלית 30300   050‐2065944

18535 Mila Mints 3.13E+08 abaaabbb1@gmai המרד 43 באר‐שבע 84679   08‐6490057

18536 Mila Mints 3.13E+08 abaaabbb1@gmai המרד 43 באר‐שבע 84679   08‐6490057

18537 עפר קנדל 25209388 kendell@gmail.com הגליל 77 חיפה     528232032

18538 דורון מנצור 25057738 doronmantzur@gm חרוב 12 זכרון יעקב     054‐9984499 074‐703‐66

18539 חלי פרץ 40906570 heli_tab@walla.co התבור 37/2 גן יבנה     544871739

18540 חלי פרץ 40906570 heli_tab@walla.co התבור 37/2 גן יבנה     544871739

18541 דוד קצנלבוכן 32706525 dudipnini10@g.co מגדל העמקנוף העמק 8     527654057

18542 אלכסנדר קריבוש 3.12E+08 alex9555@bezeqin השקד 7 רמת ישי 30095   544798920

18543 אלכסנדר קריבוש 3.12E+08 alex9555@bezeqin השקד 7 רמת ישי 30095   544798920

18544 רון שמעוני 36654770 e3r41@hotmail.co השיטה 28 חדרה     050‐7597640

18545 דמיטרי פיבנב 3.13E+08 dimonpi@gmail.co בן גוריון 41 הוד השרון 45200   545305094

18546 vitaly magdalich 3.22E+08 kycoxtak@gmail.c david ha meleh or aqiva 30600   547657447

18547 vitaly magdalich 3.22E+08 kycoxtak@gmail.c david ha meleh or aqiva 30600   547657447

18548 אבי אורנשטיין 36011328 aviorenstein@gma הבנים 115 נס ציונה     546608870

18549 אבי אורנשטיין 36011328 aviorenstein@gma הבנים 115 נס ציונה     546608870

18550 מיכאל כהנים 34717777 mikoco@walla.co. ירושלים 43 בני ברק 51443   35702180 5.27E+08

18551 מיכאל כהנים 34717777 mikoco@walla.co. ירושלים 43 בני ברק 51443   35702180 5.27E+08

18552 אייל עומר 5965876 eyalshira@neto.ne עמק החולה 41 מודיעין 71709   077‐3003399 052‐34616

18553 ציפי שטרן 29725736 tzippy_stern@wal רש"י 73/15 ירושלים 94465   02‐5023780 5.48E+08 02‐6541854

18554 ציפי שטרן 29725736 tzippy_stern@wal רש"י 73/15 ירושלים 94465   02‐5023780 5.48E+08 02‐6541854

18555 אריה שקד ‐מנדל 5951082 lednamhs@bezeq רח 'הרופא .3 חיפה 34367   8247238 5.29E+08

18556 אריה שקד ‐מנדל 5951082 lednamhs@bezeq רח 'הרופא .3 חיפה 34367   8247238 5.29E+08

18557 אריאן לוריא 21891387 arian_lurie@hotm שור 887/20 אילת 88100   546388488

18558 אורן אנגל 27338813 oengel@mindcti.c לאה 8 חיפה 34403   523740993 7.74E+08

18559 אורן אלמגור 66617002 aalmagor@netvisi גבעת שמוארחבת אילן 2 54056   547939277

18560 אורן אלמגור 66617002 aalmagor@netvisi גבעת שמוארחבת אילן 2 54056   547939277

אסתר סטלה18561 יוסף 79430286 stellaester@walla. דוב הוז 8 בת‐ים 59494   544494189

18562 משה ברניקר 32068215 berniker@netvisio22 יהודה המכבי אפרת     29932296

18563 משה ברניקר 32068215 berniker@netvisio22 יהודה המכבי אפרת     29932296

18564 יבגני בסין 3.07E+08 e_basin@hotmail. רש"י 15א חיפה     547975544

18565 רגב חיריק 25203019 rigvo73@gmail.co גבעת שמואמנחם בגין 9/28 54221   546600751

18566 שבתאי אלול 66077595 sahbi.e9@gmail.co קרית ביאליקחיים 16     544770016

18567 שבתאי אלול 66077595 sahbi.e9@gmail.co קרית ביאליקחיים 16     544770016

18568 שגיא בכור 25755430 sbehore@012.net לוע הארי 42 יבנה     050‐5647820

18569 שגיא בכור 25755430 sbehore@012.net לוע הארי 42 יבנה     050‐5647820

18570 איתי גור‐אריה 27848878 gur‐arie@013.net ‐ עצמון 20170   04‐9998151 054‐65551

18571 יהודה פרנק 3.01E+08 yehudafrank@gma רמב"ם 41 בני ברק 51307   549259190

18572 ttt ttt 6.76E+08 e@glka.co.il ttrfff ttttt     03 5555555

18573 אפרת בוכריס 33872466 efiboo@gmail.com האצ"ל 2 קרית גת     08‐6887541

18574 אסף בלס 32119430 asafb@iscar.co.il סוקולוב 22א נהריה 22424   49970071 5.45E+08

18575 יצחק משיח 22092522 im@starsoft.co.il שדי חמד 21/4 מודיעין עילי     08‐9166610 0525‐2817

18576 יצחק משיח 22092522 im@starsoft.co.il שדי חמד 21/4 מודיעין עילי     08‐9166610 0525‐2817

18577 דורון ואקנין 23711146 vaknin33@bezeqin האופק 19 עפולה 16500   46444555 5.07E+08 46545555

18578 דורון ואקנין 23711146 vaknin33@bezeqin האופק 19 עפולה 16500   46444555 5.07E+08 46545555



18579 קובי שמואלי 57744104 kobi@pais.co.il ארנון 25 רמת גן 52254   544694301

18580 קובי שמואלי 57744104 kobi@pais.co.il ארנון 25 רמת גן 52254   544694301

18581 אילן גנון 23022387 cilgmh@towersem יובלים 3 שמשית 17906   04‐6021521 0522‐7728

18582 דורון גורן 56612856 DORON_GOR@BE רמבם 52 רעננה     528904034

18583 יוסי גנון 37642527 ganon1@walla.co. תפוז 5/8 פרדס חנה     504004793

18584 סיגל קריגל 22196083 sigal@elbit.co.il עין הוד עין הוד 30890   054‐9995139

18585 אייל קלינגבייל 58828443 eyalkli@gmail.com יעקב 34 רחובות 76262   545327373

18586 ישי אנגלסברג 25030644 yenglesberg@gma מבצע קדש 5 נס ציונה 74099   524700042

18587 ישי אנגלסברג 25030644 yenglesberg@gma מבצע קדש 5 נס ציונה 74099   524700042

18588 אלמוג חסן 40840589 moralm1@walla.c9 מרבד הקסמים אבן יהודה     507406049

18589 לב בקר 3.08E+08 levb@inbox.ru מרה 18/10 ירושליים     528972766

18590 יורי פרנקלך 3.12E+08 yurkaf@gmail.com שיזף 14/21 ערד 89057   548885620

18591 יורי פרנקלך 3.12E+08 yurkaf@gmail.com שיזף 14/21 ערד 89057   548885620

18592 אלי בן ברוך 53318614 eliebb@bezeqint.n נוף הכרמל 32 קרית אתא 28074   525925050 48454453

18593 נטליה קליוגה 3.18E+08 natalek@walla.com חרות 40ב רמת גן     527726491 5.46E+08

18594 טובה הרניק 71134142 hernik7@gmail.co קרית ביאליקהתאנים 12     524290468

18595 הילה עזר 34539635 hilahilla@hotmail. מבשרת ציוןששת הימים 24 90805   02‐5333153

18596 הילה עזר 34539635 hilahilla@hotmail. מבשרת ציוןששת הימים 24 90805   02‐5333153

18597 יואב שלו 11945631 yoavshalev1@gma גבעת שמוארחבת אילן 8 54056   544511614 35321055 35321055

18598 יואב שלו 11945631 yoavshalev1@gma גבעת שמוארחבת אילן 8 54056   544511614 35321055 35321055

18599 מוטי פניה 23797707 motyf@hotmail.co חוגלה להבים 85338   054‐7886413 08‐651981

18600 מוטי פניה 23797707 motyf@hotmail.co חוגלה להבים 85338   054‐7886413 08‐651981

18601 יואב קרן 54153622 keren‐yo@bezeqin כליל החורש 16 חיפה 34653   549255065

18602 יואב קרן 54153622 keren‐yo@bezeqin כליל החורש 16 חיפה 34653   549255065

18603 בנימין טלייב 3.05E+08 talav68@012.net.i יהודה הלוי 21 אור עקיבא 30600   546783510 5.45E+08

18604 arik raz 25756677 arik.r001@gmail.cmisha'ol hagfana'tlit 30300   542372130

18605 יהודה מלאך 51224475 ugb32@walla.com צבעוני 11 ב' חיפה     577625936

18606 יהודה מלאך 51224475 ugb32@walla.com צבעוני 11 ב' חיפה     577625936

18607 סהר קדם 29430139 SAHARKEDEM@G מושב הבונים הבונים 30845   052‐2255463 04‐629951 04‐6299543

18608 רמי אשר 27379460 ramiasher@bezeq אצ"ל 4 רמת‐גן 52274   054‐7777114 03‐674620 03‐5771359

18609 קורינה בראונשטיין 15568256 corinna@nonstop יסמין 10 פרדסיה     052‐3855951

18610 אנדרי סמילוביצקי 3.18E+08 andrei1980@ramb אלי כהן 4 חולון     544460025

18611 עסאם מנסור 23176381 es.mn@windowsli אלכרום נצרת 16000   46466138 5.28E+08

18612 עסאם מנסור 23176381 es.mn@windowsli אלכרום נצרת 16000   46466138 5.28E+08

18613 לריסה פיודורוב 3.22E+08 gena_xxx@ramble שפירא 56 פ"ת     39088067 5.46E+08

18614 רם דרורי 22315998 ram@arkal.com הפרדס שערים בית 04‐9831440

18615 יהושע בר‐נחום 904417 tomtibar@gmail.c ישפה 51 מבשרת ציון     25792299

18616 אנדרי סמילוביצקי 3.18E+08 andrei1980@ramb אלי כהן 4 חולון     544460025

18617 ליבי זנגי 27227149 guyz@barak.net.ilטירת צבי 9 דירה ראשון לציון     544355222 36292027

18618 שלמה לבנטר 22307367 sl251494@zahav.n סיגלית 22 ב מזכרת בתי 76804   052‐3251494 89353346 03‐9565549

18619 שלמה לבנטר 22307367 sl251494@zahav.n סיגלית 22 ב מזכרת בתי 76804   052‐3251494 89353346 03‐9565549

18620 yael raz 59238683 craz@il.ibm.com המכבים 108 שהם     507292002 39793024

18621 evgeny mirovsky 3.09E+08 supermax@bezeq masarik19 bat yam 59442   03 6582971

18622 evgeny mirovsky 3.09E+08 supermax@bezeq masarik19 bat yam 59442   03 6582971

18623 אורן אקרמן 51968527 oren@inz.org.il מיכאל חזני 1/25 באר שבע 84480   08‐6105025

18624 אורן אקרמן 51968527 oren@inz.org.il מיכאל חזני 1/25 באר שבע 84480   08‐6105025

18625 יוסי ק 27109099 josseppe@hotmai פרופ 'שור 23 תל אביב     528875751

18626 אמנון כהנוב 57308314 ark.office@gmail.c תלתן 15 רמת ישי 30095   49833001 5.02E+08 49531994

18627 משה קוקס 8508566 kux5368@netvisio הצור 21 מעלה אדומ 98556   052‐2862272

18628 שאבי בן דוד 23927288 lidar_ch@walla.co שלוסברג 1\59 חיפה 35840   04‐8332726 050‐53968 04‐8211649

18629 חני חיל ‐5.6E+07 hhail1@walla.co.il שקצר 25 חדרה     508841959

18630 מרינה אלתרמן 3.07E+08 marinagorelik@gm דובנוב חיפה     544368310

18631 אלכס שפולנסקי 3.04E+08 Ale_sh2@walla.co עוגב 6/4 ראש העין 48600   507365136 39014270

18632 יהושע אליהו 54754973 eliyahu2203@hotmגשר הדרך כליל החורש קיבוץ 22815   49922774 5.45E+08 49923967

18633 אסף בן‐זקן 65758930 assafbz@gmail.com שלום אש 8 כפר סבא 44255   547259425 5.45E+08

18634 אסף בן‐זקן 65758930 assafbz@gmail.com שלום אש 8 כפר סבא 44255   547259425 5.45E+08

18635 אשר אהרוני 68846047 ashera@aacintern החצבים 28 רמת ישי 30095   052‐3931674 04‐983013 04‐9532686

18636 גיא לוי 40430605 guylevi80@gmail.c החומש 19 הוד השרון 45287   502143592

18637 בן טרופר 3.02E+08 bentroper@walla. שדה אליהו שדה אליהו 10810   546640244 46096587

18638 בן טרופר 3.02E+08 bentroper@walla. שדה אליהו שדה אליהו 10810   546640244 46096587

18639 ניר וידר 31463821 karin_222@hotma שמשון 4ב ירושלים     526208575

18640 ניר וידר 31463821 karin_222@hotma שמשון 4ב ירושלים     526208575

18641 מוטי פלג 9518143 pm9518143@gma00 הרברט סמואל חדרה     077‐7933522

18642 דורון גורן 56612856 DORON_GOR@BE רמבם 52 רעננה 43602   528904034

18643 עומר מרזל 36944437 roseomer@gmail.c קדושי בלזן 12 חולון     774244164

18644 itsik bensal 22658413 itsikb@delta.co.il הסייפן 514 עכו     547882228

18645 אמיר ששון 31801392 sasson.amir@gma גולדמן 8 חיפה     547612195

18646 aharon havdala 9206533 havron@walla.co. סייפן 9 יבנה 81512   523995135

18647 יורם גורמן 5332838 talee1@bezeqint.n הקמה 22 גבעת עדה     04‐6389758

18648 יורם גורמן 5332838 talee1@bezeqint.n הקמה 22 גבעת עדה     04‐6389758

18649 שלמה צורי 28488427 shlom.ts@gmail.co האורן116 קרית אתא 28023   523824683

18650 שלמה צורי 28488427 shlom.ts@gmail.co האורן116 קרית אתא 28023   523824683

18651 יותם ורד 28630408 yotam_v@hotmai דוד אלעזר 3/4 קרית טבעון     523231097

18652 יותם ורד 28630408 yotam_v@hotmai דוד אלעזר 3/4 קרית טבעון     523231097

18653 איתן בילו 30127245 eitanbilu@walla.co נעמי 16 חיפה 34405   48388995 5.44E+08

18654 מרין ליבמן 16418717 marin279@gmail.c טאגור 53 תל אביב     503451345

18655 מרין ליבמן 16418717 marin279@gmail.c טאגור 53 תל אביב     503451345

18656 סימה טולדנו 65531196 haim7873@walla. אביתר הכהן 20 באר שבע 84511   548008307

18657 סימה טולדנו 65531196 haim7873@walla. אביתר הכהן 20 באר שבע 84511   548008307

18658 רואי גאולי 43184316 roi.geuli@gmail.co אז"ר 145 כפר סבא     054‐4433857

18659 רואי גאולי 43184316 roi.geuli@gmail.co אז"ר 145 כפר סבא     054‐4433857

18660 איתי כהן 21806385 shekel2000@gmai הנרקיס 2 רעננה 43723   545829292 97481044



18661 לימור אליאס 27226976 limor@assuta.com ראשון לציון ראשון לציון     528304246

18662 לימור אליאס 27226976 limor@assuta.com ראשון לציון ראשון לציון     528304246

18663 רחל דראל 56200462 roni1@zahav.net.i מגידו 6 תל‐אביב 64387   03‐5227229 054‐25209 03‐5271517

18664 רחל דראל 56200462 roni1@zahav.net.i מגידו 6 תל‐אביב 64387   03‐5227229 054‐25209 03‐5271517

18665 אורית אוחנה 27841469 ohanaorit@gmail. שדמות שדמות מחו 10932   507729280

18666 אורית אוחנה 27841469 ohanaorit@gmail. שדמות שדמות מחו 10932   507729280

18667 אמיר שטרית 27174671 amirarch@013.net הספיר 10 תל מונד     523339997

18668 רקפת רובין 36391761 rrubin22@walla.coכפר הדסה נעורים בית ינאי     545586925 5.23E+08

18669 רקפת רובין 36391761 rrubin22@walla.coכפר הדסה נעורים בית ינאי     545586925 5.23E+08

18670 אסף וידבסקי 25013160 avidavsky@hotma מנחם בגין 5 קרית אונו 55523   052‐6964878

18671 אברהם קימל 36190452 avik52@gmail.comגבעת‐שמואישיבת בני עקיבא 54011   03‐5320904 050‐69091

18672 אוהד מצא 28142990 ohadi1@hotmail.c שלאיין 3 ירושלים     547882177 5.47E+08

18673 עידו צמח 21479449 ido221@walla.co.i הרקפת 20 חגור 45870   542226889 5.43E+08

18674 אסתר מטסרו 9438912 esther4esther47@8 שושנת הכרמל חיפה 34322   48374486

אוחיון אברה18675 אוחיון 17039512 EYALOCH@BEZEQ0 יוספטל 5 דירה רמלה 72335   9235898 08 052‐29011 08‐9239410

אוחיון אברה18676 אוחיון 17039512 EYALOCH@BEZEQ0 יןספטל 5 דירה רמלה 72335   9235898 08 052‐29011 08‐9239410

18677 נטלי ואהבה 21644406 Natali‐vahaba@ho לוי אשכול 55 כפר סבא     523136900 5.23E+08

18678 יובל ענבר 66547845 yuval_inbar@hotm ד.נ .מנשה שקד 37862   528928067

18679 אלינור כדורי 66123571 odel20050@walla דרך המשחררים באר שבע 84344   775240957 5.24E+08

18680 Sergey Krasnitsky 3.19E+08 redsoft@hotmail.r6 אוסקר שינדלר בת ים 59303   545331803

18681 מוחמד מחאגנה 33703448 layanmo@gmail.coמבצע ברוש בניין באר שבע     523432325

18682 מוחמד מחאגנה 33703448 layanmo@gmail.coמבצע ברוש בניין באר שבע     523432325

18683 אורית אוחנה 27841469 ohanaorit@gmail. שדמות מחולה שדמות מחו     507729280

18684 sahlom belams 60392669 boazagmli@walla. חוף הכרמל 9 חדרה 38500   773350738

18685 sahlom belams 60392669 boazagmli@walla. חוף הכרמל 9 חדרה 38500   773350738

18686 רוית דרור 35847623 ravith@zvulun.co. פייר רנואר 13 קרית אתא 28000   523719216

18687 רוית דרור 35847623 ravith@zvulun.co. פייר רנואר 13 אתא קרית 28000   523719216

18688 מתן פורטל 3E+08 matanporti@walla26/1 הר הצופים קריית שמונ     546757111

18689 מיקי דיאמנטשטי 34815993 mdiaman@gmail.c השומרים 27 קרית טבעון 36034   545244144

18690 משה אברזל 68033398 abergel3@walla.co17 כנסת ישראל פתח תקווה 49244   549252583

18691 משה אברזל 68033398 abergel3@walla.co17 כנסת ישראל פתח תקווה 49244   549252583

18692 מיכאל מז'בינסקי 3.06E+08 michael.mezh@gm יעקוב סופר 4 ראשל"צ     527201153

18693 אברהם דרנגר 22641351 avrahamd@nana.c מינץ 39 ירושלים 97292   25864244 5.04E+08 25825537

18694 אברהם דרנגר 22641351 avrahamd@nana.c מינץ 39 ירושלים 97292   25864244 5.04E+08 25825537

18695 יואב יוסוביץ 40139461 yoavyoso@gmail.c שוורץ 4 רעננה     054‐6267669

18696 טמש ברזי 3.33E+08 tberzi@gmail.com 22 קטמון כובשי ירושלים 543026957

18697 אמנון ויזל 27884519 amnonw@gmail.cברכה ,ד.נ .לב הש ברכה 44835   524008713

18698 אמנון ויזל 27884519 amnonw@gmail.cברכה ,ד.נ .לב הש ברכה 44835   524008713

18699 חן דקל 52972940 chen8ayal@gmail. המלבן 10/3 גבעתיים     506531571

18700 פנחס גרופר 44321339 gruperp@walla.co 6א העליה נהריה 22001   04‐9924640 052‐69246

18701 פנחס גרופר 44321339 gruperp@walla.co 6א העליה נהריה 22001   04‐9924640 052‐69246

18702 דני קמינסקי 6172522 danyk@zahav.net. פלמח 61 חיפה 34973   48246206

18703 יהודה מאיר זינגר 33775792 shulizinger@gmail אופירה 4/3 ירושלים     25327312 5.48E+08

18704 יהודה מאיר זינגר 33775792 shulizinger@gmail אופירה 4/3 ירושלים     25327312 5.48E+08

18705 jenny hazan 3.11E+08 jenni.ilje@gmail.coharav shrem 8 jerusalem     542404168

18706 jenny hazan 3.11E+08 jenni.ilje@gmail.coharav shrem 8 jerusalem     542404168

18707 מאיר אברהם 52184413 meiravra@gmail.c הושע 15 בני ברק 51364   03‐5707227 1.53E+10

18708 מאיר אברהם 52184413 meiravra@gmail.c הושע 15 בני ברק 51364   03‐5707227 1.53E+10

18709 יהונתן ורט 57543662 vertj@bezeqint.ne ראול ולנברג 31 חיפה 34990   578183105 5.09E+08

18710 Vlad Erlikh 3.09E+08 erlikh1@walla.comBareket st. 20/7Holon 58444   050‐8123873 050‐81238

18711 זאב טאוב 56792831 tzeev84@walla.co רמים 59 ח' כרמיאל     544911746

18712 דוד פרץ 35981752 david79ster@gma אחד העם 59 אשדוד 77506   526080920

18713 יונתן שטרן 3.18E+08 yoni@sitsite.com גבעת שמואעוזיאל 25     35324455

18714 יונתן שטרן 3.18E+08 yoni@sitsite.com גבעת שמואעוזיאל 25     35324455

18715 אורלי עינת 67217653 einator@zahav.ne הכבאים 20 רמת גן     052‐3950651 5.06E+08

18716 אורלי עינת 67217653 einator@zahav.ne הכבאים 20 רמת גן     052‐3950651 5.06E+08

18717 דותן זיסקינד 62899786 dotanz@gmail.com גבע 4 גבעתיים 53316   545881908

18718 ישראל בן יקר 2250248 ibn@012.net.il קדמה 18 כרכור 37000   052‐2401802

18719 סתיו צור 3.06E+08 stavzur@walla.com בשמת 15 שוהם 60850   077‐7977283

18720 alexander fabrikant 3.07E+08 alex_fa@walla.co. danino 14/12 akko     549900105

18721 נתן לוי 8913378 nlevy1@netvision. יהלום 6/4 פרדס חנה 37026   04‐6230815 054‐47800 153‐4‐6230815

18722 shai amar 66413923 shai034@walla.co53 מושב עמי עוז עמי עוז     547777925

18723 תמר מרציפר 3E+08 tamar@ornit.com קיבוץ אור הנר אור הנר 79190   507250647 86802514 86611380

18724 ישראל הפנר 22343859 sovin@012.net.il מוהליבר 12 בת‐ים 59624   03‐5527635 052‐88823

18725 ישראל הפנר 22343859 sovin@012.net.il מוהליבר 12 בת‐ים 59624   03‐5527635 052‐88823

18726 זאב וינטר 28454742 arielavin@bezeqinהגאון הבן איש ח רחובות     057‐7281732 08‐9479999

18727 זאב וינטר 28454742 arielavin@bezeqinהגאון הבן איש ח רחובות     057‐7281732 08‐9479999

18728 אורי לוי 29516507 ori@tlg‐exhibits.co מושב צופיתהאילנות 7 44925   054‐4353549 1.54E+11

18729 אורי לוי 29516507 ori@tlg‐exhibits.co מושב צופיתהאילנות 7 44925   054‐4353549 1.54E+11

18730 irena markman 3.14E+08 almarkman@yaho הציונות41.41 אשדוד 77456   777661302 5.06E+08

18731 רונית מזרחי 22771703 SHAYRONIT@WALהראל 17 רחובות רחובות     523327261

18732 רונית מזרחי 22771703 SHAYRONIT@WALהראל 17 רחובות רחובות     523327261

18733 מיה ענבר 3E+08 mayain2@gmail.co הראשונים 4 בית יצחק     545940110

18734 אנדריי בלגורודסקי 3.07E+08 piguint@gmail.com30/31 שרת משה אשקלון 78493   577678399

18735 אנדריי בלגורודסקי 3.07E+08 piguint@gmail.com30/31 שרת משה אשקלון 78493   577678399

18736 משה שקד 50036748 moshe@shaked.o שמעוני 54 ירושלים 92630   054‐4435898 להתקשר נא 1230 אחרי
18737 משה שקד 50036748 moshe@shaked.o שמעוני 54 ירושלים 92630   054‐4435898 להתקשר נא 1230 אחרי
18738 טינה בלומו 13287370 tina@ipatent.co.il יצחק שדה 7 זכרון יעקב 30900   052‐555‐0030 054‐227‐48

18739 טינה בלומו 13287370 tina@ipatent.co.il יצחק שדה 7 זכרון יעקב 30900   052‐555‐0030 054‐227‐48

18740 רומן בננסון 3.04E+08 yarimchik@gmail.c הלוטם 4 נשר 0   507471524

18741 רומן בננסון 3.04E+08 yarimchik@gmail.c הלוטם 4 נשר 0   507471524

18742 איתי וינטר 29093424 orit.winter@gmail הרימון 45 רינתיה 73165   508428191 5.23E+08



18743 איתי וינטר 29093424 orit.winter@gmail הרימון 45 רינתיה 73165   508428191 5.23E+08

18744 יריב חורי 25650458 1067503@walla.co ביריה על‐ידביריה 53 13805   502243050 7.77E+08

18745 שלומית גדליה 34066845 barak.shlomit@gm39 מושב פתחיה פתחיה     054‐2270550 054‐81490

18746 משה פוקס 64373223 fuchsi99@yahoo.c יהודה הלוי 35 כפר יונה 40300   98946920 5.78E+08 98946920

18747 ירון טרייבנד 24227050 yaron.traiband@g יקינטון 22 חיפה     528289306

18748 חי שושן 36317782 hai_s7@hotmail.c קדיש לוז 72 מוצקין 26408   503632211 5.07E+08

18749 תומר בשן 24549453 tomer.bashan@gm יסמין 99 שוהם 60850   544234870

18750 אוהד אלצפן 40479750 ohade10@gmail.c קרית ביאליקאצל 4 דירה 2     523133485 5.08E+08

18751 אוהד אלצפן 40479750 ohade10@gmail.c קרית ביאליקאצל 4 דירה 2     523133485 5.08E+08

18752 יעקב פרץ 40888216 kubap@walla.co.il28\18 רחל אימנו אשדוד     545400950 5.08E+08 88666667

18753 רן ונגרקו 31805468 vangerko@gat.org ד.נ .שדה גת קיבוץ גת 79565   08‐6871234 054‐42190

18754 אלמוג מסלם 33951765 almog.me@gmail. בילינסון 24 קרית חיים     542208693

18755 Raphael Furst 3.22E+08 rosenfl@012.net.iמשמר הגבול 10ג ירושלים     25896903 5.28E+08

18756 שלמה רכס 59184853 sreches@gmail.co5/6 דניאל ליפשיץ פתח תקוה 49776   077‐5004883 054‐32191

18757 Noemi t Rosenfeld 3.17E+08 rosenfl@012.net.iמשמר הגבול 10ג ירושלים     25826903

18758 Noemi nfeld Furst 3.17E+08 rosenfl@012.net.iמשמר הגבול 10ג ירושלים     25826903

18759 Noemi Rosenfeld 3.17E+08 rosenfl@012.net.i nahal dolev 44/Beth Shem     779524699 25826903

18760 יצחק רביב 8347072 tsachir@013.net.il האוזנר 4 תל אביב 69363   36999942 052‐32320

18761 יצחק רביב 8347072 tsachir@013.net.il האוזנר 4 תל אביב 69363   36999942 052‐32320

18762 שי רפאלי 24076069 shai_rephaeli@ya אלונים 30 קרית טבעון 36041   544268359

18763 aharon lowenstein 3.19E+08 aharonylea@wallaorev arad 89072   89972205 5.08E+08 89972205

18764 משה אפשטיין 51947463 mepshtain@gmail כחלית 11 יבנה 81501   89435840 5.43E+08

18765 משה אפשטיין 51947463 mepshtain@gmail כחלית 11 יבנה 81501   89435840 5.43E+08

18766 אוהד לימור 29278132 ohadli@nana10.co יאנוש קורצ'ק חיפה 34346   054‐5663205

18767 יניב בלפולסקי 37149010 belatech@gmail.co מרגלית 513 עדי     054‐9995276

18768 לאוניד גורביץ 3.09E+08 leonid115@gmail. נשר 11/3 ערד 80700   89955774 5.48E+08

18769 לאוניד גורביץ 3.09E+08 leonid115@gmail. נשר 11/3 ערד 80700   89955774 5.48E+08

18770 נורמה הוכשטט 64701055 naronov@gmail.co גולדשטיין 1 חולון     775615081 5.46E+08

18771 תמר ספיר 45455037 tami.sapir@teva.c רמבם 22 רעננה 42602   052‐2903448 03‐926764

18772 תמר ספיר 45455037 tami.sapir@teva.c רמבם 22 רעננה 42602   052‐2903448 03‐926764

18773 אביה וינר 34473090 aviaw@hotmail.co5/5 יהושע היצור ירושלים     02‐6310157 054‐68545

18774 חאלד חגאזי 39945894 mk_3_3_3@hotm.: רחוב צפוני ת.ד טמרה 30811   49945465 5.47E+08

18775 חאלד חגאזי 39945894 mk_3_3_3@hotm.: רחוב צפוני ת.ד טמרה 30811   49945465 5.47E+08

יקותיאל קלמ18776 הופמן 13741194 shira.miriam@gma29 מבוא מודיעים מבוא מודיע 73122   89264665 5.48E+08 89264665

18777 אלי שחר 56092257 eli6800@smile.net אשר ברש 2 ב' ראשון לציון 75785   578183930

18778 אלי שחר 56092257 eli6800@smile.net ב' 2 ברש אשר לציון ראשון 75785 578183930

18779 יואב מרק 24801540 markyo95@gmail. דוד רזיאל 6 ב גדרה 77000   578157698 88599240 88599240

18780 קרני בכר 35749323 karniba@gmail.co הכנרות 29 כוכב יאיר     549982256

18781 קרני בכר 35749323 karniba@gmail.co הכנרות 29 כוכב יאיר     549982256

18782 גלעד בן‐יקר 29522232 giladb@amdocs.co יהלום 1\58 מודיעין     052‐5522681

18783 עפר קנדל 25209388 kendelo@gmail.co הגליל 77 חיפה     528232032

18784 עפר קנדל 25209388 kendelo@gmail.co הגליל 77 חיפה     528232032

18785 קרן טולציס 36395598 kerensalomon@w25 חטיבת הנח"ל חדרה 38236   528923489

18786 קרן טולציס 36395598 kerensalomon@w25 חטיבת הנח"ל חדרה 38236   528923489

18787 אביחי אייזיק 22369425 avihaia@zahav.ne השיקמה 17 צורן 42823   507504082

18788 אביחי אייזיק 22369425 avihaia@zahav.ne השיקמה 17 צורן 42823   507504082

18789 איריס לוי חמדי 14205538 irisl@kkl.org.il רחמילביץ 146/7 ירושלים 97791   26560638 5.08E+08 26707344

18790 איריס לוי חמדי 14205538 irisl@kkl.org.il רחמילביץ 146/7 ירושלים 97791   26560638 5.08E+08 26707344

18791 דן שירון 28920833 dshirron@gmail.co הליבנה 7א גבעת עדה     054‐5750263 054‐57903

18792 ליאור הר‐ניר 31485246 harnirlupo@gmailהשר משה 3 דירה רמת גן     544473670

18793 ליאור הר‐ניר 31485246 harnirlupo@gmailהשר משה 3 דירה רמת גן     544473670

18794 שרית שפירא 32760423 sarit012@walla.co קדרון 10 חיפה     523444687

18795 אנדריי לוין 3.1E+08 andruha_l@yahoo עולי הגרדום 46 ראשון לציון     052‐6006814

18796 עמנואל קונר קרטן 31364599 emnlkrtn@netvisio נגבה 30 נס ציונה 74020   89409138 5.28E+08 7.78E+08

18797 ינון כהן 3.06E+08 incohen13 אל דוד 3 .ת.ד 07 תקוע 90908   542349022

18798 ינון כהן 3.06E+08 incohen13@gmail07 אל דוד 3 .ת.ד תקוע 90908   542349022

18799 ברק הילו 37264793 barakhilo25@wall נוף הכרמל 42 קרית אתא     48435354 5.29E+08

18800 ברק הילו 37264793 barakhilo25@wall נוף הכרמל 42 קרית אתא     48435354 5.29E+08

18801 איגור ריידלר 3.07E+08 igormail@gmail.co סנש 4 גבעתיים 53454   052‐6460050 050‐63901

18802 אלה אבנרי 28506210 ella141@012.net.i אירית 302 בנימינה     052‐7967434

18803 אלה אבנרי 28506210 ella141@012.net.i אירית 302 בנימינה     052‐7967434

18804 ליאור לייטנר 68481894 liorl1@bezeqint.neמושב תלמי אלעז מושב תלמי 38812   46376311 5.45E+08 46270954

18805 ליאור לייטנר 68481894 liorl1@bezeqint.neמושב תלמי אלעז מושב תלמי 38812   46376311 5.45E+08 46270954

18806 רינה לדין 64818537 rinal2@bezeqint.n פרץ חיות 1 תל אביב     03‐6293105 054‐49305

18807 מירי דדון 68503978 mirid123@walla.c2/3 חיים גרינפלד באר שבע 84176   522472479

18808 יוסף אזגי 22304414 azagi@012.net.il השקד 10 בנימינה     052‐7494003

18809 יוסף אזגי 22304414 azagi@012.net.il השקד 10 בנימינה     052‐7494003

18810 מעוז צור 58022831 dmtzur@zahav.ne אופיר גילון 20103   777081199 5.08E+08

18811 אלון מלכה 2.01E+08 alon3575@walla.c הזית 8/13 עכו 24405   49818091 5.75E+08

18812 ענבר קצבמן 39811740 inbarka22@walla. דרך עכו 37/5 קרית מוצקי     544979718 5.03E+08

18813 מנחם פרידמן 11894383 faaridman@walla. משק 167 כפר חב"ד     578113254

18814 מנחם פרידמן 11894383 faaridman@walla. משק 167 כפר חב"ד     578113254

18815 אלי אסולין 62840541 esulin@walla.co.il קרית שמונהמנחם בגין 121     524764135 46950968

18816 אלי אסולין 62840541 esulin@walla.co.il קרית שמונהמנחם בגין 121     524764135 46950968

18817 סלמה מיטרני 3.17E+08 selma100@013.ne הנורית 44 נתניה 42670   09‐8859408 052‐61775 09‐8859487

18818 טטיאנה וולושין 3.08E+08 voltat@hotmail.co יעקב דרויאן 4 רחובות 76574   054‐6597196

18819 ליאור אידל 33447913 ronibu@walla.com 34א שבי ציון     549235057

18820 יעקב דקל 56416241 dekel233@walla.c7 שד 'מנחם בגין יהוד 56478   054‐6565158

18821 יעל ליצ'י 28142545 yl@krr.co.il רמת רחל רמת רחל     507260676

18822 שלום לבקיבקר 39402912 sholem770@gmai השבעה 1‐218 צפת     549770475

18823 אסף משולם 36027142 assafm@gmail.comרינגלבלום 5 דירה באר שבע     542020487

18824 יהודה נאור 58489709 judanaor@walla.c רמבם 7 נס ציונה 74076   052‐6202260



18825 אילן בן אריה 22628184 ilan.nurit@gmail.c גבעות בר 24 גבעות בר     542083035

18826 אוריאל רוזן 1364801 baage@netvision. הזית 3 כרמי יוסף 99797   077‐5253292 5.45E+08 153‐8‐9286587

18827 רונן אופיר 24399735 rofir2007@gmail.c 4 מבקיעים 79125   052‐2747815

18828 רונן אופיר 24399735 rofir2007@gmail.c 4 מבקיעים 79125   052‐2747815

18829 אילן חברון 56816580 hevr@012.net.il מבשרת ציוןמצפה הבירה 30 90805   02‐5334364 054‐45369

18830 אילן חברון 56816580 hevr@012.net.il מבשרת ציוןמצפה הבירה 30 90805   02‐5334364 054‐45369

18831 פרחאת חלבי 59924910 halabi@colmobil.c ראשי 1 דאלית אל כ 30056   508332733 78395048

18832 פרחאת חלבי 59924910 halabi@colmobil.c ראשי 1 דאלית אל כ 30056   508332733 78395048

18833 יוליה שיפרין 3.06E+08 mishajulia@walla. הנדיב 3 הרצליה 46485   507307119 7.76E+08

18834 גיורא נוטקין 14422034 gnotkin@013.net חט 'הראל 18/63 מודיעין 71700   050‐7323756

18835 טטיאנה וולושין 3.08E+08 sadyuk@gmail.com יעקב דרויאן 4 רחובות 76574   546597196

18836 טטיאנה וולושין 3.08E+08 sadyuk@gmail.com יעקב דרויאן 4 רחובות 76574   546597196

18837 עמית דגן 32660821 amitdgn@hotmail גולומב 26 כפר סבא 44357   523699081 ‐ ‐

18838 ישי נדלר 34130898 snad@walla.co.il אוליפנט 1 חיפה     052‐3232177

18839 ליאור ליבוביץ 27235175 liorolga@bezeqint5 גרוטו אלכסנדר פתח תקוה     547640135

18840 ליאור ליבוביץ 27235175 liorolga@bezeqint5 גרוטו אלכסנדר פתח תקוה     547640135

18841 מרב בן עמי 3.01E+08 Merav181@gmail. אנה פרנק 29 26234     542441985

18842 אמיר זיידמן 57650384 amirzae@017.net. יקנעם עליתהבניאס 2 20692   49591086 5.47E+08

18843 מתן כהן 39120746 matirace@walla.co6‐12 מגדל העמקקרן היסוד     548020615

18844 מתן כהן 39120746 matirace@walla.co6‐12 מגדל העמקקרן היסוד     548020615

18845 נדב מאור דניאל 40367690 mnadav@motomaבן גוריון 13ב 'דיר כפר סבא 44257   779527270 5.09E+08 35652120

18846 נדב מאור דניאל 40367690 mnadav@motomaבן גוריון 13ב 'דיר כפר סבא 44257   779527270 5.09E+08 35652120

18847 מאיר שוק 2726941 meirshok@yahoo. מורן 22 תמרת     578202002

18848 מאיר שוק 2726941 meirshok@yahoo. מורן 22 תמרת     578202002

18849 אלכס פריאב 3.09E+08 alexel@walla.co.il שדרות גת 209 קרית גת     578197471

18850 גיא ישראלי 40891012 guy_isr@walla.co. מעלות 10 חולון     507499277

18851 מוטי שןשני 50075324 ziva01@bezeqint.n האודם 31 הוד השרון 45350   526742535

18852 בני מנור 54247390 bmanor@017.net. שלדג 12 הוד השרון     09‐7403280 054‐44483

18853 עמוס שיק 50052661 shick.amos@gmai מולדת 9 נס ציונה 74044   89402273 89405553

18854 חגי ראובן 31847247 hagaireuven@yahברודצקי 33 כניס תל אביב 69052   545955758

18855 רומן לבקוב 3.03E+08 olgaroman@012.n עמק איילון 26 מודיעין     547749842

18856 אלעד יעקב 21593918 elad165@gmail.co 79 מצליח 76836   052‐4315030

18857 אלעד יעקב 21593918 elad165@gmail.co 79 מצליח 76836   052‐4315030

18858 עודד קורן 6138010 OKOREN10@BEZE התאנה 5/87 נשר 36864   054‐7339889

18859 פבל טיחונוב 3.07E+08 tpavel@gmail.com הר גדור 8 מעלה אדומ 98460   545664199

18860 דינה ניישטאט 3.04E+08 dinkan@gmail.com 12 חדרה אביב תל 62095 546722519

18861 עוזי בצלאל 24998510 uzibz@hotmail.co15 שטיינמץ מקס נהריה     524709791

18862 יפתח שלומי 32863391 yiphtach213@hot 0 קיבוץ מזרע 19312   527950833

18863 oren tsarfaty 29604337 oren.tsarfaty@inte315 מצפה אביב מצפה אביב 20187   077‐3010210 054‐68381

18864 נדיה יהושע 68853480 shuaadi@walla.co15 הנרייטה סולד פתח תקווה 49532   050‐8320271 03‐909114

18865 אופיר מנדלבאום 25446311 ofir1973@hotmail נרקיסים2 קריית ביאל     48712514 5.43E+08

18866 אברהם גולדנברג 78161445 ABRAHAMG@ACT קרית ביאליקהדקלים 20 27000   04‐8701173 052‐37931

18867 יורם גזית 54092887 yoramg99@gmail. בן גוריון 42 הרצליה 46446   544628430

18868 אלנה אליאש 3.09E+08 lena@shamir.co.il הוורדים 12\5 קירית‐שמןנ     776210013 5.07E+08 11638

18869 טליה ידיד לוי 55904734 taliayl@netvsion.n אהוד מנור 8 רמת פולג 42493   737368379 5.24E+08

18870 טליה ידיד לוי 55904734 taliayl@netvsion.n אהוד מנור 8 רמת פולג 42493   737368379 5.24E+08

18871 גילי רוזנר 57050767 rozner@tzora.coli צרעה104 קיבוץ 99803   29908418 5.08E+08 29908418

18872 גילי רוזנר 57050767 rozner@tzora.coli צרעה104 קיבוץ 99803   29908418 5.08E+08 29908418

18873 אורן פאר 23860901 orenpeer_2000@y מבשרת ציוןברקת 65/1 90805   505785264 25790106

18874 רועי שני 31932106 roishani@gmail.co28 עמנואל הרומי תל אביב 62645   052‐3659794

18875 אמיר  סקה 60136322 amirsaka@hotmai בורוכוב 3 תל אביב     506972390

18876 מאור ‐דניאלצביה 31110059 tsivya@walla.co.ilבן גוריון 13ב 'דיר כפר סבא 44257   779527270 5.07E+08

18877 זאב צימרמן 64252984 zeevzimm@netvis טרומן 3 ב כפר סבא 44253   09‐7415204 054‐49721

18878 לירית בלומין o34367284irit_blumin@hotm הלל 10 חיפה     524747455

18879 מנחם ורדי 50843622 vardi.michaelk@g הכלנית 14 כפר יונה 40300   09‐8986377 052‐86941

18880 אלעד גטניו 36728624 ELADGATTEGNO@ וינגייט 30 חיפה     502226260

18881 אלעד גטניו 36728624 ELADGATTEGNO@ וינגייט 30 חיפה     502226260

18882 דורון כהן 36264505 docohen@zahav.n בילו 9 נס ציונה 74085   89461635 5.22E+08

18883 סלי וינטר 69273597 arielavin@bezeqin ש בן ציון 47 רחובות     577782434

18884 ארז זנו 61110409 erez2220@walla.c2/10' אהרון חג'ג יבנה 81530   507922395 89435259

18885 ארז זנו 61110409 erez2220@walla.c2/10' אהרון חג'ג יבנה 81530   507922395 89435259

18886 אדי מאייבסקי 3.05E+08 saxin1@gmail.com יוסף בן מתתיהו באר שבע     547829482

18887 anatoli spirt 3.11E+08 anatolisp@rambleezel32 kryat‐shmo 11581   523974480

18888 גיא אלרום 25307638 guyelrom@yahhoo רשי 14 הוד השרון     508297449

18889 רועי לוי 36310324 roielevi16@walla.c הדס 6 רמלה 72554   524334543 89243039

18890 שי פייגלמן 32840951 sfeigelman@yahoo נורדאו 9 רמת גן     522421553 35785779

18891 בתי יצחקי 41951484 betty619@walla.c מושב עין העמק עין העמק 19250   054‐7210666 1.53E+10

18892 שחר אריאל 40787319 shaharariel@gmai בארי 38 תל אביב 64233   524700060 5.27E+08 7.74E+08

18893 שחר אריאל 40787319 shaharariel@gmai בארי 38 תל אביב 64233   524700060 5.27E+08 7.74E+08

18894 טניה טניה 3.21E+08 alt‐tanya@yandex שדרות אברהם רמת גן     542085880

18895 טניה טניה 3.21E+08 alt‐tanya@yandex שדרות אברהם רמת גן     542085880

18896 שרון כהן 23909393 sharonyt@zahav.n 123 רמת רזיאל 90974   057‐8190426

18897 ליה רצון 38456422 lr2276@gmail.com החרמון 8 תל‐אביב     052‐3956267

18898 ליה רצון 38456422 lr2276@gmail.com החרמון 8 תל‐אביב     052‐3956267

18899 יוסף דיקן 11600871 yosidicken@yahoo פורר 6 משה רחובות     523517319

18900 vcheslav slavin 3.08E+08 slava301@ramble usishkin 20/7 afula     9.73E+11

18901 אלון להב 29658168 alon_lhv@walla.co שכניה 31 שכניה 20183   050‐4039471 04‐999920

18902 תומר פיליבה 37013075 tomerfiliba@gmai האלה 2 טירת כרמל 39119   054‐9986025

18903 תמיר אשכולי 57798217 ctesmh@towersem תמרי 13 קרית מוצקי     48758535

18904 ערן הלדנברג 25377664 held@tetbet.co.il רוזוולט 4 אשדוד 77662   545951696 88661622

18905 ראובן ויטנברג 38268173 rruven@014.net.il7 המשוררת רחל ירושלים 92341   052‐4281229

18906 יועז פנקס 58088899 YOAZP1@GMAIL.C מבצע נחשון 19 מודיעין     505960280 5.08E+08



18907 inna shadhan 3.09E+08 inna_nus@yahoo. haazmaut32 ashdod 77454   507733874

18908 inna shadhan 3.09E+08 inna_nus@yahoo. haazmaut32 ashdod 77454   507733874

18909 אבי טובי 59190520 tovis1@gmail.com כלנית 2 צורית 20104   524709775

18910 טלי כהן 36318913 talico@towersemi מגדל העמקנחל צבי 57/2 10500   547689965 46546510

18911 טלי כהן 36318913 talico@towersemi מגדל העמקנחל צבי 57/2 10500   547689965 46546510

18912 תמי בן שבת 37605763 tamaramr@walla. שד 'הנשיא 4 חיפה     054‐2265114

18913 תמי בן שבת 37605763 tamaramr@walla. שד 'הנשיא 4 חיפה     054‐2265114

18914 כוכי ישעיהו 57087793 yoni289@gmail.co בר‐אילן 39/5. רעננה 43700   542395090 7.78E+08

18915 ירמי' גרינהוט 324962 greenhut@bezeqi הסלע 2 עפרה 90627   02‐9973457 052‐60709

18916 ירמי' גרינהוט 324962 greenhut@bezeqi 2 הסלע עפרה 90627   02‐9973457 052‐60709

18917 דבורה שניאור 30033237 dvorarafi@walla.c גדוד מכמש 13 ירושלים 97532   02‐5855074 052‐34017

18918 אבי שמאע 57390072 shama@gilgal.org. קיבוץ גלגל גלגל 90674   29945577 5.06E+08

18919 ישראל פחימה 38228458 w38228458@beze סחלב 7/4 שלומי 22832   778833040 5.24E+08

18920 יהודה מרציאנו 32404162 youda@zahav.netהאחד עשר 23 ר ראשון לציון 75351   505243743

18921 יצחק שפירא 65496408 shapiraltd@gmail. דליה 5\24 נצרת עילית 17500   523728299 46450968 48751949

18922 ציון סיפורן 56150469 zion.sipouren@gm מניה שוחט 4 פ"ת 49711   542405222

18923 רמה קליין 64509730 srklein@netvision אברבוך 26 רמת השרון 47400   054‐4416055

18924 אוריטל ישינסקי 35761675 llichi300@walla.co צבי ישי 31 יהוד 56267   548034312

18925 יצחק שפירא 65496408 shapiraltd@gmail. דליה 5\24 נצרת עילית 17500   46450968 5.24E+08 49751949

18926 אוריאל אהרונוב 37684297 uriel_a@dead‐seaבית הערבהד.נ .ערבות הירד 90687   050‐7307447

18927 אוריאל אהרונוב 37684297 uriel_a@dead‐seaבית הערבהד.נ .ערבות הירד 90687   050‐7307447

18928 אבי מילנר 40532244 avi1980@smile.ne מקור ברוך 2/2 כוכב יעקב 90622   0544‐483728

18929 אבי מילנר 40532244 avi1980@smile.ne מקור ברוך 2/2 כוכב יעקב 90622   0544‐483728

18930 יוסי אלון 57126823 yosyalon@gmail.c קלצקין רפאל באר שבע 84641   546807228 86437088

18931 תמי טרופ 68116102 tamilev02@gmail.33 יעקב קליבנוב חיפה     04‐8344815 052‐48443

18932 שי קירשהימר 43029180 shaikirch@hotmai לוטם 145 אורה     050‐7393240 077‐50608

18933 שי קירשהימר 43029180 shaikirch@hotmai לוטם 145 אורה     050‐7393240 077‐50608

18934 מיכאל פורז 29663630 mporaz@gmail.co הראל 15 תל אביב 69276   054‐3088501

18935 מיכאל פורז 29663630 mporaz@gmail.co הראל 15 תל אביב 69276   054‐3088501

18936 רוני קובלסקי 16528630 rony.kowalski@gm סביון 8/2 מודיעין 71700   052‐5445319 054‐66633

18937 רוני קובלסקי 16528630 rony.kowalski@gm סביון 8/2 מודיעין 71700   052‐5445319 054‐66633

18938 גיא אלרום 25307638 guyelrom@yahoo. רשי 14 הוד השרון     508297449

18939 יוליה מרקובסקי 3.04E+08 yuliamar@walla.co הזמיר 55 נהריה     050‐7271975

18940 יוליה מרקובסקי 3.04E+08 yuliamar@walla.co הזמיר 55 נהריה     050‐7271975

18941 יוסף דיקן 11600871 yosidicken@yahoo פורר 6 משה רחובות     523517319

18942 גלית קלאוס 25285701 galitklaus@hotma 270. ת.ד שריד עין 40697 052‐6148761

18943 דור הלר 24020919 dorheler@bezeqin האשל 5 גן יבנה     777051905

18944 דור הלר 24020919 dorheler@bezeqin האשל 5 גן יבנה     777051905

18945 דנה וייל 40489510 danavile@gmail.co אהוד 8 חיפה     547377832

18946 איל בן‐ארי 51904803 feba@netvision.ne מבשרת ציוןמבוא יהלום 12 90805   25343712 5.48E+08

18947 איל בן‐ארי 51904803 feba@netvision.ne מבשרת ציוןמבוא יהלום 12 90805   25343712 5.48E+08

18948 הישאם והב 33937244 heshamw@walla.c 28‐Oct עוספיה 30090   48392877 48392877

18949 הישאם והב 33937244 heshamw@walla.c 28‐Oct עוספיה 30090   48392877 48392877

18950 עובד קובי 24228835 kobi_ov@hotmail. טירת הכרמהרב ויינריב 5/3 39512   48571046 5.78E+08

18951 אסף שולמן 57959645 shulman.assa@gm מושב משמר248 40695   507786134

18952 ליאור שפיר 28005114 liorsch@zahav.net פתח‐תקווהבצרי 12 49206   03‐9216946 052‐67401 03‐9216946

18953 ליאור שפיר 28005114 liorsch@zahav.net פתח‐תקווהבצרי 12 49206   03‐9216946 052‐67401 03‐9216946

18954 רוסלן קיריצ'וק 3.17E+08 rann4ik@gmail.co/28 יואב בן צרויה אשדוד     0546‐459495

18955 דניס שולמן 3.22E+08 denis66@bezeqint ליטאני6\12 לוד     574510095

18956 איתן מילוא 58839333 eitanmilo@gmail.c השנים 12 גבעתיים 53230   03‐6735028 5.42E+08

18957 איתן מילוא 58839333 eitanmilo@gmail.c השנים 12 גבעתיים 53230   03‐6735028 5.42E+08

18958 עופר נתיב 28062404 OferNativ@hotma סיגלית 9 נתניה 42203   546535088

18959 אבנר קניאס 28872604 avner_k@walla.co זלמן שזר 34 קרית ים     548056045

18960 אבנר קניאס 28872604 avner_k@walla.co זלמן שזר 34 קרית ים     548056045

18961 אהרון כהן 29402971 arik@q‐ac.com האלונים 18 רמות השבי     052‐8959266

18962 אהרון כהן 29402971 arik@q‐ac.com האלונים 18 רמות השבי     052‐8959266

18963 בנימין ארביט 30133839 benoarbit@gmail. צפרנים 5 קרית טבעון 36066   545299458

18964 סיון סיני 43389840 sivansinai2@walla קלויזנר 11 פתח תקווה     504014986

18965 סיון סיני 43389840 sivansinai2@walla קלויזנר 11 פתח תקווה     504014986

18966 זיאד סעיד 56968340 ziad569@gmail.co ת.ד599 כפר יאנוח 25145   04‐9977948 5.24E+08 48183724

18967 זיאד סעיד 56968340 ziad569@gmail.co ת.ד599 כפר יאנוח 25145   04‐9977948 5.24E+08 48183724

18968 מתן ימין 3.03E+08 zordd@walla.co.il הנצחון 9\ב גן יבנה 70800   88574758 5.25E+08

18969 שחר צלניקר 56557606 shahar.z@bigfoot. נחמני 60 ת"א 67776   077‐9511199 050‐92999 077‐6645885

18970 דליה מזרחי 30133128 dalia1949@gmail. סיני 5‐5 טירת הכרמ 39018   48570017 5.05E+08

18971 דורון פומגרין 23830805 bolt@netvision.ne אסתר רבין 61 חיפה     528388486

18972 דורון פומגרין 23830805 bolt@netvision.ne אסתר רבין 61 חיפה     528388486

18973 אמיר פארס 33618992 amer2277@walla. הרצליה 36 חיפה     508375582

18974 איתמר כהן 2.01E+08 ithamar21@walla. הזית 111 כרכום     545671345

18975 איתמר כהן 2.01E+08 ithamar21@walla. הזית 111 כרכום     545671345

18976 איציק פז 40110553 spideron@gmail.c הגליל 52 כפר סבא     547771842

18977 אניטה בן‐ששון 12054722 anibs2003@yahooאביגדור המאירי חיפה 35500   01‐8312841 5.47E+08

18978 רודי נטר 33350893 rudofico@yahoo.c נטעים 63 הוד השרון 45310   077‐4434642

18979 רודי נטר 33350893 rudofico@yahoo.c נטעים 63 הוד השרון 45310   077‐4434642

18980 Nadav Goshen 28107290 nadav@goshen.cc 21 Sokolv st Tel Aviv 64828   544906404

18981 יגאל בוך 16943847 IGAL.B@TABOR.CO דקר 14/1 ק.מוצקין 26430   0505‐286330

18982 חגית עמר 34566224 hagitamr@walla.c חוחית 3 אלפי מנשה 44851   97947143 5.03E+08

18983 יוסי אברג'יל 27045863 yosiab@bezeqint. איתם 13 ראשון לציון     505963523

18984 ולדיסלב חלפין 3.09E+08 isravlad@yahoo.co שקד 13א/10 נהריה     547575456

18985 יוסף קדוש 39420377 josef_kadosh@wa נחל זוהר מודיעין     506425010

18986 גיליה רביד 52352960 ravidnm@netvisio דה לה ריינה 11 תל‐אביב 69545   6471833 03 25663131 

18987 מייק בוסיבה 52708047 mikebo@matrix.co התפוח 9/23 אשדוד     506767790

18988 פז אסף 55476451 pazassaf@gmail.co צפון 140 בית הלל 12255   054‐2873436



18989 sarit k 0 titoosh24@fastmaprofessor shor 9tel aviv     549948840

18990 לאוניד חיימן 3.09E+08 leonid.kheiman@g הרצל 105 רחובות 75640   545623924

18991 לאוניד חיימן 3.09E+08 leonid.kheiman@g הרצל 105 רחובות 75640   545623924

18992 רועי טרייסטר 32840530 roitrei@techunix.t מושב רגבהמושב רגבה     0505‐914813

18993 רועי טרייסטר 32840530 roitrei@techunix.t מושב רגבהמושב רגבה     0505‐914813

18994 לימור גינזבורג 2E+08 limorgi@bgu.ac.il ז'בוטינסקי 80 תל אביב     503898980

18995 סלבי אוגנסיאן 3.12E+08 slavy1@isdn.net.il13 נחמן מברצלב פתח תקוה 49398   522571140

18996 סלבי אוגנסיאן 3.12E+08 slavy1@isdn.net.il13 נחמן מברצלב פתח תקוה 49398   522571140

18997 דותן רוטמן 40259681 rotman80@gmail. הרצל 59 א רמת גן     524027795

18998 דותן רוטמן 40259681 rotman80@gmail. הרצל 59 א רמת גן     524027795

18999 איתי פרי 25088824 itayperry@yahoo. חושן 24 גדרה 70700   052‐6148723

19000 אסף רייצפלד 40661969 asaf0809@gmail.c האורן 6 קרית אונו     503669085

19001 לאוניד פרידמן 3.06E+08 l_fn@yahoo.com הר הצופים 23 חולון 58493   03‐5562005 050‐62213

19002 איתן ברג 6730980 eitan.berg@med.g19 קמיל הויסמנס חיפה 34987   547299577 48342884

19003 איתן ברג 6730980 eitan.berg@med.g19 קמיל הויסמנס חיפה 34987   547299577 48342884

19004 אדם כהן 11476785 adammc9@gmail. נהרדעא 13 תל אביב     052‐8509607

19005 אורלי זיו 97463326 oravner@zahav.ne חרצית 2 הוד השרון     505653469

19006 אורלי זיו 97463326 oravner@zahav.ne חרצית 2 הוד השרון     505653469

19007 מיכל רבין 31437015 michal_dagan@ho גבולותד.נ .חלוצה קיבוץ 85525   547919023 5.26E+08

19008 אירית איזמילוב 3.14E+08 iritai25@gmail.com חשוון 4 נתניה     504056026

19009 יורם גרבקי 59586883 GARBAKI14@WAL קניאל דוד 31 עפולה     578170116

19010 דני פרץ 24664682 firefox70@gmail.c הארז 16 אריאל     39364239 5.06E+08

19011 עירן בן שושן 38275400 galilstar@gmail.co קרית שמונההשופטים 2/2     542341856

19012 שבי מועלם 38450920 shabi@hametukim6 האחים סולימאן ראשון לציון     526027580

19013 שוקי שחרור 54500335 shushi11@hotmai האורן 28 הר אדר 90836   549992523

19014 דוד קראוס 59269092 dudukr@017.net.i חוחית 7 דירה 4 זכרון יעקוב 30900   523983568

19015 דוד קראוס 59269092 dudukr@017.net.i חוחית 7 דירה 4 זכרון יעקוב 30900   523983568

19016 שי סר 37694122 sus99@walla.co.il הרצל גבעתיים     577754160

19017 שי סר 37694122 sus99@walla.co.il הרצל גבעתיים     577754160

19018 אבי קרויניש 27144047 avi_kr@012.net.il תורמוס 201 כפר יונה     549984446

19019 אבי קרויניש 27144047 avi_kr@012.net.il תורמוס 201 כפר יונה     549984446

19020 אסף אלמוזנינו 2.01E+08 elmuzi@gmail.com אלחריזי 20 ראשון לציון     39518164

19021 אסף אלמוזנינו 2.01E+08 elmuzi@gmail.com אלחריזי 20 ראשון לציון     39518164

19022 עודד אורלי 3E+08 oded9977@walla. הר גילה הר גילה 90907   524825482

19023 עודד אורלי 3E+08 oded9977@walla. הר גילה הר גילה 90907   524825482

19024 עידו אילן 32390007 ilan.ido@gmail.co 13/3 אורטל יוקנעם 20692 49590312 5.42E+08

19025 סוניה אבירם 67278481 SONIA_AVIRAM@20 בצלאל לינדה רחובות 76422   528410123 5.22E+08 39691169

19026 רובין בן חייםניר 36011724 nir.rbh@gmail.com דרך יבנה 25 רחובות 76360   054‐6704924

19027 עומר אדלר 29469525 omer.rachel@gma הדקל 423 טל‐אל 25167   052‐3750568

19028 חיים קליפה 22184766 haimk@canit.co.il מגדל דוד 17 מודיעין 71700   054‐5608403 077‐70032

19029 נחמיה פרי 22008320 perihemi@gmail.c7/5 משמר הירדן עפולה 18142   773397172 5.46E+08 7.73E+08

19030 שולם שפט 0‐3055479 shulem.shafat@soההדרים 2 אשדוד אשדוד 77121   08‐8632167 08‐863211 88561455

19031 יאיר ברהום 31516313 ybarhum@gmail.c נחום שריג 33/3 באר שבע 84719   050‐9192966 077‐66336

19032 יאיר ברהום 31516313 ybarhum@gmail.c נחום שריג 33/3 באר שבע 84719   050‐9192966 077‐66336

19033 אלי אפריאט 23870983 talifr@gemil.com הציפורן 20 ירושלים     502344275 26450175

19034 עוזי חליפקס 37255320 uzon2000@hotma בני אפרים 206 תל אביב 69985   545362299

19035 אשר יעקב 57712416 ashery7@walla.co קיבוץ חפץ חחפץ חיים 76817   08‐8593963 054‐44927

19036 אשר יעקב 57712416 ashery7@walla.co קיבוץ חפץ חחפץ חיים 76817   08‐8593963 054‐44927

19037 יורם מימון 58366550 yoram_m@postil.cבר כוכבא 6 דירה ירושלים     5428888450

19038 צחי נחמנה 40376915 tzahi307xs@walla עמיקם פ"ת     524284823

19039 אהוד בן יהודה 24355513 ehudben1@013.n השופטים 9 אתא קרית 28076   528307290

19040 אהוד בן יהודה 24355513 ehudben1@013.n השופטים 9 קרית אתא 28076   528307290

19041 אמיר קיסר 32834871 amirkeysar@gmai יקינטון 573/28 ירושלים     522284816

19042 yael mishory 40492662 yaelmishory@gma בית לחם 10 חיפה 35565   544990894

19043 yael mishory 40492662 yaelmishory@gma בית לחפ 10 חיפה 35565   544990894

19044 אלירן מרחום 3E+08 eliran@gmail.com רמז 22 יהוד 56253   522338863

19045 אבי שמאע 57390072 shama@gilgal.org. קיבוץ גלגל ,קיבוץ גלגל 90674   02‐9945577 5.06E+08 02‐9941836

19046 Mark Romanov 3.06E+08 mromanov@zahavShvil Tamuz 3 Karmiel 21627   077‐9620441 5.27E+08

19047 ערן רוזמן 25770686 eran.roseman@gm תל‐אביב‐יפהגלבוע 13 65223   052‐2445060

19048 jonathan torgeman 15955941 info@jotodesign.c בן גוריון 35 רמת גן     775378937

19049 jonathan torgeman 15955941 joto555@hotmail. בן גוריון 35 רמת גן     775378937

19050 מיכל קורץ 22171573 ivory818@zahav.n כתריאל 2/6 ירושלים 93717   547446045

19051 מיכל קורץ 22171573 ivory818@zahav.n כתריאל 2/6 ירושלים 93717   547446045

19052 רותם רורברגר 60734779 anatror@zahav.ne ת.ד‐2145 קדומים 44856   09‐7453378

19053 רותם רורברגר 60734779 anatror@zahav.ne ת.ד‐2145 קדומים 44856   09‐7453378

19054 ליאן קורן 22228068 lihy5@walla.com חנה סנש 21 בני נרק     506000451

19055 חיה קציר 6966105 katzir_h@netvisio פלמח 26 זכרון יעקב 30900   054‐5522033 04‐639753

19056 חיה קציר 6966105 katzir_h@netvisio פלמח 26 זכרון יעקב 30900   054‐5522033 04‐639753

19057 ילנה דיורדייב 3.13E+08 elena_di70@yaho התבור 2/15 גני תקוה 55900   544971970

19058 ילנה דיורדייב 3.13E+08 elena_di70@yaho התבור 2/15 גני תקוה 55900   544971970

19059 אשר אביזמר 55327886 ashera@em‐neto.מושב תלמי יחיאל מושב תלמי 79810   772006033 5.03E+08

19060 אשר אביזמר 55327886 ashera@em‐neto.מושב תלמי יחיאל מושב תלמי 79810   772006033 5.03E+08

19061 לילך קונפורטי 37627130 lilach1975@gmail. הכורמים 11 ראשון לציון     505731599

19062 לילך קונפורטי 37627130 lilach1975@gmail. הכורמים 11 ראשון לציון     505731599

19063 אלכס גיללס הלל 3.04E+08 alex.gileles@mail. התיבונים 16 ירושלים 92386   775566550

19064 Arie Lazarovich 67479030 master4y2@yahoohatzmaut 73 petah tikva    543604430

19065 Arie Lazarovich 67479030 master4y2@yahoohatzmaut 73 petah tikva    543604430

19066 נועה קרש 21775952 noakarsh@gmail.c הלסינקי 1 תל אביב     542470433 5.49E+08

19067 arkady kremerov 3.04E+08 kremerov1951@yacarmel 11 rehovot 76305   773201260 5.45E+08 7.73E+08

19068 arkady kremerov 3.04E+08 kremerov1951@yacarmel 11 rehovot 76305   773201260 5.45E+08 7.73E+08

19069 dגל מזרחי 3E+08 moriboy66@gmai רננים 18 רמת גן 52595   508933352 37528387

19070 אלי רון 51545606 e_ron@smile.net. טירת צבי 4 תל אביב     544284655



19071 אדיר לוי 3E+08 e1d1@walla.com הארזים 6/10 בית שמש 99000   503099984 5.09E+08

19072 יצחק שטרוסברג 51942118 yiz1@zahav.net.il סימטת אלברט 1 רמת גן     050‐5996500

19073 רותי בן צבי 56127384 rbenzvi@idc.ac.il האסיף 6 הרצליה 46309   052‐4070773 09‐952723 09‐9527268

19074 רותי בן צבי 56127384 rbenzvi@idc.ac.il האסיף 6 הרצליה 46309   052‐4070773 09‐952723 09‐9527268

19075 יניב דהן 25754367 dahanyaniv@beze בורלא 11 חיפה     506779018 8224567

19076 יניב דהן 25754367 dahanyaniv@beze בורלא 11 חיפה     506779018 8224567

19077 אלכס סרגייב 3.07E+08 alex745@013.net פרנק 28\19 חדרה     526763171

19078 אלכס סרגייב 3.07E+08 alex745@013.net פרנק 28\19 חדרה     526763171

19079 יוסף רוזנבאום 3.09E+08 jorosen@walla.co שיזף 20/12 ערד     545255364

19080 יוסף רוזנבאום 3.09E+08 jorosen@walla.co שיזף 20/12 ערד     545255364

19081 מיכאל מרץ 1789597 michaelmeretz@w הורקניה 27 ירןשלים 93305   02 6782506 5.29E+08

19082 אסף הלוי 28865475 assaf.halevi1@gm האלון 65 שלומי     49875297 5.25E+08

19083 תומר בידרמן 40655730 tomer2510@gmaiהקצין סילבר 10 ד ירושלים 93430   050‐3456007 02‐587956

19084 אייל עזרא 33093428 ezraeyal@gmai.co ארץ חמדה 124 רבבה 44839   722308185 5.47E+08

19085 איתן מרדכי 27853753 eitanmordehai@w ניצן 13 אוריהודה     526264343 36813949

19086 איתן מרדכי 27853753 eitanmordehai@w ניצן 13 אוריהודה     526264343 36813949

19087 nimrod erez 31746217 nimi‐74@hotmail. 400 יובלים 20142   579969891

19088 nimrod erez 31746217 nimi‐74@hotmail. 400 יובלים 20142   579969891

19089 אבישי נובופלנסקי 22248942 shoo4639@gmail. המלאכה 1 לוד 71520   054‐4644538

19090 ניב נרקיס 24195257 niv.narkiss@finisa רפידים 22 תל‐אביב     03‐6485189 5.42E+08

19091 ניב נרקיס 24195257 niv.narkiss@finisa רפידים 22 תל‐אביב     03‐6485189 5.42E+08

19092 רועי אריאל 38106407 roi.ariel@yahoo.co לינקולן 13 ירושלים 94186   528715308

19093 יאיר דויטש 51884930 jair@bezeqint.net מרטין בובר 10 חיפה     508805081

19094 אברהם פרישמן 1566603 avrahamf@clalit.o פלמח 9 הרצליה 46793   99508832 5.05E+08 39372860

19095 אברהם פרישמן 1566603 avrahamf@clalit.o פלמח 9 הרצליה 46793   99508832 5.05E+08 39372860

19096 איציק איטח 40062457 itzhakit@walla.com מבצע תש"ח 3 יבנה 81582   052‐8539784

19097 נעמה קולטטש 3E+08 naama.kolatacz@g גלצנשטיין 3 פ"ת     502843857

19098 נעמה קולטטש 3E+08 naama.kolatacz@g גלצנשטיין 3 פ"ת     502843857

19099 אבי שם טוב 27837566 avi_shem@012.ne שד 'ויצמן 34/6 נתניה     506353828

19100 אבי שם טוב 27837566 avi_shem@012.ne שד 'ויצמן 34/6 נתניה     506353828

19101 שמעון חזות 62655535 shimonha@matna ציפור 38 יבנה     89430889 5.05E+08

19102 שמעון חזות 62655535 shimonha@matna ציפור 38 יבנה     89430889 5.05E+08

19103 צחי לוי 40693947 tzahi4@gmail.com פרופסור שור 1 תל אביב     543215041

19104 יורם חנן 23702293 yoramhanan@gma177.15 משה דיין דימונה 86000   775243065 5.42E+08

19105 יורם חנן 23702293 yoramhanan@gma177.15 משה דיין דימונה 86000   775243065 5.42E+08

19106 yehuda sanhedrai 64986839 ysanhedrai@gmai 14/7 הרקפת זאב גבעת 90917 542248704 5.08E+08

19107 yehuda sanhedrai 64986839 ysanhedrai@gmai הרקפת 14/7 גבעת זאב 90917   542248704 5.08E+08

19108 דמיטרי פליי DmitryF 3.32E+08 dmitry.fleytman@ יוסף 11/19 נתניה 42564   054‐281‐94‐81

19109 רחל פז 63672562 rachelp1@netvisio האתרוג 59 גבעת זאב 90917   545445182 25362643

19110 לילי ניר 3.04E+08 lilin31@gmail.comקדיש לוז 84 דירה קריית מוצק 26408   524830229 5.43E+08

19111 יורי אקסלרוד 3.19E+08 yuri637@gmail.co צמרות 4 לוד     89235169 5.48E+08

19112 יורי אקסלרוד 3.19E+08 yuri637@gmail.co צמרות 4 לוד     89235169 5.48E+08

19113 Boris Kracheny 3.11E+08 boris@plasson.co. הרישונים 29 אשדוד 77280   523234841

19114 אריאל שניידר 33803891 arielsh14@walla.c היסמין 19 חדרה     505449141 7.75E+08

19115 אריק רמון 51434587 arik.ramon@gmai מרחביה 7 הרצליה 46332   0544‐683926

19116 אביבה אביב 9.52E+08 avav@mmm.com55 ישראל ישראל ישראל     35353535

19117 אביבה אביב 9.52E+08 avav@mmm.com55 ישראל ישראל ישראל     35353535

19118 אנה זילברבוד 3.09E+08 annazilberbod@gm מגדל ים 29\4 מודיעין 71725   546511598

19119 שרה ברגמן 52231685 shaibergman@yah ווטסון 5 חיפה 34751   525628731

19120 רונן שטייגמן 40723777 ronen.shtig@gmai35/3 עלית הנוער ירושלים     508803374

19121 maxim gomberg 3.08E+08 gombergmax נוה יעקוב 420/ 9 ירושלים     546314869

19122 maxim gomberg 3.08E+08 gombergmax@gm9 /420 נוה יעקוב ירושלים     546314869

19123 maxim gomberg 3.08E+08 gombergmax@gm9 /420 נוה יעקוב ירושלים     546314869

19124 maxim gomberg 3.08E+08 gombergmax@gm9 /420 נוה יעקוב ירושלים     546314869

19125 איתן לוין 3.21E+08 levin.et@gmail.coש .בן ציון 47 ,דיר רחובות     054‐7848828 052‐44469

19126 סיון לבנת 40200669 siv.liv@gmail.com הקליר 20 תל אביב     504462640

19127 סיון לבנת 40200669 siv.liv@gmail.com הקליר 20 תל אביב     504462640

19128 ליאורה צדוק 15378359 loratza@nana.co.i ניב דוד 9/56 באר שבע     506267645

19129 ליאורה צדוק 15378359 loratza@nana.co.i ניב דוד 9/56 באר שבע     506267645

19130 שאול גליקס 3.05E+08 Sgelikas@gmail.co מיס לנדאו 1 ירושלים     506525518

19131 יצחק לוי 7491608 itzik@live2002.com8 ריצארד פיינמן ראשון לציון 75791   03‐9518253 052‐47712 03‐9510713

19132 דוד קצנלבוגן 32706525 dudi83576@walla מגדל העמקנוף העמק 8     527654057

19133 דוד קצנלבוגן 32706525 dudi83576@walla מגדל העמקנוף העמק 8     527654057

19134 זוהר לביא 23961113 liat‐18@bezeqint.n הגליל 13 ראשון לציון 75238   545602132

19135 לאורה סלג'ן 3.14E+08 laura_salajan@hot עיט 12 כפר סבא 4444   508590330 5.09E+08

19136 חוה ניר 6078315 chavanir@gmail.co האג 3 חיפה 34980   545348058

19137 חוה ניר 6078315 chavanir@gmail.co האג 3 חיפה 34980   545348058

19138 רפי סלוק 22765192 rafi.siluk@gmail.co חבצלת 106 מתן 45858   39027896 054‐24651

19139 רחל קוזוקין 3.02E+08 yevgeny_v@hotm06/21 שד 'הדקל בית שמש 99000   504809192

19140 רותי פרמיסלב 22362529 rutipre@gmail.com3/49 כיכר צנינית אילת 88000   08‐6318112 052‐82881 153‐50‐7241379

19141 משה טאוב 55572325 taubmo@neto.net סוקולוב 4 קרית אתא 28211   48451568

19142 משה טאוב 55572325 taubmo@neto.net סוקולוב 4 קרית אתא 28211   48451568

19143 David Koi 3.27E+08 koidavid@walla.coHananel 31 Jerusalem 93310   542317730 26786414 26786414

19144 David Koi 3.27E+08 koidavid@walla.coHananel 31 Jerusalem 93310   542317730 26786414 26786414

19145 David Koi 3.27E+08 koidavid@walla.coHananel 31 Jerusalem 93310   542317730 26786414 26786414

19146 אבישי ברוכין 21996012 AVISHYBARUCHIN@ התאנה 4 אורנית 44813   39360892 5.43E+08

19147 יבגני גורדין 3.09E+08 eugordin@gmail.c10 שימעון אבידן חולון 58450   052‐5435611

19148 חגית עמר 34566224 hagitamr@walla.c חוחית 3 אלפי מנשה 44851   09‐7947143 5.03E+08

19149 ויקטור הושיאר 3.1E+08 hoochyar@walla.c פרדס חנה‐כדן 5 37000   04‐6370802 5.27E+08

19150 ויקטור הושיאר 3.1E+08 hoochyar@walla.c פרדס חנה‐כדן 5 37000   04‐6370802 5.27E+08

19151 לירון בורשטיין 60169950 lironsponge@gma ברנר 26 חיפה     544951235 7.75E+08

19152 אלינה פיקובסקי 3.08E+08 alinapik123@gma המצוק 12\11 מעלה אדומ     544507954 5.48E+08



19153 אלינה פיקובסקי 3.08E+08 alinapik123@gma המצוק 12\11 מעלה אדומ     544507954 5.48E+08

19154 רבקה גניש 4506093 avi_prizar@walla.c העוגן ב 15 אשקלון     505325549

19155 רבקה גניש 4506093 avi_prizar@walla.c העוגן ב 15 אשקלון     505325549

19156 משה ניימן 52708005 moshe3110@012. בתיה מקוב 19 רחובות 76481   528598682

19157 משה ניימן 52708005 moshe3110@012. בתיה מקוב 19 רחובות 76481   528598682

19158 ohad cohen 37050283 ohadco8@walla.co מרסל ינקו 6 תל אביב 69413   544910756

19159 vera fhal 3.1E+08 verafhal@walla.co סמילנסקי 83 נתניה     547077311

19160 אלכסנדר ויין 3.05E+08 alexander.wain@r רחל 2א גיבעתיים 53482   054‐465‐89‐66

19161 ברק כוכבי 34263418 barakc@013.net פרדס חנה כהמושב 35/1 67000   524768704

19162 אלכסנדר ויין 3.05E+08 alexander.wain@r רחל  ,2א גבעתיים 53482   054‐465‐89‐66

19163 עמרי דומינסקי 3E+08 domi.omri@gmail רקנאטי 3 תל אביב 69494   502424348

19164 חגי אורטנר 24075418 hagaior@walla.co הכרם 8 עומר 84965   052‐4691872 054‐44274

19165 יניב כהן 23701444 yanivc@dsw.co.il שבטה 17 מיתר 85025   779330320 5.25E+08

19166 רן עוז 22197271 ran_oz@walla.co.i יגאל אלון 35 חיפה 32983   077‐4500140 052‐85145 04‐8207003

19167 עומר עמית 38217105 omer.amit@gmail הכלנית 3 כוכב יאיר 44864   578160186 97493086

19168 יערית עטר 36412252 yaarit@vmail.co.il השר משה 19 רמת גן     508859659

19169 יערית עטר 36412252 yaarit@vmail.co.il השר משה 19 רמת גן     508859659

19170 LEV STEINBERG 3.06E+08 lev.steinberg@gmEliezer Yaffeh 2 Raanana 43452   09‐7425648 054‐76483

19171 LEV STEINBERG 3.06E+08 lev.steinberg@gmEliezer Yaffeh 2 Raanana 43452   09‐7425648 054‐76483

19172 סוני שקפאתי 2.01E+08 sonysony1212@gm בורלא 30 ראשון‐לציון     052‐5563777 03‐941001

19173 שלומי לביא 21705116 lavi.shlomi@gmail הכנסת 4 חולון     544861365

19174 אמיר סיני 38796314 amirsinai@gmail.c יהושפט 1 רמת גן 52213   057‐8710730

19175 סבח יוסף 49980030 sabah‐y@zahav.ne העצמאות 44 אור יהודה     502558948

19176 סבח יוסף 49980030 sabah‐y@zahav.ne העצמאות 44 אור יהודה     502558948

19177 יהודה רגב 54532346 yehudar@jafi.org13 ישראל בן זאב ירושלים 97281   02‐5711824 5.24E+08

19178 יהודה רגב 54532346 yehudar@jafi.org13 ישראל בן זאב ירושלים 97281   02‐5711824 5.24E+08

19179 יהודה רגב 54532346 avital57@walla.co13 ישראל בן זאב ירושלים 97281   02‐5711824 5.24E+08

19180 hoffenbart dganit 58016718 dganith3@walla.co ברבור11 ראש העין     543111928

19181 ויטלי זסלבסקי 3.09E+08 vitalyzasl@gmail.c כליל החורש 6 נשר 36870   04‐8202824 050‐69863

19182 גרטה קופמן 3.04E+08 gretakofman@gm16 רחבת השקד אונו קרית 22514   526215125

19183 גרטה קופמן 3.04E+08 gretakofman@gm16 רחבת השקד קרית אונו 22514   526215125

19184 יעל דומב 61276598 yael@nefesh‐yehu/21 מעלות דפנה ירושלים     525610153

19185 ויקטוריה בר 3.1E+08 viktor40@walla.co קרן היסוד 8 בת ים     544594266

19186 ויקטוריה בר 3.1E+08 viktor40@walla.co קרן היסוד 8 בת ים     544594266

19187 אברהם רוחימוביץ' 3.07E+08 avraham.lab@gma בובליק 3/6 ירושלים 97225   546533607

19188 אורן רוסו 36927648 orenrousso@gmai 8 אוורבוך השרון רמת 47235 545465359 35494771

19189 אורן רוסו 36927648 orenrousso@gmai אוורבוך 8 רמת השרון 47235   545465359 35494771

19190 חביב תומא 29757143 havivtu@yahoo.co רח 70 כפר יסיף 24908   528917682

19191 חביב תומא 29757143 havivtu@yahoo.co רח 70 כפר יסיף 24908   528917682

19192 ניקולאס אפלבאום 3.04E+08 djnico@walla.co.il ברק 4 על 2 זכרון יעקוב 30900   528195088 46396012

19193 ניקולאס אפלבאום 3.04E+08 djnico@walla.co.il ברק 4 על 2 זכרון יעקוב 30900   528195088 46396012

19194 אורן פאר 38619847 peeroren@netvisi פנחס רוטנברג 4 רמת גן 52275   050‐4085112 03‐574818 03‐5748181

19195 אורן פאר 38619847 peeroren@netvisi פנחס רוטנברג 4 רמת גן 52275   050‐4085112 03‐574818 03‐5748181

19196 dpivypskl dpivypskl 3372 gmmaoh@azwicu.WURkTjAIDQa New York 60935   84931236752 3.6E+10 8.56E+10

19197 דוד קובץ' 50738137 davkov@ein‐gedi. עין גדי 1 קבוץ עין גדי 86980   86594855 5.06E+08

19198 מאץ רפי 11606472 chen@lunapark.co העוגן 3 נס ציונה 74208   544539178 5.44E+08

19199 מאץ רפי 11606472 chen@lunapark.co העוגן 3 נס ציונה 74208   544539178 5.44E+08

19200 מאץ רפי 11606472 chen@lunapark.co העוגן 3 נס ציונה 74208   544539178 5.44E+08

19201 אסף שוחט 5876784 asafs1@012.net.il עמיקם שמאי 38 ראש פינה 12000   052‐3700900 072‐23006 04‐6938691

19202 אסף פילוסוף 33571464 asafp@greenroad3/8 הרב אפריאט רמלה 72282   508321791

19203 אסף פילוסוף 33571464 asafp@greenroad3/8 הרב אפריאט רמלה 72282   508321791

19204 איריס מהרשק 52059110 avimarshak@beze עובדיה הנביא 7 תל אביב 62596   03‐6051211 054‐56207

19205 איריס מהרשק 52059110 avimarshak@beze עובדיה הנביא 7 תל אביב 62596   03‐6051211 054‐56207

19206 גיל סומך 27820141 sogil@walla.co.il סעדיה גאון 19 קרית אונו     505464644

19207 דניאל בן זקן 33770694 kakoim1221@wal כינרת 59/7 אשדוד     544807509

19208 דניאל בן זקן 33770694 kakoim1221@wal כינרת 59/7 אשדוד     544807509

19209 דקלה מורג 66022989 diklamorag@gmai קיבוץ כפר רקיבוץ כפר רופין 10850   46068376

19210 עמיר בן חורין 31717549 amirbenh@hotma ה באייר 82 ראש העין     052‐5524339

19211 יואב שחק 33141326 yoav.shahak@gma ענבר 13 מודיעין 71725   054‐4488771

19212 יעקב בורלא 34388173 d.burla@012.net.i סמטת החצב 6 רמות השבי     502363367 5.27E+08 97411955

19213 יעקב בורלא 34388173 d.burla@012.net.i סמטת החצב 6 רמות השבי     502363367 5.27E+08 97411955

19214 ג'ורג'ט אלבז דקל 64902638 deckeleg@zahav.nהנמר 9/2 מלחה ירושלים 96954   504678789

19215 David Koi 3.27E+08 koidavid@wall.comHananel 31 Jerusalem 93310   542317730 26786414 26786414

19216 זיו לכיש 55741532 zivlachish@walla.c סייפן 3 אורנית 44813   03‐9369195 054‐43668

19217 ערן דגן 35701721 eran_dagan@hotm22/22 יצחק רבין קרית אונו 55510   054‐9993838 052‐33017

19218 מזל אבודרהם 58715541 shalom_647@beze כורזים 10 תל אביב     523894631

19219 מזל אבודרהם 58715541 shalom_647@beze כורזים 10 תל אביב     523894631

19220 איליה וורטמן 3.08E+08 vortman@gmail.coמגידו בית 7 דירה אשקלון 78718   544392009

19221 איליה וורטמן 3.08E+08 vortman@gmail.coמגידו בית 7 דירה אשקלון 78718   544392009

19222 אתי חובל 3.03E+08 eee553@walla.co. התור 2/3 גן יבנה     546321739

19223 ארתור מכלנקין 3.11E+08 khrero@gmail.comאברהם מרדכי לו מזכרת בתי     508946579

19224 אתי חובל 3.03E+08 hovel2004@nana. התור 2/3 גן יבנה     546321739

19225 אתי חובל 3.03E+08 hovel2004@nana. התור 2/3 גן יבנה     546321739

19226 דוד קסטיאל 34892737 davidmcastiel@gm74 יוחנן בן זכאי אלעד     544820826 39323252

19227 דוד קסטיאל 34892737 davidmcastiel@gm74 יוחנן בן זכאי אלעד     544820826 39323252

19228 ולדימיר פרוצקי 3.1E+08 vlad1@netvision.n ריחן20א חדרה     523552209

19229 ולדימיר פרוצקי 3.1E+08 vlad1@netvision.n ריחן20א חדרה     523552209

19230 יניב יוסף 33660150 yajo11@gmail.com יצחק רבין 17 קרית אונו     054‐7779217 5.48E+08

19231 יובל עמיצור 50662691 yuval.amitzur@gm הארזים 32 כרמיאל 21771   49987718 5.24E+08

19232 נועם איזנר 57917023 aisner@plasson.co 1 מעגן מיכאל 37805   04‐6394009 052‐52542

19233 מתן סולומש 3.09E+08 sol_matan@walla4 מבוא גולי קניה ירושלים     506235744

19234 גיא הראל 29595071 gayhr1@walla.com רמבמ 5 אורעקיבא 30600   526605152



19235 גיא הראל 29595071 gayhr1@walla.com רמבמ 5 אורעקיבא 30600   526605152

19236 דרור טננבאום 3.1E+08 drorten@walla.co תובל 15 רמת גן     502199990

19237 רון ורמונד 57305864 warmund@netvisi גולדמן 4 חיפה     052‐8695671

19238 רון ורמונד 57305864 warmund@netvisi גולדמן 4 חיפה     052‐8695671

19239 עדה אשרף 22342786 yuvaly3008@walla מגדל העמקהשרון 6/2 23049   04‐6546419 5.5E+08 04‐9040798

19240 עדה אשרף 22342786 yuvaly3008@walla מגדל העמקהשרון 6/2 23049   04‐6546419 5.5E+08 04‐9040798

19241 יוסף עגמייה 50159540 agamieh1538@wa כפר גת הגל0 25251   49804211 5.05E+08 0

19242 avraham goren 957514 avrahamgoren@yahabanai 8 jerusalem     26256544 6437705 6231847

19243 avraham goren 957514 avrahamgoren@yahabanai 8 jerusalem     26256544 6437705 6231847

19244 avraham goren 957514 avrahamgoren@yahabanai 8 jerusalem     26256544 6437705 6231847

19245 ז'אן אלוש 3.21E+08 jpac00@hotmail.c לייב יפה 44 ירושלים 93390   525978020

19246 ז'אן אלוש 3.21E+08 jpac00@hotmail.c לייב יפה 44 ירושלים 93390   525978020

19247 ז'אן אלוש 3.21E+08 jpac00@hotmail.c לייב יפה 44 ירושלים 93390   525978020

19248 עודד גורודצקי 56538242 odedg101@walla. לכיש 9 שוהם     507247981

19249 ליודמילה רשטניקוב 3.14E+08 SERGIO10@WALLA7/8 מרדכי מקלף באר שבע     544518539 5.45E+08

19250 ליודמילה רשטניקוב 3.14E+08 SERGIO10@WALLA7/8 מרדכי מקלף באר שבע     544518539 5.45E+08

19251 סיטניאקובסשמעון 3.07E+08 shimon.sitniakovsk קיבוץ נגבה נגבה     578136287

19252 יוחאי אברהמי 28894764 yohaiavr1@walla.c נוף הרים 7/8 ירושלים     052‐5796571

19253 שלומי סורוקה 22384242 shlomiko10@walla ארלוזורוב 9 רמת גן     545939488

19254 שלומי סורוקה 22384242 shlomiko10@walla ארלוזורוב 9 רמת גן     545939488

19255 אייל אטיאה 27121318 ey_at@yahoo.com מודיעין 18 קרית אונו     054‐7779042

19256 אייל אטיאה 27121318 ey_at@yahoo.com מודיעין 18 קרית אונו     054‐7779042

19257 זהר הכרי 59585083 zoharhe@clal‐ins.c בן אליעזר 53 נתניה     526884108

19258 זהר הכרי 59585083 zoharhe@clal‐ins.c בן אליעזר 53 נתניה     526884108

19259 צביקה יעקובסון 50959527 plitz@walla.com משעול שמשון 6 קרית גת 82000   507343020 7.78E+08

19260 צביקה יעקובסון 50959527 plitz@walla.com משעול שמשון 6 קרית גת 82000   507343020 7.78E+08

19261 יונתן רונן 66444175 rynn33@hotmail.c סיגלון 14 עומר 84965   547597305 86460769

19262 יונתן רונן 66444175 rynn33@hotmail.c סיגלון 14 עומר 84965   547597305 86460769

19263 אלעד מלכי 36418887 malkielad@hotma מוהליבר 17 חולון 58358   054‐4412727

19264 keren ohayon 3.14E+08 kdohayon@gmail. nachal dolev 29ramat bet s 99630   29994804

19265 keren ohayon 3.14E+08 kdohayon@gmail. nachal dolev 29ramat bet s 99630   29994804

19266 dany cohen 15101066 cohdanor@netvisi פסמן 10 הרצליה     09‐9586315

19267 יובל קפלנר 32824815 kapellne@matav.n הדדי 2\2 בת ים 59513   546701401

19268 אלכס מרקוביץ 3.06E+08 markovich11@gm זמורה 11/7 כרמיאל 20100   542125022

19269 אלכס מרקוביץ 3.06E+08 markovich11@gm זמורה 11/7 כרמיאל 20100   542125022

19270 רועי דוקרקר 46253407 roy_dukarker@wa3/10 רוגל משעול דימונה 86000 526556094 5.27E+08

19271 שגב מוהבאן 33888843 sugi1a289@walla. להבות הבשלהבות הבשן 12125   523742025 46952189 46952296

19272 רויטל בארי 33470626 revitalbeeri@gma עמוס 33 תל אביב     052‐3218457 054‐90051 08‐6559913

19273 שמואל נאמן 53409074 neemans@yahoo. יגאל אלון 23 קרית מוצקי 26431   526002065

19274 שרון רפאלי 34154393 sharon@jamespel עמק החולה מודיעין     077‐7660207

19275 עמיחי גורניק 34447383 amihay.gornik@gm50' ועידת קטוביץ תל אביב     549982373

19276 שאול סיסו 24089054 siso017@walla.co ילג 13 חולון     506790607 7.76E+08

19277 שאול סיסו 24089054 siso017@walla.co ילג 13 חולון     506790607 7.76E+08

19278 אלי ויינרב 3.27E+08 allieweinreb@gmaאבן גבירול 81 די תל אביב     542319640

19279 עמירם גוטמן 11654548 gamiram@017.net אליהו קורן 14 ירושלים     507910091 7.77E+08

19280 עמירם גוטמן 11654548 gamiram@017.net אליהו קורן 14 ירושלים     507910091 7.77E+08

19281 הגר צפריר 42830497 HAGRI2002@HOT קראוזה 36 חולון     504262559 5.04E+08

19282 הגר צפריר 42830497 HAGRI2002@HOT קראוזה 36 חולון     504262559 5.04E+08

19283 מרין לזרוביץ 11599628 lazarov@netvision חרוזים 4 רמת‐גן 52525   03‐7525527 050‐24507

19284 מרין לזרוביץ 11599628 lazarov@netvision חרוזים 4 רמת‐גן 52525   03‐7525527 050‐24507

19285 ארלין גורודנצ'יק 17720467 arlenego2@bezeq בפר רימונים139 90636   29941062

19286 איתי קנטור 52976305 etay_kantor@yaho חביבה רייק 53 חיפה     527950635

19287 רפי שומונוב 3.1E+08 rafi35@bezeqint.n יוספטל 13/2 רמלה     546700126

19288 רפי שומונוב 3.1E+08 rafi35@bezeqint.n יוספטל 13/2 רמלה     546700126

19289 יעקב ציקווה 14505853 subx1900@walla.c המעיין 28 גבעתיים     503099189 5.42E+08

19290 יעקב ציקווה 14505853 avizic@walla.com המעיין 28 גבעתיים     503099189 5.42E+08

19291 יעקב ציקווה 14505853 avizic@walla.com המעיין 28 גבעתיים     503099189 5.42E+08

19292 נחום ניב 30532915 niv.saar@inter.net רמז 11 נהריה 22420   522823860 49923650

19293 אולגה פיימר 3.2E+08 Alex144101 מבצע סיני 40 בת ים 59511   544499294 5.45E+08

19294 אולגה פיימר 3.2E+08 Alex144101@gma מבצע סיני 40 בת ים 59511   544499294 5.45E+08

19295 אלירן קשני 66444001 Elirank84@gmail.c הפרפר 209 מושב מעגל     057‐8137029

19296 דניאל קלדרון 32146664 danny012@yahoo אברהם גרשברג ראשון לציון 75324   549992101 37136012

19297 לודה ספוביץ 3.13E+08 snejinka@gmail.co דב גרונר 36 בני ברק 51212   054‐7241017 052‐63905

19298 לודה ספוביץ 3.13E+08 snejinka@gmail.co דב גרונר 36 בני ברק 51212   054‐7241017 052‐63905

19299 דורון בנגי 55865745 obng@bezeqint.ne אמיר דרורי3 חולון     505345908

19300 דמיטרי מונסטרסקי 3.18E+08 dima_mona@wallמעונות מזרח חד חיפה 32000   545648744

19301 אריאל סגיב 60736063 ariels@gmail.com גדרה 1 פתח תקווה     054‐4745181

19302 אחמד מחאג'נה 23232846 ahmadmh6@gmai אום אל פחםמוחמד יאסין 30010   545629102

19303 אחמד מחאג'נה 23232846 ahmadmh6@gmai אום אל פחםמוחמד יאסין 30010   545629102

19304 אריה זיידנשטדט 25165754 lanciahf@gmail.co שרת 16 תל אביב 62198   544412395

19305 איאד חוסיין 3.01E+08 eyad47@hotmail.c 0 כפר שעב 20165   528040167 5.48E+08

19306 אופיר גדו 42825257 ofirgado@gmail.co אורן 5 חיפה 34731   509227213

19307 טמיר פיורנטיני 3.05E+08 fiore0@walla.co.il נתיב הגפן 12 גשר הזיו 22815   525111794

19308 יניב שובה 37606514 shubay@gmail.com הל"ה 38א גבעתיים     542451032

19309 מיכאל צוקרמן 36798239 michael.gaon.al@g נתיבי עם 3 ירושלים 97552   054‐6862262 057‐81912

19310 מיכאל צוקרמן 36798239 michael.gaon.al@g נתיבי עם 3 ירושלים 97552   054‐6862262 057‐81912

19311 יצחק כהן 2E+08 RAMI_DLAL@POST בן איש חי בית שמש     544994226

19312 יצחק כהן 2E+08 RAMI_DLAL@POST בן איש חי בית שמש     544994226

19313 פנינה כלפון 79361077 ilba13@walla.co.il שבטי ישראל 43 חיים קרית 26277   04‐8412302 052‐32188

19314 שי אברהם 38464897 shay_avra@walla. פתח תקוה 2 חולון     522903244 5.24E+08

19315 שי אברהם 38464897 shay_avra@walla. פתח תקוה 2 חולון     522903244 5.24E+08

19316 דליה דיירי 55522874 dalia_dyari@wallaד.נ .מזרח בנימין מושב רועי 90696   02‐9942582 02‐994208 02‐9942148



19317 דליה דיירי 55522874 dalia_dyari@wallaד.נ .מזרח בנימין מושב רועי 90696   02‐9942582 02‐994208 02‐9942148

19318 menashe nissim 50557420 menashe@ladpc.cאבא הילל סילבר חיפה     525656288

19319 מיכל אלקבץ 38495511 michal707@walla. הפרחים 30 רעננה     050‐2220300

19320 מיכל אלקבץ 38495511 michal707@walla. הפרחים 30 רעננה     050‐2220300

19321 אבינועם אב‐גנים 402875 ugit20@walla.com בורלא 11 ירושלים 93714   02‐6792867 050‐55477

19322 גל עיני 38081493 galeini1@gmail.co גורדון 2ב ירושלים     526236442 5.06E+08

19323 דנה חריר 21782131 dana.harir@orang עולי הגרדום 1 ר"ג 52265   544322602

19324 שמעון כהן 27105360 omerc03@walla.c צלילי חנינא 19 תל אביב     547748963

19325 מוני מוסקוביץ 65849036 edn_nbo@walla.c וולף 12 פתח תקוה     03‐9223951 03‐9223951

19326 מוני מוסקוביץ 65849036 edn_nbo@walla.c וולף 12 פתח תקוה     03‐9223951 03‐9223951

19327 שלמה קומבליס 53343604 skomblis@zahav.n רקפת 58 עמיקם 37830   546697934 46388915

19328 אריאן שלם 3.04E+08 arianeshalem@ho הר מכוור 7/4 מעלה אדומ 98460   02/5356140 5.45E+08

19329 אריאן שלם 3.04E+08 arianeshalem@ho הר מכוור 7/4 מעלה אדומ 98460   02/5356140 5.45E+08

19330 יוסף כץ 16781338 kats.yossi@gmail.c השלושה 16 זכרון יעקב 30900   054‐4326487

19331 יוסף כץ 16781338 kats.yossi@gmail.c השלושה 16 זכרון יעקב 30900   054‐4326487

19332 יוסף כץ 16781338 kats.yossi@gmail.c השלושה 16 זכרון יעקב 30900   054‐4326487

19333 צור ברקן 27443241 fruit.icecream@gm גן השומרון גן השומרון     052‐6355784

19334 צור ברקן 27443241 fruit.icecream@gm גן השומרון גן השומרון     052‐6355784

19335 חיים משען 56755358 haimotal@gmail.c אופירה 40 ראשון לציון 75688   542225225

19336 אורי בריטשטיין 54580139 uri228@walla.comמושב מבוא ביתר מבוא ביתר 99787   02 6443505 5.03E+08 26443506

19337 יהודית זיכר 21673488 yehudit_zicer@sho כרמי צור כרמי צור 90400   548189352 5.46E+08

19338 יהודית זיכר 21673488 yehudit_zicer@sho כרמי צור כרמי צור 90400   548189352 5.46E+08

19339 ברוך מזרחי 59811695 M‐BARUCH@BEZE57/2 פרי מגדים מעלה אדומ     052‐82829266 02‐590255

19340 ברוך מזרחי 59811695 M‐BARUCH@BEZE57/2 פרי מגדים מעלה אדומ     052‐82829266 02‐590255

19341 מאשה מילשטיין 3.2E+08 mashag@eldan.biz16/10, שער הגיא אריאל 40700   525242515

19342 תומר בן דור 40904849 kimchi200@gmail קרית ספר 8א חיפה     523800055 5.5E+08 48727555

19343 תומר בן דור 40904849 kimchi200@gmail קרית ספר 8א חיפה     523800055 5.5E+08 48727555

19344 Shim Winters 33347485 shimri@hotmail.co18/33 סטפן צוויג ת"א     052‐8544541

19345 תיאודור הרשקוביץ 65560229 tedkovits@gmail.c הרצל 17 רעננה 43353   050‐6969222

19346 מאיר רבינוביץ 51288298 meirr@scr.co.il ההולנדים 33 הדר עם 42935   09‐8617913 0522‐5158 09‐8650703

19347 מרדכי שרעבי 5148796 ahuvasharabi@gm3 הרב דוד ישראל רחובות 76505   505201335 5.09E+08 89458463

19348 מרדכי שרעבי 5148796 ahuvasharabi@gm3 הרב דוד ישראל רחובות 76505   505201335 5.09E+08 89458463

19349 סיגל שורץ 38747879 sigal5553@walla.c אינטרנציונל 46 חיפה     48320385 5.45E+08

19350 רותם רורברגר 60734779 anatror@zahav.ne ת.ד‐2145 קדומים 44856   09‐7453378 5.45E+08

19351 רויטל פאשה 33522723 revital@pazlaw.co סרנגה 130 רחובות     050‐7584582 08‐9473113

19352 רויטל פאשה 33522723 revital@pazlaw.co 130 סרנגה רחובות 050‐7584582 08‐9473113

19353 osnat rabin 52723756 orabin@yahoo.com32 מושב משמרת משמרת 40695   505220031

19354 יבגני שניידרמן 3.14E+08 jenyadco@hotmai ניר עקיבא 210 ניר עקיבא     542434156 5.27E+08

19355 יבגני שניידרמן 3.14E+08 jenyadco@hotmai ניר עקיבא 210 ניר עקיבא     542434156 5.27E+08

19356 dima dolya 3.21E+08 xoxel@hotbox.ru0‐רח העליה 80 ד באר‐שבע 84742   542239970

19357 שמי פיני 57835068 tpinko@012.net.il הירקון באר יעקב 11142   506916440 77404088

19358 Max Aizelman 3.06E+08 max1971lt@gmail Hapisga 15 Ariel     546712425 5.29E+08

19359 אלכס שגיא‐פיכמן 11811643 alexf76@walla.co. יצחק רבין 26 קרית אונו 55510   545214738 37329627

19360 נמרוד טרץ 33908781 nimrod_t@yahoo. יפה נוף 20/37 נשר     507870584

19361 נמרוד טרץ 33908781 nimrod_t@yahoo. יפה נוף 20/37 נשר     507870584

19362 נמרוד טרץ 33908781 nimrod_t@yahoo. יפה נוף 20/37 נשר     507870584

19363 כרמלה הררי 50058130 carmela@eilat.mu משעול רביב 10 אילת 88000   052‐6960060 08‐6376066

19364 עומרי מלול 60680055 pur@cmm‐compo הקוקיה 46 ראשון לציון 75548   523650189 5.26E+08 89361485

19365 עומרי מלול 60680055 pur@cmm‐compo הקוקיה 46 ראשון לציון 75548   523650189 5.26E+08 89361485

19366 פנחס ירדני 673962 pinyard@walla.co6 תפארת ישראל ירושלים 97500   507822600

19367 מישל פריאנטה   mishelp@013.net. הקישון 15/14 ראשון לציון 75245   050‐5414000

19368 עידן נחמני 38746145 idnk@walla.co.il יוספטל 13 קרית מוצקי     524588484 5.42E+08

19369 עידן נחמני 38746145 idnk@walla.co.il יוספטל 13 קרית מוצקי     524588484 5.42E+08

19370 dima dolya 3.21E+08 xoxel@hotbox.ru0‐רח העליה 80 ד באר‐שבע 84742   542239970

19371 רוני רודיטי 59617209 roni4060@walla.c2 שבט דן 8 דירה אשדוד     052‐8356749

19372 אפרת אביגד 39970884 avigade@bgu.ac.il קיבוץ גונן קיבוץ גונן 12130   522935343

19373 אפרת אביגד 39970884 avigade@bgu.ac.il קיבוץ גונן קיבוץ גונן 12130   522935343

19374 ריקי ברוק 24673931 gome@beitkama.o ד.נ .נגב בית קמה 85325   08‐9915247

19375 ריקי ברוק 24673931 gome@beitkama.o ד.נ .נגב בית קמה 85325   08‐9915247

19376 תמר אלקנה 59831099 sahule@zahav.net סמטס 4 ירושלים 93108   544440992

19377 רומן ברודסקי 3.09E+08 omanb70@hotma הפורצים 5 חולון     524643694

19378 רומן ברודסקי 3.09E+08 omanb70@hotma הפורצים 5 חולון     524643694

19379 משה הורן 61273942 vgtr0@walla.com חזני נתיבות     544913321

19380 משה הורן 61273942 vgtr0@walla.com חזני נתיבות     544913321

19381 יונתן סולומון 33291535 joni_sb@hotmail.c מוצקין 24 נתניה     050‐3733499 050‐97334 077‐3232499

19382 אמיר בויטלר 11429412 boychukno1@hotm קיבוץ יזרעאקבוץ יזרעאל 19350   052‐3756100

19383 אמיר בויטלר 11429412 boychukno1@hotm קיבוץ יזרעאקבוץ יזרעאל 19350   052‐3756100

19384 צביה כהן 12345678 stam_user@yahoo תל אביב תל אביב     03‐5553044

19385 גיא גזית 24564015 guy@abg.co.il חיים בר לב 6 קרית אונו     503133200

19386 אליהו בנימינוב 11404662 ELIBI@013.net יהודה לוי 25/3 אור עקיבא 30600   578106081

19387 אליהו בנימינוב 11404662 ELIBI@013.net יהודה לוי 25/3 אור עקיבא 30600   578106081

19388 יובל שוורצפיטר 37212552 yuval_szw@nana.c אסירי ציון 22 פתח תקווה 49519   507960908

19389 עידן עומר 39190194 idankoko@gmail.c אמנון ותמר 9 דימונה     524651417

19390 עידן עומר 39190194 idankoko@gmail.c אמנון ותמר 9 דימונה     524651417

19391 סופיה גולדברג 29020799 sofi30@gmail.com היסמין 3/3 יוקנעם 20692   077‐7891910 054‐48919 077‐7891910

19392 סופיה גולדברג 29020799 sofi30@gmail.com היסמין 3/3 יוקנעם 20692   077‐7891910 054‐48919 077‐7891910

19393 גיא פורת 49029143 g_porat@yahoo.co בילו 17 ראשון לציון     050‐7922722

19394 אבי אביטל 31942113 avital669@walla.c דרך רמון 2/4 מצפה רמון 80600   526489292 7.8E+08

19395 אבי אביטל 31942113 avital669@walla.c דרך רמון 2/4 מצפה רמון 80600   526489292 7.8E+08

19396 עדיאל בוסי 34723783 busbuson@walla.c התפוצות 6 רמת גן     050‐2250009

19397 ליאור ב 32343022 liorb75@netvision לוריא ירושלים     052‐8342377

19398 לב רן 24029589 ranlev68@gmail.c יצחק אלחנן 6 רמת השרון     054‐3303776



19399 Inga Borodin 3.07E+08 Inga.Borodin@gm החלוץ 19 רמת השרון     528459632

19400 אלכס גרמש 3.18E+08 MAFIOZI@GMAIL.האחים סמילצ'נס ראשון לציון     543064544

19401 גרשון גורביץ 51582864 gershon18@bezeq יגור יגור 30065   49848796 5.47E+08

19402 גרשון גורביץ 51582864 gershon18@bezeq יגור יגור 30065   49848796 5.47E+08

19403 אדי גוטסמן 21375068 eddie‐g@013.net אחד העם 19 אזור     052‐6390639

19404 טליה שילוח 56473168 taliabul@gmail.co יהודה הלוי 5 תל אביב 65135   03‐5162776

19405 טליה שילוח 56473168 taliabul@gmail.co יהודה הלוי 5 תל אביב 65135   03‐5162776 054‐56671 03‐5162776

19406 טליה שילוח 56473168 taliabul@gmail.co יהודה הלוי 5 תל אביב 65135   03‐5162776 054‐56671 03‐5162776

19407 שלומי ברנע 41856469 bmshlomi@walla.c גורדון 29 פ"ת     506007371

19408 שלומי ברנע 41856469 bmshlomi@walla.c גורדון 29 פ"ת     506007371

19409 סמדר רול 51923423 smadar@studio21 קצין 23 רעננה     052‐2500876

19410 סמדר רול 51923423 smadar@studio21 קצין 23 רעננה     052‐2500876

19411 אברהם לבן 52034782 avi_lavan@walla.c האייסים 13 דימונה 86047   86550053 5.29E+08

19412 אברהם לבן 52034782 avi_lavan@walla.c האייסים 13 דימונה 86047   86550053 5.29E+08

19413 אברהם לבן 52034782 avi_lavan@walla.c האייסים 13 דימונה 86047   86550053 5.29E+08

19414 ערן שליו 31973761 eran.ipod@yahoo16 היינריך היינה חיפה 34485   775254297 5.46E+08

19415 ערן שליו 31973761 eran.ipod@yahoo16 היינריך היינה חיפה 34485   775254297 5.46E+08

19416 לאוניד ברודנר 3.09E+08 malish227@narod הרצל 103 רחובות 76540   546254524

19417 דניאל פינקלשטיין 3.09E+08 f_ddd@012.net.il הירמוך 3/11 לוד     549992715

19418 מאיה רוזנשיין 23931686 rosemaya@gmail. פראנקל 12/1 תל אביב 69058   0526‐039553 03‐525276

19419 גיא לוטם 46111944 guy_lotem@yahoo שופטים 40 תל אביב     522901474 5.43E+08

19420 שרון אבוחצירא 32769580 sharolga@gmail.co החרצית1/3 גדרה 70700   077‐7060202 057‐74391

19421 שרון אבוחצירא 32769580 sharolga@gmail.co החרצית1/3 גדרה 70700   077‐7060202 057‐74391

19422 דוד זנזורי 59029629 didiz@pelephone. להצאלון 2 מושב חרב 38860   505587489 1.54E+11

19423 גילי דנוס 36316404 gilidanus@gmail.c דרך צרפת 42/5 חיפה 35437   523400812

19424 גילי דנוס 36316404 gilidanus@gmail.c דרך צרפת 42/5 חיפה 35437   523400812

19425 אודי פלד 32961799 peledud@yahoo.c22 שדרות בן ציון תל אביב 64286   505501487

19426 שמואל סבן 63948954 ssban@eilor.co.il 28‐Febאילות קיבוץ 88805   08‐6358661 052‐27063

19427 אסף הדר 16437980 asafadar@gmail.co הנשיא וייצמן 4 חדרה 38422   46330343 5.45E+08

19428 קובי כהן 37744810 kobico2@pelepho בילו 4 לוד 71369   507118102 5.08E+08 5.07E+08

19429 ענת טנג'י 62885090 anatush2002@wa קרית ביאליקהערמונים 21     052‐4372130

19430 תום גור 66502212 gur.tom@gmail.co ארלוזורוב 178 תל אביב 64923   054‐3149910

19431 אשר אביזמר 55327886 asheraa@em‐neto תלמי יחיאל תלמי יחיאל 79810   772006033 5.03E+08

19432 אשר אביזמר 55327886 asheraa@em‐neto תלמי יחיאל תלמי יחיאל 79810   772006033 5.03E+08

19433 קרן גליקסמן 33210063 kerenmish@gmail אהוד מנור 8 נתניה     054‐5574002

19434 יוליה שיפרין 14643506 gshifrin@zahav.ne אנטיגונוס21/3 ירושלים 93303 525594688 7.77E+08

19435 ניר רוטנברג 59010561 nir.rottenberg@gm המוביל1 אלון הגליל 17920   546733924 49868404

19436 בועז לבינט 9144809 nizalev@gmail.com יהודה‐גור 33 חיפה 34987   48255345

19437 בועז לבינט 9144809 nizalev@gmail.com יהודה‐גור 33 חיפה 34987   48255345

19438 סטנימיר סטייקוב 3.27E+08 stunny_st@abv.bg שיאון57 קצרין 12900   548180243

19439 עמית אטד 54940119 am‐at@012.net.il ויצמן 50א נהריה 22380   545343638

19440 עמית אטד 54940119 am‐at@012.net.il ויצמן 50א נהריה 22380   545343638

19441 אולגה פרל 3.14E+08 rosinant@bezeqin קליבנוב 12 חיפה     48228626 5.48E+08

19442 אלכס פרל 3.14E+08 rosinant@bezeqin קליבנוב 12 חיפה 32804   48228626 5.48E+08 48228626

19443 אולגה פרל 3.14E+08 rosinant@bezeqin קליבנוב 12 חיפה     48228626 5.48E+08

19444 עמית אטד 54940119 am‐at@012.net.il ויצמן 50 נהריה 22380   545343638

19445 מוריה הראל 28640811 moriyah@aleikatif בן גוריון 5/93 אשקלון 78281   507225762

19446 יורי פרס 3.04E+08 yuri‐p@bezeqint.n אודם 16/4 מודיעין     545552635

19447 יורי פרס 3.04E+08 yuri‐p@bezeqint.n אודם 16/4 מודיעין     545552635

19448 עזרא אלוני 50399369 alonyezra@gmail.c האלון 10 רמת ישי 30095   547662123 48443311

19449 עזרא אלוני 50399369 alonyezra@gmail.c האלון 10 רמת ישי 30095   547662123 48443311

19450 עירד בן מרדכי 35798941 iradbm@hotmail.c ברזיל 5 תל אביב     505556326

19451 אבנר יעקבניא 31679707 avneryk@cellcom.אצ"ל 32/1 כניסה נתניה 42320   773311283 5.24E+08

19452 אבנר יעקבניא 31679707 avneryk@cellcom.אצ"ל 32/1 כניסה נתניה 42320   773311283 5.24E+08

19453 יאיר טל 66264227 yairmental0@wall המוריה 22א אריאל     508421918

19454 יאיר טל 66264227 yairmental0@wall המוריה 22א אריאל     508421918

19455 רוני הרץ 29523537 ronih@shiron.com הכלנית 519 קדרון 70795   546995596 5.44E+08

19456 רוני הרץ 29523537 ronih@shiron.com הכלנית 519 קדרון 70795   546995596 5.44E+08

19457 משה חיימוב 16691453 moshe_haymov@ נתניה‐קרייתאייר 5/10     09‐8854942 052‐28066

19458 יהודה נחום 27231356 yeuda_n@walla.co20 ר 'יוסף קארו אלעד 40800   054‐9980815

19459 אלכס ניסן 3.07E+08 na1969@walla.co.10 ש"ד נוה יעקב ירושלים     522674492 5.23E+08

19460 דניאלה עצמוני 22031678 daniella@rf‐dynam תבור 60 שוהם     052‐650‐3653 03‐979131

19461 אלכס ניסן 3.07E+08 alexx1984@walla.10 ש"ד נוה יעקב ירושלים     522674492 5.23E+08

19462 תומר זוהר 40403180 kanigga@walla.co בר אילן 26 בת ים 59589   528362345

19463 תומר זוהר 40403180 kanigga@walla.co בר אילן 26 בת ים 59589   528362345

19464 יעקב דיגמי 54256060 kobidigmi@walla.c זלמן שז"ר 29 ראשון לציון 75100   504985598

19465 מאור קדוש 66438748 maorkadosh1@gm העליה 62 תל אביב     528842185

19466 avi yukler 25577636 aviyuk@bezeqint.n לובמן 4‐17 ראשון לציון     50970419

19467 תמר אורפז 39966551 tamar_orpaz@yah גאולה 41 חיפה     542003444

19468 אלעד דרור 34508333 eladush2@walla.c 0 מושב רם או 19205   549982025 7.74E+08

19469 ענבל אבנט 39895768 inbal.avnet@gmai118/1 יצחק רגר באר שבע     054‐4940995

19470 ענבל אבנט 39895768 inbal.avnet@gmai118/1 יצחק רגר באר שבע     054‐4940995

19471 אמיר פפר 22514632 amirpf@netvision יעל רום 15 פ"ת 49062   054‐3551699

19472 אמיר פפר 22514632 amirpf@netvision יעל רום 15 פ"ת 49062   054‐3551699

19473 אידל שדה 3.17E+08 idal.sade@gmail.c2 הירקון 14 דירה עפולה 18751   46421369 5.23E+08 46421369

19474 אידל שדה 3.17E+08 idal.sade@gmail.c2 הירקון 14 דירה עפולה 18751   46421369 5.23E+08 46421369

19475 רותם בן‐טל 32967622 rotembental@yah אחד העם 112 תל אביב יפ 65208   052‐8892880

19476 טל בן טל 40597460 tal_bental@yahoo ז'בוטינסקי 54 תל אביב 62748   506565104

19477 יוליה ניניו 3.18E+08 yulahatul@gmail.c הנביאים 24 בת ים     548035833

19478 מיקי אוסובסקי 23730658 m_osovsky@yaho התחיה 6 כפר סבא 44250   547643649 97653561

19479 מיקי אוסובסקי 23730658 m_osovsky@yaho התחיה 6 כפר סבא 44250   547643649 97653561

19480 בוריס שמילוב 3.1E+08 bshmilov@yahoo.2 מוצקין 21 דירה נתניה     542052022



19481 יצחק הובר 17333683 houber@bezeqint מרום גולן ראשון לציון     506776800

19482 יצחק הובר 17333683 houber@bezeqint מרום גולן ראשון לציון     506776800

19483 יעקב )קובי( אלטמן 59809350 kobi.altman@teva תרשיש 14 שוהם 60850   548885212 5.45E+08

19484 יעקב )קובי( אלטמן 59809350 kobi.altman@teva תרשיש 14 שוהם 60850   548885212 5.45E+08

19485 avi Tamam 35812262 avitmm@gmail.coהר הצופים 33 די רחובות 0   502479411 5.26E+08 35528034

19486 avi Tamam 35812262 avitmm@gmail.coהר הצופים 33 די רחובות 0   502479411 5.26E+08 35528034

19487 אלישבע כל טוב 3.25E+08 rect@zahav.net.il חי טייב 16 ירושלים 95404   02‐6525633 054‐65256

19488 אלישבע כל טוב 3.25E+08 rect@zahav.net.il חי טייב 16 ירושלים 95404   02‐6525633 054‐65256

19489 טל בן טל 40597460 tal_bental@yahoo ז'בוטינסקי 54 תל אביב 62748   506565104

19490 יריב רז 40548620 yarivraz1@gmail.cשביל מודיעין 4 ד קרית מוצקי     542425239 5.48E+08

19491 יריב רז 40548620 yarivraz1@gmail.cשביל מודיעין 4 ד קרית מוצקי     542425239 5.48E+08

19492 רויטל בזק 35896646 NIKNIK@WALLA.C בר אילן 49 בת ים 59581   774344204 5.08E+08

19493 באסם ח'ורי 23294283 geosusu@gmail.co תלתן 4 רמלה     054‐6876806

19494 נועם סייג 27239037 sayagn@012.net.i אמנון ותמר 33 רמת גן 52365   546717837 5.45E+08 36753270

19495 נועם סייג 27239037 sayagn@012.net.i אמנון ותמר 33 רמת גן 52365   546717837 5.45E+08 36753270

19496 אירנה גרשמן 3.07E+08 irenag@orex‐cr.co יודפת 18 יוקנעם 20692   04‐9935361 054‐79400

19497 shimon kadosh 58060815 kadoshimon@wal השקמה 28/2 חדרה 38497   502611810

19498 זאוי אלגרה 65238230 yoram.ziv@gmail.c מבוא גיבעון 18 קרית גת 82000   524544280 86880054

19499 זאוי אלגרה 65238230 yoram.ziv@gmail.c מבוא גיבעון 18 קרית גת 82000   524544280 86880054

19500 שלום לבקיבקר 29694510 shalevki@walla.co האתרוג 24/3 ערד 89057   077‐3500770 054‐52427

19501 שמעון צורי 24581605 adir950@walla.coלהבות הבשהרחבה קהילתית     46997810 5.28E+08

19502 שמעון צורי 24581605 adir950@walla.coלהבות הבשהרחבה קהילתית     46997810 5.28E+08

19503 איגור ברגמן 3.12E+08 igorbrg@walla.com1 נרקיס 3 דירה ירושלים     057‐6336003

19504 איגור ברגמן 3.12E+08 igorbrg@walla.com1 נרקיס 3 דירה ירושלים     057‐6336003

19505 חן אסחייק 39912100 hatzhaik@gmail.co הגפן 50 יבנה     578113495

19506 אשר אביזמר 55327886 ashera@em‐neto. 32 תלמי יחיאל 79810   772006033 5.03E+08

19507 הילה עירון 36052280 hila.iron@gmail.co בצלאל 13/5 תל אביב     054‐7363656

19508 אסי ג'רבי 62484514 aj007@walla.co.il הרינה 3 נתניה     524242425

19509 אסי ג'רבי 62484514 aj007@walla.co.il הרינה 3 נתניה     524242425

19510 יוני בהט 33479270 yoni_bahat@hotm אצל ניב עוז תל עדשים     524695384

19511 יוני בהט 33479270 yoni_bahat@hotm אצל ניב עוז תל עדשים     524695384

19512 יהודה בן‐סימון 28784478 ybensimon@altair העמק 14 רמת השרון 47302   544728423

19513 יהודה בן‐סימון 28784478 ybensimon@altair העמק 14 רמת השרון 47302   544728423

19514 אליאב נהרי 36270387 eliavn1@gmail.com 31 מדרך ‐עוז 19235   522805885

19515 רן טורס 27252592 danatorres81@gm קראוזה 15 חולון 58278   545404572 5.04E+08 37255747

19516 רן טורס 27252592 danatorres81@gm 15 קראוזה חולון 58278 545404572 5.04E+08 37255747

19517 משה דבורה 32826836 moshedv@elisra.c מנדלסון 2 חולון 58344   523503835

19518 אלה שטיינברג 3.06E+08 ella.steinberg@gm אליאזר יפה 20 רעננה 43452   09‐7425648 054‐44392

19519 אלה שטיינברג 3.06E+08 ella.steinberg@gm אליאזר יפה 20 רעננה 43452   09‐7425648 054‐44392

19520 אייל חדד 25036211 e_hadad@hotmai עדעד 5א עומר 84965   86469137 5.04E+08

19521 אייל חדד 25036211 e_hadad@hotmai עדעד 5א עומר 84965   86469137 5.04E+08

19522 אפרת מייקל 57285587 emic6@walla.co.il גלבוע 92 אלפי מנשה 44851   544796970 97926707 39061129

19523 אפרת מייקל 57285587 emic6@walla.co.il גלבוע 92 אלפי מנשה 44851   544796970 97926707 39061129

19524 אור משורר 3.02E+08 mesho2003@wall ברזילי ישראל 6 חולון     542011526 35033174

19525 רוני הופמן 68913011 ronihof@gmail.co  ד.נ גלבוע קיבוץ חפצי‐ 19135   46534319 46534319 46534444

19526 רוני הופמן 68913011 ronihof@gmail.co  ד.נ גלבוע קיבוץ חפצי‐ 19135   46534319 46534319 46534444

19527 טל מטושביץ 39858097 taxxl1@bezeqint.n רופין 16 פתח תקווה     03‐9233931

19528 טל מטושביץ 39858097 taxxl1@bezeqint.n רופין 16 פתח תקווה     03‐9233931

19529 מוניקה שפיזאס 16851677 mleizer@hotmail.cמרים החשמונאית תל אביב     544230220

19530 דינה פ. 3.07E+08 dinapo2@clalit.org98 דרך יד לבנים חיפה     04‐8568543 0507‐8025 04‐8568513

19531 דינה פ. 3.07E+08 dinapo2@clalit.org98 דרך יד לבנים חיפה     04‐8568543 0507‐8025 04‐8568513

19532 עידו בריקנר 40908261 idobrick@gmail.co8 /12 ג'ורג אליוט תל אביב     544661897

19533 מוטי מורד 3.01E+08 mordmoti@bezeq ארלוזורוב 1/20 אשדוד     508776703 88544703

19534 רן ברודו 22968093 ran@broudo.co.il שמואל תמיר 33 תל אביב     054‐3141891

19535 רן ברודו 22968093 ran@broudo.co.il שמואל תמיר 33 תל אביב     054‐3141891

19536 יקטרינה פוטפוב 3.12E+08 makash31@yahoo שלם 12 רמת גן 52215   52646772

19537 איתמר אפק 17331190 iaphek@gmail.com מוסקוביץ 23 רחובות     772342342 5.46E+08

19538 איתמר אפק 17331190 ifi9416@yahoo.co מוסקוביץ 23 רחובות     772342342 5.46E+08

19539 איתמר אפק 17331190 ifi9416@yahoo.co מוסקוביץ 23 רחובות     772342342 5.46E+08

19540 רן סיבירסקי 3E+08 ran_ski@walla.com האורן19 קרית אתא 28000   48480232 5.45E+08

19541 רן סיבירסקי 3E+08 ran_ski@walla.com האורן19 קרית אתא 28000   48480232 5.45E+08

19542 אלונה הררי 28755676 al20051@walla.co זיידמן 10 קרית אונו     052‐3697600 03‐534442

19543 אלונה הררי 28755676 al20051@walla.co זיידמן 10 קרית אונו     052‐3697600 03‐534442

19544 שמחה שטרן 37334240 simsarste@gmail.c0 בעלי התוספות אלעד     546360207

19545 שמחה שטרן 37334240 simsarste@gmail.c0 בעלי התוספות אלעד     546360207

19546 טל אור 53519955 talor_1@zahav.ne ארלוזורוב 107 חולון 58385   544568685 36510903

19547 טל אור 53519955 talor_1@zahav.ne ארלוזורוב 107 חולון 58385   544568685 36510903

19548 עירא ברוסטין 27334218 irabrustin@gmail.c/8 הרברט סמואל תל אביב 98018   546693242 5.06E+08

19549 עירא ברוסטין 27334218 irabrustin@gmail.c/8 הרברט סמואל תל אביב 98018   546693242 5.06E+08

19550 גבריאל לוי 67740209 gabi‐l@teldor.com קרית רבין 496 בית שאן     522771547 46584210

19551 גבריאל לוי 67740209 gabi‐l@teldor.com קרית רבין 496 בית שאן     522771547 46584210

19552 דני בוק 34990861 sdannyb@gmail.co הנעורים 5 רמת גן     545751022

19553 שלמה קפואה 60617636 cshlomo2@gmail.c הרב הרצוג 25 רחובות 76310   050‐6233137

19554 שלמה קפואה 60617636 cshlomo2@gmail.c הרב הרצוג 25 רחובות 76310   050‐6233137

19555 דוד אוחיון 56638281 david@ohayons.co1 סמטת הניצנים אבן יהודה 40500   09‐8995146

19556 ניר כהן 37244563 nircoman@hotma פאת השולחן 4 תל אביב     546604450

19557 ניר כהן 37244563 nircoman@hotma פאת השולחן 4 תל אביב     546604450

19558 מיכאל ריבקוב 3.08E+08 rybakov.michael@ דוד המלך 49 מעלות 24952   04‐9570249 054‐63662

19559 מיכאל ריבקוב 3.08E+08 rybakov.michael@ דוד המלך 49 מעלות 24952   04‐9570249 054‐63662

19560 יעל נחמיה 34774836 nirrin@hotmail.co ביל"ו 55א רעננה     545957888

19561 עופר גייר 3.01E+08 zigzagil@gmail.com אבימלך 4 פתח תקווה     578195352

19562 גיא מלר 33621293 oritfish@gmail.com9 שדרות ירושלים קרית ים     526088077 5.29E+08 48604811



19563 גיא מלר 33621293 oritfish@gmail.com9 שדרות ירושלים קרית ים     526088077 5.29E+08 48604811

19564 נטע רוזנטל 66731365 nettaro@walla.co חיים בג'יו 5/10 ירושלים 93145   545345048

19565 אורן בלונדר 40494544 orenblonder@gma36 עמק בית שאן מודיעין 71721   523246956

19566 אלמוג גינצבגילה 56140791 gila_almog@walla שאול אביגור ג תל אביב 69379   544363054

19567 אלמוג גינצבגילה 56140791 gila_almog@walla שאול אביגור ג תל אביב 69379   544363054

19568 יעל רוזנטל 1250067 yaelmanch@walla בארות 24 גבעת זאב   90917   02‐5361584 5.44E+08 02‐5361584

19569 יעל רוזנטל 1250067 yaelmanch@walla בארות 24 גבעת זאב   90917   02‐5361584 5.44E+08 02‐5361584

19570 Judith Natt 69715183 juditn@netvision.n37 Eliezer Yaffe Ra'ananan 43451   09‐7417994 09‐7424489

19571 דרור כרמלי 23043896 drorc@rafael.co.il יערה 28 תמרת 36576   052‐4291113 04‐644251

19572 דרור כרמלי 23043896 drorc@rafael.co.il יערה 28 תמרת 36576   052‐4291113 04‐644251

19573 איציק ביגר 6613459 bg1260ha@netvis הפזית 18 ראשל"צ 75438   03‐9622875 050‐53006 03‐9626343

19574 איציק ביגר 6613459 bg1260ha@netvis הפזית 18 ראשל"צ 75438   03‐9622875 050‐53006 03‐9626343

19575 יוסי לוי 52928439 idanliran@walla.co משק 70 מושב שדה     050‐8684343 050‐62465 08‐6846288

19576 יוסי לוי 52928439 idanliran@walla.co משק 70 מושב שדה     050‐8684343 050‐62465 08‐6846288

19577 יחיאל דהן 22756175 saked_7@walla.coיוהנה זבוטינסקי באר שבע     052‐8340501

19578 יחיאל דהן 22756175 saked_7@walla.coיוהנה זבוטינסקי באר שבע     052‐8340501

19579 יוסי בכר 2E+08 bahar88@netvisio הצוערים 1א' פ''ת     35709615 5.1E+08

19580 יוסי בכר 2E+08 bahar88@netvisio הצוערים 1א' פ''ת     35709615 5.1E+08

19581 עדי סבג 3.01E+08 adisabg10@walla. כצנלסון 109 גבעתיים     054‐7403583 03‐755494

19582 עדי סבג 3.01E+08 adisabg10@walla. כצנלסון 109 גבעתיים     054‐7403583 03‐755494

19583 עדי גור 24307860 adig70@zahav.net גונן 7 יוקנעם     542310278

19584 עדי גור 24307860 adig70@zahav.net גונן 7 יוקנעם     542310278

19585 רות ביטון 39428412 tiptipon18@walla. ז'בוטינסקי חולון     523788282

19586 רות ביטון 39428412 tiptipon18@walla. ז'בוטינסקי חולון     523788282

19587 סופי לוי קוטלר 53002622 lione10@walla.co. רוקח 41 רמת גן     542087972 5.06E+08

19588 דני נייגר 55320261 dany@neiger.co.il הרימון 35 מושב עין אי 30825   773290191 5.24E+08 46291891

19589 דני נייגר 55320261 dany@neiger.co.il הרימון 35 מושב עין אי 30825   773290191 5.24E+08 46291891

19590 אורלי ברום 24019879 shiran_barum@wa לכיש49\1 אשקלון 78714   86718281 5.08E+08

19591 אורלי ברום 24019879 shiran_barum@wa לכיש49\1 אשקלון 78714   86718281 5.08E+08

19592 ron gend 57423811 ron‐ron@zahav.ne החרמון 1 שוהם     523514266

19593 שגית ארז 31888480 sagith@tx.technio הגליל 102 נופית 36001   04‐9531538 052‐45734

19594 שגית ארז 31888480 sagith@tx.technio הגליל 102 נופית 36001   04‐9531538 052‐45734

19595 סיגל מרדכי 28442192 sigal@elsmed.com הסחלב 1 ראשון לציון 75421   050‐4449408 03‐952742

19596 סיגל מרדכי 28442192 sigal@elsmed.com הסחלב 1 ראשון לציון 75421   050‐4449408 03‐952742

19597 אלי לוי 56503618 eliko1960@walla.c לכיש 10/16 אשקלון     86718026 5.78E+08

19598 אלכס דובריאן 3.1E+08 lancet72@gmail.co 107 יהודה בן אביב תל 63401 523636327

19599 אלכס דובריאן 3.1E+08 lancet72@gmail.co בן יהודה 107 תל אביב 63401   523636327

19600 ויקי וגרהוף 42506113 vici@bezeqint.net הקונגרס 6 קרית חיים 26101   04‐8720994 5.48E+08

19601 דין פרלמן 3.02E+08 zilit1@walla.co.il שד 'תל‐חי 27/8 אשדוד 77510   525834390

19602 דין פרלמן 3.02E+08 zilit1@walla.co.il שד 'תל‐חי 27/8 אשדוד 77510   525834390

19603 אלי שבת 56031313 elish@electra.co.il העיט עין שריד 40697   528684745 48411415

19604 אלי שבת 56031313 elish@electra.co.il העיט עין שריד 40697   528684745 48411415

19605 דן היילבורן 17157504 danheilborn@yaho עמוס תל אביב     528359000

19606 צחי לוי 28766186 michalyl@bezeqin השיטה 26 עופרים     544232446

19607 אוהד ארז 25183187 ohaderez@bezeqi הגליל 102 נופית 36001   524573424

19608 אוהד ארז 25183187 ohaderez@bezeqi הגליל 102 נופית 36001   524573424

19609 יעל אלימי 31955842 yael_alimi@hotma מושב נווה אנפתלי 19     528592322

19610 יעל אלימי 31955842 yael_alimi@hotma מושב נווה אנפתלי 19     528592322

19611 נעה חרמש 60414950 noahermsh@gmai פקיעין 6 תל אביב     054‐2520098

19612 אבירם אלון 24850661 avi@ortal.org.il קיבוץ אורטלקיבוץ אורטל 12430   527470102

19613 גד אבני 1871342 mirgad@bezeqint סירקין 26 תל‐אביב     03/6290030 0506/3972

19614 עידו מדיקס 43186345 edo@raviv.info דב הוז 7 כפר סבא     546979079

19615 nella melnik 3.18E+08 nellen@orbita.co.  57 trumpeldor petah tikva    545790546

19616 רוני רוזנבוים 36137990 cab_rony@hotma אילנות 11 נשר     544761232 0‐5465169

19617 עמוס קוטר 7480437 akotter@gmail.co הילה הילה 24953   04‐9974148 052 28123

19618 Zeev Sudman 65121444 sudman@haifasphkeren Hayesod Haifa 34970   48110478 5.47E+08

19619 רועי ורום 40534281 rvarum@gmail.com גרניט 49 כפר יונה     054‐6934399

19620 Zachar Desiatnik 3.05E+08 zachar.desiatnik@ חוגלה 5/18 זכרון יעקוב 30900   546372498 7.74E+08

19621 Zachar Desiatnik 3.05E+08 zachar.desiatnik@ חוגלה 5/18 זכרון יעקוב 30900   546372498 7.74E+08

19622 אריאל הולנדר 32722308 ariel.holl@gmail.c שלמה המלך 8 תל אביב     527714441

19623 אריאל הולנדר 32722308 ariel.holl@gmail.c שלמה המלך 8 תל אביב     527714441

19624 Maher mahamid 23329667 maher1@netvision16 שני בנובמבר חיפה     050‐8525004 04‐833991

19625 Maher mahamid 23329667 maher1@netvision16 שני בנובמבר חיפה     050‐8525004 04‐833991

19626 דינה מיד 59647206 dinamid@gmail.co דן 46/2 יוקנעם 20692   522693147 5.29E+08 04‐9591379

19627 דינה מיד 59647206 dinamid@gmail.co דן 46/2 יוקנעם 20692   522693147 5.29E+08 04‐9591379

19628 Alon Bohbot 28675197 alon.bohbot@num אלדד שייב 25 באר שבע     547886110

19629 Alon Bohbot 28675197 alon.bohbot@num אלדד שייב 25 באר שבע     547886110

19630 נתי פלג 27781129 liatp2@gmail.com זכרון יעקב 36/5 פ"ת 49314   543171427 5.43E+08

19631 נתי פלג 27781129 liatp2@gmail.com זכרון יעקב 36/5 פ"ת 49314   543171427 5.43E+08

19632 natan Vilfand 3.04E+08 natan.vilfand@gm שבט שמעון 5 אשדוד     528933443

19633 אריה בהלול 69299717 ariearie25@yahoo יקנעם עיליתהחצבני 25 א 20692   775083800

19634 אריה בהלול 69299717 ariearie25@yahoo יקנעם עיליתהחצבני 25 א 20692   775083800

19635 ניר דדון 28472678 nir121@bezeqint. רחוב חן באר שבע     545273500

19636 ניר דדון 28472678 nir121@bezeqint. רחוב חן באר שבע     545273500

19637 יוסף חזקיהו 3E+08 jossef86@gmail.co46 קרית שמונה חולון 58550   050‐4109040 03‐556972

19638 יוסף חזקיהו 3E+08 jossef86@gmail.co46 קרית שמונה חולון 58550   050‐4109040 03‐556972

19639 אורי ארליך 23096357 uri.erlich@marvel איריס 7 מתן 45858   546322565

19640 אור שוקרון 66595919 sabolina@walla.coגוש עציון 97 דירה באר שבע     547915152 7.78E+08

19641 אור שוקרון 66595919 sabolina@walla.coגוש עציון 97 דירה באר שבע     547915152 7.78E+08

19642 אלכס ורבל 11100203 lebrev@zahav.net בית הבד 9 כפר סבא 44241   777652060 7.78E+08

19643 אלכס ורבל 11100203 lebrev@zahav.net בית הבד 9 כפר סבא 44241   777652060 7.78E+08

19644 אלון חן 28881340 alonchan@walla.c/3 קרית שמונהשדרות האצ"ל 11581   502220492



19645 שמעון חננאל 51741056 wapy@walla.co.il רינה ניקובה 7 די ירושלים 97786   507103007

19646 גוטהולד‐זיפדבורה 73484446 zippy_nm@netvisi51 המלך חזקיהו ירושלים 93224   02‐5631491 5.07E+08 02‐5671816

19647 גוטהולד‐זיפדבורה 73484446 zippy_nm@netvisi51 המלך חזקיהו ירושלים 93224   02‐5631491 5.07E+08 02‐5671816

19648 יורי פוליקובסקי 3.18E+08 twist_tn@yahoo.c האחים בן עזר פ"ת     508680478

19649 עמרי בן יעקב 3.01E+08 Omrilol21@hotma צבי ישי 31 יהוד     526707686

19650 גולן לוי 52705076 golrazi@gmail.com ברוכין עלי זהב 71949   722116291 5.28E+08

19651 גולן לוי 52705076 golrazi@gmail.com ברוכין עלי זהב 71949   722116291 5.28E+08

19652 לירן שטיין 64975162 lshtin@yahoo.com אח"י דקר 41 רעננה     772040306

19653 אילנה מור 40362485 iloshaffa@walla.co44/43 העצמאות אשדוד     526080988 5.06E+08

19654 אילנה מור 40362485 iloshaffa@walla.co44/43 העצמאות אשדוד     526080988 5.06E+08

19655 נאור מאיר 34447656 naormeir@hotma16 כרמל 13 דירה רחובות 76305   544878146

19656 ירדן גור 2.03E+08 yarden_gur@beze המתשלה חרות 40691   97962182 5.46E+08

19657 קובי חלפון 34810861 kh688@walla.co.il חשמונאים19 אילת 88000   86336115 5.06E+08

19658 Adi Matania 56525892 adimatania@gmai חרצית 33 מודיעין 71708   89701705

19659 דוד כהן 69731180 didibart@walla.co דרך רמתיים69 הוד השרון 45929   97420508 5.72E+08

19660 דוד כהן 69731180 didibart@walla.co דרך רמתיים69 הוד השרון 45929   97420508 5.72E+08

19661 ניסים מחפודה 23788466 diskola@013.net.i אבן גבירול 15/4 דימונה 86181   526312099 86579582

19662 ניסים מחפודה 23788466 diskola@013.net.i אבן גבירול 15/4 דימונה 86181   526312099 86579582

19663 מירון אברמסון 33850900 miron.abramson@ בית גן יבנאל 15225   04‐6708563 050‐78813

19664 גבע מנצור 22573778 geva370@nana.co דרך קנדה 41 גן יבנה 80600   578102696

19665 טלי דקמן 60699886 tallid@gmail.com בן שפרוט 17/8 תל אביב     505222133

19666 צחי ברקוביץ 21531942 berko85@gmail.co אמה טאובר 8 הרצליה     546669038

19667 עמרי ברקאי 25555970 obarkay@gmail.co העירית 18 רמת ישי 30095   547887605 49530034

19668 דניס איסקוב 3.14E+08 den_pusel@hotma אמיל זולא 28 חיפה     542662186 5.46E+08

19669 אושרי מיניין 2.01E+08 oshri88@013.net שדה בוקר 21 חיפה 26224   48709132 5.25E+08

19670 אליאב מנשה 29039849 eliav.menachi@gm רוגוזין 38/6 אשדוד     546701995

19671 איתן רוטברג 46234381 eitan_rotberg@ya יונה הנביא תל אביב     545810780

19672 ורה גבריך 3.2E+08 andreymusin@gm40/113 הפלמ''ח אשדוד     545914020 5.42E+08

19673 ורה גבריך 3.2E+08 andreymusin@gm40/113 הפלמ''ח אשדוד     545914020 5.42E+08

19674 מאיר בלסן 31768344 meir504@gmail.co9/27 דב פרומר חיפה     48731672 5.47E+08

19675 מאיר בלסן 31768344 meir504@gmail.co9/27 דב פרומר חיפה     48731672 5.47E+08

19676 עמית דרורי 29628187 amitdrori@yahoo. הגאולה 25/1 הוד השרון 45272   054‐6725009 09‐746632

19677 עמית דרורי 29628187 amitdrori@yahoo. הגאולה 25/1 הוד השרון 45272   054‐6725009 09‐746632

19678 רפי הראל 23989734 rafih_c@bezeqint.229 תלמי מנשה באר יעקב 70300   547728601

19679 רפי הראל 23989734 rafih_c@bezeqint.229 תלמי מנשה באר יעקב 70300   547728601

19680 עמיקם יוגב 33783978 dr_lucas@hotmail 81/10 יוספטל אתא קרית 28000 773446263 5.04E+08

19681 אמיר אבני 29542545 amirlimor@yahoo פארן 8 אשדוד     054‐5298025

19682 אמיר אבני 29542545 amirlimor@yahoo פארן 8 אשדוד     054‐5298025

19683 חנן חן 24087249 hanan124@zahav קטלב גדרה 70700   08‐8680640 057‐81554

19684 חנן חן 24087249 hanan124@zahav קטלב גדרה 70700   08‐8680640 057‐81554

19685 אירנה קומרוב 3.12E+08 edilitl@bezeqint.n עבדיה 42/4 אשקלון 78210   86726178 5.43E+08

19686 דוד ששון 58673211 dodi_007@014.ne גוט לוין 18 חיפה     506775736 5.26E+08

19687 דוד ששון 58673211 dodi_007@014.ne גוט לוין 18 חיפה     506775736 5.26E+08

19688 דוד משולם 1983394 meshulamd@gma אגמון 7 יבנה 81500   502110717 5.29E+08

19689 אילת אורון 7733520 eilat_oron@yahoo הפרדס 10 תל מונד 40600   09‐7965252

19690 matan levy 32185860 matanikolevy@gm יעקב מוזיר 9 תל אביב     524007659 5.43E+08

19691 matan levy 32185860 matanikolevy@gm יעקב מוזיר 9 תל אביב     524007659 5.43E+08

19692 גולן פרידמן 43102193 friedman_golan@ הנביאים 23 תל אביב     545600231

19693 וילי ברנד 61669719 villyb82@walla.co שיבת ציון 91 אשקלון 78541   523347971

19694 נתן באר 2.04E+08 nat17han@walla.c נצח ירושלים 67 אפרת     545528490

19695 שחר אביטן 27441625 shr‐neri@masarykקיבוץ כפר מקיבוץ כפר מסריק     505780581

19696 שחר אביטן 27441625 shr‐neri@masarykקיבוץ כפר מקיבוץ כפר מסריק     505780581

19697 שמואל גרינברג 52621646 niritgr@hotmail.co ירושלים 28 נהריה 22206   506886523 49828860

19698 שמואל גרינברג 52621646 niritgr@hotmail.co ירושלים 28 נהריה 22206   506886523 49828860

19699 שרון מעוז 25055153 maozlaw@017.netכפר חיטים 17 די ראשון לציון     050‐7440540 39505869

19700 שרון מעוז 25055153 maozlaw@017.netכפר חיטים 17 די ראשון לציון     050‐7440540 39505869

19701 הילה חיות 37365491 hilala55@hotmail.14 יהודה הנשיא תל אביב     523562549

19702 הילה חיות 37365491 hilala55@hotmail.14 יהודה הנשיא תל אביב     523562549

19703 אבנר מורגן 22651004 morganav@zahav יסמין 18/1 נצרת עילית     547200315

19704 אבנר מורגן 22651004 morganav@zahav יסמין 18/1 נצרת עילית     547200315

19705 עבאס אלטורי 37173796 abastori@gmail.co40 שכונה 29 בית רהט 85357   506070550

19706 alex rips 3.27E+08 manx89@bk.ru habanim 12 hod ha wa     542148941

19707 מיקי אמיר 50750058 mickeyamyr@gma עצמון 16 רמת השרון     504493339

19708 יפתח צור 43372523 yiftiz+electro@gm הכפר 7 קרית אונו 55525   528390920

19709 אנאס עיסא 3.02E+08 easa31@gmail.com אלמגזרה כפר קאסם 48810   509129260

19710 אנאס עיסא 3.02E+08 easa31@gmail.com אלמגזרה כפר קאסם 48810   509129260

19711 nina revenko 3.08E+08 rnina@orange.net  16 Marzuk HERCLIA     543113103

19712 nina revenko 3.08E+08 rnina@orange.net  16 Marzuk HERCLIA     543113103

19713 nina revenko 3.08E+08 rnina@orange.net  16 Marzuk HERCLIA     543113103

19714 אבי דבורה 59752550 avi_tami@walla.co יצחק בן צבי 44 אשקלון     525992400

19715 אבי דבורה 59752550 avi_tami@walla.co יצחק בן צבי 44 אשקלון     525992400

19716 טלי שחר 36318194 g_taly@hotmail.co הרופא חיפה     544791799

19717 יונתן לדור 39892682 yonatanlador@hoבני בנימין 9ב דיר הרצליה     525685215

19718 יונתן לדור 39892682 yonatanlador@hoבני בנימין 9ב דיר הרצליה     525685215

19719 עופר גולדנברג 28591113 ofer_gold7@walla יהלום 64/3 מודיעין     507336508

19720 עופר גולדנברג 28591113 ofer_gold7@walla יהלום 64/3 מודיעין     507336508

19721 ישראל זוהר 36940765 israelzohar@hotmמעונות מכללת א אריאל     543512972

19722 גל אמר 38233250 galamar@bezeqin7 אריה בן אליעזר ירושלים     054‐3377591

19723 גל אמר 38233250 galamar@bezeqin7 אריה בן אליעזר ירושלים     054‐3377591

19724 קובי מרציאנו 29516002 kobmar@bezeqint מבשרת צייופרי מגדים 16     050‐7308000 050‐71818 26514714

19725 קובי מרציאנו 29516002 kobmar@bezeqint מבשרת צייופרי מגדים 16     050‐7308000 050‐71818

19726 קובי מרציאנו 29516002 kobmar@bezeqint מבשרת צייופרי מגדים 16     050‐7308000 050‐71818



19727 יצחק כהן 59659664 coheny.o@bezeqi1/2 יהושוע ביצור ירושלים     02‐6435279 050‐21218

19728 יצחק כהן 59659664 coheny.o@bezeqi1/2 יהושוע ביצור ירושלים     02‐6435279 050‐21218

19729 יצחק כהן 59559664 coheny.o@bezeqi1/2 יהושוע ביצור ירושלים     02‐6435279 050‐21218

19730 ליאב דראי 3.05E+08 liav_derei@walla.c הרמה 37 דימונה 86178   546471615 86555112 86555112

19731 אריה גוטמן 26932319 dottek.arie@gmai גולומב 43/8 הרצליה 46305   779110420 5.48E+08 99510364

19732 אריה גוטמן 26932319 dottek.arie@gmai גולומב 43/8 הרצליה 46305   779110420 5.48E+08 99510364

19733 אתי חן נדף 36266310 cheneti@gmail.co רוטשילד 52 בת ים 59382   35063212 5.07E+08 35063212

19734 אתי חן נדף 36266310 cheneti@gmail.co רוטשילד 52 בת ים 59382   35063212 5.07E+08 35063212

19735 Alex Milch 26707075 milch@bezeqint.n התיכון 30 חיפה     04‐8392323 04‐239577

19736 Alex Milch 26707075 milch@bezeqint.n התיכון 30 חיפה     04‐8392323 04‐239577

19737 אוריה גנור 2E+08 info@visual‐studioה מצדה 89 פינת תל מונד 40600   524204849

19738 דמיטרי בקרמן 3.19E+08 dima.bekerman@g3 סמטת יהואש אשדוד 77486   054‐5506756

19739 דמיטרי בקרמן 3.19E+08 dima.bekerman@g3 סמטת יהואש אשדוד 77486   054‐5506756

19740 מיכאל רוטנברג 17246182 bmr038@walla.co דוכיפת 42/1 ערד 49074   507364566 7.75E+08

19741 noa elyahu 43424589 noa.elyahu@gmai המצדים 25 מעלה אדומ     25357122 5.25E+08

19742 גיל דובניקוב 54741921 noragil2@012.net הנוף 18 סביון 56540   37361542 5.03E+08 37361541

19743 גיל דובניקוב 54741921 noragil2@012.net הנוף 18 סביון 56540   37361542 5.03E+08 37361541

19744 ישי סופר 24337230 soferishay@gmail. רבי צדוק 8/1 בית שמש 99081   526070838

19745 ישי סופר 24337230 soferishay@gmail. רבי צדוק 8/1 בית שמש 99081   526070838

19746 שי שפירא 26556324 shapira.shay1@gm אלימלך 14 רמת‐גן 52424   525304534

19747 משה חכמון 54694930 tiba@inter.net.il גבעת שמואהזיתים 31     054‐2322800

19748 משה חכמון 54694930 tiba@inter.net.il גבעת שמואהזיתים 31     054‐2322800

19749 חן כהן 33104589 chenm@carlsberg כרמל 29/5 רחובות 76305   523950735

19750 חן כהן 33104589 chenm@carlsberg כרמל 29/5 רחובות 76305   523950735

19751 חן כהן 33104589 chenm@carlsberg כרמל 29/5 רחובות 76305   523950735

19752 אודי רובין 25347402 udi.rubin@ness.co ארנון 3 גדרה     544861747

19753 אודי רובין 25347402 udi.rubin@ness.co ארנון 3 גדרה     544861747

19754 אנה טובמן 3.05E+08 antana@zahav.net הורד 12ג‐1 בני ע 60860   054‐4833551 077‐33220 08‐8691083

19755 יוחאי עוזרי 3.01E+08 nov424@hotmail.c המרווה 87 בני ראם 79840   546787156 5.49E+08

19756 יניב בן צור 38490975 yaniv@klod.co.il יצחק הלוי 65 חולון 58240   050‐5727136 09‐884469 09‐8876031

19757 יניב בן צור 38490975 yaniv@klod.co.il יצחק הלוי 65 חולון 58240   050‐5727136 09‐884469 09‐8876031

19758 יניב בן צור 38490975 yaniv@klod.co.il יצחק הלוי 65 חולון 58240   050‐5727136 09‐884469 09‐8876031

19759 אהוד דניאל 36923993 ehud13@012.net. גאולה 9/23 רעננה     545948924

19760 אהוד דניאל 36923993 ehud13@012.net. גאולה 9/23 רעננה     545948924

19761 שי שפירא 26556324 shapira.shay1@ga אלימלך 14 רמת‐גן 52424   36726785

19762 שי שפירא 26556324 shapira.shay1@ga 14 אלימלך רמת‐גן 52424 36726785

19763 גדעון טנא 31908221 gidon.tenne@teva חצוצרה 3 כרכור     548883377

19764 גדעון טנא 31908221 gidon.tenne@teva חצוצרה 3 כרכור     548883377

19765 איתן ויסלר 53610457 eitws@hotmail.co טללים 5 פרדס חנה     523916631 5.78E+08

19766 איתן ויסלר 53610457 eitws@hotmail.co טללים 5 פרדס חנה     523916631 5.78E+08

19767 נתנאל נבטי 3.01E+08 naty5050@walla.c הרי"ף 152 אופקים 80300   899233971 5.07E+08

19768 נתנאל נבטי 3.01E+08 naty5050@walla.c הרי"ף 152 אופקים 80300   899233971 5.07E+08

19769 עפר יובל 54615828 ofer_yuval@yahoo שער הגיא 9 חיפה 34554   48344904

19770 ליאת בטאן 31546609 liatk5@bezeqint.n נחל פרת 8/6 חדרה     525638596

19771 טובי שניידר 33484759 timespot@gmail.c צונץ 17/5 תל‐אביב 68191   522494773

19772 חן אלוני 38327078 gori2@walla.co.il הזית 641 בית אלעזרי     545556901

19773 חן אלוני 38327078 gori2@walla.co.il הזית 641 בית אלעזרי     545556901

19774 כרמית גת 27370204 carmitgat@013.ne מושב בארותת.ד .228 42850   506669848

19775 כרמית גת 27370204 carmitgat@013.ne מושב בארותת.ד .228 42850   506669848

19776 נועה סילנר 32907263 rabinoa@gmail.co רבאון 6/20 גני תקוה 55900   052‐3529274

19777 נועה סילנר 32907263 rabinoa@gmail.co רבאון 6/20 גני תקוה 55900   052‐3529274

19778 ליהי טיקולסקי 21908306 tikolsky@yahoo.co הסוללםי 5 תל אביב     547663287

19779 יצחק חסידים 52639127 hasidimy@gmail.c שמעון 10 ירושלים 93629   02‐6716420 050‐76054

19780 עמית קורח 3.01E+08 amitko12@netvisi יום הכיפורים 18 חולון     506757581

19781 רועי שמר 24611618 royshemer1@gma מיסדים 23 כפר ביל"ו 76965   523242611

19782 מיקי דגני 55372411 mikidegani@walla הרב נריה 127 דולב 71935   29975196

19783 רינת תורגמן 36635795 rinbaruch@gmail.c רחלים רחלים כפר     522334927 5.04E+08

19784 סימה אוחיון 26843847 avi5991ster@gma השקמה 124/2 בית שאן 10900   46584572

19785 סימה אוחיון 26843847 avi5991ster@gma השקמה 124/2 בית שאן 10900   46584572

19786 גאורגי גביסוב 3.11E+08 cill_1@narod.co.il הרצל 156/3 מעלות 21036   49971059 5.45E+08

19787 שרון לנדאו 28053247 sharon_landau@w מכבים רעותהר ארגמן 950     08‐9263412 5.09E+08

19788 שרון לנדאו 28053247 sharon_landau@w מכבים רעותהר ארגמן 950     08‐9263412 5.09E+08

19789 יעל פלמון 33663634 palmoniy@gmail.c סנסנה סנסנה 85334   544300515

19790 יעל פלמון 33663634 palmoniy@gmail.c סנסנה סנסנה 85334   544300515

19791 איתי אלי 34692798 itay_eli4@walla.co אלרואי 38 רמת גן 52354   503486975

19792 איתי אלי 34692798 itay_eli4@walla.co אלרואי 38 רמת גן 52354   503486975

19793 איתי אלי 34692798 itay_eli4@walla.co אלרואי 38 רמת גן 52354   503486975

19794 ולרי בקמן 14402135 bekmanv@gmail.c השעורה 5 בית דגן 50200   39604993 5.44E+08

19795 ולרי בקמן 14402135 bekmanv@gmail.c השעורה 5 בית דגן 50200   39604993 5.44E+08

19796 איתמר בן ארי 63675946 tomyb1945@gma התקוה 14 באר שבע 84893   052‐2718301

19797 איתמר בן ארי 63675946 tomyb1945@gma התקוה 14 באר שבע 84893   052‐2718301

19798 בני חוגה 40640443 bbhhy@walla.com אודם 2 ירושלים 93848   528627811

19799 דליה סייג 73859480 dnlefort@gmail.co פנחס רוזן 20 תל אביב‐יפ 69512   36485050

19800 דליה סייג 73859480 dnlefort@gmail.co פנחס רוזן 20 תל אביב‐יפ 69512   36485050

19801 רביב גסט 1.55E+08 gastr@netvision.n בית צורי 5 תל אביב 69122   545629220

19802 רביב גסט 1.55E+08 gastr@netvision.n בית צורי 5 תל אביב 69122   545629220

19803 אורית בראצלבסקי 3.04E+08 orit‐bra@rambler. אמיל זולה18 חיפה 35433   48314013 5.47E+08

19804 אורית בראצלבסקי 3.04E+08 orit‐bra@rambler. אמיל זולה18 חיפה 35433   48314013 5.47E+08

19805 שלומי ביצ'ה 15568710 bicha1@012.net.il גל 26 כפר ורדים 25147   49976508 5.78E+08

19806 ארז כהן 0 erezran1@walla.co יערי 9 דירה 32 ירושלים     507595701

19807 אילנה דרנוב 3.17E+08 slava71@netvision ההדסים 1 נצרת עלית 17000   545333513 5.44E+08 04‐6573611

19808 אילנה דרנוב 3.17E+08 slava71@netvision ההדסים 1 נצרת עלית 17000   545333513 5.44E+08 04‐6573611



19809 אלברט אקרמן 3.04E+08 alik82@017.net.il/19 יואב בן צרויה אשדוד 77525   050‐7411097

19810 אלברט אקרמן 3.04E+08 alik82@017.net.ilהציונות 16 ,דירה אשדוד 77456   050‐7411097

19811 אלומה בליליוס 25742834 aluma18@netvisio6/10 חביבה רייק גבעתיים     054‐5333484

19812 אלומה בליליוס 25742834 aluma18@netvisio6/10 חביבה רייק גבעתיים     054‐5333484

19813 אבלין בן חמו 61462438 ETTY41@WALLA.C ויצמן 134/9 קרית מלאכ     504560107 7.72E+08

19814 אבלין בן חמו 61462438 ETTY41@WALLA.C ויצמן 134/9 קרית מלאכ     504560107 7.72E+08

19815 רוחמה סלומון 51147338 ruchama52@gimil48 ארנונה ירושקורא הדורות 93993   26738172 5.43E+08 26738172

19816 רוחמה סלומון 51147338 ruchama52@gimil48 ארנונה ירושקורא הדורות 93993   26738172 5.43E+08 26738172

19817 ציון בובליל 43019322 tsbublil@gmail.co רננים 6 רמת גן 52595   508322953

19818 ציון בובליל 43019322 tsbublil@gmail.co רננים 6 רמת גן 52595   508322953

19819 אריאל בגלפור 3.07E+08 nina.begelfor@gm סיני 6/25 אשקלון     522889984 5.43E+08

19820 אריאל בגלפור 3.07E+08 nina.begelfor@gm סיני 6/25 אשקלון     522889984 5.43E+08

19821 רון בר‐חן 27341353 barhen.ron@gmai אזר 18 דירה 11 חיפה 32767   04‐8120301 0545‐2021

19822 רון בר‐חן 27341353 barhen.ron@gmai אזר 18 דירה 11 חיפה 32767   04‐8120301 0545‐2021

19823 אלברט אקרמן 3.04E+08 alik82@017.net.il הציונות 16/6 אשדוד 77456   050‐7411097

19824 זהרי דראי 69821528 zaharid@012.net.i גורדון 45/16 נתניה     98322118 5.28E+08

19825 זהרי דראי 69821528 zaharid@012.net.i גורדון 45/16 נתניה     98322118 5.28E+08

19826 אורית בראצלבסקי 3.04E+08 orit‐bra@rambler. אמיל זולה18 חיפה 35433   48314013 5.47E+08

19827 שי חנוך 23858855 shayhac@gmail.co התבור 8 קדימה 60920   98999859

19828 רחל בן אייר 56415433 rachlbe60@gmail.כל ישראל חברים חיפה     48334567 5.23E+08 48334567

19829 רחל בן אייר 56415433 rachlbe60@gmail.כל ישראל חברים חיפה     48334567 5.23E+08 48334567

19830 עידן מזרחי 3.03E+08 zeppelin00@gmai1 הרדוף הנחלים אדם     542622043

19831 חנוך נדלר 43456862 chanoch_7@013n האירוסים 27 אחוזת ברק 19323   503204959

19832 חנוך נדלר 43456862 chanoch_7@013n האירוסים 27 אחוזת ברק 19323   503204959

19833 מוטי רוזנשטוק 53949251 moti@batm.co.il הגדוד העברי 4א קרית חיים 26304   77440060 0525‐7040

19834 מוטי רוזנשטוק 53949251 moti@batm.co.il הגדוד העברי 4א קרית חיים 26304   77440060 0525‐7040

19835 מקסים יורקוביץ' 3.07E+08 maxyur@gmail.co4 מרבד הקסמים רחובות     509362336 7.77E+08

19836 זינאידה זודמן 3.2E+08 zina.zugman@gmaטיילת נווה 29 דיר קצרין 12900   548017167 46850463

19837 שי מרזוק 2.01E+08 shayaaa4@gmail.c הרימון 8\60 קרית גת 82014   522762155 5.26E+08

19838 שי מרזוק 2.01E+08 shayaaa4@gmail.c הרימון 8\60 קרית גת 82014   522762155 5.26E+08

19839 דוד בן דוד 29643251 dbdavid@015.net הרב קוק 28 בני ברק     03‐5790995 5.44E+08

19840 דוד בן דוד 29643251 dbdavid@015.net הרב קוק 28 בני ברק     03‐5790995 5.44E+08

19841 ערן פריש 25038969 eyfrisch@gmail.co מגדל עדר 136 נווה דניאל 90909   052‐6010126

19842 ערן פריש 25038969 eyfrisch@gmail.co מגדל עדר 136 נווה דניאל 90909   052‐6010126

19843 יהודית דידי 52364312 d2000@013.net קדיש לוז 17/13  חיפה 32159   48221358 5.05E+08

19844 יהודית דידי 52364312 d2000@013.net 17/13 לוז קדיש חיפה 32159 48221358 5.05E+08

19845 יהודית דידי 52364312 yd2000@013.netקדיש לוז 17/13ח חיפה 32159   48221358 5.05E+08

19846 יהודית דידי 52364312 yd2000@013.netקדיש לוז 17/13ח חיפה 32159   48221358 5.05E+08

19847 זיו אלמדו 33073016 ziv.al1@gmail.com הדבורנית 8/2 נהריה     545775580 49923338

19848 ולדימיר סירוטין 3.04E+08 vladimsi@gmail.co טבנקין 53 באר‐שבע     524677587

19849 צבי לזר 58313966 tlazar@nana.co.il בייליס מנחם 7/6 חיפה 34814   04‐8101823 054‐78853

19850 צבי לזר 58313966 electroshop.tlazar@7/6 בייליס מנחם חיפה 34814   04‐8101823 054‐78853

19851 לירון סממה 3.01E+08 ssliron@gmail.com הר מירון 1 באר שבע     527702935

19852 יחיעם פז 37690864 jeha75@walla.co.i משק 75 נהלל 10600   524772075

19853 יחיעם פז 37690864 jeha75@walla.co.i משק 75 נהלל 10600   524772075

19854 ישי טייף 54055231 djishai@gmail.com קבוץ מעניתקבוץ מענית 1 37855   04‐6375464

19855 אמיר קן דרור 55098768 akendror@012.ne טווס 6 הוד השרון 45353   97401377 5.43E+08

19856 רועי חשן 65942690 rhoshen@gmail.co שמגר 38 תל אביב 69935   36474995

19857 משה בן‐מלך 34794495 moshe_b_m@hot נחום שריג 15 באר שבע 84719   527201849

19858 משה בן‐מלך 34794495 moshe_b_m@hot נחום שריג 15 באר שבע 84719   527201849

19859 אשר אוחיון 57427320 ohaa43@gmail.co ד.נ מזרח בנאבני החושן 43 620   25863463 5.04E+08

19860 אשר אוחיון 57427320 ohaa43@gmail.co ד.נ מזרח בנאבני החושן 43 620   25863463 5.04E+08

19861 תאיר אלון 56222896 talon@mmm.com היין 24 בנימינה 30500   46289234 5.45E+08

19862 תאיר אלון 56222896 talon@mmm.com היין 24 בנימינה 30500   46289234 5.45E+08

19863 מור מרדכי 39471149 mormor202@gma בית לחם חיפה     545770635

19864 מור מרדכי 39471149 mormor202@gma בית לחם חיפה     545770635

19865 אבי בוג'ו 2.05E+08 aboujo@gmail.comHasharon 20 Raanana     544492668

19866 אברהם אלגמיל 23759640 elgamil@014.net העצמאות 59/9 אשדוד 77452   88645485

19867 אברהם אלגמיל 23759640 elgamil@014.net העצמאות 59/9 אשדוד 77452   88645485

19868 ארז כהן 36442150 ukkch@iec.co.il קרית ביאליקסיתוונית 3 27000   522594037 5.22E+08 04‐8183459

19869 אבי יחזקאל 58216912 hezi556@walla.co הלוחמים 9 חולון 58225   506277309

19870 ארז כהן 36442150 ukkch@iec.co.il קרית ביאליקסיתוונית 3 27000   522594037 5.22E+08 48183459

19871 אלירז תורגמן 36477537 elirazt@nana10.co שואבה 1 זכרון יעקב     506278297

19872 אלירז תורגמן 36477537 elirazt@nana10.co שואבה 1 זכרון יעקב     506278297

19873 Dan Kundel 3.2E+08 dankundel@hotm בר כוכבא22 ירושלים 0   545433966 5.43E+08 5.45E+08

19874 Dan Kundel 3.2E+08 dankundel@hotm בר כוכבא22 ירושלים 0   545433966 5.43E+08 5.45E+08

19875 יגאל סוויסה 58784810 igal_sw@walla.com חרוב 24 דימונה 86000   577584001

19876 יגאל סוויסה 58784810 igal_sw@walla.com חרוב 24 דימונה 86000   577584001

19877 אוהד אשר 37700580 phad1107@walla. יוסף בן מתיתיהו באר שבע     526259978

19878 דן נדלר 8474017 dannadler@yahoo דליה 7 כפר סבא 44414   09‐7429695

19879 דן נדלר 8474017 dannadler@yahoo דליה 7 כפר סבא 44414   09‐7429695

19880 ברק זוהר 22849921 barak@zoharmark משמר השבהשיטה 3 50297   052‐2274123 03‐9603757

19881 ברק זוהר 22849921 barak@zoharmark משמר השבהשיטה 3 50297   052‐2274123 03‐9603757

19882 יונתן והב 8785040 evenezra@hotmai השרון 50 רעננה 43352   97722121 97722111

19883 אולג גבריאלוב 3.13E+08 viktor_vik@walla.c16/4 מנחם בגין פתח‐תקוה     522326151

19884 אולג גבריאלוב 3.13E+08 viktor_vik@walla.c16/4 מנחם בגין פתח‐תקוה     522326151

19885 Liat Gerlic 17106527 gerlicl@017.net.il עין מור 18 מיתר 85025   050‐8563061 050‐46856

19886 מוטי כהן 33628223 motty@building.co כורזים 13 תל אביב     522776614

19887 מוטי כהן 33628223 motty@building.co כורזים 13 תל אביב     522776614

19888 ניסים סעדה 49040389 nissum.gali@hotm זמבה 11 נתניה     578167272 5.78E+08

19889 ט נוימן 25185422 ykyk1153@gmail.c בן יעקב 30 בני ברק 51565   052‐8895803

19890 ט נוימן 25185422 ykyk1153@gmail.c בן יעקב 30 בני ברק 51565   052‐8895803



19891 מיכל קליין 24974099 roei1997@walla.c הנוטר 27 קרית חיים 26307   505395991

19892 מיכל קליין 24974099 roei1997@walla.c הנוטר 27 קרית חיים 26307   505395991

19893 מוריס כהן 28424307 yoni.cohen@012.n הירדן 25 רמת גן     525838538

19894 אוריין זית 34366799 orian.zait@palram רמת יוחנן  רמת יוחנן 30035   528748890

19895 אוריין זית 34366799 orian.zait@palram רמת יוחנן  רמת יוחנן 30035   528748890

19896 אוריין זית 34366799 orian.zait@palram רמת יוחנן  רמת יוחנן 30035   528748890

19897 מגד צביה 59233759 tzvia5@zahav.net.כצנלסון 15 הרצל הרצליה 46290   506818005

19898 מגד צביה 59233759 tzvia5@zahav.net.כצנלסון 15 הרצל הרצליה 46290   506818005

19899 shai buzaglo 29698685 guy1guy2000@yah 253 nehora     545366633

19900 shai buzaglo 29698685 guy1guy2000@yah 253 nehora     545366633

19901 דני טל 13112891 dannyt5@walla.co לייב יפה 3 קרית חיים     548009645 48729779

19902 דני טל 13112891 dannyt5@walla.co לייב יפה 3 קרית חיים     548009645 48729779

19903 רינה קגנטון 33971623 rinof@017.net.il הדרור 1 קרית אונו 55600   054‐4809318 052‐53047 03‐5341802

19904 רינה קגנטון 33971623 rinof@017.net.il הדרור 1 קרית אונו 55600   054‐4809318 052‐53047 03‐5341802

19905 רחמים גרפי 51333789 guyjarufi@hotmai שבטי ישראל 7 ראשון לציון 75518   522652039

19906 רחמים גרפי 51333789 guyjarufi@hotmai שבטי ישראל 7 ראשון לציון 75518   522652039

19907 ניצן שפירא 3E+08 nizanoosh@walla. הגפן 20 גן יבנה     547732201

19908 ניצן שפירא 3E+08 nizanoosh@walla. הגפן 20 גן יבנה     547732201

19909 אדם בן שטרית 26952168 adam9999@012.n השושנים 34 נצרת עלית 17000   46578678 5.44E+08 46460638

19910 בעז שגב 53943213 boaz2404@gmail. ישוב קהילתנילי 162 71930   050‐3606009 08‐924016 08‐9281640

19911 בעז שגב 53943213 boaz2404@gmail. ישוב קהילתנילי 162 71930   050‐3606009 08‐924016 08‐9281640

19912 עדי פרידמן 38615886 adi0476@gmail.co8 המעגל 30 דירה רמת גן     525993428 5.04E+08

19913 עדי פ 38615886 adi0476@gmail.co8 המעגל 30 דירה רמת גן     525993428 5.04E+08

19914 sdd sdgds 24468541 sdgd@dfhfh.com הרצל נתניה     052‐8288213

19915 sdd sdgds 24468541 sdgd@dfhfh.com הרצל נתניה     052‐8288213

19916 sdd sdgds 24468541 dotanco@gmail.co הרצל נתניה     052‐8288213

19917 sdd sdgds 24468541 dotanco@gmail.co הרצל נתניה     052‐8288213

19918 יובל בראל 24400632 yuval@mivnim10. נווה מבטח 137 מבטח     523882290

19919 יובל בראל 24400632 yuval@mivnim10. נווה מבטח 137 מבטח     523882290

19920 victor zherko 3.07E+08 v_zherko@hotmai בית אל 5 אשקלון     545252553

19921 victor zherko 3.07E+08 v_zherko@hotmai בית אל 5 אשקלון     545252553

19922 אירנה גוחבט 3.06E+08 irena@polyon.co.i גאולה 15 פרדס חנה     050‐4211982

19923 נחמי שלזינגר 61508727 nechamy@bezeqin הרי"ף 17 אלעד     03‐9360572 054‐81646 072‐2490572

19924 חיים גולן 51698033 haimg01@nana.co לילך 13 גדרה 70700   08‐8597359 052‐39212 08‐8597359

19925 דניאל בר‐אילן 51133080 rdany@il.ibm.com כרמל 52 מבשרת‐ציו 90805   972‐52‐2554396

19926 דניאל בר‐אילן 51133080 rdany@il.ibm.com 52 כרמל מבשרת‐ציו 90805 972‐52‐2554396

19927 קרני רובין 1389345 karny.rubin@gma מבשרת ציוןהסנונית 10/4 90805   050‐3242021 02‐533446 02‐5334477

19928 קרני רובין 1389345 karny.rubin@gma מבשרת ציוןהסנונית 10/4 90805   050‐3242021 02‐533446 02‐5334477

19929 תומר רוטשטיין 3E+08 aura10@gmail.com האלון 33 חניאל 42865   09‐8988132 052‐83113

19930 בלאל עלי 66139411 shaher6@gmail.co שפרעם שפרעם 20200   49866084 5.09E+08

19931 בלאל עלי 66139411 shaher6@gmail.co שפרעם שפרעם 20200   49866084 5.09E+08

19932 עומר נאמן 65912164 soneeman@gmail מנוחה ונחלה 35 רחובות     545459514 5.43E+08 89348663

19933 בוריס פינקלשטיין 3.09E+08 borisfi@netvision.42/4 שלום שבזי דימונה 86000   08‐6558588 054‐76025

19934 חנוך גפן 56118714 geffen5@zahav.ne13 סמטת הרעות חולון     03‐5510750 0505‐3314

19935 חנוך גפן 56118714 geffen5@zahav.ne13 סמטת הרעות חולון     03‐5510750 0505‐3314

19936 דניאל חרמון 50424498 hermon_@walla.c כרמל 10 ניר עציון 30808   04‐9845639 050‐59237 04‐9845715

19937 דניאל חרמון 50424498 hermon_@walla.c כרמל 10 ניר עציון 30808   04‐9845639 050‐59237 04‐9845715

19938 עינב נחמיאס 34321380 avitzfat@gmail.co מגיני צפת 11 צפת     503000870 5.03E+08

19939 אהוד ססובר 5866009 ehud@givat‐hashl קיבוץ גבעתמערב 11 48800   507852288

19940 אהוד ססובר 5866009 ehud@givat‐hashl קיבוץ גבעתמערב 11 48800   507852288

פרדריק שמ19941 אינגולד 3.2E+08 ingold@gmail.com חסדא 3ב ירושלים 93189   543344148 5.45E+08

19942 אבי קטן 22218523 maggie@actcom.n תאנה 14 מתן     39027859 5.42E+08

19943 דותן רוט 38302014 dotanrot1@walla. שרגא רפאלי 16 פתח תקווה 49064   775335336 5.78E+08

19944 דותן רוט 38302014 dotanrot1@walla. שרגא רפאלי 16 פתח תקווה 49064   775335336 5.78E+08

19945 יחיעם חורב 5276910 yehiam_horev@ya הזית 42 רמת השרון 47253   523878579

19946 טוני ויצמן 77356731 e2003w@gmail.co יפה נוף 352.38 צפת 13403   508757409

19947 טוני ויצמן 77356731 e2003w@gmail.co יפה נוף 352.38 צפת 13403   508757409

19948 רוני גנץ 23849888 eng@minravsteel. ברקן 40 יבנה 81500   523250380

19949 רוני גנץ 23849888 eng@minravsteel. ברקן 40 יבנה 81500   523250380

19950 נ. מ. 52257789 nitzabeni@012.ne ת.ד.5076 נופית 36001   052‐3214334 052‐32143

19951 יקיר סויסה 2.02E+08 yakir_s1@walla.co שפירא אופקים     525999865

19952 יקיר סויסה 2.02E+08 yakir_s1@walla.co שפירא אופקים     525999865

19953 אפי אוחנה 69349009 effyoh@gmail.com הדר 2 רמת גן     054‐4694230

19954 רפאל ביטון 27289545 refaelbn@rail.co.il נחל הבשור 204 יקיר     504025545

19955 אסף יוסף מסיקה 3E+08 assafmesika@yaho מגיני הגליל 10 רחובות 76200   522472586

19956 אסף יוסף מסיקה 3E+08 assafmesika@yaho מגיני הגליל 10 רחובות 76200   522472586

19957 אייל סילמן 27879469 eyal_si@talmor‐la עמיחי פאגלין 9 תל אביב     545571733 03‐5601369

19958 אייל סילמן 27879469 eyal_si@talmor‐la עמיחי פאגלין 9 תל אביב     545571733 03‐5601369

19959 עופר זהבי 28402667 oferzeh@gmail.co הלימון 3 תל  ‐מונד 40600   506664407 5.06E+08

19960 ליעד רוזן 43022748 liadrozen@yahoo. חביבה רייך 7 חיפה     523866916

19961 גיל גולן 55099352 gilgolan201@gma הבשור 155 שוהם 60850   546378558

19962 אושרית קסטיקה 24895062 oshi06@walla.com הרב קוק 21 קרית מוצקי 26361   502005112 48705055

19963 שלמה אסולין 68894419 SHlomoassouline@ תבור 52 שוהם 60850   03‐9793053 054‐32663

19964 ניסים סעדה 49040389 nissim.gali@hotm זמבה 11 נתניה     578167272

19965 ניסים סעדה 49040389 nissim.gali@hotm זמבה 11 נתניה     578167272

19966 נורית שוורצפוקס 59786111 dan.nurit@gmail.c בית לחם 16 באר שבע 84776   052‐2704433 08‐641510 08‐6415104

19967 תומר זוהר 40403180 kanigga@walla.co בר אילן 26 בת ים 59589   528362345

19968 רבקה מימון 55971824 rivka.maimon@gm שזר 10 רמת גן 52247   547333435

19969 תום שטרנג 24232894 tomi1sh@walla.co הר נבו 2 ת"א     542113141

19970 תום שטרנג 24232894 tomi1sh@walla.co הר נבו 2 ת"א     542113141

19971 ronnen frid 40296121 ronnenf5@hotma Hahagana 28/7 Rehovot     08‐9450775 054‐75838

19972 ronnen frid 40296121 ronnenf5@hotma Hahagana 28/7 Rehovot     08‐9450775 054‐75838



19973 אילון חדד 34672139 hadad05@netvisio קרית שמונהרמבם 15     526052888

19974 יוחאי פחימה 37510054 yf042@walla.com3אביגדור המאירי באר שבע     578888230 7.75E+08 7.75E+08

19975 אבו אל היגארוזית 60631835 rozethija@yahoo.c כאוכב אבו א0 20185   49999038 5.02E+08

19976 אבו אל היגארוזית 60631835 rozethija@yahoo.c כאוכב אבו א0 20185   49999038 5.02E+08

19977 אסף דגאי 27135649 assafdag@gmail.co קיבוץ מעניתקיבוץ מענית 37855   052‐3549788

19978 יוסי אוחנה 34940718 yossi.ohana@gma הנביאים 41 קרית אתא 28076   054‐7715893

19979 יוסי אוחנה 34940718 yossi.ohana@gma הנביאים 41 קרית אתא 28076   054‐7715893

19980 שרית שמעוני 37548930 saritkital@gmail.c דרך נמיר 100 תל אביב     542010199

19981 שרית שמעוני 37548930 saritkital@gmail.c דרך נמיר 100 תל אביב     542010199

19982 ירון חן 59040345 yaron@jpil.com המרד 20 ב"ש     524709400

19983 ירון חן 59040345 yaron@jpil.com המרד 20 ב"ש     524709400

19984 שי סבטאלו 28540946 shaisa@mail.com יהלום 18 מודיעין     524230627

19985 אילן ודאי 22802581 ilan.vadai@gmail.c הרצל 9/20 הוד השרון 45283   527390903

19986 יניב שובל 36147981 shovaly@gmail.co רבינוביץ 24 חולון     35515473

19987 יוסף גרומן 11037660 ygruman@gmail.c שער הגיא באר‐שבע     779100645 7.79E+08

19988 יוסף גרומן 11037660 ygruman@gmail.c שער הגיא באר‐שבע     779100645 7.79E+08

19989 אורי בר‐ניר 5597208 chairman@bar‐nir נוף הרים 4 ירושלים 96190   26438563 5.05E+08

19990 אורי בר‐ניר 5597208 chairman@bar‐nir נוף הרים 4 ירושלים 96190   26438563 5.05E+08

19991 ניסן חכים 12158127 nisan.hakim@gma אחד במאי 24 חולון 58315   506267811 7.78E+08

19992 ניסן חכים 12158127 nisan.hakim@gma אחד במאי 24 חולון 58315   506267811 7.78E+08

19993 נתן אלקין 69710770 elkin@poultrymed האורן 19 אור יהודה 60411   054‐6615920 03‐634093

19994 נתן אלקין 69710770 elkin@poultrymed האורן 19 אור יהודה 60411   054‐6615920 03‐634093

19995 נבו עלוה 60132321 nevoalva@yahoo.c דפנה 38 תל אביב     545467242

19996 נבו עלוה 60132321 nevoalva@yahoo.c דפנה 38 תל אביב     545467242

19997 חן פאר 38983557 chenp@bezeqint.c הנגיד 12 ראשון לציון     504014589

19998 חן פאר 38983557 chenp@bezeqint.c הנגיד 12 ראשון לציון     504014589

19999 רפי גבאי 23533334 orgabay1@bezeqi צופר 6 קרית גת 82510   508788822 86813296

20000 רפי גבאי 23533334 orgabay1@bezeqi צופר 6 קרית גת 82510   508788822 86813296

20001 יואב קניג 52029261 www.yoavkenig@ חצור 7 רמת גן 52373   36196584 5.46E+08

20002 אדוארד דוידוב 3.13E+08 eddoct@zahav.net צביה ויצחק 64 באר‐שבע 84333   523470561 5.28E+08

20003 עוזי בן צבי 30437479 uzi@amiad.com עמיעדד.נ .גליל עליון 1 קיבוץ 12335   04‐8371617 052‐61245 04‐6909391

20004 לירז לוי 25134560 llltd@012.net.il האייל 66 ירושלים 96955   02‐6480871

20005 לירז לוי 25134560 llltd@012.net.il האייל 66 ירושלים 96955   02‐6480871

20006 אברהם בנסימון 59772350 abs2525@gmail.co השקמה 63 לפיד 73133   545664966

20007 דוד בן דהן 63410344 bdds@zahav.net.i בשמת 31 מיתר 85025   86510336 5.25E+08

20008 דוד דהן בן 63410344 bdds@zahav.net.i 31 בשמת מיתר 85025 86510336 5.25E+08

20009 יעקב מרציאנו 69947877 ymarzi@smile.net4/10 כוכב הדרום אשדוד     052‐5250870

20010 יעקב מרציאנו 69947877 ymarzi@smile.net4/10 כוכב הדרום אשדוד     052‐5250870

20011 קרני רובין 1389345 karny.rubin@gma מבשרת ציוןהסנונית 10/4 90805   050‐3242021 02‐533446 02‐5334477

20012 רועי צ'סנר 39072723 ches212@walla.co הערבה 27 מגשימים     050‐6791280

20013 לי ואן שפיר 31170590 leevanspier@gma קיבוץ גלעד גלעד 19240   04‐9898716

20014 אלירן פורמן 32118549 eligal2@012.net.il אוריאל אופק 10 הרצליה     0544‐440590

20015 אלירן פורמן 32118549 eligal2@012.net.il אוריאל אופק 10 הרצליה     0544‐440590

20016 גדי כץ 24555393 yael@gcs3.com מגדל המאה תל אביב 62038   35299636 5.28E+08 35299640

20017 גדי כץ 24555393 yael@gcs3.com מגדל המאה תל אביב 62038   35299636 5.28E+08 35299640

20018 מיכל זאבי 23722333 erez.zeevi@gmail. רח 'בית קמה 5 בת חפר 42842   077‐4242444 052‐37772

20019 שי כרמלי 25606906 scarmeli@its.jnj.co בני ברית 10 חיפה 34752   548003344

20020 שי כרמלי 25606906 scarmeli@its.jnj.co בני ברית 10 חיפה 34752   548003344

20021 מנחם רצון 51854107 morii74@walla.co התפוצות 39 רמת גן 52264   523391034 36778885

20022 מנחם רצון 51854107 morii74@walla.co התפוצות 39 רמת גן 52264   523391034 36778885

20023 שמעון פרץ 56741457 shimon@ts‐emg.cעקיבא סער 19 )ב לוד 71402   545341660

20024 איתי שי 41951310 shaiitai@walla.com3 בורלא 54 דירה תל אביב     548036830

20025 גלית ידיד 27704063 galit.kernor@gma מורגנטאו 8/2 ירושלים     509341959

20026 גלית ידיד 27704063 galit.kernor@gma מורגנטאו 8/2 ירושלים     509341959

20027 ענבל בן יעקב 33835042 inbalmei@hotmai הגיבורים 25 בנימינה 30500   543302294

20028 אבי אביטל 31942113 AVITAL966@WALL דרך רמון 2/4 מצפה רמון     526489292 7.8E+08

20029 אבי אביטל 31942113 AVITAL966@WALL דרך רמון 2/4 מצפה רמון     526489292 7.8E+08

20030 משה טמיר 14486294 sac24@iec.co.il בית לחם 45 חיפה 35567   523996276

20031 פאולה נר גאון 14869747 paula_ner@Walla החרצית צורן     09‐8989422 054‐45009 98986845

20032 עמוס ארביב 57201444 amiarviv@bezeqinרחוב כיכר צפניה אשקלון     506274711 7.73E+08

20033 רוני טייר 58059494 rony_tayar@walla אקליפטוס 25 דימונה 86087   546714135

20034 רוני טייר 58059494 rony_tayar@walla אקליפטוס 25 דימונה 86087   546714135

20035 רותם דקל 22227805 r_deckel@hotmail12/2 שמואל נתן ירושלים 96412   050‐6371654

20036 זהבה מלכה 56129331 zehavitm123@gm הצוקים 10/8 חדרה     04‐6334592 050‐96627

20037 חנן מירון 50700822 hananm@aurum.c דיזינגוף 50 תל אביב     052‐5421110

20038 חנן מירון 50700822 hananm@aurum.c דיזינגוף 50 תל אביב     052‐5421110

20039 יפה צמיר 33772831 keren2810_zamir@העצמאות 61 דיר אשדוד     526300027 88662603

20040 יפה צמיר 33772831 keren2810_zamir@העצמאות 61 דיר אשדוד     526300027 88662603

20041 מאיה שליין 64820301 mayas@plasan.co אלה 7 כפר ורדים 25147   054‐2872222 052‐63370

20042 עמרם בן אבו 68062413 amram‐b@neto.ne02/18 דוד המלך קרית ארבע     547549720

20043 יזהר קרבט 25655358 izhar.karbat@gmaמושב רמת רזיאל רמת רזיאל 90974   527836297 03‐6406100

20044 יגאל ארגמן 58223843 argamanig@yahoo2 שדרות ירושלים באר שבע     544329440

20045 לואיס מגרם 15341100 luis.magram@inte/27 קשטן מיכאל חיפה 34984   547885499

20046 לואיס מגרם 15341100 luis.magram@inte/27 קשטן מיכאל חיפה 34984   547885499

20047 שלומי נחליאלי 24676868 shlo3610@neto.ne8 נחל אלכסנדר צור יצחק ‐‐‐‐‐   544655069 5.24E+08 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

20048 שלומי נחליאלי 24676868 shlo3610@neto.ne8 נחל אלכסנדר צור יצחק ‐‐‐‐‐   544655069 5.24E+08 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

20049 דבורה רוטנמר 13897525 dory_rotnemer@yLeib Yaffe 12/5 Jerusalem 93390   98 87 673 02 53 68 665 0

20050 דבורה רוטנמר 13897525 dory_rotnemer@yLeib Yaffe 12/5 Jerusalem 93390   98 87 673 02 53 68 665 0

20051 מיכל פסואה 46247730 michalpesoa@gma דליה 1 דליה 19239   49897894 5.47E+08

20052 בוריס חנדרןס 3.09E+08 zebra144@walla.c בודנהיימר28/4 חיפה 35591   04‐8314367 052‐55392

20053 רועי פאר 34552059 lrp168@walla.co.i יקנעם עיליתאביטל 84/2 20692   506215709

20054 רועי פאר 34552059 lrp168@walla.co.i יקנעם עיליתאביטל 84/2 20692   506215709



20055 אורית קיסוס 36971497 kesos9@walla.com הנחלים 2\48 מעלה אדומ     509899690 5.07E+08

20056 אורית קיסוס 36971497 kesos9@walla.com הנחלים 2\48 מעלה אדומ     509899690 5.07E+08

20057 בוריס מקובוז 3.12E+08 malish8217@mail קרית ביאליקלוחמי הגטאות 9 27084   545894736 5.46E+08

20058 ירון שור 32248254 jaron.schorr@gmaהרב פרידמן 51א תל אביב 62303   050‐3499913 054‐54806 03‐9699048

20059 ירון שור 32248254 jaron.schorr@gmaהרב פרידמן 51א תל אביב 62303   050‐3499913 054‐54806 03‐9699048

20060 דוד סינגר 11821576 mrdavidsinger100@ הנדיב 55 גבעתיים 53285   37315681 5.5E+08 35712688

20061 דוד סינגר 11821576 mrdavidsinger100@ הנדיב 55 גבעתיים 53285   37315681 5.5E+08 35712688

20062 ודים מיאסקובצק 3.07E+08 vadim19870@wal צופית 29 כרמיאל     057‐8156629 04‐998423

20063 ודים מיאסקובצק 3.07E+08 vadim19870@wal צופית 29 כרמיאל     057‐8156629 04‐998423

20064 מיכאל שחר 61234399 mic.hilman@gmai קיבוץ דן דן 12245   057‐8194911 46958126

20065 מיכאל שחר 61234399 mic.hilman@gmai קיבוץ דן דן 12245   057‐8194911 46958126

20066 לארי בר 3.09E+08 websale1@017.ne מבצע דני 12 באר‐שבע 84456   050‐2895322

20067 לארי בר 3.09E+08 websale1@017.ne מבצע דני 12 באר‐שבע 84456   050‐2895322

20068 מושית מגן 27388578 bms@ben‐moshe. ארלוזרוב 64 רמת גן     523524558

20069 מושית מגן 27388578 bms@ben‐moshe. ארלוזרוב 64 רמת גן     523524558

20070 מיכל טל‐פס 34264028 michal.fass@yaho העצמאות 22 הרצליה     544403520 5.24E+08 7.73E+08

20071 אבי בן סבט 40183428 bensabat@gmail.c3/12 שבט יהודה אשדוד 77675   548882384 5.45E+08

20072 אבי בן סבט 40183428 bensabat@gmail.c3/12 שבט יהודה אשדוד 77675   548882384 5.45E+08

20073 בוריס מז'ריק 3.27E+08 boris_mez@012.n מבוא פלים 78 ירושלים 97890   722356206 5.46E+08 7.22E+08

20074 עומר זהרהרי 22825707 omer@wireapp.co אפיקיאפיקים 13 קיבוץ 15148   04‐6754309 054‐76758

20075 עירד ברקן 28601037 iradbarkan@gmail צנחנים 17 גבעתיים     054‐2288866

20076 עירד ברקן 28601037 iradbarkan@gmail צנחנים 17 גבעתיים     054‐2288866

20077 אילן אולו 24132177 ilanjapan@hotmai מנחם בגין 7 יהוד     544389461

20078 אילן אולו 24132177 ilanjapan@hotmai מנחם בגין 7 יהוד     544389461

20079 צביקה רז 50160175 razzvi1@gmail.comהעצמאות 18 ת.ד גן יבנה 70800   88573181 5.45E+08 7.74E+08

20080 צביקה רז 50160175 razzvi1@gmail.comהעצמאות 18 ת.ד גן יבנה 70800   88573181 5.45E+08 7.74E+08

20081 דודי ראובני 25375825 ROMITR@ZAHAV. חנה סנש 3 אזור     03‐5589376 5.22E+08

20082 דני ליברוב 11358298 liberov07@walla.c יוהנה זבוטינסקי באר שבע     86444624 5.24E+08 86237779

20083 דני ליברוב 11358298 liberov07@walla.c יוהנה זבוטינסקי באר שבע     86444624 5.24E+08 86237779

20084 גדעון אולמן 4620282 gideonul@gmail.c גלוסקין 15 ראשון לציון 75261   39693386 5.23E+08

20085 גדעון אולמן 4620282 gideonul@gmail.c גלוסקין 15 ראשון לציון 75261   39693386 5.23E+08

20086 ניר תורג'מן 39622543 nir.tur@gmail.com9 הרב חיים פינטו קרית מלאכ     578105511 88583782

20087 ניר תורג'מן 39622543 nir.tur@gmail.com9 הרב חיים פינטו קרית מלאכ     578105511 88583782

20088 יהודה בן ארי 65583940 yb8080@gmail.co טירת צבי טירת צבי 10815   507405850

20089 יהודה בן ארי 65583940 yb8080@gmail.co טירת צבי טירת צבי 10815   507405850

20090 דוד סודאי 54603568 drsudai@017.net.10/7 פן אלכסנדר אביב תל 69641 526291909 36444886

20091 אליעזר זהר 65112005 elizo@netvision.ne החצב 9 זכרון יעקב 30900   46294093 5.24E+08 46294092

20092 יצחק קודוביצקי 51943553 kodo@carmia.org קיבוץ כרמיהכרמיה 1 79135   86749848 5.06E+09

20093 גילי עובדיה 37577988 gilio13@hotmail.c לבהרי 15 רעננה     523578667 5.29E+08

20094 ליאב אלבז 60955994 liavelbaz@yahoo.c בן יהודה 256 תל אביב     524219348 5.45E+08 l1av82

20095 חגית אוחיון 28897411 hagit8@gmail.comסמטת גומא 16 פ פרדס חנה 37000   054‐5428040 04‐637662 04‐6189067

20096 מאור אלפי 61107827 maoralfi@gmail.co החשמונאים 36 גן יבנה 70800   057‐8115187 08‐857364

20097 בוריס מייזלס 3.17E+08 klyaksa@yahoo.co צביה ויצחק 50 באר‐שבע 84333   525820025

20098 עמית בן שושן 33636846 amitospainter@gm הרקפת 18א' אשקלון     052‐8989289

20099 עמית בן שושן 33636846 amitospainter@gm הרקפת 18א' אשקלון     052‐8989289

20100 אבנר קרויז 51246197 avnerk@yaad.org. יעד 107 יעד     054‐2404376

20101 אבנר קרויז 51246197 avnerk@yaad.org. יעד 107 יעד     054‐2404376

20102 עמנואל עזוז 57254450 oazuz@walla.com האצ"ל 33 אריאל     544382505

20103 עמנואל עזוז 57254450 oazuz@walla.com האצ"ל 33 אריאל     544382505

20104 רן לוי 32329963 ran.levy1@gmail.c הלפרין 3 ראשון לציון 75267   542588534

20105 רן לוי 32329963 ran.levy1@gmail.c הלפרין 3 ראשון לציון 75267   542588534

20106 קובי ברנע 38244695 i@kbarnea.com חטיבת גולני 7/5 כרמיאל     545634511 49583383

20107 אמיר תורן 27849595 torenamir@gmail. הפלמ"ח 39א' זכרון יעקב 30900   054‐6656969

20108 ולנטין שרקין 3.04E+08 valentin00@013.n7 אורחה 6 דירה קצרין 12900   054‐4676417 054‐46764

20109 ולנטין שרקין 3.04E+08 valentin00@013.n7 אורחה 6 דירה קצרין 12900   054‐4676417 054‐46764

20110 אילנה קפצ'יץ 3.04E+08 lenakap@gmail.co נוף הרים 15 צור יגאל     542092066 97495768

20111 אילנה קפצ'יץ 3.04E+08 lenakap@gmail.co נוף הרים 15 צור יגאל     542092066 97495768

20112 שבתאי בלילה 57382418 sabi151@walla.co התשבי 20 קרית טבעון 36286   578116352 5.08E+08 49930828

20113 שבתאי בלילה 57382418 sabi151@walla.co התשבי 20 קרית טבעון 36286   578116352 5.08E+08 49930828

20114 אלון בילו 38657268 alon@majorica.co חנה 36 חיפה 34817   505546505

20115 אלון בילו 38657268 alon@majorica.co חנה 36 חיפה 34817   505546505

20116 עופר סרור 59063248 ofer1612@012.neש .בן ציון 44 דירה רחובות 76472   0544‐449168 0545‐6166

20117 עופר סרור 59063248 ofer1612@012.neש .בן ציון 44 דירה רחובות 76472   0544‐449168 0545‐6166

20118 אבי רוזה 38466363 aviroza@zahav.ne הר הצופים 27 רחובות     89464506 5.26E+08

20119 אבי רוזה 38466363 aviroza@zahav.ne הר הצופים 27 רחובות     89464506 5.26E+08

20120 yossi mizrahi 3E+08 yossi_mizrahi@ho אשכול 6 גן יבנה 70800   523408955

20121 חנן מאיר 25542317 hananmey@hotm עציון 3 רמת גן     546406454

20122 טל בנבנישתי 31986896 benbental@gmail.6 מורדי הגטאות קדימה 60920   546462500 5.48E+08

20123 עמיחי הר‐אבן 25621061 harevenim@gmail אלון הגליל אלון הגליל     544461022

20124 עמיחי הר‐אבן 25621061 harevenim@gmail אלון הגליל אלון הגליל     544461022

20125 עופר פרץ 33365834 luzit@walla.co.il בן עטר 5 דירה 2 תל אביב 66087   35386746 5.48E+08

20126 ניסים חביב 28447431 nissim_haviv1@w פייר קניג 7 חולון 58318   544488325 36511687

20127 אריק ברוכין 51130805 baruchinarik@walהתאנה 4 אורנית אורנית 44813   39360892 5.26E+08

20128 שרבל תותרי 36426559 sharbel_T@yahoo 6024/19 נצרת 16137   526541708

20129 שרבל תותרי 36426559 sharbel_T@yahoo 6024/19 נצרת 16137   526541708

20130 gennady karvitsky 3.2E+08 karvitg@yahoo.co הגלעד 14 אריאל 40700   545414405

20131 gennady karvitsky 3.2E+08 karvitg@yahoo.co הגלעד 14 אריאל 40700   545414405

20132 Amiram Levinberg 53551289 amiram@gilat.com5 Mozes Ramat Gan 52588   544252008 37511930

20133 Amiram Levinberg 53551289 amiram@gilat.com5 Mozes Ramat Gan 52588   544252008 37511930

20134 אילן מתתיהו 27886936 ilan870@gmail.co התפוח 253 ערוגות 79864   077‐3403440 054‐88857

20135 אילן מתתיהו 27886936 ilan870@gmail.co התפוח 253 ערוגות 79864   077‐3403440 054‐88857

20136 יגאל בן אבי 25280983 ybenavi@bmc.com קרית שמונההורדים 15/14     052‐4286509



20137 לימור טל 25482084 taL122@NETVISIO יהודה 178 מודיעין 71700   89717712 5.07E+08

20138 לימור טל 25482084 taL122@NETVISIO יהודה 178 מודיעין 71700   89717712 5.07E+08

20139 אריה שפנגלט 40924912 spanglet@gmail.co עין משק 10\1 מצפה רמון 80600   86586333 5.27E+08

20140 אריה שפנגלט 40924912 spanglet@gmail.co עין משק 10\1 מצפה רמון 80600   86586333 5.27E+08

20141 eli silman 42674903 elik_1@bezeqint.nkeren kayemet  kiryat bialik 27093   48738307 5.45E+08

20142 eli silman 42674903 elik_1@bezeqint.nkeren kayemet  kiryat bialik 27093   48738307 5.45E+08

20143 מיכאל בן אור 3.07E+08 darki_1@hotmail. יוסף אליהו 4/4 תל אביב     052‐3431234

20144 קרן לוי 38355673 keren@teva.co.il פינסקר 93 פתח תקוה 49221   054‐8885611

20145 קרן לוי 38355673 keren@teva.co.il פינסקר 93 פתח תקוה 49221   054‐8885611

20146 מאיה ברוניצקי 29732617 maya.bronicki@gm נורית עמיקם 37830   544613553 46380218

20147 ברי דנינו 27125954 barrydanino@hotm201 בני‐אפרים תל אביב 69984   052‐7360195 03‐644517

20148 שי גב 28973089 shay.gev@gmail.co גרניט 41 שערי תקוה     052‐6378747

20149 ויויאן נדיר 13722152 vivnadir@gmail.co שמעון 14 ירושלים 93629   02‐6715288

20150 ויויאן נדיר 13722152 vivnadir@gmail.co שמעון 14 ירושלים 93629   02‐6715288

20151 טלי סלם 32802910 salmit@walla.co.il הנשיא 230 בית שמש     29910368 5.23E+08

20152 אברהים אבו מאסעד 65671976 abu114@walla.co ת"ד 1004 ערד 89109   506759594 5.06E+08

20153 אברהים אבו מאסעד 65671976 abu114@walla.co ת"ד 1004 ערד 89109   506759594 5.06E+08

20154 אלדד משיח 39174982 eldadma@hotmai רבי בינימין 4 בת ים     052‐3505379

20155 פנינה גור 64001811 pearlgur@netvisio34/1 נוה יהושוע רמת גן 52251   36781528 5.27E+08 36781528

20156 פנינה גור 64001811 pearlgur@netvisio34/1 נוה יהושוע רמת גן 52251   36781528 5.27E+08 36781528

20157 יוסי רוזן 35681303 mrbit1@017.net.il התנאים15 רמת גן     507115225

20158 יוסי רוזן 35681303 mrbit1@017.net.il התנאים15 רמת גן     507115225

20159 מני שליים 14013338 menish@bezeqint יא באדר 7 חולון 58320   03‐6516351 5.47E+08

20160 מני שליים 14013338 menish@bezeqint יא באדר 7 חולון 58320   03‐6516351 5.47E+08

20161 אילנה גוטליב 7349715 il.gott@gmail.com אשל 61 עומר 84965   546775554

20162 רון פוריה 53417879 rfourier@netvision גרינבוים 39 חיפה 34987   050‐5727234 04‐824272 04‐9592105

20163 ניר קהת 59648725 kehat‐an@zahav.n הברוש 8 אבן יהודה 40500   506441423

20164 אולג לרנר 3.1E+08 oleg_lerner@walla נצרת‐עיליתדליה26 דירה4 17000   050‐4224691

20165 אולג לרנר 3.1E+08 oleg_lerner@walla נצרת‐עיליתדליה26 דירה4 17000   050‐4224691

20166 יגאל גוטמן 52587235 yigal.gutman@gm הורדים 10 נשר 36791   48218128 5.43E+08

20167 יגאל גוטמן 52587235 yigal.gutman@gm הורדים 10 נשר 36791   48218128 5.43E+08

20168 אברהם בינימיני 58360918 sukcua9@walla.co צעירים 99 מרגליות     46943691 5.05E+08

20169 רונה לנקרי 36792703 RONALANKRY@ya בקעת הירדן מושב תומר 90680   29941616 5.42E+08

20170 אבירן חי 3.02E+08 asaviran@walla.co 24‐Nov רמלה     526887112

20171 אבירן חי 3.02E+08 asaviran@walla.co ויצמן 24 רמלה     526887112

20172 אבי באדטו 36752475 matoki2k@nana.c 49 המצפה שהם 528588426

20173 אשר בוזגלו 40037582 drasher@walla.co מוטה גור 11 רחו רחובות     522463900 89495913

20174 רזי ליבוביץ 52104635 razi_0@walla.com הזמיר 18 נס ציונה     89403440 5.5E+08

20175 רזי ליבוביץ 52104635 razi_0@walla.com הזמיר 18 נס ציונה     89403440 5.78E+08

20176 אהרון היידמן 54000419 ahronhid@walla.c קירשטיין 28א עפולה 18395   507648095

20177 דוד זיו 14566970 zivd1234@walla.c דה גויה 20 קרית אתא     544921495

20178 דוד זיו 14566970 zivd1234@walla.c דה גויה 20 קרית אתא     544921495

20179 ענבר ארדינסט 43462910 inbar001@gmail.c דגן 8 ירושלים 93856   523375341 02‐645670

20180 ענבר ארדינסט 43462910 inbar001@gmail.c דגן 8 ירושלים 93856   523375341 02‐645670

20181 meirav adereth 25203704 mhm0108@gmail. הגולן 82 תל אביב     508316836 7.78E+08 7.78E+08

20182 meirav adereth 25203704 mhm0108@gmail. הגולן 82 תל אביב     508316836 7.78E+08 7.78E+08

20183 כפיר גולדמן 40123630 goldmank@gmail. בן יהודה 74 הרצליה     545559926

20184 אריה נוישטיין 64758873 neustein@netvisio בוגרשוב 83 תל אביב     03‐5225041 03‐523754 03‐5272732

20185 אריה נוישטיין 64758873 neustein@netvisio בוגרשוב 83 תל אביב     03‐5225041 03‐523754 03‐5272732

20186 דני קריבוש 3.12E+08 strifed@gmail.com האלון 38 מס '5 רמת ישי 30095   546204052

20187 דב אוירבך 22445316 auerbach_ds@yah0. דפנה 12א 'ת.ד רמת ישי 30095   578131162

20188 ספי טיאר 43165232 tayarsefi@gmail.coנווה חורש בשמת דימונה 86087   507216570 5.07E+08

20189 אביטל חייט 52920337 hayatv@netvision בר אילן 2/29 הרצליה 46782   09‐9545397 0503‐2521

20190 אביטל חייט 52920337 hayatv@netvision בר אילן 2/29 הרצליה 46782   09‐9545397 0503‐2521

20191 adam even aviv 34748723 adameven1@gma זבוטינסקי 16 קריית מוצק     526499009 5.02E+08 48123996

20192 adam even aviv 34748723 adameven1@gma זבוטינסקי 16 קריית מוצק     526499009 5.02E+08 48123996

20193 דדי קראל 28137115 tevel@yotvata.com יטבתה יטבתה 88820   549798231

20194 נועה מרום 62881750 NOAHMAROM1@ נשר 57 כרמיאל 21721   528707855 49886273

20195 מורן בוקסבאום 50446359 moran_bux@yaho ויצמן 35 חולון     776180167

20196 מורן בוקסבאום 50446359 moran_bux@yaho ויצמן 35 חולון     776180167

20197 דורון בנימין 60645108 doron_binyamin@ דב רונאל 39/1 באר שבע     777123654 5.05E+08

20198 דורון בנימין 60645108 doron_binyamin@ דב רונאל 39/1 באר שבע     777123654 5.05E+08

20199 שלמה אלוני 57868291 shlomo.aloni@gm ההדרים 11 צורן 42823   544537877

20200 שלמה אלוני 57868291 shlomo.aloni@gm ההדרים 11 צורן 42823   544537877

20201 גנדי זסלבסקי 3.11E+08 gennadi.zaslavski@ גורדון 51 נתניה 42442   057‐9969886 09‐884541

20202 נינה סולודייב 3.14E+08 vinsol@gmail.com שלם 22 רמת גן     542124143

20203 דניאל מינץ 36771798 mintz13@ealla.co7/8 ליאו פיקארד ירושלים     542437962

20204 שי כץ 22696165 katzshai11@gmail מרווה 4 חיפה     04‐8248985

20205 שי כץ 22696165 katzshai11@gmail מרווה 4 חיפה     04‐8248985

20206  דורון בן שבת 24095390 idbs@maaganm.coמעגן מיכאל ד.נ מ מעגן מיכאל 37805   522272962 46394183 46394930

20207 אחמד אבוסייף 21913595 abu‐sef@zahav.neמחרוזת 35 יפו ד תל אביב 68076   504620500 36593011

20208 עפר להד 2E+08 junior.kipi@gmail. החלוצים 6 ראש‐פינה     547790830

20209 ALEXANDE GOLDIN 3.09E+08 aero5858@mail.rurav hertcog 16 ashdod 30600   548081398 5.46E+08

20210 ALEXANDE GOLDIN 3.09E+08 aero5858@mail.rurav hertcog 16 ashdod 30600   548081398 5.46E+08

20211 עמית שפי 22846786 amit.shefi@gmail. מושב עשרתהאורן 27 76858   545688060 89420867

20212 אשרי אבן זהר 53467999 oevenzohar@gma השניים 3 כרכור 37066   46231246 5.23E+08

20213 אשרי אבן זהר 53467999 oevenzohar@gma השניים 3 כרכור 37066   46231246 5.23E+08

20214 עידו גיל 34478644 moshavnik8@wall נתיב העלייה 14 מושב רמות     548002772 5.26E+08

20215 עידו גיל 34478644 moshavnik8@wall נתיב העלייה 14 מושב רמות     548002772 5.26E+08

20216 משה כץ 16612590 moshek8@zahav.n6/6 חיים בר לב באר שבע 84277   08‐6409676 057‐81723 08‐6409676

20217 משה כץ 16612590 moshek8@zahav.n6/6 חיים בר לב באר שבע 84277   08‐6409676 057‐81723 08‐6409676

20218 אברהם סבן 38558581 willy19@walla.com קיריית חייםהקיבוצים44     526271313



20219 רווה ניר 38391108 ravemen@gmail.c התבור 24 תל אביב     054‐4732999

20220 אושרי נתן 3.01E+08 oshrintn@gmail.co אליהו הנביא 5 מודיעין 71700   544714032

20221 חיה קוטלר 50898816 hayakotler@gmail קרן היסוד 4 זכרון יעקב 30900   46291116 5.03E+08

20222 יגאל קרמר 3.04E+08 kremer300@walla192/9 אבן גבירול תל אביב 62032   547608414

20223 ארנון אוסרי 24699365 arnon.osri@monsa לבון 33 לבון 20118   523270439 5.25E+08

20224 ארנון אוסרי 24699365 arnon.osri@monsa לבון 33 לבון 20118   523270439 5.25E+08

20225 חיים חדד 21516851 mrhaim@gmail.co ניצן העוגן 4 ניצן הקראוי 79287   546671628 5.48E+08

20226 חיים חדד 21516851 mrhaim@gmail.co ניצן העוגן 4 ניצן הקראוי 79287   546671628 5.48E+08

20227 מריה גורפנקל 3.14E+08 oleg_lerner@walla נצרת‐עיליתדליה26 דירה4 17000   050‐4224691

20228 טטיאנה שסטקין 3.09E+08 romkush@bezeqin14 חזקיה המלך אשדוד 77497   547873757 5.07E+08

20229 טטיאנה שסטקין 3.09E+08 romkush@bezeqin14 חזקיה המלך אשדוד 77497   547873757 5.07E+08

20230 טטיאנה שסטקין 3.09E+08 romkush@bezeqin14 חזקיה המלך אשדוד 77497   547873757 5.07E+08

20231 אופיר הדר 25205790 idoiftach@walla.coללא רחובות בייש אלוני אבא 36005   524841760

20232 Leonid Frumkin 3.06E+08 leonfru@bezeqint1 סימטת השייטת גן יבנה 70800   777900011 0506‐9888

20233 Leonid Frumkin 3.06E+08 leonfru@bezeqint1 סימטת השייטת גן יבנה 70800   777900011 0506‐9888

20234 גל רגב 37645520 regevga@netvisio קיבוץ העוגן עמק חפר 42880   508918288 5.03E+08

20235 גל רגב 37645520 regevga@netvisio קיבוץ העוגן עמק חפר 42880   508918288 5.03E+08

20236 חיה קוטלר 50898816 hayakotler@gmail קרן היסוד 4 זכרון יעקב 30900   502901361

20237 רוסלן שומילין 3.09E+08 ruslan231980@ma רמב"ם 38/18 אשקלון 78625   508460725

20238 odeliah osenbloom 57656514 odeliah@netvision16 שדרות יצחק חיפה 34482   544754444 7.78E+08

20239 עוז טאוסי 40841207 okiman@walla.co. דגניה 22 רעננה 43415   503337712

20240 משה רוזוליו 56040819 mrozolio@imi‐isra החצבים 98 רמת ישי 30095   523678065 49531443

20241 משה רוזוליו 56040819 mrozolio@imi‐isra החצבים 98 רמת ישי 30095   523678065 49531443

20242 ציון יחזקאל 51381796 tziony@gmail.com 120 כפר מונאש 42875   522532975 09‐8941346

20243 אלכסנדר יבטודיינקו 3.07E+08 corleona@walla.co הרטום 28 נתניה 42756   545690365

20244 אלכסנדר יבטודיינקו 3.07E+08 corleona@walla.co הרטום 28 נתניה 42756   545690365

20245 מיכל לוי 25023094 avimic20@013.net מיכל ראשל"צ     052‐3772019

20246 אבי כהן 24495566 avicohen1969@ya שרגא רפאלי 12 פתח תקווה     506299320

20247 מבורך כהן 65408064 mevoc1@walla.co דפנה 29 אשקלון     052‐3214129

20248 מבורך כהן 65408064 mevoc1@walla.co דפנה 29 אשקלון     052‐3214129

20249 בנימין לוי 22834436 BenLevy9@gmail.c דה האז 3 תל אביב 62666   052‐849‐7668

20250 בנימין לוי 22834436 BenLevy9@gmail.c דה האז 3 תל אביב 62666   052‐849‐7668

20251 דני חמו 69595411 sharonhamo@wal איציק מנגר 28 קריית חיים 26236   48419710 5.24E+08

20252 לידיה אוקנין 63746341 lidia111@walla.co אדוריים 105 קרית גת 82076   050‐4600054 054‐44497

20253 שלומי בנימיני 39920079 shlomi2583@walla14/3 רחמילביץ ירושלים 97824   25853499 5.78E+08

20254 שלומי בנימיני 39920079 shlomi2583@walla14/3 רחמילביץ ירושלים 97824 25853499 5.78E+08

20255 ישראל כהן 51858645 cohenis95@walla. מצדה 45 אשדוד     546768372

20256 ישראל כהן 51858645 cohenis95@walla. מצדה 45 אשדוד     546768372

20257 עופר לוי 58646985 pm_ol@walla.com אפקים פתח תקווה     522546967

20258 עופר לוי 58646985 pm_ol@walla.com אפקים פתח תקווה     522546967

20259 חגי כהן 55388243 hagaya11@gmail.c שכונת צעירים העוגן 42880   98982419 5.24E+08

20260 אבי מ 18 maimon@pobox.c צה"ל 4 זכרון יעקב 30900   052‐2588019

20261 ויטה גרינברג 3.09E+08 vita.greenberg@g מקדונלד 20 נתניה 42262   545871014

20262 TX; חרץ 43029164 harats12@walla.co הרב הרצוג 71 ירושלים 92622   546543252

20263 אלירן מחלב 58858515 bem014@GMAIL.C ההדרים 22 כפר‐נטר 40593   577754130

20264 אלירן מחלב 58858515 bem014@GMAIL.C ההדרים 22 כפר‐נטר 40593   577754130

20265 דורון נווה 23886153 doronn@bdo.co.il האחווה 20 תל מונד     054 8013399

20266 דורון נווה 23886153 doronn@bdo.co.il האחווה 20 תל מונד     054 8013399

20267 פזית ים 33693920 pazityam@gmail.c הסביון 23 פרדסיה     509419769

20268 לנה ליבוביץ 17442005 timy@netvision.ne אשר 8 נתניה 42000   077‐4563153 050‐55631

20269 גיל חן 33079161 gil@dj‐gil.com ארלוזורוב 10 רחובות 76506   545224234

20270 אחסאן זועבי 2.01E+08 a5er_zman_20@h ראשי כפר ניין 19320   543912606

20271 אדוארד אלמן 3.18E+08 ejik2002@gmail.co30 הרצוג 2 ,דירה חולון 58343   525830249

20272 אדוארד אלמן 3.18E+08 ejik2002@gmail.co30 הרצוג 2 ,דירה חולון 58343   525830249

20273 מירב קימל 33651662 KIMERAV@WALLA חד נס 9 ר"ג ר"ג     504401155

20274 מירב קימל 33651662 KIMERAV@WALLA חד נס 9 ר"ג ר"ג     504401155

20275 משה הולנדר 56585649 sabamoshe4@gma המרגנית 5\14 נשר 36842   542075024

20276 טלמור ינקו 57900540 TAYA44@WALLA.C הזית 43 אורנית 44813   58668341

20277 טלמור ינקו 57900540 TAYA44@WALLA.C הזית 43 אורנית 44813   58668341

20278 גיא פרץ 25320987 guyperetz@013.ne הראשונים 20 אור יהודה     050‐5205675

20279 גיא פרץ 25320987 guyperetz@013.ne הראשונים 20 אור יהודה     050‐5205675

20280 אבישי דינר 31994833 avishay.dinar@gm כליל החורש 13 נשר     054‐8359740

20281 שוש לוי 0 shoshlevi10@wall בן שאן 10 באר שבע     503072022

20282 שוש לוי 0 shoshlevi10@wall בן שאן 10 ,נאות באר שבע     503072022

20283 אורן אוסטפלד 22954127 ostfeldo@gmail.co סירקין 25 כפר סבא 44421   546662453 5.26E+08

20284 יאיר כהן 69888105 yair100@netvisionבן עמרם 4 דירה חולון 58846   35565852 052‐48558

20285 יאיר כהן 69888105 yair100@netvisionבן עמרם 4 דירה חולון 58846   35565852 052‐48558

20286 moshe tordjman 3.29E+08 moshico@hotmail jabotinski 4 ashdod 77226   546250754

20287 moshe tordjman 3.29E+08 moshico@hotmail jabotinski 4 ashdod 77226   546250754

20288 דודי כהן 43229251 DUDIK_SH@WALL 1 אלעזר     504640288

20289 מקסים גורדובר 3.09E+08 maxsag@gmail.co כספי 10 חיפה 35015   052‐2268844

20290 מקסים גורדובר 3.09E+08 maxsag@gmail.co כספי 10 חיפה 35015   052‐2268844

20291 רחל אלטמן 51895241 lior2000@gmail.co משקלוב 8 ירושלים 95402   26518139 5.23E+08

20292 שמואל עבר 7.1E+08 aber@012.net.il רבא 3 דירה 19 ק אשדוד     548458174 88668174

20293 סוזן ארוך 67628644 amit113@gmail.co עינב 20 הרצליה     99564218 5.24E+08

20294 ניצה דודוביץ 38300687 nedavid@zahav.ne 214 בני דרום 79250   777676280 5.48E+08

20295 ניצה דודוביץ 38300687 nedavid@zahav.ne 214 בני דרום 79250   777676280 5.48E+08

20296 דליה גבע 22714729 dgeva100@gmail.c רח השיירה בן‐עמי     49827985

20297 דליה גבע 22714729 dgeva100@gmail.c רח השיירה בן‐עמי     49827985

20298 אתי כהן 54177951 dor02@netvision.n רבינוביץ 91 חולון     35536555 5.05E+08

20299 אתי כהן 54177951 dor02@netvision.n רבינוביץ 91 חולון     35536555 5.05E+08

20300 אתי כהן 54177951 dor02@netvision.n רבינוביץ 91 חולון     505495022



20301 אלישבע סלי 4939633 rotemn@netvisionהשלושים ושלושה רמת גן     03‐6315051

20302 אדיר פרץ 37250321 adir50@zahav.net23/4 נחום גולדמן באר שבע     546706080

20303 אדיר פרץ 37250321 adir50@zahav.net23/4 נחום גולדמן באר שבע     546706080

20304 אבי גינסברג 54242326 avi_gini@yahoo.co יערה 9 אבן יהודה 40500   09‐8996816 052‐60654 09‐8996926

20305 אילן ענתבי 50489145 antebiil@nonstop בייליס מנחם חיפה     050‐5676486

20306 יצחק חסון 60125762 hason555@gmail. קרית‐שמונהיהודה הלוי 22/5 10200   545719920 5.46E+08

20307 שרון חדד 33364753 sharonfh231@gm רמים 69/ג כרמיאל 20100   054‐7324254 04‐998039

20308 שרון חדד 33364753 sharonfh231@gm רמים 69/ג כרמיאל 20100   054‐7324254 04‐998039

20309 אלון רייץ 26496216 gambashesh@gma יבנה 7 תל אביב     526135444

20310 סעד אבו סאלח 29173036 saadas48@hotma17 קרית שמונההרצל 74 בית     506948554 5.08E+08

20311 סעד אבו סאלח 29173036 saadas48@hotma17 קרית שמונההרצל 74 בית     506948554 5.08E+08

20312 קטיה שטכין 3.14E+08 shatchin@gmail.co החשמונאים 5 חיפה 33723   547602145 48252939

20313 אלי ברזין 3.09E+08 olegb@mobichem הרטום 19 ירושלים 91451   02‐5860324 5.45E+08 02‐5902602

20314 אלי ברזין 3.09E+08 olegb@mobichem הרטום 19 ירושלים 91451   02‐5860324 5.45E+08 02‐5902602

20315 יפית לגזיאל 60876620 yafitshlomi@gmai מונאש 5 דירה 6 תל אביב     525712343 5.42E+08

20316 יפית לגזיאל 60876620 yafitshlomi@gmai מונאש 5 דירה 6 תל אביב     525712343 5.42E+08

20317 חנה אוחיון 57823023 hanao1909@gmai בית עוזיאל 64 בית עוזיאל 99794   89242991 5.04E+08 89353090

20318 יחיאל תמיר 63483333 tamir‐sh@zahav.n קיבוץ הסוללשקד 17905   544489254 46571472

20319 יחיאל תמיר 63483333 tamir‐sh@zahav.n קיבוץ הסוללשקד 17905   544489254 46571472

20320 נחמן גלנט 14322796 n5058@017.net.il צה"ל 6/69 צפת     46921725 5.28E+08 7.74E+08

20321 נחמן גלנט 14322796 n5058@017.net.il צה"ל 6/69 צפת     46921725 5.28E+08 7.74E+08

20322 דרור כהן 39030762 drorcke@gmail.co משה שרת 41 רמת גן 52413   544699744 03‐673194

20323 רמי איזרט 31808504 ramizrt@netvision ההגנה 3א' נהריה 22320   04‐9000923 052‐29796

20324 רונן עובדיה 23970684 eitant@gmail.com עוזיאל 107 רמת גן     505406298

20325 maya madar 3E+08 mayamad@walla.c קיבוץ רשפים רשפים 10905   547860274 46065274

20326 ויאצ'סלב גולובקו 3.25E+08 nickolai.golovko@ בוסל 5 דירה 8 כפר סבא 44352   97421129 5.42E+08

20327 ויאצ'סלב גולובקו 3.25E+08 nickolai.golovko@ בוסל 5 דירה 8 כפר סבא 44352   97421129 5.42E+08

20328 אורטל בלסברג 3.01E+08 ortal.blas@gmail.c טבנקין 17 חיפה 32808   526020860

20329 אורטל בלסברג 3.01E+08 ortal.blas@gmail.c טבנקין 17 חיפה 32808   526020860

20330 תומר ברק 60621786 tomkb123@yahoo טרומפלדור 1א' חיפה     523231004

20331 מירב זמיר 32122319 zamir928@013.ne הדולב 18ב צורן 42823   522323400

20332 מירב זמיר 32122319 zamir928@013.ne הדולב 18ב צורן 42823   522323400

20333 אירינה סמירנוב 3.14E+08 ol_new@mail.ru האורן 195/5 אופקים 87638   544325901

20334 אירינה סמירנוב 3.14E+08 ol_new@mail.ru האורן 195/5 אופקים 87638   544325901

20335 יוסי טובול 22034383 ytobul@mof.gov.i כפר הרי"ף 53 כפר הרי 79830   050‐6207645

20336 יוסי טובול 22034383 ytobul@mof.gov.i 53 הרי"ף כפר הרי"ף כפר 79830 050‐6207645

20337 Yosef carmel 43229061 yossycarmel@gma זווין 6 דירה 11 ירושלים     26562559

20338 ברוניה מנחימוב 3.14E+08 shlomiko@012.ne סתוונית 6/3 עפולה 18786   46401124

20339 ברוניה מנחימוב 3.14E+08 shlomiko@012.ne סתוונית 6/3 עפולה 18786   46401124

20340 robert elbaz 69016160 robert_elbaz@yahHairis 5 Atlit 30300   49840066 5.45E+08

20341 robert elbaz 69016160 robert_elbaz@yahHairis 5 Atlit 30300   49840066 5.45E+08

20342 רועי שרון 32905911 roeesh@gmail.com משק דותן 1 כפר הס 40692   545608853

20343 רועי שרון 32905911 roeesh@gmail.com משק דותן 1 כפר הס 40692   545608853

20344 יאיר אריאל 59685594 ar_yair@netviison גת 20/2 זכרון יעקב     509444052 5.49E+08

20345 יאיר אריאל 59685594 ar_yair@netviison גת 20/2 זכרון יעקב     509444052 5.49E+08

20346 Yuri Shwets 3.14E+08 yura1407@gmail.cvolfberg 11 Hadera     542048010

20347 Yuri Shwets 3.14E+08 yura1407@gmail.cvolfberg 11 Hadera     542048010

20348 נתי יפה 32397390 natijaffe@yahoo.c בן אליעזר 2 נתניה     505889324

20349 סילבי ויטקובסקי 11312799 w.adam1987@gm הרואה 8 יהוד 56255   506877968 35365205

20350 דוד סבג 23756786 sabagadv@bezeqi שזיף 12 לוד     89208419

20351 דוד סבג 23756786 sabagadv@bezeqi שזיף 12 לוד     89208419

20352 אושר זילברמן 38389169 osherz@walla.co.i הרימונים 20 חדרה 38481   506215744 5.43E+08

20353 אושר זילברמן 38389169 osherz@walla.co.i הרימונים 20 חדרה 38481   506215744 5.43E+08

20354 דניס סורקין 3.19E+08 alrosa@walla.com קזן 12 רעננה 43612   523535457 7.74E+08

20355 דניס סורקין 3.19E+08 alrosa@walla.com קזן 12 רעננה 43612   523535457 7.74E+08

20356 גיל ליזרוביץ 52691326 gileizer@gmail.com האורן 50 אורה     774390912 5.25E+08

20357 גיל ליזרוביץ 52691326 gileizer@gmail.com האורן 50 אורה     774390912 5.25E+08

20358 אבי דרושה 21382718 avidrono1@walla.3 החייל האלמוני רמת גן     050‐4623224 052‐81135

20359 אבי דרושה 21382718 avidrono1@walla.3 החייל האלמוני רמת גן     050‐4623224 052‐81135

20360 ענת טרבלסי 39957915 anattrabelsi@gma יד נתן יד נתן     506985450 5.46E+08

20361 ענת טרבלסי 39957915 anattrabelsi@gma יד נתן יד נתן     506985450 5.46E+08

20362 ברכה מילשטיין 22282081 amitai129@g.co.il22 פריחת השקד בית אריה 71947   89298454 5.26E+08

20363 לירון ברקוביץ 36418309 lironb15@gmail.co האיריס 22 ראשון לציון     502242425

20364 אלון ניצן 22778955 alon.nitzan@gmai זבולון המר 2/9 קרית מוצקי     04‐8776515

20365 אלון ניצן 22778955 alon.nitzan@gmai זבולון המר 2/9 קרית מוצקי     04‐8776515

20366 ואליד דיואני 21637806 husamnat3@yaho 14‐Aug טייבה 40400   97994958 5.47E+08

20367 שמשון שער 50030386 riss8@walla.co.il בר כוכבא 7/13 רחובות 76541   505544275 80‐934994

20368 שמשון שער 50030386 riss8@walla.co.il בר כוכבא 7/13 רחובות 76541   505544275 80‐934994

20369 עופר סרור 57205841 shuki34567@walla מעלה אידומהשופר 33     505477625

20370 עופר סרור 57205841 shuki34567@walla מעלה אידומהשופר 33     505477625

20371 יוסי ווטיצקי 25725037 wotitzky@gmail.co קרן היסוד 22 חולון 58483   505726627 5.47E+08

20372 גדי מלמד 28669240 gadi.melamed@gm גבעת שמואדוד אלעזר 4 54032   052‐2665453

20373 גדי מלמד 28669240 gadi.melamed@gm גבעת שמואדוד אלעזר 4 54032   052‐2665453

20374 מיכאל נעמת 58240938 m_naamat@netvi מבצע דין וחשבון ראשון לציון     054‐5894113 03‐962465

20375 מיכאל נעמת 58240938 m_naamat@netvi מבצע דין וחשבון ראשון לציון     054‐5894113 03‐962465

20376 יצחק דלויה 32068959 izhak.daloya@gma נשר 5 כפר סבא 44266   054‐7885316

20377 אברהם גל 30486088 mg1949@walla.co הארגמן 17 תל מונד 40600   09‐7967373 5.23E+08

20378 אברהם גל 30486088 mg1949@walla.co הארגמן 17 תל מונד 40600   09‐7967373 5.23E+08

20379 אברהם גל 30486088 mg1949@walla.co הארגמן 17 תל מונד 40600   09‐7967373 5.23E+08

20380 ענת לובזנס 66548835 nikmepa@yahoo.c הנבטים 4 באר שבע     077‐5420949 054‐62013

20381 מיכל לב 22929202 levliad@walla.co.i מכורה 5 כרכור 37091   522382204 46377739

20382 טל מינס 24199465 tmines@iai.co.il עמיר 1 ראשון לציון     39515981 5.24E+08



20383 שושנה גולן 54524202 or0126@walla.co. האתרוג 8 אור יהודה     522759223 5.24E+08

20384 שושנה גולן 54524202 or0126@walla.co. האתרוג 8 אור יהודה     522759223 5.24E+08

20385 גבריאל לוי 33324732 gabriellevi@nana.2 הענבל 29 דירה פתח תקווה 49735   772070120

20386 אלי ספטון 27078443 SEPTONELIi@yaho18 השניה העליה אזור 58002   35501745 5.24E+08

20387 אלי ספטון 27078443 SEPTONELIi@yaho18 השניה העליה אזור 58002   35501745 5.24E+08

20388 אברהם פוקס 70632039 avraham127@gma127/1 רוטשילד ראשון לציון 75236   39658595 5.45E+08

20389 רחל מ 39917752 RACHELM02@GM שרי ישראל 1 ב ירושלים 94390   02‐5003421 1.53E+10

20390 רחל מ 39917752 RACHELM02@GM שרי ישראל 1 ב ירושלים 94390   02‐5003421 1.53E+10

20391 סבטלנה פורטנוב 11366804 shmuel38@012.ne23 מעגל השלום ראשל"צ 75801   03‐9410842 054‐45139

20392 תמר מרום 25736000 tamarb@leumipar שבטי ישראל 40 מודיעין     506825691

20393 אלי ספטון 27078443 septoneli@yahoo.18העליה השניה אזור 58002   35501745 5.24E+08

20394 אלי ספטון 27078443 septoneli@yahoo.18העליה השניה אזור 58002   35501745 5.24E+08

20395 מיכאל בלסקי 3.1E+08 mikel.belsky@gma האשל 7/44 נשר 36860   054‐5929993

20396 מיכאל בלסקי 3.1E+08 mikel.belsky@gma האשל 7/44 נשר 36860   054‐5929993

20397 anat lechner 58239138 alechner@mac.co 500 e 77th streeNew York 10162   9172399211

20398 שייקה שצברגר 10660876 shaike@uc‐care.co משה סנה 26 חיפה     04‐8344768

20399 עמית ג'רבי 54931093 amit‐peled@013.nמינקובסקי 7 קומ קרית שלום     050‐7585432

20400 עמית ג'רבי 54931093 amit‐peled@013.nמינקובסקי 7 קומ קרית שלום     050‐7585432

20401 גיא בלול 27342955 guyb@idit.co.il רות 16 רמת גן     548030125

20402 יאיר נימני 29650694 airnimni@walla.co ש בת ים     545707526

20403 אילן קרסו 38569646 ilan.inbar@gmail.c בית 353 עצמון‐שגב     548039612

20404 אילן קרסו 38569646 ilan.inbar@gmail.c בית 353 עצמון‐שגב     548039612

20405 sar shen 50625920 517780@gmail.co gold 3 jerusalem     02‐6788548

20406 sar shen 50625920 517780@gmail.co gold 3 jerusalem     02‐6788548

20407 עאטף עזאיזה 56940679 sirag@netvision.ne שעב כפר שעב 20165   49583645 5.06E+08 49583645

20408 עאטף עזאיזה 56940679 sirag@netvision.ne שעב כפר שעב 20165   49583645 5.06E+08 49583645

20409 מיכל פלח 3.02E+08 michalpellach@ya השקד 12 קרית אונו     526730511

20410 סמי יהב 50984962 y_sammy@netvisi 42 מסלול 85112   89961726 5.07E+08 89960482

20411 סמי יהב 50984962 y_sammy@netvisi 42 מסלול 85112   89961726 5.07E+08 89960482

20412 עעע עעע 32568794 michal@gmail.com עעעע עעעע     303256874 54685236

20413 עעע עעע 32568794 michal@gmail.com עעעע עעעע     303256874 54685236

20414 מימי פרוכטר 236059 mimifruchter@gm מאיר בלבן 13 ירושלים 97481   522385044 25853629 25870333

20415 מימי פרוכטר 236059 mimifruchter@gm מאיר בלבן 13 ירושלים 97481   522385044 25853629 25870333

20416 אורלי שרר 57152779 orlyyosy@hotmail רח 'הגפן 261 נהורה     08‐6849826 050‐64437

20417 אורלי שרר 57152779 orlyyosy@hotmail רח 'הגפן 261 נהורה     08‐6849826 050‐64437

20418 אסף ק 24918393 assaf@databit.co. 14ב נעלה 547141314

20419 אסף ק 24918393 assaf@databit.co. 14ב נעלה     547141314

20420 אריה ערמון 69680460 aashivuk@zahav.n הקישון 14 גני תקווה 55900   052‐6632366 03‐6325337

20421 אריה ערמון 69680460 aashivuk@zahav.n הקישון 14 גני תקווה 55900   052‐6632366 03‐6325337

20422 יעקב בכר 57048241 yakov8008@walla הרכס 17\7 מעלה אדומ 98554   508354630 02‐535505

20423 שלומי סמוכה 40057952 shlomiss2@walla.c אפנר 4/2 גבעתיים     523939485

20424 ענת הורוביץ 56520570 anat_horo@hotm אזולאי יעקב 4 חיפה     04‐8228780

20425 ענת הורוביץ 56520570 anat_horo@hotm אזולאי יעקב 4 חיפה     04‐8228780

20426 גל לוריא 38595302 gal.luria@gmail.co מבשרת ציוןהחרמון 32 90805   25790036 5.45E+08

20427 גל לוריא 38595302 gal.luria@gmail.co מבשרת ציוןהחרמון 32 90805   25790036 5.45E+08

20428 רפי פרנקל 56764269 rafi_fr@inter.net.i אל סלבדור 17 ירושלים 96404   02‐6432385 054‐28889

20429 רפי פרנקל 56764269 rafi_fr@inter.net.i אל סלבדור 17 ירושלים 96404   02‐6432385 054‐28889

20430 צופית עשהאל 54168588 a.tzofit@gmail.com ד.נ .הר חברון סוסיא 90401   528289925

20431 צופית עשהאל 54168588 a.tzofit@gmail.com ד.נ .הר חברון סוסיא 90401   528289925

20432 נטע סיני 22001366 netta.sinai@gmail מצפה אבי"ב229 20187   04‐9944333 054‐44861

20433 נטע סיני 22001366 netta.sinai@gmail מצפה אבי"ב229 20187   04‐9944333 054‐44861

20434 יניב קלו 25749326 yanivkalo@hotma סילבר 18/4 חיפה 32694   548882807

20435 אופיר פרסצינסקי 34831156 ofirper@gmail.com5/7 שד 'רוטשילד אשדוד     545369239

20436 יוסף חדייב 66624388 yosi2000@GMAIL. יהודה שטיין 19 רמלה 72461   527467503 89233201

20437 שרון גמבשו 32143752 sharon.elazar@gm בשמת 3 שהם 73142   506207199 5.48E+08

20438 שרון גמבשו 32143752 sharon.elazar@gm בשמת 3 שהם 73142   506207199 5.48E+08

20439 משה עברי 36501021 moshecsbgu@gma מבצע חירם 9 באר שבע 84450   547238755

20440 אליעזר ברטיק 11273273 storm27@walla.coשמ פרופ 'עמיצור באר שבע     522291491 5.24E+08

20441 אליעזר ברטיק 11273273 storm27@walla.coשמ פרופ 'עמיצור באר שבע     522291491 5.24E+08

20442 שלמה סלמן 58394255 yakir1988@hotma דב רוזנשטין ירושלים 93283   502689525 5.03E+08 7.22E+08

20443 שלמה סלמן 58394255 yakir1988@hotma דב רוזנשטין ירושלים 93283   502689525 5.03E+08 7.22E+08

20444 קמל לוי 49373244 golbis@gmail.com הקשת 22 סביון 66915   03‐6355454 054‐49776

20445 קמל לוי 49373244 golbis@gmail.com הקשת 22 סביון 66915   03‐6355454 054‐49776

20446 ניסים בצלאל 69528883 nisb70@walla.com לבונה 9/26 חיפה     777064011

20447 ניסים בצלאל 69528883 nisb70@walla.com לבונה 9/26 חיפה     777064011

20448 עידן ברדוגו 46268876 idanbard@gmail.c נתניהו 16 קרית מוצקי 26417   523674664 5.43E+08

20449 עידן ברדוגו 46268876 idanbard@gmail.c נתניהו 16 קרית מוצקי 26417   523674664 5.43E+08

20450 נעמי תל‐צור 15591431 telzur@bgu.ac.il אגמון 9 עומר 84965   054‐4443476

20451 דודו דהאן 66388760 dahandudu26@wa דב גרונר 234 ירושלים 93804   523394075

20452 תמיר מעוז 28936482 tamir.maoz!@gma זמיר 10 כפר סבא 44265   052‐3833285

20453 ניר יניב 35894021 yaniv.nir@gmail.co הרב עוזיאל 8 ראשל"צ 75306   054‐6407401

20454 Maralyn Tabatsky 2.06E+08 maralyn@haveyou41 Surrey str. San Francis    4153330419

20455 Maralyn Tabatsky 2.06E+08 maralyn@haveyou41 Surrey str. San Francis    4153330419

20456 Kayda Hareli 15456783 kaydahareli@gma David HamelechNetanya 42264   0525‐322334

20457 אלינור טל 27357789 talelinor@gmail.co ענבל 9 יבנה     549000201

20458 רפאל חברוני 40671646 refaelhe2@walla.c4 הנשיא הראשון רחובות     523332033

20459 יורם שלמה 22201347 yoramshlomo@gm תד 3500 גדרה 70700   578191025 5.45E+08 88684470

20460 אסי הינדי 40137440 assiax@gmail.com בנימיני 4 תל אביב     522905211

20461 אסי הינדי 40137440 assiax@gmail.com בנימיני 4 תל אביב     522905211

20462 יוסי נעמד 23865728 yossinaamad@yah העוגב 6/5 מעלה אדומ     506200307

20463 יעל הקרי 39671292 yaelhikri@gmail.co61/1 זלמן שז"ר תל אביב     36815193 5.25E+08

20464 יעל הקרי 39671292 yaelhikri@gmail.co61/1 זלמן שז"ר תל אביב     36815193 5.25E+08



20465 נתן רגולסקי 53997904 natan_ra@hulata. קיבוץ חולתהחולתה 12110   054‐4885588

20466 נתן רגולסקי 53997904 natan_ra@hulata. קיבוץ חולתהחולתה 12110   054‐4885588

20467 אורי הזנשפרונג 56662943 urigilat1@hotmail אודם 30 אור יהודה 60406   503021779 36345711

20468 אורי הזנשפרונג 56662943 urigilat1@hotmail אודם 30 אור יהודה 60406   503021779 36345711

20469 אסנת טלבי 57541880 osnatt@storenext רבינוביץ 76 חולון     546620536

20470 אסנת טלבי 57541880 osnatt@storenext רבינוביץ 76 חולון     546620536

20471 נועה גוזז 21950035 n.gozez@gmail.co אבן גבירול 123 תל אביב     052‐6765772

20472 נועה גוזז 21950035 n.gozez@gmail.co אבן גבירול 123 תל אביב     052‐6765772

20473 כרמלה יעקב 74778382 shiran.yaakov@gm הבנים 5/9 הוד השרון 45268   97401228 5.09E+08

20474 כרמלה יעקב 74778382 shiran.yaakov@gm הבנים 5/9 הוד השרון 45268   97401228 5.09E+08

20475 טליה נחמני 31809999 taliafa@gmail.com א .זייד 11 קרית חיים 26301   054‐8108483

20476 דניאל אלדר 28575454 daniel.eldar@ynet30/12 זלמן שז"ר קרית ים 29082   050‐4744830

20477 לירון פלצ'י 61238317 lironpl@gmail.com הדקלים 5 רמת גן     578184877

20478 לירון פלצ'י 61238317 lironpl@gmail.com הדקלים 5 רמת גן     578184877

20479 ליובוב למברברג 3.08E+08 eli.lamb@gmail.co חצבה 8 אשקלון     525950417

20480 שלומי מלול 32107401 malul.shlomi@il.zi מורן 17 יקנעם 20692   49597774 5.26E+08

20481 אורנה מרגלית 25280652 orna.marg@gmail כפר בלום כפר בלום 12150   054‐7948668 04‐694870

20482 אורנה מרגלית 25280652 orna.marg@gmail כפר בלום כפר בלום 12150   054‐7948668 04‐694870

20483 גילה טנג'י 58901448 gila5764@gmail.co איילה15/14 אשקלון 78700   86724312 86724312

20484 גילה טנג'י 58901448 gila5764@gmail.co איילה15/14 אשקלון 78700   86724312 86724312

20485 שלמה גמליאל 42169359 gamliel0@zahav.n היוגבים 7 רשל"צ כרמ 75499   050‐6299684 03‐941316

20486 דב קרביקס 67200089 dovkrav@bezeqint שלמה המלך 9 כפר סבא 44429   97654577 5.26E+08 97654577

20487 דב קרביקס 67200089 dovkrav@bezeqint שלמה המלך 9 כפר סבא 44429   97654577 5.26E+08 97654577

20488 אולגה בורסוצקי 3.19E+08 borolga@gmail.co הביכורים 8 קרית אתא     544656843

20489 משה וולובסקי 51629590 volvo321@walla.c דקר 22 קרית מוצקי 26430   48770777 5.24E+08

20490 eleonora katsuro 3.04E+08 riffan@gmail.com hahistadroot 10holon 58347   03‐5569656

20491 ליהי מרגלית 34854455 Lihi_m@hotmail.c הבאר 4 רמת גן     03‐6721991/0544‐536635

20492 שארל להמי 15634165 charles@lahmy.co ההגנה 59 הרצליה 46325   050‐2052311 09‐956367

20493 שולה אסף 9809047 ASAFIRIT@GMAIL. רמבם 6 פרדס חנה 37013   46373296 5.03E+08

20494 שי כ"ץ 33431958 katzshay1@gmail. נפתלי 19 מודיעין     524433801

20495 motti cohen 38610523 mottic9@walla.co נווה אילן 69 נווה אילן     052‐8881288 052‐88812

20496 motti cohen 38610523 mottic9@walla.co נווה אילן 69 נווה אילן     052‐8881288 052‐88812

20497 מוטי כהן 38610523 mottic9@walla.co דרך התקווה 69 נווה אילן     052‐8881288

20498 אורון ארקש 36830917 a_oron@012.net.i מבוא נגבה 9 רמת גן     547499034

20499 רפי לזימי 69147213 lazimi_r@netvisio ער העמק 1 נתניה     526193777

20500 מיכאל בודניאצקי 3.09E+08 mboudnyatski@ya9 דירה 11 הבנים סבא כפר 44207 052‐3637384

20501 פלג דדון 36900975 yael.moyal@gmail החבל 19 שוהם 60850   548150707

20502 גדעון מרגלית 52173291 shaharazan@gmai7 רחל המשוררת ירושלים 96348   505918878

20503 יצחק אלון 33465097 tzalon@gmail.comורדימון 26 נתיבות נתיבות     89943447 5.23E+08

20504 ישי רטבי 34711838 sebastiandls3@gm חלץ 2 ירושלים 93472   507310586 5.47E+08

20505 שחר בר‐לביא 32459505 sbl916@zahav.net ת.ד 1740 פרדסיה 42815   505916446

20506 שחר בר‐לביא 32459505 sbl916@zahav.net ת.ד 1740 פרדסיה 42815   505916446

20507 שמעון קונקול 25471244 shimonk@building הירקון 10 אורנית 44813   524204018 36913000

20508 שמעון קונקול 25471244 shimonk@building הירקון 10 אורנית 44813   524204018 36913000

20509 דני טל 13112891 DANNYT5@WALLA לייב יפה 3/5 קרית חיים     548009645 48729779

20510 rachel brindt 68236744 brindtr@gmail.comtoskanini 17 haifa     0544‐989870

20511 rachel brindt 68236744 brindtr@gmail.comtoskanini 17 haifa     0544‐989870

20512 משה רוזנבלום 50255868 rose‐m@zahav.ne דודאים 14 כפר‐סבא 44288   97400297 5.45E+08

20513 שלומי גרשון 66251901 SGS2002@WALLA יונה גרין פתח תקווה     052‐8695496 03‐931376 09‐7454614

20514 שלומי גרשון 66251901 SGS2002@WALLA יונה גרין פתח תקווה     052‐8695496 03‐931376 09‐7454614

20515 קר חם 5.44E+08 da@walla.com גי תל אביב     356576890

20516 משה משה 55379341 moshe.moshe@gm הרימון 7 הוד השרון 45223   549992644 97414063

20517 רויטל תורן 54610407 toren_r@neetvisio מבשרת ציוןענבר 35     25702440

20518 רבקה מיכאלי 65589525 rm56@walla.com19 מורדי הגטאות הרצליה 46243   523342772 99551529

20519 רבקה מיכאלי 65589525 rm56@walla.com19 מורדי הגטאות הרצליה 46243   523342772 99551529

20520 גלינה מוצ'ניק 3.24E+08 muchnik_v@inboxשפירא 20/8 כניס פתח תקווה 49491   545632794

20521 eduard karanadze 3.17E+08 edi7777@mail.ru rav zinger 17/4 rishon le zi 75255   505911388 5.06E+08

20522 eduard karanadze 3.17E+08 edi7777@mail.ru rav zinger 17/4 rishon le zi 75255   505911388 5.06E+08

20523 oded henkin 28476950 oded@maaganm.c 1 מעגן מיכאל 37805   04‐6243469 052‐37845

20524 טל קליימן 2.03E+08 talklaiman@walla. הדגן 20 ראשון לציון     523473072

20525 טל קליימן 2.03E+08 talklaiman@walla. הדגן 20 ראשון לציון     523473072

20526 vladimir silva 16984205 vladyaar@gmail.coshabtai hanegb jerusalem 93824   052‐8200934

20527 vladimir silva 16984205 vladyaar@gmail.coshabtai hanegb jerusalem 93824   052‐8200934

20528 לודמילה ניקישין 3.25E+08 ntppla@gmail.com הורדים 6/12 אריאל 40700   03‐9365783 054‐74833 03‐9365783

20529 לודמילה ניקישין 3.25E+08 ntppla@gmail.com הורדים 6/12 אריאל 40700   03‐9365783 054‐74833 03‐9365783

20530 אלי בקר 68304716 eli.beker@comver השושן 4 פרדסיה 42815   052‐8545215 09‐894149

20531 עדי שמש 22172746 adi0036@gmail.co כצנלסון 117 גבעתיים 53273   508820595 36703220

20532 עדי שמש 22172746 adi0036@gmail.co כצנלסון 117 גבעתיים 53273   508820595 36703220

20533 זיליג סגל 11321262 liana@netvision.n הברוש 52 בנימינה 30500   04‐6289826 054‐25713

20534 ורד גדול 3.01E+08 vered.gadol@gma הגורן 10 גדרה 70700   88594815 5.22E+08

20535 דבורה ברדה 52253879 eyalntn5@walla.co ביצרון 22 תל אביב 67894   03‐5613964 052‐63010

20536 דבורה ברדה 52253879 eyalntn5@walla.co ביצרון 22 תל אביב 67894   03‐5613964 052‐63010

20537 פבל קונובלוב 3.18E+08 pasha.22@hotmai1 בלפור 69 דירה בת ים     502928408

20538 פבל ק 3.18E+08 pasha.22@hotmai1 בלפור 69 דירה בת ים     502928408

20539 אלי מלול 23576168 malule@walla.co.i נגא'רה 10 חולון 58312   545434178 7.75E+08

20540 אלי מלול 23576168 malule@walla.co.i נגא'רה 10 חולון 58312   545434178 7.75E+08

20541 רעות עמר 40048357 ozreut@gmail.com שמעוני 28ב ירושלים 92623   503161113 5.24E+08

20542 רעות עמר 40048357 ozreut@gmail.com שמעוני 28ב ירושלים 92623   503161113 5.24E+08

20543 ירון הואש 66375007 yhoash@gmail.com כרמי 5 חיפה 34556   544576509 5.27E+08

20544 ירון הואש 66375007 yhoash@gmail.com כרמי 5 חיפה 34556   544576509 5.27E+08

20545 אדוארד זלדיץ' 3.07E+08 eduardzeldich@ya פתח‐תיקווהרוטשילד 8ב 49340   03‐9233244 052‐23208

20546 אדוארד זלדיץ' 3.07E+08 eduardzeldich@ya פתח‐תיקווהרוטשילד 8ב 49340   03‐9233244 052‐23208



20547 אדוארד זלדיץ' 3.07E+08 eduardzeldich@ya פתח‐תיקווהרוטשילד 8ב 49340   03‐9233244 052‐23208

20548 קובי אישה 34067033 kobiisha@gmail.co47/4 מבצע נחשון באר שבע 84451   054‐3456561

20549 קובי אישה 34067033 kobiisha@gmail.co47/4 מבצע נחשון באר שבע 84451   054‐3456561

20550 אסף לוי 37093952 gdsgsd@fsfs.net ה 'באייר 88 ראש העין     507118607 39011215

20551 רונית בן משה 57932329 fiterfen@walla.com הדובדבן 120 בית שמש     524496120

20552 רונית בן משה 57932329 fiterfen@walla.com הדובדבן 120 בית שמש     524496120

20553 אדמון קרנדיאו 17558594 edmonkerendian@62/13 סן מרטין לוד 71279   89230232 5.47E+08

20554 אדמון קרנדיאו 17558594 edmonkerendian@62/13 סן מרטין לוד 71279   89230232 5.47E+08

20555 כרמלה עובה 23016827 carmelauba@wall לאה 20 חיפה 34403   777575437 5.26E+08 04‐8578579

20556 כרמלה עובה 23016827 carmelauba@wall לאה 20 חיפה 34403   777575437 5.26E+08 04‐8578579

20557 טל גליק 28735710 talg@nice.com חנקין 60 רעננה 43465   524300280 97446792 97753023

20558 טל גליק 28735710 talg@nice.com חנקין 60 רעננה 43465   524300280 97446792 97753023

20559 עמי כ 60742798 amicohen1@gmai שכטמן 103/14 ירושלים     546660263

20560 Anan Adileh 40982050 innjerusalem@gmras al amoud jerusalem 91533   02‐6749036 5.02E+08 02‐6729989

20561 Anan Adileh 40982050 innjerusalem@gmras al amoud jerusalem 91533   02‐6749036 5.02E+08 02‐6729989

20562 מרטין מגל 11817566 web@mma.co.il שד 'הל"ה 5 חיפה     054‐8122632

20563 מרטין מגל 11817566 web@mma.co.il שד 'הל"ה 5 חיפה     054‐8122632

20564 לאוניד ברדץ 3.07E+08 slavabr@gmail.com7/1 הנביא אליהו אשדוד     544686421 5.45E+08

20565 לאוניד ברדץ 3.07E+08 slavabr@gmail.com7/1 הנביא אליהו אשדוד     544686421 5.45E+08

20566 ניר צורף 39343330 nirzoref@gmail.co חצור 4 רמת גן 52373   054‐6665392 054‐78978

20567 קטיה בן עטר 43462050 cathia@walla.com עמישב 31/38 תל אביב     052‐3824412

20568 ברוך סקורוחוד 12767364 baruchskorohod@ האשכולית 2 קדימה 90620   09‐8919419 054‐46664

20569 סבטלנה בקשי 3.17E+08 svetlana.bakshe@6 קהילת קליבלנד תל אביב     549700170

20570 חזי שרגא 57522666 hezisrga@017.net נרקיס 125 מבועים 85360   545995399

20571 שרון יעיש 31782261 yaishsharon@gma הגלבוע 3 תל אביב     507362274

20572 שרון יעיש 31782261 yaishsharon@gma הגלבוע 3 תל אביב     507362274

20573 עידן ניסים 3E+08 idan389@gmail.co30 גבעת א הנגב חדרה     577294389 5.27E+08

20574 עידן ניסים 3E+08 idan389@gmail.co30 גבעת א הנגב חדרה     577294389 5.27E+08

20575 מוטי ימין 29519642 motyy@isa.gov.il גדעון האוזנר 35 ירושלים     050‐6215275

20576 שי ליאור 64983802 shai.lior82@gmail סוקולוב 54 הרצליה     522294078

20577 שי ליאור 64983802 shai.lior82@gmail סוקולוב 54 הרצליה     522294078

20578 לילך רון 27973064 lilach12@yizrael.o קדמת צבי קדמת צבי 12421   04‐6961602 052‐37561 04‐6961602

20579 לילך רון 27973064 lilach12@yizrael.o קדמת צבי קדמת צבי 12421   04‐6961602 052‐37561 04‐6961602

20580 Igor Rozigray 3.13E+08 igor55@013.net.il Perelman471/1Akko 24600   547692959

20581 Igor Rozigray 3.13E+08 igor55@013.net.il Perelman471/1Akko 24600   547692959

20582 שלום דריי 37523230 dryshalo@netvisio38/2 גלויות קיבוץ אופקים 80300 507312744

20583 סטניסלב רוסליאקוב 3.12E+08 malish25@012.ne הרב אבו רביע פתח תקווה 49440   578118368

20584 קונסטנטינובדמיטרי 3.18E+08 dimy4k@gmail.com הביכורים 7 קרית אתא 28000   526859051

20585 חוסאם דקה 23424294 husamfd22@yaho בקה אל גרבהסופר1 30100   502210690

20586 חוסאם דקה 23424294 husamfd22@yaho בקה אל גרבהסופר1 30100   502210690

20587 רחל קרפמן 39996194 schechik@neto.ne קעניג 16 ביתר עילית     25800867 1.53E+10

20588 רחל קרפמן 39996194 schechik@neto.ne קעניג 16 ביתר עילית     25800867 1.53E+10

20589 אורלי שריג 58746744 orlysarig@gmail.co השיטה 16 זכרון יעקב 30900   052‐4808631

20590 jdhgjh kjhkhkh 6.85E+08 sun@gmail.net דלכחילחי לחילחיחלי 46836   03‐0000000

20591 יונתן בעדני 62853973 77.yonatan@gmai בני בנימין 15ג הרצליה     546351982

20592 יונתן בעדני 62853973 77.yonatan@gmai בני בנימין 15ג הרצליה     546351982

20593 שוש אבישר 63921332 avisarsh@gmail.co הגפן 5 זכרון יעקב 30900   522206714

20594 שוש אבישר 63921332 avisarsh@gmail.co הגפן 5 זכרון יעקב 30900   522206714

20595 שי שאנן 58009267 shay.shaanan@m‐ המפלים 12 שימשית 17906   526056041 46021719

20596 שי שאנן 58009267 shay.shaanan@m‐ המפלים 12 שימשית 17906   526056041 46021719

20597 נופר ביטון 2E+08 nofi1988@gmail.c הרב לוין 16\6 עפולה     545451880

20598 אבנר שרון 56392970 avnersharon1@gm הרצליה )נוףשער הים 41 46606   0528‐699744

20599 אבנר שרון 56392970 avnersharon1@gm הרצליה )נוףשער הים 41 46606   0528‐699744

20600 מאיר פורת 34091223 meir98@walla.co.45 דניאל ליפשיץ פתח תקווה     050‐6217283 0522‐3138

20601 ניסים סויסה 43240712 nissims81@gmail. מאיר גרשון 7/2 ירושלים 97821   525299467 25834724

20602 ניסים סויסה 43240712 nissims81@gmail. מאיר גרשון 7/2 ירושלים 97821   525299467 25834724

20603 ארתור טפליצקי 3.11E+08 thekingarthur@gm קצנלסון 144 גבעתיים     054‐5918116

20604 ארתור טפליצקי 3.11E+08 thekingarthur@gm קצנלסון 144 גבעתיים     054‐5918116

20605 אלי עדי 33649898 elio1@013.net.il יער אודם 40/1 יוקנעם     546794200 5.47E+08

20606 אלי עדי 33649898 elio1@013.net.il יער אודם 40/1 יוקנעם     546794200 5.47E+08

20607 חיריה תלי 23214166 karem.tally@hotm 444 טייבה 40400   544994297 97997097

20608 חיריה תלי 23214166 karem.tally@hotm 444 טייבה 40400   544994297 97997097

20609 ניר שדה 3.01E+08 nirsadeh2@gmail. הרשב"א 13 ראשון לציון 75484   578129310 39623235

20610 Samoil Kolker 3.04E+08 kolker.samoi@gm הדגן  ,5 קציר 37861   46254274 5.23E+08

20611 Samoil Kolker 3.04E+08 kolker.samoi@gm הדגן  ,5 קציר 37861   46254274 5.23E+08

20612 atar sondak 21576319 sondak@inter.net הפלמח 23 חדרה     0

20613 Varda Heller 9947813 vardaheller@gmaiSheshet HayamBinyamina 30500   054‐9984088

20614 Varda Heller 9947813 vardaheller@gmaiSheshet HayamBinyamina 30500   054‐9984088

20615 אייל אינהורן 55109425 eyal@tlaton.co.il שימרון 49 קצרין 12900   04‐6963111 052‐36714 04‐6850741

20616 אייל אינהורן 55109425 eyal@tlaton.co.il שימרון 49 קצרין 12900   04‐6963111 052‐36714 04‐6850741

20617 נטאליה אושקץ 3.06E+08 margo75@walla.c התקווה 8/10 אשדוד 77457   88648037 5.07E+08

20618 נטאליה אושקץ 3.06E+08 margo75@walla.c התקווה 8/10 אשדוד 77457   88648037 5.07E+08

20619 שי כהן 33051871 cohenshai@hotma התלתן 3 בנימינה 30500   054‐6499000

20620 יורם אגוזי 53586525 egozy7@gmail.com נוף 47 ערד 89069   508459919

20621 יורם אגוזי 53586525 egozy7@gmail.com נוף 47 ערד 89069   508459919

20622 נסי טוויל 34725796 nessy11@wall.com לחי 23 רמת גן 52265   548004428

20623 נסי טוויל 34725796 nessy11@wall.com לחי 23 רמת גן 52265   548004428

20624 שרה קטורזה 51165579 sara_kat@walla.co האלה בית שמש 99024   077‐4820695 5.29E+08

20625 פבל פרוצנקו 3.21E+08 protsenko82@gm הירדן 1 אריאל 40700   543017071 5.42E+08

20626 דליה אמדו 50596246 daliaa@flashnetw אפרים 7 רמת גן 52334   523424354 7.73E+08

20627 דליה אמדו 50596246 daliaa@flashnetw אפרים 7 רמת גן 52334   523424354 7.73E+08

20628 דליה אמדו 50596246 daliaa@flashnetw אפרים 7 רמת גן 52334   523424354 7.73E+08



20629 ירדנה מויסה 7337637 yardenam@zahav עדעד 18 עומר 84965   08 6460816

20630 ירדנה מויסה 7337637 yardenam@zahav עדעד 18 עומר 84965   08 6460816

20631 idan assa 3.24E+08 idanassa@walla.co אלי כהן 8 בת ים     548103377

20632 idan assa 3.24E+08 idanassa@walla.co אלי כהן 8 בת ים     548103377

20633 חוי דרייפוס 29326782 havi@post.tau.ac. חיים לבנון תל‐אביב 69345   503563774

20634 גיורא ארבל 50084557 giora@transpharm הידידות 27 תל מונד 40600   054‐4376001 09‐7966298

20635 גיורא ארבל 50084557 giora@transpharm הידידות 27 תל מונד 40600   054‐4376001 09‐7966298

20636 hayat zughaier 80280530 h_amous@hotma beit‐hanina jerusalem     26565943

20637 hayat zughaier 80280530 h_amous@hotma beit‐hanina jerusalem     26565943

20638 אולגה פשניצניקוב 3.23E+08 lina1407@mail.ru נרקיס 10א ים קרית 29500   528027235

20639 אולגה פשניצניקוב 3.23E+08 lina1407@mail.ru נרקיס 10א קרית ים 29500   528027235

20640 אברהם ברששת 60265030 meytal_el@walla.c האלון 28 מושב מטע 99870   522879755 25704041

20641 קונסטנטין אנטונוב 3.21E+08 k6565@rambler.ru1179/5 מרחבים דימונה     08‐6571226 054‐79876

20642 קונסטנטין אנטונוב 3.21E+08 k6565@rambler.ru1179/5 מרחבים דימונה     08‐6571226 054‐79876

20643 ברק אגיב 30613004 barak1073@gmail סוקולוב 53 חולון     504061280 35030954

20644 ברק אגיב 30613004 barak1073@gmail סוקולוב 53 חולון     504061280 35030954

20645 בוריס אוסטרובסק 3.12E+08 boriso@013.net.il יוקנים מושבאגרה1 20600   525501846 04‐645376

20646 אופיר נחום 40778920 moria_alon@walla פרי מגדים 5 חשמונאים     52556886

20647 טל מלמוד 34418731 tal_melamud@ho ת.ד .242 בצרה 60944   052‐8113432 052‐48262 077‐7522452

20648 יואב קפלינסקי 28753325 kaplinsky@etrog.n רובין 37 ירושלים     02‐5710904

20649 יואב קפלינסקי 28753325 kaplinsky@etrog.n רובין 37 ירושלים     02‐5710904

20650 ירדנה מויסה 7337637 yardenam@zahav עדעד 18 עומר 84965   08 6460816

20651 אריה גולדשטיין 24258683 arie.goldstein@gm הגלים 9 אשדוד 77410   052‐4238320

20652 אמיתי טויטו 39391628 amitait@gmail.com הנשיא 17 ב' בית שמש     509125552

20653 מאיר תורג'מן 37102936 meir3420@walla.c חסדי שמעון 3 א פתח תקווה 49743   509593420 5.09E+08

20654 מאיר תורג'מן 37102936 meir3420@walla.c חסדי שמעון 3 א פתח תקווה 49743   509593420 5.09E+08

20655 ליעד ניזרי 3.01E+08 liadnj@walla.co.il גואטמלה20\6 ירושלים 96705   546220232 5.04E+08

20656 הילה אטיאס 31971419 hillaattias@gmail.c זמיר 122 פרדס חנה 37047   054‐6564234 04‐637256 04‐6372560

20657 הילה אטיאס 31971419 hillaattias@gmail.c זמיר 122 פרדס חנה 37047   054‐6564234 04‐637256 04‐6372560

20658 אבישי שורק 21371992 sorekn@gmail.com קיבוץ חפץ חאין 76817   526071063

20659 אבישי שורק 21371992 sorekn@gmail.com קיבוץ חפץ חאין 76817   526071063

20660 בתיה לוי 28133379 lolit_d@walla.com הגרא 12/6 קרית יערים     25345912 5.04E+08

20661 בתיה לוי 28133379 lolit_d@walla.com הגרא 12/6 קרית יערים     25345912 5.04E+08

20662 בתיה לוי 28133379 lolit_d@walla.com הגרא 12/6 קרית יערים     25345912 5.04E+08

20663 ברונו ניסנבוים 3.25E+08 yosoybr1@gmail.cבן יהודה 43 דירה תל אביב 63341   546580085

20664 גבי שפיץ 15380660 spitzg@013.net חפץ בן טוביה ירושלים 93585 02‐6798368 050‐85012

20665 גבי שפיץ 15380660 spitzg@013.net טוביה בן חפץ ירושלים 93585   02‐6798368 050‐85012

20666 יהודה מרדכי 51038636 shinitzk@netvision הניצן 13 רמלה     050‐5437955

20667 גבריאלה גייטיני 11851334 gabrielagaitini@gm סיגליות 1 חיפה 34483   524339198 5.23E+08

20668 גבריאלה גייטיני 11851334 gabrielagaitini@gm סיגליות 1 חיפה 34483   524339198 5.23E+08

20669 רבקה יוגב 50461474 ry7@walla.co.il חשמונאים 22 רמת שרון 47275   03‐549‐2376

20670 גדעון וגר 7049257 gk‐weger@zahav.n בבלי 22 תל אביב 61323   36056186 35461918 35469902

20671 גדעון וגר 7049257 gk‐weger@zahav.n בבלי 22 תל אביב 61323   36056186 35461918 35469902

20672 זוהר עמירם 24618615 up4me@walla.co. המלך יהושפט חיפה     502755660

20673 זוהר עמירם 24618615 up4me@walla.co. המלך יהושפט חיפה     502755660

20674 אבנר כליפי 23569734 avner.k@hotmail.c תד 344 כפר הס 40692   523943588

20675 דניאל ויידה 3.1E+08 danielveyde@gmaאהרון לובלין 32 ד לוד     548177383

20676 ofir azoulay 39078852 ofirazoulay27@ya קרית ביאליקאילון 4     523819841

20677 ofir azoulay 39078852 ofirazoulay27@ya קרית ביאליקאילון 4     523819841

20678 Asi Tsur 32315129 asitsur@walla.co.i תרי עשר 9א כפר סבא 44343   050‐2522255 09‐767617

20679 צחי גל 51199735 zachigal@netvisio מצולות ים 13 גבעתיים 53488   37310310 5.44E+08 37310310

20680 צחי גל 51199735 zachigal@netvisio מצולות ים 13 גבעתיים 53488   37310310 5.44E+08 37310310

20681 אלבינה דוידוב 3.06E+08 danny_26@walla.c5\21 אלכסנדרוני קרית גת     508147452

20682 אלנה חלדייב 3.04E+08 elenakh@walla.coשדרות משה דיין ירושלים 97837   052‐2639479 02‐6514037

20683 אלנה חלדייב 3.04E+08 elenakh@walla.coשדרות משה דיין ירושלים 97837   052‐2639479 02‐6514037

20684 שרה קורן 3.02E+08 shkoren17@gmail3/11 רח 'רביבים הרצליה 46240   09‐9584044 052‐36536

20685 שרה קורן 3.02E+08 shkoren17@gmail3/11 רח 'רביבים הרצליה 46240   09‐9584044 052‐36536

20686 שי ניצן 22118343 shop@msnitzan.co בן גוריון 135 יהוד 56209   052‐679‐6919

20687 שי ניצן 22118343 shop@msnitzan.co בן גוריון 135 יהוד 56209   052‐679‐6919

20688 חזי יל 58610825 heziy9@walla.com כלנית 40 קבוץ כפר ס 12230   525793930 5.24E+08 46907579

20689 חזי יל 58610825 heziy9@walla.com כלנית 40 קבוץ כפר ס 12230   525793930 5.24E+08 46907579

20690 עינת שהרבני 37541307 einat.s75@gmail.c בית ניר 33 בת חפר 42842   777292008 5.45E+08 98781436

20691 עינת שהרבני 37541307 einat.s75@gmail.c בית ניר 33 בת חפר 42842   777292008 5.45E+08 98781436

20692 חזי יל 58610825 heziy9@walla.com כלנית 40 קבוץ כפר ס 12230   525793930 5.24E+08 46907579

20693 אינה ציזלינג 3.06E+08 eina_zs@walla.com הרא"ה רמת גן     054‐4730507 36710452

20694 אינה ציזלינג 3.06E+08 eina_zs@walla.com הרא"ה 137/7 רמת גן     054‐4730507 36710452

20695 חגי טל 32189649 yavtal@gmail.com הצדף 9 כפר ויתקין 40200   050‐9349341 09‐866324 09‐8666908

20696 וינטורהה אמיר 34446708 yafir_ben8@walla בני משה 12 רחובות     543048144

20697 וינטורהה אמיר 34446708 yafir_ben8@walla בני משה 12 רחובות     543048144

20698 משה קטלן 38740718 moshek83@gmail גלבוע 3/3 לוד 71256   525263526

20699 אחיטוב גץ 40611675 ahituvg@gmail.co מושב חזון 51 חזון 20105   46980891 4.48E+11

20700 אחיטוב גץ 40611675 ahituvg@gmail.co מושב חזון 51 חזון 20105   46980891 4.48E+11

20701 ערן עמית 25355959 eran.amit@gmail.c פרדס חנה כהדקלים 175 37021   527206406

20702 קונסטנטין זלדיץ 3.09E+08 5900288@gmail.cכיכר יהלום 8 דיר מעלה אדומ 98300   542082432 25900288

20703 ענבר‐אריאלליאור 40586109 liorinb@gmail.com הפרחים 3/52 חיפה 34733   077‐4122041 050‐21570

20704 אורי סופר 2E+08 oriesofer@gmail.c רח 'האורן 19 תמרת 36576   46543472 5.45E+08

20705 נועם בן אשר 34026682 noamba26@gmail161 מושב ניר ח"ן מושב ניר ח 79330   772341341 5.78E+08 7.72E+08

20706 נועם בן אשר 34026682 noamba26@gmail161 מושב ניר ח"ן מושב ניר ח 79330   772341341 5.78E+08 7.72E+08

20707 ran chuderland 61007092 chuderland@walla שדרות ח"ן 40 תל אביב     542321298 5.48E+08

20708 ran chuderland 61007092 chuderland@walla שדרות ח"ן 40 תל אביב     542321298 5.48E+08

20709 לורנס חדד 34983270 12jule@gmail.com050‐8821218 חיפה     050‐8821218 050‐67794

20710 שרית גפני 59738898 yosi@gafni.biz תש"י 13 רמת גן     052‐5578888 052‐44999 03‐6126567



20711 שרית גפני 59738898 yosi@gafni.biz תש"י 13 רמת גן     052‐5578888 052‐44999 03‐6126567

20712 שמואל אטלי 27444975 samuel.attali@gm עורבני 16/1 זיכרון יעקב     052‐2856553

20713 שמואל אטלי 27444975 samuel.attali@gm דרך הים 141 חיפה 34748   052‐2856553

20714 יפית הרשטיק 32861239 yafyaf9@walla.co. דרובין 31 ראשון לציון     542327500

20715 אבירם בן חמו 34823971 shmiritperez@walגבעת שמואבן גוריון 11 דירה 54017   545208915 5.24E+08

20716 אבירם בן חמו 34823971 avirambh@yahoo.גבעת שמואבן גוריון 11 דירה 54017   545208915 5.24E+08

20717 מוטי כחלון 3.02E+08 moti_kahlon_19@4 טבועי סטרומה אשקלון     578881989

20718 שי פורקוביץ 60642741 shayforko@walla.c גמל 25/11 באר שבע 84731   057‐6523222

20719 אילן גוצ'י 60466463 ilan_gucci@walla. בן צבי 83 נתניה     779354760 5.42E+08

20720 אילן גוצ'י 60466463 ilan_gucci@walla. בן צבי 83 נתניה     779354760 5.42E+08

20721 יפתחאל קר 3.01E+08 carr101@walla.co האגוז 1115 עלי 44828   578170990

20722 יפתחאל קר 3.01E+08 carr101@walla.co האגוז 1115 עלי 44828   578170990

20723 מוטי ישראל 33514639 israel.moti@gmail החרמון 18/6 אור עקיבא 30600   546622892

20724 אורן פרנקל 33200932 orenfren@gmail.c התמר 12 חיפה     526345402

20725 אורן פרנקל 33200932 orenfren@gmail.c התמר 12 חיפה     526345402

20726 אורלי רייס 41706482 orlybrokman@gm7 יהושע גלוברמן חיפה 34998   528793169

20727 שרה וייגלר 56243041 vaigler@walla.co.i5 פיקסו 16 דירה קרית אתא 28260   057‐7626762 04‐848134

20728 גרגורי קורצקי 3.09E+08 alexkoretzki@nan מפרץ שלמה 6 עכו     544222815

20729 גרגורי קורצקי 3.09E+08 alexkoretzki@nan מפרץ שלמה 6 עכו     544222815

20730 נדב גרינברג 41703919 grnadav@gmail.coיוסף קארו 7 ,דיר תל אביב     503335855

20731 יחיאל דרעי 24224610 yehiel.dery@gmai/נוף הכרמל 46א קרית אתא 28074   48452401 5.44E+08

20732 יחיאל דרעי 24224610 yehiel.dery@gmai/הכרמל 46א נוף קרית אתא 28074   48452401 5.44E+08

20733 איתן אקהאוז 40110108 eytaneckhaus@gm ריינס 35/3 גבעתיים 53461   052‐3992894

20734 איתן אקהאוז 40110108 eytaneckhaus@gm ריינס 35/3 גבעתיים 53461   052‐3992894

20735 משה מושנה 56604820 mushana@walla.cסיויני עתלית האר עתלית 30300   549724250 5.5E+08 49843135

20736 סטפן שצ'פין 3.21E+08 stefan.shepin@ph יוספטל 111 קרית אתא 28000   547724426

20737 רוני ויגלר 40776254 wiglerr@bezeqint. עוזיאל 8 תל אביב 62333   528305855

20738 אלעד ליכטנברג 27387927 eladlicht@hotmailהאחים ישראלית פתח תקוה 49223   528802362

20739 אלעד ליכטנברג 27387927 eladlicht@hotmailהאחים ישראלית פתח תקוה 49223   528802362

20740 naphtali rosen 15455975 770rosen@gmail.ckiryat chabad 2 tsfat 13410   775040351 5.78E+08

20741 צחי ברוך 25447459 bzahi@012.net.il בונר 23/1 קרית אתא 28000   054‐4448534

20742 צחי ברוך 25447459 bzahi@012.net.il בונר 23/1 קרית אתא 28000   054‐4448534

20743 הדס אסף 39041603 kasraf8@gmail.comלוי אשכול 112 ,ד תל אביב     542452800 36960119

20744 הדס אסף 39041603 kasraf8@gmail.comלוי אשכול 112 ,ד תל אביב     542454800 36960119

20745 רונן עוזרי 27357573 ronen_oz@hotma שמעון אבידן 10 ראשון לציון 75339   054‐6370511

20746 טל אפרתי 27165299 efrati206@gmail.c 206 הברוש ברקת 73185 39796388 5.05E+08

20747 מוטי מזרחי 40786550 moti_mezrahi@ho155 קבוץ גלויות הרצליה 46245   525070447

20748 מוטי מזרחי 40786550 moti_mezrahi@ho155 קבוץ גלויות הרצליה 46245   525070447

20749 נסים קלי 30303523 okelly3@gmail.comשדרות דרום אפר אשקלון 78467   052‐6938877 052‐69388

20750 מרק איפראימוב 3.18E+08 m_ifraimov@nana יונה 47 שדרות 87063   052‐6600770 050‐62870

20751 arik nudelman 3.09E+08 narik@bezeqint.nehayrden 57 ramat‐gan     542468111

20752 רוי עובדיה 37977469 royke123@gmail.c קיבוץ משאב1 85510   506723781 86565183

20753 רוי עובדיה 37977469 royke123@gmail.c קיבוץ משאב1 85510   506723781 86565183

20754 רוית עמר 38483467 ravitam@pelepho33 דרך יצחק רבין גבעתיים     506667012

20755 רוית עמר 38483467 ravitam@pelepho33 דרך יצחק רבין גבעתיים     506667012

20756 גבריאל בלינקו 33790684 gbelinco@yahoo.c37 מרדכי אלקחי ירושלים     774001036 5.1E+08

20757 גבריאל בלינקו 33790684 gbelinco@yahoo.c37 מרדכי אלקחי ירושלים     774001036 5.1E+08

20758 ילנה רבינוביץ 3.07E+08 elenar@elal.co.il ירבעם המלך 9 ד אשדוד     544866793

20759 arik nudelman 3.09E+08 narik@bezeqint.nehayrden 57 ramat‐gan     542468111

20760 אריה יוטקובסקי 57076499 YYJONS@GMAIL.Cרחובות הבוכרים ירושלים     573101353

20761 אריה יוטקובסקי 57076499 YYJONS@GMAIL.Cרחובות הבוכרים ירושלים     573101353

20762 אריה יוטקובסקי 57076499 YYJONS@GMAIL.Cרחובות הבוכרים ירושלים     573101353

20763 רחל זהבי 7607963 raquelz5@012.netשטריכמן יחזקאל תל‐אביב 62006   054‐4491945 03‐699143 03‐6996229

20764 רחל זהבי 7607963 raquelz5@012.netשטריכמן יחזקאל תל‐אביב 62006   054‐4491945 03‐699143 03‐6996229

20765 סול צבי 38870242 sol.tzvi@gmail.com הרצליה פיתהסדנאות 19 46733   99561995 5.26E+08

20766 עינת שי 2.01E+08 eynatshay@gmail. קרית חיים)חהנוטר 4/א     525234518 04‐842226

20767 עינת שי 2.01E+08 eynatshay@gmail. קרית חיים)חהנוטר 4/א     525234518 04‐842226

20768 מרק לוטם 16714388 mark.lotem@gma בית‐קמה 247 בית‐קמה 85325   578186792 89915115

20769 עוז עובדיה 55044978 ozovadia@gmail.c יהודה הנשיא 16 ירושלים 93782   050‐8422414

20770 mila ogan shalgi 3.07E+08 smkog35@hotmaiorha 4/5 qatzrin 12900   732130405 5.45E+08

20771 mila ogan shalgi 3.07E+08 smkog35@hotmaiorha 4/5 qatzrin 12900   732130405 5.45E+08

20772 גלית אברהם 40650947 a_galit3@walla.co השמינית 20 מעלה אדומ     503820038

20773 גלית אברהם 40650947 a_galit3@walla.co השמינית 20 מעלה אדומ     503820038

20774 דמיטרי לב 3.06E+08 dmitril@post.tau.a חנה רובינא ,1 באר‐שבע     052‐3946162

20775 חיים טויטו 55895874 near@gadotbio.co55 שלמה המלך חיפה     48372321 5.25E+08 48372321

20776 חיים טויטו 55895874 near@gadotbio.co55 שלמה המלך חיפה     48372321 5.25E+08 48372321

20777 ANGela inmbirtsev 3.1E+08 ANGELAS@BEZEQ צה"ל59 חיפה     504617388 48555508

20778 אלישבע גרינברג 25163528 elishg@gmail.com הרצל 9/11 הוד השרון     523511617

20779 אלישבע גרינברג 25163528 elishg@gmail.com הרצל 9/11 הוד השרון     523511617

20780 הדס טאובמן 27241892 taubmanh@gmail יהודה 188 מודיעין 71700   89757000

20781 גילי אהרונוביץ 22833529 yar.gili@gmail.com לכיש 85 שוהם 60850   39772710 5.48E+08

20782 גילי אהרונוביץ 22833529 yar.gili@gmail.com לכיש 85 שוהם 60850   39772710 5.48E+08

20783 עפרה דיין 58622911 ofrabeny@gmail.c זלמן שז"ר 32 תל אביב 68190   054‐9445716 03‐682945

20784 ניצן הרץ 39264643 nitzanhertz1@gma ד.נ .צפון יהודה כפר עציון 90912   522692784 29935272

20785 אייל מלמד 58423229 dorsyshd@gmail.c צבי 7 רמת גן 52504   37525115 5.44E+08

20786 קארין הררי 36684082 k_44@walla.com הרב יצחק ניסים חולון 58508   054‐2248568 052‐46770

20787 מורן מגל 25428772 moran313107@wאבא הילל סילבר חיפה     526336550

20788 בוריס לפוגה 3.21E+08 uberdrag@gmail.cשפינוזה 14 דירה ראשון לציון 75303   503340284

20789 ניקולאי שר 3.18E+08 nikolay1@walla.co31 הזמיר 9 דירה נהריה     544361945

20790 יוליה פטרוב 3.21E+08 pozeluy@gmail.co הורד 6ב\7 בני‐עייש 60860   08‐8693031 052‐60680

20791 עודד בן טוב 17723 oded@codai.co.il החיטה 5 יהוד 56472   35363335 5.5E+08

20792 עודד בן טוב 17723 oded@codai.co.il החיטה 5 יהוד 56472   35363335 5.5E+08



20793 ירון ענקרי 32414203 yaron4329@walla תורמוס 26 כפר יונה 40300   526189087

20794 גיל יניב 8046146 gilyaniv@netvision רמת רזיאל 56 מושב רמת  90974   02‐5342263 059‐62331 02‐5332048

20795 ברטה קורצר 3.11E+08 kortsy@walla.co.il אלי כהן 33 קרית ים 29022   48760723 5.42E+08

20796 ברטה קורצר 3.11E+08 kortsy@walla.co.il אלי כהן 33 קרית ים 29022   48760723 5.42E+08

20797 אילנית מרז'ן 33061656 majeni@mot.gov.i שביל הגפן 11 קרית מוצקי     050‐6212716

20798 עידן פלה 61234704 iddd02@gmail.com כצנלסון 59 גבעתיים     547980010

20799 אושרי בורשטיין 43040880 oshri201@walla.co אסירי ציון 28 אור יהודה     052‐2229089

20800 רמי בירנבאום 8464893 ramib@tiratzvi.org 0 קיבוץ טירת 10815   050‐7279335

20801 Roni Levy 29387768 ronilevy2001@gm לייב יפה 32/2 הרצליה 46321   077‐2050122 052‐61888

20802 Roni Levy 29387768 ronilevy2001@gm לייב יפה 32/2 הרצליה 46321   077‐2050122 052‐61888

20803 אורן בן‐הרים 27744325 oren_bh@netvisioנחליאלי 21 דירה כפר סבא 44246   09‐7673417 052‐55227

20804 אורן בן‐הרים 27744325 oren_bh@netvisioנחליאלי 21 דירה כפר סבא 44246   09‐7673417 052‐55227

20805 יפעת זריהן 53020665 yifat_z@walla.co.i קרן היסוד 61א קריית ביאל     050‐6216500

20806 יפעת זריהן 53020665 yifat_z@walla.co.i קרן היסוד 61א קריית ביאל     050‐6216500

20807 אלירן לוי 6.66E+08 eliranlevi_1@hotm4 כרמל 16 דירה נהריה     543397492 5.78E+08

20808 עמרי זרון 39502414 omrizeron@gmail 0 מעיו צבי 30805   544630537 5.48E+08

20809 עמרי זרון 39502414 omrizeron@gmail 0 מעיו צבי 30805   544630537 5.48E+08

20810 דוד נחמני 78193372 davidna@actcom.329 הרב דוד נורי גן‐נר 19351   04‐6400058 0577‐7203

20811 דוד נחמני 78193372 davidna@actcom.329 הרב דוד נורי גן‐נר 19351   04‐6400058 0577‐7203

20812 חיים כספי 30172316 caspi5@012.net.il האילנות 13א נשר 36852   052‐8286714 04‐821145 04‐8210365

20813 חיים כספי 30172316 caspi5@012.net.il האילנות 13א נשר 36852   052‐8286714 04‐821145 04‐8210365

20814 יוסי ויינר 10656515 yossiwi1@bezeqin התמר 4 עפרה 90627   054‐7715656

20815 יוסי ויינר 10656515 yossiwi1@bezeqin התמר 4 עפרה 90627   054‐7715656

20816 אסף שלו 40658718 asaf.shalom@gma4 הדרים 30 דירה הוד השרון 45280   547877967

20817 אסף שלו 40658718 asaf.shalom@gma4 הדרים 30 דירה הוד השרון 45280   547877967

20818 גילה מזרחי 48224943 gilam@013.net גיליקסון 9 תל אביב 63141   523830871

20819 גילה מזרחי 48224943 gilam@013.net גיליקסון 9 תל אביב 63141   523830871

20820 טובה שרון 66621368 tovasharon@gmai גבעת שמואהציונות 2     35321133 5.08E+08

20821 david afik 7917776 dafik@netvision.n שרת 30 רמות השבי 45930   97429865 5.44E+08 97437133

20822 david afik 7917776 dafik@netvision.n שרת 30 רמות השבי 45930   97429865 5.44E+08 97437133

20823 קיריל יודובסקי 3.09E+08 kiril8@gmail.com הכורמים 14/11 ראשון לציון 75499   547635812

20824 שי ברין 33774563 shaybrin@yahoo.c הדולב 20 צורן     548104220

20825 אילנה עוזסיני 51702272 ozsinay@012.net.i ברנשטיין כהן 9 רמת השרון 47239   35407749 5.46E+08

20826 אילנה עוזסיני 51702272 ozsinay@012.net.i ברנשטיין כהן 9 רמת השרון 47239   35407749 5.46E+08

20827 אילן דוד 51056844 iladid@013.net.il עפרוני 1/2 אלפי מנשה 44851   054‐4971214 009‐79259

20828 אילן דוד 51056844 iladid@013.net.il 1/2 עפרוני מנשה אלפי 44851 054‐4971214 009‐79259

20829 ענת נדר 52028727 neders@gmail.com ענתות 36 תל‐אביב 69080   36477849 5.03E+08

20830 יגאל סטקלוב 3.12E+08 igalst@gmail.com השקמה 13 בת ים     546490123

20831 יגאל סטקלוב 3.12E+08 igalst@gmail.com השקמה 13 בת ים     546490123

20832 ליאור אלון 33951377 lioralon@gmail.coחובבי ציון 7 דירה תל אביב     546251806

20833 רותי שרון 59114876 nevo.lord@gmail.c הערבה 8/21 נשר     48203499

20834 דורון מדרשי 13220330 shdoron@bezeqin המחלבה 112 כפר‐ויתקין 40200   544398376 5.46E+08

20835 pavel ki 3.07E+08 kpaulns@netscapeeshk haifa     544997892

20836 רוני כהן 59610964 ronnycoh@hotma נחל נעמן 3 אשקלון     08‐6716541

20837 רוני כהן 59610964 ronnycoh@hotma נחל נעמן 3 אשקלון     08‐6716541

20838 שרון גל 33021007 galsharon@gmail. בעלי מלאכה 30 תל אביב 63824   052‐8332843

20839 צבי גוטסמן 9540402 zvimti@bezeqint.n רטנר 2 חיפה 32810   544838856 48123782

20840 צבי גוטסמן 9540402 zvimti@bezeqint.n רטנר 2 חיפה 32810   544838856 48123782

20841 עומר ברמן 25485392 zubee88@yahoo.c הבשן 3 תל אביב     545668352

20842 גיורא סרצנסקי 23795081 gioraz@yih.co.il אפעל 35 פתח תקוה 49511   542222924 39785505 39211995

20843 Dmitry Levin 3.18E+08 oboroten@gmail.cMoshe Dayan stJerusalem 97570   578164580

20844 ירון אטיאס 28851970 yaron711@walla.c חיננית 12\10 נצרת‐עלית     505424821 46463930

20845 רוחלה שמעוני 32528622 rachelshimoni@gm אליהו חכים 10 תל אביב     543070020

20846 רוחלה שמעוני 32528622 rachelshimoni@gm אליהו חכים 10 תל אביב     543070020

20847 ערן לוי 46265476 eran1981@gmail.c רשבג ירושלים     542560189

20848 תמיר סורקין 2.01E+08 sorkin‐e@zahav.ne4 .20 רח  'הארז  מזכרת בתי 76804   526228062

20849 שני קוסקס 34663070 shani3234@walla. רבנו תם 19 הרצליה     508679768

20850 שני קוסקס 34663070 shani3234@walla. רבנו תם 19 הרצליה     508679768

20851 ערן דגן 35701721 eran_dagan@hotm22/22 יצחק רבין קרית אונו 55510   054‐9993838

20852 ronen lago 33882622 ronen.lago@gmail הפיסגה 9 כפר האורני 73134   054‐2566573 89767878

20853 רני רותם 46237731 ranirotem@gmail.רבי יהודה הנשיא פתח תקווה     524430002

20854 נעמי דיסלדורף 32275869 naomidu@gmail.c8 כהנמן 18 דירה ירושלים 97444   25713260 5.04E+08

20855 נעמי דיסלדורף 32275869 naomidu@gmail.c8 כהנמן 18 דירה ירושלים 97444   25713260 5.04E+08

20856 אביב אורנשטיין 59831602 avivchen@012.net יעקב צור 12 ירושלים 96411   02‐6417723 0505‐9079 02‐6537999

20857 אביב אורנשטיין 59831602 avivchen@012.net יעקב צור 12 ירושלים 96411   02‐6417723 0505‐9079 02‐6537999

20858 ארתור צוי 3.18E+08 airthur@gmail.comהרא"ה 37/6 כניס רמת גן     544529324

20859 ארתור צוי 3.18E+08 airthur@gmail.comהרא"ה 37/6 כניס רמת גן     544529324

20860 מיכאל דורון 3043718 michador@zahav. בבלי 20 תל‐אביב 62331   03‐6048392 052‐35519 03‐5446439

20861 אייל עזרן 34199760 eyalazr@gmail.com אביעזר 130 אביעזר     509158181

20862 אייל עזרן 34199760 eyalazr@gmail.com אביעזר 130 אביעזר     509158181

20863 דותן דור 23916414 dotandor@hotma הגלבוע 43 ככוכב יאר     549992793

20864 דותן דור 23916414 dotandor@hotma הגלבוע 43 ככוכב יאר     549992793

20865 בן ישראלי 38696290 ben@cermat.co.il אידר 54 חיפה     04‐8111512 052‐32131

20866 אסף ליבנה 43110840 sturag@gmail.com תמר 67 סתריה     542251235

20867 נירה ארנט‐כהן 58415308 hinuhrm@gmail.co רמות מנשהרמות מנשה 19245   04‐9895799 052‐34870

20868 נירה ארנט‐כהן 58415308 hinuhrm@gmail.co רמות מנשהרמות מנשה 19245   04‐9895799 052‐34870

20869 עמית יהל 39768254 amityahel@walla.c74 בן ציון ישראלי קרית חיים 26285   547663808

20870 עמית יהל 39768254 amityahel@walla.c74 בן ציון ישראלי קרית חיים 26285   547663808

20871 חני בן יקר 51093516 hannybenyakar@w שאול אביגור 3 תל אביב     36995910 5.23E+08

20872 liran avital 2.01E+08 liran_avital@hotm ציזלינג 50 קרית חיים 26270   04‐8721913 5.26E+08

20873 liran avital 2.01E+08 liran_avital@hotm ציזלינג 50 קרית חיים 26270   04‐8721913 5.26E+08

20874 בוריס קריצבסקי 3.06E+08 krichevski@gmail. הכלנית 73/5 מבשרת ציון 90805   02‐5892445 054‐78871



20875 צילה סויסה 31936644 zila@yehudayoff.c שחל 47 ירושלים     545315939

ID FirstName LastName IDNumber Email Address1 City Zip State Phone Phone2 Fax

20876 צילה סויסה 31936644 zila@yehudayoff.c שחל 47 ירושלים     545315939

20877 אורית בר 56131808 or4000@bezeqint עדולם 69 שוהם     39791114 5.28E+08

20878 סאלח גורן 35259746 nedayham@gmail חימ"ש 10 שפרעם 20200   522564676 7.76E+08

20879 מירי שבו 36287985 katktim@hotmail.דרך מגדיאל 55א הוד השרון     522933348

20880 מירי שבו 36287985 katktim@hotmail.דרך מגדיאל 55א הוד השרון     522933348

20881 ליאור דוד 41861022 david‐lior@013.ne דוד רמז 32 פתח תקוה     050‐6569811

20882 ליאור דוד 41861022 david‐lior@013.ne דוד רמז 32 פתח תקוה     050‐6569811

20883 מרלין חורי 17685157 marlenehouri@gmלייב יפה45 דירה ירושלים     050‐2147765 25361930

20884 מרלין חורי 17685157 marlenehouri@gmלייב יפה45 דירה ירושלים     050‐2147765 25361930

20885 dekel mentesh 40029787 menteshd@gmail. ורד יריחו 23 ורד יריחו 90668   052‐6571970 052‐53291

20886 דקל מנטש 40029787 menteshd@gmail. ורד יריחו 23 ורד יריחו 90668   526571970 5.25E+08

20887 איריס גרבוב 23687148 karingr@zahav.ne גבעת‐שמואמנחם בגין 7 54421   03‐5326556 5.26E+08 03‐6540114

20888 איריס גרבוב 23687148 karingr@zahav.ne גבעת‐שמואמנחם בגין 7 54421   03‐5326556 5.26E+08 03‐6540114

20889 לירון גולן 61667606 lirongo82@gmail.c32 יפתח הגלעדי אשקלון 78490   054‐4612860

20890 אולגה גודלביץ' 3.04E+08 olguw23@gmail.co ירדן 11 נצרת עילית 17850   547903691

20891 אולגה גודלביץ' 3.04E+08 olguw23@gmail.co ירדן 11 נצרת עילית 17850   547903691

20892 אלמוג שם טוב 60957602 almogs2@gmail.co הירמוך 6 ראשון לציון     544315400

20893 אלמוג שם טוב 60957602 almogs2@gmail.co הירמוך 6 ראשון לציון     544315400

20894 ניצן אולומוצקי 46145421 nitzan_olo@walla נורדאו 21 תל אביב     544614957

20895 מיכל טהרני 25061698 michal0501@walla שבט לוי 6/15 אשדוד     050‐5399769 052‐48452

20896 רפאל מרקס 68827609 marx122@walla.co נחל פרת 101 מצפה יריחו 90651   02 5353347 052 32910

20897 רפאל מרקס 68827609 marx122@walla.co נחל פרת 101 מצפה יריחו 90651   02 5353347 052 32910

20898 שלומי בנית 43229400 banit@bezeqint.ne15 אלעזר בן יאיר ירושלים 93267   506950396

20899 עידן שגב 31407513 idan.sgv@gmail.co פטאי 10 א תל אביב     052‐8383900

20900 ולדימיר פנטושין 3.17E+08 vovatzoref@gmail פתח‐תקווהקפלן 1 49451   543313436

20901 מרקוס שטרן 16371692 ALONS5555@WAL9/4 חטיבת גולני חדרה 38236   04‐6324417 050‐85393

20902 מרקוס שטרן 16371692 ALONS5555@WAL9/4 חטיבת גולני חדרה 38236   04‐6324417 050‐85393

20903 דוד אקסלרד 9125287 david185@017.ne קרית ביאליקהנרקיסים 18 27114   777996607 0528‐5409

20904 דוד אקסלרד 9125287 david185@017.ne קרית ביאליקהנרקיסים 18 27114   777996607 0528‐5409

20905 ישראל זמל 9495060 estherz123@hotm7\4 סימטת קלח חיפה 35014   48326523 5.45E+08

20906 דיקלה ירושלמי 36032134 eldad24@bezeqin6/2 סביוני ממרא קרית ארבע 90100   29605610 5.04E+08

20907 דיקלה ירושלמי 36032134 eldad24@bezeqin6/2 סביוני ממרא קרית ארבע 90100   29605610 5.04E+08

20908 יעקב דבורקין 3.11E+08 yakovd@bateman 6 יעלתמורן יקנעם 20692 054‐7490935

20909 יעקב דבורקין 3.11E+08 yakovd@bateman יקנעם יעלתמורן 6 20692   054‐7490935 04‐866079

20910 נעמה בן זאב 33367285 naama‐ittai@beze4/19 אלכסנדר פן ת"א 69641   547688717 5.29E+08

20911 נעמה בן זאב 33367285 naama‐ittai@beze4/19 אלכסנדר פן ת"א 69641   547688717 5.29E+08

20912 סוהיל סוסו 29155793 souhails@zahav.ne הרדוף 26/13 רמלה     506547268

20913 סוהיל סוסו 29155793 souhails@zahav.ne הרדוף 26/13 רמלה     506547268

20914 לאוניד ביחובסקי 3.07E+08 leon191277@wall0/3 בעל שם טוב רמת גן     578136342 36787394

20915 דימה צודק 3.1E+08 zodek.dimka@gma הציונות 49/8 אשדוד     544713103

20916 שגיא סלע 59118034 sagi_sela@yahoo. הגת 7 אלון הגליל 17920   49868194

20917 אלינור דוצי 58350869 docci@walla.co.il מושב שורשהרימון 107 90860   26749705 5.43E+08

20918 אלינור דוצי 58350869 docci@walla.co.il מושב שורשהרימון 107 90860   26749705 5.43E+08

20919 אלכסנדר וולקוב 3.21E+08 wolfa1@gmail.com עגנון 13 בת ים 59556   35512177

20920 אלכסנדר וולקוב 3.21E+08 wolfa1@gmail.com עגנון 13 בת ים 59556   35512177

20921 נוגה שילוח 59772491 nogush@013.net ת.ד .111 עין הוד     546631321 7.75E+08

20922 נוגה שילוח 59772491 nogush@013.net ת.ד .111 עין הוד     546631321 7.75E+08

20923 רוברט שונברגר 65805640 srobby@netvision הרב הרצוג 10ב' גבעתיים 53586   03‐5718423 0523‐5278

20924 רועי רהב 40315418 rahav.roy@gmail.c16 עזרא הסופר תל‐אביב 68013   35101948 5.45E+08

20925 רועי רהב 40315418 rahav.roy@gmail.c16 עזרא הסופר תל‐אביב 68013   35101948 5.45E+08

20926 אדוארד צ'רניבסקי 3.06E+08 eduard24@gmail.c רמב"מ 24 דירה נתניה 42418   052‐6888781 052‐68887

20927 alan giovannetti 3.05E+08 alang49@gmail.coein dor 63 kibbutz ein 19335   549788600 46770309

20928 גיל שצופק 17044215 gilichu@gmail.com חנקין 44 רעננה     050‐8674547 09‐745‐064

20929 ארי תדמור 32185613 aritadmor@yahoo קיבוץ מעניתקיבוץ מענית 37855   543044995 5.28E+08

20930 ארי תדמור 32185613 aritadmor@yahoo קיבוץ מעניתקיבוץ מענית 37855   543044995 5.28E+08

20931 שמואל פריד 32881708 shmulikfrid@gmai קק"ל 9 מעלות 21501   528991825

20932 שמואל פריד 32881708 shmulikfrid@gmai קק"ל 9 מעלות 21501   528991825

20933 יצחק מוזס 36240778 izhkm32@walla.co נחל תרצה 175 יקיר 44843   507558332

20934 יצחק מוזס 36240778 izhkm32@walla.co נחל תרצה 175 יקיר 44843   507558332

20935 מיכאל רבינוביץ 55441042 micky@lightstream אהרון בקר 3 תל אביב     054‐7711581

20936 איציק כהן 27250018 sale@p‐m‐i.co.il שי עגנון 19 דירה בת‐ים     052‐8454949 08‐9300389

20937 איציק כהן 27250018 sale@p‐m‐i.co.il שי עגנון 19 דירה בת‐ים     052‐8454949 08‐9300389

20938 יוסף רון 68023845 gidi105@walla.com אשכולי פז 49 אשקלון 78765   506292414 86714006

20939 יוסף רון 68023845 gidi105@walla.com אשכולי פז 49 אשקלון 78765   506292414 86714006

20940 זהורית מיץ 57672255 zehorith@gmail.coj5 חובבי ציון ירושלים 92225   544877071

20941 kobi dar 23954464 darik@zahav.net.i כפר חיים כפר חיים 42945   054‐9004980

20942 kobi dar 23954464 darik@zahav.net.i כפר חיים כפר חיים 42945   054‐9004980

20943 עמיקם תנורי 51730083 tanuri1@netvision מור 1 צור הדסה 99875   545460051

20944 עמיקם תנורי 51730083 tanuri1@netvision מור 1 צור הדסה 99875   545460051

20945 חנה שבות 59019083 h_shvut@walla.co מצפה הושעשירת הים 000 17915   505769473

20946 דנה הילר 2E+08 danoush7@gmail. אברהם שטרן 2 תל אביב     503009535 5.45E+08

20947 Ilan Berman 1154285 ilan.berman@inte 215 Teena St Ora 90880   054‐7887153

20948 Ilan Berman 1154285 ilan.berman@inte 215 Teena St Ora 90880   054‐7887153

20949 שמואל פריד 32881708 shmulikfrid@gmai קק"ל 9 מעלות 21501   528991825 5.46E+08

20950 ואדים פורטנוי 3.04E+08 vadimportnoy@ya ארלוזורוב ,26 גבעתיים 73533   052‐4705010

20951 ואדים פורטנוי 3.04E+08 vadimportnoy@ya ארלוזורוב ,26 גבעתיים 73533   052‐4705010

20952 אנדי ברקוביץ 13757950 andy307xs@yahoo הדולב 3 חיפה     544531942 48101346

20953 אנדי ברקוביץ 13757950 andy307xs@yahoo הדולב 3 חיפה     544531942 48101346

20954 עמיר רוזנטל 53277463 amirr@galed.org.i שיכון הורדים 11 קיבוץ גלעד 19240   052‐4816948 04‐9899620



20955 עמיר רוזנטל 53277463 amirr@galed.org.i שיכון הורדים 11 גלעד קיבוץ 19240   052‐4816948 04‐9899620

20956 אירינה איוונוב 3.22E+08 gdshaim@yahoo.c ארלוזורוב 2 בת ים 59306   546595840 5.48E+08 39737323

20957 יואב בכרך 32184368 zoymoy@gmail.co מוהליבר 94 יהוד     542171483

20958 יואב בכרך 32184368 zoymoy@gmail.co מוהליבר 94 יהוד     542171483

20959 יטלי אביו 59659052 jacky@abs‐cpa.co. התקופה 2 ירושלים     26792219 5.45E+08

20960 יטלי אביו 59659052 jacky@abs‐cpa.co. התקופה 2 ירושלים     26792219 5.45E+08

20961 דודי דומניץ 2.01E+08 dudi1234567899@ אוסישקין 72 ת"א     508327347

20962 טלי אשטיבקר 40582058 dem@szmc.org.il סיירת גולני 2/3 ירושלים     504148953 5.09E+08

20963 טלי אשטיבקר 40582058 dem@szmc.org.il סיירת גולני 2/3 ירושלים     504148953 5.09E+08

20964 michael prujan 3.09E+08 michael.prujan@g אבא הילל 130 רמת גן     054‐8041300

20965 michael prujan 3.09E+08 michael.prujan@g אבא הילל 130 רמת גן     054‐8041300

20966 מג'ד גואנמה 65915795 majd‐viper.01@ho שכונה מערבית מגאר 20128   542261575 46781346 46781346

20967 gtgtgtgt gtgtgtgt 5.66E+08 gtgtgtgt@yahoo.cogtgtgtgt gtgtgtgt 66666   5.56E+14

20968 gtgtgtgt gtgtgtgt 5.66E+08 gtgtgtgt@yahoo.cogtgtgtgt gtgtgtgt 66666   5.56E+14

20969 YOHAI MORY 33178468 yohai.mory@gmai המשנה 4 תל‐אביב     549700169

20970 אבנר שריפט 56362221 schrift@bezeqint.n בקרמן 11 ראשון לציון     054‐4224132

20971 עירא הררי 51392942 irahri1@bezeqint. ענתות 22 תל אביב 69080   03‐6475219 052‐25805 03‐6491441

20972 עירא הררי 51392942 irahri1@bezeqint. ענתות 22 תל אביב 69080   03‐6475219 052‐25805 03‐6491441

20973 עירא הררי 51392942 irahri1@bezeqint. ענתות 22 תל אביב 69080   03‐6475219 052‐25805 03‐6491441

20974 איליה צ'רניאקוב 3.09E+08 ilyac@netvision.ne הציונות 41 אשדוד     050‐8128734

20975 אור לוי 2.04E+08 orlevy17@walla.co הכפיר 108 ירושלים     547709782

20976 אור לוי 2.04E+08 orlevy17@walla.co הכפיר 108 ירושלים     547709782

20977 Moshe Kelman 50726686 moshe525@gmail 27, Hakalanit st Bet Sheme 99000   9.73E+11 9.73E+11

20978 אסי ארבל 40551293 asiarbel@gmail.co ברנר 16 תל אביב     545671098

20979 קולאל מזרחחיים 24571994 gkolel@zahav.net. הדס 6 חולון     03‐5014591

20980 עדי כהן 28498814 adico18@gmail.co מוסאל 25 ראשון לציון 75320   779610050 5.46E+08

20981 אוהד דהן 66585217 ohadahan1@walla האגס 6/40 אשדוד     506765260

20982 אוהד דהן 66585217 dahan_o@sii.org.i האגס 6/40 אשדוד     506765260

20983 דנה מגיד 37245735 kofiko27@yahoo.c דנ חוף אשקלון יד מרדכי 79145   525989871 86720310 86720310

20984 דנה מגיד 37245735 kofiko27@yahoo.c דנ חוף אשקלון יד מרדכי 79145   525989871 86720310 86720310

20985 אבירם מועלם 3.01E+08 fcbj4ever@walla.c/1 יאנוש קורצאק אשדוד 77661   542080464

20986 שיר שלום 33807959 itayshir@walla.co. הארז 61/2 רמת ישי     545874873

20987 לי שלמן מאיר 40432270 lilushs@gmail.com רמב"ם 21 גבעתחחם     523766062 5.47E+08

20988 אלכסנדר דינקל 3.01E+08 nptli@013net.net מרומי שדה מודיעין עילי     89300652 5.28E+08

20989 יוני אישטוב 31859275 yonygoodman@gm הצופים 10 ראשל"צ 75832   03‐9561392 052‐86430

20990 יוני אישטוב 31859275 yonygoodman@gm 10 הצופים ראשל"צ 75832 03‐9561392 052‐86430

20991 אלחנן מוסל 25543570 mossel@gmail.com נוה מץ 12 רחובות 76100   054‐9704334 054‐73745

20992 עדי קליר 32147266 adi.klir@gmail.com עין מור 7 להבים     547938930 5.48E+08

20993 עדי קליר 32147266 adi.klir@gmail.com עין מור 7 להבים     547938930 5.48E+08

20994 חיים טקץ 16547481 haim.tkatch@gma החשמונאים 72 קרית מוצקי 26401   549995167

20995 חיים טקץ 16547481 haim.tkatch@gma החשמונאים 72 קרית מוצקי 26401   549995167

20996 אסטבן מלל 3.18E+08 estebm@gmail.co56 הצוף 14 דירה ירושלים 93743   02‐6761311 054‐75098

20997 יורם בן יעקב 24059016 yoramb@bgu.ac.il עומרים 4 מס ציונה     526970870

20998 יורם בן יעקב 24059016 yoramb@bgu.ac.il עומרים 4 מס ציונה     526970870

20999 gqhvqqrjwhvqqrjweh 704615 xzznwg@oleeny.coFWnjHhMesKO   12302   17868127887 2.69E+10 2.05E+10

21000 עינת נוסוביצקי 3.04E+08 einat.noso@gmail יהודה הלוי 9 הרצליה     09‐7420992 09‐970238

21001 עינת נוסוביצקי 3.04E+08 einat.noso@gmail יהודה הלוי 9 הרצליה     09‐7420992 09‐970238

21002 אנטולי ברמק 3.11E+08 abarmak@gmail.c דניאל 4 בני ברק 51446   504627298

21003 אולג גברילוב 3.06E+08 oleggavrilov@yaho5 הארז 65 דירה עפולה 18766   527455652

21004 אולג גברילוב 3.06E+08 oleggavrilov@yaho5 הארז 65 דירה עפולה 18766   527455652

21005 אמנון כספי 51885572 amnonk@eun.co.i כוכב הים 6 מכמורת 40297   549996233

21006 אלברט אנונו 61763348 kerur‐habikha@be 310 נתיב הגדוד 90676   02‐9941256 5.44E+08 029941571b

21007 אלברט אנונו 61763348 kerur‐habikha@be 310 נתיב הגדוד 90676   02‐9941256 5.44E+08 029941571b

21008 אלברט אנונו 61763348 kerur‐habikha@be 310 נתיב הגדוד 90676   02‐9941256 5.44E+08 02‐9941571

21009 אלברט אנונו 61763348 kerur‐habikha@be 310 נתיב הגדוד 90676   02‐9941256 5.44E+08 02‐9941571

21010 מירי חבש 5158370‐6meyerm2000@gm רח 'כברי 8/31 חיפה     505382815 48724721

21011 מירי חבש 5158370‐6meyerm2000@gm רח 'כברי 8/31 חיפה     505382815 48724721

21012 אנסאם בשאראת 37301199 bnasuma@gmail.c הלל חיפה 31190   547456600

21013 רם בכר 2.01E+08 rambachar@gmai קלע אלון מצח 12422   503350255 5.22E+08

21014 רם בכר 2.01E+08 rambachar@gmai קלע אלון מצח 12422   503350255 5.22E+08

21015 הדס בונה 39870720 hadasinesh@walla הרמב"ן 5 חדרה     528609021 5.23E+08

21016 דוריס חברוני 27936186 dorishevroni@gma60/16 בן אליעזר רמת גן 52290   050‐2255666

21017 דוריס חברוני 27936186 dorishevroni@gma60/16 בן אליעזר רמת גן 52290   050‐2255666

21018 לירז חדד 37261260 lirlo1@walla.com המגינים 1 חדרה     525512236 5.78E+08 46333803

21019 לירז חדד 37261260 lirlo1@walla.com המגינים 1 חדרה     525512236 5.78E+08 46333803

21020 איתי לויתן 55522890 itai@leviathan.co. אטד 16 אור יהודה     03‐6342655 052‐32815

21021 אריאל טואטי 3.13E+08 ariellefabre.veralis דוד המלך 45/3 אפרתה 90435   02‐9938123 5.48E+08

21022 עינת רתם 56113293 shtiz@017.net.il אשל 35 מזכרת בתי     525934521 5.78E+08

21023 עינת רתם 56113293 shtiz@017.net.il אשל 35 מזכרת בתי     525934521 5.78E+08

21024 שגיא סלע 59118034 sagi_sela@yahoo. אלון הגליל אלון הגליל 17920   544491975

21025 נפתלי קלאוזנר 55443089 naftaly1@isdn.net בשמת 28 שוהם     03‐9797733 054‐79018

21026 נפתלי קלאוזנר 55443089 naftaly1@isdn.net בשמת 28 שוהם     03‐9797733 054‐79018

21027 טינה בלומו 13287370 bellomo@012.net יצחק שדה 7 זכרון יעקב 30900   052‐555‐0030

21028 טינה בלומו 13287370 bellomo@012.net יצחק שדה 7 זכרון יעקב 30900   052‐555‐0030

21029 אלי קהיל 69266278 ek5@bezeqint.net יפה נוף 3/36 אשקלון 78792   077‐8290104

21030 אלי קהיל 69266278 ek5@bezeqint.net יפה נוף 3/36 אשקלון 78792   077‐8290104

21031 ג'ק לוי 69737153 jacqueslevi@walla ארלוזורוב 13/2 בית שמש 99012   29913639 5.48E+08

21032 ג'ק לוי 69737153 jacqueslevi@walla ארלוזורוב 13/2 בית שמש 99012   29913639 5.48E+08

21033 sharon small 2E+08 ssysmall12@gmail איינשטיין 71 תל אביב     508680312

21034 קרן אוגינץ 34146696 keren.ogintz@gma הרטום 34 נתניה 42756   0545‐388433 0545‐8912

21035 אלחנן מוסל 25543570 mossel@gmail.com נווה מץ 12 רחובות 76100   08‐934‐4208

21036 אופיר מיכאלי 52978236 ofir@tty.co.il הרב הרצוג 67 ירושלים 92622   577477580



21037 אלי בוקובזה 35894687 elibokobza@gmail פתחיה 227 מושב פתחי 99765   577216995

21038 אלי בוקובזה 35894687 elibokobza@gmail פתחיה 227 מושב פתחי 99765   577216995

21039 גיל שחף 32042228 gilshachaf@bezeq האורגים 25 אשדוד     507576845

21040 גיל שחף 32042228 gilshachaf@bezeq האורגים 25 אשדוד     507576845

21041 יוסי בנימין 23006117 yossi_b1@zahav.n65 גבעת נילי ת.ד גבעת נילי 37825   578123088

21042 זוהר כובאני 59698092 zoharkubani@gim חגוי הסלע 17/1 מעלה אדומ 98500   25351666 5.08E+08

21043 זוהר כובאני 59698092 zoharkubani@gim חגוי הסלע 17/1 מעלה אדומ 98500   25351666 5.08E+08

21044 ליונל באר 3.24E+08 lbar52@gmail.com5/6 שאול אביגור ירושלים 93122   544973367

21045 ליונל באר 3.24E+08 lbar52@gmail.com5/6 שאול אביגור ירושלים 93122   544973367

21046 ליונל באר 3.24E+08 lbar52@gmail.com5/6 שאול אביגור ירושלים 93122   544973367

21047 אבי פיצחדזה 36102481 av38@bezeqint.ne טירת הכרמאצל 28 30200   48570674 5.26E+08

21048 אבי פיצחדזה 36102481 av38@bezeqint.ne טירת הכרמאצל 28 30200   48570674 5.26E+08

21049 אלה רסקין 37771581 ella_la@walla.comמפלסד.נ .חוף אשקלון קיבוץ 79160   86804359 5.46E+08

21050 אלה רסקין 37771581 ella_la@walla.comמפלסד.נ .חוף אשקלון קיבוץ 79160   86804359 5.46E+08

21051 מיכאל תמם 3.1E+08 temame555@hotmנאות גולדה מאיר נתניה 42345   543320033

21052 מיכאל תמם 3.1E+08 temame555@hotmנאות גולדה מאיר נתניה 42345   543320033

21053 אמיל חדד 3.1E+08 nicol1234@walla.c2 שביל התרשיש עכו     508287622

21054 SIGAL BITON 33113168 SIGALBIT@GMAIL. יקנעם עליתהסחלבים 2/4 20692   522375943

21055 משה מרזוק 57205767 rominvst@inter.ne המייסדים 57 רמת השרון 47245   544706660

21056 ישי אהרוני 26585968 ishai86@walla.co. חשמונאים 53 תל אביב     525255967

21057 רפי חגג 37235363 rafihagag@walla.c5 \ 27 אלדד שייב באר שבע     545680212 86237690

21058 רפי חגג 37235363 rafihagag@walla.c5 \ 27 אלדד שייב באר שבע     545680212 86237690

21059 מקסים נוסקוב 3.17E+08 maxim.noskov@gm צה"ל 8/4 אריאל 44700   502989646 5.03E+08

21060 נועם דור 33929571 fadidan@pelepho צה"ל 84 א' כרמיאל     49983035

21061 נועם דור 33929571 fadidan@pelepho צה"ל 84 א' כרמיאל     49983035

21062 חיים בנארי 52090818 hbenari@013.net כלנית 66 מבשרת ציון 90805   02‐5346457 0545‐4464 02‐5346457

21063 חיים בנארי 52090818 hbenari@013.net כלנית 66 מבשרת ציון 90805   02‐5346457 0545‐4464 02‐5346457

21064 מיה אהרונוב 11375680 maya9921@walla. בן גוריון 17 רמלה 72505   89241750

21065 שמיר אחיטוב 22117923 sahituv@gmail.comNDS 5 מומו הלוי  ירושלים     054‐5664679

21066 שמיר אחיטוב 22117923 sahituv@gmail.comNDS 5 מומו הלוי  ירושלים     054‐5664679

21067 נרדה מזרחי 56047889 nmi@017.net.il גולומב 58 חולון 58837   050‐5794379

21068 נרדה מזרחי 56047889 nmi@017.net.il גולומב 58 חולון 58837   050‐5794379

21069 אלירון יוגב 28914067 elyo18@walla.com שד 'ויצמן 8 רמלה     502440041

21070 יניב סוזנה 31212533 yanivs_80@walla.27דוד המלך 21ב קרית גת 8200   504704140 5.49E+08 86883617

21071 יניב סוזנה 31212533 yanivs_80@walla.27דוד המלך 21ב קרית גת 8200   504704140 5.49E+08 86883617

21072 מאיר מדלר 27406339 meirmed@yahoo. 10 המייסדים אונו קרית 55521 544987475

21073 מאיר מדלר 27406339 meirmed@yahoo. המייסדים 10 קרית אונו 55521   544987475

21074 אלירן יצחק 21597380 isgav013@013netמבוא גרופית 5 ק תל אביב     543138130

21075 אלירן יצחק 21597380 isgav013@013netמבוא גרופית 5 ק תל אביב     543138130

21076 andrey sergeev 3.21E+08 monaxisem@walla האזוב 10/8 מעלה אדומ     545829227

21077 andrey sergeev 3.21E+08 monaxisem@walla האזוב 10/8 מעלה אדומ     545829227

21078 איתמר הכהן 37770989 itamarrehovot@gm עזרא 13/5 רחובות     547767774 5.28E+08

21079 רונית עזרא 54869102 itzik_60@hotmail. הגן 2/2 עכו     49915774 5.45E+08

21080 רונית עזרא 54869102 itzik_60@hotmail. הגן 2/2 עכו     49915774 5.45E+08

21081 ענבל מילמן 32623217 lior_ohayon1@wa שכ 'אליהו בית שאן 10900   504090031 5.02E+08

21082 ענבל מילמן 32623217 lior_ohayon1@wa שכ 'אליהו בית שאן 10900   504090031 5.02E+08

21083 אלכס קלינג 3.09E+08 KAS360@GMAIL.C35 מגידו 4 דירה אשקלון 78718   86739578 5.46E+08

21084 אלכס קלינג 3.09E+08 KAS360@GMAIL.C35 מגידו 4 דירה אשקלון 78718   86739578 5.46E+08

21085 יואל גרינבוים דרכון yoel.jerusalem@g/14 תכלת מרדכי ירושלים 94396   25001192 5.27E+08

21086 יואל גרינבוים דרכון yoel.jerusalem@g/14 תכלת מרדכי ירושלים 94396   25001192 5.27E+08

21087 יואל גרינבוים 8.9E+08 yoel.jerusalem@g/14 תכלת מרדכי ירושלים 94396   25001192 5.27E+08

21088 שרונה טל 28053718 sharonat@hadassa01.5 עולי הגרדום ירושלים     26427996 050‐40482 1.53E+10

21089 eilat alon 27371327 shesekmatok@hot ברקת 121 עלי זהב 71949   544677217

21090 maia blank 3.02E+08 maiablank@gmail27/1 אמנון ותמר נתניה 42202   546661681

21091 maia blank 3.02E+08 maiablank@gmail27/1 אמנון ותמר נתניה 42202   546661681

21092 שוקי מזדחי 0 shuki.mizrahi@gm האלמוג 101/4 מעלה אדומ 98560   523824103

21093 איתמר תענך 31760036 itamar_ta@hotma36 קהילת ורשה תל אביב 69702   775570051 5.22E+08

21094 איתמר תענך 31760036 itamar_ta@hotma36 קהילת ורשה תל אביב 69702   775570051 5.22E+08

21095 יורם קרס 55986236 keres.y@gmail.com נחל פולג 1/18 צור יצחק     052‐4473747

21096 יורם קרס 55986236 keres.y@gmail.com נחל פולג 1/18 צור יצחק     052‐4473747

21097 רונית גריאני 22887160 ronit.clinic@gmail דרך הים 106 חיפה     526744025

21098 שמשון מאורר 67263194 maufam@gmail.co ת"ד 3506 חולון 58135   545218121

21099 שמשון מאורר 67263194 maufam@gmail.co ת"ד 3506 חולון 58135   545218121

21100 רועי דהן 49840424 roidahan7@gmail. הרצל 90 נהריה 22335   49922110 5.24E+08

21101 יחיאל מלכה 33470691 yymm59@gmail.co האצ"ל 25 נתיבות     89948574 5.28E+08 89948574

21102 יחיאל מלכה 33470691 yymm59@gmail.co האצ"ל 25 נתיבות     89948574 5.28E+08 89948574

21103 אורגד דרור 28951416 adror@netvision.n פופל מרדכי 18 ראשל"צ 75355   506272519 5.42E+08

21104 קארין כץ 25252479 karinkat@zahav.n הגליל 19 כרכור     544716730

21105 קארין כץ 25252479 karinkat@zahav.n הגליל 19 כרכור     544716730

21106 רחל מזרב 54256615 21.rachel@gmasil. מגדלור 65 ראשון לציון 75437   054‐3454896

21107 yoram alroy 8328031 yalroy@gmail.com57 חבצלת השרון הרצליה 46641   544968869 03‐7525677

21108 yoram alroy 8328031 yalroy@gmail.com57 חבצלת השרון הרצליה 46641   544968869 03‐7525677

21109 אברהם נידרמן 67585646 albi1943@gmail.co67 משמר הירדן ת"א 69865   36475948 5.06E+08

21110 טומס רוט 3.04E+08 tomiroth@walla.c הבקעה 60 אבטליון     778834545 5.24E+08

21111 טומס רוט 3.04E+08 tomiroth@walla.c הבקעה 60 אבטליון     778834545 5.24E+08

21112 יוסף צוקרמן 51729457 jzucker@inter.net שערי תקווהספיר 14 44810   39362525 5.23E+08

21113 פרץ רוטקופף 6841217 rotkopf@actcom.c האיריס 15‐א מעלות 21530   547465713 9908536

21114 פרץ רוטקופף 6841217 rotkopf@actcom.c האיריס 15‐א מעלות 21530   547465713 9908536

21115 דוד עינדי 49474836 daindi1@hotmail.c93 דרך רמתיים הוד השרון     050‐7434478

21116 Nataliya Greshilov 3.25E+08 privis@mail.ru Harav‐Maimon Bat‐Yam 59626   546230750 7.22E+08

21117 Nataliya Greshilov 3.25E+08 privis@mail.ru Harav‐Maimon Bat‐Yam 59626   546230750 7.22E+08

21118 אדי שוורץ 16848921 anated@012.net.i חרובים 67 מסד 14990   04‐8733471 052‐83533 04‐8736661



21119 אדי שוורץ 16848921 anated@012.net.i חרובים 67 מסד 14990   04‐8733471 052‐83533 04‐8736661

21120 חוסין טריף 56943822 tarifh@bezeqint.n אלבורק 61 ג'וליס 24980   04‐9963552 04‐9963552

21121 אדוארד פישצ'ין 3.13E+08 eduard.pistchin@g אלון 23/8 קרית מוצקי     48741046

21122 אדוארד פישצ'ין 3.13E+08 eduard.pistchin@g אלון 23/8 קרית מוצקי     48741046

21123 אסף בן יעקב 37017779 asafbeny@gmail.c פרישמן 80 תל אביב 64375   546834504

21124 מירב דביר 28580389 merav.dvir@nemi153 חטיבת יפתח כרמיאל 20101   49905858 5.47E+08

21125 מירב דביר 28580389 merav.dvir@nemi153 חטיבת יפתח כרמיאל 20101   49905858 5.47E+08

21126 מיכאל מולד‐אור 9676016 mishel17@walla.c ארלזרוב 135 תל אביב 64922   522522452 7.75E+08 36965882

21127 מיכאל מולד‐אור 9676016 mishel17@walla.c ארלזרוב 135 תל אביב 64922   522522452 7.75E+08 36965882

21128 מיכאל מולד‐אור 9676016 mishek17@walla.c ארלזרוב 135 תל אביב 64922   775241638 5.23E+08 36965882

21129 מיחכאל מולד‐אור 9676016 mishek17@walla.c ארלזרוב 135 תל אביב 64922   775241638 5.23E+08 36965882

21130 oleg shulgin 3.21E+08 neoleg@gmail.com38 מבצע נחשון באר שבע     506357620

21131 מיכל ליפשיץ 51753556 michal2153@gma צהל 13 דירה 6 גבעתיים     542463121

21132 מיכל ליפשיץ 51753556 michal2153@gma צהל 13 דירה 6 גבעתיים     542463121

21133 תומר בנין 34192450 tomybe@gmail.co שער ציון 30 חולון     542332087 35582563

21134 תומר בנין 34192450 tomybe@gmail.co שער ציון 30 חולון     542332087 35582563

21135 ענבל יוחנן 35866896 inbalyo@gmail.com הדס 10 רמת ישי     052‐2613293 5.5E+08

21136 ענבל יוחנן 35866896 inbalyo@gmail.com הדס 10 רמת ישי     052‐2613293 5.5E+08

21137 דימה גורבונוס 3.06E+08 dimag@corrigent. רמה 12 א' תל אביב     544796733

21138 דימה גורבונוס 3.06E+08 dimag@corrigent. רמה 12 א' תל אביב     544796733

21139 שקד ארגמן 31178023 shaked.gg@gmail. הרופא 60 חיפה     054‐2385545

21140 שקד ארגמן 31178023 shaked.gg@gmail. הרופא 60 חיפה     054‐2385545

21141 ויאצסלב גפונוב 3.17E+08 dannss_il@yahoo. מניה שוחט 19 פתח תקווה     542267750

21142 ויאצסלב גפונוב 3.17E+08 dannss_il@yahoo. מניה שוחט 19 פתח תקווה     542267750

21143 יהודית רוזנבאום 43566926 yehuditr026@gma הדישון 9/2 ירושלים     077‐5260392 050‐62149

21144 יהודית רוזנבאום 43566926 yehuditr026@gma הדישון 9/2 ירושלים     077‐5260392 050‐62149

21145 גבריאל ויינשטיין 15904998 webangel24@gma5 קהילת ניו‐יורק לוד 71405   547211924

21146 דוד קוזינצב 3.13E+08 dkozints@gmail.coתלמים ,21 דירה לוד     523010409

21147 דן הרשקוביץ 14865745 dan.hersh@gmail. ניצנה 14 מיתר 85025   503005972

21148 דן הרשקוביץ 14865745 dan.hersh@gmail. ניצנה 14 מיתר 85025   503005972

21149 דוד עינדי 49474836 daindi@hotmail.co93 דרך רמתיים הוד השרון     050‐7434478

21150 דוד עינדי 49474836 daindi@hotmail.co93 דרך רמתיים הוד השרון     050‐7434478

21151 לאוניד פרידמן 3.13E+08 JENNI1987@WALL עין שביב 16 מצפה רמון 60800   542277862 7.73E+08

21152 לאוניד פרידמן 3.13E+08 JENNI1987@WALL עין שביב 16 מצפה רמון 60800   542277862 7.73E+08

21153 אושר אוחנה 37522778 oshero@013.net.i פיארברג 12/13 באר שבע 84896   528690581

21154 יוני צברי 61013330 yoni.tsab@gmail.c 4/6 אשכול נוה עקרון קרית 76920 054‐4446477

21155 יוני צברי 61013330 yoni.tsab@gmail.c נוה אשכול 4/6 קרית עקרון 76920   054‐4446477

21156 יורם כהן 58146739 yoramc@walla.co. בורוכוב 3/15 נהריה 22313   508357443 49875251

21157 מירב חדיף 0 merav2221@walla קרון אהרון ראשל"צ     052‐3729148

21158 מירב חדיף 0 merav2221@walla קרון אהרון ראשל"צ     052‐3729148

21159 ניקולא חוסרי 66717224 nicolaa_21@hotm/1 שמשון הגיבור רמלה 72368   054‐7750276

21160 ניקולא חוסרי 66717224 nicolaa_21@hotm/1 שמשון הגיבור רמלה 72368   054‐7750276

21161 שרונה טל 28053718 sharona@hadassa1/5 עולי הגרדום ירושלים     26427996 5.04E+08

21162 יעל ססלוב 25002072 yael@saslove.com ד.נ .העמקיםמחנה יהודית 36585   578259711 46092202

21163 איתי סלע 37817889 itaysela@gmail.co0 גורדון 54 דירה נתניה 42442   506953235

21164 איתי סלע 37817889 itaysela@gmail.co0 גורדון 54 דירה נתניה 42442   506953235

21165 אלי שרף 54592365 esaraf@nesher.co לבונה 3\21 מודיעין 71700   577472154

21166 יבגני ברנס 3.21E+08 berens@bgu.ac.il חללי דקר 45/12 אור‐עקיבא     545983946

21167 עמי דנינו 59690966 amidanino@gmail הגרא 12 רחובות 76310   89316570 5.28E+08

21168 עמי דנינו 59690966 amidanino@gmail הגרא 12 רחובות 76310   89316570 5.28E+08

21169 שרון ברוק 25173683 habrook@gmail.co בו גוריון 147 גבעתיים     509903630

21170 שרון ברוק 25173683 habrook@gmail.co בו גוריון 147 גבעתיים     509903630

21171 תרצה שמיר 1522945 tirzas@post.tau.ac חנה סנש 15 גבעתייים 53454   03‐7317890 052‐55339

21172 יצחק ניר 51143006 nir_itshak@nana.c הרדוף 20 אלפי מנשה 44851   777925039 5.45E+08

21173 צביקה רז 50160175 razzvi10@walla.coהעצמאות 18 ת.ד גן יבנה 70800   544573291 5.79E+08 7.74E+08

21174 ורד פרג 51491421 v‐prag@einharodm0 עין חרוד מאעין חרוד מאוחד 18965   523792964 5.23E+08

21175 ורד פרג 51491421 v‐prag@einharodm0 עין חרוד מאעין חרוד מאוחד 18965   523792964 5.23E+08

21176 אינה שפירו 3.07E+08 inna.shapiro@gma הרצוג 14/3 קרית מוצקי     052‐8747228

21177 אפרים שור 65886319 EFRAIMS@IAA.GO אביב49 כפר אביב 79241   88523612 5.1E+08

21178 מני ברקו 27128842 menny.berko@gm דאלי 12 קרית אתא     506799803

21179 מני ברקו 27128842 menny.berko@gm דאלי 12 קרית אתא     506799803

21180 לואי פאר 65975633 mouse_m_haifa@135/9 נצרת 16100   546546212

21181 לואי פאר 65975633 mouse_m_haifa@135/9 נצרת 16100   546546212

21182 שחר יקואל 39317920 yekavel@gmail.co שפייםקיבוץ שפיים קיבוץ 60990   526033091

21183 נעה גפן 43061613 hg987@012.net.il הלילך 116 עתלית 30300   545689394 5.47E+08

21184 סימה דהאן 33941212 dahansima@gmai אורוגוואי 31/5 ירושלים 96701   02‐6411262 02‐6251032

21185 סימה דהאן 33941212 dahansima@gmai אורוגוואי 31/5 ירושלים 96701   02‐6411262 02‐6251032

21186 נונה סמנ 3.06E+08 nonna99@bezeqinru, vnutchv  אילת 88000   544887149

21187 חיים פדידה 33050139 haim.fadida@hot. מושב כרם בזמורה 44 13815   547074630

21188 סטניסלב ברטגולץ 3.04E+08 zex2@walla.co.il רד"ק28 באר שבע 8   775501962 5.48E+08

21189 רון שטרן 22319842 ron.stern.1@gmai ‐‐‐ שכניה 20183   052‐8488882

21190 שמאי אביתר 11509791 evyatar‐s@bezeqi דגן 5 אבן יהודה     578157728

21191 בני ספיר 54705090 sapirb2@barak.ne הרצוג 35 ירושלים 92622   523700076

21192 רן זיסוביץ 31835986 ran77th@gmail.co המצפה 6 שוהם 60850   39732388

21193 יואב שצר 40814543 yoav_shets@yaho טייבר 23 גבעתיים 53415   507628727 5.22E+08

21194 יואב שצר 40814543 yoav_shets@yaho טייבר 23 גבעתיים 53415   507628727 5.22E+08

21195 חגי לוי 33896820 levyhagay@013.neשדרות מנחם בג כפר יונה 40300   544563623 7.75E+08

21196 חגי לוי 33896820 levyhagay@013.neשדרות מנחם בג כפר יונה 40300   544563623 7.75E+08

21197 ענת גרונר 56159536 eyal_g@shaar‐hagקיבוץ שער הקיבוץ שער הגולן 15145   052‐3864177 04‐667719

21198 דוד אורן 22827521 gil1822@walla.com גולומב 17/1 הרצליה 46305   99507424 5.26E+08

21199 דוד אורן 22827521 gil1822@walla.com גולומב 17/1 הרצליה 46305   99507424 5.26E+08

21200 שמואל אטלי 27444975 samuel.attali@gm עורבני 16/1 זיכרון יעקב     052‐2856553



21201 דניאלה ויסמן 28656536 daniel@tuttnauer‐ 124 שואבה     052‐6273535

אמיר חברת21202 מקדם אתרי 27538743 seoekd@gmail.com בדיקה בדיקה     0

21203 אמיר אי.קיי.דיזיין 27538743 seoekd@gmail.com בדיקה בדיקה 12345   774140022 7.74E+08 7.74E+08

21204 יצחק אבודי 23562689 its.sick@gmail.com גבעת שמואהרימון 10 54403   528777473 5.29E+08

21205 רפאל תדגי 2E+08 refaelte@gmail.co קרן היסוד 640 בית שמש 99032   527689990

21206 רפאל תדגי 2E+08 refaelte@gmail.co קרן היסוד 640 בית שמש 99032   527689990

21207 חדוה לפידות 33396508 hedvalap@gmail.c כפר פינס 1 כפר פינס 37920   777091918

21208 חדוה לפידות 33396508 hedvalap@gmail.c כפר פינס 1 כפר פינס 37920   777091918

21209 איתי ל 57928889 taidaf@netvision.n טרומן 39 רמת גן     544324282

21210 איתי ל 57928889 taidaf@netvision.n טרומן 39 רמת גן     544324282

21211 משה נחמני 64085087 nahmany.home@g אפשטיין 3/2 ירושלים 96555   02‐6430140 054‐64308

21212 משה נחמני 64085087 nahmany.home@g אפשטיין 3/2 ירושלים 96555   02‐6430140 054‐64308

21213 יהודית להב 14296933 dlahav@shomrat.c קיבוץ שמרתקיבוץ שמרת 25218   04‐9854708 054‐56146 ***

21214 יהודית להב 14296933 dlahav@shomrat.c קיבוץ שמרתקיבוץ שמרת 25218   04‐9854708 054‐56146 ***

21215 דוד עינדי 49474836 daindi@hotmail.co93 דרך רמתיים הוד השרון     507434478

21216 אלי קקון 51253219 kakoon199@hotm שי ענון 2 טירת כרמל 30200   48570473 5.78E+08

21217 אלי קקון 51253219 kakoon199@hotm שי ענון 2 טירת כרמל 30200   48570473 5.78E+08

21218 כוכב עומייסי 32442162 komesi@gmail.comnuac zcshtk 17 zcshtk 79550   547969987

21219 כוכב עומייסי 32442162 komesi@gmail.comnuac zcshtk 17 zcshtk 79550   547969987

21220 כוכב עומייסי 32442162 komesi@gmail.com17 מושב זבדיאל זבדיאל 79550   547969987

21221 ישעיהו ברומר 4999447 blsbb@bezeqint.n שזר 5 נהריה 22344   505364388 49828432 49522383

21222 ישעיהו ברומר 4999447 blsbb@bezeqint.n שזר 5 נהריה 22344   505364388 49828432 49522383

21223 סברינה אשיר צ'מה 3.21E+08 sabrina.a.ch@hotm2 שינקין 78 דירה תל‐אביב 65223   525013746 5.25E+08

21224 סברינה אשיר צ'מה 3.21E+08 sabrina.a.ch@hotm2 שינקין 78 דירה תל‐אביב 65223   525013746 5.25E+08

21225 מריאנה סופיאניק 3.07E+08 mangalosh@gmai יוסף ברץ 16 חולון     054‐5882510

21226 שרה ביטון 42228866 sarabito@gmail.co אלול 7/33 אשדוד     08‐8668773 054‐67795 08‐8668773

21227 שרה ביטון 42228866 sarabito@gmail.co אלול 7/33 אשדוד     08‐8668773 054‐67795 08‐8668773

21228 שי בן עמי 31705049 shbenami@NETVIS עופרים 34 גדרה 70700   542533680 5.43E+08

21229 בני רוזן 3E+08 tvrimmhe@gmail. דרכי איש 32/1 ביתר עילית 90500   25817835 5.27E+08 25817835

21230 דודי סלק 58830936 selek10@walla.co אלמוג 11 שמשית 17906   46021872 5.04E+08

21231 דודי סלק 58830936 selek10@walla.co אלמוג 11 שמשית 17906   46021872 5.04E+08

21232 ארינה זרצקי 3.11E+08 ss7387@gmail.com יזרעאל 37 קרית טבעון     052‐7393908

21233 רז בודני 21770011 mashu15@walla.c מושב אחיעזהאתרוג 294 71905   524756707 5.78E+08

21234 רז בודני 21770011 mashu15@walla.c מושב אחיעזהאתרוג 294 71905   524756707 5.78E+08

21235 יוסי קרויטורו 38319018 kroyossi@gmail.coאבן גבירול 74 די תל אביב יפ     523573063

21236 חגית דה‐קלו 35748524 dekaloh@gmail.co 110 העולים ביצרון 60946 506655765 88571754

21237 שרון לוי 32077463 sher_lv@yahoo.co אורגוואי 28 ירושלים     522660954 26428366

21238 שרון לוי 32077463 sher_lv@yahoo.co אורגוואי 28 ירושלים     522660954 26428366

21239 תמיר אלון 33602525 TAMTIM3@WALLA סוקולוב 13א  קרית אתא 28211   506246392

21240 תמיר אלון 33602525 TAMTIM3@WALLA סוקולוב 13א  קרית אתא 28211   506246392

21241 אלון ספין 23594880 alonsaf@walla.com הרב ריינס 37 נתניה 42475   98870531 5.06E+08

21242 אלון ספין 23594880 alonsaf@walla.com הרב ריינס 37 נתניה 42475   98870531 5.06E+08

21243 אריה סנדרוביץ 53418133 katie111@walla.co לילינבלום 43 קרית אתא     052‐3804828

21244 שמחה צידון אפק 54038344 simcha612@walla בית חורון 3 רמת גן     507573151 36736175

21245 שמחה צידון אפק 54038344 simcha612@walla בית חורון 3 רמת גן     507573151 36736175

21246 אורי זקס 55693378 urizaks@hotmail.c וייצמן 62 קרית מוצקי 26393   505676567

21247 אורי זקס 55693378 urizaks@hotmail.c וייצמן 62 קרית מוצקי 26393   505676567

21248 דוד כהן 56031883 cohen@hp.com נורית 10 נס ציונה 74202   545209347

21249 אמיר שופר 22509053 amir099@gmail.co16 האחים סולימן ראשון לציון     523660090 7.73E+08

21250 דמיטרי ריידמן 3.02E+08 eaglei15@gmail.co18 הרב יצחק חנן נתניה     547882807 5.43E+08

21251 oleg goronok 3.09E+08 mutabor@netvisio הנבי עמוס1\ 3 אשדוד 77466   544593487

21252 oleg goronok 3.09E+08 mutabor@netvisio הנבי עמוס1\ 3 אשדוד 77466   544593487

21253 סאלם סלימאן 55152763 sooliman@bezeqin בועינה נוג'ידת.ד 271 16924   525616306 5.26E+08 46779073

21254 סאלם סלימאן 55152763 sooliman@bezeqin בועינה נוג'ידת.ד 271 16924   525616306 5.26E+08 46779073

21255 ערן ארגוב 37293172 eranargov1980@h לייב יפה הרצליה 46321   99547596 5.48E+08

21256 עמוס קורץ 53277315 KURZAYA@HOTM11 גונדר אברהם רמת השרון     544335269 5.47E+08

21257 חנה זילברשטיין 51922730 hanaz500@gmail.c בן צבי 4 פתח תקוה 49376   507499975

21258 חנה זילברשטיין 51922730 hanaz500@gmail.c בן צבי 4 פתח תקוה 49376   507499975

21259 יגאל ואורקו ואורקו 3.06E+08 igorvaverko@gma ראש פינה 8 אשדוד     546765308

21260 שרון אזולאי 39871165 seg_beg@walla.co4 משעול האיריס קרית גת     506598825 5.07E+08

21261 שרון אזולאי 39871165 seg_beg@walla.co4 משעול האיריס קרית גת     506598825 5.07E+08

21262 דינה שרון 29002748 dsharon@nds.com מעלה מכמשהאחוה 172 90634   02‐5353868 054‐22060

21263 דינה שרון 29002748 dsharon@nds.com מעלה מכמשהאחוה 172 90634   02‐5353868 054‐22060

21264 אליעזר קליין 51775849 klein121@walla.co רנ"ס 7 קרית מוצקי     04‐8703590 5.46E+08

21265 אלימלך פוטש 39414396 y0573154456@gim ר 'עקיבא 28 מודיעין עילי 71919   89791336 5.73E+08

21266 אלימלך פוטש 39414396 y0573154456@gim ר 'עקיבא 28 מודיעין עילי 71919   89791336 5.73E+08

21267 נעם טרקטינסקי 55501381 noamt@bgu.ac.il רנה קסן 65 באר שבע 84839   054‐4648090 054‐44480

21268 סמדר זמירין 2.01E+08 smadar_zmirin@w קיבוץ דליה דליה קיבוץ 19239   546747726

21269 אדם קליין 40477292 adamklei@gmail.c קיבוץ דליה דליה קיבוץ     546747485

21270 azar gat 55897904 azargat@post.tau.ha'eshel 9 ramat gan     03‐6731170

21271 יוחנן ארנטל 31463102 a5806757@bezeq6/7 פנים מאירים ביתר עילית 90500   02‐5806757 052‐76240 1.53E+10

21272 יוחנן ארנטל 31463102 a5806757@bezeq6/7 פנים מאירים ביתר עילית 90500   02‐5806757 052‐76240 1.53E+10

21273 צבי אבנר 612234 avnerf@012.net.il מחולה מחולה 10930   507777945

21274 צבי אבנר 612234 avnerf@012.net.il מחולה מחולה 10930   507777945

21275 עדה בראל 59841403 ada@police.gov.il הררי רפול 4/1 ירושלים     25855366 5.06E+08

21276 עדה בראל 59841403 ada@police.gov.il הררי רפול 4/1 ירושלים     25855366 5.06E+08

21277 Maksym Khomchuk 3.21E+08 maksymk@camtekGush Halav 36/ Kiryat Byal 27116   549050774

21278 Maksym Khomchuk 3.21E+08 maksymk@camtekGush Halav 36/ Kiryat Byal 27116   549050774

21279 אהרן צ'צ'יק 3E+08 tvrimmhe@gmail. דרכי איש 32/1 ביתר עילית     25817835 5.27E+08

21280 אהרן צ'צ'יק 3E+08 tvrimmhe@gmail. 32/1 דרכי איש ביתר עילית     02‐5817835

21281 פבל רטנר 3.06E+08 pawagtr@gmail.co מעלות‐תרשלח"י 3     542454339 49972857

21282 רן הרטשטיין 42346940 ran@ranh.co.il דרך יפו 44 תל אביב 66104   544881130



21283 Oleg Chubukov 3.11E+08 restavrator67@gmMizmor17/2 Arad 89049   89958754 5.26E+08

21284 Oleg Chubukov 3.11E+08 restavrator67@gmMizmor17/2 Arad 89049   89958754 5.26E+08

21285 חנניה פרץ 68261338 perezh@smile.net האיילה 21/10 אשקלון 78700   773001522 5.44E+08

21286 חנניה פרץ 68261338 perezh@smile.net האיילה 21/10 אשקלון 78700   773001522 5.44E+08

21287 סרגיי ליידרמן 3.24E+08 00serj.l@gmail.co ישעיהו 4 חולון     546610220

21288 דניאל בר‐לב 28140499 dannybarlev@wal המרווה 14 מעלה אדומ 98534   052‐8895152 02‐590116

21289 עודד שחורי 40676595 oded.pass@gmail. בן יהודה 125 תל אביב     03‐9235718

21290 יערה מלר 32824682 yarisoo@GMAIL.C שדרות ח"ן 33 ת"א 64166   542082646

21291 ויקטור מסיקה 66570516 vikim5@walla.com הרב זמבה 13 נתניה     542431184 7.47E+08

21292 דודו כהן 28553287 ALIYAHOME@BEZ החיד"א 6ב חדרה 38459   46221117 5.26E+08

21293 רמי כוריאל 57986705 ramicu@gmail.com מבצע קדש 6 תל     544902282

21294 רוית דנה 35896141 lia2804@gmail.com פרחי אביב5 ת"א     546200450

21295 רוחמה סיני 25686205 ruhamas10@wate הרטום 29ב נתניה 42756   09‐8840954 050‐62212

21296 רוחמה סיני 25686205 ruhamas10@wate הרטום 29ב נתניה 42756   09‐8840954 050‐62212

21297 אורנה זינגר 51942175 zingeror@netvisio מאיר אבנר 30 נתניה 48370   052‐4650652 077‐33118

21298 רז כהן 25488602 razcohen1@gmail גבעת שמואהנשיא 43 54021   052‐3521356

21299 משולם גרינוולד 64730880 meshulamg@beze בושמת 10 מיתר 85025   052‐3399005 08‐651770

21300 משולם גרינוולד 64730880 meshulamg@beze בושמת 10 מיתר 85025   052‐3399005 08‐651770

21301 אבינעם לזרוב 24202251 avila@openu.ac.il חיל השיריון 29 נס ציונה     528215528

21302 אבינעם לזרוב 24202251 avila@openu.ac.il חיל השיריון 29 נס ציונה     528215528

21303 tomer levi 66244682 tomair777@yahoo שילה 16 רמת גן 52455   525708094

21304 נגה שדמי‐לביא 57777997 noga@ifnlaw.co.il הנשר 8 רמת השרון 47226   054‐6255107 03‐540409

21305 סיני לוי 29254703 sinayl@gmail.comמצפה אילן ד.נ .מ מצפה אילן 37861   523372170

21306 קובי דאדי 31996648 kobidadi1@walla.c מושב זנוח 1 מושב זנוח 99888   772080309 5.06E+08

21307 קובי דאדי 31996648 kobidadi1@walla.c מושב זנוח 1 מושב זנוח 99888   772080309 5.06E+08

21308 מלכה בוקסבוים 17330630 malcab@012.net.i שפרוט 12 אבן ירושלים 92478   02‐5666811 054‐77127 02‐5634380

21309 אלירם שץ 34569699 eliram@gmail.com יגאל אלון 11 חדרה     508980806 5.5E+08

21310 שני יגאל 43400175 shani_zvi@hotmai קיבוץ גן שמגן שמואל 38810   547646364 5.42E+08

21311 גבריאל רבי 3.1E+08 grabi@netvision.n אגסי 32 ירושלים     26518459

21312 עמיר קינן 58484734 amirkegged@gma גלבוע 73 נופית 36001   508367820 5.23E+08 48549400

21313 יהודה כהן 2E+08 udi_242@walla.co הנשיא 54 כרכור 37062   502242577 46271246

21314 עמי קדוש 67588384 adidi05@zahav.ne עין המפרץ 1 ראשון לציון 75288   39626540 5.08E+08 1.53E+10

21315 אבי סלוק 22325336 avi_slook@enerte בן עמי בן עמי 22809   528390753

21316 אבי סלוק 22325336 avi_slook@enerte בן עמי בן עמי 22809   528390753

21317 חיה וייס 10780310 tishma@013.netשד 'דרום אפריקה אשקלון     08‐6730887 052‐33829

21318 אורית מאירוביץ 31904998 oritym@walla.co.i 1 דירה 2 אפרים מודיעין 507665641

21319 ישראל יקר 39662440 israelyakar@walla יהודה גור 6 תל אביב     35468408

21320 לייזרוביץ' אברהם 16715393 avimar770@gmail מוהליבר 30 ראשון לציון 75292   39666536 5.23E+08

21321 לייזרוביץ' אברהם 16715393 avimar770@gmail מוהליבר 30 ראשון לציון 75292   39666536 5.23E+08

21322 קקיאשוילי לילי 3.11E+08 southfox@013net רבי עקיבא 14 לוד 71364   544526241

21323 קקיאשוילי לילי 3.11E+08 southfox@013net רבי עקיבא 14 לוד 71364   544526241

21324 שרון סיגרון 25065061 s_sigron@walla.co דליות 25 אשקלון 78737   542105000 37604585

21325 שרון סיגרון 25065061 s_sigron@walla.co דליות 25 אשקלון 78737   542105000 37604585

21326 יאיר דרעי 37664984 yd75@walla.com אצ"ל 17/8 חיפה     506278301

21327 יאיר דרעי 37664984 yd75@walla.com אצ"ל 17/8 חיפה     506278301

21328 מירה מאירזון 3.13E+08 smeerzon@zahav.מעגלות הרב פרד ירושלים 97471   543199039 25850589

21329 עודד זמיר 33682261 oded.keyoni@gma ברודצקי 4 תל אביב     546769083

21330 עודד זמיר 33682261 oded.keyoni@gma ברודצקי 4 תל אביב     546769083

21331 evgeny t 3.07E+08 tumime@walla.co התנאים 19 בני ברק     528557903

21332 יצחק הורביץ 25145129 itzik0001@gmail.c0/17 בעל התניא בני ברק 51586   506877088

21333 כנרת שבתאי 32172918 kinkineret@yahoo15 שבטי ישראל תל אביא     528377745

21334 גיל אפללו 3.01E+08 gil_20041@walla.c גאולה 83/13 פרדס חנה 37000   542582524 5.47E+08

21335 עמרי ילין 52337144 omri.yelin@gmail. נחשון 8 חיפה 34612   525649303 04‐825592 04‐8343835

21336 מרדכי בונס 8249302 mboness@gmail.c מאיר יערי 28 תל אביב 69371   37411898 5.26E+08

21337 מרדכי בונס 8249302 mboness@gmail.c מאיר יערי 28 תל אביב 69371   37411898 5.26E+08

21338 ארויו אנטזנהאינקא 3.22E+08 arroyo@netvision בית הערבה 34 ירושלים 93889   547827020

21339 יוסי רודריק 69970770 yosir@yaelsoft.com קדם 134 שוהם     523592686 5.24E+08

21340 ערן פרנקל 35984582 frenkboy@gmail.c13/28 נחל קישון אשדוד 77703   052‐2961565

21341 יניב גריצמן 28908820 yaniv.gritzman@g בילו 34 ראשון לציון     054‐2678832

21342 יניב גריצמן 28908820 yaniv.gritzman@g בילו 34 ראשון לציון     054‐2678832

21343 יפים קציה 3.14E+08 pokupkionline@gm32 תל אביב ‐יפיהודה הימית     525593855 5.26E+08

21344 יפים קציה 3.14E+08 pokupkionline@gm32 תל אביב ‐יפיהודה הימית     525593855 5.26E+08

21345 יעל בק 21791397 yaelbak@hotmail. יהודה הנשיא 27 תל אביב 69206   052‐3344994

21346 שלומי כהן 33499559 shlomi.cohen@inf מורן 5 כפר סבא 44288   052‐4383029

21347 Igor Hamraev 3.1E+08 khamraev@yahoo3/49 רח 'אדוריים קרית‐גת 82019   08‐6818286

21348 Igor Hamraev 3.1E+08 khamraev@yahoo3/49 רח 'אדוריים קרית‐גת 82019   08‐6818286

21349 אורית נדב 37624905 titinadav@walla.co השדרה 6 צופית     777923399

21350 טטיינה שרייבר 3.07E+08 tanyabeka@gmail תאנה 2 יקנעם 20692   547252912 5.47E+08

21351 טטיינה שרייבר 3.07E+08 tanyabeka@gmail יקנעם עליתתאנה 2 20692   547252912 5.47E+08

21352 יובל רן 31769409 ranyuval@gmail.co20 שרגא רפאלי פתח תקווה 49064   03‐9210842 057‐81201

21353 אלברט קדוש 63262042 maor692@walla.c עזקה 5 קרית‐גת 82000   6814475 08 6526860 0

21354 ראובן אברהם 21354691 reuven_avram@ya מרטין בובר 11 חיפה     054‐4852312

21355 ראובן אברהם 21354691 reuven_avram@ya מרטין בובר 11 חיפה     054‐4852312

21356 אפי קנטי 14014765 efi@caneti.co.il השיקמה 18/2 כפר סבא 44500   777057061 5.25E+08

21357 אפי קנטי 14014765 efi@caneti.co.il השיקמה 18/2 כפר סבא 44500   777057061 5.25E+08

21358 יניב ביטון 33975269 bitonish@gmail.co הנביאים 56 קרית אתא 28000   507971286

21359 יניב ביטון 33975269 bitonish@gmail.co הנביאים 56 קרית אתא 28000   507971286

21360 אלון אמסלם 25111071 amsalem.alon@gm הנבל 3 דירה 8 מעלה אדומ 90610   542402144 25356893

21361 שרה חזי 42054759 sarahezi@gmail.co שטרן 35/3 ירושלים 96750   02‐9410347 052‐74903

21362 יאיר ולנר 53517991 yairwellner@gmai כפר בלום כפר בלום 12150   04‐6948723 5.48E+08

21363 יונה בר אוריין 62325816 yborian@bezeqint הגפן נ"א 18 יהוד 60190   35337260 5.48E+08 35337260

21364 קרן הולץ 3.1E+08 karenholtz@gmail בית הכרם 20 ירושלים 96343   26535811 5.22E+08 26537664



21365 קרן הולץ 3.1E+08 karenholtz@gmail בית הכרם 20 ירושלים 96343   26535811 5.22E+08 26537664

21366 דרור שמש 32529372 drorshem@gmail. שמעון בן צבי 1 גבעתיים 53630   524341712

21367 משה לוטרמן 6345052 loterman@yahoo. אשר ברש 6 הרצליה 46366   773506560 5.08E+08

21368 משה לוטרמן 6345052 loterman@yahoo. אשר ברש 6 הרצליה 46366   773506560 5.08E+08

21369 ליאור בן‐אריה 32304370 lior_ba@hotmail.c הכפר 9 קרית אונו 55525   054‐2474228 050‐20999

21370 שלומי אמר 28840973 shlomia@raviv.com חוחית 34 באר שבע     773417629 5.07E+08

21371 אליהו מדר 64172356 rachel_madar@wa ז'בוטינסקי 4 בת ים 59446   03‐6586643 052‐42828

21372 אליהו מדר 64172356 rachel_madar@wa ז'בוטינסקי 4 בת ים 59446   03‐6586643 052‐42828

21373 יוסף שכטר 11398328 shehter1949@gm השושנים 1/18 נצרת‐עלית 17530   04‐6578995 050‐78689

21374 אלה פישמן 3.07E+08 ella1300fish@gma גבעת שמואהציונות 9 54037   544729886 5.43E+08

21375 אלה פישמן 3.07E+08 ella1300fish@gma גבעת שמואהציונות 9 54037   544729886 5.43E+08

21376 ירון גולדשטיין 33470055 ymgold@walla.co.4/10 רחבת צפת באר שבע     526053979

21377 איגור פרבר 3.14E+08 farber.igor@gmailהר הצופים 3 דיר רחובות 76620   508380487 5.03E+08

21378 קיריל סטפובוי 3.13E+08 kstepovoi@gmail.c רנ"ק 7 חיפה 34362   542001094

21379 אבי מדזינסקי 57145211 magic.avi@gmail.c3 גבעת‐הכלניות רמות מאיר     050‐7364677 08‐935563

21380 אבי מדזינסקי 57145211 magic.avi@gmail.c3 גבעת‐הכלניות רמות מאיר     050‐7364677 08‐935563

21381 אהרון קדוש 68826320 dp16769@gmail.c0/5 יהודה הנשיא קרית אתא 2800   549991296 49901286 49901114

21382 אהרון קדוש 68826320 dp16769@gmail.c0/5 יהודה הנשיא קרית אתא 2800   549991296 49901286 49901114

21383 אלישקאשוילסימה 14407837 sima0103@walla.c ביאליק 38/31 אשדוד 77632   544894489 5.45E+08

21384 אלישקאשוילסימה 14407837 sima0103@walla.c ביאליק 38/31 אשדוד 77632   544894489 5.45E+08

21385 אליהו מזרחי 74609 elimeital39@walla יעקב יהשוע 6 ירושלים 97550   02‐6565265 5.23E+08

21386 אליהו מזרחי 74609 elimeital39@walla יעקב יהשוע 6 ירושלים 97550   02‐6565265 5.23E+08

21387 אליהו מזרחי 74609 elimeital39@walla יעקב יהשוע 6 ירושלים 97550   02‐6565265 5.23E+08

21388 שולים בר 3.11E+08 barshulim@walla. מעלה הגת13\6 אשקלון 78228   546365166 5.45E+08 86735599

21389 שולים בר 3.11E+08 barshulim@walla. מעלה הגת13\6 אשקלון 78228   546365166 5.45E+08 86735599

21390 נמרוד שגיא 24650137 shacharsl97@gma מרומית 12 להבים 85338   548882139

21391 נמרוד שגיא 24650137 shacharsl97@gma מרומית 12 להבים 85338   548882139

21392 עידית ורון 66730151 idithf@gmail.com6, 46 ההסתדרות גבעתיים 53526   545467520 5.78E+08

21393 גלינה וישקו 3.19E+08 foxyfoxy@mail.ru קדיש‐לוז65/4 קרית ‐מןצק 26407   526555817

21394 מרינה פטולקו 3.14E+08 marina4o@gmail.c צה"ל 21 חיפה     525772496 5.72E+09

21395 מרינה פטולקו 3.14E+08 marina4o@gmail.c צה"ל 21 חיפה     525772496 5.72E+09

21396 מיכאל גולניק 3.21E+08 golnikm@gmail.co שמואל הנביא 8 אשדוד     054‐5920313

21397 מיכאל גולניק 3.21E+08 golnikm@gmail.co שמואל הנביא 8 אשדוד     054‐5920313

21398 מיכאל גולניק 3.21E+08 golnikm@gmail.co שמואל הנביא 8 אשדוד     054‐5920313

21399 מיכאל גולניק 3.21E+08 golnikm@gmail.co שמואל הנביא 8 אשדוד     054‐5920313

21400 מיכאל גולניק 3.21E+08 maiki_m@mail.ru 8 הנביא שמואל אשדוד 054‐5920313

21401 מיכאל גולניק 3.21E+08 maiki_m@mail.ru שמואל הנביא 8 אשדוד     054‐5920313

21402 שרה בית אל 22996789 betelsara@gmail.c השקדים 48 קרית טבעון 36000   49532043 5.27E+08

21403 שרה בית אל 22996789 betelsara@gmail.c השקדים 48 קרית טבעון 36000   49532043 5.27E+08

21404 אמיר שחר 3.03E+08 amir.shahars@gm גבע 3 גבעת זאב     544555072 5.43E+08

21405 אמיר שחר 3.03E+08 amir.shahars@gm גבע 3 גבעת זאב     544555072 5.43E+08

21406 שחר נקש 3.02E+08 dj_nakash007@wa20/8 בני ישראל אילת     502923337

21407 שחר נקש 3.02E+08 dj_nakash007@wa20/8 בני ישראל אילת     502923337

21408 עודד קלם 27905702 odedklemm@013. כוכב הים 37 חופית     054‐4585689

21409 עודד קלם 27905702 odedklemm@013. כוכב הים 37 חופית     054‐4585689

21410 איגור יוטקין 3.09E+08 yutkini@gmail.com ויצמן 25 תל אביב 64239   502100120 36093139 36093138

21411 איגור יוטקין 3.09E+08 yutkini@gmail.com ויצמן 25 תל אביב 64239   502100120 36093139 36093138

21412 אמיר בכר 65965535 a_t_b@walla.com דרייפוס 4 חיפה     777646754 5.09E+08

21413 אמיר בכר 65965535 a_t_b@walla.com דרייפוס 4 חיפה     777646754 5.09E+08

21414 אמיר בכר 65965535 a_t_b@walla.com דרייפוס 4 חיפה     777646754 5.09E+08

21415 אמיר בכר 65965535 a_t_b@walla.com דרייפוס 4 חיפה     508545735 7.78E+08

21416 דניאל למברג 39684345 danilemberg@yah07 האחלמה גילה גילה 93844   508373106

21417 דניאל למברג 39684345 danilemberg@yah07 האחלמה גילה גילה 93844   508373106

21418 eilat baras 33595786 eilat.baras@gmail בן גוריון 36/9 רמת השרון 47321   546998355

21419 חגית כהן 28009900 carmiel@ybm.org. מצפה נבו 50/4 מעלה אדומ 98410   25352448 5.07E+08

21420 חגית כהן 28009900 carmiel@ybm.org. מצפה נבו 50/4 מעלה אדומ 98410   25352448 5.07E+08

21421 אולג שטולברג 3.09E+08 osh_il@yahoo.comמאיר הרמן 33 די נס ציונה 74014   547802105

21422 רז דוד 66003104 razd82@gmail.com18/2 נחל מאור בית שמש     29916072 5.07E+08 29916072

21423 אנס מקאלדה 26516963 ahmad_king1986@ ויצמן באקה 30100   524610055 5.25E+08

21424 אנס מקאלדה 26516963 ahmad_king1986@ ויצמן באקה 30100   524610055 5.25E+08

21425 משה רוזוליו 56040819 mrozolio@imi‐isra החצבים 98 רמת ישי 30095   523678065

21426 טוביה פיסינגר 31585706 tptptp2@walla.co סנהדרין 8א ירושלים     504291581

21427 טוביה פיסינגר 31585706 tptptp2@walla.co סנהדרין 8א ירושלים     504291581

21428 ערן ענבר 34840744 eran_inbar@hotm אשר 10 נתניה 42524   523754545 46350019

21429 קרן לסקי 38735809 laskimenke@gmai גדות גדות 12325   054‐2160810

21430 שמואל דהן 57670069 shmuel_dahann@ המשושים 7/2 חריש 37861   779511095 5.04E+08

21431 רחל מלכה 27725506 rachelmal@matavרח 'טשרניחובסק באר שבע 84366   08‐6279627 5.08E+08 89237041

21432 טלילה מור 4249751 talimor@012.net.i ת.ד.211 מושב עין יע 25135   778100280 5.23E+08 7.78E+08

21433 עדי טויסטר 22054258 adi@toister.net יקנעם עיליתאכזיב 7/2 20692   544858102

21434 דורון אפרמיאן 58371139 dorona@cc.huji.ac יוחאי בן נון 10א ירושלים     508573945

21435 שלום גל 24461469 shalom.gal@gmailיאיר שטרן 7 דירה הרצליה 46412   547722653

21436 שלום גל 24461469 shalom.gal@gmailיאיר שטרן 7 דירה הרצליה 46412   547722653

21437 יעקב מוזיקנט 15894413 ymuzikant@gmail איינשטיין 24/25 לוד 71362   052‐6270406 077‐32704

21438 יעקב מוזיקנט 15894413 ymuzikant@gmail איינשטיין 24/25 לוד 71362   052‐6270406 077‐32704

21439 דרור מרחיב 58621293 dror@drory.name האורגים 5 חולון 58855   03‐5568875 35583599

21440 דרור מרחיב 58621293 dror@drory.name האורגים 5 חולון 58855   03‐5568875 35583599

21441 יוסי מנדל 65408296 yosi.mandel@gma חניתה 3 גבעת אלה 36520   04‐6515656 054‐99916

21442 שני אמר 3.08E+08 eee1967@walla.co הרב עוזיאל 16 קרית אתא     777775213

21443 שני אמר 3.08E+08 eee1967@walla.co הרב עוזיאל 16 קרית אתא     777775213

21444 משה כץ 68294982 moshek@palbam. האביב 13 עפולה 18329   04‐6594065 054‐79568

21445 אדוה מאיר 36818250 advavushit@walla סוקולוב 8/2 רמת גן     526877556

21446 rahamim yeheskel 51598142 yrahamim@iai.co. מבצע הראל 45 ראשל"צ 75443   03‐9528146 5.28E+08



21447 rahamim yeheskel 51598142 yrahamim@iai.co. מבצע הראל 45 ראשל"צ 75443   03‐9528146 5.28E+08

21448 rahamim yeheskel 51598142 yrahamim@iai.co. מבצע הראל 45 ראשל"צ 75443   03‐9528146 5.28E+08

21449 הרצל אפרים 50617851 efi.efraim@gmail.c13 דואר נה האמושב נס הרים 99885   504446409 5.27E+08

21450 הרצל אפרים 50617851 efi.efraim@gmail.c13 דואר נה האמושב נס הרים 99885   504446409 5.27E+08

21451 אורנה כהן 27129808 ornagil@bezeqint. פרץ קרית ים 29014   577590163

21452 אורנה כהן 27129808 ornagil@bezeqint. פרץ קרית ים 29014   577590163

21453 פרננד קירנברג 12301578 kirn@netvision.ne מבצע שלמה 29 ראשל"צ 75437   03‐9625919 5.24E+08

21454 פרננד קירנברג 12301578 kirn@netvision.ne מבצע שלמה 29 ראשל"צ 75437   03‐9625919 5.24E+08

21455 שמוליק מנגן 58398298 shmulikmangan@ פלמח 58 ירושלים 92583   544465800

21456 יעקב ליסקר 3.18E+08 ylisker@hotmail.co המכבים 40 בני ברק     506664910

21457 מנחם גנוט 39033154 meni2010@gmail.המכבים 68 כניסה בני ברק 51282   547882743 7.77E+08

21458 מנחם גנוט 39033154 meni2010@gmail.המכבים 68 כניסה בני ברק 51282   547882743 7.77E+08

21459 anatoly tseitlin 3.17E+08 tseytlinag@gmail.csd.hatsionut1/5pardes‐han 37059   526841423 7.75E+08

21460 anatoly tseitlin 3.17E+08 tseytlinag@gmail.csd.hatsionut1/5pardes‐han 37059   526841423 7.75E+08

21461 סימון הרוש 26882456 simonharosh@wa זבולון 9/7 קרית אתא 28503   507119003 48441184

21462 סימון הרוש 26882456 simonharosh@wa זבולון 9/7 אתא קרית 28503   507119003 48441184

21463 רוני שטכל 24068900 mitsuko@bezeqin אליהו הנביא 25 הוד השרון     057‐8189911

21464 anna khavkin 3.1E+08 mirakh01@gmail.c בר ניסן 37 באר שבע     548882366

21465 anna khavkin 3.1E+08 mirakh01@gmail.c בר ניסן 37 באר שבע     548882366

21466 יפים קציה 3.14E+08 pokupkionline@gm32 יהודה הימית תל אביב     525593855 5.26E+08

21467 ברק עינת 23018310 barak_enat@yaho התיכון 20 חיפה 32296   775523165 5.43E+08

21468 משה כץ 68294982 dalia_katz@walla. האביב 13 עפולה 18329   054‐7956866

21469 אלברט חמו 3.12E+08 a.hemmo@laposte ויזל 15 תל אביב 64241   35290664 5.25E+08

21470 אלברט חמו 3.12E+08 a.hemmo@laposte ויזל 15 תל אביב 64241   35290664 5.25E+08

21471 יצחק טולדו 5618038 isaact@bsi.co.il החצב 5 אורנית 44813   054‐4924069 03‐9613737

21472 אלה רסקין 37771581 ella_la@walla.com מפלס359 קיבוץ 79160   86804359 5.46E+08 86804359

21473 אילה דרור 34603795 drorayala@walla.c/1 רפאל בר לביא ירושלים     050‐2336860

21474 Hanan Ben Lulu 29418878 hbenlulu@gmail.c שמואל הנגיד 2 רמת השרון 47295   543141597

21475 אורנית רוט 66407057 rot‐or@hotmail.co יעקב קרול 11 פ"ת     054‐5796977

21476 אורנית רוט 66407057 rot‐or@hotmail.co יעקב קרול 11 פ"ת     054‐5796977

21477 מיטשל שערץ 3.14E+08 mitchell.schertz@ אשכול 6 זכרון יעקב 30900   506617864 46293040

21478 פליקס נסימוב 3.07E+08 felix_nasimov@wa101\2 קיבוץ שריד     525833165

21479 פליקס נסימוב 3.07E+08 felix_nasimov@wa101\2 קיבוץ שריד     525833165

21480 הדר בר‐זכאי 60429867 hadarb_z@hotma העבודה 9 תל אביב     543042299

21481 הדר בר‐זכאי 60429867 hadarb_z@hotma העבודה 9 תל אביב     543042299

21482 יורי יפרמוב 3.09E+08 uuu000@tut.by 19 שימרון קצרין 12900 507769926

21483 יניב ג'ורג' 37613155 yaniv.george@gm3 מרבד הקסמים חולון 58845   054‐9932939

21484 יובל בר 25342973 ybar10@gmail.com מוהליבר 52/8 יהוד 56000   502244549

21485 אורית הראל 40717332 orit_aitan@walla.c דולב 294 דולב     29972250

21486 ישראל רפפורט 3.03E+08 Yisrap@Gmail.com תקוע תקוע 90908   526071077 7.73E+08

21487 דמיטרי בורמנקו 3.1E+08 oks5344@list.ru ראש פינה 26‐12 אשדוד 77643   545388970 5.45E+08

21488 דמיטרי בורמנקו 3.1E+08 oks5344@list.ru ראש פינה 26‐12 אשדוד 77643   545388970 5.45E+08

21489 רונן פלג 52026523 rpeleg11@gmail.c רימלט 8 רמת גן 52281   36744201 5.47E+08

21490 רונן פלג 52026523 rpeleg11@gmail.c רימלט 8 רמת גן 52281   36744201 5.47E+08

21491 מאיה נשר 34049171 nesherpr30@wallaרחבת שמגר הש באר‐שבע 84791   524824948 5.42E+08

21492 מאיה נשר 34049171 nesherpr30@wallaרחבת שמגר הש באר‐שבע 84791   0776540+654 5.42E+08

21493 עידו בר‐אילן 28625630 iddobi@gmail.com שריד 1 שריד 36589   054‐9990871

21494 Andrei Zinenko 3.17E+08 andrei@maytronic קיבוץ יזרעאקיבוץ יזרעאל 19350   52‐3756150 04‐659842

21495 ססיל לסרי 22231047 cecil@ashdod.mun33/5 העצמאות אשדוד     88656137 5.28E+08

21496 ססיל לסרי 22231047 cecil@ashdod.mun33/5 העצמאות אשדוד     88656137 5.28E+08

21497 לידור שורצמן 3.01E+08 ls10ls@bezeqint.n מגשימים חיבת ציון 38885   052‐4642025 054‐28003

21498 מירה הוכהאוזר 24053860 uri.ho@bezeqint.n נחום קסלמן 3 רחובות     507805241 08‐9400473

21499 מירה הוכהאוזר 24053860 uri.ho@bezeqint.n נחום קסלמן 3 רחובות     507805241 08‐9400473

21500 מלי חביב 25414020 malituli@hotmail. גוש עציון 3/3 באר שבע     052‐5703638 08‐627277 08‐6651123

21501 מלי חביב 25414020 malituli@hotmail. גוש עציון 3/3 באר שבע     052‐5703638 08‐627277 08‐6651123

21502 ניצן צדוק 24654360 iris99@bezeqint.n צה"ל 18 קרית אונו 55900   773331995

21503 ניצן צדוק 24654360 iris99@bezeqint.n צה"ל 18 קרית אונו 55900   773331995

21504 מרים שביט 40172363 zivanshavit@gmai ד.נ .מודיעין טלמון 71937   02‐9709025 5.09E+08

21505 ארז טרודל 58709403 ert@shefayim.org שפייםקיבוץ שפיים קיבוץ 60990   052‐5017804 09‐952314

21506 ארז טרודל 58709403 ert@shefayim.org שפייםקיבוץ שפיים קיבוץ 60990   052‐5017804 09‐952314

21507 ניקולאי ססין 3.21E+08 sasin1@walla.com יוספט\ל 18\80 ק.אתא     525841801

21508 ניקולאי ססין 3.21E+08 sasin1@walla.com יוספט\ל 18\80 ק.אתא     525841801

21509 ניקולאי ססין 3.21E+08 sasin1@walla.com יוספטל 80 ק.אתא     525841801

21510 Ora Alexander 13380076 srul_ora@shomratKibbyutz ShomrKibbutz Sh 25218   04‐9854703 54614791

21511 אלדד שאו 50624360 eldad@eldadshaw הגפן 57 רמת השרון 47283   522993355 35499997 35477272

21512 יוני זילברברג 66690421 yoni543@gmail.co יצחק שדה 20 רעננה     97711417 5.27E+08

21513 יוני זילברברג 66690421 yoni543@gmail.co יצחק שדה 20 רעננה     97711417 5.27E+08

21514 זויה רויטמן 3.05E+08 zr_13@yahoo.com אריה לוין 9 רמלה     526158134

21515 זויה רויטמן 3.05E+08 zr_13@yahoo.com אריה לוין 9 רמלה     526158134

21516 Leonard zokaim 3.04E+08 leonzakaim@gmai הרצליה פיתדויד המלך 106     505929073

21517 Leonard zokaim 3.04E+08 leonzakaim@gmai הרצליה פיתדויד המלך 106     505929073

21518 חנה שמוחי 52236148 samohi@zahav.ne מרווה 8 קרית טבעון 36532   779231880 5.1E+08

21519 איסק ליסטגאוס 11083953 listgausi@gmail.co גרינשפן 13/35 ראשון לציון     03‐9580865 057‐49480

21520 אורנה נפתלי 27260520 ornaft@yahoo.comכצנלסון 23 , כניס הרצליה 46290   052‐8056339

21521 אורי ביטון 28058048 cturhtk@gmail.com11/17 בן קיסמא בית שמש 99578   052‐7672244 02‐999070

21522 אורי ביטון 28058048 cturhtk@gmail.com11/17 בן קיסמא בית שמש 99578   052‐7672244 02‐999070

21523 יהודה קלינברגר 50511690 udi.kleinberger@g48/46 בר כוכבא ירושלים 97875   02‐6714485 054‐47840

21524 אלי בן שעיה 12378501 ebenshaya@gmail הר נטופה 647 מכבים 71908   08‐9264364 052‐68824

21525 יצחק סיטניצקי 17535410 i193@walla.com תבור 28/2 כרמיאל 21932   49882323

21526 יצחק סיטניצקי 17535410 i193@walla.com תבור 28/2 כרמיאל 21932   49882323

21527 גבריאל רבי 3.1E+08 grabi@netvision.n אגסי 32 ירושלים 93877   26518459

21528 Assaf Karpol 25422262 assaf.karpol@gma12 Haanafa Tel Mond 40600   054‐2300242



21529 אורלי מוטעי 33451741 orli‐mo@hotmail.c ברנר 7/4 באר שבע 84295   774334455 5.06E+08

21530  ראובן ילוו 15821044 reuven044@013.n שמואלזון 5/14 חדרה     544326154

21531 רינה בר אדון 3118312 rina‐bar@bezeqint ברנדס 20 רעננה 43358   09‐7747378 054‐64835

21532 רינה בר אדון 3118312 rina‐bar@bezeqint ברנדס 20 רעננה 43358   09‐7747378 054‐64835

21533 דניאל פרץ 12305181 dp54321@walla.co מצדה 81 אשדוד     506617287 88687102

21534 דניאל פרץ 12305181 dp54321@walla.co מצדה 81 אשדוד     506617287 88687102

21535 אבי כהן 31670789 AVICOHEN6@beze שלום עליכם 32 קרית אתא     48446445 5.78E+08

21536 אדם אורן 39048418 adamoren@gmail רח 'מוסינזון 5 די תל אביב 62965   547778847

21537 לאוניד טלרמן 3.12E+08 leo_tel@hotmail.c השקמה 7 בת ים     03‐5534088 5.46E+08

21538 לאוניד טלרמן 3.12E+08 leo_tel@hotmail.c השקמה 7 בת ים     03‐5534088 5.46E+08

21539 רונן בדיחי 59182972 badichi@epsilor.co יונתן 51 אלעזר 90942   02‐9932349 054‐69199

21540 רונן בדיחי 59182972 badichi@epsilor.co יונתן 51 אלעזר 90942   02‐9932349 054‐69199

21541 רונן בדיחי 59182972 badichi@epsilor.co יונתן 51 אלעזר 90942   02‐9932349 054‐69199

21542 אמנון גדעוני 23055403 amnongi14@gmai אהרונוביץ 4/4 כפר סבא 44452   97657686 5.23E+08

21543 אמנון גדעוני 23055403 amnongi14@gmai אהרונוביץ 4/4 כפר סבא 44452   97657686 5.23E+08

21544 אליה וולפמן 3.01E+08 eliyavtamar@gma ‐ שילה 448   546343872 5.23E+08

21545 אליה וולפמן 3.01E+08 eliyavtamar@gma ‐ שילה 448   546343872 5.23E+08

21546 יניב רווח 33574492 yanivr76@walla.co0 עובדיה אברהם נתניה     504490408

21547 אסי כהן 25470345 asicohen@gmail.cקיבוץ רמת הכובש קיבוץ רמת  44930   505444221

21548 אסי כהן 25470345 asicohen@gmail.cקיבוץ רמת הכובש קיבוץ רמת  44930   505444221

21549 אדם בלומנברג 3.01E+08 adam.blumenberg בן יהודה 14 רעננה 43227   578192409 5.45E+08

21550 אירה שיקנוב 3.14E+08 jeny2006@012.ne יצחק רבין 62 חדרה     525435775 5.07E+08

21551 טרזה יששכר 3.04E+08 tereza23@walla.co הרצל 1120/2 בית שמש 99031   526876070

21552 חן פרג'ון 3.05E+08 chen_farjon11@h שפייםשפיים 00 קיבוץ 60990   526033547

21553 חן פרג'ון 3.05E+08 chen_farjon11@h שפייםשפיים 00 קיבוץ 60990   526033547

21554 קורינה הרטמן 15608441 corinahartman@g7 רח 'עלית הנוער תל אביב 67450   050‐4057225 050‐44421 03‐9253104

21555 גיא וינברג 27166289 guy@chartsx.com האלונים 12 נתניה 42565   508777016 5.45E+08

21556 רונן עבדו 27320696 LAKERDA5@WALL שא נס 11 באר יעקב     778200053 5.47E+08

21557 אילת עדות 3299278 erez.trodel@netaf שפייםקיבוץ שפיים קיבוץ 60990   99523553 99523407

21558 Csaba Rada   csaba.rada@corvinKovshei KatamoJerusalem     546363981

21559 amir kirshner 43050681 amir_kirshner@ho פיקאסו 12 קרית אתא     549004365

21560 טוביה קנוף 2E+08 tuvya2@walla.co.i/4 אהרון אשכולי ירושלים 97230   775011455 5.06E+08

21561 טוביה קנוף 2E+08 tuvya2@walla.co.i/4 אהרון אשכולי ירושלים 97230   775011455 5.06E+08

21562 הדס בירנבאום 34543090 hadas962@gmail.c0 גבעת האולפנה בית אל 90631   29978962 5.28E+08 29978962

21563 הדס בירנבאום 34543090 hadas962@gmail.c0 גבעת האולפנה בית אל 90631   29978962 5.28E+08 29978962

21564 אלון ביאנקו 57871444 bianco@zahv.net. 27 היסוד קרן חיפה 522613913

21565 אלון ביאנקו 57871444 bianco@zahv.net. קרן היסוד 27 חיפה     522613913

21566 גיל קידר 22367262 gil‐k@hotmail.com עשהאל 10 תל אביב 69083   052‐2237632

21567 גיל קידר 22367262 gil‐k@hotmail.com עשהאל 10 ת"א 69083   052‐2237632

21568 anat scheffer 51204865 anat.scheffer@gm צאלים 19 רמת אפעל 52960   050‐6243436 03‐938333

21569 סביל פרידברג 3.07E+08 abrahadabra@gm גלבוע 6 דירה 7 גבעתיים     054‐8018979

21570 דודי סלק 58830936 selek10@walla.co אלמוג 11 שמשית 17906   46021872 5.04E+08

21571 צורית ברק 29403672 tsuritb@gmail.com ערבה 1 נשר     545737802

21572 קובי אלקיים 3.02E+08 kobielk88@hotma ארלוזורוב 6 לוד     542472127

21573 יצחק ספיר 38240768 orile1@netvision.n שני 27 רחובות     578135273

21574 גיא ברנהולץ 35822063 adrinichrom@hotm טופז 29 עדי 17940   504611611 5.05E+08

21575 אדם אהרן 32924060 adam.aharon@gm אל על 4 הרצליה 46588   544308609

21576 אדם אהרן 32924060 adam.aharon@gm אל על 4 הרצליה 46588   544308609

21577 תמי זייפרט 12226122 tamiseifert@gmai ברזאני 11 תל אביב 69121   528335026

21578 רמי טובי 27779503 ramitoobi@gmail. הרחבה 100 כפר מנחם     050‐6775906 057‐81574

21579 נורית יעקבי 25550476 dudu55@barak.ne משעול עוזרד ירושלים     052‐8668615

21580 נורית יעקבי 25550476 dudu55@barak.ne משעול עוזרד ירושלים     052‐8668615

21581 אופיר למל 66638396 hoziel@gmail.com25 טשרניחובסקי תל אביב יפ     508322783

21582 ילנה לופטין 3.07E+08 alona83@gmail.co עציון 22 פרדס חנה 3703  

21583 טניה קוגן 3.14E+08 taniddo@gmail.coפייר קניג 9 דירה חולון 58318   0547‐575792 0547‐5757

21584 טניה קוגן 3.14E+08 taniddo@gmail.coפייר קניג 9 דירה חולון 58318   0547‐575793 0547‐5757

21585 דנה ריבנר 32014581 ribnerdana@gmai אמזלג 12 תל אביב 65148   542472000

21586 גיא פיינברג 25490210 feinbergguy@gmaגבעת חיים אגבעת חיים איחוד     549001663

21587 גיא פיינברג 25490210 feinbergguy@gmaגבעת חיים אגבעת חיים איחוד     549001663

21588 מרינה יורצ'נקו 3.24E+08 manechka84@wa המעפילים 8 חולון 58236   054‐7828456

21589 יוסי אדיב 610931 yanirj@gmail.com קיבוץ גלויות 4 הוד השרון     97433530 5.45E+08

21590 עומר מצליח 39296371 ome_maz@walla.c בר אילן 14 רעננה 43701   052‐5528032

21591 עומר מצליח 39296371 ome_maz@walla.c בר אילן 14 רעננה 43701   052‐5528032

21592 דאוד חטאר 58957630 daoos64@smile.ne רח '1 בית 5 ירכא 24967   49966331 5.1E+08 49969974

21593 גלעד קונסקר 32016008 gkonsker@gmail.c שרת 12 קרית טבעון     502056385 48545996

21594 דוד כרמיאל 3.01E+08 dvdcarmiel@gmai110 שיר השירים אלקנה     546304272

21595 גלעד קונסקר 32016008 gkonsker@gmail.c שרת 12 קרית טבעון     502056385 48545996

21596 לילך משה 34039149 lilach_db@walla.c יקנעם עיליתחרמון 33/2     526898155

21597 לילך משה 34039149 lilach_db@walla.c יקנעם עיליתחרמון 33/2     526898155

21598 איתן סהר 32284325 eitansahar@bezeq השופטים 59/8 רמת השרון     546660887 5.45E+08

21599 איתן סהר 32284325 eitansahar@bezeq השופטים 59/8 רמת השרון     546660887 5.45E+08

21600 valera igel 3.12E+08 valery120@walla.c הזית 12 קציר 37861   46253612 5.45E+08

21601 שלומי בלפר 54258678 shlo2000@netvisio ארלוזורוב פתח תקוה 49408   547557759 5.45E+08

21602 יריב שחר 22845846 yariv.shahar@gma ה 'באייר 46 ראש העין 48056   052‐7957800

21603 אורית מרגוליס 31781933 oritdimant@yahoo נווה מץ 9 רחובות 76100   89346558 5.49E+08

21604 אורית מרגוליס 31781933 oritdimant@yahoo נווה מץ 9 רחובות 76100   89346558 5.49E+08

21605 Marc Annis 3.27E+08 MARCANNIS@HotBeit Yosef 7B Hashmona 73127   542139500

21606 Marc Annis 3.27E+08 MARCANNIS@HotBeit Yosef 7B Hashmona 73127   542139500

21607 קונסטנטין גנשין 3.07E+08 costa37@gmail.co תל חי 26/6 כפר סבא 44456   544247989

21608 רפאל בוזו 55044234 bozorafi@netvisioפרופ 'חיים גבריה ירושלים 97821   052‐5539350 02‐585190 02‐5851901

21609 רפאל בוזו 55044234 bozorafi@netvisioפרופ 'חיים גבריה ירושלים 97821   052‐5539350 02‐585190 02‐5851901

21610 יעקב גבאי 57440653 disjack@gmail.com החשמונאים 7 בני ברק 51262   505211744 35700851



21611 יעקב גבאי 57440653 disjack@gmail.com החשמונאים 7 בני ברק 51262   505211744 35700851

21612 ישי בורק 32042442 tyburke@hotmail. נחל מאור 2/7 בית שמש 99623   29921150 5.27E+08 29921149

21613 מירה קרבלו 59642280 ak077@walla.com מבשרת ציוןברוש 21 א' 90805   545692110

21614 מקסים אינדנבאום 3.07E+08 forxigan@gmail.co החלוץ 7ב' רחובות     050‐8953018 054‐47614

21615 ח ג 1.23E+08 x@x.com 112 ח     04‐8888888

21616 רן הורודי 55404966 horodi@kadarim.o קדרים 1 קדרים 12390   054‐6757570

21617 רן הורודי 55404966 horodi@kadarim.o קדרים 1 קדרים 12390   054‐6757570

21618 gil haim 65923005 jinji21@gmail.comהרב מימון 8 דירה הרצליה     546857788

21619 מחמד עומרי 33027160 omary_moha@yah כפר צנדלה פר צנדלה 19353   524750013

21620 אופיר הררי 36335099 harario@gmail.com וורמיזה 10 תל אביב 62642   527727997

21621 אורן קנר 66376591 kaneroren@walla. שושנים 14 כרמיאל 20100   506954544

21622 צבי )ג'ורג'( אקר 64704919 gecker@netvision נתיב חן 33/40 חיפה 32688   04‐8231437 0544‐8338 04‐8231149

21623 צבי )ג'ורג'( אקר 64704919 gecker@netvision נתיב חן 33/40 חיפה 32688   04‐8231437 0544‐8338 04‐8231149

21624 וולקון מיקי 50965946 volkon@rmk.co.il אין 00 קיבוץ רמת  44930   050‐2100935 050‐53709

21625 וולקון מיקי 50965946 volkon@rmk.co.il אין 00 קיבוץ רמת  44930   050‐2100935 050‐53709

21626 יניב קופלמן 28008712 yaniv_1999@yaho משמרת 300 משמרת 40695   544995423

21627 יניב קופלמן 28008712 yaniv_1999@yaho משמרת 300 משמרת 40695   544995423

21628 אלכס טריגוב 3.06E+08 galtex@gmail.com יקנעם עיליתנחל שורק 12/6 20692   545909231 49597584

21629 לירן בר 27849397 liran.barr@gmail.c התזמורת 50/9 ראשון לציון 75573   054‐5364364

21630 אילה הראל 46229514 ayalashohat@hotm האלון 195 הר אדר     522625540 5.47E+08

21631 אילה הראל 46229514 ayalashohat@hotm האלון 195 הר אדר     522625540 5.47E+08

21632 אמיר לוסקי 36314326 lousky17@walla.co סוקולוב 55 רמת השרון     524365340

21633 אמיר לוסקי 36314326 lousky17@walla.co סוקולוב 55 רמת השרון     524365340

21634 inmar tzemach 37271103 inmar32@yahoo.c טירת צבי 9 ראשון לציון     578110664

21635 טטיאנה פנטליאט 3.14E+08 joseph573s@gmaiעוזיהו המלך20 ד באר שבע 84533   546463642 7.78E+08

21636 טטיאנה פנטליאט 3.14E+08 tanya‐pan@yandeעוזיהו המלך20 ד באר שבע 84533   546463642 7.78E+08

21637 טטיאנה פנטליאט 3.14E+08 tanya‐pan@yandeעוזיהו המלך20 ד באר שבע 84533   546463642 7.78E+08

21638 עזריאלה בן שלוש 23023138 azribs@gmail.com5/3 הרבי מורז'ין רמת גן     542814560

21639 עזריאלה בן שלוש 23023138 azribs@gmail.com5/3 הרבי מורז'ין רמת גן     542814560

21640 בן זקן יוסף 69083889  itzik_bb@hotmail אלול 1/21 אשדוד     545865354 88653547

21641 בן זקן יוסף 69083889  itzik_bb@hotmail אלול 1/21 אשדוד     545865354 88653547

21642 בן‐ציון לופו 68786656 bentzyl@gmail.com41 הגדוד העברי קרית חיים 26305   04‐8723290 054‐59212

21643 בן‐ציון לופו 68786656 bentzyl@gmail.com41 הגדוד העברי קרית חיים 26305   04‐8723290 054‐59212

21644 ערן קייסמן 35736065 eran.keizman@gm קיבוץ ניר יצחק קיבוץ ניר יצ 85455   524269072 7.22E+08

21645 יואב וימסנר 59082578 yoav@mirabel.co. ספיר 46 זכרון יעקב 30900   052‐5312470 04‐639032

21646 yehuda lahav 25222183 yehudal@netex.cotnbui 1 jhpv 546775305

21647 yehuda lahav 25222183 yehudal@netex.cotnbui 1 jhpv     546775305

מיכאל אנג'ל21648 סאיג 33155375 ma1_sayegh@hot אבן רשד 19 תל אביב יפ     526591778

מיכאל אנג'ל21649 סאיג 33155375 ma1_sayegh@hot אבן רשד 19 תל אביב יפ     526591778

21650 ענת טל 38802575 anatal7@yahoo.co צורית 14 יבנה 81610   547626878

21651 ענת טל 38802575 anatal7@yahoo.co צורית 14 יבנה 81610   547626878

21652 נועה לונדון 37149861 noitalondon@gma האלונים 184 אמירים 20115   052‐4866543

21653 אלינור דפני 32878852 www.elishnaider@50 מבצע נחשון כרמיאל     542100401 5.42E+08

21654 אלינור דפני 32878852 www.elishnaider@50 מבצע נחשון כרמיאל     542100401 5.42E+08

21655 עידו קורן 37391562 koren_ido@yahoo הקוצר 7 רמת השרון     054‐9797329

21656 עמית קלינגר 7425648 kalmank@walla.co ספיר 10      

21657 עמית קלינגר 7425648 kalmank@walla.co ספיר 10 רמת אפעל     545611131

21658 ולדימיר סורוקה 3.07E+08 vsoroka@gmail.co יונת הבר 11 כרמיאל 21724   546976311 5.43E+08

21659 יהודה לוי 23023732 yudayuda@gmail. ת.ד .107 עין‐עירון 37910   04‐6230920 054‐78730

21660 יהודה לוי 23023732 yudayuda@gmail. ת.ד .107 עין‐עירון 37910   04‐6230920 054‐78730

21661 אופיר למל 66638396 hoziel@gmail.com25 טשרנחובסקי ת"א     508322783

21662 Alexander Fishman 4.58E+08 baylom@yahoo.co אבא הלל סילבר חיפה     79037548799 5.45E+08

21663 Alexander Fishman 4.58E+08 baylom@yahoo.co אבא הלל סילבר חיפה     79037548799 5.45E+08

21664 אורן בראל 36942928 oranbarel@gmail. מנדס 65 רמת גן 52653   542433314

21665 אורן בראל 36942928 oranbarel@gmail. מנדס 65 רמת גן 52653   542433314

21666 איל טדי הראל 22532964 hareleyal@bezeqi2/18 דרך האילות גני תקווה 55900   03‐7161666 050‐77050

21667 דניאל פרל 3.13E+08 perelort@walla.coגילון ‐ד.נ .משגב גילון 20103   545502137

21668 דניאל פרל 3.13E+08 perelort@walla.coגילון ‐ד.נ .משגב גילון 20103   545502137

21669 אופיר מלכה 49172919 ofirma@gmail.com הנרקיס 20 כפר יונה 40300   528524014 5.28E+08

21670 מיכאל בסל 57568636 basalm@gmail.com 2 כפר יאסיף 24908   545703388 49563388 49968015

21671 יפית טסלר‐דנה 38259396 yafitt@013.net המצפה 21 שוהם 60850   050‐2528352 5.08E+08

21672 יפית טסלר‐דנה 38259396 yafitt@013.net המצפה 21 שוהם 60850   050‐2528352 5.08E+08

21673 משה ויזל 53310488 moish2000@gmai גמלא 21 כרמיאל 21950   544833174

21674 Ester Shelubski 7323967 monipar@verizon Balfour 48 Tel‐Aviv     03‐5609072

21675 Ester Shelubski 7323967 monipar@verizon Balfour 48 Tel‐Aviv     03‐5609072

21676 Ester Shelubski 7323967 monipar@verizon Balfour 48 Tel‐Aviv     03‐5609072

21677 Ester Shelubski 7323967 monipar@verizon Balfour 48 Tel‐Aviv     03‐5609072

21678 Ester Shelubski 7323967 monipar@verizon Balfour 48 Tel‐Aviv     03‐5609072

21679 אלעד רובמן 33223413 eladrobman@gma1/13 נחום קסלמן רחובות 76573   502657660 89453048

21680 אלעד רובמן 33223413 eladrobman@gma1/13 נחום קסלמן רחובות 76573   502657660 89453048

21681 אורית גלברט 4816997 gelbarti@walla.co הציונות 29/8 חולון 58514   03‐6518233 5.26E+08

21682 מרגריטה ריידרמן 3.13E+08 mreiderman@gma רח 'לבנון צבי ירושלים 97815   050‐3754‐795

21683 אוהד חורב 28629954 ohad‐h@ycd.net המרווה 8 בנימינה 30500   054‐3155824 04‐618073

21684 אוהד חורב 28629954 ohad‐h@ycd.net המרווה 8 בנימינה 30500   054‐3155824 04‐618073

21685 איגור למברג 3.25E+08 razesu1@rambler.5/12 קידוש השם ראשון לציון 75357   054‐5252554

21686 חיים אהרון 50682657 haim.aharon@hot ירושלים 3 עפולה 18000   46523797 5.27E+08 7.72E+08

21687 חיים אהרון 50682657 haim.aharon@hot ירושלים 3 עפולה 18000   46523797 5.27E+08 7.72E+08

21688 שלומי אביחצירא 32368813 kanadlan1@walla. אקסודוס 12/8 אשדוד     08‐8670243 054‐22492 08‐8661406

21689 שלומי אביחצירא 32368813 kanadlan1@walla. אקסודוס 12/8 אשדוד     08‐8670243 054‐22492 08‐8661406

21690 עמליה חלד 8462509 rheled@walla.co.i שלום אש 21 תל אביב     03‐6449422

21691 עמליה חלד 8462509 rheled@walla.co.i שלום אש 21 תל אביב     03‐6449422

21692 חן מושיוב 40868119 henhenhen@ynet הרב נריה 9 ב' ראשון לציון     528907600



21693 מקע קקון 28118610 merik@walla.co.il הציונות 74/20 אשקלון     523297163

21694 מקע קקון 28118610 merik@walla.co.il הציונות 74/20 אשקלון     523297163

21695 מיכאל סילברמן 15416969 michaelsilverman@ קטורה1 קיבוץ 88840   523949579

21696 מיכאל סילברמן 15416969 michaelsilverman@ קטורה1 קיבוץ 88840   523949579

21697 מנדי לביא 68738715 mandy.lavi@gmai הזית 7 עשרת 76858   052‐6132506

21698 מנדי לביא 68738715 mandy.lavi@gmai הזית 7 עשרת 76858   052‐6132506

21699 יעקב פיאלקוב 8658494 its‐ok@barak.net. אצ"ג 10א כפר סבא 44409   09‐7410862 052‐66621 09‐7410862

21700 יעקב פיאלקוב 8658494 its‐ok@barak.net. אצ"ג 10א כפר סבא 44409   09‐7410862 052‐66621 09‐7410862

21701 שמוליק שביט 50658921 shmil1552@gmail חנה סנש 17 יהוד 56256   722127551 5.48E+08 7.22E+08

21702 שמוליק שביט 50658921 shmil1552@gmail חנה סנש 17 יהוד 56256   722127551 5.48E+08 7.22E+08

21703 דב כדורי 53238523 dkaduri@zahav.ne מבשרת ציוןהבושם 8 90805   972‐2‐5335063 972‐2‐5337890

21704 דב כדורי 53238523 dkaduri@zahav.ne מבשרת ציוןהבושם 8 90805   972‐2‐5335063 972‐2‐5337890

21705 חיים שטיינברג 57103814 haimjani@inter.ne בן אליעזר 48 רמת גן 52290   052‐4643679

21706 חיים שטיינברג 57103814 haimjani@inter.ne בן אליעזר 48 רמת גן 52290   052‐4643679

21707 רעות כהן 36979599 amitush_c@walla. השקד 39 עמינדב     509301001 5.26E+08

21708 רעות כהן 36979599 amitush_c@walla. השקד 39 עמינדב     509301001 5.26E+08

21709 elad shustak 36769107 eladshustak@gma בן ציון דינור 9/6 ירושלים 93716   506950831

21710 שמעון בן שלוש 54145313 uh325@iec.co.il יצחק בן צבי 37/3 חדרה 38508   526671635

21711 רותם קרייף 2E+08 ssupersnobaa@wa27 שמעון בן צבי גבעתיים     547327675

21712 איל רוזנבלט 56115363 eyal.rozenblat@gmשדרות הצבי 21א חיפה     054‐7885543

21713 אילה הראל 46229514 ayalashohat@hotm האלון 195 הר אדר     522625540 5.47E+08

21714 מנשה נאוי 45069432 m_navi@zahav.ne רחובות הנהר 9 רמת גן 52531   523297257 35758357 7.22E+08

21715 מיכאל לויבל 51696144 10hakosem10@w רופין 10 ת"א 63576   35227507 5.45E+08

21716 מיכאל לויבל 51696144 10hakosem10@w רופין 10 ת"א 63576   35227507 5.45E+08

21717 יצחק זקן 59768713 ZAKE2@WALLA.CO33 מבשרת ציוןמצפה הבירה 90805   25790111 5.78E+08

21718 יצחק זקן 59768713 ZAKE2@WALLA.CO33 מבשרת ציוןמצפה הבירה 90805   25790111 5.78E+08

21719 ניר כהן 33616418 nir‐c@hotmail.com טלר 11 רחובות 76444   549169717

21720 ניר כהן 33616418 nir‐c@hotmail.com טלר 11 רחובות 76444   549169717

21721 אדוארד רגירר 3.04E+08 eregirer@yahoo.c רח 'ליבורנו 11 בת ים     054‐7391707 054‐73927

21722 עמירם אליאסף 3154341 amirame1@gmail. נורדאו 21 תל אביב     544881343

21723 אלון שדה 3.01E+08 alonsa@mh.org.il משמרשיכון הספורט קיבוץ 19236   524895999

21724 אלון שדה 3.01E+08 alonsa@mh.org.il משמרשיכון הספורט קיבוץ 19236   524895999

21725 מאיר ולס 1389386 mv44@012.net.il השיטה 34 ב חדרה     46342552 5.43E+08

21726 מאיר ולס 1389386 mv44@012.net.il השיטה 34 ב חדרה     46342552 5.43E+08

21727 עמוס משה 32514648 amo0smoshe@ho ניר עוז ניר עוז 85122   547916734

21728 יונתן לוי 68603828 electroshop@som 5 רש"י סבא כפר 546699154

21729 מקסים רייזלמן 3.1E+08 maksimr245@gma חיים אריאב 10 ראשון לציון 75620   547279580

21730 איתמר ברכמן 28514263 b_itamar@maaga מעגן מיכאל 1 מעגן מיכאל 37805   052‐2465791

21731 איתמר ברכמן 28514263 b_itamar@maaga מעגן מיכאל 1 מעגן מיכאל 37805   052‐2465791

21732 שרה קרידלר 3211406 moran4400@walla סוקןלוב 13 כפר סבא     052‐8655798 09‐765071

21733 חיים סומך 57418139 haim_somech@wa עוזיאל 12 רמת גן 52382   36181169 5.44E+08

21734 אינה צ'יקטונוב 3.1E+08 ichikatunov@gma9 טבנקין 12 דירה באר שבע 0   050‐3058853 052‐36563 0

21735 יניב ביטון 35780972 yanivbiton99@gmהשופטים 23 דיר תל אביב 64365   777832025 5.29E+08 7.78E+08

21736 יניב ביטון 35780972 yanivbiton99@gmהשופטים 23 דיר תל אביב 64365   777832025 5.29E+08 7.78E+08

21737 בילאל עבד שואהנה 26331546 belal‐shawahna@ ג'לג'וליה המאל עזיז  ‐16 ‐172 45850   522548137

21738 גלב ויצמן 3.09E+08 glebwe@gmail.com סביון 15 נשר 36822   508896939

21739 מוריס בנלולו 63700835 bmoris21@014.ne המעפיל 69 דימונה 86000   08‐6555420 054‐72336 08‐6553853

21740 מוריס בנלולו 63700835 bmoris21@014.ne המעפיל 69 דימונה 86000   08‐6555420 054‐72336 08‐6553853

21741 בן הורביץ 27220979 benhurvitz@gmail הארז 11 בנימינה 30500   052‐3903701 04‐618071

21742 רון רוזמן 12301594 ron@ron‐art.ws הדוגית 24 א ראשל"צ     528029226

21743 נעם רוזנפלד 11928116 noamrozenfeld@g המתמיד 3 נתניה 42263   528923105

21744 אייל ברטוב 28401453 ebartov@gmail.co בלוך 38 דירה 5 תל אביב     546665276

21745 אבי קביזון 27713916 avikabiz@gmail.co  האופק 3 נס ציונה 74024   528421333 89302481

21746 אבי קביזון 27713916 avikabiz@gmail.co  האופק 3 נס ציונה 74024   528421333 89302481

21747 גל טומאשי 33834698 galt@rafael.co.il  משעול מורן 3 א' כרמיאל 21671   528890391 48792585 48794560

21748 גל טומאשי 33834698 galt@rafael.co.il  משעול מורן 3 א' כרמיאל 21671   528890391 48792585 48794560

21749 קותיבה ותד 3.01E+08 kotaiba2@hotmai26/24 דרך מצדה באר שבע 84452   547287817 5.27E+08

21750 סופי עזרי 51557379  ronen@gaya.org.i וייצמן 55 יהוד     050‐8355920 03‐536313

21751 מירב רוזנפלד 28569044 rozenfeld@btinter הזוהר 3 שוהם 60850   547470024

21752 מירב רוזנפלד 28569044 rozenfeld@btinter הזוהר 3 שוהם 60850   547470024

21753 אורטל וסרמן 26550590 ortalw@hotmail.c אמסטרדם 24 תל אביב     547406403

21754 אורטל וסרמן 26550590 ortalw@hotmail.c אמסטרדם 24 תל אביב     547406403

21755 גיא גרסי 21703277 mr_g2@walla.co.i רבינוביץ 47 חולון     547929505

21756 Nasser Jarallah 80045818 njarallah@whoeve85 Derech Shch Jerusalem 97200   02‐5821853 054‐21682

21757 Nasser Jarallah 80045818 njarallah@whoeve85 Derech Shch Jerusalem 97200   02‐5821853 054‐21682

21758 רון ארדיטי 54714092 ronrdtg@gmail.co 308  כפר מרדכי 76854   050‐7263149

21759 אבנר אורלב 7263650 orleva@012.net.il כנען 18 אלפי מנשה 44851   054‐4414421

21760 ילון ארטשיק 55878250 yalon.erte@gmail. גפן 4 שהם 60850   523377249

21761 איריס דובדבני 22653653 iisduv@gmail.com קאש הנקרהראש הנקרה     524570546 49857199

21762 דוד יצחק חיים 35812361 dvd3434@gmail.c שינקין 39 ב גבעתיים 53293   548172561 5.04E+08

21763 דוד יצחק חיים 35812361 dvd3434@gmail.c שינקין 39 ב גבעתיים 53293   548172561 5.04E+08

21764 דני פילק 15264930 dfilc@bgu.ac.il דרך נמיר 106 תל אביב 62507   547412221

21765 דני פילק 15264930 dfilc@bgu.ac.il דרך נמיר 106 תל אביב 62507   547412221

21766 עפרה קדישאי 4341467 dubi@ardomnet.c יטבתה 1 יטבתה 88820   86357548 5.5E+08 86355770

21767 יהודית אושפיץ 53559050 judosh@walla.com בארות 4 גבעת זאב     547740554

21768 יהודית אושפיץ 53559050 judosh@walla.com בארות 4 גבעת זאב     547740554

21769 nagi kenani 50826528 nadina2@bezeqin דובדבן 7 טבריה 14419   04‐6731244 5.44E+08 04‐6715130

21770 nagi kenani 50826528 nadina2@bezeqin דובדבן 7 טבריה 14419   04‐6731244 5.44E+08 04‐6715130

21771 נועם אילון 39897160 noam.eilon@gmai חיים פזנר 6/3 ירושלים 97552   050‐2070759

21772 מיכל ברין 33343443 tmbrin@gmail.com המעגל 16 קרית אונו     546331464

21773 אמיר פזריני 3.12E+08 amir_pazerini5@w גלעד46\2 קרית ים     48744146

21774 אמיר פזריני 3.12E+08 amir_pazerini5@w גלעד46\2 קרית ים     48744146



21775 איגור אידליס 3.07E+08 chizhk30@yahoo.c טבנקין 49/7 חיפה 32801   526148949

21776 אראל בלום 58894221 erelperah@gmail.c רמת מגשימרמת מגשימים 12917   46764489

21777 אראל בלום 58894221 erelperah@gmail.c רמת מגשימרמת מגשימים 12917   46764489

21778 אורי שפירא 33938341 u_shapira@walla.cדיזינגוף 260 דיר תל אביב     524339542

21779 אורי שפירא 33938341 u_shapira@walla.cדיזינגוף 260 דיר תל אביב     524339542

21780 paul simmons 3.05E+08 paulsi@netvision.neishi 19 jerusalem 93544   26639003 5.45E+08

21781 מנשה דנמור 58642968 danmor12@walla. יואב 20 רמת גן 52531   0547‐604194

21782 חגי סגל 3.06E+08 hagay.segal@intel המייסדים 2 עתלית 30300   547885548

21783 חגי סגל 3.06E+08 hagay.segal@intel המייסדים 2 עתלית 30300   547885548

21784 מנשה דנמור 58642968 danmor12@walla. יואב 20 רמת גן 52531   0547‐604194

21785 גבריאל סיונוב 11268133 yafit_si@walla.com פנחס ספיר 10 אזור 58017   35597594 5.22E+08 5502101

21786 stella kann 3.22E+08 stella.r.kann@gmaרחוב גת 10, כניס ירושלים 96103   054 28 43 259 054 ‐ 28 43

21787 אופיר בלט 32150815 ofir.blatt@gmail.c קיבוץ כפר מד.נ אשרת 25208   524291993 49854430

21788 צבי קם 39922471 tzvikamm@gmail.c28 מבוא הרועים הר אדר 90836   545503117 5.43E+08

21789 ניר רגב 24257099 regev93@netvisio תל נוף  ‐גדרתל נוף     578190583

21790 ניר רגב 24257099 regev93@netvisio תל נוף  ‐גדרתל נוף     578190583

21791 נועה פינקלשטיין 3.03E+08 noa_fink@walla.co התמר 1 שוהם     542171780

21792 נועה פינקלשטיין 3.03E+08 noa_fink@walla.co התמר 1 שוהם     542171780

21793 ליאור גבהריאן 35900307 taltol@gmail.com הדר 6/12 רחובות     523914232 5.23E+08

21794 ליאור גבהריאן 35900307 taltol@gmail.com הדר 6/12 רחובות     523914232 5.23E+08

21795 זאב מנור 17583717 zeevm@012.net.il גולומב 40 רמת השרון 47207   03‐5492220 054‐77144

21796 זאב מנור 17583717 zeevm@012.net.il גולומב 40 רמת השרון 47207   03‐5492220 054‐77144

21797 סרגיי בירז' 3.09E+08 mr565@web.de השומר 10 בת ים     525039780 5.24E+08

21798 טטיאנה בקאי 3.21E+08 tanya.bakay@gma הנגב 32 אריאל 40700   546824499

21799 ליאור קנור 24692840 lkanor@mmm.com פולג 26 ראש העין     054‐6641064

21800 ליאור קנור 24692840 lkanor@mmm.com פולג 26 ראש העין     054‐6641064

21801 הנרי פישלוביץ 64298581 ilangr12@013.net הרב אשי 5 תל אביב יפ 69395   054‐7430838

21802 ביוטק בע"מפרוכון 5.12E+08 adi@prochon.co.il נס ציונה פאגולדה מאיר 7 74036   89303000

21803 ביוטק בע"מפרוכון 5.12E+08 adi@prochon.co.il נס ציונה פאגולדה מאיר 7 74036   89303000

21804 tali paz 22785307 sagivr1@gmail.com הציונות 32 אריאל     39367686 5.45E+08

21805 tali paz 22785307 sagivr1@gmail.com הציונות 32 אריאל     39367686 5.45E+08

21806 ירון לוריא 51886257 luria.yaron@gmail פוריה עיליתתא דאר 44 15208   546769223

21807 לימור ברקת 29287679 bareket‐rl@012.ne31/41 קרן היסוד חיפה 34970   48101189 5.29E+08

21808 לימור ברקת 29287679 bareket‐rl@012.ne31/41 קרן היסוד חיפה 34970   48101189 5.29E+08

21809 שרגא זילברמינץ 52297736 shraga@silbermin שלמה המלך 46 תל אביב 64386   03‐5238271 03‐5279804

21810 עומר בכר 43022565 omerbachar@gma 39 בלפור אביב תל 65211 054‐9247707 077‐44015

21811 הראל מנחם 36588242 harelmenachem@ ירושלים בת ים     502671860 5.02E+08

21812 הראל מנחם 36588242 harelmenachem@ ירושלים בת ים     502671860 5.02E+08

21813 הראל מנחם 36588242 harelmenachem@ ירושלים בת ים     502671860 5.02E+08

21814 אורלי שחר 46248365 orlysc@cellcom.coסניף סלקום‐ישפ מודיעין     524677460

21815 מאור אלמוג 35698802 ma_almog@hotm צבי ישי 29 / 45 יהוד 56265   35366604 5.26E+08

21816 מאור אלמוג 35698802 ma_almog@hotm צבי ישי 29 / 45 יהוד 56265   35366604 5.26E+08

21817 לואיזה כץ 14208565 shaulkz@walla.co. יהוד  ‐מונוסרימון 84 60190   522551915 35337520

21818 לואיזה כץ 14208565 shaulkz@walla.co. יהוד  ‐מונוסרימון 84 60190   522551915 35337520

21819 אלכסנדר לפשין 3.09E+08 puerrrtto@yahoo.2 בר רב האי דודי חיפה 35843   545428895

21820 שאול שולמן 37343738 shoulsh@gmail.co ר"י הנשיא 17/8 מודיעין עילי     0527654305/6

21821 שיא‐אמ בע"מריו אדלר 13304720 madlercm@gmail. בן צבי 8 הוד השרון 45373   547738577

21822 שיא‐אמ בע"מריו אדלר 13304720 madlercm@gmail. בן צבי 8 הוד השרון 45373   547738577

21823 דרור רוזנבך 13230867 adrosenbach@hot41 שדרות נורדאו תל אביב 62597   527503752 7.74E+08

21824 אנדריי קיסלוב 3.11E+08 gothfloyd@gmail.c21/7 יצחק שיפר באר שבע     057‐8147607

21825 יפים שיינפלד 3.09E+08 yafims@invasix.co מגדל העמקקדש 6 23031   052‐5406386 054‐25672

21826 יפים שיינפלד 3.09E+08 yafims@invasix.co מגדל העמקקדש 6 23031   052‐5406386 054‐25672

21827 רעות פרץ 3E+08 peezlin@walla.com יצחק רבין 19 קרית עקרון 70500   526810082

21828 רעות פרץ 3E+08 peezlin@walla.com יצחק רבין 19 קרית עקרון 70500   526810082

21829 Laura ullokandov 3.12E+08 lauram@bgu.ac.ilרחבת יותם 9 דיר באר‐שבע 84797   546873486

21830 mprccvnoxmprccvnox 148936 nsuneb@rarlpa.copmtzcNXnwWwNew York 101ra   68599163127 5.15E+10 6.89E+10

21831 karin shwartz 3.01E+08 quinordavid@gma3 הפטל 58 דירה יבנה 81553   503581397

21832 karin shwartz 3.01E+08 quinordavid@gma3 הפטל 58 דירה יבנה 81553   503581397

21833 נרי פינשאו 69519791 pinshow@bgu.ac.i תרצה אתר 11 מדרשת בן‐ 84990   052‐8795853 0523‐3323

21834 ברי פינשאו 69519791 pinshow@bgu.ac.i תרצה אתר 11 מדרשת בן‐ 84990   052‐8795853 0523‐3323

21835 עפר מירובסקי 59185819 sigi2230   איילת השח 12200   526689112 5.24E+08

21836 מראם מרעי 3.01E+08 maram_marie@ho משהד משהד 16967   542346186 46418759 46418760

21837 שרה גלבע 208785 sarahgilboa@gma מושב גיתיתגיתית22 90645   29941464 5.46E+08

21838 שרה גלבע 208785 sarahgilboa@gma מושב גיתיתגיתית22 90645   29941464 5.46E+08

21839 שרה גלבע 208785 sarahgilboa@gma מושב גיתיתגיתית22 90645   29941464 5.46E+08

21840 בועז יחזקאל 56237068 boazy@medtechn תרשיש 15 אור יהודה 60406   05231‐55514

21841 בועז יחזקאל 56237068 boazy@medtechn תרשיש 15 אור יהודה 60406   05231‐55514

21842 רומן שפירו 3.09E+08 roman5724@gma הרכס 25/6 מעלה אדומ     0546‐353748

21843 רומן שפירו 3.09E+08 roman5724@gma הרכס 25/6 מעלה אדומ     0546‐353748

21844 רעיה לביא פליקר 25137159 flikers@maaganm ד.נ .מנשה קיבוץ מעגן  37805   052‐2272953

21845 מיכאל מיטלין 3.08E+08 m6729754@hotm סיני 8/6 אשקלון 78700   547886781

21846 מיכאל מיטלין 3.08E+08 m6729754@hotm סיני 8/6 אשקלון 78700   547886781

21847 מיכאל מיטלין 3.08E+08 m6729754@hotm סיני 8/6 אשקלון     547886781

21848 סרגיי טברסקי 3.14E+08 stversky@012.net תלמים 25 לוד     544890935

21849 סרגיי טברסקי 3.14E+08 stversky@012.net תלמים 25 לוד     544890935

21850 ליאור לוי 22075204 livele@bezeqint.n חרמון 26/10 מבשרת ציון 90805   506306755

21851 ליאור לוי 22075204 livele@bezeqint.n חרמון 26/10 מבשרת ציון 90805   506306755

21852 מרים צובארי 57445819 frisbistyle@walla.cבן קיסמא 5 דירה אלעד     504124254 5.02E+08

21853 ערן בירק 22711428 eran.birk@intel.co מגדים מגדים     547885101

21854 ערן בירק 22711428 eran.birk@intel.co מגדים מגדים     547885101

21855 לילך שרייבר 32875825 lilachsc2@gmail.co סער 44 קצרין 12900   506929609

21856 לילך שרייבר 32875825 lilachsc2@gmail.co סער 44 קצרין 12900   506929609



21857 אילה זילברמן 66349895 ayala@soluto.com רוטשילד 65 תל אביב 65785   052‐8485061 077‐2000‐203‐7617004

21858 חנה גרשום 3.2E+08 chana.gershom@g הנשיאים 28 פתח תקווה 49550   547718415

21859 מירון פויר 50183532 ronyfoyer@walla.c קבוץ כפר סאלד 12230   505244937

21860 מירון פויר 50183532 ronyfoyer@walla.c קבוץ כפר סאלד 12230   505244937

21861 מיכאל ליברזון 3.05E+08 dan.liberzon@gma3/23 אוהלי יעקב תל אביב     03‐6836394 057‐25028

21862 משה וייס 57231037 m_aminut@netvis33 קהילות יעקב בני ברק     03‐6779003 052‐51700

21863 משה וייס 57231037 m_aminut@netvis33 קהילות יעקב בני ברק     03‐6779003 052‐51700

21864 גבי סיטון 54356621 gabi.sitton@gmail נופית 9 הוד השרון 45267   054‐6220180 09‐744792

21865 גבי סיטון 54356621 gabi.sitton@gmail נופית 9 הוד השרון 45267   054‐6220180 09‐744792

21866 אסף דרוק 59807586 asaf@sqlpros.co.il יקום קיבוץ יקום 60972   99524367 5.45E+08

21867 הילה מנור 24441586 hila.manor@gmail תבור 17 נופית 36001   523499252 5.43E+08

21868 נעם דן 41956533 moshnoam@gmai קיבוץ חמדיההחבצלת 1 10855   523795891 5.24E+08

21869 רן יקר 26579300 ranyakar@gmail.c הרב קוק 49 קרית מוצקי 26361   543112169

21870 אלכס פייזנברג 11021458 alexf@iec.co.il רחבת עין מור 7 קרית גת 82501   577951815

21871 יעל פרינטי 14451009 yael@almliam.com עפרוני 20 אלפי מנשה 44851   052‐3941671 09‐794704

21872 יעל פרינטי 14451009 yael@almliam.com עפרוני 20 אלפי מנשה 44851   052‐3941671 09‐794704

21873 ישראל רוזנפרב 67450684 israesther@gmail. הצבעוני 15 נהריה     49925752 5.24E+08 49925752

21874 ישראל רוזנפרב 67450684 israesther@gmail. הצבעוני 15 נהריה     49925752 5.24E+08 49925752

21875 אריאל הוכשטדט 34558056 aniariel@gmail.coמבשרת ציוןהר עצמון 5 דירה     054‐7606963

21876 ירדנה לוי 8299158 lmy@013.net.il פינסקר 9/11 רחובות 76308   077‐6622101 052‐69066

21877 דיצה גלילי 22348783 ditsa@ayelet.org.i 0 איילת השח 12200   523770525

21878 alexandra brichkin 3.21E+08 igor932@gmail.co niza 8d/92 netanya     523304123

21879 alexandra brichkin 3.21E+08 igor932@gmail.co niza 8d/92 netanya     523304123

21880 אסף אנגל 5219985 assaf.ngl@gmail.co מכבי 42 רעננה     506292630

21881 אסף אנגל 34174045 assaf.ngl@gmail.co מכבי 42 רעננה     506292630

21882 יואל יוסף 54098751 yuelimai@walla.co הארז 39 פרדסיה 42815   502312220 5.72E+08 7.72E+08

21883 יואל יוסף 54098751 yuelimai@walla.co הארז 39 פרדסיה 42815   502312220 5.72E+08 7.72E+08

21884 שירי בנדרלי 25708579 shiri@b‐e.org.il החייל 8/ב פרדס חנה     507599053

21885 עודד בר נר 55872337 odedi@bezeqint.n ארבל 160 אלפי מנשה 44851   97925769

21886 עודד בר נר 55872337 odedi@bezeqint.n ארבל 160 אלפי מנשה 44851   97925769

21887 שלומי בן יפת 42263038 shlomiby@gmail.c תנועות הנוער 8 ראשון לציון 75831   544753813

21888 תמימה בר אילן 489237 barilanm@gmail.c בשיסט רחובות     89445462 5.23E+08

21889 דני צפניה 39401211 danielians@nana.c ציפורן 8/3 נצרת עילית 17000   776622349 5.46E+08

21890 דני צפניה 39401211 danielians@nana.c ציפורן 8/3 נצרת עילית 17000   776622349 5.46E+08

21891 שושנה בר 4104576 hafarfur@gmail.co אלופי צה"ל 4/1 גן יבנה 70800   774640144 5.25E+08

21892 שושנה בר 4104576 hafarfur@gmail.co 4/1 צה"ל אלופי יבנה גן 70800 774640144 5.25E+08

21893 צפריר פדלון 27784107 zafrirf08@netvisio 42 קדימה צורן 60920   544654240 98996514 98996514

21894 צפריר פדלון 27784107 zafrirf08@netvisio 42 קדימה צורן 60920   544654240 98996514 98996514

21895 צפריר פדלון 27784107 zafrirf08@netvisio 42 קדימה צורן 60920   544654240 98996514 98996514

21896 לריסה קופמן 3.07E+08 larisa1308@gmail שוחט מניה 8 ראשל"צ     527590099 39674153

21897 לריסה קופמן 3.07E+08 larisa1308@gmail שוחט מניה 8 ראשל"צ     527590099 39674153

21898 אניה בונדרצ'וק 3.09E+08 anetkin@gmail.co השונית 6/7 מעלה אדומ     02‐5903041 052‐80004

21899 גלעד יצחקי 66426040 gilad2626@gmail. אצ"ל 25 רמת‐גן     525953913 5.47E+08

21900 גלעד יצחקי 66426040 gilad2626@gmail. אצ"ל 25 רמת‐גן     525953913 5.47E+08

21901 Max Moss 26928911 mwmoss@gmail.c 22 Ha'atzmaut SRanana 43460   97432316 5.24E+08 97488861

21902 Max Moss 26928911 mwmoss@gmail.c 22 Ha'atzmaut SRanana 43460   97432316 5.24E+08 97488861

21903 Natalie Goren 29455813 natalie.goren12@gkfar Yehoshua kfar Yehos 30063   778850034 5.26E+08 7.79E+08

21904 Natalie Goren 29455813 natalie.goren12@gkfar Yehoshua kfar Yehos 30063   778850034 5.26E+08 7.79E+08

21905 עינת בונן 39484290 einat_bonen4@ho לאון בלום 26 רמת אביב     054‐6322866

21906 טקתים בע"מ 5.11E+08 tekteam@tekteam התעשיה 17 אור יהודה 60212   03‐6323576

21907 טקתים בע"מ 5.11E+08 tekteam@tekteam התעשיה 17 אור יהודה 60212   03‐6323576

21908 ענת בלומנשטיין 33577073 matokis@gmail.co30 דרך משה דיין יהוד 56450   054‐7944468 054‐79444

21909 רן שנער 22028161 ran.shinar@gmail. הזית 115 מושב יציץ 76840   89459903 5.25E+08

21910 אבישי וונה 29396215 avishaiv@gmail.co2 דגניה 50 דירה נתניה 42376   054‐7739393

21911 זיו אור אור 029256443orziv@017.net.il מנחם בגין 20 עקרון 33302   545500165 1.23E+09

21912 זיו אור אור 029256443orziv@017.net.il הרצליה 1 חיפה 22222   545555555 5.46E+08

21913 שיר צורי 3.13E+08 shir842@gmail.co האורן 15/6 יבנה 81541   054‐3156886 054‐31468

21914 חיים אטיאס 34214684 haimattias@gmailדוד המלך 21 ב 'ד קרית גת 82066   057‐8152186 050‐76235

21915 דוד רובין 54214978 darubin1@walla.c ברזיל 5 תל אביב 69460   523442016 36438021

21916 הלנה קיקוב 3.07E+08 HELENAKIKOV@Gטשרנחובסקי 11א הרצליה     544511029

21917 ארביב קסנטמצדה 33754136 mezada.ks@gmail אשר 10/3 נתניה     523888024

21918 פטריסיה וקס 14257018 patricia@tx.techni קדימה 43 א חיפה 34383   523202218 48387551

21919 פטריסיה וקס 14257018 patricia@tx.techni קדימה 43 א חיפה 34383   523202218 48387551

אלירן המלך21920 קכחקר כ feliran@electrosho , ךקלכמ'ק' פםןחןםקר'כפםןחןםק'חכפחםןקחכ'כ   פםןחם'ןקחכ ןח'םןקכח'ק
21921 אופיר אזולאי 039078852ofirazoulay27@ya יהלום 123 מצפה עדי 17940   544986932

21922 לוי כורם 3.14E+08 lp.korem@gmail.c ברנט זרח 15 ירושלים 95404   054‐7976744 02‐580758

21923 גורלנד אדוראד 311988950edwardku@tower רח 'הסנה 12, די חיפה     0546‐331495‐0545‐331493

21924 אלכסנדר סלוצקי 3.29E+08 agslutsky@012.ne גמלא 17/1 קצרין 12900   546405272 7.75E+08 46961930

21925 הנרי חיים 57696064 aaronhaim@wallaמשמר הנגבקיבוץ משמר הנג 85315   89911427 5.02E+08

21926 הנרי חיים 57696064 aaronhaim@wallaמשמר הנגבקיבוץ משמר הנג 85315   89911427 5.02E+08

21927 נתנאל מרחבי 22578470 mernati@walla.co אנילביץ 21 רחובות     523997724

21928 חנניה מלול 55580401 chananiam@clalit הרימון 2 דימונה 86100   522202825

21929 חנניה מלול 55580401 chananiam@clalit הרימון 2 דימונה 86100   522202825

21930 רועי לוי 36564904 roietrip@nana.co. יוסף אלמוגי 6 קרית מוצקי 26231   547694373

21931 ענת בז'ה 57460123 anatbeza@gmail.c קיבוץ סופה סופה 85457   523311494

21932 ענת בז'ה 57460123 anatbeza@gmail.c קיבוץ סופה סופה 85457   523311494

21933 זהר פרנקל 32938342 zoharlnbr@walla.c הקציר 5 נס ציונה     524422006 5.42E+08

21934 זהר פרנקל 32938342 zoharlnbr@walla.c הקציר 5 נס ציונה     524422006 5.42E+08

21935 מיכאל מזין 3.09E+08 jekaa23@gmail.co תדהר 7\9 ערד 89056   89972306

21936 מיכאל מזין 3.09E+08 jekaa23@gmail.co תדהר 7\9 ערד 89056   89972306

21937 איתי אזוגי 38541678 einavbarazany@ho שמעון רייך נהריה     546635225

21938 איתי אזוגי 38541678 einavbarazany@ho שמעון רייך נהריה     546635225



21939 יואב שוהם 54759881 yoav.shoham@fre חבצלת 7 קיסריה 30889   46262284 5.45E+08

21940 יואב שוהם 54759881 yoav.shoham@fre חבצלת 7 קיסריה 30889   46262284 5.45E+08

21941 רות לירן 52177300 kereny141@walla נתניהו יונתן 7 קרית מוצקי 26417   503778228 5.06E+08

21942 רות לירן 52177300 kereny141@walla נתניהו יונתן 7 קרית מוצקי 26417   503778228 5.06E+08

21943 edna roth 27132471 ednaro@walla.co. בצלאל 13 ראשל"צ 75264   052‐8341533 03‐9651160

21944 edna roth 27132471 ednaro@walla.co. בצלאל 13 ראשל"צ 75264   052‐8341533 03‐9651160

21945 דני עמיקם 50905413, omer.amikam@gmאינשטיין 129 , ק חיפה     528730400

21946 דוד אברהם 53207304 davidavrh@walla.c רוסולד 8 אשדוד 77100   508676636 88648828 88655831

21947 דוד אברהם 53207304 davidavrh@walla.c רוסולד 8 אשדוד 77100   508676636 88648828 88655831

21948 ולנטין שרקין 3.04E+08 valentin00@013.n7 אורחה 6 דירה קצרין 12900   054‐4676417 054‐46764

21949 בילאל יונס 53012845 younis_belal@hot אלסנדחאוי כפר קרע     543007891

21950 אודי ענתבי 24996175 udi.antebi@gmail. ד.נ .מישגב מנוף 20184   543112403 7.76E+08

21951 יוסף פאר 60436730 shanit@babylon.c בן גוריון 61 גדרה 70700   544258517 88598297

21952 יוסף פאר 60436730 shanit@babylon.c בן גוריון 61 גדרה 70700   544258517 88598297

21953 מריה קורוחון 3.11E+08 maria_k22@walla שטמפפר 32/6 פ"ת     543498011 5.48E+08

21954 מריה קורוחון 3.11E+08 maria_k22@walla שטמפפר 32/6 פ"ת     543498011 5.48E+08

21955 חיים פז 9499450 ranit_p@netvision27/13 סמילנסקי נתניה 42431   050‐4794225

21956 חיים פז 9499450 ranit_p@netvision27/13 סמילנסקי נתניה 42431   050‐4794225

21957 zeev lipkind   lipaz@mail.ru dolfin 3 holon 58588   545934595 5.03E+08 88657002

21958 ירון מטס 29086998 mataf@bezeqint.n העירית 7 ירושלים 93895   506274473 7.72E+08

21959 ירון מטס 29086998 mataf@bezeqint.n העירית 7 ירושלים 93895   506274473 7.72E+08

21960 מאיה קרבט 28097376 maya_k4@netvisio החרוב 6 הרצליה נוף 46629   505757817

21961 מאיה קרבט 28097376 maya_k4@netvisio החרוב 6 הרצליה נוף 46629   505757817

21962 דני קריבושי 3.05E+08 danyspl@yahoo.co6 מנחם מששוילי רחובות     526619897

21963 דני קריבושי 3.05E+08 danyspl@yahoo.co6 מנחם מששוילי רחובות     526619897

21964 חנה בן חורין 53316535 hanna045@walla. אילנות 5 יפה 34324   543024642 7.77E+08

21965 Eli buxbaum 36508455 malcab@012.net.i הקליר 9 ירושלים 92473   25662964 5.28E+08

21966 שרון אלתר 3E+08 maneira@walla.co בלפור 8 פ"ת     542434516

21967 זיו גלילי 3.01E+08 zgalili@gmail.com מבשרת ציוןשבע אחיות 2א     578154184

21968 גלב ויצמן 3.09E+08 glebwe@gmail.com הסביון 15/4 נשר 36822   508893969

21969 מיכאל שראיזין 304459027liquidozz@gmail.cרח 'אשל 13‐ בית  מזכרת בתי     0544‐632254‐077‐3399410

21970 שלמה מימון 027116490shlomy11@yahoo עוזיאל 97 כניסה רמת גן     0523‐995064‐03‐6313974

21971 ענת אשטמקר 24582900 daniel 24711@wa קרית שמונההורדים 29/7 11632   507531135 5.07E+08

21972 ערן יקיר 58774365   המעגל 38/2      

21973 ערן יקיר 58774365, eranyr@gmail.comהמעגל 38/3 קומ קרית אונו     05256556011 0523737817

21974 עמוס סקייט 39625421 amoskyte@walla.c 11 חבצלת נשר 523318493

21975 יונתן שור 46236600 schory@gmail.com תל מאנה 44 א' חיפה 34366   052‐3396259 04‐824771

21976 עינת עזוז 34434886 einat.ezuz@gmail. ריינס 31 תל אביב     0523‐765818

21977 עינת עזוז 34434886 einat.ezuz@gmail. ריינס 31 תל אביב     0523‐765818

21978 זיו אור 029256443orziv@017.net/il הבעל שם טוב 4 חיפה 33724   545500165 48641439

21979 זיו אור אור 029256443orziv@017.net.il הבעל שם טוב 4 חיפה 33727  

21980 זיו אור ג'מכב 3409ו3092 orziv@017.net.il הבעל שם טוב 4 חיהפ / פ'קכח'ק  

21981 מנחם כנרי 004568150avivbar@013.net בר אילן 24 דירה בת‐ים     050‐5766967‐03‐5539482

ד"ר פנינה ש21982 שמש 022862304  שמעון התרסי 31 תל אביב     050‐8946314‐03‐6059736

21983 בנימין זומר 30013502 bennyzo@bezeqin אחד העם 39 נהריה 22443   49924068 5.45E+08

21984 דורון ליאבוק 66698804 doronlyabock@gm8 המליץ 10 דירה תל אביב     542428121

21985 רן גולדה 22216956 rgolde@gmail.com מגדל 65 רעננה 43319   779301342 5.26E+08

21986 יפה בובליל 57116519 yafa802@walla.co ורדימון 33 נתיבות     89942972 5.09E+08

21987 נדב אברהמי 33365842 nadavov@gmail.co בילו 45 תל‐אביב     054‐2272383

21988 נדב אברהמי 33365842 nadavov@gmail.co בילו 45 תל‐אביב     054‐2272383

21989 יונתן פילדס 15462302 jonruth@gmail.co משה דיין 62 כפר סבא 44539   054‐6722485 97661819

21990 ענב פרידמן 34961771 enav3@walla.co.il כליל החורש 19 עומר 84965   526091235

21991 ענב פרידמן 34961771 enav3@walla.co.il כליל החורש 19 עומר 84965   526091235

21992 אחאלם יאסין 59872036 ahlamyasen@yaho כפר עראבהסלבאן מס ,3 24945   545202179 46740084 46740084

21993 עינת בן חורין 56037112 einat@the‐ifol.com תרע"ד 9 רמת גן 52503   506354925 36130537

21994 עינת בן חורין 56037112 einat@the‐ifol.com תרע"ד 9 רמת גן 52503   ‐6354975 03‐613053

21995 מיכאל בורובוי 3.1E+08 borovoi@gmail.co הפרדס 6/5 כפר סבא 44258   09‐7453834 052‐56559

21996 מיכאל בורובוי 3.1E+08 borovoi@gmail.co הפרדס 6/5 כפר סבא 44258   09‐7453834 052‐56559

21997 ערן צור 34404541 yanshuf1@gmail.c כצנלסון 15 הרצליה 46290   054‐2878203 050‐66767

21998 שחר בן יצחק 25673633 shaharb@matrix.c ישורון 6 רמת גן 52286   36778794 5.48E+08

21999 שחר בן יצחק 25673633 shaharb@matrix.c ישורון 6 רמת גן 52286   36778794 5.48E+08

22000 יוסי גיסיס 30340343 gissisy@orange.ne השקמה 3 גן יבנה 70800   88573367 5.45E+08

22001 יזאן פוואחירי 3.02E+08 x‐yazan‐x@hotma 1 1 ג'לג'וליה 45850   525057715

22002 יזאן פוואחירי 3.02E+08 x‐yazan‐x@hotma 1 1 ג'לג'וליה 45850   525057715

22003 אחמד מחאגנה 23337959 ahm004@gmail.co אום אל פחםראש‐אלהיש 30010   545962991 46311956 46311956

22004 שלמה עסיס 40399719 shlomo.asis@gma ארלוזורוב 13 בת‐ים 59309   506300208

22005 שלמה עסיס 40399719 shlomo.asis@gma ארלוזורוב 13 בת‐ים 59309   506300208

22006 אליעזר נלקן 14090781 nelken8@013.net הגיתית 4 חדרה 38531   46339648 5.03E+08

22007 אליעזר נלקן 14090781 nelken8@013.net הגיתית 4 חדרה 38531   46339648 5.03E+08

22008 מירס קסטיאאיבלין 15293608 mires.yveline@tel זלמן שזר 12 נתניה 42493   505617790 98350866

22009 מירס קסטיאאיבלין 15293608 mires.yveline@tel זלמן שזר 12 נתניה 42493   505617790 98350866

22010 עידית קירזון 25183542 iditkirs@netvision קרני יהודה 8 תל אביב 69025   544533868 36419990 1.54E+11

22011 עידית קירזון 25183542 iditkirs@netvision קרני יהודה 8 תל אביב 69025   544533868 36419990 1.54E+11

22012 דן בלוך 3.18E+08 danbl@education. בילו 11 ירושלים 93221   544403759

22013 וולטר סילר 316835685lobo92@gmail.comרח חברון 9 דירה אריאל     054‐6888214‐‐054‐4205825

22014 אלעד אלבר 033298795eladelbar@gmail.c קיבוץ עין גדקיבוץ עין גדי     08‐6594532‐‐0524‐625595

22015 שי אטיאס 60634615 attias.shay@gmail הלל הזקן 5 תל אביב     522094319

22016 רשף גל עוז 25720186 reshefg@hotmail. השזיף 11/11 נשר     050‐8217848

22017 רשף גל עוז 25720186 reshefg@hotmail. השזיף 11/11 נשר     050‐8217848

22018 שונפלד שמעון 046526881  עליית הנוער 46 פ חיפה     46526881

22019 מתי שטיין 054615380maty.stein@gmail הנטקה 54/4 חיפה     526242375

22020 אלי מימון 054278932emimon@deloitte תרשיש 56 שוהם     523316473



22021 טלי אלוני 014809818alonit@umtb.co.ilז'בוטינסקי 7 מגד רמת גן     528543008

22022 אודליה בן אהרון ,          

22023 סיון ברכה 65939381 the_crow_woman אבן עזרא 8 חולון     544303581

22024 סיון ברכה 65939381 the_crow_woman אבן עזרא 8 חולון     544303581

22025 Alexander Gurevich 3.21E+08 alexander‐gur@m4/2 יורדי השירה אשדוד     543202817 5.48E+09

22026 Alexander Gurevich 3.21E+08 alexander‐gur@m4/2 יורדי השירה אשדוד     543202817 5.48E+09

22027 פסיה פנט 001673649amospa@ekmd.huרח 'שחראי 24 די ירושלים     02‐6751470‐‐054‐9708891

22028 מאיר לוי 023563687karen@zvulun.co.רח ברקת 42 בית מצפה עדי     050‐6237612

22029 רועי צפתי 43159318 zafati_efrat@mcc. הורביץ 46 גדרה     504053001

22030 רועי צפתי 43159318 zafati_efrat@mcc. הורביץ 46 גדרה     504053001

22031 יובל גולן 33266206 yuval.golan@neta ליאו פירקד 36 באר שבע 84710   525014663

22032 יובל גולן 33266206 yuval.golan@neta ליאו פירקד 36 באר שבע 84710   525014663

22033 עפרה תורג'מן 22703243 ofra4321@nana10 מבשרת ציוןבילו 29 90805   544312665 02‐5336401

22034 עפרה תורג'מן 22703243 ofra4321@nana10 מבשרת ציוןבילו 29 90805   544312665 02‐5336401

22035 טלי וקסלר 59580712 reyaof@gmail.com ספיר 30 שמשית     050‐8853‐253

22036 איתן לב 50485432 yuval.lev@gmail.c אורן 17 תמרת 36576   46540385 5.07E+08

22037 איתן לב 50485432 yuval.lev@gmail.c אורן 17 תמרת 36576   46540385 5.07E+08

22038 אלכסנדר גלפרין 3.1E+08 alexglp@012.net.iפרץ נפתלי 17 די פתח תקווה 49295   507104398 5.44E+08 1.54E+11

22039 אלכסנדר גלפרין 3.1E+08 alexglp@012.net.iפרץ נפתלי 17 די פתח תקווה 49295   507104398 5.44E+08 1.54E+11

22040 דב אבני 006343255  סוכות 7 פרטי חיפה     0544939303 048331287

22041 אדוארד פולנסקי 306512682edipol1@bezeqintהציונות 73 דירה אשדוד     054‐4794345

22042 טלי אוזרקו 32282238 talio@taasuka.gov מבשרת ציוןענבר 90805   773004050 5.28E+08

22043 דינה פלד 017478819  אלמוגן 18 פרטי אבן יהודה     0523192229 098999969

22044 פלורית אסף 024900128  מרכז רב מד 82 ק קריית מוצק     0524770800 0523660128

22045 שמעון ביטון 21565849 daniel.hash@gma הגולשים 22 עולש 65123   28465321

22046 שי אטיאס 060634615shay@box.co.il הילל הזקן 5/1 ת תל אביב     0522094319 050690543

22047 אריה קפצן י אריה קפצן י 059627737  רח אלנבי 14 קומ תל אביב     0525‐392999

22048 פרץ עליזה 51900496,   מאיר בן שוהם 1/ ירושלים     0506275018 025854277

22049 יוסף גולן 69130920 rotemgg@yahoo.c אפק 5 באר שבע 84816   86421874 5.49E+08

22050 דביר בר‐חי 37768074 dvirbh@gmail.com הדישון 13/2 ירושלים     578161932 26733593

22051 דביר בר‐חי 37768074 dvirbh@gmail.com הדישון 13/2 ירושלים     578161932 26733593

22052 עידן זלמן 2.03E+08 idan.zalman@gma הר גריזים 5 כפר סבא     526400992

22053 עמוס בו דהן 58399387 amosagnes@gmai תל חי 19 ירושלים 93230   505745917 5.23E+08 25610726

22054 דיסקרט בע   511283350  החשמונאים 7 קו בני ברק     050‐5211744‐‐03‐5700851

22055 אבי לוי 009606864avilevi2@013net.n שער אפריםהיהלום 204     0523736999 0523054488

22056 אביבית פאר 1.23E+08 avivitpeer@gmail. נרקיסים זר חגלה 38880 054‐4954130

22057 אריה אושרוב 25248998 aosherov@bezeqi הזמיר קדימה     544629458

22058 אריה אושרוב 25248998 aosherov@bezeqi הזמיר קדימה     544629458

22059 אסי בר 37279130 asybar@gmail.com החייל 9 רמת גן     502252266

22060 פרידלנד אלה 309827699alla@israeldeal.co הגליל 15/6 נתניה     0523644356 0547999875

22061 ישראל פאוסט 2.04E+08 srulifaust@gmail.c יעקבזון 1/1 ירושלים 95313   02‐5386711 5.28E+08

22062 ישראל פאוסט 2.04E+08 srulifaust@gmail.c יעקבזון 1/1 ירושלים 95313   02‐5386711 5.28E+08

22063 עינת רווח 56496789 erevach@ort.org.i מושב בית יצהאילנות 10 42920   98617430 5.08E+08

22064 עינת רווח 56496789 erevach@ort.org.i מושב בית יצהאילנות 10 42920   98617430 5.08E+08

22065 אביגיל כהן 29415411 avigailc@netvision דב הוז 30/9 כפר סבא 44356   077/4008508 5.45E+08 7.74E+08

22066 ינון שלומי 55528533 yinonsh@zahav.ne בארי 21 רחובות 76352   08‐9463078 054‐76412 08‐9467750

22067 שגיא ברקו 28631257 sagi.berco@gmail. עמק החולה 2 כפר סבא 44622   506349767

22068 עופר גל אור 59765297 tazztazz1@walla.c השומר 10/12 ראשל"צ 75324   523391922

22069 עופר גל אור 59765297 tazztazz1@walla.c השומר 10/12 ראשל"צ 75324   523391922

22070 אורן זילברברג 35794320 orenzyl@gmail.co104/6 יהודה הלוי תל אביב 65276   050‐6470872 03‐562136

22071 אבי פורמבה 56353394 poremba.avi@gma ש"י עגנון 8 ירושלים 93589   050‐5416485

22072 ישראל דוקרקר 24120198 israeldo@bezeqint ישעיה 24 דימונה     524571041 86556020

22073 ישראל דוקרקר 24120198 israeldo@bezeqint ישעיה 24 דימונה     524571041 86556020

22074 קובי תבור 35749043 kobytavor@yahoo הארז 74 בורגתה 42860   052‐6990717 054‐74737

22075 קובי תבור 35749043 kobytavor@yahoo הארז 74 בורגתה 42860   052‐6990717 054‐74737

22076 ארז קמיניץ 24914459 erezk78@gmail.co רמז 30 ת"א     506216998

22077 ארז קמיניץ 24914459 erezk78@gmail.co רמז 30 ת"א     506216998

22078 מאיה גולמן 3.08E+08 yanivbli1@gmaill.c הרשות 7 הוד השרון     546803806 5.24E+08

22079 אדגר יעיש 60476462 yaished@walla.co/8 מבוא הצפצפה מעלה אדומ 98534   523663170 25901526

22080 אדגר יעיש 60476462 yaished@walla.co/8 מבוא הצפצפה מעלה אדומ 98534   523663170 25901526

22081 נלי פיטקובסקי 3.04E+08 nelli2005@nana.c הערבה 19 בית דגן 50200   544789344

22082 שאול דרפקין 3.24E+08 shaul71@net013.i שבטי ישראל 8 חדרה     524858230

22083 אריאל אלישר 25504929 aelisar@gmail.com מושב מאור מושב מאור 38830   542266279 5.08E+08

22084 רפי סייג 39542451 rafuli@bezeqint.n החלוצים 8 בת ים 59357   507809610

22085 עטרה כרמון 51772267 atara95@netvision9 שד 'קרן קיימת קרית מוצקי 26367   052‐4284654 04‐871725

22086 עטרה כרמון 51772267 atara95@netvision9 שד 'קרן קיימת קרית מוצקי 26367   052‐4284654 04‐871725

22087 ג'ני שרייבר 3.1E+08 jekaa20@yahoo.co42 סמטת הלוטם נתניה 42493   548065818 5.45E+08

22088 יהודית ויסמן 42195925 shuki1004@walla. בורוכוב 10 גבעתיים 53202   522735795

22089 יהודית ויסמן 42195925 shuki1004@walla. בורוכוב 10 גבעתיים 53202   522735795

22090 אבי ש 3.08E+08 shvets83@gmail.c קרית ביאליקחיים 20     524292038 5.27E+08

22091 מאיה לוי 40681728 goomaya@gmail.c ברש 5ב תל אביב     546600134

22092 סוזי בראונר 3.17E+08 susycesana@gmai חזון איש 11/3 זכרון יעקב 30900   04‐6397379 050‐41612

22093 סוזי בראונר 3.17E+08 susycesana@gmai חזון איש 11/3 זכרון יעקב 30900   04‐6397379 050‐41612

22094 ארזואן דורון 28590644, dorona@mlsbar.co תאנה 170 צרופה     505355166

22095 דנה   ,          

22096 דנה שגיא 25273343,   רוטשילד 50 קדימה     0543316132 098990329

22097 פינשאו חנה 9830076 hanap@bgu.ac.il מדרשת בן גמדרשת בן גוריון     523332327

22098 יגאל גורבמן 308949643igalg73@gmail.comסימטת גלעדי 3 א קריית אתא     054‐6560147‐077‐2345287

22099 שגיא כץ 057083248  ההדס 19 פרטי בנימינה     0522417290 046288228

22100 אהרון שפיגל 29519204 shpigel.aharon@g מנחם בגין 15 פתח תקווה     054‐5466323

22101 אהרון שפיגל 29519204 shpigel.aharon@g מנחם בגין 15 פתח תקווה     054‐5466323

22102 אלעד אלפסי 39247929   מושב עין יעקב       549929921



22103 אליס אלוש 68347541 alicya1@walla.co,i89 הרברט סמואל חדרה 38200   04‐6337726 5.09E+08

22104 אליס אלוש 68347541 alicya1@walla.co,i89 הרברט סמואל חדרה 38200   04‐6337726 5.09E+08

22105 שניאור חשין 38307229 shneor_c@hotma ארבע ארצות 5 תל אביב     503600301

22106 שניאור חשין 38307229 shneor_c@hotma ארבע ארצות 5 תל אביב     503600301

22107 Gleb Rodov 3.1E+08 prometei@trash20Zhabotinsky 21 Kiriat Ono     544804300

22108 Liat Ofer 33439399 liat_ofer@hotmail קדמן 10 חולון 58443   054‐3033077 054‐24005

22109 Liat Ofer 33439399 liat_ofer@hotmail קדמן 10 חולון 58443   054‐3033077 054‐24005

22110 איגור ורשבסקי 3.22E+08 programmerdotne רבינובי'ץ 5\8 בת ים     547223423

22111 ראוי חזאן 33030024 rawihazzan@hotm מורן 16 דירה 1 נצרת עלית 17800   050‐6581389

22112 ראוי חזאן 33030024 rawihazzan@hotm מורן 16 דירה 1 נצרת עלית 17800   050‐6581389

22113 ויטלי טימופייב 3.14E+08 stvitaly@gmail.comש"י עגנון 5 דירה עפולה     546393493

22114 אמיר בר און 27855709 amir.baron@gmai ויצמן 25 רחובות 76282   054‐5484965 08‐936432

22115 צבי ברזילי 54969720 CHIVI@NANA10.C רבי עקיבא 8 פתח תקוה 49272   89743228 5.43E+08

22116 צבי ברזילי 54969720 CHIVI@NANA10.C רבי עקיבא 8 פתח תקוה 49272   89743228 5.43E+08

22117 עדי אלעזר 40057556 adi_elazar23@wal הרצליה )נוףהפרסה 10 46620   09‐9582085 054‐80852 09‐9586869

22118 עדי אלעזר 40057556 adi_elazar23@wal הרצליה )נוףהפרסה 10 46620   09‐9582085 054‐80852 09‐9586869

22119 חגית דיסקין 54031810, diskin3@netvisionרח 'שחף פינת ר עין שריד     547517520

22120 בילטקי אפרת 051006468  רשב"י 49/3 מודיען     0504127170/ 089740576 89287726

22121 מישל אזולאי 29581691   המרכז 7 נשר     544905703

22122 אמיליה גוטליב 306774670egotliv@shamir.orקיבוץ שמיר ) דוא קיבוץ שמיר     050‐4441091

22123 דן צוהר 2.1E+08 tsohard@gmail.co גבעת שמואמנחם בגין 23 54421   523426772

22124 אסנת פוירשטיין 22411375 osnatf@ekmd.huji74 טשרניחובסקי ירושלים 92585   544527849

22125 אסנת פוירשטיין 22411375 osnatf@ekmd.huji74 טשרניחובסקי ירושלים 92585   544527849

22126 אורי הראל 032926461  רענן 11/1 כבביר חיפה     0505653246/0772002537

22127 טל מרגלית 040063067  חסם 11 ב רחובות     0508875282/0525277419

22128 דניאל לוי 3.02E+08   הכפר 13 פרטי )מ מושב רישפ     0544746715/0544746714

22129 שרון קוזלובסקי 21595152 sharonk50@gmailרמז 41 דירה 3 ק ראשון לציון 75238   506618783

22130 רמי לוי 038273926rami.keren@gmaiרח 'ירמיהו הנביא מודיעין     054‐3130801

22131 יעקב תבורי 1238542 figarodt@inter.net כרמל 21 א' נצרת עלית 17661   050‐4005999 04‐657026

22132 יעקב תבורי 1238542 figarodt@inter.net כרמל 21 א' נצרת עלית 17661   050‐4005999 04‐657026

22133 אסתי כהן 054306683  מצפה אביב ‐גוש מצפה אביב     04‐9946345‐0508‐280116

22134 ענבל קרמר 40922478 inbalkre@gmail.co236 רח 'התאנה מושב אורה     504048676 5.09E+08

22135 ענבל קרמר 40922478 inbalkre@gmail.co236 רח 'התאנה מושב אורה     504048676 5.09E+08

22136 יונה לוין 42257600 yonalevine@gmai מוסינזון 16 תל אביב     528287180

22137 דימה גלוזמן 3.07E+08 dima.gluzman@gm ערבי נחל 12 תל אביב     547821079

22138 דימה גלוזמן 3.07E+08 dima.gluzman@gm 12 נחל ערבי אביב תל 547821079

22139 גלי פרנק 34345561 gali_1977@walla.c יקנעם עיליתיודפת 1/2     545300142

22140 גלי פרנק 34345561 gali_1977@walla.c יקנעם עיליתיודפת 1/2     545300142

22141 אורן יחזקאל 32086811 atara2008@013ne בר כוכבא 89\5 ירושלים     508935457

22142 גיא פיינברג 25490210 feinbergguy@gmaקיבוץ גבעתקיבוץ גבעת חיים     549001663

22143 yuval dabora 27216209 ux2ux2@gmail.com א.ד .גורדון 5 הרצליה     545200854

22144 yuval dabora 27216209 ux2ux2@gmail.com א.ד .גורדון 5 תל אביב 69013   545200854

22145 עדנה הררי 31906530 ednah@haifa.mun7 ביאליק 3 קומה חיפה     542264022

22146 פולטמן חיים 05928403,   ורדיה 35 פרטי )ל חיפה     048310279/0546706279 48256348

22147  ד"ראהוד כץ 5070248   הציפורן 50 פרטי ירושלים    

22148 רחל קרפמן 39996194 schechuk@neto.n קעניג 16 ביתר עילית 90500   25386994 5.28E+08

22149 ישראל ולס 24039893 srulikvales@gmail דרוק 85 ירושלים     527616970

22150 ישראל ולס 24039893 srulikvales@gmail דרוק 85 ירושלים     527616970

22151 רוזנברג רחל או נתן 22882948   הרב זנינפלד 2/8 בני ברק     527628641

22152 רוזנברג רחל או נתן 22882948,   הרב זנינפלד 2/8 בני ברק     0527628641/0573157992/1

22153 אורלי אבירם 68439041 orly@feinberg‐law3 הופיין 15 קומה תל אביב     523614185

22154 נדב דניאלי 57510323 chike@lycos.com פנקס 53/12 תל אביב 62261   03‐6057826

22155 נדב דניאלי 57510323 chike@lycos.com פנקס 53/12 תל אביב 62261   03‐6057826

22156 הלפיד אספ   , 00222435halapid@barak.neרח 'מנאי 3 )אזור חדרה     057‐5897701‐057‐5897702

22157 gennady estrin 3.12E+08 g1957e@list.ru lea imenu 13/3 Beer‐Sheva    08‐6412876 5.48E+08

22158 gennady estrin 3.12E+08 g1957e@list.ru lea imenu 13/3 Beer‐Sheva    08‐6412876 5.48E+08

22159 yahita klimov 3.06E+08 datasendb@gmail bialik 42/18 ashdod 77632   774006502 5.45E+08

22160 טולי קוטקיס 13455217 toly.kotkis1@gma התישבי 69א חיפה     547590193 7.72E+08

22161 טולי קוטקיס 13455217 toly.kotkis1@gma התישבי 69א חיפה     547590193 7.72E+08

22162 צבי שטר 049907330  רח 'הרב קוק 9 ד הרצליה     09‐9550726

22163 Liat Adir 27240589 krembo4@hotmai מטולה 16 תל אביב     523291157

22164 עירית קופלוב 52263472 irit.kopelov@gmai הגפן 86 מזכרת בתי 76804   08‐9340890 050‐67774

22165 יעל גלזר 53052239 yaelsolski@gmail.c ד.נ שדה גת קיבוץ גת 79565   528604126

22166 ורדה חרוש 8456378   גבעה צרפתית ירושלים     0524598441/025418824

22167 ורדה חרוש 8456378   גבעה צרפתית ירושלים     0524598441/025418824 25418852

22168 ורדה חרוש 8456378, 8  גבעה צרפתית ירושלים     0524598441/025418824 25418852

22169 אשרוב רחל 05212410,   נהלל 3 א /23 חדרה     524222395

22170 רביד פלדי   ravid.paldi@gmail אזר 1 חיפה     524738220

22171 רביד פלדי 66549547 ravid.paldi@gmail אזר 1 חיפה     524738220

22172 רביד פלדי 66549547 ravid.paldi@gmail אזר 1 חיפה     524738220

22173 מיקי אפרלאי 68890888 bhksafim@post.taמעפילי אגוז 1 די תל אביב     526091656

22174 מלר בר כוכבחוי 61212288 havimeller@gmailצרנכובסקי 68 כנ ירושלים     0524622006 0524827567

22175 טלי אורן 32042376 taltool_28@yahoo הפרדס 12 קרית אונו 55200   544323266

22176 מרים רדין 3.03E+08 hyradin@gmail.co בלבל ד '/12 ירושלים 97481   777104261 5.27E+08 1.53E+10

22177 אורן קוינטנר 38243945 okwintner@gmail. דישראלי 50 )2( חיפה 34334   544466736

22178 אורן קוינטנר 38243945 okwintner@gmail. דישראלי 50 )2( חיפה 34334   544466736

22179 יובל בורנשטיין 22027486 omerrddi@hotma מושב בניה 335 בניה 335 79205   08‐9436641 050‐54537

22180 יובל בורנשטיין 22027486 omerrddi@hotma מושב בניה 335 בניה 335 79205   08‐9436641 050‐54537

22181 יפתח כהן 21474788 iftahcohen@gmail המלקוש 7 גן יבנה     546302636 5.43E+08

22182 יפתח כהן 21474788 iftahcohen@gmail המלקוש 7 גן יבנה     546302636 5.43E+08

22183 אהרון רקנט 14195143 red64716@hotmaחפץ חיים 13 דיר פתח תקווה     523663586

22184 מזרחי אילנה 07492127,   אהרון גולדשטיין גבעתיים     0545404074/037457824



22185 תומר סער 31469612 stomer@gmail.com פסנתר 14 הוד השרון     548199968

22186 עוז אספיר 40541757 oz_aspir@hotmail הבילויים 37 רמת גן     526258298

22187 עוז אספיר 40541757 oz_aspir@hotmail הבילויים 37 רמת גן     526258298

22188 פנינה ברכר 3.01E+08 pnina.k@angel.coשדרות ויזניץ 9 ד בני ברק     0527153004 036763910

22189 מקסים מלמד 1.11E+08 melamed_maxim@ כ קרית טבעון     549599930

22190 מקסים מלמד 1.11E+08 melamed_maxim@ כ קרית טבעון     549599930

22191 בדרי בר און 3.13E+08 badri.baron@gma אלונים 4 באר יעקוב     548075777

22192 מקסים מלמד 319565867melamed_maxim@רח  'קצנלסון 15 ד קריית טבעו     054‐9599930

22193 אלברט לוי 067663427clramh@gmail.comמגדל העמקרח ציפורי 15 דיר     04‐6542692‐054‐3000235

22194 ניר זיס 28461135 nir.suess@gmail.c בר ניסן 46/1 ב"ש 84633   522765151

22195 ניר זיס 28461135 nir.suess@gmail.c בר ניסן 46/1 ב"ש 84633   522765151

22196 הדרה עוז סיני 31999931 hadaratziki@gmai המזמור 27 ב' כרכור 37510   057‐8184737

22197 אוריה מורן 34152371 uria.moran@gmai האלון 45 קרני שומרון 44855   057‐8172189

22198 אוריה מורן 34152371 uria.moran@gmai האלון 45 קרני שומרון 44855   057‐8172189

22199 עפר דגלי 27385335 ofer_d@012.net.ilבני אפריים 210א תל אביב 69985   054‐5599576 054‐77432

22200 עפר דגלי 27385335 ofer_d@012.net.ilבני אפריים 210א תל אביב 69985   054‐5599576 054‐77432

22201 אורי סולומון 3.02E+08 yeman1988@wall עין נטפים 20 אילת 88000   523555360 5.24E+08

22202 אסתר חמילבסקי 55721468 esti.sas@gmail.com נורדאו 50 ראשון לציון     774029001 5.44E+08

22203 ברוך נבו 005287677noam.shoshi@gmקיבוץ מלכיהקיבוץ מלכיה )ליד     052‐8260585‐‐052‐8218889

22204 אלינור לוי 040664203helinor@netvisionמושב שער ארח 'היהלום 24 ב     052‐3054488‐

22205 יבגני קגנר 309504033evgeny.kagamer@סורק 28 ב '‐בית צור הדסה     02‐5700430‐054‐7886586

22206 אירנה גלפר 3.07E+08 alex.gelfer@caol.c2 אלמוג 11 דירה נצרת עילית     545484937

22207 חיים לוטם 1018142 haimlotem@ץבםצ השיטה 74 עומר 84965   546469585 5.46E+08

22208 חיים לוטם 1018142 haimlotem@ץבםצ השיטה 74 עומר 84965   546469585 5.46E+08

22209 שלמה כגן 37727872 salickc@gmail.com26 יוחנן הסנדלר תל אביב     054‐5409205

22210 אנה לרמן 3.12E+08 anna_lerman@wa ששת הימים 22 אריאל 40700   052‐6019881

22211 אנה לרמן 3.12E+08 anna_lerman@wa ששת הימים 22 אריאל 40700   052‐6019881

22212 איזבלה פריאל 3.14E+08 bela18@012.net.il קרית שמונההורדים 2/6 11631   546338375 5.46E+08

22213 איזבלה פריאל 3.14E+08 bela18@012.net.il קרית שמונההורדים 2/6 11631   546338375 5.46E+08

22214 ארז רואה 22744791 erezmail1@gmail. בני אפריים 211 תל אביב 69984   052‐4007186

22215 אלירן מרדכי 33839747 miravm1@012.net214/8 דב גרונר ירושלים     577402954

22216 אלירן מרדכי 33839747 miravm1@012.net214/8 דב גרונר ירושלים     577402954

22217 עמית מירון 13924956 amitmiron@gmail נחל פולג 7 צור יצחק     544421409 09‐775162

22218 עמית מירון 13924956 amitmiron@gmail נחל פולג 7 צור יצחק     544421409 09‐775162

22219 דולב תדהר 2.01E+08 dolevy@walla.com דשבסקי תל אביב 66870   36821831 5.04E+08 36819117

22220 אסתי קליינרמן 1254028 e4stiekleinerman@2 רוטנברג פנחס גן רמת 52275 03‐5747197 050‐62630 03‐7608123

22221 אסתי קליינרמן 1254028 e4stiekleinerman@2 פנחס רוטנברג רמת גן 52275   03‐5747197 050‐62630 03‐7608123

22222 אסתי קליינרמן 1254028 e4stiekleinerman@2 פנחס רוטנברג רמת גן 52275   03‐5747197 050‐62630 03‐7608123

22223 חגית עמית 24545949 hagitam@moin.goת.ד 54 קיבוץ חנת חנתון     506204652 6508549 1.54E+11

22224 שולמית לוק 56463532 look056463532@gחי חביב 25 נאות באר שבע     86441078 5.44E+08 86441078

22225 אורלי גרינברג 57500274 meirgrinberg@gm האגוז 3 קרית אונו     507639901 5.03E+08

22226 אורלי גרינברג 57500274 meirgrinberg@gm האגוז 3 קרית אונו     507639901 5.03E+08

22227 לאה זיו 52217841 zivlea@hotmail.co רחל 4 גבעתיים     46800068 5.22E+08

22228 לאה זיו 52217841 zivlea@hotmail.co רחל 4 גבעתיים     46800068 5.22E+08

22229 חנן רזניק 40110702 hanan.reznik@gm א.ד גורדון 5א/5 באר שבע     505220865

22230 אילן כהן 23675390 colan@bezeqint.n טיומקין 3/1 באר שבע 84513   578159466 5.24E+08

22231 אנה              

22232 קובי אנקר 24830614 kobia@vms.huji.ac 146 סלעית 45885   054‐3397492 050‐62059 09‐7493711

22233                

22234                

22235 אלי בלישה 022711873  דורות 9 קומת קר חיפה 32204   0505678528‐0576678528

22236 ירון בוצר 29675451 pink_is@yahoo.co תורמוס 143 כפר יונה 40300   544538158

22237 ירון בוצר 29675451 pink_is@yahoo.co תורמוס 143 כפר יונה 40300   544538158

22238 בן שיטרית חלימור 29696291   לינקולן 13/6 אחו חיפה     0508668358/048260419

שרותי מידע22239   5.12E+08   רח 'בן גוריון 10 ק רמת גן     0577‐740388‐03‐7511849

22240 מאיר גינו 22822647 kedaraguda@beze רעות 1 מזכירות קדר     0503162031 025357626

22241 Michael ichtenberg 15615685 mikefich@gmail.coברטנורא 9 דירה ירושלים 92104   02‐563‐8734 054‐976‐00

22242 Michael ichtenberg 15615685 mikefich@gmail.coברטנורא 9 דירה ירושלים 92104   02‐563‐8734 054‐976‐00

22243 בנדל גלעד 16865438 gilad@bendel/ws תנועת המרי 6/3 קריית אונו     0542460006/0547456537

22244 מאיר כהן 7740525   ארקבי 12/4 תל אביב     0508570448/037393267

22245 נטע גיאת 031596489nitaigiat@walla.co2 ברנר 58 קומה הרצליה     0545334489 0526070978

22246 דורין חליווה 39622170 dorin_ha@hotmai הבאר 23 בצרה 60944   545861228

22247 תמי ניר 58097635, nirgotlib@bezeqin26 קהילת סופיה תל אביב     0502743700/036478748

22248 גבע מיכל גבע 57415358   מוזיר 8/2 תל אביב     0548029970/0544804587 36352171

22249 גולן מנחם 56019292   משה צבי סגל רמ ירושלים     0547424307/025870808

22250 גולן מנחם 56019292   משה צבי סגל רמ ירושלים     0547424307/025870808

22251 מיטב מיזוג    67601054   החרש 5 קריית חים     0505‐466656

22252 ישראל גורמן 32283178 higurman@gmail.c119 פסח חברוני ירושלים     548012714

22253 ישראל גורמן 32283178 higurman@gmail.c119 פסח חברוני       548012714

22254 יצחק דניאלי 54537691 info@hadar2000.c הנרקיס 32 תל מונד 40600   050‐7773318 09‐796353 04‐6343735

22255 יצחק דניאלי 54537691 info@hadar2000.c הנרקיס 32 תל מונד 40600   050‐7773318 09‐796353 04‐6343735

22256 ישראל גורמן 32283178 higurman@gmail.c119 פסח חברוני       548012714

22257 ישראל גורמן 32283178 higurman@gmail.c119 פסח חברוני       548012714

22258 ישראל גורמן 32283178 higurman@gmail.c119 פסח חברוני ירושלים     548012714

22259 גולן עציוני 25461245 golde2@hotmail.c שינקיין 67 גבעתיים     543333329

22260 אליזבט קלוגין 3.17E+08 lizi03@walla.co.il רמת ממרא 18/2 קרית ארבע 90150   054‐7838047 054‐78381

22261 יניב גת 39504857 gatya@bgu.ac.il התנאים 24 תל אביב 69209   057‐8103635

22262 יעקב חן 63411243 chenj@012.net.il הקוקיה 9 ראשון לציון 75548   39443816 5.5E+08 7.22E+08

22263 יעקב חן 63411243 chenj@012.net.il הקוקיה 9 ראשון לציון 75548   39443816 5.5E+08 7.22E+08

22264 ריקרדו שיינברג 3.24E+08 anaeri@gmail.com קיבוץ חצרים חצרים 85420   052‐5013607

22265 רונן קחטה 29020724 k6586882@bezeq17/10 נחל מישר מצפה רמון     057‐8174542

22266 רפאל פרץ 61788063 ynonperetz@walla משה צבי סגל 3 ירושלים 97289   779140141 5.46E+08



22267 michael goldin 3.05E+08 mgoldin@netvisiomoshe dayan 76jerusalem 97553   25856004 5.03E+08

22268 אבי שושן 23007511 shoshan1611@be ספיר 3/4 אשדוד 77760   522315590

22269 נפתלי רייך 3.09E+08 naftalichaim@gma הפסגה 71 ירושלים 96381   26415175 5.28E+08

22270 מושית מגן 27388578 moshitgr@hotmai נורית 48 הוד השרון     523524558

22271 מושית מגן 27388578 moshitgr@hotmai נורית 48 הוד השרון     523524558

22272 מלכה אהרו   , 02696459yonimalka1@gmaרח  'שמשון 3 בני פתח תקוה     03‐5757330‐0546‐656987

22273 מאיר כהן 7740525   ארקבי 12/4 תל אביב     0508570448/037393267

22274 לזר רונה 57802670   ילדי טהרן דניה 7 חיפה     0544204323/054491494

22275 מרק רייך גדי 023519648goomark1@gmail. ביקורים 18 חיפה     054‐5991129‐04‐8380978

22276 ברק חזי 054125794hezibarak@walla.c7 רח הגפן 5 דירה קרית אתא     054‐4831430‐052‐5639047

22277 רונן פורטל 34667378 ronenv10@walla.c שדה אליעזר125 12205   504222151

22278 ולדיסלב בונצ'וק 3.23E+08 bumchuk@gmail.c40 שמעון בן צבי      

22279 ולדיסלב בונצ'וק 323309013bumchuk@gmail.c40 שמעון בן צבי גבעתיים     0545‐370124‐052‐6688892

22280 גלעד יצחקי 66426040,   אצל 25 פרטי רמת גן     0546995568/0525953913

22281 ארז מזרחי 25701103 erez.mzrashi@gmד ההר 29 )יחידת כוכב יאיר     0528549194/037669193

22282 איתי מלמוד 31381239 e_ti77@yahoo.comקיפניס לוין 4 דיר באר שבע 84497   502190760

22283 גליבוב ליובוב 3.14E+08   נתן שורץ 4/17 לוד     0502218349/0504888349

22284 טל דין 41861535 taldeane@gmail.c3 ) כץ )מיכל לייב פתח תקוה     052‐5547647

22285 פליקס זיידס 16881344 zeides@bezeqint.n עצמון250 פסגות 90624   29975379 5.45E+08

22286 יואב ינון 014215164yinon@dhvmed.coירמוך 2 בית פרט תל מונד     054‐3300900‐09‐7962628

22287 אמיר דורון 22640064 amirdo1@gmail.co538 מחנה מרים ד.נ .גדרה 70720   506274766 88576474

22288 אמיר דורון 22640064 amirdo1@gmail.co538 מחנה מרים ד.נ .גדרה 70720   506274766 88576474

22289 שירה גפני 27443266 mosh1974@gmail מושב בן עממעיין 22809   526781791 5.24E+08

22290 אבי כהן 22524391 avicohen23@gma חירם 9 כפר ורדים 25147   523231477

22291 לאון ברסלבסקי 3.06E+08 leon5312@walla.c האירים 62 נופים     507103393

22292 safwat younis 28250256 safwat_ssy@yaho ת.ד 639 ערה 30025   050‐6212427

22293 safwat younis 28250256 safwat_ssy@yaho ת.ד 639 ערה 30025   050‐6212427

22294 לאה וינברג 32230633 mekadmim@012.n לובביץ 5 ביתר עילית     25800420 5.04E+08 1.53E+10

22295 נתן חיימוביץ 16756298 natan3333@wallaרבי יהודה הנשיא חיפה     0509884953 0572207905

22296 חנה פורבס 015408834forbes@actcom.coבר כוכבא 4 דירה הרצליה     09‐9571791‐050‐6216442

22297 יריב פלג 40624942 pelegya@gmail.co ביאליק 25 דירה תל אביב     054‐6633162

22298 ורה ליטבק 3.11E+08 vera.litvak@gmailמבצע משה 9/5 ק באר שבע     086439182 0544904628

22299 נועם כף 27805670   השחף 30 פרטי תל מונד     0544818555/0544331136

22300 דוד לוריא 051441475lurieil@zahav.net. ולנברג 44 חיפה 34990   054‐2256001

22301 מרגריטה סובטלה 3.27E+08   גיורא יוסף טל 6/ באר שבע     0544590941/0545636650 492621 טל
22302 ברוש דנה 37558939 39/7 קק"ל גבעתיים 0547077763/037391443

22303 מיכאל קרואני 054145172  העצמאות 108 ד קרית אתא     052‐4092388

22304 סויסה חלי 034647792mromano@tx.tech( 23 דרך הטכניון נשר     509445423 1691‐  ריצ'י
22305 חלי סויסה 034647792mromano@tx.tech( 23 דרך הטכניון נשר     צ'י‐0523321691‐0509445423
22306 חלי סויסה 034647792mromano@tx.tech( 23 דרך הטכניון נשר     צ'י‐0509445423.0523321691
22307 חמרה לודמילה ,   באיסוף עצמי מה      

22308 מיכאל שחר 024196743michael.shachar@רח דולב 117 שכ קיסריה     054‐9490001‐04‐6101076

22309 מיקול רייזפלד 17072521 eran@dauberlaw. ילין 6 ת     03‐6059658 052‐39838

22310 רחל גרופי 51133007 adidas12345@wal הרב לוי 12 בת ים 59647   775514519 5.24E+08

22311 רחל גרופי 51133007 adidas12345@wal הרב לוי 12 בת ים 59647   775514519 5.24E+08

22312 תמר רזניק 40090292 tamareznik@gmai חיבת ציון ,עאודים 38885   523223159 5.24E+08

22313 כעי כעיחצצ 23356898 bababajjj@yahoo. כגעדגאי תל אביב     97653333

22314 אריאל רוטקף 13608062 arielrothkoff@hot שמעוני ירושלים     054‐7779719

22315 אורה אחיטוב כהן 39264296 oraahituv@gmail.c כוכבי יצחק 11 תל אביב     527203578 5.09E+08

22316 הודיה טובי 33965286 HODAYA@HOTMAמבוא הדס 14 ב צור הדסה     508946787

22317 הודיה טובי 33965286 HODAYA@HOTMAמבוא הדס 14 ב צור הדסה     508946787

22318 טל אלוק 43367374 tal@pocinvest.com מנחם בגין 132 תל אביב     0523232703 036081616

22319 מאיר כהן 57309379 dp19435@elbit.coרבי יהודה הנשיא חיפה    

22320 simona fuma 11891892 simona.fuma@gm הנגבה 14 גבעתיים     054‐689‐7437

22321 רחליה גיבלי 201516176  ירושלים )שכרח 'ראובן מס 36     052‐5222728‐054‐3126661

22322 יצחק בוחבוט , 39186366  זבולון 12/8 חיפה     0506658388/042641981

אלעד טכנול22323  בע"מ(ל.ש) 5.12E+08 office@eladtech.cזבוטינסקי 90 קר פתח תקווה 49130   0524763876/

22324 פטריק ברמי 012132536  רח משה שרת 15 עכו     04‐9810694‐054‐2284225

22325 רות דרסלר 014316301rald1911@gmail.cרח 'נתיב הנוטרים יוקנעם מוש     049891338‐054‐5207241

סנפרוסט בע22326   ,   מגדל העמק   10550   050‐6411845‐04‐6449821

22327 סעדון אילנה 024171480  שבט שמעון אשדוד     0528480891/088542860

22328 david malka 59142760 davidmalka1@hot נוף גלעד 175 בית שאן 11700   522666449

22329 david malka 59142760 davidmalka1@hot נוף גלעד 175 בית שאן 11700   522666449

22330 אלון שרמן 2003234 elon98@gmail.com אין נתיב  קיבוץ 99855   02‐9900361 052‐37427

22331 אלון שרמן 2003234 elon98@gmail.com אין נתיב  קיבוץ 99855   02‐9900361 052‐37427

22332 shahar fermon 66019415 shaharf@imperva hertzel 26 ramat‐gan     523306918 03‐684013

22333 ליאור כהן 39510565   האלה 17/5 קריית אתא     052‐6575866

22334 גיא נוימן 59802793 g_noyman@netvis שטרן 37 ירושלים     050‐7300151

22335 גיא נוימן 59802793 g_noyman@netvis שטרן 37 ירושלים     050‐7300151

22336 נועם יהב 31379274 noamyahav@walla19 שד 'ירושלים יפו 61084   548022641 5.48E+08

22337 נועם יהב 31379274 noamyahav@walla19 שד 'ירושלים יפו 61084   548022641 5.48E+08

22338 שחר דרור 43463447 shachardror@gma הר גילה הר גילה     505270119

22339 ישראל גורמן 32283178   פסח חברוני 19/6 ירושלים     0548012714/0545493757

22340 איילון שרמן 002003234  קיבוץ נתיב הל"ה       0523742754/029900361

22341 יחזקאל גבאי 59249292   דון יוסף נשיא 14 בני ברק     0548468100/035793914

22342 דימיטרי וולצגורסקי 309822740  13/1הרדוף חיפה     0545233020/0547985889

22343 הודיה טובי 33965286   שחל 22 פרטי ירושלים     0508946787/026786252

22344 ודים אוזרסקי 3.07E+08 vadvadim@walla.c עורב 29 ערד 89072   545984412

22345 דניס ביטון 68720788 dinline@netvision ויצמן 20 מוצקי קרית     522859421 5.74E+08

22346 דניס ביטון 68720788 dinline@netvision ויצמן 20 מוצקי קרית     522859421 5.74E+08

22347 מיכאם יוציס 3.17E+08 yutsis@gmail.com בתיה מקוב 18 רחובות 76481   054‐5370515

22348 ורד בן זגמין 36763183 voibenzagmin@ya תחכמוני פרדס חנה 37014   054‐2347228



22349 ורד בן זגמין 36763183 voibenzagmin@ya תחכמוני פרדס חנה 37014   054‐2347228

22350 יהודה קליינברגר 50511690 udi.kleinberger@g48/46 בר כוכבה ירושלים 97875   0544784056/026714485

22351 גלעד שבח 27802586 gilad@alyn.org פרחי חן ירושלים     546587361 5.48E+08

22352 גלעד שבח 27802586 gilad@alyn.org פרחי חן ירושלים     546587361 5.48E+08

22353 ברייט סורס בע"מ 513538652mbendavid@bsii.cקרית המדע 11 א ירושלים הר     0772025000 0549102883

22354 דוד מלכה 59142760 davidmalka1@hotנוף הגלעד 175 ב בית שאן     0522666449 0524625171

22355 יהודה גרינמן 2.01E+08 yngreenman@gma נחל צילים 2/2 רמת בית ש     0523258534 029918189

22356 מאיר רביב 68259480 meirrg@gmail.com הס 7 רחובות 76346   054‐5398439

22357 מאיר רביב 68259480 meirrg@gmail.com הס 7 רחובות 76346   054‐5398439

22358 אסף גרופר 28632214 asaf.grupper@gm הארז 724 בורגתה 42860   052‐5501666 052‐55016

22359 אסף גרופר 28632214 asaf.grupper@gm הארז 724 בורגתה 42860   052‐5501666 052‐55016

22360 חנה קומער 3.01E+08 chani5748@walla.שכונת הרכבת ‐מ כפר חב"ד 60840   39606868 5.42E+08 39606868

22361 אולג ירין 3.09E+08 oleg.yeril@gmail.c צפריר 7 אור יהודה 60501   547738081 36340351

22362 גל פריטי 23927221 gal.prety@gmail.c38 אירוס הארגמן אבן יהודה     525611613

22363 אביעד שאולזון 3.02E+08 avis.bar@gmail.co בן יהודה 27 פתח תקווה     524604749 5.45E+08

22364 שלום גמליאל 49169071   אבוחצירא בני ברק     0527610728/049169071

22365 משה ניר 24113755 moshnir@gmail.co ברנשטיין 32 ראשון לציון 75503   052‐5342429 03‐958601

22366 אברהים חודרובי 56881626 aslhodbi@smile.ne אום אל פחםאבן אלגווזי 30010   542260810 7.22E+08

22367 פיונה גושן 68680156 fog@012.net.il האגסים בנימינה 30500   46289288 5.23E+08

22368 פיונה גושן 68680156 fog@012.net.il האגסים בנימינה 30500   46289288 5.23E+08

22369 חנה 51712263 brandwin@cc.huji שחל 21 ירושלים     0548820213 026780259

22370 מריה מיירסון 3.27E+08 homchik@yandex קקייל 15א בת‐ים 59436   548056801 5.27E+08

22371 מריה מיירסון 3.27E+08 homchik@yandex קקייל 15א בת‐ים 59436   548056801 5.27E+08

22372 נעמה בן סעדון 36685519 nuem@walla.com פלורנטין 40 תל אביב 66060   054‐5959180 052‐22211

22373 אלכסיי רזניקוב 3.1E+08 adamoto2003@ho נחל שורק28 מודיעין     505772752

22374 אלכסיי רזניקוב 3.1E+08 adamoto2003@ho נחל שורק28 מודיעין     505772752

22375 נורה לנדו 3.04E+08 miclando@gmail.c יאיר שטרן 1 רמלה     544687337

22376 נורה לנדו 3.04E+08 miclando@gmail.c יאיר שטרן 1 רמלה     544687337

22377 ופא חוסיין 43218833 H‐MAGAR@012.N אין דייר חנא 24973   545211132

22378 ופא חוסיין 43218833 H‐MAGAR@012.N אין דייר חנא 24973   545211132

22379 מרון שטטר 27349851 meronst@gmail.co תד 3500 תל נוף 70710   054‐5424878 08‐868419

22380 מאיר קטורזה 29452232 meirka@sce.ac.il מקור חיים 16 באר שבע     054‐7733852 050‐86221

22381 מאיר קטורזה 29452232 meirka@sce.ac.il מקור חיים 16 באר שבע     054‐7733852 050‐86221

22382 דניס יאקולוביץ 3.22E+08 ydeniska@gmail.c לוחמי הגטאות 0 חיפה 35027   48513524 5.43E+08

22383 דניס יאקולוביץ 3.22E+08 ydeniska@gmail.c לוחמי הגטאות 0 חיפה 35027   48513524 5.43E+08

22384 חגי כהן 24043333 hc12@netvision.n29 ת.ד 'הגורן מרחבשכ מושב 19105 46522971 5.08E+08

22385 נעמה בן סעדון 36685519 nuem@walla.com פלורנטין 40 תל אביב 66060   054‐5959180 052‐22211

22386 שלומי כהן 53385175 shlomy_c@walla.c נחמיה תמרי 8 חולון     050‐3389731

22387 נדב כהן 60680840 nadavc234@walla בר ניסן 30 באר שבע     545710070 86416171

22388 מיכל ברץ 31406051 bartazm@gmail.co פיארברג תל אביב     35226641 5.46E+08

22389 מיכל ברץ 31406051 bartazm@gmail.co פיארברג תל אביב     35226641 5.46E+08

22390 יחזקאל מתלון 55363758 matalony2009@gm מבוא חורון 48 מבוא חורון 99765   052‐8119580 08‐972674

22391 יחזקאל מתלון 55363758 matalony2009@gm מבוא חורון 48 מבוא חורון 99765   052‐8119580 08‐972674

22392 אפי ישראל 24988891 efisrael1@walla.co האורן 20 כרמיאל     522829523

22393 אפי ישראל 24988891 efisrael1@walla.co האורן 20 כרמיאל     522829523

22394 אברמזון שמאירינה 3.21E+08 irinada@hotmail.c הרב שרים 14 ירושלים 96920   525210800 26586861 26586669

22395 גדעון ליבק 10945285 gideon71@bezeqi הורוביץ 7 גדרה 70700   054‐4871381

22396 איתי זיו 37193992 itaizv@walla.com המלכים 2 רחובות     542595562

22397 איתי זיו 37193992 itaizv@walla.com המלכים 2 רחובות     542595562

22398 אביבה לוי 6983812   חטיבת כרמלי 1/ כרמיאל     0506285126/049989126

22399 אלי אטיאס 42724559,   אבן גבירול/113 4 תל אביב     547579425 5.43E+08

22400 אבנר אסולין 58819491   האורן קריית אתא     0525658611/048480016

22401 חזי שלום 40970170 hezi_s2@yahoo.co גולדה מאיר 39 יהוד 56207   057‐3452337

22402 מתן שריד 52961372 sarid.matan@gma אחד העם 126 תל אביב     544632828

22403 גרי סייקס 323724674jerrysykef7@gmaiקיבוץ גבעתקיבוץ גבעת חיים     050‐2056126‐04‐6368160

22404 אריה גלס 8691578 or‐go@nana10.co סוקולוב 66 תל אביב 62284   03‐6046420 052‐43331

22405 אריה גלס 8691578 or‐go@nana10.co סוקולוב 66 תל אביב 62284   03‐6046420 052‐43331

22406 משק פיליפ   , 02959035  חוות פיליפ )חוות פיליפ )ליד מ     050‐4290576

22407 תומר קשיוב 40690729   יהודה הלוי 27/2 פתח תקוה     0525664568/0524486174 37534664

22408 ישראל רובין 43157270 rubin81@walla.co גבעת שמואגוש עציון 12     547584383

22409 שי דוקטורי 33739871 shayke77@gmail.c מושב עזריהמשק 22 99792   528306012

22410 יניב יוסיף אור , yosifor13@gmail.c זלמן ארן 51 חולון     050‐8628095‐03‐5044915

22411 ליאת בר 31876162 liatb@aon‐israel.c דרך משה דיין יהוד     524599988

22412 ליאת בר 31876162 liatb@aon‐israel.c דרך משה דיין יהוד     524599988

22413 אוהד חוט 32495871 ohad747@gmail.c סחלב 12 רעות     052‐6559688

22414 אלינור מזרחי 39846357 elinormi@gmail.co22 יהודה המכבי תל אביב     508255778

22415 אלינור מזרחי 39846357 elinormi@gmail.co22 יהודה המכבי תל אביב     508255778

22416 אלירן מרדכי 033839747miravm1@012.net14 רח  'דוב גרונר ירושלים     057‐7402954‐02‐6721331

22417 מיטל קוזי 34914655 meha777@gmail.c הנדיב 9 הרצליה     772340445 5.06E+08

22418 מאיר כהן 7740525   ארקבי 12/4 תל אביב     0508570448/037393267

22419 מעין אברהם 39038393 maayanavr@gmai יהודה הנשיא 6 פתח תקווה     528438083 5.23E+08

22420 יובל גבוביץ 57751109 yuvalgab@gmail.c גולדה מאיר 22 נתניה     0548‐059647 e

22421 צחי שרביט 33320326 zsharvit@nds.com אבנת אבנת 90656   545664257

22422 לאה סוסקו 068258789lsosko@nana10.co רח פיקאסו 3 קרית אתא     0524‐653425‐04‐8481145

22423 ערן לוי 59154864   הראשונים 88/6 קריית חיים     0545703776/048422354

22424 יהושוע ויטק 10886612,   אילנות 33 א חיפה     0544881335/0544595366

22425 שרה אלדר 6154082   שמשון חיפה     0528305450/048343305

22426 וטלי בלזר 314029125vbelzer@yahoo.co אבני החושן 60 מעלה אדומ     0547‐694200‐077‐6220048

22427 מתן רז 33923947 matanraz@hotma קיבוץ גשר הזיו גשר הזיו 22815   544853450 49958606

22428 גלית קדישי 25196288 galit171272@wall פרדס חנה כהחשמונאים     577375058

22429 גלית קדישי 25196288 galit171272@wall פרדס חנה כהחשמונאים     577375058

22430 דניאל רזומוב 7974736   יעקב תל ברוך תל אביב     0522782230/036498051



22431 תמרה צח 65044091 tamara@degania.o  קיבוץ דגניה 15120   0523749198 046608199

22432 לאוניד זלדין 3.1E+08   גאון הורדין 63 קריית גת     0525913673/4

22433 שלמה אלעמרי 41976184 selamari@gmail.co הגולן 92 בית דגן     506929007 7.22E+08

22434 שלמה אלעמרי 41976184 selamari@gmail.co הגולן 92 בית דגן     506929007 7.22E+08

22435 איגור ירושנקו 321094674yerolu@gmail.com מעלות תרשרח  'צבר 7     052‐5317687‐052‐5971476

22436 gabriel levcovich 3.27E+08 gabrivka@hotmail   מיצד 90965   29938923 5.48E+08

22437 micha aga 39214820 michaaga@hotma דוד נוי 62 עכו 24309   526502531

22438                

22439 אמיר כרבי 36957678 amir_515@walla.c קנאים 14 ערד 80700   545245830 7.75E+08

22440 טל שאול 33527656 tevron@hotmail.c פרי מגדים 5 תל אביב 67447   03‐6912131 052‐23094 077‐8668775

22441 אמיר כרבי 36957678 amir_515@walla.c קנאים 14 ערד 80700   545245830 7.75E+08

22442 אמיר כרבי 36957678 amir_515@walla.c קנאים 14 ערד 80700   545245830 7.75E+08

22443 אמיר כרבי 36957678 amir_515@walla.c קנאים 14 ערד 80700   545245830 7.75E+08

22444 אלירן מועלם 36574150 moli111@walla.co לח"י רמת גן 52265   578707777

22445 תום קריצ'ביץ 3.04E+08 tcaspy@gmail.com בר גיורא 31 חיפה     504170126 5.45E+08

22446 דרור קידרון 59807875 drorkidron@gmailהמרכז הארצי לב ירושלים     0508531234 026750610

22447 נטע שריג 40094518 netas2@yahoo.co רח מרשוב 1 רחובות     050‐6408841‐050‐4842851

22448 ויטלי שחונובסקי 306949306  רוטשילד 67 ב חיפה     0547530413/048522893

22449 שלומי ששון 39439872 shlomke007@wall'מנחם רצון 28 ב פתח תקוה     050‐4417766

22450 לימור רוזנר 33341629 rosner_limor@wa גני יהודה סבהורדים 38     522789436 5.23E+08

22451 נגה זינגר 27946870 noga@einat.org.ilקיבוץ רמת השופ קיבוץ רמת      0523‐533688‐050‐3832367

בית כנסת א22452   ,   הגליל 3 קרית אתא     052‐5639047

22453 בת אל סולומון 21995626   קרית אונגואר 06 ירושלים     025872048 0527664634

22454 פרנקה פיטוסי 51831568,   אצ"ל 5 טירת כרמל     048574144/054793193

22455 ברוך הכט 33506544 batsheva@rabanuB מהריץ 7 גבעה ביתר עלית     0527610960 0527610961

22456 שלומי וקרט 23933112 vakrat_1@netvisioמושב עין תממושב עין תמר לי     0524260108 0528310980

22457 רוית מורלס 32170615 techntune@gmail בית אל 42 כוכב יאיר 44864   775040179 5.43E+08

22458 ירון ביטןו 35919984 yaronbit@hotmail שבט לוי 9 אשדוד     522887646 5.28E+08

22459 ירון ביטןו 35919984 yaronbit@hotmail שבט לוי 9 אשדוד     522887646 5.28E+08

22460 אסף גלילי 31510977 g_asi@yahoo.com הנגב 25 יבנה 81514   050‐4456001

22461 שביט ברוך 22865935 shavit_baruch@ho ארלוזורוב 25 בתים     052‐8839404 5.24E+08

22462 שביט ברוך 22865935 shavit_baruch@ho ארלוזורוב 25 בתים     052‐8839404 5.24E+08

22463 אבירם הוד 29493186 namrur@hotmail.c שלום‐אש 17 תל‐אביב 69483   054‐8080880

22464 דורון בן דוד 36928042 benda6@gmail.co הפרדס 6 א' כפר סבא     050‐4000477

22465 חיים בלילה 43124981 balila3@walla.co.i ביאליק 122 באר שבע     054‐2469951

22466 רות רגב 59574467 r‐regev@012.net.i 120 התמר שמדרך בן מושב 089256973 0544213765

22467 איגור למברג 3.25E+08 razesu1@rambler. קידוש השם 15 ראשון לציון     0545252554 0772007056

22468 טום בורוש 015668262tom@ti‐com.net רח 'האורן 74 רמת ישי     0522‐371663

22469 ד.פ.א.פ   512039082  פיקא 17 חיפה     0528734667/049532206

22470 ד.פ.א.פ אייל 512039082  כפר יהושוע משק       0572245383/0528734667

22471 פנינה לבר 64131758 pnina.laber@gmai קיבוץ ניר יצחק ניר יצחק 85455   89983461 5.24E+08

22472 פנינה לבר 64131758 pnina.laber@gmai קיבוץ ניר יצחק ניר יצחק 85455   89983461 5.24E+08

22473 אלכס פרדקין 3.17E+08 fradkin_alex@yah נעמי 29 חיפה     523151616

22474 אלכס פרדקין 3.17E+08 fradkin_alex@yah נעמי 29 חיפה     523151616

22475 עומר נהרן 60476272 omernaharan@ya קיבוץ גבת קיבוץ גבת     054‐2408445 04‐654968

22476 אופירה כרמון 9600081 ophirac@netvision התכלת 71 מודיעין     774332069 5.45E+08

22477 ורד קורן 66067299 veredkoren82@wa אורלנסקי 32 פתח תקווה     052‐4488882

22478 ורד קורן 66067299 veredkoren82@wa אורלנסקי 32 פתח תקווה     052‐4488882

22479 בנימין ז'יטומירסקי 3.07E+08 benny.zhit@gmail החרמון 9 צפת     04‐6999260 052‐82237

22480 חנית מאור 28107944 maorhanit@gmail אידמית 22 גבעתיים 53580   050‐8802988 03‐732395 03‐5630447

22481 ויטלי קלוגין 3.08E+08 vetal66@walla.co. הדסים 198 ירוחם 80500   543000068

22482 ויטלי קלוגין 3.08E+08 vetal66@walla.co. הדסים 198 ירוחם 80500   543000068

22483 מאיה בשן 32002795, mayab74@gmail.c25 דון יוסף נשיא נתניה     0542512551/098853868

22484 NDS ח.פ‐262313ת בע"מ , mrevivo@nds.comשלמה הלוי 5 )הר ירושלים     054‐5664291‐0545664135

22485 מיכל אורון עזאני 31734643 michal.designers@ החיטה 12 ג בנימינה     0523669354 046181184

22486 גרגורי רוזין 3.06E+08 gregoryr77@gmai אשר 2 נתניה 42524   526254625 98336744

22487 גרגורי רוזין 3.06E+08 gregoryr77@gmai אשר 2 נתניה 42524   526254625 98336744

22488 איתי שגיא 34456897 etwazup@gmail.co'שד 'נורדאו 88 ב תל אביב 62381   523666131

22489 אלינור ומאי לנקרי 35748300 havaya1@013.net החרוב 212 עתלית 30300   526314233 88658822 88658822

22490 אלינור ומאי לנקרי 35748300 havaya1@013.net החרוב 212 עתלית 30300   526314233 88658822 88658822

22491 יצחק מקמל 57417073 mackmal@017.ne משמר הירדן 93 תל אביב     547462720 36499273

22492 יצחק מקמל 57417073 mackmal@017.ne משמר הירדן 93 תל אביב     547462720 36499273

22493 אליהו דניאל 27880293 yossi70ed@gmail. נתיב חן 19 א חיפה     0544446168 048320224

22494 נעים סוויטי 80526288 nswietyx@hotmai אל מוקדסי 65 ירושלים 91218   02‐6288345 02‐583375 02‐6566874

22495 נעים סוויטי 80526288 nswietyx@hotmai אל מוקדסי 65 ירושלים 91218   02‐6288345 02‐583375 02‐6566874

22496 אנדרי לרנר 3.06E+08 dromort@hotmail מרדכי מקלף 3 מודיעין     547402472

22497 דליה גולדנברג 50224807, dlg@bezeqint.net רח 'גורדון 35 רחובות     0542024525‐089467665

22498 יצחק דלויה 32068959 izhak.daloya@gma קצנלסון 26 כפר סבא     054‐7885316‐077‐7061959

22499 שגב אלמליח 62840301 elsegev@gmail.co מקור ברוך 19 כוכב יעקב     546595609 5.03E+08 1.53E+10

22500 michael kurshin   michael‐kurshin@ וולפסון 52 פ''ת     03‐9317037 0528‐8535

22501 michael kurshin 3.06E+08 michael‐kurshin@ וולפסון 52 פ''ת     03‐9317037 0528‐8535

22502 michael kurshin 3.06E+08 michael‐kurshin@ וולפסון 52 פ''ת     03‐9317037 0528‐8535

22503 מיכאל קורשין 3.06E+08 michael‐kurshin@ וולפסון 52 פ''ת 49440   03‐9317037 0528‐8535

22504 קובי גבאי 23604473 gabayk@walla.com1 הרברט סימון ראשון לציון 75795   39619996 5.23E+08

22505 קובי גבאי 23604473 gabayk@walla.com1 הרברט סימון ראשון לציון 75795   39619996 5.23E+08

22506 טלי אזר יודקין 27325075 taliyud@gmail.com התבור 7 נס ציונה     522529250 5.29E+08

22507 טלי יודקין אזר 27325075 taliyud@gmail.com התבור 7 נס ציונה     522529250 5.29E+08

22508 טטיאנה מילנר 3.1E+08 fimmma@gmail.co גרינשטיין 2 פתח תקווה 49542   546233809 5.47E+08

22509 טטיאנה מילנר 3.1E+08 fimmma@gmail.co גרינשטיין 2 פתח תקווה 49542   546233809 5.47E+08

22510 אדוארד פיסחוב 3.14E+08 apisahov@yahoo.c עמל 28 חיפה 35221   524845249 7.78E+08

22511 אדוארד פיסחוב 3.14E+08 apisahov@yahoo.c עמל 28 חיפה 35221   524845249 7.78E+08

22512 שירן שהם 36840437 shohamshiran@gm חביבה רייק חיפה     544794487



22513 עומר פז 37508512 paz.omer@gmail.c גבעת שמואיוני נתניהו     546660300 5.48E+08

22514 יצחק לביא 65471245 itzhak.lavi@gmail. העצמאות 95 הרצליה 45638   99544106 5.28E+08

22515 יצחק לביא 65471245 itzhak.lavi@gmail. העצמאות 95 הרצליה 45638   99544106 5.28E+08

22516 פרלה זרזינסקי 69919439 lady_hawk1169@ משאבי שדה33 85510   86565284 5.06E+08

22517 דוד סדלינסקי 52783628 tamars@mail.biu.a פיארברג 6 פתח תקוה     508544780

22518 דוד סדלינסקי 52783628 tamars@mail.biu.a פיארברג 6 פתח תקוה     508544780

22519 אליאב הררי 25609280 eliav.harari@gmai דרך הים 23 א' חיפה     524840815 7.78E+08

22520 אליאב הררי 25609280 eliav.harari@gmai דרך הים 23 א' חיפה     524840815 7.78E+08

22521 ניר מלול 36444503 nir.malul@nextcom השיירה 41 קרית חיים     546779168 5.27E+08

22522 אורי גזית 38777199 urik99@walla.com קיבוץ רמת יוחנן קיבוץ רמת  30035   528748908 5.24E+08

22523 קלאודיו פרידמן 3.04E+08 tesi13@zahav.net האצ"ל 47 אשקלון     523459015 5.23E+08

22524 אירה שמיינוק 3.11E+08 ira_shma@hotma31 חטיבת כרמלי כרמיאל     542872545 5.48E+08

22525 אירה שמיינוק 3.11E+08 ira_shma@hotma31 חטיבת כרמלי כרמיאל     542872545 5.48E+08

22526 שלמה ברקת 4416509 info@shizuf.co.il אביגדור עשת קרית חיים     524250250

22527 שלמה ברקת 4416509 info@shizuf.co.il אביגדור עשת קרית חיים     524250250

22528 תרצה זנגי 53525010 moranzan@walla. ניר אליהו ניר אליהו 45845   507301988 97647223 97647359

22529 עודד עמיר 52008570 oamir3@gmail.com כפר יונה 11 תל אביב     0544804918 036416986

22530 לאה שקד 42722850 shakedim1@netvi קרית ביאליקגד 10 27061   773300967 5.09E+08

22531 לאה שקד 42722850 shakedim1@netvi קרית ביאליקגד 10 27061   773300967 5.09E+08

22532 אופיר דגן 66254863 ofirdagan@gmail.c קלאוזנר 7 באר שבע     0528‐578510‐0522‐830156

22533 אפרים הרנוי 65494973 harnoy@hotmail.c דואר געש קיבוץ געש 60951   99521366 5.23E+08

22534 דובי קליין 31847932 dovi_k@galileng.c טבנקין 19 חיפה     052‐5455413

22535 שלומי בן שושן 61005146 shlomibensh@gm ז'בוטינסקי 76 תל אביב     523714070

22536 עמיקם ברקאי 28099729 shajafgerda@hotm גורדון 17 גבעתיים     036728991/0504082863

22537 אפרים הרנוי 65494973 harnoy@hotmail.c דואר געש קיבוץ געש 61951   99521366 5.23E+08

22538 ארז פיינגנבוים 34128892 erez@cisco.com מושב בצרהיונק הדבש 5     0526405355/098927221

22539 רזומוב דניאל 7974736   יעקב 10 א תל בר תל אביב 69015   036498051/0522782230

22540 אילה דורון 27965920 ayala.doron@gma עמק חפר 10 ב כפר סבא     09‐7653179 050‐92300

22541 אילה דורון 27965920 ayala.doron@gma עמק חפר 10 ב כפר סבא     09‐7653179 050‐92300

22542 אלכסנדר בוכמן 3.09E+08 alexgo@inter.net. גולן 6/12 נתניה     0526312274/098873429

22543 גלית שץ 25649872 tamig@gat.co.il קיבוץ כפר בלום גליל עליון ע     05476948572/0502056910

22544 עדי קרצו 27497643,   צהל 31 גן יבנה     0547289922/0772113029

22545 זוהר סילבן 067616458zugmir@zugmir.ne רבין 3 קריית טבעו    

22546 אסף הרפז 66166554   האלון 2 מושב בית ז     0545661225/025711333

22547 סימונה גרינברג 052341559simonagrinberg@g העצמאות 30 אבן יהודה     054‐6626261

22548 אורי מאור 0 uri_maor@walla.c 0 אלקנה 523752457

22549 דסבן מרגלית 69442606   טרומפלדור ראשון לציון 5.44E+08   0545880819/099559043

22550 יניר רז 66639535 yanir.raz@gmail.co ים המלח 25 גני תקווה 55900   03‐5355353 0509‐8878 03‐5355350

22551 דורית ורפי אנטמן 056557705  חיים הרצוג 7 יהוד     035368232/0528358058 5.23E+08

22552 בני רצבי 051288652beni_razabi@walla קצנלסון 18 יהוד     054‐6326184

22553 יבגני מטקובסקי 3.04E+08 yonimatkobski@h הרואה 10 רמת גן     546988180

22554 עמי פרנקנברג 57211542 afrenkenberg@gm מרגלית 46 חיפה     549996057

22555 rafi tzur 14844179 rafi.tzur@gmail.coמנדלה מוכר ספר קרית ים א'     508910355 5.09E+08

22556 rafi tzur 14844179 rafi.tzur@gmail.coמנדלה מוכר ספר קרית ים א'     508910355 5.09E+08

22557 דיקלה בן חמו 1.11E+08 dikla‐26@hotmail. 1111111 nrfz     555555555 5.25E+08

22558 דיקלה בן חמו 1.11E+08 dikla‐26@hotmail. 1111111 nrfz     555555555 5.25E+08

22559 דיקלה בן חמו 1.11E+08 dikla‐26@hotmail. 1111111 nrfz     555555555 5.25E+08

22560 טל דורות 43147941 taldorot@gmail.co הטייסים 45 אשקלון 78475   522215285

22561 יסמין סגל 024308405ron_yasmin@wallכרמי יוסף )לכרמי יוסף )ליד מ     052‐5954194‐052‐3360581‐0

22562 מוריס חן 034987354  העצמאות קריית אתא     0542060640/048454971

22563 שמרית שי 39437157 shimshonel@walla הסתונית 13 פתח תקווה     508559991

22564 טל דורות 43147941 taldorot@gmail.co הטייסים 45 אשקלון 78475   522215285

22565 נדב לוי 36831154 nadavlevvy@gmai השעורה 47 בנימינה 85000   052‐7726494

22566 נדב לוי 36831154 nadavlevvy@gmai השעורה 47 בנימינה 85000   052‐7726494

22567 שלמה פרג' 51368660 moran.farage@gm אילת 12 חולון 58304   35040466 5.05E+08

22568 מילניום ליין   ,   טולפמן 2 ראשון לציון     0544‐703538‐050‐6662118

22569 עצמון אלגים 51466312   זבוטינסקי 34/3 טירת כרמל     048577321/0523757629

22570 דני דניאל 034507913  זבוטינסקי 19/4 טירת כרמל     0543015050/048571190

22571 osnat haiman 28143089 haiman.osnat@gm ענבר 6 מודיעין     542463849

22572 אוסנת היימן 028143089haiman.osnat@gm ענבר 6 מודיעין     054‐2463849‐09‐7944628

22573 יוסי אלייב 3.04E+08 eliran98@netvisio5 מסילת העולים חולון     526062686 5.26E+08

22574 יוסי אלייב 3.04E+08 eliran98@netvisio5 מסילת העולים חולון     526062686 5.26E+08

22575 שרון אמזל 36245454 mushoko@gmail.c משה דיין רעננה     548883736

22576 שרון אמזל 36245454 mushoko@gmail.c משה דיין רעננה     548883736

22577 יוסי נאמן 51232908 jj99@walla.co.il לוטם 112 נווה צוף  ‐ח 71945   052‐3663217

22578 מוריה טסה 3.01E+08 MORIYA.TASSA@G החרוב 40 עץ אפרים 44816   544352726

22579 מוריה טסה 3.01E+08 MORIYA.TASSA@G החרוב 40 עץ אפרים 44816   544352726

22580 קרן קלה 17942442 kc38200@gmail.co( 128 תל השומר ,בי"ח שיבא 52621   508555824 37361942

22581 טימורז צ'צ'שוילי 3.1E+08 temuri77@hotma שיבת ציון 2 רמלה 72240   526961999 5.27E+08

22582 עירית קינן 53578795 iritike@gmail.com נחמני 57 תל אביב     0544500411 0546272836

22583 עמית קליין 057672347  גולדה מאיר חיפה     0525915353/0522666604

22584 alex limansky 3.22E+08 alexunder_limanskshvil ada 4 b haifa 35157   527903591 5.28E+08

22585 alex limansky 3.22E+08 alexunder_limanskshvil ada 4 b haifa 35157   527903591 5.28E+08

22586 דורון גרפי 22918874 doron@radcom.co התאנה 52 תל מונד 40600   054‐5794442

22587 סטס קביצקי            

22588 סטס קביצקי 3.22E+08 stask15@rambler.קיבוץ כפר סקיבוץ כפר סאלד 12230   054‐6544561 050‐30585

22589 רונית אפסון 57674848 ronepson@gmail.c ת.ד .12 הר חלוץ 20121   04‐9803165 054‐81168

22590 רונית אפסון 57674848 ronepson@gmail.c ת.ד .12 הר חלוץ 20121   04‐9803165 054‐81168

22591 ברוך שריר 52591575 sharir_b@zahav.n האורן הר אדר 90876   506299782 25700510

22592 ברוך שריר 52591575 sharir_b@zahav.n האורן הר אדר 90876   506299782 25700510

22593 נטע קסלסי 66074048 neta1982@walla.c אליהו קורן 14 ירושלים     054‐6711086 0502‐8108

22594 נטע קסלסי 66074048 neta1982@walla.c אליהו קורן 14 ירושלים     054‐6711086 0502‐8108



22595 רחל קמינסקי 62855036 srachelk@gmail.co בית אורן בית אורן     546466391

22596 רחל קמינסקי 62855036 srachelk@gmail.co בית אורן בית אורן     546466391

22597 אודי אברהם 59075572 udiaudia@yahoo.c ההגנה 36 גבעתיים     052‐6787883

22598 אודי אברהם 59075572 udiaudia@yahoo.c ההגנה 36 גבעתיים     052‐6787883

22599 גיא סיאני 28905057 guy‐si@012.net.il דוד בן פנחס 4 ראשון לציון     528460070

22600 גיא סיאני 28905057 guy‐si@012.net.il דוד בן פנחס 4 ראשון לציון     528460070

22601 עמליה בן נתן 5034426 abennathan@gma69 שבתאי הנגבי ירושלים 93825   02‐6765266 5.27E+08

22602 עמליה בן נתן 5034426 abennathan@gma69 שבתאי הנגבי ירושלים 93825   02‐6765266

22603 אמיר אבנציק 59623264 amir@safe‐mail.ne כרמלי 16 רמת גן     0509950467 036313210

22604 ג'יני בצון 42214841 RECHELY@CUSTOM כצינלסון בת‐ים 59431   36597287 5.06E+08 39621704

22605 ahuva tarn 3.21E+08 chazirka@gmail.co פינסקר 1 ק.ים 29053   523429365

22606 אליהו קוגל 306959032  בוליביה 14 ירושלים     0527274490/0774000508

22607 שי רפמן 058685553shayasu@bezeqintמושב באר טמושב באר טוביה     050‐5243739‐052‐3777111

22608 שוקי פינקל 53637393   הנשיא הראשון רחובות     088592176/0523124760

22609 אורנה שפירא 27832432,   צבר 8 באר שבע     0543339090/0522701654

22610 ניר דפנה 029291861nird@orex‐cr.comקיבוץ דליה )ליד י קיבוץ דליה     054‐6699414‐054‐6699433

22611 עודד מנחם 34193912   הר גילה הרחבה ירושלים     0544234579/0506232465

22612 חנה קאטן 17612730 hannahkatten@gm עמק בית שאן שדמות מחו 10932   46099740 5.46E+08 46481242

22613 חנה קאטן 17612730 hannahkatten@gm עמק בית שאן שדמות מחו 10932   46099740 5.46E+08 46481242

22614 דניאל אדרי 54849484 danny@pi‐sp.com התומר 21 זכרון יעקב     046392830 0542468220

22615 ירון לביא 024667016yaron.lavi@intel.c שימקין 30 )בניין  חיפה     054‐7885158‐054‐7885295

22616 אריק גושן 52339173 arik@one1.co.il מצפה אביב 96 ד.נ.משגב 20187   544630115 49948077

22617 אריק גושן 52339173 arik@one1.co.il מצפה אביב 96 ד.נ.משגב 20187   544630115 49948077

22618 יצחק בלסן 69266591 ram551@walla.co63 אליהו מרידור ירושלים פס     25831845

22619 דב כהן 04089199,   רוטשילד תל אביב 65784   0545679942/035664004

22620 חיים שלום 052828803yehuda_s62000@y שדרות גת 36 קרית גת     050‐3946770‐050‐6202415

22621 סאשה שטיין 3.07E+08 sasha_sht@walla.c נצרת עיליתהמורד 8 17566   547953952 46571710

22622 יעקב בורוכוב 50844901 kobibor@013.net יהודה הלוי 69 תל אביב 65796   03‐5600431 054‐49574

22623 ערן סרי 25224718 ranser@walla.com מושב נס הרדרך חלמית 99885   548198767 5.29E+08

22624 ערן סרי 25224718 ranser@walla.com מושב נס הרדרך חלמית 99885   548198767 5.29E+08

22625 אלי נדב 10140283 eli@alumni.techni גלבר ,18 ירושלים 96755   02‐6414534 0507‐6420 02‐6414534

22626 מאיה גולמן 3.08E+08 mblinder@walla.c ברקן 4       546803806 5.46E+08

22627 צחי מישורי מישורי 052285523  מושב עזריםמושב עזריה )אזו     0507231428/0524402101

22628 חיים פרוסט 64349939 frost1@walla.co.il האחים טרבס 4 רחובות 76488   89456307 5.09E+08 89456307

22629 חיים פרוסט 64349939 frost1@walla.co.il האחים טרבס 4 רחובות 76488   89456307 5.09E+08 89456307

22630 אופיר אזולאי 39078852 ofirazoulay27@ya עדי מצפה עדי 98798786

22631 עופר זפהרוני 058022435  הרב קוק 71 קריית מוצק     0545632143/0544903578 48744205

22632 שני הרום 2E+08 shan280@walla.co היסמין 3 באר יעקב 70300   524781842

22633 סאלח גאנם 37304433 salih.ga@gmail.co   תד 90 1589בית זאן   572311408

22634 יונתן בר גל 39224696 Jonycold@gmail.c אורה רמת‐גן     549737072

22635 גלעד לזר 29257136 gili_lazar@hotmai קיבוץ עין גבקיבוץ עין גב 14940   054‐5658072 04‐665803

22636 אורי לוי 11758158 uril_levy@hotmail קיבוץ רבדים רבדים 79820   88588857 5.05E+08

22637 אורי לוי 11758158 uril_levy@hotmail קיבוץ רבדים רבדים 79820   88588857 5.05E+08

22638 סאלח גאנם 37304433 salih.ga@gmail.co 1589 בית ג'אן     572311408 46526631

22639 אלון בהרי 31931645 alon_b@ynet.co.il מבשרת ציוןהברוש 56 90805   545626904 25336258 1.53E+10

22640 יוסי שלו 38896320 yossishalev@hotm בית עוזיאל בית עוזיאל     503114201

22641 אליעז בן שוהם 23530124 evaeliaz@walla.co השעורה 30 גן יבנה 70800   052‐3664304 5.06E+08

22642 אליעז בן שוהם 23530124 evaeliaz@walla.co השעורה 30 גן יבנה 70800   052‐3664304 5.06E+08

22643 יהושע פינטו 58715202 shke@bezeqint.ne בית אל 10 א' חיפה 34561   48330768 5.5E+08

22644 אידן בן ישי 26555789 westwalker.edan@ פינסקר 47 תל אביב     544493584 7.47E+08

22645 אידן בן ישי 26555789 westwalker.edan@ פינסקר 47 תל אביב     544493584 7.47E+08

22646 פסח אהרון 51968758 pesacha@rafael.co ארלוזרוב 23 הרצליה     052‐5100095 052‐68379

22647 פסח אהרון 51968758 pesacha@rafael.co ארלוזרוב 23 הרצליה     052‐5100095 052‐68379

22648 אלכס גלטר 3.05E+08 alexanderglater@g כנרת 63 אשדוד 77700   549438665

22649 אלכס גלטר 3.05E+08 alexanderglater@g כנרת 63 אשדוד 77700   549438665

עינת בת דור22650 ברק 38358156 einatb@gmail.com מירון 67 כפר ורדים 25147   545440108 49997583

עינת בת דור22651 ברק 38358156 einatb@gmail.com מירון 67 כפר ורדים 25147   545440108 49997583

עינת בת דור22652 ברק 38358156 einatb@gmail.com מירון 67 כפר ורדים 25147   545440108 49997583

22653 סטויאנובסקענת 11647310 ANAT_70@012.NE אריה ברגר 7 ראשון לציון 75466   523906429

22654 סטויאנובסקענת 11647310 ANAT_70@012.NE אריה ברגר 7 ראשון לציון 75466   523906429

22655 מיקי ויסברט 35787217 wmickey@gmail.c דרך הים 193 א' חיפה     054‐2166638 052‐33746

22656 שמואל חודרה 36084333 chump111@hotm מקסיקו 10 ירושלים 96581   544714340 7.74E+08

22657 יהודית וקסלברג 67879825 vexy01@gmail.com מגדל העמקהברושים     542568855

22658 לאה קרפלוב 3.04E+08 helenredk@gmail. מבוא הגבים 6 מעלה אדומ     02‐5353562 054‐47584

22659 אדם סולטן 3.01E+08 vivasultan@walla. קיבוץ חוליתאין 85458   89985641 5.48E+08

22660 גל זלזניאק 39176763 galzed@hotmail.co יהודה הלוי 25 הרצליה     052‐3289794 03‐9024219

22661 גל זלזניאק 39176763 galzed@hotmail.co יהודה הלוי 25 הרצליה     052‐3289794 03‐9024219

22662 פיני שרף 050817105pini.sherf@gmail.c כצנלסון 116 גבעתיים     0523630255‐036767077

22663 יצחק כהן 32935504 icr@012.net.il מושב טל שחר רח מושב טל ש     0528221135 089350235

22664 גלית ברנע 028681443galit_b@cabiran.c הסביון 3 נווה זיו )ליד     052‐8011810‐052‐3261943

22665 דנית יומטוביאן 32218125 danitpre@walla.co אביבים 8 פרדס חנה  37504   054‐4303553

22666 דנית יומטוביאן 32218125 danitpre@walla.co אביבים 8 פרדס חנה  37504   054‐4303553

22667 גורליק‐מילשמאשה 3.2E+08 mashag@orange.n16/10, שער הגיא אריאל 40700   525242515 03‐937116 03‐9365596

22668 שלמה הראל 002256857  שלוצקי 6 )בית נא תל אביב     050‐5271377

22669 ארז מויאל 025217258erezmoyal@walla. נח"ל 34 ערד     054‐2468622‐08‐9973311

22670 מרים כהן 051532026erezmoyal@walla. נח"ל 2 ערד     08‐9950590‐054‐2214633

22671 ירון סולומונוביץ 56419583 yrns@walla.co.il נהלל 7 חיפה 35015   48526261 5.46E+08

22672 אייל שפירא 22915391 eyalshap@gmail.c טירת הידוההרחבה 61 73175   39712238

22673 אייל שפירא 22915391 eyalshap@gmail.c טירת הידוההרחבה 61 73175   39712238

22674 שרית אלקסלסי 27278449 sarit.teper@yahooקיבוץ סער )כניסה קיבוץ סער     0522‐795958‐052‐5223431

22675 חנה זיכל 24894313 hana@cishel‐low.c בית רמות מאיר הר חוצבים      0722513153 0522247291

22676 רפאל דניאל 50637297   צמח השדה 46 מעלה אדומ     025353247 0506245350



22677 אברהם שטטלנדר 001324839ronweb@mac.comבית שמאי 14 )ש תל אביב     0547‐565929

22678 אורלי פרנק 27344134 orly.lev@creoserv משק 26 גינתון 73110   054‐9904265 052‐85544

22679 אורלי פרנק 27344134 orly.lev@creoserv משק 26 גינתון 73110   054‐9904265 052‐85544

22680 מיכל זאבי 23722333 michal.zeevi@gma בית קמה 5 בת חפר 42842   543175713 5.24E+08

22681 יעקב בורוכוב 50844901 kobibor@013.net יהודה הלוי 69 תל אביב 65796   03‐5600431 054‐49574 50844901

22682 חן עמבור 033313867chenam@towerse חוחית 19 זכרון יעקב     052‐4209781‐04‐6506064

22683 שלומית גינזבורג 43378397 shalomit_ginzburgתל יוסקיבוץ תל יוסף ליד קיבוץ     0528342186 046593889

22684 אסנת רבין 52723756 orabin@ankura.co מושב משמרמושב משמרת 40695   505220031

22685 חנה וכטל 67381335 hana_vahtel@wal סוקולוב 9 רחובות     0522210061 089493202

22686 דפנה אדמוני 200048585admonyd@gmail.c עמישב 27 תל אביב     052‐8741874‐052‐5551535

22687 יעל לנזיני 12542304 yolalen@gmail.com חוה לוצקי 13 רחובות     506279727 9353780 89193287

22688 אהרון כהן 029464310aharoni_c@ashtroהפודים 31 כניסה רמת גן     054‐2324178‐053‐8543597

22689 מורן קרפל 52994472 moran.moryosef@ מילנר 6 חדרה     509095010

22690 מורן קרפל 52994472 moran.moryosef@ מילנר 6 חדרה     509095010

22691 יצחק דגן 59015677 irdagan@gmail.co קרית נטפיםנופי הדר 1 44815   543354142

22692 ןהבי אבו חלה 53099552 wihbe_19_82@ho ת.ד 1291 ג'וליס צפון 24980   528086437

22693 ןהבי אבו חלה 53099552 wihbe_19_82@ho ת.ד 1291 ג'וליס צפון 24980   528086437

22694 GIL GOOBES 24114787 ggoobes@gmail.co שפינוזה 29 רחובות     89468961 5.48E+08

22695 GIL GOOBES 24114787 ggoobes@gmail.co שפינוזה 29 רחובות     89468961 5.48E+08

22696 שמעון זקין 027819879shimon@birman.c הזמיר 30 נהריה     052‐3750306‐052‐8080059

22697 צביקה מילר 040692253tzvikamil@gmail.cק"קל 16 )כניסה ב פתח תקוה     050‐4014432‐052‐8947815

22698 חגי גולדשטיין 33445230 hagay.gold@gmai מושב בן שמהרימון 54     546890068

22699 עירית רובנשטיין 050903897iritrub51@gmail.c השיטה 10 תמרת     054‐6670190‐04‐6540474

22700 יגאל שלמי 007730211sy0607@zahav.ne ה 'באייר 4 תל אביב 62093   036913398‐0507332578

22701 תניה פינצ'בסקי 13605142 tanya@inter.net.il הנרקיס 3 כוכב יאיר     545444949

22702 שמעון  שרון 079445375  נווה שלום )לנווה שלום )ליד יר     02‐9917320‐0577‐260784‐05

22703 מיכאל רזניקוב 3.09E+08 misha.reznikov@g הרב קניאל 11 חיפה     0523692102 0528382907

22704  אדוארד ליטבק 307787994edilitl@bezeqint.n שפירא 74 אשקלון     050‐5739405‐077‐4040413

22705 גולן לוי 34926188 golan1978@hotm ההסתדרות 20 רחובות 76587   502098045 89411607

22706 גולן לוי 34926188 golan1978@hotm ההסתדרות 20 רחובות 76587   502098045 89411607

22707 אתי משייב 016334260  העצמאות 36 אור יהודה     0507‐796158‐03‐5338871

22708 וירשטל רשףאברהם 3668316 abraham.virshtel@ דרך אפק 22 כפר סירקין 49935   505890800 39324432 39324418

22709 וירשטל רשףאברהם 003668316abraham.virshtel@ דרך אפק 22 כפר סירקין     0505‐890800‐03‐9324432

22710 אוסאמה בסל 033423989omb_yassef@yaho כפר יאסיף כפר יאסיף     04‐9567138‐054‐5359985

22711 עומרי משה 21626718 omrimosh@walla. מבצע דני 9 ראש העין 48057   052‐3418425 03‐901208 03‐9032811

22712 evgeni gleizerov 3.04E+08 e_gleizerov@ramb 2 הגבול משמר חיפה 34566 48112097 5.46E+08

22713 אלי וייזברג 3.09E+08 vaizbergtoo@gma לחי 8 קרית‐ים 29600   526380140

22714 דניאל צירלין 33856352 danzi1904@gmail שטרן 12 קרית אונו     052‐3050795 054‐55636

22715 דניאל צירלין 33856352 danzi1904@gmail שטרן 12 קרית אונו     052‐3050795 054‐55636

22716 מזל קטן 57839243 mazalk56@walla.c 56 מודיעין 71702   89704377 5.27E+08

שמואל יגאל22717 פרץ 7375934   ר"שבי 20 אלעד     0527661670 036775169

22718 ויאולטה ניקולסקו 3.27E+08 violetanicolescu@ נווה גנים 15 חיפה     546904954

22719 אפרת סעד 39340062, efrat.saad@gmail. התנאים 5 ראש העין     523240004

22720 שירה שחר 033856998mys@017.net.il אהרון גולדשטיין גבעתיים     0544‐624667‐050‐4711776

22721 משה אלחרר 58689175 moshe135m@wal יפתח 7 חטיבת שדרות     0502240416 086897071

22722 הילה אלימלך 3E+08 hillaelimelech@wa חצר אדר 1 ראשון לציון     052‐5533971

22723 מיטב המיזו   67601054   החרש 5 קריית חיים    

22724 נילי תירוש 6031611 nilly.tirosh@gmail18 קמיל הויסמנס חיפה     0525375814 048348561

22725 עדי רז 22467161 adi.smadar@gmai תבור 88 נופית 36001   04‐9930926 052‐64433

22726 רז גרינבלט 200626307raz.greenblatt@gm  ניצן ב ')ליד      054‐5684892‐08‐6847158

22727 יהוד מימון 33688953 yehudm@gmail.co גמלא 9א חריש     0543044180 0543044181

22728 יהודה קאהן 3.01E+08 yudakahn@gmail. נופי ממרא 280 קרית ארבע 90100   528729744 52311575

22729 יונתן קרני 39893813 skid.skid@gmail.co קורנית צ"י 26 כוכב יאיר     052‐2427770

22730 יונתן קרני 39893813 skid.skid@gmail.co קורנית צ"י 26 כוכב יאיר     052‐2427770

22731 ירון בלכטובסקי 34992016 yaronbel@yahoo.c ד.נ .מנשה קיבוץ מעגן  37805   523737651 46394144

22732 מרסלו קולקר 17185547 mmkolker@gmail. שובל 83 מיתר 85025   524839878

22733 מרסלו קולקר 17185547 mmkolker@gmail. שובל 83 מיתר 85025   524839878

22734 יצחק ברט 32825309 barth@etzion.org. תד 353 נווה דניאל 90909   02‐9309583 050‐85195

22735 לאוניד ויינר 3.07E+08 superbub@gmail.c אינשטיין 37 חיפה     545509451

22736 לאוניד ויינר 3.07E+08 superbub@gmail.c אינשטיין 37 חיפה     545509451

22737 מאשה מילשטיין 320427073mashag@orange.n שער הגיא 16 אריאל     נוסף‐0525242515 אין
22738 אסנת כהן 31420367 natiom@walla.co.עין הנקיבוץ עין הנציב ל קיבוץ     0508254319 0505804246

22739 איריס קראוס 022394506krauz_i@mac.org.2 שדרות הערבה בת חפר     050‐8800027

22740 מיכאל טננבאום 3.25E+08 miguelten@hotma שאול המלך תל אביב 64733   545545674

22741 מיכאל טננבאום 3.25E+08 miguelten@hotma שאול המלך תל אביב 64733   545545674

22742 שמואל כהן 31199961 shmuel333@walla הראשונים חיבת ציון     507143424

22743 מתתיהו מנור 29471562 matti007@gmail.c פטאי 11 תל אביב 69973   544880007

22744 איל בש 24858516 steregi@gmail.com19 זלמן שניאור הרצליה 46364   054‐4335591

22745 פטריק סיטרוק 12100202 sitrukp@zahv.net. שמריהו לוין 14 תל אביב     522244599

22746 סרגיי גוטליב 3.17E+08 gotlib79@nana.co אלון 3 גדרה 70700   523713579

22747 סבטלנה שלקוב 309541720sveta14@012.net.שדרות דוד המלך אור עקיבא     054‐6260698‐04‐6178208

22748 סבסטיאן צ'מה 319561262schamma@hotma שינקין 78 תל אביב     052‐5013746‐052‐5013745

22749 אייל אביב 3E+08 eyalaviv86@gmail נחל הקישון 17 אשדוד     0524715710 0542065931

22750 פיני שרף 050817105pini.sherf@gmail.c קצנלסון 116 גבעתיים     052‐3630255‐03‐6767077

22751 NDS ח.פ‐262313ת בע"מ , mrevivo@nds.comשלמה הלוי 5 )הר       054‐5664291‐0545664135

22752 קירה קזקביץ 317583730italy1999@bezeqi קרית ביאליקדליה 6     04‐8714914‐054‐2229905

22753 ניצן בארי 40968919 nitzan@yad9.org.i קיבוץ גליל ים גליל י קיבוץ     526166345

22754 ליאור פורת 22601892 poratlior@gmail.c הר רותם 30 כפר סבא 44539   542202375

22755 ארדץ שלוסררומי 3.04E+08 romi.ardetz@gma יסמין 6 נשר     0545530469 0774003431

22756 מזית מזרחי 039667860MazitM@live.com רוברט סולד 42 קרית ים     054‐2564787‐04‐8735155

22757 ע.מ‐715521זמנים מודר , 02532393laserclub2@gmail. באזל 38 תל אביב     0506666364‐03‐5446567

22758 משה סטולרו 52252665 moshe.stol@gmai   מושב ציפור 17910  



22759 עאטף ספדי 80928815 as_eng@netvision בוקעתה רמה"ג בוקעתה 12437   050‐8318079 054‐65608

22760 מירית אשכנזי סיון 65458507 sinsin@013.net יחזקאל 40 תל אביב 62595   36022130 5.45E+08 36022130

22761 alexander goldin 3.09E+08 aero5858@orangehabrosh 491 or aqiva 30600   548081398

22762 alexander goldin 3.09E+08 aero5858@orangehabrosh 491 or aqiva 30600   548081398

22763 יואב סגמן 33615741 segman@gmail.co לואי פיקרד 20 באר שבע     576633353 5.24E+08 1.54E+11

22764 יואב סגמן 33615741 segman@gmail.co לואי פיקרד 20 באר שבע     576633353 5.24E+08 1.54E+11

22765 מתן נתיב 38819850 matan.nativ@gma הר"ן 6 ירושלים     054‐7880049

22766 מתן נתיב 38819850 matan.nativ@gma הר"ן 6 ירושלים     054‐7880049

22767 אתי מולנר 62881685 ettimolenar25@ho רופין 12 קרית אתא 28011   504957774

22768 גלית אליהב 55957294 galitelihav@gmail. גפן 4 ראש העין     0508464488 039384472

22769 jחיים אוסלנדר 24420929 shoval10@012.net הגפן 16 צורן     0522733306/098948433

22770 ניקול כהן חדד 13548888 caddad18@gmail. 6039 boardwalktobyhanna 18466   16073316183

22771 עמרם תורג'מן 69841336 amramt@bezeqint הרב נורוק 2 הרצליה 46424   522595081 99571784

22772 עמרם תורג'מן 69841336 amramt@bezeqint הרב נורוק 2 הרצליה 46424   522595081 99571784

22773 מיתר בן יהודה 3.02E+08 meytarby@walla.cהזוהר 8 כניסה א פתח תקווה     0504241583 039323747

22774 גבי יעקובוב 40235301 gabiya77@gmail.c הרב יאנה נתניה     0547077955/0528835453

22775 רפי עזרתי 051587020ofirazoulay27@ya משה שרת 15 קרית חיים     523819841

22776 גרינבלט מרים 200626307  יישוב ניצן ב ניצן     0545684892/0545684158

22777 אברהם אליה 53600805 dudue@actcom.co חטיבת יפתח שדרות 87090   575233164 5.08E+08

22778 עליזה רולניק 8552267 ranreshef@013.ne4 שדרות ירושלים רמת גן 52352   36765557 5.23E+08 35740717

22779 armona baruch 55505580 armonab@walla.c עמק זבולון 17 גני תקווה 55900   03‐5347964 0543‐1237 03‐7608574

22780 armona baruch 55505580 armonab@walla.c עמק זבולון 17 גני תקווה 55900   03‐5347964 0543‐1237 03‐7608574

22781 מיכאל קרן , 51957702    יהוד    

22782 אלכסנדר רוזמן 3.09E+08 biolog71@gmail.co בלפור 27 חיפה     052‐2855261 052‐80223

22783 אלכסנדר רוזמן 3.09E+08 biolog71@gmail.co בלפור 27 חיפה     052‐2855261 052‐80223

22784 שרית אלקסלסלי 27278449   קיבוץ סער סער     0522795958/0525223431

22785 תמר צור 3389525 natalie.tsur@gmai פרץ חיות 13 תל אביב     0546303088 0778850122

22786 גליל מיקרוג בע"מ 5.13E+08 meitalh@wizcomt התעשייה מגדל העמקפארק 23101   46541928 46541930

22787 יאיר הראל 55404578   עצמאות 81/6 קרית אתא pex 04844   048441812/0522690445

22788 נועה דובצקי 302865282dubi@infomall.co. רומנו 14 א תל אביב     0544537269 0545320600

אוזן ושות יוע22789 בע"מ 514256379ben@uzan‐consun35 שדרות יהודית תל אביב     0544259659 0747026444

22790 אלכסיי גולובחו 3.21E+08 zen86@rambler.ruקרית ביאליקאקליפטוס 1 כניס     0548105636 0548105625

22791 רונן חבושה 22795868, beja_flor@hotmai אביב הוד השרון     544504601

22792 צפריר כידרה 34418962 tsafrir.kidra@oran וינקלר אלטר 12 פתח תקווה     542162850

22793 בתיה פארמן 3.06E+08   הבקעה חולון     0545455578/035584032 5.46E+08

22794 אבינועם קמר 54906961 kammaravinoam@ אופנהיימר תל‐אביב 504285601

22795 אבינועם קמר 54906961 kammaravinoam@ אופנהיימר תל‐אביב     504285601

22796 אופיר גרינפלד 38464962 ofirbri@zahav.net ברודצקי 43 תל אביב     03‐7620620 03‐7620611

22797 אופיר גרינפלד 38464962 ofirbri@zahav.net ברודצקי 43 תל אביב     03‐7620620 03‐7620611

22798 משה חכימי 41981754 pini.sherf@gmail.c ישעיהו 24/ תל אביב     523630255

22799 בריאותמנגנט בעמ מרכז 513151423ofirbri@zahav.net ברודצקי 43 רמת אביב     0506662650 037620620

22800 ליאור זוקמן 036103307liorzukman@gmai חטיבת עציוני כרמיאל     0547808998/0546220899

22801 יוסי טהר 39090287 yossi_t_@walla.co הרב הרצוג 15 פתח תקוה 49270   30‐6198291 054‐72324

22802 מירה וולבובסקי 305831828  הדס ראש העין     0523711671/0542889697 35408425

22803 פנינה רוטמכר 51628477 motigut@gmail.co ווטסון 13 חיפה     0544925254 048252548

22804 לידיה יפה 64620834, spa@villabelmont כפר דניאל 120 כפר דניאל     0526561297 0525309987

22805 אהרון בוטרשוילי 011620267  דויד המלן 20/23 לוד     0506343848/089235325

22806 אודי דונייר 35953769 udi.dunayer@gma נמיר 115 תל אביב     505526966

22807 פלד משה 038119160moifhia@walla.co פרנק פרוטר פתח תקווה     0775010966/0525554180

22808 מיכאל לוינגר 309984698  האורנים 5/8 יקנעם     0542284055/0546256246

22809 איציק לביא 200292068  ארלוזרוב 22 פתח תקווה     0523611183/0508440610

22810 תמיר יחיאל 63483333,   קיבוץ הסוללשקד     0544489254/0544489255

22811 אהרון חבשוש 56821614   מושב טירת יהודה מושב טירת     523877255

22812 אלי חפץ 63788855 elihefez@walla.co רבינוביץ 10 בת ים     505313850

22813 משה קורן 473165 mosha@walla.com שנוואר באר שבע 18840   546178634

22814 יוסף אידר 13461132 jozaf@walla.com שדרות דוד בן גור באר שבע 14480   528326308

22815 יוסף אידר 13461132 jozaf@walla.com שדרות דוד בן גור באר שבע 14480   528326308

22816 שמעון ארמן 45545134 noarman@netvisio הסנונית 16 באר יעקב     0522508290 089281804

22817 Ofer Braun 54085824 ofer.braun@gmail ההדרים 66 צורן 42823   09‐8946174 054‐99932 09‐8946945

22818 פרח אלמאגר 32195208 perach_@hotmail המפלס 8 כפר סבא     054‐6226025 052‐26265

22819 יעקב ארטל 1775345 ertelj@bezeqint.n28 שלמה בן יוסף תל אביב     36413750 5.05E+08

22820 יעקב ארטל 1775345 ertelj@bezeqint.n28 שלמה בן יוסף תל אביב     36413750 5.05E+08

22821 שושנה כהן 52845450   טרפון 21 תל אביב     0523387604 036873346

22822 אליהו סרנגה 33692005 eli_saranga@hotm דרך האגמים 4 גני תקוה     525533955

22823 דודו טויטו 052855731  הארזים 10/6 ירושלים     0549260444/0503810108

22824 רפי ויפית כהן 025426172  לואי פסטר )רמת חיפה     0507922049/0524855724

22825 דוד בלינדר 3.12E+08 creep@smile.net.i פרנק 21 חדרה 38333   04‐6226592 054‐44905

22826 דוד בלינדר 3.12E+08 creep@smile.net.i פרנק 21 חדרה 38333   04‐6226592 054‐44905

22827 אהרון אברהם 53506283 ranavraham24@g רחובות רמתכובשי החרמון 8     0526617720 0528410961

22828 חנה הוך 6953384 hanahoch@yahoo קרית ביאליקאשל 19     546953011

22829 צליל סלומון 3E+08 tzlilsal@gmail.comאור הקיבוץ אור הנר לי קיבוץ     506780493

22830 ארקדי ליפשיץ 3.07E+08 arkadili@cellcom.c בן אליעזר ,37א רמת גן 52290   36747189 5.22E+08

22831 ארקדי ליפשיץ 3.07E+08 arkadili@cellcom.c בן אליעזר ,37א רמת גן 52290   36747189 5.22E+08

22832 מייקל בובורוב 017437674michael.bobrov@m24/35 שד ניצה נתניה     0548063411/098320906

22833 אלפסי דודי 3731961   רחבעם זאבי 3/8 נס ציונה     0507414423/0507497874

22834 גיל דפני 56400104 gil.duffney@gmail ז'בוטינסקי 35 רמת גן 52511   03‐6396050 36392888

22835 גיל דפני 56400104 gil.duffney@gmail ז'בוטינסקי 35 רמת גן 52511   03‐6396050 36392888

22836 amit zauber 36104313 amitzauber@gmai קרית ביאליקהשומר 36 27237   528535691

22837 זוהר גואטה 24477838 zogo@walla.co.il 110 שלווה 79593   503204647 7.75E+08

22838 סילביו לסנר 26945196 lesssil@netvision.n גלזר 19 רחובות 76283   077‐8831454 052‐72014 08‐8572949

22839 רונן עובד 23944531 ronen.oved@gma חדרה 16/11 פתח תקווה     0527030438/0775515057

22840 נעמי אורנסקי 50319938,   יקינטון 5 רמת ישי     049836447/0507230708



22841 טל שגיא 038244752  גילבוע 50 נופית     049536970/0523724032

22842 אפי שלי 3.02E+08 shellyrecords@live חיים בר לב 19 באר שבע 84277   546481495 5.76E+08

22843 אורן רונד 40196115 orenrund@Walla.c צמרת 23 עפרה 90627   528119921 29972316 29972316

22844 ויולטה וסטרמן 3.04E+08 alvit07@walla.com שרת 23/9 קריית טבעו     0544893442/049530285

22845 אורי קורסיה 38234845 okorcia@gmail.co מנחם בגין 4 קריית מוצק 26231   48743150 5.42E+08 49094111

22846 אורי קורסיה 38234845 okorcia@gmail.co מנחם בגין 4 קריית מוצק 26231   48743150 5.42E+08 49094111

22847 ולדימיר אפשטיין 3.14E+08 vladimir.epshtein@ מזרחי משה 6 ראשון לציון 75331   547648557

22848 ולדימיר אפשטיין 3.14E+08 vladimir.epshtein@ מזרחי משה 6 ראשון לציון 75331   547648557

22849 אנטון פייגין 3.17E+08 chatlanin1@yahoo לוד גני אביבדן 4     523863796 5.23E+08

22850 לירון ברוך 3.01E+08 bcoolnow@gmail. ברק 30 לוד     542569946

22851 לירון ברוך 3.01E+08 bcoolnow@gmail. ברק 30 לוד     542569946

22852 הילה כרמון 33654054 hillacarmon@gma התירוש אבן יהודה     522591544

22853 יחזקאל יעקבי 58260217 sanhz@012.net.il הקשת 6 קרית אונו 55401   054‐9992724

22854 יחזקאל יעקבי 58260217 sanhz@012.net.il הקשת 6 קרית אונו 55401   054‐9992724

22855 מיכאל שור 3.04E+08 shur.michael@gm שד 'חן 8 תל אביב     057‐8196327

22856 ארטיום שפגין 3.18E+08 silent317@netvisio יהודה המכבי 6 אשדוד 77542   054‐2119423

22857 ארטיום שפגין 3.18E+08 silent317@netvisio יהודה המכבי 6 אשדוד 77542   054‐2119423

22858 רונן פלג 38870135 ronen@deskcms.c החרצית 10 ראשון לציון     050‐7600615

22859 נעמה שוורץ 3.02E+08 naama_sch@hotm נחלת בנימין תל אביב     525259836

22860 אפריים סדובסקי 013587720  כפר מונאש )רופי ליד נתניה     098985339/0505622400

22861 tami goren 1601459 tamiamos@gmail. קיבוץ גבעת חיים  38930   04‐6368420 050‐20569

22862 tami goren 1601459 tamiamos@gmail. קיבוץ גבעת חיים  38930   04‐6368420 050‐20569

22863 דניאל שגב 025470899  קיבוץ עין השופט       04‐9035532

22864 שי זלוף 34324749 thezluf@gmail.com מושב בר גיומשק 2 99880   02‐5790521 052‐22226

22865 קטי גורישב 3.22E+08 kathygo@walla.co תל חי 43 אשדוד     578155175 39574764 39575006

22866 קטי גורישב 3.22E+08 kathygo@walla.co תל חי 43 אשדוד     578155175 39574764 39575006

22867 אריה קדם 037606241kedemari@actcom צמח צדק 9 לוד     0528‐492081

22868 סלבה לייבוביץ 310521174  סתונית 9/1 עפולה     0504250171/046490689

22869 תמי גורן 01601459, tamiamos@gmail.גבעת חיים מאוח קיבוץ     0502056910/0549001803

22870 גדי לנס 01601459,   אצל 7 זיכרון יעקב סיגל   046396204/0546885521

22871 לנס אהוד 42525378,   שוהם 45 חיפה     0547679457/048247767

22872 בני שפיגל 24601288 benny.spiegel@icc3 תפוצות ישראל גבעתיים     0522923509 035723827

22873 אהרון כהן 000317081ocohen@emiltd.co72 שמואל תמיר ירושלים     02‐5831319‐0523‐898718

22874 מאור עובד 066433087maoroni88@walla הקיבוצים 8 קריית חיים     054‐5318944‐052‐5662462

22875 פנחס באטאשווילי 14384143 bbpinhas@hotma שי עגנון 26 אשקלון     0575977380 0575977381

22876 אלעד ושדי 25506072 center@yaelcente ת.ד. אבא אלוני 36005 523638340 5.24E+08

22877 אלעד ושדי 25506072 center@yaelcente ת.ד. אלוני אבא 36005   523638340 5.24E+08

22878 תום וידולוב 3.13E+08 tom.vidolov@amd A‐1 נאות גולף קיסריה     546319469

22879 דניאל יוסף 55270797   סייפן 2/2 יבנה     0542466529/089430766

22880 אנה גורצקוב 3.14E+08 jorjik@gmail.com שלג 6 פתח תקווה     546205220

22881 שימרית אטון 27171487,   ישוב מורן ליד כרמיאל     0528802641/0547274560

22882 תמר ברגר 21399423 tamarb@oops4.ne בנופי פרת ד.נ .מזרח 90618   054‐2271142

22883 תמר ברגר 21399423 tamarb@oops4.ne בנופי פרת ד.נ .מזרח 90618   054‐2271142

22884 מרדכי פרץ 038745675  מימון 15/5 חיפה     0527145390/0773456771

22885 ליאור שבי 040834178liorshaby@hotmai פייבל 5 תל אביב     050‐7698686‐052‐4287409

22886 רן דנגוט 34934471 rand@marketzoo. דוד נבון 2 מושב מגשי     507241377

22887 ארבל רום 033318627arbel.rom@keh.coעין השקיבוץ עין השופט קיבוץ     050‐7266421‐04‐9035459

22888 יבגני גולונוב 3.22E+08 evgeniy.g1207@gm7 הרב רובינשטיין יפו ד     0508615440 0504727482

22889 אסף בן הרוש 31934292 asafben33@gmail עצמון 3 מבשרת ציון     0507888481 0506552468

22890 אלכסנדר וויטקו 3.21E+08 alevoy85@gmail.c פתח‐תקווהאוסישקין 7     547311041

22891 אופיר גלאור 040169559ofir.gal‐or@omrix. מודיעין )מכבהר טללים 572     054‐5653053‐054‐3015780

22892 ספיר גורן 57694614 sappiramat@gmai בירנית כוכב יאיר     548079821

22893 אילונה לישצינר 3.07E+08 mariosa@013.net כ"ג 40 גבעתיים 53532   050‐7170533 050‐74358

22894 רותם בכר 60717428 rotem@gopaz.net גאולים זכרון יעקב 30900   544649618 7.75E+08

22895 אדוארד בריילובסקי 17285834 edwbrl@gmail.com יוספטל 100 בת ים 59641   054‐7920410 03‐551934

22896 אליהו מאיר 006682652me‐eli@bezeqint.n הילל 24 ב חיפה     39219241 37753 ילנה
22897 חגית אנסבכר 25325358 chagitan@gmail.co9 גבעת האולפנה בית אל 90631   050‐6238239

22898 חגית אנסבכר 25325358 chagitan@gmail.co9 גבעת האולפנה בית אל 90631   050‐6238239

22899 חגית אנסבכר 25325358 chagitan@gmail.co9 גבעת האולפנה בית אל 90631   050‐6238239

22900 ענת שוורץ 32767618 anat.schwartz@ko3 סמטת בן גמלא הוד השרון     0549904397 039167397

22901 הדס אליאב 3.05E+08 hadas12321@wall מחנה אוריםמחנה אורים ליד     0508660845 0507113676

22902 akram muhtady 29177862 magenakram@bar דרך חברון ירושלים 91519   02‐6562781 5.03E+08 02‐6728170

22903 מיכאל תוך 303915805ninak@br7.org.il ח"ן 18 )שכ 'ו 'הח באר שבע     050‐2832080‐050‐2167764

22904 הראל מוסקטל 034474478muskatel@fh.huji. בן ציון 24 ירושלים     052‐4567155‐052‐5858078

22905 מרים צדקה 43638931 miriamts@zahav.n בן עמרם 15 א' חולון 58846   35567223 5.46E+08 45564553

22906 מרים צדקה 43638931 miriamts@zahav.n בן עמרם 15 א' חולון 58846   35567223 5.46E+08 45564553

22907 אייל כרמיאל 060164829chayac@bezeqint.חד נס 40 )פינת ה רמת גן     0523‐686631‐052‐8793727

22908 Joseph Anaise 497156 anaise_y@netvisio איילון 16 רמת השרון 47204   03‐5493967 5.47E+08 35471911

22909 Joseph Anaise 497156 anaise_y@netvisio איילון 16 רמת השרון 47204   03‐5493967 5.47E+08 35471911

22910 ליאור רגב 0 liorregev@hotmai קיבוץ מלכיהמלכיה 13845   46997396

22911 יעל ברוך 3.18E+08 yaelbrch@gmail.co שני 1 שמשית     527959777

22912 יעל ברוך 3.18E+08 yaelbrch@gmail.co שני 1 שמשית     527959777

22913 איל שידלובסקי 56416944 eyal.shidlovsky@g ת.ד 955 כוכב יאיר 44864   547782671

22914 איל שידלובסקי 56416944 eyal.shidlovsky@g ת.ד 955 כוכב יאיר 44864   547782671

22915 גיא עמלני 040290108amilani.guy@gma קיבוץ איילון אחרי שלומי     0525409110/0523798978

22916 ערן דורבני 053441283eirandu@gmail.co מושב ניר צברימון 72905   089237197/0524712098

22917 אביחי לוי 200625580avihaylevi@walla.c אשל 3 כרמיאל     052‐5657676

22918 רז פיגנבאוםזהבה 51992022 zehavarf@gmail.co שדרות חן 17 נתניה     052‐3664223

22919 רז פיגנבאוםזהבה 51992022 zehavarf@gmail.co שדרות חן 17 נתניה     052‐3664223

22920 ראובן בן דוד 23927965 benda004@walla. זבוטנסקי 26 קרית ים 29081   509070880

22921 ראובן בן דוד 23927965 benda004@walla. זבוטנסקי קרית ים 29081   509070880

22922 נעמה הלוי לוין 040170664naamahl@hotmai מקור חיים 5 ירושלים     050‐2057358‐052‐7702825



22923 אורלי כהן 22907083 haim7873@walla. חיים לנדאו באר שבע     0548008307/0523341947

22924 גילי  בנימין 26495895 gili66b@hotmail.cכתובת :דרך יבנה  רחובות     052‐6064508

22925 רפאל קריספיל 057898868shir_optics@walla הברוש 381 מצפה עדי     050‐8673221‐050‐8673220

22926 יונה לוי 042007724shalev.y.n@gmail. פדויים 23 פרדס חנה     054‐3455488‐050‐7844302

22927 שמעון חרמון 4871869 adiv1@adivlaw.co מוסינזון תל‐אביב     03‐5223002

22928 שמעון חרמון 4871869 adiv1@adivlaw.co מוסינזון תל‐אביב     03‐5223002

22929 שמעון חרמון 4871869 adiv1@adivlaw.co מוסינזון תל‐אביב     03‐5223002

22930 ריגה איגלה 309415073  לוחמי הגטאות 14 פתח תקווה     0546886137/039271311

22931 אליהו סאיג 28930691 eli.saig100@gmail חנה סנש 30 הוד השרון 45264   052‐5529047

22932 אליהו סאיג 28930691 eli.saig100@gmail חנה סנש 30 הוד השרון 45264   052‐5529047

22933 ניסים וזרוף 22654750    שדרות בן צבי 48 נהריה     524822774

22934 קפה בחורש ח.פ 036356962  איזור תעשיה רמ רמת ישי     052855141/049535383

22935 יעקב אליאס זדה 68701192,   דולב 23 גבעת הפ אשקלון     0505500204/0542644855

22936 קיריל קזולין 306312398kz.kirill@gmail.com תרן 19 רחובות     0545‐923818

22937 ג'ררד פל 15536014 pell‐g@bezeqint.n שאול המלך 36 ירושלים 97371   25820799 25820799

22938 אבי לסמן 054613724lesmamit@gmail.c פייר בונר 11 קריית אתא     054‐5484353‐054‐5484353

22939 יעקב עורי 51281509 ojacob@inter.net. האנפה 12 קדימה 60920   98910788 5.46E+08

22940 יעקב עורי 51281509 ojacob@inter.net. האנפה 12 קדימה 60920   98910788 5.46E+08

22941 Jenny Gun 3.06E+08 jennyg@savion.huTsemah 12 Jerusalem 91904   02‐6413877 5.49E+08 26586155

22942 Jenny Gun 3.06E+08 jennyg@savion.huTsemah 12 Jerusalem 91904   02‐6413877 5.49E+08 26586155

22943 ישראל שמולי 21384904 kilombo8@gmail.c דניאל 2 בני ברק     578154493 5.04E+08

22944 ישראל שמולי 21384904 kilombo8@gmail.c דניאל 2 בני ברק     578154493 5.04E+08

22945 תמי נהור 55994800 nahora@netvision שער ציון חולון     507123111

22946 תמי נהור 55994800 nahora@netvision שער ציון חולון     507123111

22947 שירלי כרמונה 36067841 SHIRLYC@ERMAN מגדל הלבנון 23 מודיעין     050‐5737358 054‐35000

22948 שירלי כרמונה 36067841 SHIRLYC@ERMAN מגדל הלבנון 23 מודיעין     050‐5737358 054‐35000

22949 עופר ברילינג 22856082 brilling@hotmail.c דוב הוז כפר סבא 44356   97420139 5.43E+08

22950 עופר ברילינג 22856082 brilling@hotmail.c דוב הוז כפר סבא 44356   97420139 5.43E+08

22951 יצחק שגב 001109057savik@orange.net הנשר 22 רמת השרון     03‐5406976‐050‐5353484

22952 עמיר מורי 056162316morisoft@gmail.co הדקלים 81 פרדס חנה     0547581205‐0774301032

22953 אתי דולברג 054632310dudy147@walla.co רחל אימנו 32 מודיעין     052‐6576587

22954 ספיר לריסה 304149628drsapir@gmail.com שושנת העמקים מודיעין     050‐7177637‐08‐9701526

22955 שרון זיו 59122168 ben@foran.co.il סביון רמת גן     054‐4440045

22956 דותן שור 25243106 dontbugmepls@gm אור הקיבוץ אור הנר קיבוץ 79190   054‐6755215

22957 תום מרום 43182997, tommarom@yaho בן גוריון 41 הוד השרון     נוסף‐0506963503 אין
22958 ילנה צ'ודנובסקי 3.09E+08 chudn_leibz@hotm 26 שז"ר זלמן נתניה 42493 544700082

22959 ילנה צ'ודנובסקי 3.09E+08 chudn_leibz@hotm זלמן שז"ר 26 נתניה 42493   544700082

22960 דניאל זמיר 008433971zamirmeister@gmאפטר 8 )תוכנית תל אביב     03‐6992956‐054‐6366775

22961 אופיר קינן 24916769 renakeynan@gma יוחנן בדר 4 רמת גן 52286   35740814 5.46E+08

22962 גלינה פולושקין 3.32E+08 olka‐polka37@ma אלחריזי 42 חולון 58240   546547666

22963 גלינה פולושקין 3.32E+08 olka‐polka37@ma אלחריזי 42 חולון 58240   546547666

22964 ארי אבנרי 66067943 ariavneri2@gmail. הרי גלעד הרצליה     054‐3011772

22965 אלכסנדר סנדלר 3.09E+08 alexandr.sandler@6 ישראל ישעיהו קרית ים 29082   050‐4444936 052‐62900

22966 יוסי אריאלי 3.01E+08 arieliy20@hotmail יהודה הלוי 7 אשדוד 77408   505775522

22967 אחמד אכתילאת 33705773 ahmadektelat@gm כפר דבוריהבית אלמוסן 5 16910   506204379 5.03E+08

22968 shye shapira 57806457 shye@ieee.org יגאל אלון קירית טבעו 36083   9530343 04

22969 shye shapira 57806457 shye@ieee.org יגאל אלון קירית טבעו 36083   9530343 04

יבגני חניצקיאצה סושי ב22970 3.04E+08 yoni307@walla.coחטיבת הצנחנים מודיעין 71720   526178095 5.45E+08

22971 רוני צדוק 57700387 Zadok23@bezeqin דגניה.84 נתניה     99501520 99501520

22972 יבגני איינבינדר 3.14E+08 aevgeniy@yahoo.c פרץ צרקיש 7 חיפה 32805   543339870

22973 יבגני איינבינדר 3.14E+08 aevgeniy@yahoo.c פרץ צרקיש 7 חיפה 32805   523753442

22974 שלמה דנה 64552375 shlomodana1944@ אהרון בן יוסף קירית אתא 28000   48444842 5.45E+08

22975 Amir Levi 34200402 amir.levi@gmail.co תירוש ירושלים     547784730

22976 סמדר רביב 55321095 SMADAR115@BEZ098 שניר 49 ת.ד כפר ורדים     505813706 5.04E+08

22977 סמדר רביב 55321095 SMADAR115@BEZ098 שניר 49 ת.ד כפר ורדים     505813706 5.04E+08

22978 סבינה איברגימוב 3.19E+08 sabinki84@gmail.c אצ"ל 40 טירת כרמל 39554   546284591

22979 סבינה איברגימוב 3.19E+08 sabinki84@gmail.c אצ"ל 40 טירת כרמל 39554   546284591

22980 חנה משולם 3.05E+08 han333@walla.co כלי שיר 6 קרני שומרון 44855   527818666 5.08E+08

22981 חנה משולם 3.05E+08 han333@walla.co כלי שיר 6 קרני שומרון 44855   527818666 5.08E+08

22982 גיל אלפרט 25270984 forbuying@gmail.c מחנה יהודית מחנה יהודי 36585   057‐8190428

22983 מוטי ברלב 17537382   שימחה הולצברג רמלה     0522745338/0508880537

22984 עמית שחם 32410581 amit_shacham@yגבעת חיים מאוח גבעת חיים  38930   528118633

22985 עמית שחם 32410581 amit_shacham@yגבעת חיים מאוח גבעת חיים  38930   528118633

22986 Eyal Shaked 35721620 eyal@shaked.com בזל 35 תל אביב     544852183

22987 Eyal Shaked 35721620 eyal@shaked.com בזל 35 תל אביב     544852183

22988 יוסי חזן 038765350yosi_hazan@walla יהודה הלוי 19 בית שמש     0523‐815845‐02‐9911459

22989 אלבו גיא 034518811  בר כוכבא רמת גן     0528840485/0522435300

22990 יעקב רומנו 29615515   נורי דויד 18 טירת כרמל     0523757629/048573751

22991 מוטי פיקנברג 09521808,   לובצקי גדרה     0524238123/0524238935

22992 אריאל פרקש 013888342  מעיינות 49 שישית     0505241377/0505646847

22993 ארז טל 028940633erez7550@walla.cמושב תאשור בית       054‐2575190‐054‐2575191

22994 אסף שור 38885760 moran.cohen@gm הזית 129 יציץ     054‐5916097 054‐20319

22995 ברכה ארליך 35797380 i656@013net.net פחד יצחק 37 ביתר עילית     025803441 0527132697

22996 קרינה עדיקה 3.06E+08 karina_azarov@wa המלך יהואש 4 אשדוד     526779976

22997 ויטלי דנילבסקי 3.11E+08 vitali27@bezeqint ירושלים 63 באר‐שבע 84777   504426291 5.46E+08

22998 מוריה שליסל 3.02E+08 moria2002@walla איתמר בן אבי ירושלים     054‐6421350

22999 שרית שבו 61899373, saritshabo@gmailהמגינים 5 )בית פ פתח תקווה     0508838340‐039307245

23000 ניסים פיטוסי 25446402   הרצל טירת כרמל     545793193

23001 זויה גדאיי 3.06E+08   העליה 43/3 עפולה     0523731124/046424559 5.25E+08

23002 שני קוטלר 66406638 shanykotler@gma שד 'ש"י עגנון ירושלים 91000   544860082

23003 שני קוטלר 66406638 shanykotler@gma שד 'ש"י עגנון ירושלים 91000   544860082

23004 מרינה סוקוליגאל סמיד 003014669  הברבור 15ב נתניה     0547620608/098870042 02137 יגאל



23005 ענת קמינסקי 59176222 anatk@avx.co.il המרפא ירושלים 91450   02‐5720113 050‐64033 02‐5870279

23006 עירית ס 55729306 iritsa19@nana10.c ת.ד .551 גני תקוה     526667925

23007 עירית ס 55729306 iritsa19@nana10.c ת.ד .551 גני תקוה     526667925

23008 שמואל א 55729306 iritsa10@nana10.c ת.ד .551 גני תקוה     547950078

23009 שמואל א 55729306 iritsa10@nana10.c ת.ד .551 גני תקוה     547950078

23010 גיא פלד 28000982 guy@c2k.co.il נחל ברקן 15 עתלית 30300   526360232

23011 אפרת קרני‐ניר 25345208 ekarny@gmail.com זלמן שז"ר 7 הוד השרון 45372   054‐5428407

23012 מיכאל כהן 68624576 DORITMICHAEL@G צאלון כרמיאל     526757631

23013 משה גרינברג 2.21E+08 mgreenberg@gma מונדיאל בת ים     03‐2554477

23014 מיכאל דונייבסקי 3.04E+08 michaeld4@gmail דב גרונר 273 ירושלים שכ     0545484003 026717012

23015 הראל גלעד 3.01E+08 harelg3@yahoo.coגיבורי ישראל 5 א נתניה     542429861

23016 מאיר כהן 007740525  הרקבי 12 תל אביב     0508570448/037393267

23017 אברהם בן‐ברוך 3373032 bbavraham@gmaiאליעזר בן‐יהודה רחובות 76301   89476680

23018 שמואל קוצב 051883296samkot@netvision גולן 19 נופית     0528‐513603‐054‐9797372

23019 ריטה גרוסברג 3.04E+08 samkot@netvisionהרצל 52 כניסה ד רמת גן     052‐3899031‐03‐6723875

23020 דורון חיים 033634627  האילן 31 אשקלון     0526040899/0526912284

אופיר )יפעת23021 הדר 025205790  יגאל אלון טבעון     0503619580/0524841760

23022 בוריס שייניס 3.14E+08 boris.sheynis@gm15 מיכאל אשבל באר‐שבע 84255   86108940 5.46E+08

23023 מיכאל אזולאי 22426654 madesign@netvisi יונה הנביא 21 תל אביב     5169133 5.44E+08 5166613

23024 חגית פרידמן 23555717 hagitmf@bezeqint ארבל 50 צור יגאל 44862   523538000

23025 מלכה אלבה 024831497alba.production@ הגומא 4/4 מעלה אדומ     0546505260/0774371689

23026 איתן דביר 23922867   טירת הכרמהלח"י 3     050‐8992650‐04‐6212353

23027 אביבה פישמן 050582287fishdag1@gmail.co המלאכה 8 רמת השרון     0546‐888003

23028 מירון ברזילי 51888444 steel@netvisin.co. מושב בית עריף בית עריף 73145   523310765 03‐971291

23029 אנדריי וויבודין 3.24E+08 voevodin@netvisio ארלוזורוב 4 בת ים 59306   546899567

23030 רעיה קידר 3000719 kedar@betgovrin. בית גוברין 1 בית גוברין 79370   08‐6874253 050‐72273

23031 רעיה קידר 3000719 kedar@betgovrin. בית גוברין 1 בית גוברין 79370   08‐6874253 050‐72273

23032 רות בינהס 15293525 ruthbinhas@hotm הרב מימון 21 בת ים     522575871 35522494 36577017

23033 ברכיה שפילמן 40695249 bshpil@gmail.com יבול יבול 85487   89961567 5.23E+08

23034 ברכיה שפילמן 40695249 bshpil@gmail.com יבול יבול 85487   89961567 5.23E+08

23035 נמרוד הירש 3.01E+08 nimrod3459@gma האגסים 16 בנימינה     050‐2576888

23036 האורל יון 11443769 aurelion@netvisio ז'בותינסקי 14 רהובות 76490   505736034 89452972

23037 האורל יון 11443769 aurelion@netvisio ז'בותינסקי 14 רהובות 76490   505736034 89452972

23038 שלומי סויסה 040953077sswisa@deloitte.c( 309 יישוב דולב       052‐6008206‐0525740917 04‐8607310

23039 רותם כהן 38832150 rotem2cohen@gmנחלאות ירושהירמוך 28 דירת     525784680

23040 אלכסנדר דורפמן 16680514 alexs.dorfman@gm 16 הירדן אריאל 44837 527957731

23041 אלכסנדר דורפמן 16680514 alexs.dorfman@gm הירדן 16 אריאל 44837   527957731

23042 משה פרנקו 27917020 franco.moshe@gm שד בנימין נתניה     0525550088/0543020301

23043 מיכל פליישר 27879261 michalflaisher@gm צפרירים 13 חיפה     0524719019 048104566

23044 רועי ליברמן 32216608 roy@icq.com עבדת 9 רמת השרון     524888579

23045 אחדות בע" ח.פ511652מלאך יעקב ת.ז 030515761 היסמין 39 )איזור אריאל     0544340030/039068020 39068022

23046 מיכל רביבו 209557503mrevivo@nds.com16 חטיבת גבעתי מודיעין     054‐5664246

23047 גדעון וולף 57238214 gideonwolff@gmaאלון הגליל החמי אלון הגליל 17920   0528890082/0544743244

23048 אדמוני אהוד 50031756, admoni@gmail.co פסטרנק 3 תל אביב     036411675/0544580598

23049 אירית פלדמן 3.14E+08 irit1009@walla.co סולד 3 פתח תקוה 49461   507770990

23050 אירית פלדמן 3.14E+08 irit1009@walla.co סולד 3 פתח תקוה 49461   507770990

23051 מנשה בן משה 22289847 770mbm@gmail.c כץ 32 פתח תקווה     0505483322 039245577

23052 מוטי פלומו 23752108 pmlaw1@gmail.co הגדוד העברי חולון 58481   050‐5482594 03‐561000

23053 מוטי פלומו 23752108 pmlaw1@gmail.co הגדוד העברי חולון 58481   050‐5482594 36510000

23054 Dalit Sommer 3.03E+08 dalit.sommer@gmRechov HaDror Netanya     077‐784‐0367

23055 ורד בר‐נתן 31782279 vereda@assuta.co מושב שילתהרימון 73188   052‐6664769 052‐64304

23056 עדי לוי איתן 56649700 info@merchav.co. הקונגרס חולון     528194886 35589348

23057 עדי לוי איתן 56649700 info@merchav.co. הקונגרס חולון     528194886 35589348

23058 רז צדק 40629867   שד שאול המלך 2 בית שאן     0527710243/0544677157

23059 סופית אלחייק 025499971yoav_bur@netvisi איסר הראל 3 פתח תקוה     050‐7224943

23060 הלל קול 23911100 hilel_cole@yahoo קרית שמונההר גילה 19     544743209

23061 יעל נחום גל 25141060 yael@totali.com הסביון 6 אור יהודה     0545565790 0523261182

23062 אליאור שריקי 26502112 eliorshr@gmail.co גבעתי 3 בת ים 59589   524480451 5.25E+08 35511032

23063 בת אל מלכה 021520663batel.m@postalguהסיבים 23 קריית פתח תקווה     0509879874 036476626

23064 דבורה בר צור 50450071 dvorabz@gmail.co00 יקנעם מושבמעלה הגבעה 20600   523237386 49894026

23065 דבורה בר צור 50450071 dvorabz@gmail.co00 יקנעם מושבמעלה הגבעה 20600   523237386 49894026

23066 שני ומנחם בן סימון 039467873  האלונים 24/ רכסים     0525509044/0526175133 49849578

23067 רן בורמן 32050171 ranburman@gmai חפץ חיים 17 תל אביב 67456   544353129

23068 רן בורמן 32050171 ranburman@gmai חפץ חיים 17 תל אביב 67456   544353129

23069 גדעון וולף 57238214 gideonwolff@gma החמישים 120 אלון הגליל 17920   528890082 49860979

23070 אלכסנדר אסתרקין 304376486safhaest@gmail.coשד הנשיא 70 א מעלות     0543060051/0507922265

23071 ענת עינבר דור 27224039, anat.inbar.d@gma קיבוץ אלומות       0523350160/036480575

23072 ניסים פיטוסי 25446402   הרצל 36/16 טירת כרמל     545793193

23073 נילי נעים 59632232 nelgaash@gmail.c בן סרוק 14 ראשון לציון 75757   052‐3953519

23074 חיים אלבוחר 51561892 alboher1@netvisio מבשרת ציוןהר כנען 90805   508220480 5.06E+08

23075 חיים אלבוחר 51561892 alboher1@netvisio מבשרת ציוןהר כנען 90805   508220480 5.06E+08

23076 איגור פרידמן 3.04E+08 divxspecial@gmai מקור חיים 45 ת     052‐7333573 5.27E+08

23077 עובדיה ניר 52195690 ovedianir@gmail.c הקציר פתח תקווה     526373171

23078 עובדיה ניר 52195690 ovedianir@gmail.c הקציר פתח תקווה     526373171

23079 יצחק בריטשנר 207365 yitzikb@boi.org.il מבשרת ציוןהבושם 90805   02‐5700788 050‐38100

23080 יצחק בריטשנר 207365 yitzikb@boi.org.il מבשרת ציוןהבושם 90805   02‐5700788 050‐38100

ולדימיר נטל23081 בלפר 316684547  צביה ויצחק 7 באר שבע     0527960335/086108818

23082 יוני כהן 28424307 yonic.cohen@gma מזכרת בתיה 3 פתח תקוה 49729   03‐7531718

23083 יוני כהן 28424307 yonic.cohen@gma מזכרת בתיה 3 פתח תקוה 49729   03‐7531718

23084 שי משעלי 026662908camshafp@walla.c רש"י 18 א' חיפה     0546‐946866‐0522‐430908

23085 מנחם זלצמן 066436882  הנרקיס 2 פינת ה בנימינה     0578102381/0506447956

23086 איציק סימן טוב 25663211   ביאליק 1 טירת כרמל     0528740540/048570242 נרקיס



23087 מירית סגרון 39456959 miritsagron@gma קרית ביאליקדן 20     0525209522 0523973003

23088 yaniv eylon 37563269 yaniv.eylon@gmai קיבוץ הסוללשקד 17905   777576655 5.46E+08

23089 בצת בע"מ דויד באן 64294119, david889@bezeqi8 אשתורי הפרחי תל אביב     0505919111/036991732

23090 מירית סבין 3.03E+08 sweet.miritush@g בר יהודה 37 בת ים     0524796141 035534507

23091 דפנה עפרוני 003195534  הדס 3/ בת חן     0548151551/098663423 98665646

23092 צביקה דניאלי 28485159 dtsvika@hotmail.c שוהם 25 חיפה     052‐2819083

23093 ענבר גורליק 2E+08 blimbar@hotmail. יצחק שדה 28 נהריה 22307   545759770

23094 זהבית גולדלנד 17002726,   אפריים 20 קריית ביאל     0528810215/0522479206

23095 צבי חקק 33663709 zvizev@gmail.com הקבלן ירושלים 9837   26542455 26522060 26513678

23096 אמיר בירני 036447217  דליית אל כרבית 14 62     0578154023/048394475

23097 אריה שפיר 67242404 arie@tiltan‐se.co.i החרוב 25 פתח תקווה     0523674075 039080943

23098 רון גרואר 24064636 ronygr@netvision המרגנית חולון     35013391 5.08E+08

23099 רון גרואר 24064636 ronygr@netvision המרגנית חולון     35013391 5.08E+08

23100 בוריס ברצקר 311723506  יגאל אלון 3/71 קריית מוצק     0525246505/0502199821

23101 בשותי עיימדאייזן בע"מ 56866999 ח.פ510367733 הדקל 1 רמת ישי     0524448008/048524461

23102 יורי צבוטריוב 3.13E+08 yuri95@bezeqint.n ציונות אשדוד     576639414 88524072

23103 אלינה סברזינסקי 3.22E+08 asvergin@hotmailעזרא 12 בית פרט נתניה     0527818889/0525258161 5.28E+08

23104 אלינה סברזינסקי 3.22E+08 asvergin@hotmail עזרא 12 נתניה     527818889 5.28E+08

23105 חסיה יוזוב 65038549 hasya.yozov@gma אנה פרנק חולון     39025028 050‐63539

23106 מאיה שרם 53048088 eladshrem@gmail רכסים 8 צור הדסה 99875   576500015 5.27E+08 26427204

23107 מאיה שרם 53048088 eladshrem@gmail רכסים 8 צור הדסה 99875   576500015 5.27E+08 26427204

23108 דגנית שניידר 40460784 dgany@hotmail.co י.ל.גורדון 43 תל אביב     523378297 5.29E+08

23109 עודד קול 9187022 kollo@bezeqint.ne האמוראים 3 יבנה 81208   08‐9422755 050‐56154

23110 עודד קול 9187022 kollo@bezeqint.ne האמוראים 3 יבנה 81208   08‐9422755 050‐56154

23111 רוג'ר הרץ 12472981 roger@hertz‐fami הרימונים אבן יהודה 40500   98997425 7.72E+08

23112 מריה משיח 3.1E+08 azzazella@gmail.c גולומב 38 חיפה 33395   547586883

23113 מילמן עמישאוסנת 54915152, milman@bgu.ac.il צבר 8 א עומר     0578158362/0505432958

23114 יעקב כץ 11573193 yakovk2@bezeqin התזמורת 34 ראשון לציון     0522586618 039522021

23115 אילן שריון 6977987 ilan@ravgil.com שניר 60 כפר ורדים     0522610002 049978411

23116 רפי אברהם 022448070  אורנים 49 גבעה רכסים     0502473274/0523542957 49846335

23117 כרמלה סלח 067131086  מגדל העמקקיצנית 7     0502547606/046547606

23118 אבישי פרץ 031459126  גיורא יוסף טל כני קריית ים     0507241749/0507709704

23119 אילנית בורוכוב 27714781 ilanitbo1@walla.co הדר 40 חולון 58210   03‐6517192 052‐33420

23120 יעל שלו 9410556 shalev11@012.net רמת אביב גוייס 4     36423666

23121 אידית סלמה 015550999  ארלוזורוב 52 בת ים     0545397101/0777065170

23122 מירב אהרון 40351801 merav_aharon@h הירשנברג אביב תל 050‐2006321

23123 מירב אהרון 40351801 merav_aharon@h הירשנברג תל אביב     050‐2006321

23124 שחר שטרנרייך 36812790 shacharevi@tiratz השקד 23 אריאל     505900125

23125 שחר שטרנרייך 36812790 shacharevi@tiratz השקד 23 אריאל     505900125

23126 סבג עדנה   058759911  הנוטר 74א קריית קריית חיים     0522792972/0509330279

23127 דיטה פרידמן 054046073  הרב אשי 1 תל אביב     097781157/0544447013

23128 תומר אלרן 31391717   אסירי ציון 5 פתח תקוה     039243897/0544449199

23129 גילית אבטליון 57661001,   השיטה 11 גן יבנה     0545816116/088573711 5.46E+08

23130 אירנה מיכל 3.12E+08 kobirena@nana.co גלזר 5 רחובות 76284   547738291

23131 אירנה מיכל 3.12E+08 kobirena@nana.co גלזר 5 רחובות 76284   547738291

23132 אירנה מיכל 311972947  גלזר 5 רחובות     0547738291‐0545961773

23133 יבגני שיטנבורג 3.04E+08 jekash81@gmail.c2 הנריאתה סולד פתח תקוה     546868682

23134 עעע עעעע 26452583 a@sf.cj .mn,m תל אביב     36567755

23135 עעע עעעע 26452583 a@sf.cj .mn,m תל אביב     36567755

23136 עעע עעעע 26452583 a@sf.cj .mn,m תל אביב     36567755

23137 עעע עעעע 26452583 ad@sf.cj .mn,m תל אביב     36567755

23138 עעע עעעע 26452583 ad@sf.cj .mn,m תל אביב     36567755

23139 עעע עעעע 26452583 and@sf.cj .mn,m תל אביב     36567755

23140 עעע עעעע 26452583 anikhjuid@sf.cj .mn,m תל אביב     36567755

23141 עעע עעעע 26452583 anikhjuid@sf.cj .mn,m תל אביב     36567755

23142 איתן קרן 31544869 eitan.keren@gma עמק יזרעאל גני תקוה     544815660

23143 איתן קרן 31544869 eitan.keren@gma עמק יזרעאל גני תקוה     544815660

23144 בוגדן בלגורודסקי 3.07E+08 danbel@gmail.com עמיעוז 9 אשקלון 78300   548058835

23145 גלית בוסידן 29724101 galit.boussidan@g השפלה 5 רמת השרון     523610096

23146 טל קהת 058679804talkehat@gmail.co יערות 6 א' חיפה     04‐8241960‐0505‐652673

23147 ניצן קרביץ 32085482, nitzan200@yahoo אנילביץ 12 ירושלים     0544580410/0546670602

23148 משה הוכנר 5291554 moda47@walla.co 4 כיכר מאירהוף חיפה קרית     0522479445 048507632

23149 גרגורי מדייבסקי 310614037madievskyg@gma אשכולות 86 כרמיאל     0507‐420632‐04‐9881391

23150 יורי בגורוב 320874654  צהל 106 א כרמיאל     0528727006/0523727626

23151 אשר אלימלך 39031323   האגוז 6/1 רחובות     0542660032/1

23152 מאיר לוין 14140941 ilana_le@staff.ora דרך היין זכרון יעקב 30900   054‐4799165 04‐639602 04‐6290622

23153 מאיר לוין 14140941 ilana_le@staff.ora דרך היין זכרון יעקב 30900   054‐4799165 04‐639602 04‐6290622

23154 אריק שמש   021377031arik@qcore.com זבוטינסקי 48 חולון     0502775566/0506676181

23155 רונן אופיר 39945415 glooboss@gmail.cעליית הנוע ר1 כפ הוד השרון     0527270111/0527267744

23156 שרי רכס 052235841sarire@fattal.co.il הזהר 4 תל אביב     0508294466/0546663861

23157 אורית אבן צור 36212280 orit.even.zur@gm לאה 17 חיפה כרמל     0547883205 0549996643

23158 איציק חן 39837752   ההיסתדרות 17 אור יהודה     0506300609/0777282310

23159 יורי גינדרוב 3.17E+08 ginderoff@gmail.cמבוא הרב אלקלע אשדוד 77391   547074342

23160 לב רותם 21973789 rotemke18@gmai ברדיצ'בסקי 9 תל אביב יפ     052‐2438000

23161 שי כהן 36473601 shay1080@hotma מודיעין מכבחרצית 44     504700796

23162 אוהד אילן 33650441 ohad2007@walla. 9 סלעית 45885   542391881

23163 אוהד אילן 33650441 ohad2007@walla. 9 סלעית 45885   542391881

23164 אבי מנחם 22512610 avimn@dsw.co.il שלמה סקולסקי 1 באר שבע     523907940

23165 נמרוד מדמוני 54902986 mnimrod@gmail.c רחמילביץ 156 ירושלים 97791   02‐6560271 050‐52184

23166 איתן הר נשר 57223711 HARNESHERE@TB דליה גבעתיים     544221456 5.42E+08

23167 קובי מנשרוב 33211665 kobimansh@hotm הבנים 9 אור יהודה     054‐9916331

23168 רוני שמר 33507708 ronishemer@yaho נתיב‐חן 27א חיפה     546414569



23169 רוני שמר 33507708 ronishemer@yaho נתיב‐חן 27א חיפה     546414569

23170 לוי מזל לוי 051710085  הגיבור האלמוני 2 תל אביב     0502725517/037302654 35379924

23171 זהבה וחנן שוורץ 17468166 zehava03@smile.n התאנה 9 חיפה )נשר(     0523‐782994‐050‐7967847

23172 כפיר חברוני 032340887  כצנלסון 57 בית דגן     0528401945/0509603411 89365977

23173 מקס טוויצר 306586207max_taicher@yah דגנית 33/3 טבעון     0542262818/0774450245

23174 Nikolai Lyskov 3.21E+08 sntnick@gmail.comRuth Haifa     544571962

23175 אירנה ברטינסקי 313075160  מבצע יונתן 14 כפר סבא     0544709805/097670981 97616195

23176 אבנר נהרי נהרי 056819618  בית יוסף 17 בני ברק     0547579458/035794584

23177 ינאי חכים 31426109 yanayh@gmail.com  רמת השופט 19238   508893132 5.47E+08

23178 אפרים גרינברג 28700045 efigreen1@gmail.c אתר רבקה 6 עמנואל     097928770 0525086461

23179 יונה יוסף 54612346, yohanay@mot.gov אירית 18/2 רמת ישי     0577246129/0775035030

23180 נטע שליט 069171023netashal@zahav.n0 תפארת ישראל רמת גן     050‐7411313‐052‐3682902

23181 יובל אופק 57543316 yuval_ofek@hotm הגלובע 18 א קדימה צבע     525620620

23182 מוטי פלומו 023752108pmlaw1@gmail.co הגדוד העיברי 4 חולון     050‐5482594‐03‐5610000

23183 איתי 066715475itai_ifrach@walla. מושב נועם 73   79590   050‐3777353‐050‐3383980

23184 מלך שוסטרמן 010364131  קריית בנימישפרינצק 59     0523400382/048444377 5.09E+08

23185 ישראל כפיר 22773790 issikfir@bezeqint.n גן השקמים 5 גני יהודה     0506404751 035350858

23186 אורן שקרוף 037467925oren_sh@bbr.co.i רמב"ם 2 רמת השרון     054‐5629444

23187 נחמיה רייצס 54486469,   נתניהו 1/3 קריית מוצק     0524899807/048770360 5476 ת.ד
23188 אורי קפלן 309403210  דב גרונר 214 ירושלים     0543339605/026722575

23189 ששתיאל אירנה 309029429  אחוה 7 קריית אל חיפה     0524373958/0775512835

23190 אריה שלו 31812647 ary.shalev@gmail. צפורן 68 עומר 84965   546395222

23191 אריה שלו 31812647 ary.shalev@gmail. צפורן 68 עומר 84965   546395222

23192 יבגניה קמלמכר 3.19E+08 jenchikem@gmail כלנית 9 אשדוד     524375706

23193 ציונה בן הראש 68365865   אשל 2 רכסים     0502143296/049847935

23194 בעז כהן 3.09E+08 boazco1@walla.co דוידסון 14 ירושלים     0505673827/025395692

23195 לב החינוך החינוך 5.8E+08 uzan@dldc.co.il ירושלים נווהשדרות נווה יעקב     0504111537 0732334609

23196 אורנה אמיר 58280355 orna.amir@gmail. אסתר רבין 18 חיפה     0543030117 0543030118

23197 בת שבע אושפיז 051658516ous7@bezeqint.ne הבנים 25 הוד השרון     0502212120/097443496

23198 גיתית רגב 3.01E+08 gitit1@msn.com גנוסר 15 ראשון לציון     502322138

23199 גיתית רגב 3.01E+08 gitit1@msn.com גנוסר 15 ראשון לציון     502322138

23200 וסקר משה 14996193,   צמח צדק שיכון ח לוד     089256213/089272609 5.27E+08

23201 יוסי פורטוגז 040315970yosagain@wall.co האירוסים 37 ב נס ציונה     0542561095/0545933231

23202 אליק מושקוביץ 300407830elik_mosh@walla. גבעת שמואבן גוריון 1     0526770776/0528854166

23203 אביעד ייבין 2E+08 aviad.yeivin@beze סטרומה 4 רמת גן 52552   528855363 5.28E+08

23204 אביעד ייבין 2E+08 aviad.yeivin@beze 4 סטרומה גן רמת 52552 528855363 5.28E+08

23205 רן ליבוביץ 53358909 ranyl@savion.hujiהאוניברסיטה הע ירושלים     0523003389 025881642

23206 צחי שופן 32991986 tzachisho@gmail.c4 מרבד הקסמים רחובות     0542345789 0542345788

23207 אילן מזרחי 058842006  כיכר ויצמן חולון     0545568055/0545568005

23208 יורם קויטה 28461275 yoram‐k@012.net ש"י עגנון 6 באר שבע 84750   057‐7780272 050‐20255

23209 יורם קויטה 28461275 yoram‐k@012.net ש"י עגנון 6 באר שבע 84750   057‐7780272 050‐20255

23210 גיא כהן 027785328earbrow@gmail.co שמואל 7 חיפה     052‐5516152

שלמה יוליה23211 פלטי 30702237,   שד "אבא חושי חיפה     048253592/0544485574

23212 תומר ניקסון 39427752 nixon1100@gmail        

23213 אריאל צרויה 043369735nogarel@gmail.co בינימין 20 רחובות     054‐6656306‐054‐6656302

23214 שלום אברג'ל 32152845 shlomasa@walla.c 18 שדה צבי     578178242

23215 שלום אברג'ל 32152845 shlomasa@walla.c 18 שדה צבי     578178242

23216 מיכאל ארנון 55351324 mikia@beitissie.or הרכסים רמת גן 52355   050‐2008758 03‐574239 09‐7701678

23217 avi sed 68846827 shire17@gmail.co כצנלסון בת ים     526130522

23218 איתמר בוכר 039765995itamarbocher1@h זלמן שזר 17/ קריית ים     0524425618/0526941341

23219 אחמד אבו שנב 20703724 ahmad@smile.net13 העיר העתיקה עכו 24715   04‐9912212 054‐30078 49819485

23220 אחמד אבו שנב 20703724 ahmad@smile.net13 העיר העתיקה עכו 24715   04‐9912212 054‐30078 49819485

23221 יובל הררי 54130026 yharari@bgu.ac.il קטלב 227 צור הדסה     0779334238 0548193889

23222 עדנה ז'ולטי 56808777 edzo@walla.com משאת משה 7 ירושלים 93710   26787615

23223 עדנה ז'ולטי 56808777 ty.edna@walla.co משאת משה 7 ירושלים 93710   26787615

23224 ילנה לויט 3.12E+08 elena.levit@elbitsy סחלב 24 חיפה 34790   775252342 5.25E+08

א.ב.ח.י מסע23225   ,   שדרות בן גוריון 6 חיפה     054‐6662436‐054‐4354778

23226 מרדכי חן 051513760  מושב מנות )דואר מושב מנות 25237   050‐5300485‐0523‐490200

23227 אנה רוכלין 323278101tobichka2000@gm תלמה ילין באר שבע     0542295650/0864110017

23228 רון פורת 032046708ronpo9@walla.com החצב 15 כפר ורדים     טלפון‐0578116663 אין
23229 משה אפל 3.32E+08 myappel@email.c מוריה 17 באר שבע 84306   077‐961‐3523

23230 משה אפל 3.32E+08 myappel@email.c מוריה 17 באר שבע 84306   077‐961‐3523

23231 אסתר לוי 1155589   כובשי החרמון 9 רחובות     0525281426 089417905

23232 טל בר‐מעוז 057099145tal.barmaoz@gmaמושב עין שריד )ת       0544‐573179

23233 איגור שיינקמן 3.09E+08 igor@smartline‐en החצב 2058 בני עייש     0523427059 088690817

23234 אבי בניטה 28819738 benitaavi@walla.c סמטת הפלדה שדרות 80100   523887088 86610445

23235 אבי בניטה 28819738 benitaavi@walla.c סמטת הפלדה שדרות 80100   523887088 86610445

23236 גסאן דיאב 32757833 ghassan.diab@013 בישוף חאגר 8 חיפה 35376   527411115

23237 גסאן דיאב 32757833 ghassan.diab@013 בישוף חאגר 8 חיפה 35376   527411115

23238 צ'ארלי שפר 48032536 sheffer@caol.co.il ליבריה 14 חיפה 0.498   48244905 5.24E+08 48248473

23239 אנה גמבורג 3.17E+08 magical.anna@gm אחווה 18 חיפה     054‐4735973

23240 אנה גמבורג 3.17E+08 magical.anna@gm אחווה 18 חיפה     054‐4735973

23241 מנדאוי מסאלחה 40258337 addam19@hotma ירושלים  ,גבאצ"ל     523351599

23242 מנדאוי מסאלחה 40258337 addam19@hotma ירושלים  ,גבאצ"ל     523351599

23243 ריטה עבו 3.24E+08 1985rita@walla.co2 קשאני אליעזר ירושלים 93806   527504501 5.28E+08

23244 ריטה עבו 3.24E+08 1985rita@walla.co2 קשאני אליעזר ירושלים 93806   527504501 5.28E+08

23245 אלון קזקביץ 3.14E+08 alonkaza@gmail.c עמק דותן 19 מודיעין 71701   544521301 7.74E+08

23246 עדה חסין 77928737 teshgete@netvisio נחל שניר 7 אשדוד 77717   88669871 5.29E+08

23247 עדה חסין 77928737 teshgete@netvisio נחל שניר 7 אשדוד 77717   88669871 5.29E+08

23248 דניאל ביודו 26491936 markb1@bezeqint הסתדרות כפר סבא 44279   773300911 5.09E+08

23249 דניאל ביודו 26491936 markb1@bezeqint הסתדרות כפר סבא 44279   773300911 5.09E+08

23250 לימור כהן 39825666 lim186@walla.com הר מכוור 3 מעלה אדומ 98460   504904455



23251 לימור כהן 39825666 lim186@walla.com הר מכוור 3 מעלה אדומ 98460   504904455

23252 יונתן גרין 31725146 jimelgimel@gmail נען נען 76829   052‐2232928

23253 גילי הוברמן 56593718 dotanhub@gmail. קיבוץ מגן מגן 65465   547915017

23254 פושה גבאי 5791595 ogabay@bezeqint יגאל אלון 3 קרית מוצקי 26431   48756273 5.08E+08

23255 עזר קלמוביץ 34202366 kalezer@yahoo.co רבנו תם 11 תל אביב     542474241

23256 דליה סלהוב 58317322, dalia@elishahospi42 קמיל הויסמנס חיפה 34987   0524313633‐8333893

23257 יעל פלג 34852723 pelyael@gmail.com פשוש 1 רחובות 76329   524878206 5.43E+08 89460256

23258 יעל פלג 34852723 pelyael@gmail.com פשוש 1 רחובות 76329   524878206 5.43E+08 89460256

23259 אפי חגי 059711812effiha@netvision.n נחל עיון 18 מודיעין     054‐4894944‐08‐9701387

23260 דוד אורנשטיין 327226056davidorenstein@g85/23 דרך חברון ירושלים     0542375247/0777292489

23261 יצחק אלדר 30357826 y_eldar@bezeqint/41 קהילת סופיה תל אביב 69018   03‐6487766 054‐73109 03‐6487766

23262 יצחק אלדר 30357826 y_eldar@bezeqint/41 קהילת סופיה תל אביב 69018   03‐6487766 054‐73109 03‐6487766

23263 עופר חיימוביץ 33195314 oferh51@yahoo.co חוחית 17 זכרון יעקב 30900   549050768

23264 עופר חיימוביץ 33195314 oferh51@yahoo.co חוחית 17 זכרון יעקב 30900   549050768

23265 עופר חיימוביץ 033195314oferh@yahoo.com כוכית 17 זכרון יעקב     054‐9050768

23266 אלדר טדמוריעל 033219163  קיבוץ שער העמק       0524642772/0528305450

23267 מאיר משעלי 56493174 meir.mishali@il.pw דוד באזוב 29 ירושלים     0544561027 025860726

23268 רמי מימון 38710224 ramimaymon@gm אוסישקין 98 תל אביב     0522455675 0547003333

23269 פרז רועי 034820415rp1000@013.net.i סורוקה 39 חיפה     050‐8875083

23270 אלי גל 005253539eligad@zahav.net. שני 62 מודיעין     0776744377/0545850442

23271 אור רוט 3.01E+08 orroth@walla.co.i סרן דב 7 באר שבע     524444471

23272 יונתן רייף לוצאטו 029571056yonreif@gmail.com שוהם 21 ב' תל אביב     0549992183‐052‐5015849

23273 ציון אטון 24174070 zatunn@gmail.com ד.נ חוף אשקמושב ברכיה 79852   522704642 5.24E+08

23274 ציון אטון 24174070 zatunn@gmail.com ד.נ חוף אשקמושב ברכיה 79852   522704642 5.24E+08

23275 חגי זמיר 25606229 ilahag@gmail.com יער אודם 28 יקנעם     0523799687 0545211432

23276 dima garts 3.19E+08 dima1977@013.nealkalay 20 rishon le zi 75310   544395490 5.46E+08

23277 dima garts 3.19E+08 dima1977@013.nealkalay 20 rishon le zi 75310   544395490 5.46E+08

23278 ברק גונן 035921584  בן יהודה 17 הרצליה     0547446980/0543295257

23279 רמי כלפון 52647138 ramikalfon@gmail כפר שמואל כפר שמואל 99788   546656755 5.05E+08

23280 יורי פוליקובסקי 3.18E+08   אחים בן עזר 4 פתח תקוה     0508680478/0544455393

23281 אלינה קונין 3.07E+08 alina.kunin@hotm אבא קובנר 5 תל אביב     545980188

23282 אלינה קונין 3.07E+08 alina.kunin@hotm אבא קובנר 5 תל אביב     545980188

23283 ירון אלשמי 23669336, zissob@013.net הכפר הירוק צומת הכפר     0502324005/4

23284 אבירם שגיב 52984721 aviramsagiv@yaho וינגט 10 חיפה     0527467343 0773458411

23285 טל אילון 31975071 tal.eilon1@gmail.c מגידו חיפה     547707812

23286 יובל משה בן 58705641 yuvalbo1@gmail.c 22 היסמין בנימינה 30500 526940938 5.27E+08

23287 יובל בן משה 58705641 yuvalbo1@gmail.c היסמין 22 בנימינה 30500   526940938 5.27E+08

23288 קסניה פורטנוי 3.11E+08 kseniap@walla.co בר אילן 53 בית שמש     523904891 5.08E+08

23289 עידית ברד 13241591 rzibarad@gmail.coקיבוץ כפר עקיבוץ כפר עציון ד 90912   506956497 29935204 ‐

23290 משה שרר 5969530 sherer1@post.tau הזית בנימינה 30500   502541962 5.23E+08

23291 משה שרר 5969530 sherer1@post.tau הזית בנימינה 30500   502541962 5.23E+08

23292 אופיר שגיא 37507563 ofirsagi@bezeqint האיריסים 49 נס ציונה 74086   527790177 89408688

23293 נצחונה פומרנץ 006741292  מרגלית 30 חיפה     0547709192‐048258523

23294 דודי מור 066159971dudusalman@wal נורית 27 גדרה     0522‐781200‐0526‐240160

23295 יעל אלטמן 39591979 yaeli4@yahoo.com מצדה 95 אשדוד 77711   544392633

עוף שפרעם23296 בשותי מהר 58197138 שפרעם )משחטתח.פ512635186 שפרעם 20200   0505387156/049867501

23297 אלי קיפניס 3.1E+08 ak1980@walla.com115 עולי הגרדום ירושלים אר     527271797

23298 אלה חי קייזמן 3.1E+08 keizmanalla@wall שרת 14 פתח תקוה     508240773

23299 ששון אורי 47102314   ויסוקר 12 פתח תקוה     0547862296/039312296

23300 שירלי יעקובסון 35971654 shirlyv@gmail.com התאנה ניר ישראל     523915818 5.29E+08

23301 שלום דביר 14587703 shalom.dvir@dvirl הפרחים 34 רעננה 43399   09‐9516525 5.45E+08 09‐9516531

23302 שלום דביר 14587703 shalom.dvir@dvirl הפרחים 34 רעננה 43399   09‐9516525 5.45E+08 09‐9516531

23303 גומא רביד 35688134 gome@nuitsombr קיבוץ גליל‐ים קיבוץ גליל‐י     052‐6166857

23304 פרטי משפחה 1.23E+08 anon@anon.co.il אין ישוב     052‐555‐5555

23305 אלעד בן עמי 35857408 elad.benami@gma כלנית 4 כפר סבא     0544591185 0544557789

23306 ראובן מלמד 33468331 reuven.melamed@ רמת צבי 830 זכרון יעקב 30900   46292324

23307 סרגיי אלינוב 309199388  הגת 12 ראשון לציון     050‐2157211

23308 ענבר רוטשילד 38800843 inbari8@yahoo.co בת‐מרים 28 תל‐אביב 69411   544471212 36471212 36471212

23309 ענבר רוטשילד 38800843 inbari8@yahoo.co בת‐מרים 28 תל‐אביב 69411   544471212 36471212 36471212

23310 רפי בן אבי 39285127 rafibenavi@hotma הגפן 1 כפר סבא     528738617 97676826

23311 שוימר ליאור 37686219 liorschwimmer@g יהודה הלוי כפר יונה     052‐3793693

23312 שוימר ליאור 37686219 liorschwimmer@g יהודה הלוי כפר יונה     052‐3793693

23313 אורי אלון 34950097 alon_or@mac.org יונה הנביא מודיעין 71700   050‐2910064

23314 ענבל חכמון 032863581  יונה הנביא 2 מודיען     0502910062/4

23315 נורמה קוצינסקי 12899654, normak@walla.co שמשון 22 כרכור     0528716712/0777008085

23316 צחי דוידס 61254314 zadman9@walla.c רוקח 21 קריית מוצק     0544753987/0505758001

23317 אלי טזרה 306956046  קריית מלאכזבוטינסקי 273/7     0504063955/088502824 5.09E+08

23318 אנדריי צ'רניאבסקי 3.21E+08 Andreichar@walla תל אביב  ‐יפבעל טורים 3 57345   528493390

23319 אנדריי צ'רניאבסקי 3.21E+08 Andreichar@walla תל אביב  ‐יפבעל טורים 3 57345   528493390

23320 נגלר שרון 024664856sharon.nagler@hp היעלים 11 גן יבנה     054‐5209236

23321 גלעד שמגר 31893019 gilad@dolav.co.il דרך יתיר 52 מיתר     0528105015 0502023697

23322 גדעון גרינברג 15533854 gidongr@walla.co המלך ג'ורג '16 ירושלים     524788667

23323 גדעון גרינברג 15533854 gidongr@walla.co המלך ג'ורג '16 ירושלים     524788667

23324 נטע אדלר 29475647 netaad@gmail.com יפה נוף ירושלים 96183   505172092

23325 נטע אדלר 29475647 netaad@gmail.com יפה נוף ירושלים 96183   505172092

23326 אלי זנה 69999704 elizana6@gmail.co עין מור 55 מיתר     0502621111 0548131434

23327 אנדריי צ'רניאבסקי 3.21E+08 Andreichar@walla תל אביב  ‐יפבעל טורים 3     528493390

23328 אייל גזולי 37632270 hi_net@zahav.net החרמון 38 באר יעקב 70300   543332324 0 0

23329 אייל גזולי 37632270 hi_net@zahav.net החרמון 38 באר יעקב 70300   543332324 0 0

23330 סרגיי פרישקין 3.12E+08 SERGIF@ACLIM.CO מאיר הרמן 33 נס ציונה 74014   525524451 89408593 89408593

23331 יועד שירן 3.03E+08 yoad16@012.net.i זאב שרף 17 ירושלים     543273793

23332 אייל גזולי 37632270 hi_net@zahav.net החרמון 38 באר יעקב     543332324



23333 רמי ארן 44571446 aran_rami@bezeq קרית ביאליקמנשה 11     048769743 0523497826 052

23334 שירן קדוש 39619440 shishi1984@gmail הראשונים 31 אשדוד     526216231

23335 שירן קדוש 39619440 shishi1984@gmail הראשונים 31 אשדוד     526216231

23336 רמי בר עזר ,          

23337 רמי בר עזר 000039033berami@jerusalem ירושלים ) שגבעת קנדה 9     0545‐905530‐026767824

23338 עילי פלזנשטיין 030274823elayfel@gmail.comקיבוץ חפציבה )ד       054‐4534122‐054‐6634122

23339 רמי בר עזר 939033 berami@jerusalem גבעת קנדה 9 ירושלים     545905530

23340 סופי עזרי 51557379 hilaa@omnitech.c ויצמן 55 יהוד     0508355920 035363133

23341 משה סטבסקי 3.01E+08 moyshi@gmail.com הצבי 7 באר שבע 84732   765400372 5.42E+08

23342 משה סטבסקי 3.01E+08 moyshi@gmail.com הצבי 7 באר שבע 84732   765400372 5.42E+08

23343 דניאלי להב 54333414 nissan13160@wal בורוכוב 1 א ירושלים     0544354097 026424165

23344 ינון יבור 034510156yinonya@tx.techn נווה גנים 9 חיפה     052‐8345965‐077‐4002856

23345 משה להבי 023725252moshicl@amdocs. גביש 19 שימשית     0544‐954463‐04‐9833655

23346 דורית סימון 51458008 doritsimon@gmaiקיבוץ ניצנים )דוא   79290   0522‐243670‐052‐8314025

23347 סייבר ארק בע"מ 5.12E+08 navitm@cyber‐arkדרך אם המושבות קרית אריה     039180000 0528629498

23348 שי אסקיו 57906315 shay_askayo@wal החרוב 6 אורנית 88431   0505528051 039360763

23349 שרה כץ 210036729sarahlougassi979@ עמק חרוד 8 מודיעין     אליעזר0542111518‐6864802
23350 רינה פוקס דוידי 3.01E+08 bardavidi@gmail.c תל אביב קרורשבסקי 18     36821641 5.1E+080193 עבודה
23351 דן‐אל חן 43365311 danelkhen@gmail פרץ חיות 11 תל אביב 63262   052‐5672474 03‐736286

23352 אופיר מחלוף 3E+08 wolfreks@walla.co אבנר 17 אריאל 40700   39365578 5.48E+08

23353 משה זוכניר 39681532 FireBird911@yaho וייצמן רמת גן     544555321

23354 אוהד כהן 2.01E+08 ohad182@gmail.c הצאלים 6 ראשון לציו 75535   0503‐404847

23355 אוהד כהן 2.01E+08 ohad182@gmail.c הצאלים 6 ראשון לציו 75535   0503‐404847

23356 תאודור וינברג 46968947 weinberg@law.co23 מורדי הגטאות תל אביב     0544997290 036966866

23357 יוסי להב 42618900 yossi_lahav@walla 1 מושב ינוב 42825   523992990

23358 יוני ציגלר 040956534yonizigler@gmail.c בן בנישתי 9 תל אביב     052‐3556291

23359 אדוארד גוטנמכר 011880465manchemer_son@ סוקולוב 53 חולון     054‐4423816‐03‐5041695‐03

23360 חנן הל 036971596emr1987@gmail.c18 ירושלים )שכאהרון אשכולי     052‐7609970‐052‐7609980

23361 אאאאא בבבבב 32584540 sun@gmail.net אארררר 433 אבו בארא     03‐0000000

23362 מיכאל זק 69315083 miki@f‐gazit.co.il כרמי 4 חיפה     0522371628 048346379

23363 נעמי כהן 24088015 nomi1707@walla. פופל מרדכי 1 ראשון לציון 75355   508561179 5.03E+08

23364 נעמי כהן 24088015 nomi1707@walla. פופל מרדכי 1 ראשון לציון 75355   508561179 5.03E+08

23365 עפר גור‐אריה 55320493 info@ecaros.co.il ת.ד 10466 רמת גן 52003   052‐8416666

23366 עפר גור‐אריה 55320493 info@ecaros.co.il ת.ד 10466 רמת גן 52003   052‐8416666

23367 שאול ליבנה 12524989 shaul@livnay.ws כ"ט בנובמבר 30 ירושלים 92105   052‐323‐1096 052‐435‐3502‐567‐2076

23368 צחי אברהם 29461829 tzachiav@gmail.co 30 חרמון ורדים כפר 524290928

23369 אהוד גוזני 57683666 emgozani@013ne עין גב 1\ב גבעת אלה 36570   46415294 5.47E+08 46415502

23370 אהוד גוזני 57683666 emgozani@013ne עין גב 1\ב גבעת אלה 36570   46415294 5.47E+08 46415502

23371 אלה ובוריס וולדמן 314460049  קרן קיימת לישרא ראשל"צ     0542171508/039560678

23372 יגאל דביר 60938529 igal.dvir@gmail.co ביאליק 118 רמת גן     524633903

23373 יניב קריאף 33685975 yaniv_kr@walla.co89 הגדוד השלישי צפת 13389   578186455 5.07E+08

23374 יניב קריאף 33685975 yaniv_kr@walla.co89 הגדוד השלישי צפת 13389   578186455

23375 hannah shapira 5351903 hshapira@gmail.coקיבוץ יחד הררית משגב 20193   46781214 5.45E+08

23376 אסף מרשון 35943158 asaf.merschon@g ת.ד .1137 מאור 38830   054‐6212‐644 054‐6612‐6

23377 מרשון לילך 31559008 lilahm@gmail.com ת.ד .1137 מאור 38830   054‐6212‐644 054‐6612‐6

23378 שאול יעל 53323853 shaulyael@walla.c יוספטל 99 בית ים 59548   547308488

23379 הילה וייס 38189841 hilla_weiss@hotm הרופא 12 חיפה 34366   544678632

23380 הילה וייס 38189841 hilla_weiss@hotm הרופא 12 חיפה 34366   544678632

23381 זאב ברגר 23010663 zeev.berger1@gm הראל חיפה     523246014 48244430

23382 רחל חנוכה 54999867 khanuca@gmail.co ויתקין ראשון לציון 75289   39692003 5.25E+08

23383 משה צפריר 37488277 MOSHEOEZ@014. פייר רנואר קרית אתא 28268   48480077 5.27E+08 48480077

23384 משה צפריר 37488277 MOSHEOEZ@014. פייר רנואר קרית אתא 28268   48480077 5.27E+08 48480077

23385 עקיבא ברסט 17113325 ab_trans@zahav.n בר גיורא 40 חיפה 33535   077‐7955770 050‐29115 072‐2495577

23386 עקיבא ברסט 17113325 ab_trans@zahav.n בר גיורא 40 חיפה 33535   077‐7955770 050‐29115 072‐2495577

23387 שוקי שיוביץ 36138105 shukysha@walla.c שירת הים 276 ענב 44857   98622411 5.78E+08

23388 רמי סבן 55436646 ramis@cisco.com מבוא דליה 20 יהוד 56478   03‐6323732 054‐49716 03‐6323732

23389 הוגסיהי ברסלרמן 36105393 hogsihi@hotmail.c חוף השנהב 61 חיפה 34980   054‐4471717

23390 חיים פרי 10860351,   ארלוזרוב 29 תל אביב     0506557757/0508881072

23391 נאיף הנו 058539230  כפר גוליס 20       0577714421/049962447

23392 יותם חולתא 36811404 yotamhulata@gm היוגב 30 מושב היוגב 19232   547867786

23393 דורון זיכר 55318877,   הפרחים 13 )שכו רמת השרון     0544853853/0548059159

23394 בני גלאם 56459803, abby.glam@yahoo בן אליעזר 47 רמת גן     0542310801‐0542310800

23395 מספרת רון   , 02715235ronginossar@gmaכיכר מנחי ישראל תל אביב     0523‐261190‐03‐6206838

23396 ניצן אסולין 3.03E+08 nitzibaby@gmail.c קיבוץ גלויות 34 נשר     050‐9062057

23397 איתי בראל 37681244 barelok@hotmail. התורמוס 11 אבן יהודה     506889797 35347459

23398 שני קוטלר 66406638 shanykotler@gma שד 'ש"י עגנון ירושלים 91000   544860082

23399 נחמה אברהם 53283982 charls@bezeqint.n השר פנקס 19 רמת גן     052‐8463032‐052‐4866100

23400 שחר פרץ 31172737 shacharperetz@gm הדסים 4 מעלות 24952   549989587

23401 מוטי קרט 038700076moty.98@hotmail קליי 9 תל אביב     036915818‐0522949641

23402 גלעד עמיר 66636861 giladuss@gmail.co יהודה הלוי ראש העין 48033   052‐4415486

23403 רן ברק 028486470ranbarak@gmail.c למדן 8 תל אביב     0547807579/0523445442

23404 ofjtahnjj ofjtahnjj 33772 woakvw@gptppt.cSgFjDKTbDP   24235   77359924941 1.57E+10 8.19E+10

23405 שמואל דניאל 39688759 shmo_dan@walla רשבג 49 ירושלים 93302   26786783 5.78E+08

23406 שמואל דניאל 39688759 shmo_dan@walla רשבג 49 ירושלים 93302   26786783 5.78E+08

23407 כפיר יחזקאל 32129157 talktokfir@gmail.c קדש 3 זכרון יעקב 30900   052‐6571644

23408 דפנה עגמון 51160828, dafnade@walla.co נווה שאנן 18 ירושלים 93707   0545343510/026798801

23409 נאוה וזאב קובר 51897940,   יקנעם מושביפה נוף     049892934/0509892934

23410 ישראל אייזנר 238634, 23  שמעוני 24 ירושלים     0507928032/0509892934 49892934

23411 liora barinberg 3.27E+08 liorabarinberg@gm לבונה בית אריה     525717874

23412 liora barinberg 3.27E+08 liorabarinberg@gm לבונה בית אריה     525717874

23413 Uri Borodin 3.22E+08 urik.rsp@gmail.co אז"ר 3 חיפה     0545‐306123

23414 טובה וקנין 010755643  לוי אשכול רמלה     089232804/0502541730



23415 אלכסיי דבורקין 3.1E+08 dvorkin.alexey@gm לילך 1 קרית ים     524603614 5.46E+08

23416 אלכסיי דבורקין 3.1E+08 dvorkin.alexey@gm לילך 1 קרית ים     524603614 5.46E+08

23417 ליאב כפיר 39034020 liavk1@gmail.com שוהם 38 ב תל אביב 69359   054‐5841516 5.45E+08

23418 איגור גרלובין 3.06E+08 igerlovin@gmail.co גורדון רחובות     050‐4724038

פלשת בע"מ23419   ,   דרך בר יהודה נשר     050‐4716360‐04‐8215460

23420 lorenzo mannelli c519617, c lorenzo.mannelli@ הכרמל 5 רחובות     052‐6948464

23421 פייר דניאל 034982942  בישו חגאר 5 חיפה     0506710001/048555579

23422 נחום טימרמן 36483931 ntimerman@gmai בן גוריון 130 רמת גן     547755355

23423 חדווה זלוטניק 53384087 zlotnik_hedva@wa נחל בזק 13 מודיעין 71700   052‐2420984

23424 דיאנה בקר 13836853 bekerb@gmail.com דב הוז 5. כפר סבא 44356   97,601,903 ######## ########

23425 דיאנה בקר 13836853 bekerb@gmail.com דב הוז 5. כפר סבא 44356   97,601,903 ######## ########

23426 אלכסנדר מודילבסקי 312085251alexm1234@gmaiגעתון 41 )בית מו נהריה     054‐5248024‐052‐6460728

23427 שושנה בורנשטיין 6798284   יאיר כץ 12 ) מגד חיפה     48309021

23428 ליאת לויתן 055109003liat_eg@walla.co.i אזר 9 ב' פתח תקוה     03‐9321191‐052‐6373464

23429 מקסים פרץ 68818251   העצמאות 10 אשדוד     0506620092 088676797

23430 כשר אברהם 42800458,   דרור 70 ראשל"צ     0549393092‐039693092 4701‐  נוסף
23431 לריסה זלצר 3.09E+08 larisaz@mcra.co.il14 המלך יהושפט אשדוד     0522952803 0546515023

23432 רפי גייזנברג 57345670   סלעית עין שריד     0526005628/097966722

23433 דני שוורצמן 3.04E+08 annadnilova@wal2 שדרות ירושלים באר שבע     0578198980 0547577874

23434 אשר אבידני 28100774 asherae@walla.co גבעת חן בנימינה 30500   46288055 5.03E+08 5.44E+08

23435 יוסף גדעון 25045931, yosi@netvision.ne רוטשילד 38 ראשון לציון     0507345109‐039505959

23436 ליאור שכטר 39060165 liororia@walla.co. חיפה ,קריתיחיעם 3     502078068 5.43E+08

23437 זיו כהן 28669646 ziv_c@yahoo.comשדרות גולדה מא נתניה 42345   072‐2128425 052‐31338 072‐2344936

23438 זיו כהן 28669646 ziv_c@yahoo.comשדרות גולדה מא נתניה 42345   072‐2128425 052‐31338 072‐2344936

23439 מיכל טריגודה 36390086 m_trigoda@hotma תל אביב תל אביב     542312724

23440 מיכל טריגודה 36390086 m_trigoda@hotma תל אביב תל אביב     542312724

23441 יואב קרפלס 25311408 lilachyoav@gmail. בית גמליאלמשק 35 76880   528601692 89421858

23442 סימה פריסר 41407354,   פיקא 26 פתח תקוה     0544952760/4

23443 לימור אידגה 36508414 limorid@012.net.i הרצוג 11 חולון 58342   050‐6000057 077‐75742

23444 לימור אידגה 36508414 limorid@012.net.i הרצוג 11 חולון 58342   050‐6000057 077‐75742

23445 עוז לוי 25444647, oz@leadercm.co.i השעורה 38 בנימינה     0547882424/046388083

23446 אריאל מידני 66623125 ariel_meidani@wa הגולן בית דגן     503313600

23447 יצחק שוילי 53348421 haklay@gmail.com בני אפרים תל אביב 69017   052‐3255171 03‐647002 03‐6446985

23448 יצחק שוילי 53348421 haklay@gmail.com בני אפרים תל אביב 69017   052‐3255171 03‐647002 03‐6446985

23449 פולינה פליקשטיין 3.09E+08 polinaflik@gmail.c יוספטל 58 בת ים     545886447 35537633

23450 פולינה פליקשטיין 3.09E+08 polinaflik@gmail.c 58 יוספטל ים בת 545886447 35537633

23451 יגאל דנובסקי 321892234elena1307@walla עמ"ל 32 רמת גן     054‐3054781

23452 טיב טירת צ   , mirim@tiratzvi.co קיבוץ טירת צבי       04‐6078094‐050‐5761057

23453 מיכאל קייקוב 3.12E+08 kakov.michael@gm סוקולוב 35 קרית אתא     0544‐844153

23454 רוחמה פרנקל 058296526  אלכסנדריון 10 ירושלים     0544704027/026792650

23455 עופר וחנה מירובסקי 059185819  אחרי ראש פקיבוץ איילת השח     0526689112/0523770586

23456 fwmdke fwmdke 890070 eqvzul@lzmuso.codvIaqCrbrWGAI   87010   95359671015 8.89E+10 2.98E+10

23457 אורי גולדינר 327252136  בית אל 3 תל אביב     0546401976/0546401867

23458 benjamin baruch 0 bb@isec.co.il רחוב 3 תל אביב     50000000

23459 benjamin baruch 0 bb@isec.co.il רחוב 3 תל אביב     50000000

23460 benjamin baruch 17913878 bb@isec.co.il רחוב 3 תל אביב     504501010

23461 benjamin baruch 17913878 bb@isec.co.il רחוב 3 תל אביב     504501010

23462 benjamin baruch 17913878 bb@isec.co.il רחוב 3 תל אביב     504501010

23463 יואל דרעי 27400985 yoeld@walla.co.il דוד אלעזר באר שבע 84509   526175131 7.22E+08

23464 בני גליקסמן 38582862 bennyglick@yahoo שיכון בנים 302 כפר מרדכי 76854   0545211368/036114128

23465 בני גליקסמן 38582862 bennyglick@yahoo שיכון בנים 302 כפר מרדכי 76854   545211368

23466 איציק בוהדנה 57852840 bohadana@iec.co דיזראעלי אשקלון 78744   86711425 5.44E+08

23467 איציק בוהדנה 57852840 bohadana@iec.co דיזראעלי אשקלון 78744   86711425 5.44E+08

23468 אלי ארד 001464817ea2@bezeqint.netרחוב משה שרת תל אביב 62092   03‐6964024‐054‐4911400

23469 אילנית דהן 032265563elanit_75@walla.c נחל גרופית 18 מצפה רמון     054‐2082719‐057‐8177201

23470 בן ציון ברסנו 024439929bbersano@gmail.c הכרמל 32 ב' קרית טבעון     054‐3315920‐054‐3315921

23471 ליה כץ 303842108larkatz@gmail.com דריפוס 23 חיפה     054‐2031223‐04‐8598422

23472 עמרי אליצור 66373911 omribono@gmail.32 אלכסנדר זייד קרית חיים , 26300   526161411

23473 איציק גלמידי 038552865  שרת 17/9 טירת כרמל     526460774

23474 אורי הרשקוביץ 039095690  פיקוס 5 יפו     036595182/039095690

23475 ורד אבן 27449214 zehava.even@gma רעות 12 א הוד השרון     052‐2778706

23476 ורד אבן 27449214 zehava.even@gma רעות 12 א הוד השרון     052‐2778706

23477 תמר פלג 54287339 pellgon@zahav.ne משה פורר 12 רחובות     506541282

23478 אילן בושרי 25632787 ilanbu19@hotmai 19 מושב ישעי 99805   054‐4590550 02‐991516

23479 אריה הרוש 59288035 ronit.harush@gma תילתן 33 מודיעין 71705   549981205 5.5E+08

23480 אריה הרוש 59288035 ronit.harush@gma תילתן 33 מודיעין 71705   549981205 5.5E+08

23481 ענבל הרנשטיין 36028413 inbal.vh.adv@gma גבעת שמואמוטה גור 12 54422   547336746 35322811

23482 ענבל הרנשטיין 36028413 inbal.vh.adv@gma גבעת שמואמוטה גור 12 54422   547336746 35322811

23483 קרן בבאי 37974334 keren.babay@gma המשחררים 22 באר שבע     524206276

23484 קרן בבאי 37974334 keren.babay@gma המשחררים 22 באר שבע     524206276

23485 תאופיק רבאח 59985168 enas.rabah@gmaiכפר עראבהכפר עראבה רחוב     0508452845 0507535062

23486 מיכאל מזין 3.09E+08 jekaa23@gmail.co תדהר 7 ערד     89972306

23487 אילן לוק 54221015 ilan@elshav.biz רעננה מיקודהיובל 20     523561156 97446955 97446957

23488 ייבגני מונסטרסקי 3.21E+08 praklitus@gmail.co חנה סנש 45 חיפה     545936585

23489 איליה פיסקון 3.09E+08 iluxa001@yahoo.c פרג 14 דימונה 86000   86556381 5.78E+08

23490 איליה פיסקון 3.09E+08 iluxa001@yahoo.c פרג 14 דימונה 86000   86556381 5.78E+08

23491 מאיר פורת   meir.the.great@gm המגל 24 א קציר 37861   544417400 5.44E+08

23492 קרולין פוקס 3.06E+08 cafuks@gmail.com יערה 36 קרית טבעון     524281942 7.74E+08 48240391

23493 קרולין פוקס 3.06E+08 cafuks@gmail.com יערה 36 קרית טבעון     524281942 7.74E+08 48240391

23494 אלון לרר 1.23E+08 alolealole@hotma גאולים חולון     507913211

23495 אלון לרר 1.23E+08 alolealole@hotma גאולים חולון     507913211

23496 אולג וולפין 3.04E+08 olegv24@yahoo.codov karmi 2 תל אביב 69544   547278768



23497 אורי להט 38444717 orilahat@hotmail. התנאים 5 הרצליה     054‐7606442

23498 מיכאל ברונשטיין 3.09E+08   זמינוף 31 נתניה     0544640184/3

23499 דוד אזגורי 16465635 david.azagury@gm בן גוריון 41 פתח תקווה     0574206820 0545620921

23500 יגאל יעקבי 7111255, 7  לנדאו 3 חולון     0522484575/035522190

23501 המר קסטאב 043496246  ביראלסיכה כפר זמר     0525853555/098743505

23502 ניר אריאלי 034939736  דרך הים 149 חיפה     0774252778/0545250929

23503 שי אלון 38505665 shy.alon@gmail.co פישמן מימון 14 תל אביב     054‐5678330

23504 דפנה וקסלר 054928700ugirl@hotmail.com דרך צרפת 49 חיפה     0528‐231811‐04‐8597079

23505 מורן ארד 40859787 moranarad1@gmaשדרות התמרים רמת גן     0544935100/0544525051

23506 תמר מנחם 53925798 MTAMAR@NETVIS צאלים 17 כפר ורדים 25147   49572890 5.45E+08

23507 תמר מנחם 53925798 MTAMAR@NETVIS צאלים 17 כפר ורדים 25147   49572890 5.45E+08

23508 חיה שרה לוינגר 053495206  חיים אויזר 19 ירושלים     0522768876/0545934526 89458684

23509 מיכאל ברונשטיין 309040772  זמינוף 31 נתניה     0544640184/3

23510 ויקטור קמיל 17022450 eddie.kamil@kete דרך חברון 129 ירושלים     0524289305 0522871425

23511 ציפי אדר 69001766 ramif@012.net.il בנימין 39 רחובות 76241   89452738 5.45E+08 7.22E+08

23512 איליה ויינבאום 3.1E+08 dilan2007@nana1 יד לבנים 87 חיפה     48225323 5.07E+08

23513 אילן יצחייק 22330708 ilanomi@012.net. בר אילן רעננה 43701   525559866

23514 יוסף כץ 65421497 josephdov@gmail פינסקר 3 הרצליה 46490   99546743 5.46E+08

23515 תעשיות רכבוולקן 520036518yacov@volta.co.il המלאכה 18 רעננה     097461228 0526018238

23516 דב הלבץ 51300531 dov@dovhcpa.co.נירים 3 דב הלבץ תל אביב     036877797 0543370370

23517 ערן בטאט 032316390eran.battat@audio הצנחנים 22 פתח תקוה     0546465137/0545669638 ציפ השוכרת
23518 לריסה הוז 17514563 larisahoz@gmail.cקיבוץ רמת השופ קיבוץ רמת  19238   49898179 5.02E+08

23519 זהבה שוהם בצלא 75169037   גבעת שמואיוני נתניהו     0544588477/0774337430

23520 אורית אברהם 25608241 oritk14@bezeqint העבודה 13 עפולה 18328   774400110 5.45E+08

23521 סיון אביב 27925536 aviv5000@walla.c קראוזה 20 חולון 58276   052‐4027575

23522 רעיה אלצלדייב 3.06E+08 ocheldaevs@gmai נרדור 13 תל אביב יפ     0509017594/2

23523 משה גודמן 13203336 moshegoo@gmail טל מנשה חיננית 37867   508730167

23524 אסתר בן אלול 42892778   ר"ח יפו 83 שכונת ירושלים     0506275018/0506861636

23525 שלומי אזולאי 66667122   הנשיא 19 ב בית שמש     0545804107/029990593

23526 ויקטוריה קפיטולסקי 3.22E+08 viktorik@gmail.co פינסקר 79 פתח תקווה 49560   054‐5491196

23527 חיים אוליאל 50746015 haimo@maman.co הדקל 22 שוהם     0544‐900023 03‐971534

23528 יוסף אורג 6913511 oregj@bgu.ac.il לכיש 8 תל אביב     522415388

23529 יוסף אורג 6913511 oregj@bgu.ac.il לכיש 8 תל אביב     522415388

ירון ת.ז .23530438 ציפיס 25563438 yaroncypis@hotm רח 'הדקל 60 גבע כרמל     549988382 49841248

23531 דוד אוחנה 12345678 david@yahoo.com לכיש 8 חיפה     052‐4223434

23532 ורדה 61606 סטון 59061606 mhmhmh@walla.c 3 חשמונאים ים בת 35064062 5.23E+08

23533 דבורה בן חורין     אריה דולצין 14 תל אביב     050‐7834161‐03‐5356980‐03 03‐5035027

23534 תמיר לוי‐אלדמע   la.tamir@gmail.co נחל עיון 14 מודיעין     546441939

23535 תמיר לוי‐אלדמע 21931498 la.tamir@gmail.co נחל עיון 14 מודיעין     546441939

23536 יצחק קרט 27252659 ykarat@gmail.com שער אפריםשניר     054‐7880411

23537 ארז אלמוג 27902782 erezsan@hotmail. התבור באר יעקב     054‐9702724

23538 ארז אלמוג 27902782 erezsan@hotmail. התבור באר יעקב     054‐9702724

23539 לאה מור 16803926 ilea@il.ibm.com ז'בוטינסקי 24 גבעתיים     522554052

23540 לאה מור 16803926 ilea@il.ibm.com ז'בוטינסקי 24 גבעתיים     522554052

23541 רינת שריר 35866888 rinat02@yahoo.co עוזיאל 50 רמת גן     547735935 5.48E+08

23542 סיון טל 23714553 tal.sivan@gmail.lc יקנעם עיליתנחל שורק 5 20692   546677442 48296539

23543 מיכאל מירו 28146967 micimiro2@walla. הגליל 7 בית שמש     25709782 5.48E+08

23544 מיכאל מירו 28146967 micimiro2@walla. הגליל 7 בית שמש     25709782 5.48E+08

23545 מיכל שגב 36320562 mikalimi@yahoo.c פלמח 58 חיפה     523044994 5.48E+08

23546 מיכל שגב 36320562 mikalimi@yahoo.c פלמח 58 חיפה     523044994 5.48E+08

23547 גיל שגב 36212546 gil.segev@intel.co שטנד 12 תל אביב     547886765

23548 עינת שגל 3.05E+08 shagald@netvision הגת 12 ראשון לציון     502157211

23549 מור אירית מור 57101644 iritmz@walla.com שלום עליכם 16 ראשל     0505381158/0526395429

23550 דוניץ ת.ז 23דליה   daliad@haifa.munקריית חיפהאלכסנדר זייד 6 ק     526844087 048725756

23551 אוריון אבידן 31873334 orion.avidan@gma87/1 חיים לבנון תל אביב     0528895051/035494067 עמית
23552 פבל קיט 3.06E+08 pashakit@gmail.co קלישר 12 ג פתח תקווה     544446184

23553 איבגי ליטל 2.02E+08   היצירה 1 )חנות פ ראש העין     0542515090/0506334568

23554 אורגניקס בע"מ 25091224 yossi@orgnx.co.il רבניצקי 4 תל אביב     547206320

23555 זיו צרפתי 3E+08 digger18@gmaill.c נהר הירדן 27 מושב טל ש 76805   547655544

23556 שירלי יעקובסון 35971654 shirlyv@gmail.com הרימון ניר ישראל     052‐3915818 052‐85436

23557 יגאל גולן 8252264 jaigolan@mcc.org קרן היסוד 14 חיפה     048243419

23558 ולדימיר פרבר 3.03E+08 vladfarb@gmail.co אהרון לובלין 42 לוד     547201152 7.75E+08

23559 אבי מאיר 54169107 avi‐meir@zahav.n 1 חולתה 12110   524261225 46802803

23560 אבי מאיר 54169107   קיבוץ חולתה       0524261225/046915059

23561 אבי מאיר 54169107   קיבוץ חולתה       0524261225/046915059

23562 אורה לייפר 3.09E+08 orleifer@gmail.co אבני החושן 36 מעלה אדומ 98450   25356711 5.46E+08

23563 זהבה ליבר 7264427 lizzie_li@walla.com אחוזת פולג תל יצחק 45805   507286152

23564 זאב גולדשטיין 56620339 zeev@arkom.co.il ת.ד .178 מאור 38830   0523‐106106

23565 יואל בורשטיין 12561221 jburstein@013.net צבי ליבוביץ 29 jerusalemי 96921   02 6421492 054 79233 7.75E+08

23566 יואל בורשטיין 12561221 jburstein@013.net צבי ליבוביץ י"ם 96921   02 6421492 054 79233 7.75E+08

23567 גיל נסים 37216785 gilnasim@yahoo.c סוקולוב 85 תל אביב     523522505 99700863

23568 גיל נסים 37216785 gilnasim@yahoo.c סוקולוב 85 תל אביב     523522505 99700863

23569 איתן ליפר 35816156 eiha@bezeqint.ne כרמי צור 21 כרמי צור 90400   050‐9023635

23570 איתן ליפר 35816156 eiha@bezeqint.ne כרמי צור 21 כרמי צור 90400   050‐9023635

23571 מרדכי לוי 55989016 homedica@hotma השומר 14 אביחיל     544810488

23572 אלינור אברהם 32762163 elinor.avraham@m59 מרדכי אלקחי ירושלים     773300279 5.26E+08

23573 זיו צרפתי 3E+08 digger18@gmail.c נהר הירדן 27 מושב טל ש     547655544

23574 רדי רוזנבלט 43546159 hatchetman82@g יוסף קארו 6 פתח תקווה     0545764157/039314505

23575 אלון בהרי 31931645 alon_b@ynet.co.il יד חרוצים 14 ירושלים     545626904 5.05E+08

23576 שרה מסגדיאן 3.04E+08 sarama@molsa.go12 שד 'לוי אשכול ירושלים 97764   526590788

23577 שרה מסגדיאן 3.04E+08 sarama@molsa.go12 שד 'לוי אשכול ירושלים 97764   526590788

23578 חיים סרומרמן 14650303   ערמונים 73 קריית ים     048762371/0528327607 5.25E+08



23579 סיון טל 23714553 tal.sivan@gmail.co יקנעם עיליתנחל שורק 5 20692   054‐6677442 04‐829653

23580 ח.פ 228402אוורסט ספו 28073195 ofri31@zhav.net.il למרחב 31 ב רמת השרון     0525560888/035499134

23581 סהר אורים 3.02E+08 sahar_urim@walla שטמפפר 100 פתח תקווה     547522408

23582 סהר אורים 3.02E+08 sahar_urim@walla שטמפפר 100 פתח תקווה     547522408

23583 גיורא רז 3860327 razxx01@gmail.co ליאון בלום 15 חולון 58323   36517364 5.45E+08

קרינה ונחום23584 עדיקה     המלך אמציה 13/ אשדוד     0545879351/0526779976

קרינה ונחום23585 עדיקה     המלך אמציה 13/ אשדוד     0545879351/0526779976

23586 דימיטרי נוביקוב 3.04E+08   מעונות וולפסון ב רחובות בתוך מכון וי   0542097653/089343110 89342903

23587 מאיה שרם 53048088 maya_mugrabi@y רכסים 8 צור הדסה     526944777 5.77E+08

23588 צח קאופן 27838077 tzachk@gmail.com מורג 372 עולש     0544331666/0773237400

23589 מוחמד אבורומי 4.66E+08 abo_romi@walla.c טמרה טמרה 30811   507238357 4944433

23590 asher galeen 56144587 burekas_1@yahoohaarava kiriat motz     544777099

23591 נורית לסר 69910487 nurit70@hotmail.c מבשרת ציוןמבוא תדהר 32     545586044 7.76E+08

23592 אשר גלעין 56144587 asherg@orange.ne הערבה 2 קרית מוצקי     544777099 7.78E+08

23593 קובי יחיאלביץ 57962169 kobi2411@netvisi ארלוזרוב 27 כפר סבא     09‐7657589‐052‐8737017

23594 משה ישראל 67131888   יוהנה זבוטינסקי באר שבע     0577780212/086108919

23595 שרון בנקוביץ 33492372 sharon.benkovitch הזורע 225 מושב שפיר 79515   542223606 5.07E+08

23596 יורם אברמוביץ 57476780 yuval_94@netvisio הגדעונים 22/א זכרון יעקב 30900   052‐8890551

23597 מעיין בונן 37669637 maayan8@yahoo. החריש נווה מבטח 79850   547964464

23598 עמית בן שבת 29683539 amitbst@walla.co זנגביל 22 תל אביב     522272963 5.04E+08

23599 בלה שר 3.04E+08 fonar@bezeqint.n כרכום 4 מודיעין     509702998 89702998

23600 helen beeri 3.08E+08 HELENBEERI@GM ירושלים 83 ראשון לציון     543169166

23601 דב ורדי 357764 dvardy@nana.co.i השקמה 3 עשרת 76858   054‐4591886

23602 דב ורדי 357764 dvardy@nana.co.i השקמה 3 עשרת 76858   054‐4591886

23603 דוד ש 17726025 foryou84@017.ne גינזבורג 6 ראשון 75657   525563700

23604 אירנה ויינבלט 3.1E+08 irusha5@hotmail.cרבי חלפתא 12 ב ירושלים 93181   506690499 02‐625282

23605 boris livhitz 3.07E+08 borisli@netvision. habarbanel 33 rishon lezio 75309   542575160

23606 יואל נביאסקי 16490567 neviaski@017.net רופין 12 ראשון לציון 75256   39655710 5.46E+08

23607 ברק סרבטקה 39056825 miriamsmailbox@ סמולנסקין 20 חיפה 34366   054‐2057333 04‐825185

23608 ברק סרבטקה 39056825 miriamsmailbox@ סמולנסקין 20 חיפה 34366   054‐2057333 04‐825185

23609 אלדד קן תור 53596045 eldadkt@gmail.co17 הרברט סמואל חדרה     46337876 46332855 46341981

23610 אלדד קן תור 53596045 eldadkt@gmail.co17 הרברט סמואל חדרה     46337876 46332855 46341981

23611 ענבר ברקוביץ 25770991 be.bari@gmail.com ורדית להבים     054‐6366969

23612 דני פרידדמן 22022958 danny@saguna.ne בן ציון 9 חיפה 32447   774822085 5.45E+08

23613 סרגיי כליפא 3.07E+08 qaroads@walla.co איביקור 390 צפת 13531   46921023 5.48E+08

23614 סרגיי כליפא 3.07E+08 qaroads@walla.co 390 איביקור צפת 13531 46921023 5.48E+08

23615 hanny frydman 13199658 hannyfry@gmail.c mizpe 11 haifa     544660938

אורן ת.ז .2361670 מאיר   orencopy@netvisi מנחם בגין 35 קרית מוצקי     548000309

תמיר ת.ז 2361785 מאיר 28000685 Tamir.Meir@alvar עמק חפר 8א כפר סבא     542633798

יעל ת.ז 23618145 פרצ'ב 28894145   השקמה 21 נשר     506390190 48200804

נר עינב בע"23619 אברהם 39787189   ח.פ 668659כפר חסידיםכפר חסידים נחל   0772005559/0506824216

23620 מרדכי ריבלין 14967210   צמח צדק לוד     0502268041/0890244040

23621 יונתן הרמן 37307352 yojiherman@gmai לסקוב 16 תל אביב 64736   506301706

23622 רחל אורנג' 13138870 rorange@bsii.co.il מגיני הגוש 108 אלון שבות 90433   528134748

23623 סימה ניסני 56826332 sima_nissani@wal ירמיהו 26 חולון 58841   577347026 35568575

23624 סבטלנה סברינסקי 3.17E+08 svetlana.mis@gma שבת בנימין 24 גבעת זאב 90917   054‐5657310

23625 אייל ש. 45633425 eyal.stlaw@gmail. מבואות חרמון ראשון לציון     052‐2600588

23626 אייל ש. 45633425 eyal.stlaw@gmail. מבואות חרמון ראשון לציון     052‐2600588

23627 חני אידשלטיין 42252510 cheni1981@walla. אבן גברול 22 ראשל"צ     39514601 5.47E+08

23628 באסל נ 0 basel.naamna@gm 0 0 0   0

23629 יפה חסון ימיני 50967454 audielad1@hotma רמת מוצא ירושלים 96771   506470176 7.75E+08

23630 יפה חסון ימיני 50967454 audielad1@hotma רמת מוצא ירושלים 96771   506470176 7.75E+08

23631 קריסטינה נוריאייב 3.06E+08 kristina1982@wal צפריר 9 אור יהודה     508134498

23632 אורי רייזמן 3.14E+08 rayzmancorporatio דב הוז 8 רמת השרון     35408180 5.43E+08 7.73E+08

23633 אורי רייזמן 3.14E+08 rayzmancorporatio דב הוז 8 רמת השרון     35408180 5.43E+08 7.73E+08

23634 משה מזובר 61013207 mazover_lan@bez מוהליבר 46 ראשון לציון 75291   523271160 03‐967917 03‐9679179

23635 משה מזובר 61013207 mazover_lan@bez מוהליבר 46 ראשון לציון 75291   523271160 03‐967917 03‐9679179

23636 מהנד אבו עסב 33001892 muhanad501@hot שעפאת ימ 91510   26262082 5.28E+08 26262086

23637 מהנד אבו עסב 33001892 muhanad501@hot שעפאת ימ 91510   26262082 5.28E+08 26262086

23638 משה גלנץ 66081183 glantz@ynet.co.il פרבשטיין 20 ירושלים     525554495

23639 אולגה יבגרפוב 3.17E+08 olgay@hilan.co.il הרב טנה שלומו באר ‐שבע     523229611 08‐620943

23640 אולגה יבגרפוב 3.17E+08 olgay@hilan.co.il הרב טנה שלומו באר ‐שבע     523229611 08‐620943

23641 מקסים דהן 22204697 mad‐max@bezeqi שערי תקווהגרניט     544807574

23642 איציק נידם 57480162   קהילת בריטניה 9 דימונה     0524709935/0525919935

23643 רבקה רביב 10766459 raviv222@gmail.co קרית אתא )רח פיקאסו 17     0542‐310361‐04‐8481998

23644 מיכל אלמור 34607051 michalelmor@gma העפרוני 4 רעננה     502248334

23645 מיכל אלמור 34607051 michalelmor@gma העפרוני 4 רעננה     502248334

ח.פ300389מועצה דתית23646     הרב משה מרדכי טירת כרמל     048570242/0528740540 48574203

23647 ענת אקסלרוד 33545104   קיבוץ שפיים       0526035621/099523167

23648 michael bilenki 3.17E+08 bilenkiy67@gmail. דן‐1 לוד     545322037

23649 michael bilenki 3.17E+08 bilenkiy67@gmail. דן‐1 לוד     545322037

23650 בוריס ליבשיץ 3.07E+08 boris.livshitz@hp.c מפלי אגוז 64 תל אביב     0542575160/0523297639 5.05E+08 ליאור/אינה
23651 אליעזר קסטרו 64226707   האשל 27 גבעת ר קריית אתא     0524470881/0522391464

23652 מיטל דדו 11564689 meital@iscar.co.il רימונית 3 מעלות     49977978 5.23E+08

23653 מיטל דדו 11564689 meital@iscar.co.il רימונית 3 מעלות     49977978 5.23E+08

23654 לאה שרון מור גורג 25040650 ilea@il.ibm.com זבוטינסקי 24 גבעתיים     0522554052/

23655 לאה שרון מור גורג 25040650 ilea@il.ibm.com זבוטינסקי 24 גבעתיים     0522554052/

ח.פ847329גלאי תקשור23656 52171519 galai@galaipr.com הבונים 5 רמת גן     036135284/0543988318

23657 גבי מגדו 2E+08   הל"ה 61 גבעתיים     0542291113/037311904

23658 חיים שמאי 54088430   ליד פתח תקקיבוץ נחשונים     0522517662/023574841

23659 הילה הים 27133065 HHayam@sjm.com החלוצים 6 זכרון יעקב     549143460 054201123

23660 עודד נחמה 58394065 ra_n1@walla.com מבשרת ציוןמבוא קטורת 90805   02‐5796105 054‐45853



23661 עודד נחמה 58394065 ra_n1@walla.com מבשרת ציוןמבוא קטורת 90805   02‐5796105 054‐45853

23662 ירחמיאל מוניץ 9620568 ysm@netvision.ne ערי תורה ירושלים 96387   02‐6415211 050‐28643 26415211

23663 ירחמיאל מוניץ 9620568 ysm@netvision.ne ערי תורה ירושלים 96387   02‐6415211 050‐28643 26415211

23664 אילנה ביננבוים 54026133 iebinen@zahav.ne התאנה 1 צורית 20104   04‐9888841 054‐55964 04‐8633553

23665 עידן כהן ישר 40396731 idan.cohenyashar@ אחד במאי חולון     547074617 35011488

23666 עדי תורג'מן 31817950 adi_turgeman19@ עורבני זכרון יעקב     578112609

23667 ליזה מנדלשטם 3.05E+08 lizaman21@gmail. המלך עומרי 2 אשדוד     525203038

23668 רגינה אגיזים 3.1E+08 regina.agizim@gm דוד זהבי 7 כפר סבא     544982887 5.77E+08

23669 פבל אסטרין 3.09E+08 pavelas1@walla.co לבון לבון     052‐2679323

23670 פבל אסטרין 3.09E+08 pavelas1@walla.co לבון לבון     052‐2679323

23671 ליאור לזימי 27196146 lazimil@walla.co.i רותם 16 נצרת עלית 17098   578112606 5.27E+08

23672 איתן בייביץ 40828659 eitan.baibich@gm שוהם 34 כפר יונה 40300   052‐4588969 5.24E+08

23673 איתן בייביץ 40828659 eitan.baibich@gm שוהם 34 כפר יונה 40300   052‐4588969

23674 יוליה סטפן 3.07E+08   לדזינסקי 1 רחובות     0546800798/089353918

23675 משיח אגלר 72841935   ירחים 8 מודיעין     050‐7865000 08‐970706

23676 טלי דוידוביץ 60778404   נשיאים 13 פתח תקוה     0507270319/

23677 מיכל ניר אילן 22636484 nirmi@nana.co.il עין דור עין דור 19335   508851777

23678 שלומית כרמלי 33234196 Shlomitca@gmail. בן עטר 7 תל אביב     542150335 5.42E+08 5.42E+08

23679 יוסי תכלת 28550804   יד בנימין )ישחוחית 1 ג     0527273341/088568943

23680 שלומית כרמלי 33234196 Shlomitca@gmail. בן עטר 7 תל אביב     542150335 5.42E+08 5.42E+08

23681 ערן ענו 27489343 eran.anav@il.nest חבצלת 25 בת חפר     546765045

23682 עפרה בטיש 33629999 o_gru@yahoo.comמעלה החמישה ראשל"צ     546661133 5.49E+08

23683 עידן אזולאי 40145864 idan.azulay@gmai דיין 42 משה רמת גן     050‐6845916‐052‐8375232

23684 יוחאי פלד לוסטיג 24892713 peledlustig@gmai דישראלי 36 חיפה     052‐4411191‐052‐6840977

23685 ליאור שפיגל 58369711 lior_anavid@kanaקיבוץ קרית ענבים קרית קיבוץ 90833   050‐7331504‐02‐5348759

23686 מיקי וולקון 50965946 volkon@rmk.co.il אין קיבוץ רמת  44930   09‐7474406

23687 אפרת קורזון‐בארי 43028208 efratkurzon@gma קורא הדורות 12 ירושלים     054‐5839605

23688 אפרת קורזון‐בארי 43028208 efratkurzon@gma קורא הדורות 12 ירושלים     054‐5839605

23689 יאיר קורן 34292136 yair.koren@gmail. יהולום 16 זיכרון יעקב     0548021280/0548010707

23690 אלי כהן 50368331 elco2@walla.co.il נחל חילזון ניצן  ‐ב 79287   545685040 86847272 86847333

23691 אלי כהן 50368331 elco2@walla.co.il נחל חילזון ניצן  ‐ב 79287   545685040 86847272 86847333

23692 אלכסנדר ולטר   walter6223@gmai הר גבנונים,3 בית שמש 99589   502267194

23693 סבטלנה סברינסקי 3.17E+08 sveta.severinsky@ שבט בינימין 24 גבעת זאב     0545‐657310 0545‐3858

23694 חנן רזניק 40110702 hanan.reznik@gm א.ד גורדון 5א באר שבע     505220865

23695 רון סלע 22825301 rsela@013.net שניר כפר ורדים 25147   507887411 5.03E+08

23696 רון סלע 22825301 rsela@013.net שניר ורדים כפר 25147 507887411 5.03E+08

23697 גאי נקש 36294817 gnakash@012.net כתנלסון 12 באר שבע 84297   054‐4529473

23698 יניב דגן 34929810 yanivdagan1@gma העמק 84 גבעת אלה 36570   524502226

23699 שמעונ אפנזר 24375438 shalty1@yahoo.co אבוחצירא 26 בני ברק     525544133

23700 גל סגל 60773033 E2or@hotmail.com סוקולוב93 תל אביב 62284   542283100

23701 יעקב מזרחי 32629974 kobi13240@walla העליה 9 עפולה 18000   526129569 5.72E+08 46527750

23702 שירה רחמים 26599159 shira8986@gmail. העליה 9 עפולה     572499989 5.26E+08 46527750

23703 קובי מזרחי 32629974 kobi_673@hotma העליה 9 עפולה     573499989

23704 תאברי אדמונד 20209540 rami_tabry@hotm ששת אלפים נצרת     046550703/0545661766

23705 איילון אסקולאי 59097477   עגור 11 להבים     0545201169/0543050760

23706 נעם הלל 24450173 noamhill4@gmail. רח 'אדום 4 חריש 37861   528883312 7.73E+08

23707 מורן בכר 39401120 Moran77773@wa זוארץ 16 נתניה 42366   052‐4574787 98622701

23708 אריק שטרנברג 34837047 arikst@ymail.coom מדבר סיני 51 ירושלים 97805   02‐5321621 052‐37197 02‐5321621

23709 יונתן מנדלס 36499317 seedasun@gmail.c דיזנגוף 7 תל אביב     0523673113/0508216051

23710 מאור אריאלי 3.02E+08 Maorarielli@hotm חיל חימוש28 ראשון לציון 75702   524570387

23711 ראובן גואטה 59093294 haim1022@walla. רבי עקיבא 56 נתניה 42447   528721311 5.28E+08 98339883

23712 יוסף דוקלר 8143216 jdukler@netvision אהרונסון 8 רמת גן 52293   542243166

23713 יוסף דוקלר 8143216 jdukler@netvision אהרונסון 8 רמת גן 52293   542243166

23714 רוני הדר 12357372 onihadar@gmail.cרמות מנשהקיבוץ רמות מנשה 19245   524323013 49895045

23715 רוני הדר 12357372 onihadar@gmail.cרמות מנשהקיבוץ רמות מנשה 19245   524323013 49895045

23716 ערן קרני 22911259 karnie@013.net.il גורדון גבעתיים 53235   052‐7201595

23717 ערן קרני 22911259 karnie@013.net.il גורדון גבעתיים 53235   052‐7201595

23718 ויקטור לוין 3.14E+08 victorlevin@bezeq7 הנשיא הראשון רחובות     054‐4875287 057‐81149

23719 אניטה קפיטן 3.24E+08 mnemonx@gmail. הקונגרס 14 פתח תקווה     050‐7109135

23720 שירו לחיאני 52722683 shiran1117142@wמושב שדותמושב שדות מיכה 99810   509411802

23721 לאה נאמן 39030218 ALNEMAN@BEZEQ נתיבות המשפט מודיעין עילי 71919   504119595

23722 ronit amar 25228750 ronale9@walla.co ישיבת הבוכרים כפר חב"ד 72915   03‐9607483 5.07E+08 39600664

23723 ronit amar 25228750 ronale9@walla.co ישיבת הבוכרים כפר חב"ד 72915   03‐9607483 5.07E+08 39600664

23724 עדי כהנוביץ 28430775 adica2@walla.com קקל 34 פתח תקווה     505753030 5.08E+08

23725 עדי כהנוביץ 28430775 adica2@walla.com קקל 34 פתח תקווה     505753030 5.08E+08

23726 משה אוחיון 66245184 ohaionm@bezeqin זלמן שזר 27 תל אביב     502078351

23727 ויקטור לוין 3.14E+08   הנשיא הראשון 7 רחובות     036064709/0578114972

23728 עדנאן רפיק אגבאריה 58951906 adnan‐a@013.net אום אל פחםאלכלאיל 30010   04‐6110193 5.23E+08

23729 עדנאן רפיק אגבאריה 58951906 adnan‐a@013.net אום אל פחםאלכלאיל 30010   04‐6110193 5.23E+08

23730 יעקב גולפור 27897784 golpur@gmail.com טאגור 40 תל אביב 69203   542200965

23731 יעקב גולפור 27897784 golpur@gmail.com טאגור 40 תל אביב 69203   542200965

23732 אולגה בלקינד 3.22E+08 olgabelkind@walla ז'בוטינסקי 39 ק .מוצקין 26330   502011341 48730337

23733 אולגה בלקינד 3.22E+08 olgabelkind@walla ז'בוטינסקי 39 ק .מוצקין 26330   502011341 48730337

23734 אולגה בלקינד 3.22E+08 olgabelkind@walla ז'בוטינסקי 39 ק .מוצקין 26330   502011341 48730337

23735 סער גז 36290500 saargez@hotmail. זלמן הרן 5 אשדוד     050‐3571001 050‐48377

23736 דניאל רוזנפלד 16447567 danieldr@017.net הראשונים 10 סביון     052‐3376800 052‐44648

23737 אורלי יהוד 15510357 yonina123@walla גבעת הראל 1 שילה 44830   527966592

23738 יצחק דוידסון 11997764 jd@netvision.net.i הארז 12 בית שמש 99557   02‐9951805 050‐52868 02‐9921806

23739 ליאור אוזנה 40594525 lior805@nana.co.i4 שדרות ירושלים דימונה     546845405

23740 יוגב בורקו 35927441 yogevborko@gma17 מורדי הגטאות רחובות     0505969938/0544283028

23741 Daniel Goldstein 3.27E+08 dangoldie23@gmaRabbi Meir 18 BJerusalem     525562624

23742 מיכל הדי 29427648 michal.c.cohen@g הלסינקי 12 תל אביב     508885508



23743 מיכל הדי 29427648 michal.c.cohen@g הלסינקי 12 תל אביב     508885508

23744 איריס דהן 28017366 iris_golan28@wall הברוש 42 אילת     528633201

23745 איריס דהן 28017366 iris_golan28@wall הברוש 42 אילת     528633201

23746 מרדכי טרבלסי 27071539 mordechy123@wa העלייה 6 נהריה     077‐7891016 04‐9929353

23747 מרדכי טרבלסי 27071539 mordechy123@wa העלייה 6 נהריה     077‐7891016 04‐9929353

23748 לינדה געש 13537659 linda.gaash@gmai פעמונית 19 נס ציונה 74204   89380459 5.43E+08

23749 לינדה געש 13537659 linda.gaash@gmai פעמונית 19 נס ציונה 74204   89380459 5.43E+08

23750 רון )מרכז לי ברלי 68981133   לטריס 6 תל אביב     36961810

23751 איגור פוטינצב 3.22E+08 igor1966@gmail.c גולדה מאיר 22 נתניה 42345   546369862 5.47E+08

23752 דוד לב 3.17E+08 dptrdm@gmail.co הערבה 19/6 חולון     502354932

23753 רחל נקש 71471213 nakashm@gmail.c התישבי 37 חיפה     48333952

23754 יורי גרפונקל 3.1E+08   הזית 1 טירת כרמל     0527816278/

23755 תרצה ראובן 54966627 tirtzar1@walla.com33 קהילת סופיה תל אביב 69018   36496820 5.44E+08 36496820

23756 תירצה ראובן 54966627   קהילת סופיה 33 תל אביב     0544496820/036496820

23757 אינה טינטמן 3.1E+08 m_a95@walla.com בר אילן 43 בת ים     0546330121/035512774

23758 יקיר פיירשטיין 3.06E+08 yakir.fire@gmail.c יהודה הלוי 68 תל אביב     0545‐898080

23759 מיה שפיגלמן 3.07E+08 mmaya8@gmail.coמעונות הטכניון ס חיפה     0545875685/0547286682

23760 שמעון דהן 55659387 sd538538@gmail. קדיש לוז 25 קריית מוצק     0522‐669520 052‐47845

23761 ערן ועקנין 57205965 fixmam975@walla מזל תאומים 3 פיסגת זאב 97571   050402152

23762 ערן רז 28944957 aviv_raz@yahoo.c יום הכיפורים 16 חולון     0542080081/035533267

23763 אמיר קלרמן 28978708 aklerman@netvisi הגלים 1 נס ציונה     050‐5726584‐050‐2220630

23764 דימה מינשין 3.13E+08 dimasik75@gmail. מורן 3 כפר ורדים     0544767243/048741355

23765 אילן  לוגסי 34054700   הזית 15 אופקים     543206953

23766 פטריסיה כהן 15710775 patricia8@bezeqin הורדים 17 נשר 36781   48203301 5.46E+08

23767 levi cyrkus 33700071 mutrad31@walla.c 918 כפר חבד 60840   523960870 5.24E+08

23768 levi cyrkus 33700071 mutrad31@walla.c 918 כפר חבד 60840   523960870 5.24E+08

23769 אהרן טוקר 38213260 8v0@windowslive סנדר חדד 3 פתח תקווה 49613   526687367 5.05E+08

23770 אהרן טוקר 38213260 8v0@windowslive סנדר חדד 3 פתח תקווה 49613   526687367 5.05E+08

23771 טליה פולקמן 31291230 lubrani2000@gma הדגנית רמת השרון 47284   523383641 35490173

23772 טליה פולקמן 31291230 lubrani2000@gma הדגנית רמת השרון 47284   523383641 35490173

23773 יעל טוקר 3.03E+08 yaeli170@walla.co יהלום 19 פתח תקווה     526687367 5.05E+08

23774 יעל טוקר 3.03E+08 yaeli170@walla.co יהלום 19 פתח תקווה     526687367 5.05E+08

23775 אייל שועי 66436403 eyalshoei2007@gm מיכאל חזני קרית מוצקי 26420   505763360

23776 אייל שועי 66436403 eyalshoei2007@gm מיכאל חזני קרית מוצקי 26420   505763360

23777 יבגני דנילוב 3.21E+08 danilov2008@012 הלל 55 חיפה 33728   775251402 5.47E+08 7.75E+08

23778 Avraham Lichewitz 3.21E+08 lic1@zahav.net.il Hertzl Naharia 22445 04‐9922798 050‐20013

23779 שירלי מישורי 35806017 shantula@gmail.co האורנים בני ציון     773301696

23780 אלי שגב 647917 elisgev@yahoo.co חלמיש חיפה     524290050

23781 אלי שגב 647917 elisgev@yahoo.co חלמיש חיפה     524290050

23782 צילה בכר 54028840 bachartzila@gmai רומנילי תל אביב     054‐4337811

23783 צילה בכר 54028840 bachartzila@gmai רומנילי תל אביב     054‐4337811

23784 דני גולן 68138098 yosuss@walla.co.i ברקן 10 בת חפר     507519605

23785 מיכאל קודריה 3.17E+08 mishanya@netvisiבלפור2 כניסה א בת ים     506540222 5.48E+08

23786 בכר צילה 54028840 bachartzila@gmaiרומנילי 5 )שיכון ד תל אביב     0544‐337811 0577‐4038

23787 יהודה שיין 25682287 udi_schone@walla יאנוש קורצאק קרית אונו 55602   0545‐767‐464

23788 אדוארד זסלבסקי 3.18E+08 eduardza@gamil.c רוטנברג 13 ראשון לציון     525888991 39568439

23789 רוני טוקר אהרון 38213260 8v0@windowslive ארלוזרוב 27 פתח תקוה     052‐6687367 050‐46830

23790 שמוליק גל 51445708 shmuelg1@bezeqi האגוז 9 כפר סבא 44418   97462004 5.05E+08 97462004

23791 עמיחי גרוס 36454536 groszviola@gmail.מושב בר גיורא )מ   99880   0577‐619556

23792 טל ענבר 25477050 talbld@013.net יהודה המכבי 95 תל אביב 62300   03‐6050558

23793 רחלי דמבינסקי 29691078 racheli@hatayas.c גרוזנברג 25 תל אביב     35172681 5.29E+08

23794 דורין גורנלר 40852840 liorsagol@gmail.co מנחם בגין 51 חולון     502145800

23795 משה ידידיה 30386627 moshe290@netvis ביאליק 4 כפר סבא 44448   97654551 5.26E+08 97667401

23796 משה ידידיה 30386627 moshe290@netvis ביאליק 4 כפר סבא 44448   97654551 5.26E+08 97667401

23797 גונן סורני 25526286 gold19@012.net.il התבור 3 רעננה 43000   779131313 5.47E+08

23798 שגיא ינקוביץ 31997383 MAYAYANKO@WA קרית ביאליקיקינטון 1ב 27250   542310503

23799 שגיא ינקוביץ 31997383 MAYAYANKO@WA קרית ביאליקיקינטון 1ב 27250   542310503

23800 smadar turgeman 57302143 smadar@suntourstene 8 herzelia     054‐6587947

23801 smadar turgeman 57302143 smadar@suntourstene 8 herzelia     054‐6587947

23802 מיכאל יחזקאל 55898670 mikiyeka@gmail.c איריס 79 נהריה 22350   524291277

23803 מיכאל יחזקאל 55898670 mikiyeka@gmail.c איריס 79 נהריה 22350   524291277

23804 גילה יחזקאל 57173023 niry700@gmail.co איריס 79 נהריה 22350   523496329

23805 גילה יחזקאל 57173023 niry700@gmail.co איריס 79 נהריה 22350   523496329

23806 דגנית שוורץ 40602476 dganiabet@gmail. קיבוץ סאסאקיבוץ סאסא 13870   542873324 46988738

23807 ילנה חנקין 3.09E+08 khankinl@gmail.co15 גרשון שופמן באר שבע     507962320

23808 שרית דדון 43173848 sarit_dadon1@wa שדות 20 עין הבשור     578171890

23809 שרית דדון 43173848 sarit_dadon1@wa שדות 20 עין הבשור     578171890

23810 טל קליין 37636677 talklein10@gmail. עמק החולה 1 כפר סבא     052‐2906770

23811 טל קליין 37636677 talklein10@gmail. עמק החולה 1 כפר סבא     052‐2906770

23812 טימור פנחסוב; 3.18E+08 yanp@inbox.ru הגר"א 22 חולון     545445004

23813 קסירר ישראל וציפו 4345443 tzik1@bezeqint.ne נורדואו 52/4 רשל"צ     039658323/0546544043

23814 שאול נחום 52765998   רבי עקיבא 5 הרצליה     099552196/0528749738

23815 בר נאווה 57809949 itzik@live2002.com ברנדה זאב 44 פתח תקוה     054‐4687734 03‐951158 03‐9510713

23816 יעל שרון 34522987 yael‐s@ors.co.il ארלוזרוב 30 גבעתיים     054‐7749370

23817 יעל שרון 34522987 yael‐s@ors.co.il ארלוזרוב 30 גבעתיים     054‐7749370

23818 שאול קדוש 29465739 shaul.kad.72@gma הגפן רכסים 20496   779140244 5.48E+08

23819 hexumxz hexumxz 6946 cjpdgd@rjdnbm.coxDAVWavZEayN  42402   22393174109 9.39E+10 4.79E+10

23820 דיאנה לאוקומוביץ 3.06E+08   שי עגנון 7 קריית ביאל     057‐8106085 077‐50571

23821 יוסי פרץ 3.03E+08 yossi320@gmail.co חיים הזז אור עקיבא 30600   46262766

23822 אשר פרש 27065911 asher155@bezeqi קרית שמונההר אדמון 28 10200   526941710

23823 אשר פרש 27065911 asher155@bezeqi קרית שמונההר אדמון 28 10200   526941710

23824 אייל רובין 25368184 eyal.rubin@gmail. עמוס 36 תל אביב     542023828 5.46E+08



23825 אייל רובין 25368184 eyal.rubin@gmail. עמוס 36 תל אביב     542023828 5.46E+08

23826 רועי מרקוביץ 62541289 royi@royi.net הרב שלום איפרג נתניה     050‐9233559 050‐78217

23827 רינה שקד 55277461 rh41958@gmail.co ביאליק באר שבע 84308   779500490 052‐82104

23828 דוד ששון 59660860 david@david‐sasso27 מגדל המנורה מודיעין 71726   775577712 5.28E+08

23829 נעה שרף 32512576 noa_12786@walla קיבוץ חולדהקיבוץ חולדה 76842   89445220 52857288

23830 ציון שי 50264555 zion50264@gmail לוז 41 ראשל"צ 75910   39568756 052‐781‐78

23831 אלי אפרתי 50516053 eligyan@windows ירושלים שכהשליו 410     504048150 26769537

23832 נמרוד גיל‐עד 59309781 nimrod@gil‐ad.co בארט 8 תל‐אביב 69104   052‐8604089 03‐641046

23833 נמרוד גיל‐עד 59309781 nimrod@gil‐ad.co בארט 8 תל‐אביב 69104   052‐8604089 03‐641046

23834 עידן ליכטין 34448647 lichtin23@walla.co הבנים 42 הוד השרון     528404828

23835 עידן ליכטין 34448647 lichtin23@walla.co הבנים 42 הוד השרון     528404828

23836 שאול אביר 52863875 shauli_abir@walla האורן 11 תמרת 36576   04‐6547588 0523‐9813 04‐6545719

23837 שאול אביר 52863875 shauli_abir@walla האורן 11 תמרת 36576   04‐6547588 0523‐9813 04‐6545719

23838 שמעון בן אבי 65655508 ben6882@walla.co25 11 פנקס צבי עפולה 18553   572242863

23839 שמעון בן אבי 65655508 ben6882@walla.co25 11 פנקס צבי עפולה 18553   572242863

23840 שמעון בן אבי 65655508 ben6882@walla.co25 11 פנקס צבי עפולה 18553   572242863

23841 צדוק דוד 27716208 rita_da@zahav.ne שלמה 2 פ"ת     546686658 03‐916085

23842 צדוק דוד 27716208 rita_da@zahav.ne שלמה 2 פ"ת     546686658 03‐916085

23843 daniel avram 837500 davram@netvisionagasi 60 jerusalem 93877   26510897 5.28E+08

23844 גאלי כהן 21535554 gali_1985@walla.c שטיינברג5 רחובות     502131656

23845 izia brezner 3.09E+08 izia57@hotmail.coleon blum28 haifa     542031314

23846 ריבה טבע 40143620 rivarave@hotmail בר כוכבא 57 תל אביב     547940566 7.72E+08

23847 ריבה טבע 40143620 rivarave@hotmail בר כוכבא 57 תל אביב     547940566 7.72E+08

23848 שי דהן 25609470 shaydahan1@gma הרקפת 23 מושב חגור     0523755105/

23849 אלעד שוורצברג   titush_b@hotmail מושב עמיקם       052‐3293297 052‐87015

23850 דני מירב 25672130 be@hatayas.co.il גרוזנברג 25 תל אביב     052‐4754233 052‐87478

סאונד האוסח.פ 23851627465 24561771 yoav@soundhouse התעשיה 12 תל אביב     /0362054520909942240 36351985

23852 אברהם רודן 1710870 rodan7@015.net.i ירושלים 46 כרכור     0775006377/0542880788

23853 אורי ישי 2010486 meroish@tx.techn לוטוס 3 חיפה     546282321 48385474

23854 רן הרץ 24576555 ranhertz@gmail.co הורד פתח תקוה 49213   528000182

23855 דוב גלאובך 42580290   זיוונית 7 )להיכנס חיפה     04‐8311888 0544‐8813

23856 יעל שרון 34522987 yael‐s@ors.co.il ארלוזורוב 30 גבעתיים     0547749370/0542229701

23857 דב גיל 5678644 dovgill@gmail.comדוד פינסקי 35 א חיפה     528288301 48361846

23858 אמיר סימן טוב 3.01E+08 simannn@walla.co מבצע יונתן יבנה     523844617

23859 אמיר סימן טוב 3.01E+08 simannn@walla.co מבצע יונתן יבנה     523844617

23860 אילנה מלכא 52193505 ilanamalka@walla סנש חנה הרצליה 46497 99506897 5.28E+08 99580941

23861 אילנה מלכא 52193505 ilanamalka@walla חנה סנש הרצליה 46497   99506897 5.28E+08 99580941

23862 אברהם אוזן 33070814 avraham_c_h@wa דויד ילין 40 ירושלים     523115424

עמותת אליע23863     gali@eliya.org.il לבון 3 )גן ילדים( פתח תקוה     03‐9336840‐050‐3868644

23864 רותי נחמוקה 54132956   ויצמן 18 טירת כרמל     048570242/0528740540 48581879

23865 אמסטרדמרישי 38869830 yishai.amsterdame חיים לבנון 95 תל אביב     545429670 37448004

23866 גיתית רובינשטיין 36873024 gitt33@gmail.com   קיבוץ שדה  10810   545640567

23867 איתי גבעון 29729019 itaygivon@walla.cמדרחוב בן יהודה ירושלים     542457181 5.06E+08

23868 מירב שפיזאייזן 32157117 arc_mr@012.net.i הרב צבי נריה 5 פתח תקווה     054‐4662263 077‐91710 072‐2816819

23869 מירב שפיזאייזן 32157117 arc_mr@012.net.i הרב צבי נריה 5 פתח תקווה     054‐4662263 077‐91710 072‐2816819

23870 תומראו לילי אבן 68725308 lilieven07@gmail.c8/14 רחבת יותם באר שבע     052340431

23871 מלכה פינקו 10200541 galitsm@netvision חשמונאים 38 חיפה     0522‐611069 04‐838122

23872 עמיר ארגוב 25281726 argov11@012.net אברבנל 33 תל אביב     054‐3133702

23873 עמיר ארגוב 25281726 argov11@012.net אברבנל 33 תל אביב     054‐3133702

23874 שלום שיטרית 26998559   טירת הכרמהרב שמואל זרבי     0522‐850810

23875 דוד מועטי 67375394 ofek222@013.net מעלות אשר 10 אשקלון     527492136 86782536

23876 תהילה גפן 36304863 tehila.gefen@gma רמת מגשימרמת הגולן 12917   46600319 5.27E+08

23877 תהילה גפן 36304863 tehila.gefen@gma רמת מגשימרמת הגולן 12917   46600319 5.27E+08

23878 אולג ליסי 3.21E+08 lysyy@bezeqint.ne החלמונית,36 ראשון לציון 75420   507158972

23879 אולג ליסי 3.21E+08 lysyy@bezeqint.ne החלמונית,36 ראשון לציון 75420   507158972

23880 לאה דויד 42904078 avio330@walla.co9 רח מבצע ברוש באר שבע     054‐5255795 054‐53931

23881 יוליה גורביץ 3.06E+08 gurevich.julia@gm גבעת ברנר גבעת ברנר     526336957 5.46E+08

23882 יוליה גורביץ 3.06E+08 gurevich.julia@gm גבעת ברנר גבעת ברנר     526336957 5.46E+08

23883 נורית זעירי 55678239 nurit.zeiri@gmail.c7 יאנוש קורצ'אק הרצליה 46130   054‐4956382 09‐956382 1539‐9511668

23884 עמרם בן אבו 68062413 amram‐b@neto.ne דוד המלך קרית ארבע     547549720

23885 חי אלחדד 31702384 c_el1@walla.com יוספטל 10 קרית מוצקי     523741230 48703481

23886 יהודית פרדי 67770461   ביאליק 17 רמת גן     0523805670/0546960415 נטע 5.23E+08

23887 יוני כהן 34030130   יוחנן ארקונוס 4/8 באר שבע     052805977

23888 מיכאל קומיסרצ'יק 3.06E+08 miki_komi@hotma  קשת 18 נס ציונה 74027   054‐5949373

23889 מיכאל קומיסרצ'יק 3.06E+08 miki_komi@hotma  קשת 18 נס ציונה 74027   054‐5949373

23890 ג'ולי וינשטייו 26513457 asaf2309@walla.c נויפלד 23 נתניה 42367   542430772 7.74E+08

23891 ג'ולי וינשטייו 26513457 asaf2309@walla.c נויפלד 23 נתניה 42367   542430772 7.74E+08

23892 רונן טור 35727031 turronen@gmail.c הגלעד 3/28 נתניה     0544661198/0506840671

23893 יוסי ברומברגר 10136836   הכשרת הישוב 1 חיפה     0547299320/048244098

23894 הרצ מטעמי       הרצל 39 זכרון יעקב     052‐6571644

23895 מירב מסד 40867459 meyrav81@gmail. יעקב בירב 7 ירושלים     544598115

23896 גיל בפסמן 65746463 gil@bufman.com החורש 50 בנימינה     דביר)052837152 (אביגיל
23897 צבי חקק 33663709 zvizev@gmail.com הקבלן ירושלים 98374   26522060 26513678

23898 אבנר נמדר 53353579 avnam5@gmail.co6 פנחס רוטנברג רמת גן     543550940 35745431

23899 אלכסנדר סלבין 3.1E+08 gelsomino3@gma ירושלים עירדבגה 25     547880500 26274952

23900 ראובן גרבי 59585703   הזית 205       0547899185/0779101474

23901 פנינה כהן 271650 pnina1000@gmail אבני החושן 16 מעלה אדומ     546280241 25351340

23902 מלי ב 9.88E+08 NATANMALI@HOT אא רמת ישי     549981136

23903 מלי ב 9.88E+08 NATANMALI@HOT אא רמת ישי     549981136

23904 שושנה כהן 30250039 co‐moshe@bezeq ברניצקי 39 ראשון לציון 75239   524588201 39696422

23905 שושנה כהן 30250039 co‐moshe@bezeq ברניצקי 39 ראשון לציון 75239   524588201 39696422

23906 אורן שפיצר 59629774 oren@roro.co.il ברודצקי תל אביב 69052   052‐2512647



23907 אורן שפיצר 59629774 oren@roro.co.il ברודצקי תל אביב 69052   052‐2512647

23908 ליאור עטייה 34408872 lioratia@walla.com ההגנה רג רמת גן     548362438

23909 עמית פרל 34945550 ctamit@gmail.com חנתון 95 חנתון 17960   052‐3332485

23910 עמית פרל 34945550 ctamit@gmail.com חנתון 95 חנתון 17960   052‐3332485

23911 יוסף דוקלר 8143216 jdukler@netvision אהרונסון 8 רמת גן     054‐2243166 03‐677888

23912 עופר איפרגן 31840440 oferi@shefhotel.c התפוח שפיים 60990   052‐6035553 052‐22042

23913 רעות חממי 38050258 reut.hamami@gm הגליל 2 א כפר סבא 44233   508616521

23914 נעם בן עמי 31886112 noamb99@gmail.c חומה ומגדל באר שבע 84425   544989739 86237318

23915 נעם בן עמי 31886112 noamb99@gmail.c חומה ומגדל באר שבע 84425   544989739 86237318

23916 עידית הלפרין 58379397   ענתות 39 תל אביב     504577785

23917 ליאור פלדמן 23062359   מושב גן השומרון       0545503657/0544519150

23918 אבנר שניידר 27234608 avner@da‐build.co אלשייך 1 ת"א     524443700

23919 זיווה עמילוב 38317798 ziva@imti.co.il דגניה 59 נתניה 42376   523968617

23920 זיווה עמילוב 38317798 ziva@imti.co.il דגניה 59 נתניה 42376   523968617

23921 אורנה בוטון 52195955   מודיעין 62 רמת השרון     0544628357/035492503

23922 anas shawar 8.51E+08 beauty‐wear@hotAl‐Haras Hebron 972   22295678 22227352

23923 ישראל גוטליב 37307410   רמות דויד 77/25 קרית גת     050418501

23924 חיים תם 50867126 ht@bezeqint.netהמוסד לביטוח לא ירושלים     050‐7315515 057‐33155

23925 חיים תם 50867126 ht@bezeqint.netהמוסד לביטוח לא ירושלים     050‐7315515 057‐33155

23926 אברהם ועקנין 69240976   שושנת הים 29/4 עתלית     049842195/0502299811

23927 תומר אבן 3.01E+08 tomereven@yaho רחבת יותם 8 ב"ש     523404314

23928 chen gild 24404816 gild@hachaklait.cohashkedim 50 kefatr tavo 15241   522851338

23929 chen gild 24404816 gild@hachaklait.cohashkedim 50 kefatr tavo 15241   522851338

23930 ohad קרקובסקי 32943300 ohad@libi.co.il תל חי 5 כפר סבא     052‐2684720 052‐52521

23931 ohad קרקובסקי 32943300 ohad@libi.co.il תל חי 5 כפר סבא     052‐2684720 052‐52521

23932 יונתן פרבר 36011237 yonif101@walla.co קיבוץ ניצניםקיבוץ ניצנים 79290   86721012 5.29E+08

23933 דרור מילשטיין 3E+08 abcdfff1@gmail.coסולד 19 רמת הש רמת השרון     546340125

23934 דרור מילשטיין 3E+08 abcdfff1@gmail.coסולד 19 רמת הש רמת השרון     546340125

23935 אדיר כהן 36666055 cohen_adir@hotm דרך קדומים כפר סבא 44244   547446444

23936 אדיר כהן 36666055 cohen_adir@hotm דרך קדומים כפר סבא 44244   547446444

23937 אמנון יוספוב 3.05E+08   נוה אשכול )נאות שדרות     0524508137/0507164750

23938 ג'יי קפלן 3.11E+08 jay.office@gmail.c שמעוני 23 ירושלים 92623   545262814

23939 שלומי סבן 31511470 ssbn@walla.co.il ח"ן באר שבע     052‐6705558

23940 עופרה שדה 59086769 sadehy@netvision השחף 3 א בנימינה     46180892 5.46E+08

23941 רינת רגב 25428541   הפלמ"ח 5 חיפה     054‐9050538

23942 בניהו בן‐רבי 32131815 benny130@gmail. 17 הכלנית שמש בית 99000 526670845 5.24E+08

23943 מיכאל קרביץ 3.07E+08 michaelkravets@g דרור 27 ראשל"צ 75660   03‐9569616 0505‐2843

23944 יואב מורן 33022922 yoav.moran@gma הזית 213 כפר שמואל 99788   052‐3823335

23945 מירב אבו 27471622   דרך הכפר 151 כפר ויתקין     0522882230/046373663 5.05E+08

23946 דניאל קפלן 3.09E+08   בן צבי 16/1 יהוד     509570354

23947 אייל הורן 58448895 eyal.horn@hp.com לבונה 21 מודיעין     050‐4058991

23948 רומן נזרוב 3.09E+08   עין עופרים 5/7 מצפה רמון     0546533001/0508534708

23949 אמנה שגיא 4.58E+08 amanarel@gmail.c413 אלוני ממרא נווה דניאל     523891115 5.27E+08

23950 אמנה שגיא 4.58E+08 amanarel@gmail.c413 אלוני ממרא נווה דניאל     523891115 5.27E+08

23951 אמנה שגיא 4.58E+08 amanarel@gmail.c413 אלוני ממרא נווה דניאל     523891115 5.27E+08

23952 יוסי דולב 31413255 yosidoelv@gmail.c גבעת שמוארחבת אילן 18     547521019

23953 דודי זך 52246253 dudizach@gmail.c ההולנדים 35 הדר עם 42935   544401999

23954 דודי זך 52246253 dudizach@gmail.c ההולנדים 35 הדר עם 42935   544401999

23955 דודי זך 52246253 dudizach@gmail.c ההולנדים 35 הדר עם 42935   544401999

23956 בני עמרני 29092665 ushomes2@gmail. אבא חושי 52 חיפה     050‐3396111 04‐825808

23957 טל לנגוט 29263159 tal.langgut@orang הבנים 13 כפר סבא     544817576

23958 רן ברק 28486470 ranbarak@gmail.c למדן 8/8 תל אביב     0547807579/036074544

23959 נועם פרונמן 23943558 frogim@gmail.com עמק איילון 10 מודיעין 71008   576522777

23960 אפרת זוהר 28704948 zoef@walla.co.il גרינברג 5 חולון     507200907

23961 אפרת זוהר 28704948 zoef@walla.co.il גרינברג 5 חולון     507200907

23962 יואל פציוק 12526315 yoel@yoelip.com סוקולוב 40/4 תל אביב     0544700030/0722500307

23963 ישראל צמח 25621772 israelll1234@walla הזית 117 מושב אמוני     543555573

23964 ישראל צמח 25621772 israelll1234@walla הזית 117 מושב אמוני     543555573

23965 חנן סרויה 33618729 khsaroya@gmail.c רוגוזין 55 אשדוד     578912001

23966 חנן סרויה 33618729 khsaroya@gmail.c רוגוזין 55 אשדוד     578912001

23967 אולג בסנדילוב 3.18E+08 olegka14@yahoo. קפלן 19 פתח תקווה     545549315

23968 מרק/ניר צרני 42653337 moshe.charny@gm השדמה קציר     0523280454/0523675818 35363916

23969 משה טל 9713397 moshetal@gmail.c שלום עליכם 18 ראשון לציון     0524494215/052357159 39692012

23970 איגור קולנגייב 3.09E+08 ikul79@gmail.com אבני החושן הר שמואל ,     506776074 5.48E+08

23971 איגור קולנגייב 3.09E+08 ikul79@gmail.com אבני החושן הר שמואל ,     506776074 5.48E+08

23972 מיכאל לנדסמן 3.04E+08 michael.landesma גורדון 21 רחובות     544991736 89319879

23973 ערן ערמון 32793002 eran.armon@gma קרית ביאליקגנים 3     054‐5511440

23974 מורן וקנין 39883715 moran_kad@walla התמר בר גיורא     050‐6511251

23975 igor Varshavsky 3.22E+08 myspammail@ma Danin 20 Bat yam 59487   547223423

23976 משה איזן רוח 27734755 mosheayzen@wal חיים בר לב 176 תל אביב 67291   506272744 37305668 89771536

23977 משה איזן רוח 27734755 mosheayzen@wal חיים בר לב 176 תל אביב 67291   506272744 37305668 89771536

23978 דוד שמש 52895901 DSHEMESHD@GM הסתת 13 ירושלים     054‐6600333

23979 גיל פלוטניצקי 22614861 gilpl@barak.net.il מנחם בגין 3 יהוד     527004442

23980 יובל סייפר 25665159 yseiffer@yahoo.co האיכרים 5 אזור     545242145

23981 יובל סייפר 25665159 yseiffer@yahoo.co האיכרים 5 אזור     545242145

23982 ליאור סיני 31454945 liorsinai@gmail.co כפר גליקסוןכפר גליקסון 37815   050‐7575284 052‐73606

23983 ליאור סיני 31454945 liorsinai@gmail.co כפר גליקסוןכפר גליקסון 37815   050‐7575284 052‐73606

23984 אורן בן הרוש 28849495 OREN515@WALLA אורנית רמת ישי     543334249 5.44E+08

23985 אורן בן הרוש 28849495 OREN515@WALLA אורנית רמת ישי     543334249 5.44E+08

23986 רן אברון 27966530 revivon@walla.co. תל חי 34 אשדוד 77510   525634729

23987 עינת לוי 25182825 einat_sivan@walla נחל דליה 41 מודיעין     052‐5610160 5.24E+08

23988 asaf elbaz 37376852 asafelbaz@gmail.c בר גיורא 13 חיפה 33274   544360241



23989 סלביק דמין 3.06E+08 dmina@012.net.il דגנית 6 נצרת עילית 1700   46462517 5.46E+08

23990 אשר ונטורה 22018295 info@vantura.co.i המייסדים אבן יהודה     507870254

23991 מוטי ארד 56390933 moty@trilogical.co משק פלג מושב מגשי     052‐2496619

23992 מוטי ארד 56390933 moty@trilogical.co משק פלג מושב מגשי     052‐2496619

23993 מיכאל גולניק 3.21E+08 golnikm@gmail.co בן גוריון 65 גדרה     054‐5920313

23994 אייל עזורי 24237521 pazita@012.net.il בורוכוב 1 גבעתיים 53201   506209730

23995 אייל עזורי 24237521 pazita@012.net.il בורוכוב 1 גבעתיים 53201   506209730

23996 לבן מיכאלי 3.14E+08 levanmicaeli@yah הרי גולן 11 הרצליה     547978515

23997 לבן מיכאלי 3.14E+08 levanmicaeli@yah הרי גולן 11 הרצליה     547978515

23998 alek lachman 3.09E+08 aleklachman@gmasavijon9 afula 18000   502027545

23999 דן‐אברהם אורון 31399579 danoron@hotmail חומה ומגדל 9 הרצליה     052‐3936690

24000 לאה מנדלר 3.11E+08 tito@netvision.net5/39 ציפורה טוב רחובות 76349   89315096 5.47E+08 t80l386

24001 לאה מנדלר 3.11E+08 tito@netvision.net5/39 ציפורה טוב רחובות 76349   89315096 5.47E+08 t80l386

24002 נועם פרונמן 23943558 frogin@gmail.com עמק איילון 10 מודעין     0548349084/0576522777

24003 נתן פרקש 25508144 natanfar@gmail.co הס 8 הרצליה     546603569

24004 יוני זוהר זק 21383898   מושב שדה אליעז מושב שדה     0509809090/0543061440 אדם
24005 null device 0 nulldevice@null.d ‐ 0 0   0 0

24006 איגור פיסנקו 3.21E+08   קיבוץ דליה   19239   04‐9897629 054‐73306

24007 רות כהן 12431953 ruthc@research.h יואל סולומון 14 ירושלים     523627228 26232494

24008 סביך חטיב 40384059 flower_alrbea@ho רח השוק 6108 נצרת     0522‐837782

24009 יעקב ייני 54063482 jacoyeyni@gmail.c היקינטון 13 רמת ישי     528706262 5.23E+08

24010 שי אהרונובסקי 32256778 neshimalongi@yah קלישר 1 תל אביב     544980102

24011 harel muskatel 34474478 muskatel@phys.ac בן‐ציון ירושלים     524567155

24012 harel muskatel 34474478 muskatel@phys.ac בן‐ציון ירושלים     524567155

24013 מיכאל לשץ 3.07E+08 leshets@gmail.com ראובן 12 בית שמש 99000   547907865 29916392

24014 רז נאות 24445033   קרית ביאליקש"ד בן גוריון 4/5     0774003237/0502392925

א.ר.מ כנען ב24015     arm.cnaan@gmailארלוזרוב 29 כניס רמת גן     052‐6263331

24016 חיים ראובן 25236092 hhh102@walla.co26 פועלי הרכבת גבעתיים     575773179

24017 חיים ראובן 25236092 hhh102@walla.co26 פועלי הרכבת גבעתיים     575773179

24018 רועי קומושוב 40781213 komashov@gmail. יאשה חפץ 2 תל אביב     0523‐564442 09‐899742

24019 אלירן שמול 21342795 eliransl@rail.co.il יבנה 6 קריית מוצק     052‐6585252 052‐65851

24020 עודד כץ 27204254 amonkey.5@gmai אודם סתריה 76834   772340672 5.47E+08

24021 אלון פרדו 59184382 pardoal003@gmaiשדרות מנחם בג מזכרת בתי     89351527 5.77E+08 89454867

24022 עודד אברהם 56838444 caddy@bezeqint.n סול ליפצין 22 ירושלים 93124   02‐6760260 054‐33327

24023 עודד אברהם 56838444 caddy@bezeqint.n סול ליפצין 22 ירושלים 93124   02‐6760260 054‐33327

24024 נתן שפרלינג 68215086 nathan@apt‐il.comPT חברת 5 היוצר אופקים 08‐9960377 אורלי
24025 Ronen Hacarmeli 40172850 ronen1000@gmai אבני החושן 70 מעלה אדומ 98450   523642747 5.09E+08

24026 יובל לאופר 32110397 y‐kaufer@smile.ne ארבהם סכנין 1 רמת אלון ח     0779500134/0577617542

24027 קובי מלכה 24007528 kobima444@walla התבור 9/3 גן יבנה 70800   578171439

24028 קובי מלכה 24007528 kobima444@walla התבור 9/3 גן יבנה 70800   578171439

24029 קובי מלכה 24007528   התבור 9/3 גן יבנה     057817143

24030 Yonatan Yehezkeally 39226055 yonatany@bgu.ac השלום 56 באר שבע 84435   528011482

24031 אילן ברכה 38293395 ilanbra@gmail.com מושב הודיה58 79854   050‐3144455

24032 אילן ברכה 38293395 ilanbra@gmail.com מושב הודיה58 79854   050‐3144455

24033 אלחנן יעקובסון 54202759 ddnn@zahav.net.i ברוש 14 נוה סביון או 60200   545588449 03‐731734 03‐7310435

24034 אלחנן יעקובסון 54202759 ddnn@zahav.net.i ברוש 14 נוה סביון או 60200   545588449 03‐731734 03‐7310435

24035 נעמי בן שושן 3.04E+08 yairbss@gmail.com שילה שילה     508323627 בלומהוף‐054319626 אלינתן
24036 אסף שטרן 27118678 assaf@nipendo.co ביאליק 164 רמת גן     054‐5929131

24037 ענת חליוא 22341838 haliwa3@walla.co יעל 35 נצרת עילית 17000   46460782 5.27E+08

24038 ענת חליוא 22341838 haliwa3@walla.co יעל 35 נצרת עילית 17000   46460782 5.27E+08

24039 אורן חליוא 3.03E+08 haliwa3@walla.co יעל 35 נצרת עילית 17000   46460782 5.27E+08

24040 אבי חליוא 68311463 avi4000@bezeqint יעל 35 נצרת עילית 17000   46460782 5.07E+08

24041 אבי חליוא 68311463 avi4000@bezeqint יעל 35 נצרת עילית 17000   46460782 5.07E+08

24042 משה זיו 52125150 moshezi@elal.co.i שקמה 3 לוד 71510   89251708 5.45E+08

24043 משה זיו 52125150 moshezi@elal.co.i שקמה 3 לוד 71510   89251708 5.45E+08

24044 גילית בן שמעון 34279307 gillitben@walla.co הנוטע 16 נתניה     504583400

24045 נעמי קראפיבנר 3.04E+08 mikigr10@netvisio חטיבת גולני 22 חדרה     46210241 5.77E+08

24046 אתי מ 24588865 emarom@univ.ha אבא חושי חיפה     052‐8818285

24047 אתי מ 24588865 emarom@univ.ha אבא חושי חיפה     052‐8818285

24048 אתי מ 24588865 emarom@univ.ha אבא חושי חיפה     052‐8818285

24049 אירנה לינקובסקי 3.04E+08 irlink@ort.org.il הר מרון 4 נתניה 42756   546701890

24050 דוד קרדה 49039886 davidkreda@walla רות 11 רמת גן     502737427 7.78E+08

24051 אייל קריספין 40539108 eyal_kr@bezqeint ההגנה רמת השרון 47203   35409080 5.28E+08

24052 rashi bar rashi 15373996 rashib@walla.com יוסף חיים 3 ירושלים 94524   545342715 26245343 26245768

24053 rashi bar rashi 15373996 rashib@walla.com יוסף חיים 3 ירושלים 94524   545342715 26245343 26245768

24054 יעקב אברהם 56038888 yavramy@walla.co שאול המלך 1 כפר סבא 44434   549405210

24055 יעקב אברהם 56038888 yavramy@walla.co שאול המלך 1 כפר סבא 44434   549405210

24056 סרגיי חזנוביץ 3.04E+08 serg922@gmail.co הבנים 27 ב עפולה     546488006

24057 אורנה פודזיומסקי 3.09E+08 orna_br@walla.co אליהו קורן 14 ירושלים     523379951

24058 אורנה פודזיומסקי 3.09E+08 orna_br@walla.co אליהו קורן 14 ירושלים     523379951

24059 נטע יהלום 00169827/neta.yahalom@gm טרומפלדור 22 קרית אתא 28084   072‐2110766

24060 טל כהן 66634742 talcoo@gmail.com קולומביה 7 ירושלים     054‐5839989 052‐47703

24061 טל כהן 66634742 talcoo@gmail.com קולומביה 7 ירושלים     054‐5839989 052‐47703

24062 אלעד פישר 3.06E+08 fisherelad@walla. נגוהות נגוהות 79390   542398395

24063 ילנה לבור 3.22E+08   גד מכנס 7 פתח תקוה     0545390896/0777644916

24064 ארז פלג 22933923 erez.peleg@gmailקורנית 57 ד.נ מש משגב 20181   0775433900/0528503853

24065 ליאור אבו 21351523 abus4@walla.comרבי יהודה הנאש חיפה     526674340

24066 ליאור אבו 21351523 abus4@walla.comרבי יהודה הנאש חיפה     526674340

מ.ע.ד שירות24067 בע"מ 5.11E+08 roy@m‐a‐d.co.il יהושע טהון 50 חולון     03‐5599707 03‐5569647

מ.ע.ד שירות24068 בע"מ 5.11E+08 roy@m‐a‐d.co.il יהושע טהון 50 חולון     03‐5599707 03‐5569647

24069 תירצה אפלבויים 29453743 tappelbaum@gmaמושב גבעת כח כ מול שהם     035323342/0547717423

24070 דליה אילני 7642275 dalia@sagam.co.il השחר 33 הוד השרון     506928028 97405187



24071 ילנה בנימינוב 3.17E+08 belena12@walla.c חנה סנש 4 קריית מוצק     0507622993/0507558426

24072 רחל פנדוקי 58042912 dalia@sagam.co.il3 נווה נאמן  ,האלכסנדר הגדול     525562432 97400274

24073 יוסי אוחיון 25402207 yosiohayon7@wal דוד רזיאל 5א אשקלון     522702034

24074 יוסי אוחיון 25402207 yosiohayon7@wal דוד רזיאל 5א אשקלון     522702034

24075 izik uri 38127353 wwuri@walla.com134 מעלות דפנה ירושלים     524268088

24076 יצחק מלכה 40492910 syizikm@gmail.com אז"ר 15 נו"ש חיפה     052850883

24077 ארז וולף 43184639 erezwolf@gmail.co יגאל אלון 29 חיפה     528846636 5.3E+08

24078 כמיסה בוקניק 62196019 aewq555555@wa אנישטיין קרית אתא 28000   48444944 5.06E+08

24079 אורי מילר 35695634 uri.miller@ecitele נטע 12 שכונת ח כרכור     507058419 5.45E+08

24080 יעקב בן ישי 8035552 benadi@netvision מנדס 45 רמת גן 52653   528384290 37362021

24081 נחאס נחאס 37788247 n.nahhas@gmail.c נג'יב מחפוז 1 תרשיחא 21570   546828660 5.42E+08 49979511

24082 יהודית הניג‐רוט 22368161 jud@milim‐kelim.c פולג ראש העין     503574800

24083 קובי פופיק 3.03E+08 popikk@zahav.net79 חטיבת יפתח כרמיאל 20100   524421089 49980345

24084 שחר קארה 39897616 shacharkara@gma ניקנור 33 ירושלים 93309   544678247

24085 שחר קארה 39897616 shacharkara@gma ניקנור 33 ירושלים 93309   544678247

24086 מאיר בן‐נעים 67601716 meir58@orange.n רובין מרדכי 38 ירושלים 97730   02‐5712995 052‐76618

24087 מאיר בן‐נעים 67601716 meir58@orange.n רובין מרדכי 38 ירושלים 97730   02‐5712995 052‐76618

24088 YOSEF GOLD 39693312 GOLDYOSEFֲGMA בן איש חי בית שמש     774647481

24089 ראובן גל 30203632 galbental@gmail.c אינשטיין 101 חיפה 34601   04‐8241782 04‐8112485

24090 דליה ג'רבי 56454390 gerbi1@netvision. הרב הרצוג 32 בת ים 59395   547820979

24091 דליה ג'רבי 56454390 gerbi1@netvision. הרב הרצוג 32 בת ים 59395   547820979

24092 יהודה נהר 33943978 yudanahr@netvisi קיבוץ חנטון       052‐8450238 0523‐6790

24093 ערן דינוביץ 38426185 eran@sela.pmo.go הגדנ"ע 6 ירושלים     546743321

24094 ערן דינוביץ 38426185 eran@sela.pmo.go הגדנ"ע 6 ירושלים     546743321

24095 כאמל מוסא ח'טיב 25910332 kaml_mosa_2003@"כפר עג'ר  ‐רכפר עג'ר  ‐רמה 12440   507166640

24096 נעם סולומוביץ 37747250 noamsolo@gmail. מושב גאליההרימון 19     052‐6280270

24097 מורן מגנאג'י 66643529 mmegnaghi@gma הקישון 81 תל אביב     545388910 5.45E+08 5.45E+08

24098 אביב גלעון 25110636 avivgalon@ynet.co מושב יודפתמושב יודפת     526755458 5.25E+08

24099 יערה ברקוביץ 37786050 yaaraber@hotmai יריחו 37 באר שבע 84776   050‐6559972 08‐641967

יהודית או ש24100 גורשטיין 38386744   איכילוב 14/17 נתניה     0505550514/098825072

24101 דניאל יחידס 3.04E+08 Daniel_Yahi@Yaho שביל סביון 9 קרית מוצקי 26354   779123434 5.48E+08

24102 מובדא עלי 32983819 mbada.ali@gmail. עראבה עראבה 30812   052‐8085940 04‐6743985

24103 מובדא עלי 32983819 mbada.ali@gmail. עראבה עראבה 30812   052‐8085940 04‐6743985

24104 מיתיו חזיזה 36362747 hazizaland@gmail הרב קוק רעננה     504600660 5.03E+08

24105 אביב יפה 2.03E+08 avivushy92@wallaהסוסים הקטנים קיבוץ יפתח 13840   525015656 5.25E+08

24106 אורית פלד 31417686 oritppp@walla.co. 6 פינה ראש גן רמת 0526756558/035650907

24107 חיים זלוט 21994074 haimzelo@gmail.c9 החוזה מלובלין ביתר עילית     25800053

24108 חיים זלוט 21994074 haimzelo@gmail.c9 החוזה מלובלין ביתר עילית     25800053

24109 דודו מטלון 50727601 dudumat@zahav.n מושב אודיםההדרים 15     542280105 98855024

24110 יוסף חורב 30142905 yoisi_horev@hotm המעפילים 20 ירושלים 93688   775630962 054‐30142 7.76E+08

24111 יוסף חורב 30142905 yoisi_horev@hotm המעפילים 20 ירושלים 93688   775630962 054‐30142 7.76E+08

24112 שלומי עזריאל 39898036 azriel02@zahav.neשדרות נווה יעקב ירושלים     547711316

24113 שלומי עזריאל 39898036 azriel02@zahav.neשדרות נווה יעקב ירושלים     547711316

24114 גלעד גרין 39628938 green.gilad@gmai גבעת שמואזבוטינסקי 50 54010   547869910

24115 גלעד גרין 39628938 green.gilad@gmai גבעת שמואזבוטינסקי 50 54010   547869910

24116 ניסים שמואל 57236572 nisim‐sh@bezeqin השעורה גבעת עדה     577951616

24117 ניסים שמואל 57236572 nisim‐sh@bezeqin השעורה גבעת עדה     577951616

24118 איילת וילדר 28851848 WILDER4@WALLA כלנית גן נר 19351   508883536 5.05E+08

24119 תומר בלוך 33312232 remotbb@yahoo.c שפירא 15 פתח תקווה 49491   522547474

24120 יבגני אינברג 3.09E+08 e.i.mail2@gmail.co הידיד 6א הוד השרון     524775996

24121 יבגני אינברג 3.09E+08 e.i.mail2@gmail.co הידיד 6א הוד השרון     524775996

24122 משה אלחייאני 68546118 elhayani_m@012. 13 כלנית ערד 89061   89956360 5.06E+08 89956932

24123 משה אלחייאני 68546118 elhayani_m@012. כלנית 13 ערד 89061   89956360 5.06E+08 89956932

24124 סרגיי וסלוב 3.17E+08 vsergey64@gmail. נורדאו 19 רחובות 76242   546740135 5.07E+08

24125 סלשי אלמו 3.2E+08   המלך יהושפט 9 חיפה נוה דו     0546930865/0546930867

24126 ניסים אוחנה 39559067 nissimoh@gmail.c גבעת הבזלת כנרת מושב 15105   052‐5112949 04‐675226 04‐6752264

24127 עמוס פרומן 54617287 Ramosfr@hadassa אנפה 229 מכבים 71799   08‐9267260 050‐78744 02‐6777514

24128 עמוס פרומן 54617287 Ramosfr@hadassa אנפה 229 מכבים 71799   08‐9267260 050‐78744 02‐6777514

24129 גדעון חיים 65207532 gideon003@walla ליבנה 6 קצרין 12900   774455466 5.78E+08

24130 ילנה ליאחובצקי 3.07E+08 lyelena@tefron.co( 11 שד  'וורבורג קריית חיים     0506‐595189 04‐842055

24131 רחל רודן 51688752 rachel@srodan.co עיר שמש תל אביב 69086   052‐4359050 6480752

24132 רחל רודן 51688752 rachel@srodan.co עיר שמש תל אביב 69086   052‐4359050 6480752

24133 אורן מרמור 29578010 oren.marmur@gm החבצלת 8 קרית אונו 55454   052‐4006998

24134 אורן מרמור 29578010 oren.marmur@gm החבצלת 8 קרית אונו 55454   052‐4006998

24135 רוני לרום 66442625 ronil13@gmail.comמרכז בעלי מלאכ תל אביב     522572264

24136 סורל שיים 67221630 sorel07@gmail.co גלוסקין 33 ראשון לציון 75261   577921981

24137                

24138 גלפרן יעקב 3.07E+08   נתיב המזלות 10 ירושלים     054‐6818346 02‐583146

24139 ילנה נאומנקו 3.17E+08 urin76@gmail.com10 בן צור שמואל חיפה 35846   508122259

24140 פריד גנאים 36886356 sfareds@gmail.comבקה אל גרביה       052‐4265301 050‐86959

24141 ירון לריונוב 3.22E+08 yaronl88@gmail.c נויפלד 15 נתניה     0544465265/

24142 תומר מירון 25702820 tomermir@gmail.c42 קורא הדורות ירושלים     503641408

24143 רוברט ברץ 13354329 baratzrobert@gm הערבה 9 נשר 36863   04‐8216076 052‐36226

24144 רוברט ברץ 13354329 baratzrobert@gm האלון 39 נשר )רמות     523622668 04‐821607

24145 יפעת בירנבוים 33520594 Yifatbir@gmail.com יורדי הים 21 הוד השרון     504612600

24146 יפעת בירנבוים 33520594 Yifatbir@gmail.com יורדי הים 21 הוד השרון     504612600

24147 אילה שבח בארי 34022491   כפר יהושוע כפר יהושוע     506709338

24148 mhd.wassi abu wassil 27531292 mhd.wassil@gmai 262 ערה 30025   549793636 46359919

24149 mhd.wassi abu wassil 27531292 mhd.wassil@gmai 262 ערה 30025   549793636 46359919

24150 נעמי שיר 68603257 shir@exchange.bg רותם 32 א עומר 84965   077‐4002912

24151 קובי לוי 23002249 sigalit.levi@teva.c שמעון 87 מודיעין     527201331 89714066

24152 מיכאל לרנר 3.07E+08 yudiskcs@013.net גבעת שמואבן גוריון 18     542344022 37370737



עמותת לתת24153     veredm@latet.orgדרך קיבוץ גלויות תל אביב     054‐6640228

24154 איציק תמם 51139582 OVED21@GMAIL.C מבשרת ציוןמבוא ספיר 90805   508723335

24155 איציק תמם 51139582 OVED21@GMAIL.C מבשרת ציוןמבוא ספיר 90805   508723335

24156 און רותם 58771627 hevel.eretz@gmai רח 'התמר עין איילה     050‐4272227

24157 און רותם 58771627 hevel.eretz@gmai רח 'התמר עין איילה     050‐4272227

24158 ניר ארז 22173694 arazimn@gamil.co הגולן 17 אבן יהודה     507336351

24159 רוני פודור 68788348 ronifodor@gmail.c נחל קידרון אשדוד     506806516 08‐854260

24160 רוני פודור 68788348 ronifodor@gmail.c נחל קידרון אשדוד     506806516 08‐854260

24161 גיל פארי 27909407 gilip77@gmail.com י.ל.גורדון הרצליה     578884866 5.09E+08

24162 גיל פארי 27909407 gilip77@gmail.com י.ל.גורדון הרצליה     578884866 5.09E+08

24163 קלאודיה סטילמן 11232618 claudiastilman@ho יקנעם עיליתמרגנית 20692   524772269 49597831

24164 קלאודיה סטילמן 11232618 claudiastilman@ho יקנעם עיליתמרגנית 20692   524772269 49597831

24165 מקסים חבד 3.14E+08 maxhabad@yahoo משה שרת 11 באר שבע 84785   523929637 5.46E+08

24166 מירב כהן אור 66254186   העמ 17/12 כפר סבא     0545393410/0545785305

24167 תומר אברהם 31666845   הערבה 1/6 נשר     0523812163/0544810607

24168 morad alian 34557009 moradalayan@yahbet safafa jerusalem 95820   547715731

24169 morad alian 34557009 moradalayan@yahbet safafa jerusalem 95820   547715731

24170 אורן בן הרוש 28849495   אורנית 1 רמת ישי     0543981195/0543334249

24171 נטלי צ'יצ'נין 3.17E+08 natalyatc@clalit.o השקד 6 ראשל"צ 75203   542393835

24172 נטלי צ'יצ'נין 3.17E+08 natalyatc@clalit.o השקד 6 ראשל"צ 75203   542393835

24173 ליאור אדרי 24896235   האשל 23 קריית אתא גבעת רם   054707430

24174 צבי איטלסון 55585459 zvi@mitelson.co.il6 הכנסת הגדולה תל אביב     523553737

24175 אדם זערור 2E+08 ofri.cuki@hotmail סמטת שלוש 10 תל אביב     0545‐808098 03‐510041

24176 אדם זערור 2E+08 ofri.cuki@hotmail סמטת שלוש 10 תל אביב     0545‐808098 03‐510041

24177 נטלי נויפלד 36357010   יגאל אלון 5/27 ק.מוצקין     0542035388/048746389 5.42E+08 37250241

24178 אליסף אלאל 11043726 ilanilanelel@gmail מושב בלפוריה       057‐7748460 054‐48922

24179 אליהו הדר 15154784 michel‐eli@bezeq יהודה הלוי 54 נתניה     98870454 5.29E+08

24180 עדיאל טורגמן 66551284 zehava.asseraf@h האירוסים 27 רכסים 20496   527138562

24181 עדיאל טורגמן 66551284 zehava.asseraf@h האירוסים 27 רכסים 20496   527138562

24182 אולג בונדרביץ 3.14E+08   לאונבלום 20 חיפה     0545402515/0528409958

24183 רגינה שורץ 67922229 xela972@gmail.co הרצל 14 ראשון לציון     052‐5558152 03‐964825

24184 ליאת רחמיאן 28981553 liatir55@walla.com הערבה חולון     528801483

24185 ליאת רחמיאן 28981553 liatir55@walla.com הערבה חולון     528801483

24186 דוד אברהם אלפר 24231458 dudi@toraland.org בן גוריון 5 אשקלון 78281   86842073

24187 עובד קדם 69133601 oved.kedem@wei ארקין 37 גדרה     0542638987/0523443004

24188 אבנר הרטוב 28095891 avnerht@gmail.co שמואנחום גבעת 54022 545597102

24189 אייל שוחט 57872236 efrat@shim.co.il   כפר יהושע     0522‐625989 04‐983758

24190 אדרי יקיר 21999107 yakir210786@wal המצביעים 9 לוד     0545‐672667 050‐76880

24191 גרגורי אגרנוביץ 3.1E+08 stam_gagra@yaho מבוא לבנה 22 קרית גת     546484470 5.46E+08

24192 רמי נגב 34908012 raminegev78@gm שדרות ירושלים אשדוד 77441   509023916

24193 רמי נגב 34908012 raminegev78@gm שדרות ירושלים אשדוד 77441   509023916

24194 עפרה גת 2737732 roni2904@gmail.c , 30 אמנון ותמר טבעון     505472744

24195 רוני גת 22336184 roni2904@gmail.c הר סיני 9 א רעננה     505472744

24196 ויטלי אבו יצחק 697425 nitzan.ai@gmail.co איריס רמת השרון 47249   050‐5236794 03‐540950

24197 דורין ספריאן 3.07E+08 dora1001@walla.cיהודה שטיין 21 ב רמלה     509908858

24198 עינב תנעזר 25598210 einav.yehudai@or 1 תל‐עדשים 19315   544642635 5.47E+08

24199 עינב תנעזר 25598210 einav.yehudai@or 1 תל‐עדשים 19315   544642635 5.47E+08

24200 עמיר רוזנשטיין 53627097 tomeri5555@wall בת חן 24 חיפה 32990   523995930

24201 עמיר רוזנשטיין 53627097 tomeri5555@wall בת חן 24 חיפה 32990   523995930

24202 יוסי טרשי 27391267 yossi.tarashi@gma43 כנסת ישראל פ"ת     052‐4570080 052‐34362

24203 שושנה פרידמן 1304310   מימון 1 )טרומפלד חיפה     04‐8120802 04‐8120802

24204 פוליקובסקי אדוארד 3.14E+08 soneyka77@013.nאוסישקין 24 כניס פתח תקוה     0528‐367189 0523‐2619

24205 pnina pfeuffer 31489446 pninapf@gmail.co ציפורי 25 י‐ם     052‐6342880

24206 דר .יפעת נבו 1736396 nevyef@gmail.com רוטשילד 174 פתח תקווה 49370   03‐9323181 054‐63321 03‐9094386

24207 דר .יפעת נבו 1736396 nevyef@gmail.com רוטשילד 174 פתח תקווה 49370   03‐9323181 054‐63321 03‐9094386

24208 חגי בן גיגי 40377392 nimikipod@yahoo ויצמן 63 יהוד 56242   35365977 050‐52851 35365977

24209 מאיה לוינסון 3.17E+08 levinsonil@yahoo. מורד הגיא 41 כרמיאל 21812   544502676 5.45E+08

24210 מאיה לוינסון 3.17E+08 levinsonil@yahoo. מורד הגיא 41 כרמיאל 21812   544502676 5.45E+08

24211 נועם פרם 38561890 nfram@bezeqint.n הזית 21 קרית מוצקי 26356   549996114

24212 vadim mtviychuk 3.23E+08 vadmat@gmail.co daniel 19 bat yam 59393   545646887

24213 herbert mesner 64679046 hmesner@netvisiokeren hayesod  haifa 34970   48256885

24214 herbert mesner 64679046 hmesner@netvisiokeren hayesod  haifa 34970   48256885

24215 ענבר סמובסקי 33348715 nbar@lagoffre.co. החוחית 40 רעננה     050‐6669914

24216 ענבר סמובסקי 33348715 nbar@lagoffre.co. החוחית 40 רעננה     050‐6669914

24217 אוקסנה שימשון 3.1E+08 ozshimshon@gma חיננית 8 עומר     506555582 5.42E+08 86277729

24218 אוקסנה שימשון 3.1E+08 ozshimshon@gma חיננית 8 עומר     506555582 5.42E+08 86277729

24219 רוני רותם 51002855 roni25@013.net מגדל רעננה 43320   776714292 5.43E+08

24220 רוני רותם 51002855 roni25@013.net מגדל רעננה 43320   776714292 5.43E+08

24221 אברהם לביא 3506060 roni25@013.net קיבוץ רוחמהקיבוץ רוחמה 79180   86807265 5.48E+08

24222 הראל מי טל 33724527 harelmt@hotmail. הגפן מזכרת בתי 76804   528789262 5.24E+08

24223 מיכאל שימשון 14643951 mikoss2000@yaho חיננית עומר     542250200 86901166 86277729

24224 מיכאל שימשון 14643951 mikoss2000@yaho חיננית עומר     542250200 86901166 86277729

24225 מיכאל שימשון 14643951 mikoss2000@yaho חיננית עומר     542250200 86901166 86277729

24226 סיגל אחיטוב 24358558 achitov‐s@walla.c לרח 'האורן 4 מושב חרב 38860   505308990

24227 אורן בורוכוב 28774206 oren‐vered@net.il רימלט 8 רעננה 43730   526499520

24228 ליאת צימר 51497899 liat1952@walla.co גבעת שמואדוד אלעזר 3 54032   052‐5942000

24229 ליאת צימר 51497899 liat1952@walla.co גבעת שמואדוד אלעזר 3 54032   052‐5942000

24230 יעקב צימר 7434111 liat1952@walla.co גבעת שמואדוד אלעזר 3 54032   544399078

24231 יעקב צימר 7434111 jacpb03@walla.co גבעת שמואדוד אלעזר 3 54032   544399078

24232 יעקב צימר 7434111 jacob03@walla.co גבעת שמואדוד אלעזר 3 54032   544399078

24233 ליאת צימר 51497899 liat1308@gmail.co גבעת שמואדוד אלעזר 3 54032   052‐5942000

24234 שירי זמיר 34298273 shirizamir@gmail. הלפר בת ים 59324   502241595



24235 שירי זמיר 34298273 shirizamir@gmail. הלפר בת ים 59324   502241595

24236 איתן קוהלי 23761448 meital‐2@zahav.n לאה 22 תל אביב     503555532 5.03E+08 36128131

24237 איתן קוהלי 23761448 meital‐2@zahav.n לאה 22 תל אביב     503555532 5.03E+08 36128131

24238 גניה לרמן 3.07E+08 marinalerman@gm הגאולים 1178 חצור הגליל 10300   547482131 46935608

24239 חזי חמד 25702275 hezy.hemed@gma הארז 20 אור יהודה     052‐6207482

24240 חזי חמד 25702275 hezy.hemed@gma הארז 20 אור יהודה     052‐6207482

24241 לריסה גימדייב 3.18E+08 gimadeeva_larisa@ רוטשילד 35 בת‐ים 59316   546894555 5.46E+08

24242 אליזבטה קירז'נר 3.06E+08 talkirz@gmail.com מרדכי נמיר 13 קרית ים 29024   543470487 48770166

24243 דוד הדר 53186771 longo1@bezeqint. זרחין רעננה 43662   09‐7439976 050‐75757 09‐7455701

24244 גיורא בן איסטי 52268471 ori_bori@hotmail. כפר החורשהחתולים תד 17     46558333 5.26E+08

24245 גיורא בן איסטי 52268471 ori_bori@hotmail. כפר החורשהחתולים תד 17     46558333 5.26E+08

24246 אנה חצקביץ 3.1E+08 ewka1@rambler.r השיקמה 8 בת ים     544862115

24247 אנה חצקביץ 3.1E+08 ewka1@rambler.r השיקמה 8 בת ים     544862115

24248 דניאל פולק 21801626 danielmp1@gmail העצמאות 8 פתח תקוה 49379   524209930 5.24E+08

24249 דניאל פולק 21801626 danielmp1@gmail העצמאות 8 פתח תקוה 49379   524209930 5.24E+08

24250 משה לוין 5522867 lvinm@walla.co.il מבשרת ציוןהבושם 12/6 90805   054‐6921766

24251 משה לוין 5522867 lvinm@walla.co.il מבשרת ציוןהבושם 12/6 90805   054‐6921766

24252 שחר שרעבי 25193277 orly29@bezeqint.n עין עובדת מצפה רמון 80600   86595161 5.79E+08 86595161

24253 שחר שרעבי 25193277 orly29@bezeqint.n עין עובדת מצפה רמון 80600   86595161 5.79E+08 86595161

24254 טביב גילת 36186112 gilat361@gmail.co יד חנה 212 יד חנה 42840   545417141

24255 ערן גבריאל 33902313 erangav6@walla.c רוחמה 36 רמת גן     545443313 7.47E+08

24256 יעקב בן ישי 8035552 benadi@netvision מנדס 45 רמת גן 52653   528384290 37362021

24257 יעקב בן ישי 8035552 benadi@netvision מנדס 45 רמת גן 52653   528384290 37362021

24258 איגור אברונין 3.06E+08 igor.avrunin@gma יהויכין המלך 11 אשדוד 77483   544694295

24259 הינביט פית   5.14E+08   מושב גבעתמעבר לים 36 א     054450609

24260 יהודה בלגי 26752873 belgiamir251@gm יהודה הלוי בית שאן     522847103 5.29E+08

24261 פמלה דויטש 12750519 pamdeu@gmail.co20 מבוא הכרמים הר אדר 90836   054‐2240525

24262 רומן צרניאבסקי 3.08E+08 roman.cherniavsky שדרות גושן 5 קריית מוצק     052‐2968421

24263 גניה לרמן 3.07E+08 lermanmarina@gm הגאולים 1178 חצור הגליל 10300   547482131 46935608

24264 דוייב עמיקם 51160992 doamikam@jerusl גילרנטר 22 )שכ ירושלים     050‐2205174 050‐22051

24265 אדריאן נובר 11455029 clive.noble@gmail06 דרך יד לבנים נו"ש חיפה     0527395016/0773211724 48387108 אורית
24266 רחל חזות 65531212   שיטרית 19 באר שבע     0522917240/0505395256

24267 ענת וילנסקי 29040490 vilensky.anat@gm'הראשונים 42 א קרית חיים     052‐8952635

24268 ענת וילנסקי 29040490 vilensky.anat@gm'הראשונים 42 א קרית חיים     052‐8952635

24269 רויאל מדיה (מעיין) 5.14E+08   זרחין 7 )בניין צה רעננה     097403955/0544974704

24270 רונן גליקו 28576619 גנים )נווה 2 תמרי מוצק קריית 054‐7322083

24271 רנדי טישלר 13669973 tisch@netvision.ne ההגנה 32 רעננה 43423   97437588 5.48E+08

24272 ח.פ 443583אידל מלך ב 50531052 davidmelech@walהקיטור 4 מפרץ ח חיפה     05239936848417432

24273 מריאנו פטסינסקי 5.14E+08 adis@peninsula.co דרך מנחם בגין תל אביב 67138   544473666 35650102 35651021

24274 מריאנו פטסינסקי 5.14E+08 adis@peninsula.co דרך מנחם בגין תל אביב 67138   544473666 35650102 35651021

24275 דורין ספריאן 3.07E+08 dora1001@walla.cיהודה שטיין )הס רמלה     050‐9908858

24276 בן דואק 3.01E+08 ben.duek@gmail.c ההסתדרות 14 ירושלים     545927476 5.26E+08

24277 יעל הלוי 36005106 yaelhalevy30@gm חיננית עומר     506555582

24278 פנחס כץ 13653860 pynchas.katz@boi בנק ישראל 1 ירושלים     547590199 26552479

24279 רחלי קוסקס 41851429 cheli224@gmail.co מגדל עוז 11 מודיעין 71703   054‐8316993

24280 לוסילה גלייקר 3.23E+08 lulig@ymail.com שד 'שמואל מאיר ירושלים     052‐606‐4000 02‐671387

24281 מלכה דורון 71575245   סמטת רודן 1 חיפה     0522‐596597 48338649

24282 חלי אלבוחר 33737974 dj_kfir_al@yahoo. טרומפלדור 30 קריית אונו 55600   504550098 5.05E+08

24283 מירב מזבו 40091282 mazabow@gmail.cנחל מאור 10 כניס רמת בית ש     775094377 5.49E+08

24284 נינה גולובוב 3.06E+08 nika_pika@walla.c עזרא הסופר 23 אשדוד     054‐7308789 5.42E+08

24285 ארז בוטל 2243409 erez@egbtranslati בסיס גדנ"ע שדה בוקר     0523960017/097659413

24286 קרלוס ג'ניאז 3.14E+08 CARLOMAGNUNM עלןנים 54 קריית טבעו 36016   054‐7222011

24287 רוקסנה שמשון 3.1E+08 ozshimshon@gma חיננית 8 עומר     0506555582/086901166

24288 חגי ארז 59220590 hagi.erez@gmail.c היער כפר האורני 73134   054‐5200772 08‐976236 1538‐9762368

24289 חגי ארז 59220590 hagi.erez@gmail.c היער כפר האורני 73134   054‐5200772 08‐976236 1538‐9762368

24290 ניזאר ברבור 37185428 fadiaodeh@hotma5048/56 נצרת 16000   523470003

24291 עופר מסרי 57669897 uq221@iec.co.il אלון עדי 17940   052‐3996492

24292 עופר מסרי 57669897 uq221@iec.co.il אלון עדי 17940   052‐3996492

24293 חגי ארז 59220590 hagi.erez@gmail.c היער 26 כפר האורני 73134   545200772 89762368

24294                

24295 אבירם ברגיג 36802965 barnch@walla.com אורלנסקי 22 פתח תקווה     527898407 5.26E+08

24296 ערן כץ 3.05E+08 katze@il.ibm.com הזית 280 יקיר 44843   054‐5615660 09‐792349

24297 ערן כץ 3.05E+08 katze@il.ibm.com הזית 280 יקיר 44843   054‐5615660 09‐792349

24298 אורי שניו 10422780 uri1sh@012.net.co יל"ג 1 ראשל"צ 75275   39657296 5.46E+08 39561115

24299 אורי שניו 10422780 uri1sh@012.net.co יל"ג 1 ראשל"צ 75275   39657296 5.46E+08 39561115

24300 יגאל אבישי 9.88E+08 igal.avishai@gmai שקמים 11 נס ציונה     054‐7438199 08‐930155

24301 ולדיסלב סלבינסקי 3.14E+08 slevinsk@zahav.ne האזוב ירושלים     547560506

24302 ולדיסלב סלבינסקי 3.14E+08 slevinsk@zahav.ne האזוב ירושלים     547560506

24303 אורלי בן עמי 34565069 orlybenami@walla זאב ליבר 13 נתניה     052‐2587915 052‐24525

24304 אורלי בן עמי 34565069 orlybenami@walla זאב ליבר 13 נתניה     052‐2587915 052‐24525

24305 arthur burov 3.21E+08 dj_neon@bk.ru hovevei zion 13petah‐tikva 49290   546202581

24306 אילה וולפוביץ 55523690 ayala_v@orange.nיוהנה ז'בוטינסקי באר שבע 84258   86105746 054‐48392

24307 ינון משה 33073412 myenon@walla.co בית 108 משמר איילו 99782   542362263 89797741

24308 דויד כרמי 51785459   אדירים 5 )נוה שר תל אביב     0505887840/0507314730 טלי
24309 נח שטרן 68362169 sztern@gmail.comרימון 48 נווה אפר יהוד     035334893/0544461999

24310 עינב תנעזר 25598210 einav.yehudai@orמושב תל עדשים תל עדשים     0544642635/0546747777

24311 נגה אייל 22825889 nogaeyal1@gmail. מושב היוגב       054‐5515405 04‐959778

24312 אלי נבו 4921367 elinevox@walla.coשדרות גרשטנקו בני ברק     544989857 36184457

24313 ליאור שיפמן 22995492 liorshis@netvision צבי 11 בני ברק 51223   03‐6195192 054‐22644

24314 ליאור שיפמן 22995492 liorshis@netvision צבי 11 בני ברק 51223   03‐6195192 054‐22644

24315 אנדריי פלדמן 14865802   שושנת הכרמל 4 חיפה     ברנב054670648 מש"פ
24316 תקוה סלמה 43662055   פרץ 2 יל קרית אתא     04‐8452095 054‐20229



24317 ח.פ 298959פרסונלדיוס     משמר העם 12/2 ירושליים     025630876/0544454922

24318 נדיה דרופה 3.19E+08   הרב קוק 39 אשדוד     0548091193/088667943

24319 תמיר באום 12029740 tamirbaum@yaho חובבי ציון 21 תל אביב     0545‐619605 077‐52304

24320 הלן ראובן 3.17E+08 helenkiss@walla.c פול ברג 3 ראשון לציון 75792   523121871

24321 הלן ראובן 3.17E+08 helenkiss@walla.c פול ברג 3 ראשון לציון 75792   523121871

24322 לינור שבתאי 32565145 linors@electra.co. דב גרונר 51 בני ברק     052‐7714440

24323 לינור שבתאי 32565145 linors@electra.co. דב גרונר 51 בני ברק     052‐7714440

24324 לינור שבתאי 32565145 linors@electra.co. דב גרונר 51 בני ברק     052‐7714440

24325 ינון שוהם 29493509 yinon72@yahoo.c ברקת 63 מבשרת ציון 90805   544664618

24326 אברהם קדוש 28061455 pensiah@gmail.co צמח צדיק 1 לוד 71321   08‐6885050 054‐72082 1.54E+11

24327 יובל אדרי 25150111 e_yuval@012.net. חפץ חיים 16 תל אביב 67456   054‐2032040

24328 igor shabodash 3.13E+08 prostoigor@gmail sapir25 k.yam 29000   48758890 5.26E+08

24329 igor shabodash 3.13E+08 prostoigor@gmail sapir25 k.yam 29000   48758890 5.26E+08

24330 Sergey Varlamov 3.14E+08 sergey.varlamov@ שד 'ירושלים 32 תל אביב 68022   545820501

24331 Sergey Varlamov 3.14E+08 sergey.varlamov@ שד 'ירושלים 32 תל אביב 68022   545820501

24332 יפית לוי 35899327 yafitl1979@walla. בעלי התוספת אלעד     544994598

24333 יפית לוי 35899327 yafitl1979@walla. בעלי התוספת אלעד     544994598

24334 מיטל בן‐דוד 64986102 mbd11@walla.co. עין גנים 14 פתח תקווה 49503   052‐8463465 03‐931923

24335 מיטל בן‐דוד 64986102 mbd11@walla.co. עין גנים 14 פתח תקווה 49503   052‐8463465 03‐931923

24336 עפרה אורנשטין 51600898 ofraoren@gmail.c רדינג תל אביב 69024   502759118 36167182 36167183

24337 עפרה אורנשטין 51600898 ofraoren@gmail.c רדינג תל אביב 69024   502759118 36167182 36167183

24338 טל קיפניס 8752248 thkipnis@bezeqint מירון 89 כפר ורדים 25147   49571182 5.44E+08

24339 אביבה שימחון 3.18E+08 avivash@gmail.coההרדוף 581 )שכ ירושלים     054‐6898966 0544‐6373

24340 איסר בארי 55408637 issarbeery@hotma14 בצלאל לינדה רחובות     0507270860/089316925

24341 סבטלנה שרר 3.07E+08   יגאל ידין 2 בית שמש     29915102 5.07E+08

24342 מיכאל דהן 56640642   הגפן 28 אפרת     0503977784/029933331

ח.פ 347573הכנסת אורח24343 31171077   הלר )סופר האחי ירושלים     עמיאור526420528 צורי
24344 בן דרור רפי 54720123 raphybd@gmail.co קלונימוס 12 תל אביב     0578179485/0507608079

24345 לאון סורט 3.05E+08 surtleon@mail.reu האודם 7 א' מעלות     054‐2379990 04‐997472

24346 אורי בלכטובסקי 52745023 alin4@013.net דב גרונר בני ברק 51208   36193516

24347 אורי בלכטובסקי 52745023 alin4@013.net דב גרונר בני ברק 51208   36193516

24348 אורי בלכטובסקי 52745023 alin4@013.net דב גרונר בני ברק 51208   36193516

24349 מאיר אורליאן 3.17E+08 ravsht@gmail.com כחל 5 יד בנימין 76812   08‐853‐5672 050‐713‐55

24350 מאיר אורליאן 3.17E+08   יד בנימין )ישכחל 5     088535602/0507135501

24351 רינה קגנטון 33971623 rinof@017.net.il הדרור קירית אונו 55600   054‐4809318 052‐53047

24352 עדנה דוד בן 25071531 ednab1@bezeqint 226 זית נהורה)בדרו 775449355 5.25E+08

24353 עדנה בן דוד 25071531 ednab1@bezeqint זית 226 נהורה)בדרו     775449355 5.25E+08

24354 דויד גל 67331256   הבציר 5 מושב ליאון      050407410

24355 יהודה כנף 4249652 canaff@bezeqint.n קלאוזנר 7 רמת גן     528616343 36723178

24356 מירב הרשקוביץ 61013421 merav3333@hotm דן 11 ראשלצ 75281   544583737

24357 מירב הרשקוביץ 61013421 merav3333@hotm דן 11 ראשלצ 75281   544583737

24358 אנה מקרנקו 3.09E+08 anna_makarenk@ יהודה הלוי 50 באר שבע     547602864 7.77E+08

24359 אלעד דוד 31172141 eladdavid1@hotm דובנוב 6 חיפה     526870902

24360 אריה מינדל 25683723 mindel@gbrener.o גבעת ברנר גבעת ברנר 60948   050‐7648926

24361 אריה מינדל 25683723 mindel@gbrener.o גבעת ברנר גבעת ברנר 60948   050‐7648926

24362 עמוס שטרנברג 52261427 a1997s@walla.com תרשיש 6 הוד השרון 45043   97434199 5.27E+08

24363 עמוס שטרנברג 52261427 a1997s@walla.com תרשיש 6 הוד השרון 45043   97434199 5.27E+08

24364 אורן מיכאל 32216830 orenmic@walla.co הכלנית נתניה     502205206

24365 אורן מיכאל 32216830 orenmic@walla.co הכלנית נתניה     502205206

24366 אסתר סגל 25245317 estersegal@hotma יפה נוף חיפה     502334319 5.02E+08

24367 אסתר סגל 25245317 estersegal@hotma יפה נוף חיפה     502334319 5.02E+08

24368 ליאורה וינשטיין 65053258 weinsteinlaw@gm פלמ"ח 25 הרצליה 46793   99510071 5.78E+08

24369 ליאורה וינשטיין 65053258 weinsteinlaw@gm פלמ"ח 25 הרצליה 46793   99510071 5.78E+08

24370 שאול שליט 17181272 shaul@kal‐kar.co.i קיבוץ עין כרמל       0507678412/0524500899

24371 עמוס שטנברג 52261427 a1997s@walla.com תרשיש 6 הוד השרון     97434188 5.27E+08

24372 חגית ברוך 59807115 hagita3@walla.com בית יעקב 5 ירושלים     050‐6205178

24373 חגית ברוך 59807115 hagita3@walla.com בית יעקב 5 ירושלים     050‐6205178

24374 עופר ברמן 32190258 ofer.berman@gma94 אם המושבות פתח תקווה     544803700 5.44E+08

24375 איציק גלאם 66543703 itzik_glam2@walla הראשונים 15 אשדוד     054‐6465077 077‐54650

24376 יבגני פנור 3.09E+08 evgeny@bsp‐soft. יואב בן צרויה 8 אשדוד     0542001706/088640748

24377 רומן לוצנסקי 3.07E+08 romanbayandin3@ הארי 39 נתניה     542498422 98878613

24378 אמיר מדמוני 66114984 amirp95@gmail.co יצחק שדה 23 הרצליה     543979226 5.26E+08

24379 רומן לוצנסקי 3.07E+08 romanbayandin3@ נתניה )אזורפנקס 41     054‐2498422‐‐09‐8878613

24380 ברק שפר 34232561 1BARAK1@WALLA אולפנה 3 דולב 71935   524346281 5.28E+08

24381 מאיה רוזנפלד 11080454 roselfend@013.ne       

24382 מאיה רוזנפלד 11080454 roselfend@013.ne סיתוונית 3 נצרת עילית     46571474

24383 אולגה סקולסקי 3.18E+08 oriole_olga@yaho50 מעל הגיבורים נשר חיפה     0545711927/0503130058

24384 לב ברגר 3.1E+08 levberger@iec.co. ברוך כהן 18 חיפה 35842   077‐8850664 052‐39956

24385 מוחמד גנאם 34831859 gan1978m@gmail בנה ביתך 245 כפר כנא 16930   46418598 5.46E+08

24386 איתי זימן 27786037 itay.zeman@gmai גבעת שמואמנחם בגין 54421   542323230

24387 סטייל שייק 1.23E+08 styleshakejobs@g שביל התנופה 4 תל אביב 66535   03‐5180771 054‐94213

24388 שייק ישראלסטייל 5.14E+08 styleshakejobs@g שביל התנופה 4 תל אביב     35180771 5.49E+08

24389 מירב דני רחלי 25672130 be@hatayas.co.il רוזנברג 25 תל אביב     0524754233/035172681

24390 יניב גרינברג 31804586 yanivgrn@yahoo.c הביכורים 60 חיפה     04‐8386356‐054‐6171740

24391 אריה גנדלמן 16875544 mayan007@zahav בר יהודה 16 בת ים     052‐5688340 054‐48357

24392 אריה גנדלמן 16875544 mayan007@zahav בר יהודה 16 בת ים     052‐5688340 054‐48357

24393 אורן לוסטו 28111250 advinbal@gmail.co משמר הנגב262 85315   578128025 5.47E+08 89911273

24394 לב בונין 3.14E+08 mauglib@gmail.co קוקצ'אק 23 נתניה     502328867

24395 ציון מו 22449490 zionmamo@017.n הדס 305 מחנה עדי  ‐ 80700   578190461

24396 ציון מו 22449490 zionmamo@017.n הדס 305 מחנה עדי  ‐ 80700   578190461

24397 נינה רדלי 38403937 nina.radley@walla38 סמטת השחף צוקי ים 42924   545065500

24398 נינה רדלי 38403937 nina.radley@walla38 סמטת השחף צוקי ים 42924   545065500



24399 נינה רדלי 38403937 nina.radley@walla38 סימטת השחף צוקי ים     0545065500/098339785

24400 אליס עדן בן דוד 59054635 alice@edenbd‐cpa הס 10 רעננה 43222   543132235 86726472

24401 דניאל מוטיל 53001152 danielmotil@gmaiמרים החשמונאית תל אביב     528242747

24402 דרור לוריה 33738097   גרינשפן 7/15 ראשון לציון     054670456

24403 לני ז'ולידה 3.18E+08 leni_zh@walla.com מבצע סיני 22 בת ים     054‐6217762

24404 ואדים בשמקוב 3.24E+08 alina18@nana.co. שד 'לכיש 57 קריית גת 82030   543067767 5.42E+08

24405 אשר ג'נאח 31861834 asher.genach@gm יעקב דורי 3 נתניה 42427   09‐8354455 050‐75120 090‐8354456

24406 אשר ג'נאח 31861834 asher.genach@gm יעקב דורי 3 נתניה 42427   09‐8354455 050‐75120 090‐8354456

24407 עמית בנאי 25733106 amit@bas‐law.co. עזריאלי תל אביב     03‐7775200

24408 שי לוי 36040863 shail1509@walla.c בן צבי 19 רמלה 72229   508567728

24409 אלכס אפרימוב 3.14E+08   תירוש 23 נצרת עלית     0504551808/046562058

24410 בני פרידמן 55286785 benny_fridman@w ילין 4 פתח תקוה     0523796765/0523696091

24411 RED BEND        ( C החרש 4 בניין הוד השרון )     09‐7611100

24412 רועי ברעם 22546543 clay_man@gan.or / קיבוץ גן שמ 38810   544275633

24413 מאיר כהן 25536624 meir671@walla.co ירושלים )מעהרכס 72     050‐6200306

24414 alon zivon 53429122 alonzivon@walla.chailanot 10 kfarhailanot 10    543022225

24415 alon zivon 53429122 alonzivon@walla.chailanot 10 kfarhailanot 10    543022225

24416 דוד לב 3.17E+08 osnat182@walla.c הערבה 19/6 חולון     502354932

24417 מוחמד גנאם 34831859 gan1978m@gmail בנה ביתך כפר כנא 16930   46418598 5.46E+08

24418 רחל חלביה 23712391 rachelh001@walla טירת הכרמאליאס כרמל 8     0778832325/0526610318/7

24419 גרשון קופר קופר 58149394 cooper@013.net דם המכבים 1 ראש העין     0507320405/0508283982

24420 ח.פ 728520גרשון קופר 58149394 cooper@013.net דם המכבים 1 ראש העין     0507320405/0508283982

24421 יואב ברגל 57809550 ybgk@013.net החרצית 337 מושב קידרו     054670596

24422 נמרוד רייפר 3E+08 nimrodraifer@gm תדהר 3 קרית מוצקי     050‐6560952

24423 אלכסנדרה ברכמן 3.23E+08 gribar13@walla.co שטרן 59 ירושלים     545517474

24424 טל פרי 40323750 tiper23@walla.co. עינב 20 הרצליה 46432   546687807

24425 טל פרי 40323750 tiper23@walla.co. עינב 20 הרצליה 46432   546687807

24426 יוסף פלדמן 48570832 malifeldman@gma ההגנה 31 קרית מוצקי 26373   773416427 5.45E+08

24427 גיל הלל 43496736 gilhilel@gmail.com קיבוץ יזרעאיזרעאל 19350   46598368 5.23E+08

24428 גיל הלל 43496736 gilhilel@gmail.com קיבוץ יזרעאיזרעאל 19350   46598368 5.23E+08

24429 רויטל אברהם 35817436 revital_shv@walla92. מושב צרופהרח 'הזית ת.ד 30850   504062818 052‐35033

24430 אלירן ששון 3E+08 ran_s86@walla.co אהרונוביץ 86 חולון     503788733 5.24E+08

24431 אלירן ששון 3E+08 ran_s86@walla.co אהרונוביץ 86 חולון     503788733 5.24E+08

24432 חיים בן ארוש 38274742 haim_be@hotmai הדובדבן 3 בית‐שמש     054‐4630393

24433 חיים בן ארוש 38274742 haim_be@hotmai הדובדבן 3 בית‐שמש     054‐4630393

24434 לימור רוזן 27104736 limor.rozen@gma בארי הרצליה 054‐2395382

24435 אורי חסון 39564760 kobecablemaker@ האיריס 12 ראשון לציון     03‐9613844 5.28E+08

24436 דפנה קוק 59643858 daphnakook@gma יהודה הלוי 10 רעננה     054‐4461491 09‐746149

24437 יוני טחן 57844144 yoni@ashtrom.co. הסביון רחובות 76568   772001185 5.42E+08

24438 ארקדי בקר 3.21E+08 arkadiy12@gmail.3הפרדס הראשון ראשון לציון 75209   052‐3392169 052‐86053

24439 מורן שמואלי ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ala‐8@012.net.il שמשון 17 א חיפה 34614   050‐7536933 04‐818578 050‐8961074

24440 מורן שמואלי ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ala‐8@012.net.il שמשון 17 א חיפה 34614   050‐7536933 04‐818578 050‐8961074

24441 איגור א 3.1E+08 igor.azizov@gmail39 שדרות בנימין נתניה 42611   508251227

24442 איגור א 3.1E+08 igor.azizov@gmail39 שדרות בנימין נתניה 42611   508251227

24443 דוד קופינסקי 15393481 dovid@kobymand נחל דוד 191 נוקדים 90916   29963749 5.25E+08

24444 יורם נבו 24304503 yoram.nevo@gma שדה בוקר 21 גבעתיים 53465   522352124 5.07E+08

24445 יורם נבו 24304503 yoramnevo@gmai שדה בוקר 21 גבעתיים     0522352124/0507227677

24446 ענת צבי 59629022 anat_zvi@walla.co בן גפן 27 גדרה     523569340

24447 יעל מיכאלסון 32908196 ymichaelson@gma גריזים 7 תל אביב     35440679 5.09E+08

24448 יעל מיכאלסון 32908196 ymichaelson@gma גריזים 7 תל אביב     35440679 5.09E+08

24449 אלכסנדר פוקס 16570889 fuxalexander@gm א הגיבורים 43 חדרה     46225862

24450 מורן זילברברג 43051416   צוקרמן הגפן 35 עשרת ישוב     05286049611163 מורן
24451 ויקטור גנס 3.09E+08 vcgens@gmail.com הסביון 111 גן יבנה 70800   526720913 7.76E+08

24452 נעם בן עמי 31886112 noamb99@gmail.c מבשרת ציוןשושנה 22 א'     054‐4989739 050‐62238

24453 עדי ששון 66760257 adis.teltrix@gmail7 אהרנפלד נחום ירושלים     509908877

עודפי מ"סח24454 דרור עטיה 25462656 dror@odfey‐mas.c4 340/יצחק שדה תל אביב     035377055/0/111 5.09E+08

24455 לאון פרידמן 13190988     ישוב כפר ח     039601631/0509363205

24456 ארז עובדיה 65667693 erezovadia007@h השל"ה 10 תל אביב     523774106

24457 איתמר נהרי 66669482 dzevel5@gmail.co מגדל העמקבוסקילה 9     527609106 5.28E+08

לספק לסנדרסנדור שולה24458 50907542   ארלוזורוב 91 חיפה     0548000542/048370544

24459 איתמר נהרי 66669482 eitamar3@gmail.c מגדל העמקבוסקילה 9     527609106 5.28E+08

24460 איתמר נהרי 66669482 eitamar3@gmail.c מגדל העמקבוסקילה 9     527609106 5.28E+08

24461 שמעון חסלר 3.07E+08   ירדן 13/2 נצרת עילית     054756800

24462 אולגה סורמנידזה 3.24E+08 olgas77@012.net. אורלוב 13 פתח תקווה 49342   0546‐330733

24463 אולגה סורמנידזה 3.24E+08 olgas77@012.net. אורלוב 13 פתח תקווה 49342   0546‐330733

24464 מאיר אברהם 51388809   יפה נוף 109 חיפה     0522787591/0777644179

24465 ליאורה ורוני שרון 54307657 weinsteinlaw@gm יגאל אלון 43 הרצליה     0542001576/0523221144

24466 ronen dagon 55863500 ronen515@netvisisimtat hachazavramot hash    544321079

24467                

24468 עמיחי לוי 34487108 lilachstudio@gma מבוא הגפן 114 מושב חמד     545661586 5.46E+08

24469 אושרי תורגמן 34959858 yuliagelfman@gm שבזי 13 קרית ים     545492470 7.76E+08

24470 אבירם חזן 3.02E+08 aviramh89@Walla0 שדרות ירושלים באר שבע 84811   526706566

24471 שירית פלמון 29326881 palziv@nana10.co13 שמואל הנגיד הרצליה 46498   09‐9560586

24472 פרנצ'סקה סטאר 3.27E+08 fastarr@gmail.comהרב אורבוך 5א רמת השרון     547582657 5.47E+08 39727570

24473 פרנצ'סקה סטאר 3.27E+08 fastarr@gmail.comהרב אורבוך 5א רמת השרון     547582657 5.47E+08 39727570

24474 ניר סלע 28017341 sela28@gmail.com רפאל איתן 12 פתח תקווה     507329222

24475 אולגה שרגא   og85@walla.com         508456325

24476 אהרן סגל 70685730 segall1@bezeqint. קרית ביאליקהאורנים 14 27021   04‐8716327 052‐85136

24477 אהרן סגל 70685730 segall1@bezeqint. קרית ביאליקהאורנים 14 27021   04‐8716327 052‐85136

24478 אילוז יואב 24626764   אהרוסון 16 שרה באר שבע רובי יעקב   0578153190/086441202

24479 ויקטוריה קוזלוב 3.06E+08 vika.kozlova@gma חשמונאים 36 רמת גן     545963137 5.48E+08

24480 נדב כגן 32826547 hilcha@gmail.com שדמות דבורשדמות דבורה 15240   546565169



24481 נדב הילי קגן 32826547   מגדל העמקרמת גבריאל )אז 23105   0546565169/046506262

24482 דודי בר‐טל 33271461 dudi@bopo.co.il רד"ק 3 אלעד     052‐5747676

24483 שלום כהן 944124 shalomchn2@gma השומרון 61 אור יהודה     077‐7912357

24484 מוריס אלחרר 3.01E+08   אדיסון 9 אשדוד     0544808600/088663866

24485 נעמה אנוש 24590325 enoshna@gmail.co26 עמק בית שאן מודיעין 71721   077‐2003303 050‐48456

24486 נעמה אנוש 24590325 enoshna@gmail.co26 עמק בית שאן מודיעין 71721   077‐2003303 050‐48456

24487 יצחק סויסה 68418987   שכונת השזיפים 8 כפר תבור     057‐7719591 04‐662036

24488 אריק מימרן 12190849 mimran1997@gm ורשה 8 חיפה 34994   054‐2480426 050‐33532

24489 פיני רובינשטיין 58449257 rpini@netvision.ne האחים זייגר ראשון לציון     52423664

24490 פיני רובינשטיין 58449257 rpini@netvision.ne האחים זייגר ראשון לציון     52423664

24491 יחיאל גפנר 9175092   הירדן 81 רמת גן     0772112223/0523663618 036778273

24492 ישראל חורי 1066612 roeihuri@013.net מבשרת ציוןברקת 69 90805   522712777 7.73E+08

24493 ישראל חורי 1066612 roeihuri@013.net מבשרת ציוןברקת 69 90805   522712777 7.73E+08

24494 ליאור סופר 34471789 lior.sof@gmail.com שיינקין 3 תל אביב     052‐3432481

24495 נביל מרמש 26407569 nabilmarmash@yaמזרח ירושלים ,ע ירושלים 74600   525971197 02‐581496 02‐5814966

24496 נביל מרמש 26407569 nabilmarmash@yaמזרח ירושלים ,ע ירושלים 74600   525971197 02‐581496 02‐5814966

24497 קלמר דויד 5871348 sayk@012.net.il הברוש 13 תימרת     0549382202/0549991387 46541878

24498 ישראל חורי 1066612 roeihuri@013.net מבשרת ציוןברקת 69     052‐2712777 077‐34500

24499 אביחי גמליאל 21988175 avichay321@gmai בית הערבה 3 ראשון לציון 75280   39622244 5.28E+08

24500 יורם חלילי 24959660 yoram@baya‐tech אז"ר 139 כפר סבא     0522528687/0525841144

24501 מוריה תעסן 37054715 moriyami@gmail.c דרך ארץ ימיני עפרה 90627   546661624

24502 הרשקוביץ רונן 32430456 ronen.orit@gmail. יעקב אזולאי 11 חיפה     052‐3489387

24503 נטליה שיין 3.11E+08   קרול נטר 16 ראשון לציון     039669413/0506864551

24504 אילן גורן דינה 6788245 avila101@gmail.co נורדאו 51 הרצליה     0523678162/099558904

עו"ד אריה א24505   22775936 azu9@walla.com קליבלנד 6 תל אביב     03‐6482683 054‐77632

24506 שושנה ששון 1066588   גולדמן 8 חיפה     048266513/0528382464

24507 doron mayer 55094262 mayer.pinhas@gm יהלום שערי תקוה     528301990

24508 עודד רוף 34328021 odedruf@gmail.co בארי 9 תל אביב     054‐4648370

24509 עודד רוף 34328021 odedruf@gmail.co בארי 9 תל אביב     054‐4648370

24510 עמית ברנע 27287473 amitbarnea@gma הנוטרים 14 חולון 58280   054‐6906660

24511 מוטי משיח 28007490 motima1@bezeqin הגלבוע 9 חיפה     050‐4466529 050‐44665

24512 מארק גולצמן 3.13E+08 markgol84@gmail חיסין 3 תל אביב     054‐8304899

24513 ויטלי נלובין 3.14E+08 vnelubin@hotmai פינס 31 פתח תקווה     054‐2342883

24514 משה בן משה 55608319 mbenmoshe@iai.c דרך מגדיאל 60 הוד השרון     052‐8906494 054‐57437

24515 רותי אסולין 55543698   שד ירושלים 80 באר שבע     0526706566/0504600096

24516 יהודה טרבלסי 34606517 68 האפרסמון גילה 0523003032/029961756 29309732

24517 רועי מורלי 43555408 morali36@walla.c מאיר ג'ינאו 20 ירושלים     548171714

24518 רועי מורלי 43555408 morali36@walla.c מאיר ג'ינאו 20 ירושלים     548171714

24519 ofer koblenz 50934413 algavish@gmail.co דיין 65 משה כפר סבא 44539   547777322

24520 ofer koblenz 50934413 algavish@gmail.co דיין 65 משה כפר סבא 44539   547777322

24521 אלעד גואטה 3E+08 eladg86@walla.co נווה אלון 20 רחובות 76455   547986564 89466247

24522 בן טייטל 3.01E+08 bentitle123@walla30 טשרניחובסקי      

24523 בן טייטל 3.01E+08 bentitle123@walla30 טשרניחובסקי הרצליה     523559339

24524 עמי פרץ 12031431 liorami@smile.net הארגמן אורנית 4813   524409400 5.28E+08

24525 יקיר נוב 3.17E+08 igo18@walla.com אירוס 3 תל אביב     0529569390/

24526 ברעזר יצחקרמי 939033 berami@jerusalem92 יהודה הנשיא ישוב אלעד     527649299 5.46E+08

24527 מרינה לוריא 3.07E+08 marinalur@gmail. קרית ביאליקהבנים ,2 27000   04‐8772906 054‐48772

24528 אורנה ראדה 56170301 orna.rada@gmail. קפלן 14 נהריה 22445   528513561 49926051

24529 אורנה ראדה 56170301 orna.rada@gmail. קפלן 14 נהריה 22445   528513561 49926051

24530 אירית קריגר 51737336 iritkr31@gmail.com שניר 31 כפר ורדים 25147   506660880

24531 צחי ארז 28449759 tzerez@cisco.com הל"ה 25 רעננה     0544436425/097746645

24532 מירי רבינוביץ 3.11E+08 miri.rabinovish@b שד וינגייט 12 חיפה     0505610375/0508580607

24533 Shlomit Shalev 25409731 shalev.shlomit@gm רמב"ם 17 הרצליה 46401   054‐678940

24534 Shlomit Shalev 25409731 shalev.shlomit@gm רמב"ם 17 הרצליה 46401   054‐678940

24535 אלירן אוחיון 62838396 eli_82@walla.co.il דן 3 לוד )שכ 'גני     052‐5057111‐050‐4204066 0777‐8003

24536 עדנה שכטמן 5769328 ednas@bgu.ac.il רח 'שדרה ט '12 רחובות     052‐8795937‐0522‐597416 08‐946501

24537 דורה צפרי 11739778 dartel7@walla.com נתניה קריתזאב ליבר 1     98842339 5.27E+08

24538 עודד רוף 34328021 odedruf@gmail.co בארי 9 תל אביב     0544648370/

24539 יצחק קקון 37013984 itzik14k@gmail.co21 קדושי השואה חיפה 26347   526280000

24540 משה סלוצקי 4600680 anha_moshe@car קיבוץ כרמיהקיבוץ כרמיה 79135   86749889 5.26E+08 86749823

24541 גיל ארזי 38620365   שינקין 16 תל אביב     0544718599/036481984

24542 שרית מור 24423063 mor@kenes.com שדה תעופהת.ד.56 70100   546787850

24543 לימור ג'אן 38414603 limor.jhan@transw גלעד 9 בת חפר     074‐7500500 054‐65996 074‐7500501

24544 ויטלי נלובין 3.14E+08 vnelubin@hotmai פינס 31 פתח תקוה     054‐2342883

24545 אליעזר קרוחמלניק 64285869 eli1nik@bezeqint. ליפסקין 3 בת ים     052‐3422340 03‐961967

24546 ליאור צביה 38418364 0526093268l@gm אמיר רמת גן 53323   526093268

24547 ליאור צביה 38418364 0526093268l@gm אמיר רמת גן 53323   526093268

24548 ליאור צביה 38418364 0526093268l@gm אמיר רמת גן 53323   526093268

24549 אלכס פייגין 3.07E+08 alexander528370@ יזרעאל 18 נצרת עילית 17000   543056165

24550 הגר בוסני 27843325 hagar_kaufman@y הרחבה כפר דניאל 73125   544623017 5.29E+08

24551 הגר בוסני 27843325 hagar_kaufman@y הרחבה כפר דניאל 73125   544623017 5.29E+08

24552 רינה בסלו 25024464 rinaba8@gmail.co זלמן שניאור ראשלצ 75612   504057222

24553 חיים שדה 58211616 haim‐s@nana10.c דרך עכו 85א קרית מוצקי 26373   48711414

24554 חיים שדה 58211616 haim‐s@nana10.c דרך עכו 85א קרית מוצקי 26373   48711414

24555 יורם חלילי 24959660 yoram@baya‐tech אז"ר כפר סבא     052‐2528687

24556 אריאל עגור 3.05E+08 ariel@g.agur‐fami דוד אלעזר 24 חולון 58410   054‐7507385

24557 מיכאל מרקו 17679531 marcu_mi@netvis דן 44 כוכב יאיר     544575673 7.72E+08

24558 טל קרתי 57839995 ziv_carthy@yahoo היוגב 4 רמת השרון 47403   35473450

24559 רבקה כספי 30306666 rivkacs@walla.com A 13 תרמ"ב ראשון לציון     03‐9443336 050‐52418

24560 נעם אליס 39204979 noamellis@hotma הופיין 3 תל אביב     544822720

24561 נעם אליס 39204979 noamellis@hotma הופיין 3 תל אביב     544822720

24562 שוחט‐רוזנפאסתי 34066977 esti.rozenfeld@gm תור 10 כפר סבא     052‐5225431



24563 שוחט‐רוזנפאסתי 34066977 esti.rozenfeld@gm תור 10 כפר סבא     052‐5225431

24564 אריק לב 25585217 lev_arik@walla.co יקנעם עיליתירדן 16' 20692   773010026 5.09E+08

24565 אריק לב 25585217 lev_arik@walla.co יקנעם עיליתירדן 16' 20692   773010026 5.09E+08

24566 שולי כהן 27144427 sholi09@walla.com מאפו חולון     522899941

24567 שולי כהן 27144427 sholi09@walla.com מאפו חולון     522899941

24568 קובי יצחקי 34543363 knt123@gmail.com פסגות פסגות 90624   26642222 5.26E+08

24569 קובי יצחקי 34543363 knt123@gmail.com פסגות פסגות 90624   26642222 5.26E+08

24570 elena Pevzner 3.09E+08 elenapevz@gmail.becalel 6 Haifa 33537   077 4247023 5.25E+08

24571 רבקה כספי   30306666   תרמב 13 בניין ס ראשון לציון     039443336/0528720860

24572 יאיר קץ 56424484 yair.ketz@gmail.co מן 6 ירושלים 93711   02‐6785218 052‐56565 03‐9275337

24573 יאיר קץ 56424484 yair.ketz@gmail.co מן 6 ירושלים 93711   02‐6785218 052‐56565 03‐9275337

24574 אנה ישנוב 3.05E+08 syeshanov@hotm אפעל 35 )קריית פתח תקוה     054‐3171202 054‐24281

24575 אורי קרזן 11121662   לר"ח האפרמון 9 גילה     0524548148/05230032032

24576 ויולטה וסטרמן 3.04E+08   כצנלסון 3/10 חיפה     0544893442/049530285

24577 אורית חיון 40063919 oritoh@education נתיבות המשפט מודיעין עילי     504105534 89744116

24578 אורית חיון 40063919 oritoh@education נתיבות המשפט מודיעין עילי     504105534 89744116

24579 נח גרשון 59857730 noahger10@walla שלום וצדק ירושלים 97579   57811109

24580 יוסף ספיר 67125641 sapir‐j@zahav.net נחל הדס 3 כפר סבא 44245   547724775

24581 יוסף ספיר 67125641 sapir‐j@zahav.net נחל הדס 3 כפר סבא 44245   547724775

24582 עינת פלדשטין 43143353 einatfeldstein@gm הרב ברלין 25 ירושלים     544659921 5.45E+08 39628163

24583 אורן ספיר 22301840 oren.sapir@free.fr גלבוע 55 כוכב יאיר 44864   97492587 5.45E+08

24584 עפרה קידר‐ויסמן 52885720 keidar115@gmail. המכבים 13/1 גבעת זאב 90917   505562459 25562459

24585 עפרה קידר‐ויסמן 52885720 keidar115@gmail. המכבים גבעת זאב 90917   505562459 25562459

24586 אליהו גטנו 34706549   הישוב אפרתזק שמן 13/7     0525856895/0526670163

24587 כפיר סחרטוב 3.04E+08 kfirsaha@mail.mta האגמון 4 ב חדרה     46247020 5.45E+08

24588 אייל קלימי 28106623 nazzima@gmail.co59 מושב גבעולים גבעולים 85388   544396346 5.44E+08

24589 יוסי בן דוד 21759014 yos_cbd@yahoo.c התקווה 13 רמת גן     542347172 5.42E+08

אסתר אנג'ל24590 ספיר 2.1E+08 angelsapir@gmail הגלבוע 55 כוכב יאיר     0544‐811617 09‐749258

24591 איתי הנדלסמן 25433384 052itay@walla.co. נחל ברקן 13 עתלית 30300   052‐2251465

24592 איתי הנדלסמן 25433384 052itay@walla.co. נחל ברקן 13 עתלית 30300   052‐2251465

24593 אבירם דונסקי 28126381 dunskybgu.b.c.il זבולון המר 30 ב גדרה     0523666563/0523666123

24594 עינת קינן 22433684 amit.keynan@gma עצמון 63 בית אליעזר     542630001 46202346

24595 חיים רבייב 66509233   חדרה )גבעתבן גוריון 540     052526979

24596 אלון בראוני 22638050 baroni10@walla.c רופין תל אביב     525732820

24597 אלון בראוני 22638050 baroni10@walla.c רופין תל אביב     525732820

24598 איגור פורוסקון 3.23E+08 agni1957@mail.ru 33 צה''ל אלופי חולון 525696851 5.46E+08

24599 יעקב; יקותיאל 40021123 yekotiel_y@012.n הרב קוק נתניה 42404   524201830 7.76E+08

24600 יעקב; יקותיאל 40021123 yekotiel_y@012.n הרב קוק נתניה 42404   524201830 7.76E+08

24601 אבי ברג 56561871 aviberg1@gmail.co מאז"ה תל‐אביב     052‐8588314

24602 גיא ברוך 58901818 guyneta@beeri.or קיבוץ בארי בארי קיבוץ     547918441

24603 גיא ברוך 58901818 guyneta@beeri.or קיבוץ בארי בארי קיבוץ     547918441

24604 ענת ביסטריצר 27286657 anat.bis@gmail.co יטקובסקי 25 פתח תקווה     052‐9533554

24605 ענת ביסטריצר 27286657 anat.bis@gmail.co יטקובסקי 25 פתח תקווה     052‐9533554

24606 אלכסנדר נובק 3.07E+08 novak@lhv.org.il קיבוץ להב קיבוץ להב 85335   050‐5702119 08‐991341

24607 אלדד כרמי 28066843 bec013@mot.com חיה מושקה 6א קרית שמוא     507608454 5.78E+08

24608 אורטל גושציני 66064668 izik_ar@walla.co.i חולון שכונתרבינוביץ 31     546440101 5.04E+08

24609 מיכל שרון 31419658 ms_me100@yaho12 טשרנחובסקי פתח תקווה 49254   524839082

24610 מיכל שרון 31419658 ms_me100@yaho12 טשרנחובסקי פתח תקווה 49254   524839082

24611 מיכאל יעקב אוגלי 3.07E+08 leybovitz.my@gm39 טשרניחובסקי ירושלים     544498457

24612 גולן זינגר 23023260 golanzinger@gma נורדאו 14 רמת השרון     052‐8994713 050‐62983

24613 אמנון עמר 27398148   מנדלה מוכר 17 קריית אתא     0545586898/0502567799

24614 אניה בונדרב 3.08E+08 anya@delver.com דובב 13 אשקלון     544537014

24615 בן דוד דבי 59301580 meytal‐b@zahav.n סייפן 28 יבנה     050‐4415050‐050‐3562065

24616 פוטרמן לודמילה 3.04E+08   הר סיני 10/4 חדרה     0526228647/0502834315

24617 איגור ניסימוב 3.24E+08 igor@edenteva.co פתח תיקווהרוטשילד 20     776631967 98931604

24618 איגור ניסימוב 3.24E+08 igor@edenteva.co פתח תיקווהרוטשילד 20     776631967 98931604

24619 איגור ניסימוב 3.24E+08   רוטשילד 20 פתח תקוה     0776631967/0526455312

24620 שושנה רחמני 50709559 liranrahmani@gm הזית 17 כרמי יוסף     054‐4924662‐052‐3451829

מוסדות אוה24621   5.8E+08   בן יעקב 17 בני ברק     36717500 5.05E+08

24622 אלעד ברזילי 39929377 yaelad3@gmail.co בורלא יהודה 18 עכו     523370579 5.23E+08

24623 רונה בוגנים 22888689 bougie@walla.com ברק 12 קריית מוצק     052‐2263262

24624 אורן שפירא 31457559 orenshapira@hotm טבנקין 37 חיפה 32801   523389926

24625 ישראל ברלין 21976717   זכרון יעקב 10 ירושלים     0527674722/0527129500

24626 גבע נשרים 37035227   בן יהודה 52א תל אביב     0506322699/0525868393

24627 איגור בז'נר 3.14E+08 spmos5@yandex.r5 יונה ז'יבוטינסקי באר שבע     86423704 5.23E+08

24628 איגור בז'נר 3.14E+08 spmos5@yandex.r5 יונה ז'יבוטינסקי באר שבע     86423704 5.23E+08

24629 גליה גרבוביץ 3.01E+08 galia500@gmail.co בוגרשוב חיפה     528345185

24630 גליה גרבוביץ 3.01E+08 galia500@gmail.co בוגרשוב חיפה     528345185

24631 דני ליטני 3.05E+08 dani.litani@gmail. התאנה נשר 78965   5478964123 5.68E+08

24632 עמרי לביא 43057272 clockwize2003@g צבר 11 חיפה 34738   525460360

24633 חיים פקר 15937436 haim.pekar@gmai הלוטם 3 נשר     528781035

24634 אבי בן צבי 65332496 benzvi_a@kfar‐me 0 כפר מנחם 79875   523808809 88508511

24635 אבי בן צבי 65332496 benzvi_a@kfar‐me 0 כפר מנחם 79875   523808809 88508511

24636 איליה רפופורט 3.04E+08 ilya.rap@gmail.co3 מילרוד אליעזר אשקלון 78208   86780773

24637 אלברט לוי 67663427 clramh@gmail.com מגדל העמקציפורי 15     543000235 46542692

24638 שרה וולפגור 9050626 sara‐wolfgor@013 קק"ל 30 גבעתיים 53225   37315053 5.47E+08

24639 שרה וולפגור 9050626 sara‐wolfgor@013 קק"ל 30 גבעתיים 53225   37315053 5.47E+08

24640 אילנית טולדו 24250557 aviv1994444@wal דובנבוים 17 רחובות     89361864 5.26E+08

24641 פרננדו וסקונסלוס 690325 fs.vasconcellos@g קיבוץ גלויות 30 גבעת נשר    

24642 מירה לנדאו 8884348 mira_l@012.net.il הלל 40 חיפה     528834585

24643 מירה לנדאו 8884348 mira_l@012.net.il הלל 40 חיפה     528834585

24644 צולפייב אבי 37338829 avi_rahel@walla.cקנישר 14 כניסה פתח תקוה     050‐7252395‐054‐6430830



24645 alex sidelev 3.14E+08 filter78@gmail.com נחל פרת 4 חדרה     526972877 5.28E+08

24646 יאנה פומנקו 3.18E+08 yanafo@walla.com נעורים נעורים     547980166

24647 לילך כרמי 36698496 lilachcarmi@gmail שדרות ח"ן 32 תל אביב יפ 64166   525201447

24648 יונתן כהן 36996007 cohen.yonathan@ שדרות ח"ן 32 תל אביב יפ 64166   544552160

24649 רפי גרינברגר 28528347 mgr6262@gmail.c הגפן 115 בני ראם 79840   88692693 5.24E+08

24650 ערן דולב 57656670 dolevorp@bezeqin אורן 36 מגשימים 56910   39332802 5.22E+08

24651 ערן דולב 57656670 dolevorp@bezeqin אורן 36 מגשימים 56910   39332802 5.22E+08

24652 רפי מסצ'י 15898987 rafi_massachi@ya התזמורת 20 ראשון לציון 75581   052‐4262943 03‐952247 03‐6973835

24653 רפי מסצ'י 15898987 rafi_massachi@ya התזמורת 20 ראשון לציון 75581   052‐4262943 03‐952247 03‐6973835

24654 מיכל שלח‐גורלי 27248558 mshelah@yahoo.c  הררית 20182   054‐8820639 054‐88206

24655 מיכל שלח‐גורלי 27248558 mshelah@yahoo.c  הררית 20182   054‐8820639 054‐88206

24656 אבישי בסון 27178490 avishay.bason@ho מאיר שפיה 2 פתח תקווה 49722   522541311

24657 אבישי בסון 27178490 avishay.bason@ho מאיר שפיה 2 פתח תקווה 49722   522541311

24658 רונית רחמים 57465965 ronit_rah@walla.c הגפן עומר 84965   544909200

24659 רונית רחמים 57465965 ronit_rah@walla.c הגפן עומר 84965   544909200

24660 גדיאל קדרון 12811493 gkidron@013.net. צבעוני רעות 71908   89710090 5.44E+08

24661 גדיאל קדרון 12811493 gkidron@013.net. צבעוני רעות 71908   89710090 5.44E+08

24662 משה פיינטוך 55578587 mo1359@yahoo.c קרית ביאליקהשומר 18 27237   523997643

24663 משה פיינטוך 55578587 mo1359@yahoo.c קרית ביאליקהשומר 18 27237   523997643

24664 סמיר עזיזי 23338510 azizy@netvision.n רח הכנסיות 1 כפר כנא 16930   052‐2826486 04‐657390 46573903

24665 סמיר עזיזי 23338510 azizy@netvision.n רח הכנסיות 1 כפר כנא 16930   052‐2826486 04‐657390 46573903

24666 ברנרד בן משה 62054556 bernardbm@walla המעיין ראשון לציון 75210   507568674

24667  עידית הולנדר 69082220 madamix2000@ya יהשע טהון 22 נתניה     98612455 5.02E+08

24668 רגא חגוג 36323541 raja‐81@hotmail.c כאוכב אבו ארשי 20185   526627622 49998443

24669 נעם אשל 59732115 noam_eshel@yah התפוח 18 פרדסיה 42815   545336899 98948168

24670 מוטי ריץ 6957500 mritz@inter.net.il מחניים גבעת אלה 36570   04‐6515645 5.45E+08

24671 בוריס לבנזון 3.09E+08 bbl005@netvision לאון בלום 54 ג חולון     35056161 5.28E+08

24672 בוריס לבנזון 3.09E+08 bbl005@netvision לאון בלום 54 ג חולון     35056161 5.28E+08

24673 טימור קרוגמן 3.07E+08 tomerkrugman@y אנילביץ '80/5 ירושלים     506422842

24674 איתמר נהרי 66669482   מגדל העמקבוסקילה 9     0527609106/0527655560

24675 אלה יורי חומוב 3.11E+08 ellakhomov@walla3/7 ששת הימים אריאל     039365775/0508805342

24676 ילנה בוגוסלבסקי 3.2E+08 yelenab@orange.n תלמים 19 לוד )גני אבי     543102822 7.77E+08

24677 ילנה בוגוסלבסקי 3.2E+08 yelenab@orange.n תלמים 19 לוד )גני אבי     543102822 7.77E+08

24678 שמעון נהיר 52827409 monin54@gmail.c גת 15 ירושלים 96103   522868236

24679 שמעון נהיר 52827409 monin54@gmail.c גת 15 ירושלים 96103   522868236

24680 משה אלבלדס 57931453 11 פררה )שכאברהם ירושלים 054‐6662361‐054‐6662362 02‐5369194

24681 מנשה מוכתר 56388556 manny.mukhtar@ אדיר 40 רעות     544637763 89262596

24682 ילנה בורובסקי 3.22E+08   מרטין בובר 5/23 קריית ים     0543090486/0543093960

24683 אמיר שטרנברג 29269891 smir.sternberg@g בר אילן 11 רעננה 43700   054‐4209437

24684 אמיר שטרנברג 29269891 smir.sternberg@g בר אילן 11 רעננה 43700   054‐4209437

24685 אניה בונדרב 3.08E+08   גונן 9 כניסה ג גבעתיים     0544537014/0544730333

24686 אמיר שטרנברג 29269891 amir.sternberg@g בר אילן 11 רעננה 43700   054‐4209437

24687 אמיר שטרנברג 29269891 amir.sternberg@g בר אילן 11 רעננה 43700   054‐4209437

24688 שביט וסקר 39044839 vshavit@orl.co.il הבסטיליה 3 חיפה 35997   522611460 48788186 48788845

24689 שביט וסקר 39044839 vshavit@orl.co.il הבסטיליה 3 חיפה 35997   522611460 48788186 48788845

24690 מרינה חנדרוס 3.19E+08 marina.khandros@ חיפה )נווה שניסינבאוים 4     052‐8570071 04‐818414

24691 טל שרמן 34933184 tal_sherman@hot אפנר 2 גבעתיים     050‐6898466 050‐84210

24692 גילה יובל אלוני 25246265   קדיש לוז 17 חיפה     048326219/0544431890

24693 מרים שנער 7197445 yacovs@amdocs.c המיסדים 9 נתניה 42290   09‐8827433 054‐76284

24694 מרים שנער 7197445 yacovs@amdocs.c המיסדים 9 נתניה 42290   09‐8827433 054‐76284

24695 אורן קאפח 27385194 orenkapah@gmail האורן 28 קרית אונו     544279099

24696 אורן קאפח 27385194 orenkapah@gmail האורן 28 קרית אונו     544279099

ח.פ427706מדרשת יעוץ24697     רבינוביץ 33 קריי ירושלים     0774330860/0525994249

24698 דוד לוריא 56614365 louria@arava.co.il מושב חצבהמושב חצבה 86815   86581439 5.47E+08 86581949

24699 אלחנן בן סירה 2.01E+08   ניר עציון דואר חוף ה    

24700 עומר דור 43043181 omeroso@walla.c חיים שרף 4 ראשל"צ     523773063 5.03E+08

24701 עומר דור 43043181 omeroso@walla.c חיים שרף 4 ראשל"צ     523773063 5.03E+08

24702 ריקי דור 51745917 tepeeik@walla.co. גבעתי ראשל"צ     39507051

24703 ריקי דור 51745917 tepeeik@walla.co. גבעתי ראשל"צ     39507051

24704 יפעת בורשטיין 33943440 yifatbu@gmail.comמלצ'ט 24 כניסה תל אביב ‐   544566732

24705 מלי זיני 22708820 mali@net‐aye.co.i עמק דותן 5א כפר סבא     544574582 5.07E+08

24706 טארק כבהא 59437103 tarekkabaha@gma ראשי אום אל קוט 37857   576328877 46255183

24707 מיכל יזרעאלי 24834434 michaliz0@walla.c שיר השירים אלקנה     39063783 5.48E+08

24708 גלינה בונדרב 3.19E+08 kam2501@gmail.c ארבל 17 כרמיאל     525551876 49582251

24709 דודי דיין 53514188 davi2468@gmail.cהצדף 14 ראשלצ ראשלצ 75437   543050558 39622260

24710 אלי אגנצי 54859814 elihai101@walla.c חוט השני 44 מעלה אדומ 98501   528415442 5.06E+08

24711 דייגו מש 66160250 diego.mesch@gma יונה 1 רמת גן 52376   505759793 5.47E+08

24712 דולי וולברום 4850285 wolbrumg@gmail. קרן היסוד 9 רמת השרון 47248   03‐5491435 050‐69665

24713 ליאוניד חליף 3.04E+08 lionid@walla.co.il שקצר 20 חדרה 38495   547592656

24714 lilach sapir 28694016 lilach.sapir@yahoo3 טשרניחובסקי הוד השרון     054‐9492828

24715 lilach sapir 28694016 lilach.sapir@yahoo3 טשרניחובסקי הוד השרון     054‐9492828

24716 דבורה שנקולבסקי 5197736 ezri10@gmail.com גבעת שאול 32 ירושלים 95477   26515252

24717 דבורה שנקולבסקי 5197736 ezri10@gmail.com גבעת שאול 32 ירושלים 95477   26515252

24718 ברק רוני 55633358 broni@mof.gov.il שד הרצל 72 ירושלים     0506208009/025317472 26525751

24719 אלכס גייחמן 3.06E+08 sgeichman@2000eמושב גיאה הגיא       0547881463/2

24720 רותם ימניצקנטע 32921686 neta@silverbyte.c יותם 41 חיפה 34675   544462067 5.44E+08

24721 מאיר חדאד 3.09E+08 shabat.breslev@g44 פרדס רימונים כוכב יעקב 90622   054‐8429006 073‐72737 02‐9978115

24722 אלכסנדר בטקיס 3.12E+08   שפרינצק 12/11 פתח תקוה     0545707081/48

24723 דני מנקס 22402333 menkes@netvision המחתרת רמת השרון 47203   545422302 35407966

24724 יחיאל אטיאס 37031978   השופטים 28/6 תל אביב     0547654368/0547297777

24725 אורי רגב 50725563 uriregev@gmail.co האומן 24 ירושלים     775304131 5.48E+08

24726 רון אל‐חי 59106682 ronel‐hai@013.ne המורג גן‐יבנה 70800   528358034 5.25E+08 7.76E+08



24727 גלית מאייר 58416199 galitdc@gmail.com נרקיס מושב עמיק     523556594 46180307

24728 קובי פרוידנברגר 27455427 kobyf12@gmail.co טלכסנדרוני 14 רמת גן     054‐3161718

24729 רועי סהר 32905150 roy@rassco.co.il מושב ארוגות       050‐7954984‐052‐4665775

24730 מאיר לוי 28814218 meir_levi@hotma מבצע הראל ראשון לציון     054‐3339082

24731 פריבמן חורשנועה 32436966 oronitali@yahoo.c 0 מעיין צבי 30805   052‐3863381

24732 פריבמן חורשנועה 32436966 oronitali@yahoo.c 0 מעיין צבי 30805   052‐3863381

24733 איגור בזנר 3.14E+08   יוהנה זבוטינסקי באר שבע     0523218209/0523888120

24734 איה וייצן 21781091 shaygo@hotmail.c העצמאות כפר אז"ר     054‐8199099

24735 מירב רפאל 24556847 meravr@012.net.i זלמן שזר 3 הוד השרון     506299996 5.03E+08

24736 כורש בלחני 13514328   הר דפנה 51 סביון     0506688576/

24737 רן ברק   28486470 ranbarak@gmail.c למדן 8 תל אביב     052344544

24738 מיכאל אסטל 8249161 mikastel@gmail.co26 רח משאבים הוד השרון     052‐5343574‐052‐8299664

24739 בינימין גואטה 51142933   משמר הירדן 29 ראשון לציון     050‐5872425‐03‐9650254‐05 03‐9253273

24740 מלי סרגה 40574287 mali369@walla.co שלום שבזי 28 דימונה 86000   773434323 5.48E+08

24741 מלי סרגה 40574287 mali369@walla.co שלום שבזי 28 דימונה 86000   773434323 5.48E+08

24742 ofer krant 29275690 uv515@iec.co.il kfar baruch kfar baruch 36584   523351683 5.77E+08

24743 נטלי ס            

24744 נטלי סוסקין 3.04E+08 soskin.natali@gma יערות 8 חיפה     578141492 5.09E+08

24745                

24746 יעקב ארנון 71603856 yacovarnon@walla כנרת 48 אשדוד 77700   08‐8556882 052‐42382

24747 יעקב ארנון 71603856 yacovarnon@walla כנרת 48 אשדוד 77700   08‐8556882 052‐42382

24748 קטי פן 15149859 penn@actcom.co. כרם מהר"ל ד.נ .חוף הכ     545822955

24749 ציון סיפורן 56150469 ZION.SIPOUREN@ מניה שוחט פתח תקווה 49711   542405222

24750 ציון ספורן 5615469 zion.sipouren@gm מניה שוחט 4 פתח תקוה 49711   542405222 5.45E+08

24751 גיל שדה 25331281 gilsadeh@netvisio צהל 100 קריית אונו     37361020 5.28E+08

24752 ויקטוריה צרנוגלז 3.05E+08 vikont_99@walla. שער הגיא 24 אריאל     528631894 5.46E+08

24753 גיא מגיד 27296334 guy.magid@gmail המלך כורש 8 תל אביב     052‐4777442

24754 אבשלום שגיא 2729349 avshis@netvision.תל נוף שיכון משפ תלנוף     0544973361/

24755 ערן ברימן 25520842 ebriman@yahoo.c37 ועידת קטוביץ תל אביב 62304   054‐5225313

24756 ערן ברימן 25520842 ebriman@yahoo.c37 ועידת קטוביץ תל אביב 62304   054‐5225313

24757 ליאת ברץ 53993069 liatbaratz@bezeqi בן סירא 9 תל אביב     0522404335/036023737

24758 רוברט קריספ 3.32E+08 crisp@artslink.co.z תמוז 14 אשדוד )אזו     052‐4502427 077‐42615

24759 אסנת שירן 5621073 shelev@netvision. המיסדים 1 רמות השבי     0544‐686867‐09‐7435152

24760 ששון אליהו 42042614   צור 45 קיבוץ מעיין     052‐4416639‐077‐2072016

24761 אוניל ברוש 59840322 broshy@zahav.net רמברנדט 30 תל אביב     522674041

24762 אוניל ברוש 59840322 broshy@zahav.net 30 רמברנדט אביב תל 522674041

24763 אריאל גרומן 65953804 gromanariel@gma הגאון אליהו רמת גן     052‐4453255

24764 מוטי לוי 50571033 lmoti88@gmail.co קיבוץ בית ניר 79560   505706640 86874488

24765 יונתן גולדין 15122906 pajara_g@netvisio ארבע ארצות 8 תל אביב     35243808 5.49E+08

24766 Oleg Freylafert 3.17E+08 oleg.freylafert@gohaodem 12 Hod Hasha 45350   544990692

24767 קסיס אסטל 3.29E+08 ekssis@yahoo.fr יהושע בן נון 51 תל אביב     0548166489/035613473

24768 אוהד סנדלר 36864825 ohad@aromabar.n השומר 15 רמת גן     545200280

24769 אוהד סנדלר 36864825 ohad@aromabar.n השומר 15 רמת גן     545200280

24770 גלעד חבר 25530833 gilad.haver@gmai העצמאות 26 ראש העין     545615006 5.42E+08

24771 רחל ברק 58622325 vedat42@walla.co5 מסילת העולים חולון 58586   546232003 5.06E+08

24772 דני גנטיוק 3.03E+08 dani007gnl@gmai רביבים 35 הרצליה 46240   504441239

24773 דני גנטיוק 3.03E+08 dani007gnl@gmai רביבים 35 הרצליה 46240   504441239

24774 דרור בשן 56567183   בר כוכבה 20 שמ נס ציונה     545405119 89404077

24775 צבי כהנא 56827926 zvik1@013.net בן ציון לאון 19 פסגת זאב     544268886 5.44E+08

24776 אמנון בוחניק 22425920 amnony@gmail.co קיבוץ מרחבתא דואר 130 19100   507366151

24777 לימור חיימי 29696291 limor5451@bezeq לנקולן 13 חיפה     508668358 48260419

24778 תומר סבריאגו 36039493   יגאל אלון 9 חיפה     543339554

24779 מנואל אוזל 37540135 manoel1@ynet.co מודיעין אלעזר 90942   528333152 25651208 25651232

24780 מנואל אוזל 37540135 manoel1@ynet.co מודיעין אלעזר 90942   528333152 25651208 25651232

24781 אראלה שריפיה 58291238 erellashar@walla.c עין גב 26 גבעת אלה     546608205

24782 אראלה שריפיה 58291238 erellashar@walla.c עין גב 26 גבעת אלה     546608205

24783 אהוד איתם 53885778   רקנטי 1 תל אביב     544986165 35452222 207 חדר
24784 קלילה הרשקו 2276565 klilah@hadassah.o שי עגנון 19 ירושלים     050‐4048343‐050‐4105099

24785 אריק רוחמן 3.07E+08 arikr@assuta.com כלנית 3ב אשדוד 77574   052‐6024139

24786 יגאל שושטרי 56612872 yigal@smartchip.c8 הרב קולונימוס ירושלים     02‐571252

24787 מירי בובלין 36002038 bublilmiri@walla.c6 שלמה סוקלסקי באר שבע     050‐8288886‐050‐5889977

24788 שימחון מיכל ודב 52928546   אברהם שרון 13  ירושליים     054777350/01

24789 אילן כהן 22532170 ilan@cts.co.il עמק אילון 22 תל אביב     054‐7712316

24790 איגור גרינפלד 3.14E+08 greenf@012.net.ilיהלום 191 כניסה נעלה     547577291 5.48E+08

24791 יעקב פומרנץ 36384311 israel0808@walla. החצוצרה 15 מעלה אדומ     577582169

24792 משה ארפי 24109340 moshe.arfi@kodak רבן גמליאל 10 נתניה 42239   98320903 5.26E+08

24793 משה ארפי 24109340 moshe.arfi@kodak רבן גמליאל 10 נתניה 42239   98320903 5.26E+08

24794 יאיר אדלשטיין 52050820 yairad@013.net הסחלב 21/3 חיפה     523823711 5.07E+08

24795 לב גולדנר 3.04E+08 le17go@gmail.com התזמורת 32 ראשון לציון 75562   050‐7922595 03‐520328 03‐5290021

24796 לב גולדנר 3.04E+08 le17go@gmail.com התזמורת 32 ראשון לציון 75562   050‐7922595 03‐520328 03‐5290021

24797 איציק דקל 22918338 itzikd2@gmail.com קרני שומרוןהאורנים 44855   09‐7920224 057‐81916

24798 עמית גנסין 39528187 amitgnessin@hotm2 דורות ראשונים ירושלים 94625   545491551

24799 יוכי גנסין 55623904 amitgnessin@hotm2 דורות ראשונים ירושלים 94625   545491551

24800 בס זמיר 15157480 bethdzamir@gma פרדס חנה כהקשת 22 37079   526303035 04‐637988

24801 בס זמיר 15157480 bethdzamir@gma פרדס חנה כהקשת 22 37079   526303035 04‐637988

24802 יוכי גנסין 55623904 amitgnessin@gma2 דורות ראשונים ירושלים 94625   545491551

24803 עמית גנסין 39528187 amrajer@one.co.i2 דורות ראשונים ירושלים 94625   545491551

24804 עינת ניצן 57476624 einatnd@gmail.co אדיר 64 ראש העין 48612   03‐9012438 054‐20604

24805 עינת ניצן 57476624 einatnd@gmail.co אדיר 64 ראש העין 48612   03‐9012438 054‐20604

24806 עוזי קטן 23017676 uzikatan@015.net אביגדור המאירי חיפה     528907530

24807 רן אבידור 27382282 ran@avco.co.il הגלים 7 נס ציונה     050‐7613777

24808 אלכסנדר אלטוחוב 3.21E+08 negeval@gmail.co טרומפלדור 6 ראשון לציון 75274   548058118



24809 אלחן אלייב 3.24E+08 gibor5@gmail.com האלונים 12/33 נתניה     545900119 5.46E+08

24810 מרינה דומברובסק 3.21E+08   מעלות תרשעליית הנוער 1     054‐5248988‐072‐2127484

24811 זאב מייבום 51904829 meiboom@netvisi יקנעם מושבגבעת המגדל 20600   04‐9894220 054‐63311 04‐9894220

24812 זאב מייבום 51904829 meiboom@netvisi יקנעם מושבגבעת המגדל 20600   04‐9894220 054‐63311 04‐9894220

ח.פ836415גן כמו במוש24813 22708713   זבולון 31 גדרה     546911866 5.42E+08

24814 אילונה בלגה 3.05E+08 ilona__@walla.com נווה רעים 15 רמת השרון     528897766 35400129

24815 דינה שיבלי 33911595 dinashibli@hotma הח"יל 74 ירושלים 97891   506245302

24816 דינה שיבלי 33911595 dinashibli@hotma הח"יל 74 ירושלים 97891   506245302

24817 יואל בלט 65019283 yoel_blatt@yahoo פנחסי3 פתח תקוה 49503   544444415 57817800 39308322

24818 רחל פנחסי 54497532 rachelp2@walla.co עין צין 3 להבים     052‐3542798‐08‐6440527

24819 דינה שיבלי 33911595 dinashibli@hotma החיל 74 ירושלים     506245302 5.23E+08

24820 אבי טויזר 24265456 twizer.a@012.net6 כניסה הר חרמון אשדוד     08‐8679494‐0544‐500560

24821 Aliza Cohn 15510332 azcohn@hotmail.cHavradim 8 Ginot Shom 44853   09‐7929013

24822 לירן אלפרין 27111459 nypdx@nana10.co יוחנן הסנדלר 7 ראשון לציון     543075567

24823 לירן אלפרין 27111459 nypdx@nana10.co יוחנן הסנדלר 7 ראשון לציון     543075567

24824 יורם)מרשם אוהב ציון 24880148 yoramotz@gmail.cמושב אמציהמושב אמציה דוא 79365   526071313 5.26E+08

24825 משה פינגרהוט 58141672 moshe@isrcorp.co שיבת ציון 19 אפרת     050‐8501414

24826 לירון רודבסקי 31549678 liron.rodavsky@gmמשה שרת 60 א קרית חיים     543552383 5.46E+08

24827 מיכאל פטרשקו 52979390 micha_p5@walla.c זלמן שניאור 12 חיפה     524804823 7.76E+08

24828 דויד רביבו 51620722   הרצל 46 טירת כרמל     774247089 5.24E+08

24829 עופר שיזף 24050932 ofer@shezaf.com קיבוץ יפתח       054‐4431119‐074‐7011107

24830 רינת בראון 31846009 rinatba0@gmail.co יצחק רבין 16 חדרה 38249   509228020

24831 איתי מימון 33291774 itay@LatiumCapitaנחלת ז'בוטינסקי בנימינה 30500   052‐3918310

24832 איתי מימון 33291774 itay@LatiumCapitaנחלת ז'בוטינסקי בנימינה 30500   052‐3918310

24833 עאמר הייבי 3.01E+08 hammerh@gmail. השבעה 203/14 צפת 13233   544498155 46821016

24834 עאמר הייבי 3.01E+08 hammerh@gmail. השבעה 203/14 צפת 13233   544498155 46821016

24835 יוסף אלסטר 955644   סירקין 34 גבעתיים     36736376 5.07E+08

24836 אתי חיון 55552749 etihayoon@nana.c בורכוב 29 רעננה     506965820 97450181

24837 יוסי אביטן 68352079 autohite@zahav.n דבורה הנביאה אשדוד     08‐8522302 5.44E+08 88565834

24838 רביד נאורי 2.03E+08 treandi@gmail.com חיים בר לב 48 מודיעין    

24839 רביד נאורי 2.03E+08 treandi@gmail.com חיים בר לב 48 מודיעין     545791723 89711311

24840 עמרי פולק 21557871 omri.polk@gmail.c  מושב חיבת     546582019 5.28E+08

24841 חנה פורבס 15408834   בר כוכבה 4/3 הרצליה     506216442 99571791

24842 גד קרוקר 54884614 gadicrawcour@gm מבשרת ציוןראשונים 9 90805   506284212

24843 גד קרוקר 54884614 gadicrawcour@gm מבשרת ציוןראשונים 9 90805   506284212

24844 גלעד סולומון 65920449 gilad‐so@zahav.ne ויתקין נתניה 528907639

24845 גלעד סולומון 65920449 gilad‐so@zahav.ne ויתקין נתניה     528907639

24846 אופיר גולן 34527259 tygger@gmail.comמשעול הסביונים כרמיאל     544758389

24847 אופיר גולן 34527259 tygger@gmail.comמשעול הסביונים כרמיאל     544758389

24848 קובי מנדה 66464918 kmvideo4u@gmai דוד אלעזר חולון     526555375

24849 קובי מנדה 66464918 kmvideo4u@gmai דוד אלעזר חולון     526555375

24850 igor buturlin 3.23E+08 igorb45@walla.co עפרוני 18 כפר סבא 44246   526965425 97664066

24851 מיכאל בריגר 12345678 michael_briger@h       

24852 איריס וולפוביץ 2E+08 irisw9@gmail.com מצפה 3 גבעת זאב 90917   02‐5730333 5.24E+08

24853 יוני אלמוג 43461557 yonialmog@gmail מבשרת ציוןהראשונים 21 90805   508374783

24854 לילך וידל 43461557 yonialmog@walla. מבשרת ציוןהראשונים 21 90805   508374783

24855 גדעון שפיר 16340424 shafir19@bezeqin קק"ל 19 גבעתיים 53237   03‐6737261 052‐29045

24856 גדעון שפיר 16340424 shafir19@bezeqin קק"ל 19 גבעתיים 53237   03‐6737261 052‐29045

24857 יונתן וינקלר 2.05E+08 Yonijhw@hotmail. האחווה 2 נתניה     524615519 98338086

24858 יחיאל סבג 32081556 simo72@walla.co  אליהו בית צורי ירושלים     505560812

24859 עדנה פרס 3048543 ednapress@gmail ויצמן 16 כפרסבא 44247   09‐7426013 5.24E+08

24860 עדנה פרס 3048543 ednapress@gmail ויצמן 16 כפרסבא 44247   09‐7426013 5.24E+08

24861 נח מעוז 440099 maoznoah@yahoo האחים להרן ירושלים 97279   25861925 5.03E+08 26780459

24862 נח מעוז 440099 maoznoah@yahoo האחים להרן ירושלים 97279   25861925 5.03E+08 26780459

24863 לואיס שטרן 11231669 udistern@hotmail אין מושב מנוף 20184   777998654 5.45E+08

24864 איתי אבידור itai_a@01 itai_a@012.net.il משה סנה 2 רעננה 43728   544330131

24865 אמיליה גוטליב 3.07E+08 egotliv@shamir.or לא מזוהה קיבוץ שמיר 12135   050‐4441091

24866 אמיליה גוטליב 3.07E+08 egotliv@shamir.or לא מזוהה קיבוץ שמיר 12135   050‐4441091

24867 אמיליה גוטליב 3.07E+08 egotliv@shamir.or לא מזוהה קיבוץ שמיר 12135   050‐4441091

24868 אמיליה גוטליב 3.07E+08 egotliv@shamir.or לא מזוהה קיבוץ שמיר 12135   050‐4441091

24869 אילנה קמארה 55101707 ilanakamara@gma מוצקין 34/3 רעננה 43314   544849297

24870 אילנה קמארה 55101707 ilanakamara@gma מוצקין 34/3 רעננה 43314   544849297

24871 רודי שפירא 69132538 drshapir@zahav.n רחל ונחום 4 פתח תקוה 49733   545933933

24872 ישראל קליין 2087203 klein.family.mail@ חזון ציון 7 ירושלים 96310   02‐6524367 052‐38471

24873 ישראל קליין 2087203 klein.family.mail@ חזון ציון 7 ירושלים 96310   02‐6524367 052‐38471

24874 אברהם יצחקיאן 61275913 izavi1982@gmail.c מבשרת ציוןהפלמ"ח 90805   506534413 5.09E+08

24875 מואיז לניאדו 39613542 moize@014.net.il מודיעין 26 הוד השרון 45246   546321482

24876 לאוניד גרברניק 3.21E+08 leonid.grabarnick@ יקנעם עליתהערבה 5/2     544678057

24877 Rephael ambellucco 2.1E+08 cfcreation@walla. הארי 39 נתניה     98851483 5.25E+08

24878 נאור אלקיים 36201036 elnaor@gmail.com דמארי 9 ראשון לציון     542638853

24879 יפה רחמים 54003769 poki86@Walla.com הולנד עפולה 18371   775500152 5.1E+08 46527750

24880 לאוניד גרברניק 3.21E+08 leonid.grabarnick@ יקנעם עליתהערבה 5/2     0544678057/8

24881 יורם ילון 3309556 yalony@gmail.com קיבוץ יחיעם       052‐3750026‐04‐9856886

24882 חני סברו 25229816 hanis@tnuva.co.il אבידן שמעון ראשון לציון     052‐6016250

24883 חני סברו 25229816 hanis@tnuva.co.il אבידן שמעון ראשון לציון     052‐6016250

24884 ארז פוגל 40625105 erezfo@gmail.com מגדל העמקנחל הצבי 16 23049   054‐6912000

24885 ארז פוגל 40625105 erezfo@gmail.com מגדל העמקנחל הצבי 16 23049   054‐6912000

24886 זאב גוטיאן 60814647 gotz501@walla.co תבור 96 נצרת עלית 17000   523487029

24887 זאב גוטיין 60814647   סביון 18/5 נצרת עילת     523487029 5.22E+08

24888 גבי אברהם 54540323 nehamaav@netvis ברקת בית חנניה 37807   524456121

24889 דליה דרעי 7644784 yoram7777@walla אבני החושן 6 רמת גן     057‐2502689‐054‐6845846

24890 גל מזרחי חני סברו 25229816 hanis@tnuva.co.il אברמוביץ 6 ראשל"צ     526016250 36904750



24891 מילי סיני 9376898   הכרמל 15/1 אור עקיבא     46362207 5.23E+08

24892 אבי לוי 34905778 avil78@gmail.com8/6 שד 'ירושלים רמת גן     509682255 5.44E+08 36999845

24893 אבי לוי 34905778 avil78@gmail.com8/6 שד 'ירושלים רמת גן     509682255 5.44E+08 36999845

24894 חן יוסף 6753644 henyosi1@bezeqinאלקבץ 5/6 נאות ראשל 75774   39521074 5.45E+08

24895 מועלם אליהיהודית 30636831 alia58@netvision. פייר בונר קרת אתא 28265   502877877 46794178

24896 אלון צבי 33294018 metrx111@gamil.c" המרפא 6 )בניין ירושלים     054‐7761215

24897 טום וינברגר 13740964 tomwein@gmail.c וודגווד 5 ירושלים 93108   25637319 5.46E+08 25678579

24898 טום וינברגר 13740964 tomwein@gmail.c וודגווד 5 ירושלים 93108   25637319 5.46E+08 25678579

24899 עופר ציפרוט 28615359 yakir199800@wal ההסתדרות בת‐ים 59497   774008183 5.06E+08

24900 גבריאל קידר 9185968 gabiked@gmail.co אביגיל 16 חיפה 34674   04‐8252370 054‐45057

24901 גבריאל קידר 9185968 gabiked@gmail.co אביגיל 16 חיפה 34674   04‐8252370 054‐45057

24902 הילל חודק 58712085 shirelshushan@gmעליית הנוער 47 א גבעתיים     054‐2259594‐0722‐369141

24903 גדעון שפיר 16340424 shafir19@bezeqin קק"ל 19 גבעתיים     0522904575/ 36737261

24904 רבקה כהן 54564455 cohen.zach@gmai בית שמאי 4 רמת השרון     052‐27796

24905 יצחק פרוכטמן 10149581 itzickf@gmail.com חמדייה 4 ראשון לציון     050‐6894684‐03‐9523227

24906 לוי וגדעון מרטה 3344975   ברזיל 5 רמת אביב     522204525 5.05E+08

24907 רונית בר עקיבא 33049412 ronit.barakiva@gm ש"ץ תל אביב     054‐5750120

24908 אייל מימון 27347046 mymons@gmail.co יצחק שדה 21 קרית טבעון 36080   052‐6146580 052‐61465 1534‐9982427

24909 רפאל גיאמבלוקו 2.1E+08 cfcreation@walla. הארי 39 נתניה     98851483 5.25E+08

24910 ריצארד גרוס 11511649 ergross@gmail.co טרומפלדור 23 חיפה     544688330 7.37E+08

24911 קתיה ליטבק 3.07E+08 katialitvak@gmail. בן צבי 23 פתח תקוה     0544‐997873‐0546‐417354

24912 גלינה רובסקי 3.09E+08 arobsky@gmail.co ירדן 25 נצרת עלית     46012424 5.48E+08

24913 אלדד רודך 2.04E+08 eldadru@gmail.co שדה יעקב שדה יעקב'    

24914 אולגה איבקוב 3.24E+08 olga.lang@gmail.c דרך עכו 174 קריית ביאל     052‐8089356

24915 דויוד סלמן אפרים 45139144   תשרי 13 )שכונת תל אביב     36876070 5.03E+08

24916 יואב זאבי 50652056 yoav164@barak.n הפסגה נופית 36001   507208008 04‐993007

24917 יואב זאבי 50652056 yoav164@barak.n הפסגה נופית 36001   507208008 04‐993007

24918 יואב זאבי 50652056 yoav164@barak.n הפסגה נופית 36001   507208008 04‐993007

24919 יואב זאבי 50652056 yoav164@barak.n הפסגה נופית 36001   507208008 04‐993007

24920 אידה יוסף 55095 yossefida@gmail.cההגנה 13 )בית כ ירושלים     050‐2052800

24921 אריה בן דויד 3396090   הדקל 4 פרטי     507451619 98941676

24922 אלי כהן 50368331 elco2@walla.co.il נחל חילזון ניצן  ‐2 79297   545685040 86847272

24923 צבי שירי 48216352 zvi_shi@netvision עליזה בגין ראשון לציון 75765   777840170 5.45E+08

24924 אנה גולד 3.04E+08   בן יהודה 68 תל אביב     528717551 5.25E+08

24925 אילון בוטל 33532730 eilonbt@gmail.com עציון 17 רמת גן 52383   052‐6608072

24926 שמרית רוקח 66469057 rshimrit84@gmail 6029 שיר נווה עלי 44828 526366515

24927 שמרית רוקח 66469057 rshimrit84@gmail נווה שיר 6029 עלי 44828   526366515

24928 יפה רחמים 54003769 shira@gmail.com הולנד 6 א' עפולה     050‐9817951 077‐55001

24929 בתיה פיליפס 2E+08 phillipsdb7@gmai סולם יעקב 5 ירושלים     02‐5716175 5.48E+08

24930 מיכאל שולקין 3.21E+08 nm13@013.net רוזנסקי 19 רחובות     052‐6762976‐052‐6145130

24931 טדי פריד 69779296 teddi@012.net.il א.צ .גרינברג חיפה 34757   052‐5773102

24932 טדי פריד 69779296 teddi@012.net.il א.צ .גרינברג חיפה 34757   052‐5773102

24933 יאמן יעקוב 37483104 yamenyaacoub@galenbi 97 חיפה 35665   508890052 5.07E+08

24934 יאמן יעקוב 37483104 yamenyaacoub@galenbi 97 חיפה 35665   508890052 5.07E+08

24935 סלביה שרון בקירלי 12581823 sbakirly@walla.co קנאים 4 מיתר     548116976

24936 Tzahi David 38446344 Tzahidavid@bezeqAykev Reshon le Z 75497   39514588 5.24E+08 0

24937 אריק רוחמן 3.07E+08 arikr@assuta.com הכלנית 3 ב אשדוד     526024139 5.42E+08

24938 זאב מרון 318121 zmron@walla.co.i/1 מבא השיקמה גבעת זאב     25362138 5.44E+08

24939 's 's 22'222222 s@s.c'om '123       12342341

24940 f s 1.23E+08 eldad'ru@gmail.co' '     ''''

24941 נילי גרשט 53290136 eligersht@gmail.co האירוס 14 הוד השרון     054‐5484848‐054‐7717132

24942 פנינה רדט 3785268 eligersht@gmail.co האירוס 16 הוד השרון     052‐4707656‐09‐7427422

24943 אבי גלאון 27279090 avi_shmrit@walla מעלות תרשאתרוג 33 א'     04‐9973222‐052‐4291880

24944 דרור מטלון 23001951 matalon6@bezeqi דרך יתיר 116 מיתר 85025   507117008

24945 שמוליק ליבנה 28019024 shlivne1@walla.co הקשת 4 קרית אונו 55401   054‐4744861 03‐635209

24946 עבד ניגם 26385294 optikal99@walla.c הרצל 71 א בת ים     507976841 5.04E+08

24947 מרים רוס 3.18E+08 papaya@xs4all.nl מנדלי28 תל אביב     054‐7874040 054‐78730

24948 מרים רוס 3.18E+08 papaya@xs4all.nl מנדלי28 תל אביב     054‐7874040 054‐78730

24949 טדי פריד 69779296 teddi@012.net.il אור צבי גרינברג חיפה     525773102 48342543

24950 עמית פולק מטלון ושות 5.57E+08 o_brosh@apm‐law יצחק שדה 17 תל אביב     542322694 5.23E+08

24951 נתן וילנר 54964796 natan@esrubber.c הרימון 15 נורדיה     052‐3795062 09‐861642

24952 Tanya Gilyadov 3.17E+08 tanyavid@gmail.coEfraim Zur 38 Ashkelon     542137691

24953 שמעון קוצ'ינסקי 2496891 shimonk5@bezeq אחד העם 4 הרצליה 46385   99550613 052‐55313 1E+09

24954 שמעון קוצ'ינסקי 2496891 shimonk5@bezeq אחד העם 4 הרצליה 46385   99550613 052‐55313 1E+09

24955 רחל חימי 68121383 morx@netvision.n הברושים 1      

24956 מרים רוז 3.18E+08 papaya@xs4all.nl מנדלי מוכר ספרי תל אביב     547873030 35257218

24957 רחל חימי 68121383 morx@netvision.n מגדל העמקהברושים 1     050‐4557767‐046541812

24958 אורן איזנשטיין 32788507 oreneiz@yahoo.co12 אלכסנדר ינאי תל אביב     542444317 36951900

24959 גיל יששכר 61001038 gil@radbiomed.co הברזל 27 תל אביב     545486298 37684971

24960 ניצן עמר 23763261 amaran@012.net. הגיתית 9 ראשון לציון     578187070 5.23E+08

24961 אהרון סלמן 51775807 sahron005@nana. סוקולוב 23 נהריה 22421   49921736 5.29E+08

24962 אהרון סלמן 51775807 sahron005@nana. סוקולוב 23 נהריה 22421   49921736 5.29E+08

24963 אייל פקר 38664512 eyal.pecker@gma נעמי חיפה 34405   505956788

24964 אייל פקר 38664512 eyal.pecker@gma נעמי חיפה 34405   505956788

24965 יניב פרידון 27295393 freedon@netvisio אגס 4 אשדוד     546262996

24966 יניב פרידון 27295393 freedon@netvisio אגס 4 אשדוד     546262996

24967 תומר קשיוב 40690729 tomerkvs@gmail.c יהודה הלוי 27 פתח תקוה     525664568 5.24E+08

24968 אורטל דומר 58134792 ortalcompany@waאהרון קציר 6 שכ באר שבע     526056577 5.26E+08

24969 מרכז יום שילה כרמל 9.1E+08 erica@shilo.co.il שושנת הכרמל 7 חיפה     48107928 5.09E+08

24970 משה קרונפלד 24248957 moshek@renmor. ליפשיץ פתח תקווה     545447213

24971 edge.bi514 איתי לויטן 27322460   הרצליה פיתגלגלי הפלדה 6     99509286

24972 נאור אלקיים 36201036 elnaor@gmail.com דמרי 9 ראשון לציון     542638853 39644433



24973 ולד נובוסלסקי 3.1E+08 vlad.nov.27@gma התפוז 33 נשר     543206015 5.43E+08

24974 עזר שפיר 22200513 shafirem@013.netאין שמות רחובות אשחר ,ד"נ 20196   04‐6778798 052‐38265 04‐6778798

24975 שלום סרי 224543 sros2468@walla.c/1 אליעזר קשאני ירושלים 93806   02‐6720791

24976 אירית דהן 36549574 irit_ram@walla.co מושב רם‐און רם‐און     502448100

24977 ניר קוסטיקה 53225611 dod50@walla.com קרן היסוד 17 בת ים     35513945 5.06E+08

24978 אלי מור 3.06E+08 elimor7@walla.co מודיעין‐מכבנחל עיון 2 71703   508803093 35182597

24979 אלי מור 3.06E+08 elimor7@walla.co מודיעין‐מכבנחל עיון 2 71703   508803093 35182597

24980 ברוך גיגי 69908127 giba3@walla.com קבוצת אברהם 5 אלון שבות 90433   525456000 29932105

24981 ברוך גיגי 69908127 giba3@walla.com קבוצת אברהם 5 אלון שבות 90433   525456000 29932105

24982 שרון בירקמן 34778134 sharon.bir@gmail. האיכרים 5 אזור     543050972

24983 גבריאל קידר 9185968 gabiked@gmail.co אביגיל 16 חיפה     48252370 5.45E+08

24984 דידו דעדוש 3.03E+08 efrat@dido.co.il הנרקיס 1 פרדס חנה     542278771 46378760

24985 דוד יצחקיאן 11162633 d_eshaghian@hotהאחים סמילצ'נס ראשון לציון     052‐4848974‐054‐4935791

24986 יוסי הורוביץ 22084479 yhorovitz@gmail.c גבעת שמואהרימון 54403   506292088

24987 ברכה כתר 6913404 dlstkp@gmail.com הרב הרצוג קרית מוצקי 26371   04‐8714387 050‐99096 04‐9880654

24988 ברכה כתר 6913404 dlstkp@gmail.com הרב הרצוג קרית מוצקי 26371   04‐8714387 050‐99096 04‐9880654

24989 צילה משה 58145897 zila126@gmail.com מושב עמקהמס '42 25253   549986662

24990 צילה משה 58145897 zila126@gmail.com מושב עמקהמס '42 25253   549986662

24991 ברכה כתר 6913404 ketter89@netvisio הרצוג 5 קרית מוצקי     48714387 5.02E+08

24992 יוסי דניאל 25775461 dabyossi@zahav.n מקס שיין 12 רחובות 76666   508101087 5.78E+08

24993 יוסי דניאל 25775461 dabyossi@zahav.n מקס שיין 12 רחובות 76666   508101087 5.78E+08

24994 יאיר קורן 34292136 yair.koren@.com יהלום 16 זיכרון יעקב     548021280 5.48E+08

24995 אסתר בן עזרא 55858385 estherb@bezeqint15 הרצליה )שכאריה לב יפה     050‐4014717‐054‐7239910

24996 עומר אמיתיי 60602364 omeramitai@gma גשר הקיבוץ גשר הזיו קיבוץ     523432344 5.25E+08 עינת
24997 עומר דורון 3.12E+08 omerdor0@gmail. חלוץ 26 ירושלים     504432343 26512214 5.06E+08

24998 שמעון ארמוזה 143164 eyal294@gmail.co1 אברהם פיררה ירושלים     5.78E+08 5.73E+08

24999 אייל גונימן 32244592 eyaljun@walla.com2 יהודה הנשיא חולון     508920228 5.09E+08

25000 אייל גונימן 32244592 eyaljun@walla.com2 יהודה הנשיא חולון     508920228 5.09E+08

25001 ולדימיר אדלין 3.1E+08 finger205@walla.c וולפסון75 נהריה 22314   49512086 5.48E+08

25002 טל סגל 59153999 talseg7@gmail.comנחמיאס שמואל נס ציונה 74058   89403261 5.03E+08

25003 אלעזר יאיר ניסים 3.01E+08 5322939@GMAIL. ארזי הבירה 48 ירושלים     507153636 5.04E+08 25323883

25004 אלעזר יאיר ניסים 3.01E+08 5322939@GMAIL. ארזי הבירה 48 ירושלים     507153636 5.04E+08 25323883

25005 שולמית אור 51310795 shulamit.or@gmai משה סנה 11 כפר סבא 44288   507969679 5.09E+08

25006 שולמית אור 51310795 shulamit.or@gmai משה סנה 11 כפר סבא 44288   507969679 5.09E+08

25007 אורן יובל 33720046 arielayovel@yahoo בר שאול רחובות     528820276 7.75E+08

25008 אורן יובל 33720046 arielayovel@yahoo שאול בר רחובות 528820276 7.75E+08

25009 עפר בינהיים 52371127 binheim@012.net פרדס חנה כאחוזה 19 37075   505457988

25010 עפר בינהיים 52371127 binheim@012.net פרדס חנה כאחוזה 19 37075   505457988

25011 יואב חן 24605651 g.yoavc@gmail.co הזוהר 10 שוהם     544452681 39794726

25012 רחל )אופיר גולן            

25013 רחל )אופיר גולן            

25014 רחל )אופיר גולן            

25015 רחל גולן 67676163 tygger@gmail.comמשעול הסביונים כרמיאל     544758389 5.44E+08

25016 זהבה שש 51944858 zehava@brain10.c כנפי נשרים 24 ירושלים 95464   02‐6553232 26524256

25017 נעמה גלבר 32793275 naymeshg@gmail.מושב בת שמושב בת שלמה 30992   548123046

25018 נעמה גלבר 32793275 naymeshg@gmail.מושב בת שמושב בת שלמה 30992   548123046

25019 ארז טל 32199853 tal.erez@gmail.co חצור‐אשדודאין 60970   546960653 88579498

25020 לביא סטרני 66448317 sternila@gmail.co ברקת 10 שערי תקוה     052‐4448530‐052‐5234506

25021 אלעזר ניסיםח"ב ש.י.ר ג 3.01E+08   ארזי הבירה 48 ירושליים     0504149097/92 5.27E+08

25022 צפריר אמיתי 52064946 zafrira@gmail.comמעלה צביה )ליד       04‐6619076‐0544‐780790

25023 פנחס אפרתי 58305608 rachelefrati40@gm תרפ"ט 13 פרדס חנה     04‐6377411‐052‐7721613‐05

25024 סופי שורץ 14649768 sofish0@walla.comבית נטופה 12 ב כפר סבא     5.23E+08 5.24E+08

25025 שרון פרנק 24911521 sharon73@zahav. מחנה יפה בסיס  חצרים     5.78E+08 089907925/089906453

25026 אורי ברקו 24686537 uri@ordanprint.co 3 ג לייבוביץ גדרה     523721207 5.28E+08

25027 משה סיון 51359008 bar40@bezeqint.n קנרית מושב גילת 85105   89969209 5.45E+08 89969209

25028 ניסים גאטומה 54448550 nisimga@walla.co גפן שקד     504535958

25029 אפרת אלעמרי 28775187 efrata@vision‐ltd.שד קודשי מעלות רמת גן     050‐4424874

25030 יעקובוביץ‐בדנה 25607193 dbudana@gmail.c אביטל 2\14 יוקנעם עילי     49935101

25031 שירן ישראלי 31724875 donybrasko@hotm יובל ערד 89080   522914986 5.1E+08

25032 דוד ארבל 57138018 davidarbel61@wa זבוטינסקי קרית ים 29081   526835644

25033 דוד ארבל 57138018 davidarbel61@wa זבוטינסקי קרית ים 29081   526835644

25034 שירן ישראלי 31724875 donybrasko@hotm יובל ערד 89080   522914986 5.1E+08

25035 אורטל ישראלי 5.11E+08 shiran_israeli1980 יובל ערד 89080   522914986 5.1E+08

25036 שלומי בוסקילה 58221706 osnt12@smile.net ביאליק גן יבנה     578128495

25037 genady vainshtein 3.06E+08 asyav@walla.com כצנלסון ברל 31 פתח‐תקווה 49610   547992471

25038 מאיר יואלי 51614188 maiki.yoeli@gmail אורי לסר 6 תל אביב     543188772 35231993

25039 אבי אביטל 31942113 avital669@walla.c גולומב אליהו 37 באר שבע     052‐6489292 077‐95000

25040 מיכאל קרפמן 3.22E+08 chardash79@mail ירושלים )שכהנפח 243     054‐5271114

25041 גריגורי צימרמן 3.08E+08 zimergro@017.net שלום אש 3 ראשון לציון     054‐4642948‐03‐9624208

25042 אלכס שפירו 3.06E+08 alexsh.net@gmail. עוגב 4 ראש העין     525564285 39014320

25043 רועי מורדוך 66651837 roimordo@smile.n עין עבדת 5 מצפה רמון 80600   578139091

25044 שלמה אסף 23047681 p.rights@gmail.co ההסתדרות חולון     050‐5900300

25045 שלמה אסף 23047681 p.rights@gmail.co ההסתדרות חולון     050‐5900300

25046 ברוך קלאר 28868354 klarb@017.net.il אהבת ישראל 6 חיפה     48663812 5.22E+08

25047 ברוך קלאר 28868354 klarb@017.net.il אהבת ישראל 6 חיפה     48663812 5.22E+08

25048 פליקס גולן 22779169 felix22@013.net אלקחי 22 ירושלים 93807   577795137 5.06E+08

25049 פליקס גולן 22779169 felix22@013.net אלקחי 22 ירושלים 93807   577795137 5.06E+08

25050 אמיר קארו 55600969 amir_k@rad.com סלעית 76 סלעית 45885   97494356 5.02E+08 97494356

25051 אמיר קארו 55600969 amir_k@rad.com סלעית 76 סלעית 45885   97494356 5.02E+08 97494356

25052 אבי טראוב 31783475 avitroub@gmail.coאברהם שלונסקי רעננה     525522981

25053 ניסן פורן 55073795 gal158@zahav.net אהרוני12 רחובות 76281   506234205 5.08E+08

25054 ניסן פורן 55073795 gal158@zahav.net אהרוני12 רחובות 76281   506234205 5.08E+08



25055 יעקב בהרב 43562743 yaki.beharav@gm הולנד חיפה     48258101

25056 יעקב בהרב 43562743 yaki.beharav@gm הולנד חיפה     48258101

25057 ido naishtein 25702556 ido@wilocity.com golan 9 karkur     522897923

25058 ido naishtein 25702556 ido@wilocity.com golan 9 karkur     522897923

25059 אבי ציקווה 61268884 avizic@walla.com חיים בר‐לב רמלה 72530   89240973 5.08E+08

25060 אלכסנדרה בוטנר 3.1E+08 alexandra.botner@ גני‐אביב לודתלמים 25 71452   547289463 08‐920103

25061 אלכסנדרה בוטנר 3.1E+08 alexandra.botner@ גני‐אביב לודתלמים 25 71452   547289463 08‐920103

25062 טלי יפה 28745792 talyayafe@hotmai אלכסנדר פן 16 הוד השרון 45212   548078945

25063 אריה אברמוב 3.14E+08 arje64@gmail.com21 צוקרמן יצחק תל‐אביב 67290   542199723 7.72E+08

25064 תשועה גולדברג 51214757 tshua@walla.co.il חנקין 94 חולון 58339   35593193 5.07E+08 7.79E+08

25065 תשועה גולדברג 51214757 tshua@walla.co.il חנקין 94 חולון 58339   35593193 5.07E+08 7.79E+08

25066 אלכסנדרה בוטנר 3.1E+08 alexandrab@elal.c תלמים 25 לוד     544988118 5.47E+08

25067 כפיר סחר טוב 30437302   האגמון 4 ב חדרה     578121732 46247020

25068 אייל גונימן 32244592 eyaljun@walla.com2 יהודה הנשיא חולון     050‐8920228

25069 הולזה מיכל 30073902 michal.huelse@gm החיננית 2 רחובות     89414834 5.46E+08 5.46E+08

25070 יאנה אירילביץ 3.04E+08 yanka03@walla.coדובב 19 )שכ 'נווה אשקלון     052‐5608611‐08‐6780218

25071 מיכאל זיסמן 3.06E+08 zisman76@gmail.c חניתה 54 חיפה 32443   544514856 37534785

25072 אילן סלוצקי 56055734 ilnadlan@netvisio יקינטון 67 )רמת חיפה     050‐5270007‐04‐8341959

25073 דני ירון 24162075 danny.yaron@gma פנקס 50 תל אביב     547784826

25074 מוטי אוחיון 11741378   בן יהודה 36 תל אביב     5.09E+08 5.28E+08

25075 גנאדי שריץ 3.08E+08 genanya@gmail.co עקיבא רעננה 46222   052‐5401028 09‐745802

25076 גנאדי שריץ 3.08E+08 genanya@gmail.co עקיבא רעננה 46222   052‐5401028 09‐745802

25077 גנדי שריץ 3.08E+08 gennady@blank‐le עקיבא 9 רעננה     97458022 5.25E+08

25078 משה דה לאון 56104573 moshe.de‐leon@s הרצוג 1 קריית אונו     526390003

25079 משה דה לאון 56104573 moshe.de‐leon@s הרצוג 1 קריית אונו     526390003

25080 משה דה לאון 56104573 moshe.de‐leon@s הרצוג 1/1 קריית אונו     526390003 99526603

25081 ישראל טוילי 52128493   תרמו 6 ראשון לציון     503355194 5.03E+08

25082 אמיר סבג 35833672 amir_sa@walla.co   מצובה קיבוץ     49850810

25083 אברהם בר שי 58295619 sigal‐bs@013.net נוף הרים 102 הר אדר     505510495 25333242

25084 מרדכי אדלשטיין 53422598 mordechaie@min האתרוג 2 גן יבנה     057‐775‐9670 5.46E+08

25085 סבטלנה סימנובסקי 3.19E+08 svetsim@gmail.co בציר 88 כרמיאל     49982851 5.25E+08

25086 דניאל ברוכים 56134554 brochim1@walla.cויצמן 48 א /קדוש בת ים 59343   052‐9335615

25087 ילנה דרמנוב 3.12E+08 ilana_i@rambler.r קדושי קהיר חולון     547899876 5.46E+08

25088 כפיר רוזנצויג 1.11E+08 kfir.ros@gmail.com אצל 9א רמת גן     054‐7186686

25089 boris golberg 17241431 boris_go@walla.co אלופי צה"ל 26 חולון     525414157 35592568 37376367

25090 boris golberg 17241431 boris_go@walla.co 26 צה"ל אלופי חולון 525414157 35592568 37376367

25091 צזרה פבונצלו 11709680 cesare@zahav.netצרויה 6 )כניסה ב       054‐5882688‐054‐5882686‐0

25092 ברנר אמנון 5868161   חניתה 14 חיפה נוש     48235394 5.43E+08

25093 אופירה בורשטיין 3.04E+08 ofira.burstein@es מוהליבר 33 ראשון לציון     39660792 5.49E+08

25094 סרגיי סובוטף 3.23E+08 serge410@walla.c דבורה 12 נשר     054‐5395339

25095 פנינה ויסלדר 52357191 swpnina@walla.co‐ מושב תלמי 38812   46376742 5.27E+08

25096 פנינה ויסלדר 52357191 swpnina@walla.co‐ מושב תלמי 38812   46376742 5.27E+08

25097 מדמוני אורי 54870456   גוש חלב 31 קריית ביאל     054‐8028060‐050‐6217036 03‐5756677

25098 משה אלג'ם 3974409 malagem@iai.co.il שנהב 5 יהוד נווה מו     052‐3579162‐052‐5250825

25099 גח גח 40261380 grgml29@gmail.co אלפסי 12 ירושלים     25665254

25100 אשר קומר 55726434 asher.kummer@b8 שלמה מיכואלס ראשון לציון     050‐7409770‐03‐9643019

25101 סימה יוסילביץ 3.04E+08 miss97@013.net.i ניב דוד 21 באר שבע     050‐5548285‐08‐6438240

25102 חייא אשרוב 3.07E+08 Chaim.Asherov@g צונץ 38 תל אביב     054‐6620527

25103 צהלה הורמן 33989989 tsahala.horman@g הברוש 10 תל מונד 40600   528777333

25104 אביעד אחרק 38100012   בית לחם 10 ב קריית אתא     524290756 48435993

25105 אריה ריבנר 8212607 arivner@gmail.com שז"ר 26 רמת גן 52247   03‐6779558 054‐30998 03‐5744261

25106 היני קמיל 14376909   שער הלבנון 2 חיפה     528676031 7.78E+08

25107 ורד אברמוב 25504549 abramov.vered@g זבוטינסקי 22 רנת גן 52495   054‐4747899

25108 שי קמריני 33144668 shai@cutaway.co. אלונים 16 נתניה 42504   09‐887‐7743 050‐32030 1539‐887‐7743

25109 דרור ורטמן 56415490 drorw@cmt.co.il ורדיה 39 חיפה     525981155 48261223

25110 אופיר אזולאי 39078852   קרית ביאליקאילון 4     523819841

25111 רותם מועלם 3.02E+08 rotem_25@yahoo גינתון גינתון     545848420

25112 רותם מועלם 3.02E+08 rotem_25@yahoo גינתון גינתון     545848420

25113 רותם מועלם 3.02E+08 rotem_25@yahoo גינתון גינתון     545848420

25114 חבצלת נעוס עודד 5.67E+08 havi6960@wala.co 31 אליקים 19255   523134842 0

25115 חבצלת נעוס עודד 5.67E+08 havi6960@wala.co 31 אליקים 19255   523134842 0

25116 דניאל קזק 3.21E+08 roth1010@walla.c פינסקר 48 ראשון לציון 75297   508176607 5.42E+08

25117 ירון נעוס 58314477 yaron@protalix.co ה‐50 ,145 אלון הגליל 17920   548041480 7.78E+08 7.78E+08

25118 ירון נעוס 58314477 yaron@protalix.co ה‐50 ,145 אלון הגליל 17920   548041480 7.78E+08 7.78E+08

25119 dmitry eretsky 3.06E+08 nikaer@gmail.combernstein 53 rishin lezio 75503   03‐9476259 5.46E+08

25120 צחי אליהו 25279084 tzahi33@zahav.ne בית הילל 31 רמת השרון 47291   506278165

25121 עילם בורבין 59296764 eilam@db‐law.co. רבקה גובר תל אביב     052‐4446874

25122 אילן כהן 33464900 ilanela@walla.co.i בילו 19 אופקים 80300   89924794 5.23E+08

25123 שרון שרעבי 28547420 srrd1@bezeqint.n פולג אלפי מנשה     545686036

25124 שרון שרעבי 28547420 srrd1@bezeqint.n פולג אלפי מנשה     545686036

25125 רויטל שרעבי 29372935 revitals12@walla.c אלפי‐מנשהפולג 62 44851   775110129 5.46E+08

25126 שחף גרופית 38229837 shahaf42@gmail.c פרומה 7 רמת גן     542536966 5.44E+08

25127 יריב רענן 28570000 RAANANL@ZAHAV המצפה 33 שוהם 60850   505505408 39794323 39702052

25128 יריב רענן 28570000 raananl@zav.net.i המיצפה 33 שוהם     505505408 39794323

25129 יפעת פרץ 61668091 yfayp@gse.co.il יל גורדון 42 תל אביב     525551364 5.45E+08

25130 שרון ששון 23906472 m2sharon@gmail. אביבים 6 רמת גן 52581   526562954

25131 שרון ששון 23906472 m2sharon@gmail. אביבים 6 רמת גן 52581   526562954

25132 יעקב שטיינשניט 50231760 ohadshti@gmail.c משה הס 5 חדרה     054‐3101061

25133 יוסף תימר ווייס 15972714 josef.timarweiss@ רמב"ן 27 רחוב חיפה 33534   774876779 5.48E+08

25134 דליה בן עמרם 56655459   שדרות בינימין 48 נתניה     09‐8624878‐054‐5546553

25135 מייק רודמן 16504896   קיבוץ פלך   20119   527905703

25136 יוסף בטש 9022831 bncpa@netvision. הןלנד 62 חיפה 34987   48247416



25137 יוסף בטש 9022831 bncpa@netvision. הןלנד 62 חיפה 34987   48247416

25138 נאורה בטש 6177935 bncpa@netvision. חיפה שכונתהולנד 62     48247416 5.46E+08

25139 חבצלת נאוס 56660129   מושב אליקים מושב אליקי     523134842 5.23E+08

25140 ענבל גרטנבלום 40580359 inbal_g@walla.co. קיבוץ גלויות הוד השרון     054‐4383621

25141 ענבל גרטנבלום 40580359 inbal_g@walla.co. קיבוץ גלויות הוד השרון     054‐4383621

25142 גיא דביר 27878271 guydvir@gmail.co מנחם בגין 34א קרית מוצקי 26300   054‐7722296

25143 גיא דביר 27878271 guydvir@gmail.co מנחם בגין 34א קרית מוצקי 26300   054‐7722296

25144 גולן שלחוב 24064404 golan.shalhov@ds טופז קיסריה 30889   546225421 46360054 46360054

25145 אריאל כותן 31870074 arielcottan@gmai כנפי נשרים זכרון יעקב     524258787

25146 אריאל כותן 31870074 arielcottan@gmai כנפי נשרים זכרון יעקב     524258787

25147 כרמית שירן רוטמן 2E+08 carmit.shiran@gmשד בן גוריון 57 ג זיכרון יעקב     578144135 5.28E+08

25148 רד בנד ח.פ יורם זלינגר 56044787   החרש 4 הוד השרון     97611100 5.24E+08

25149 הילה הלוי            

25150 הילה הלוי 32578528 hilahalevi55@wall רחמילביץ משה פסגת זאב     507767765

25151 איציק בלוי 59211193 blauy@013.net שחף יד בנימין     054‐7602018

25152 איציק בלוי 59211193 blauy@013.net שחף יד בנימין     054‐7602018

25153 מאיר כהן 24692865 meir‐70@015.net. לאה אמנו 69 באר שבע 84566   504560013 86434575

25154 מאיר כהן 24692865 meir‐70@015.net. לאה אמנו 69 באר שבע 84566   504560013 86434575

25155 מירב סרור 21345673 merav.sror@verifo אבא הלל רמת גן     054‐2408885

25156 מירב סרור 21345673 merav.sror@verifo אבא הלל רמת גן     054‐2408885

25157 יתיר חדד 40891897 Yatir2004@nana.c פיכמן באר שבע     504224428

25158 יצחק לוי 53393203 adit100@bezeqint הזוהר 8 תל אביב 62339   03‐6023843 052‐25928

25159 יצחק לוי 53393203 adit100@bezeqint הזוהר 8 תל אביב 62339   03‐6023843 052‐25928

25160 אבנר שרון 2.07E+08 urisr1@walla.co.il שער הים 41 הרצליה     99582105

25161 אבנר שרון 2.07E+08 urisr1@walla.co.il שער הים 41 הרצליה     99582105

25162 רוסלן רייזלמן 3.1E+08 m_re@zahav.net.i שא נס 9 באר יעקב 70300   89246245

25163 גיל בר אור 58242892 gilbaror@gmail.co יד שלום 4 רמת גן 52354   35748858 5.47E+08 35748858

25164 גיל בר אור 58242892 gilbaror@gmail.co יד שלום 4 רמת גן 52354   35748858 5.47E+08 35748858

25165 דוידי חרמון 27335348 divid1000@walla.c55 הגדוד העיברי קריית חיים     506515259

25166                

25167 קרול בן חמו 23643034 m_1118@walla.co דרך הים חיפה 34890   502555081 5.03E+08

25168 קרול בן חמו 23643034 m_1118@walla.co דרך הים חיפה 34890   502555081 5.03E+08

25169 קרול בן חמו 23643034 m_1118@walla.co דרך הים חיפה 34890   502555081 5.03E+08

25170 אוהד וינברגר 43054501 socialwork00@gm הס חיפה     525403652

25171 עומרי אפשטיין 39209697 usher21@walla.co רותם 11 באר שבע 84842   509390990 7.74E+08

25172 עומרי אפשטיין 39209697 usher21@walla.co 11 רותם שבע באר 84842 509390990 7.74E+08

25173 שי שטרן 31406846 stern.shay@gmail מבצע קדש 46 א תל אביב     054‐2511092

25174 זהבה תומר 53980603 kintush@gmail.co התחיה 17 כפר‐סבא 44250   052‐5433461 09‐767198

25175 הילה בגו אלון 65970360 hilalon23@walla.c רמבם 57 פתח תקוה     502330165 5.04E+08

25176 הילה בגו אלון 65970360 hilalon23@walla.c רמבם 57 פתח תקוה     502330165 5.04E+08

25177 צביה חורש 69512143 horesh.tsvia@gma נרקיס 340 צור הדסה 99875   02‐5346510 054‐81911 02‐5346510

25178 מעיין פרלמן 40376402 pmaayan@yahoo. רקנאטי 5 תל אביב     523740571

25179 דוד יהלום 64519820 david200@017.ne דרור 7 זכרון יעקב     528398780 49886944

25180 מיכאל לוצקי 17518861 skiff000@yahoo.co רופא המחתרות ת"א     054‐2278500 03‐522804

25181 מיכאל לוצקי 17518861 skiff000@yahoo.co רופא המחתרות ת"א     054‐2278500 03‐522804

25182 זיו אורדמן 2.01E+08 iido181@netvision בניה 66 מושב בניה 79205   077‐2004941 5.25E+08 7.72E+08

25183 זיו אורדמן 2.01E+08 iido181@netvision בניה 66 מושב בניה 79205   077‐2004941 5.25E+08 7.72E+08

25184 אדם פאר 65209298 kp2909@inter.net רותם 23 נתניה 42490   503301166

25185 אדם פאר 65209298 kp2909@inter.net רותם 23 נתניה 42490   503301166

25186 ארוין סנטו 67239970 santoe@bezeqint. מבצע משה 3 הוד השרון 45301   544776811 97401317

25187 ירון שאבוי 34487249 yaronshaboy@bez משה הלוי ראשון לציון     050‐79059

25188 ירון שאבוי 34487249 yaronshaboy@bez משה הלוי ראשון לציון     050‐7905905 050‐79059

25189 ענת כץ 13771720 annat.katz@gmail הרמן כהן 8 תל אביב     545410281

25190 רוני רויזמן 24013260 rroizman@zahav.n האילנות נהורה 79340   050‐8914859 057‐74768

25191 לאוניד רופמן 3.04E+08 spacesaji@gmail.c ביאליק 1 אשדוד 77632   524462782

25192 חיע חיע 8.77E+08 otakupo_x3@yaho לחיח 1 אשדוד     7.66E+14

מדיוס בע"מ25193     mediospro@gmail בינימין מזר 20 באר שבע    

25194 מרים פנחסי 41389719 miriam18@zahav. שונית 2 חיפה     48107811 5.25E+08

25195 בניהו מנטל 65636508 benamantel@hotm גאולה תל אביב     547357733 5.24E+08

25196 בניהו מנטל 65636508 benamantel@hotm גאולה תל אביב     547357733 5.24E+08

25197 שרון צלניק 21751516 tzelnicksharon@ya שועלי שמשון באר שבע     547396862

25198 מיכאל גרויסמן 3.17E+08 michaelgrois@gm השישה עשר 28 ירושלים     26567484 5.43E+08

25199 מיכאל גרויסמן 3.17E+08 michaelgrois@gm השישה עשר 28 ירושלים     26567484 5.43E+08

25200 מוסא חטיב 80961121 kaml_mosa_2003@ כפר רגה רמת הגולן     507799867 5.09E+08

25201 מיכאל סדובניק 69881670 miki@eurodrive.co ש"י עגנון 7 רעננה     054‐2270260

25202 מיכאל סדובניק 69881670 miki@eurodrive.co ש"י עגנון 7 רעננה     054‐2270260

25203 חייא חייא 12345678 Chaim.Asherov@g צונץ 38 תל אביב     054‐6620527 054‐66205

25204 אפרת קליין 36176667 efratklain123@wa תבור 39 שוהם 60800   39795433 5.26E+08

25205 אפרת קליין 36176667 efratklain123@wa תבור 39 שוהם 60800   39795433 5.26E+08

25206 טניה לייכטמן 3.07E+08 talay1@walla.com25 שד 'יצחק רבין מודיעין     052‐2798081

25207 ברי רפפורט 2967215 barry.email@gmai בציר 54 כרמיאל     547929302

25208 אלון שושני 24615627 alon.shoshani@ns שבטי ישראל 2 מודעין     89714714 5.42E+08

25209 אמנון גילת 6820302 amgilat@gmail.co ורד 1 קריית ביאל     052‐7365050‐04‐8718853

25210 מיכל סגל 32398679 segalm@tx.techni חבצלת 7 פרדס חנה     052‐5049870‐052‐4398230

25211 זינאידה זינאידה 3.07E+08 Chaim.Asherov@g צונץ תל אביב     054‐6620527

25212 zinaida zinaida 2.35E+08 chaima@storenex שקד תל אביב     054‐6620527

25213 אמיר קל אור 25463548 klarki@gmail.com הטל צביה 20129   052‐4898998 04‐661904 04‐6619044

25214 חנה מרויץ 9744228 hannamar@gmail. יהודה גור 1 רחובות     544360880 48360990 5.05E+08

25215 tamir almog 29410297 almogtamir@gma הארז 32 שוהם     549007779

25216 שאול גבעוני 2442259 shaulgiv@gmail.co‐ קבוץ דן 12245   46953945 5.06E+08

25217 ליזה סמדרוביץ 3.07E+08 link8@walla.co.il מפל ערד 89089   507739779 5.09E+08

25218 טל נחום 21714167 taltalim12@gmail. פעמוני 8 ת"א 62918   526436633



25219 טל נחום 21714167 taltalim12@gmail. פעמוני 8 ת"א 62918   526436633

25220 גיב גודהירש 1412634   הפלמ"ח 5 ג זיכרון יעקב     523253223 46391512

25221 אירנה בוריס 3.21E+08 kamel620@walla.c אברבנאל 27 קרית חיים 26225   504652908 5.03E+08

25222 איגור קורן 3.05E+08 igorelak@gmail.co הששה עשר 29 ירושלים     525417480

25223 איגור קורן 3.05E+08 igorelak@gmail.co הששה עשר 29 ירושלים     525417480

25224 דבי ארגמן 27424928 Yahlee@walla.co.i אמיר בנימיני 5 פתח תקווה 49670   054‐5606964 077‐93040

25225 צח כהן 35672542 cohen.zach@gmai סולד 40 רמת השרון     523549878

25226 אברהם קלאורה 34506832 akalaora@gmail.co הרצל טירת כרמל 30200   544540046

25227 אברהם קלאורה 34506832 akalaora@gmail.co הרצל טירת כרמל 30200   544540046

25228 לוטם לוי 34727768 lotembl@gmail.co התור 1א נתניה     054‐7763535

25229 קובי שירזי 36632107 kobx@walla.co.il הבוצרים 15 ראשון לציון 75498   525411864 39518602

25230 קובי שירזי 36632107 kobx@walla.co.il הבוצרים 15 ראשון לציון 75498   525411864 39518602

25231 גלבוע עוזרי 58460452 gilboao@zahav.ne6 מושב גבעתמרבד הקסמים     543113171 5.48E+08 25341537

25232 רפי חתואל 3.02E+08 rafihatuel@gmail. נוף הירדן 1593 בית שאן     546416150

25233 ברכה עשת 835728 perry4@zahav.net מבצע דני 1 ב' חדרה     052‐6963641

25234 ברכה עשת 835728 perry4@zahav.net מבצע דני 1 ב' חדרה     052‐6963641

25235 עשת ברכה 835728 perry4@zahav.net מבצע דני חדרה     526963641 46210478 5.26E+08

25236 נזים חורי 34813774 hana.h.g@gmail.co אין פסוטה 25170   506592928 5.25E+08

25237 נזים חורי 34813774 hana.h.g@gmail.co אין פסוטה 25170   506592928 5.25E+08

25238 מרדכי מלאכי 28798254 ykww@neto.net.il הרב שי זווין 46 ירושלים     25834817 5.28E+08

25239 עופר בור 51560142 oferb53@gmail.co דרך הבנים 125 פרדס חנה     503111715

25240 אבי לנדברט 54536628 aland@013.net תחכימוני 9 נתניה     528204477 98346042

25241 אליסאי יוספוב 3.11E+08 isay.yosefov@il.fle העצמאות 42 אשדוד     054‐3206963‐052‐6672011

25242 רוני שמאע 58660655 rsshamma@bezeqאיסר נתנזון 39 )ש ירושלים     050‐5614544‐02‐5831514

25243 יניר עוזי 40772147 uziyanir@yahoo.co 61 כפר רות 73196   507400075

25244 רוני מור 40911083 morronny@gmail. מושב גבע כהדקל     507267726 5.07E+08

25245 שמעון בן חמו 78811759   הכלנית 742 אור עקיבא     507218166 4.63E+08

25246 ליאת רחמיל 32366650 erezliat@hotmail.c הצנחנים 7 הוד השרון     054‐2428637

25247 ליאת רחמיל 32366650 erezliat@hotmail.c הצנחנים 7 הוד השרון     054‐2428637

25248 גיא שפי 27244680 guy@sheffi.com הירמוך 39 כפר יונה     524603020 98946661

25249 אביה קופלמן 15659840 aviyakopelman@g כצנלסון 57 גבעתיים 53208   054‐2151312

25250 דניאל קליינברג 15903297 daniel.kleinberg@ שרה אימינו 73 מודיעין     050‐8849206‐054‐2248934

25251 דניאל קליינברג 15903297 daniel.cleinberg@ שרה אימינו 73 מודיעין     050‐8849206‐054‐2248934

25252 אורן ריחן 24931347 oren.raichan@ma 9 נפתלי מודיעין     544726673 89750080

25253 איציק דנינו 31507247 mnbv098@walla.cהאלוף עוזי נרקיס באר שבע     542523677 5.08E+08 86409792

25254 יצחק כהן 69907566 hadra_ko@walla.c ב27 הנוער כפר 73112 89248852 5.23E+08

25255 יצחק כהן 69907566 hadra_ko@walla.c כפר הנוער ב27 73112   89248852 5.23E+08

25256 שמעון שריר 30544217 perachsr@zahav.n סביון 12 קרית טבעון     547735600 49832335

25257 שמעון שריר 30544217 perachsr@zahav.n סביון 12 קרית טבעון     547735600 49832335

25258 שמעון שריר 30544217 perachsr@zahav.n סביון 12 קרית טבעון     547735600 49832335

25259 יורי יברבויים 3.1E+08 y_ura_2000@yaho אחי דקר 10 תל אביב     0508680053/0508552357

25260 שושנה מודיאנו 9958356   לב גנים מנדלי מו נתניה     098854920/0523380429

25261 מירב מרדכי 28630218 meiravmo11@wal תאשור 44 עפולה     522854064

25262 מירב מרדכי 28630218 meiravmo11@wal תאשור 44 עפולה     522854064

25263 חיים לזר 30157382 rlazar@cox.net בית הילל 2 רמת גן 52404   0508188400/036189816

25264 מורדי המוב              

25265 גור'ג וינוגרדוב 3.07E+08 beste@walla.com הירשפלד 5 ראשון לציון     054‐6771611

25266 זהבה כרמלי 6856767 davidbider@gmail הרב עוזיאל 16 קרית מוצקי     522972857 5.24E+08

25267 יוחנן אביטן 65913733 yohi230@walla.co כרכום 21 נצרת עילית 17000   547297914 5.45E+08

25268 יוחנן אביטן 65913733 yohi230@walla.co כרכום 21 נצרת עילית 17000   547297914 5.45E+08

25269 יוחנן אביטן 65913733 yohi230@walla.co כרכום 21 נצרת עילית 17000   547297914 5.45E+08

25270 טלי שטיינפלד 33654724 tally.steinfeld@gm התאנה 6 קרית אונו     054‐5895989

25271 שמעון רביבו 24204513 sigallin@walla.com13 נחלת שלמה נתיבות     08‐9932845 5.26E+08

25272 רועי אוטמזגין 31168503 roy388@gmail.com חורב 6 א' חיפה     052‐4764344

25273 מרדכי ברק 32125247 tzvikawe@hotmai פינסקר 14 רחובות     08‐9473051‐052‐4238341

25274 אורי ישי 2010486 meroish@tx.techn לוטוס 3 חיפה     048385474/0546282321

25275 פליקס זלדין 3.14E+08 felix.zeldin@gmailמעלות תרשקהילת יהדות צר     0544847580/049872266

25276 רחל גור 50516137 okigur@walla.com סירני 17 ירושלים 96822   02‐6420093 5.47E+08

25277 ולדימיר גרונת 3.19E+08 grount@gmail.com הרב הרצוג 5 ראשל''צ 75290   545993023 5.45E+08

25278 אפרת מזרחי 59659615 efrat22@nana.co. בצלאל 59 ירושלים 94556   02‐6254789 5.06E+08 02‐6252704

25279 אפרת מזרחי 59659615 efrat22@nana.co. בצלאל 59 ירושלים 94556   02‐6254789 5.06E+08 02‐6252704

25280 shimon sharir 30544217 perachsr@zahav.nsavion קרית טבעון     547735600 49832335

25281 אנה ליסנקר 15857063 anya.lisenker@gm שילון 11 חיפה     544838573 5.06E+08

25282 אנה ליסנקר 15857063 anya.lisenker@gm שילון 11 חיפה     544838573 5.06E+08

25283 זיוה קופר 52650272 cooper.ziv@gmail מושב ארגמן       029941593/0505387630 5.78E+08

25284 לינה ויורי קובלר 3.07E+08   רמת אלון אוריאל חיפה     0502062979/0528864696

25285 איתן אלדר 51145282 eitaneldar@hotma ג'ורג 'אליוט 4 תל אביב     544850196

25286 daoud hanna 56319916 daoud@holis.co.il נוף תבור 136 ב' נצרת עילית     542325114 49982987

25287 דהוד חנה 56319916   נוף תבור 136 ב נצרת עילית     0542325114/0545601516

25288 שריר שרה 51512168   סביון 12 טבעון     0547735600/0542209780

25289 דימטרי מוצניאט 3.06E+08 dmoche2000@gm זמיר 61 נהריה     546773008 5.24E+08

25290 תומר זוהר 33557828 stav.tomer@gmai גליל 4 אלפי מנשה     0544‐829236‐0544‐744759

25291 יאיר קרניאל 6395958 akarniel@netvisio זב'טונסקי 30 נתניה     09‐8627616‐050‐6412975‐09

25292 עמית בר לב 37748043 amit26783@gmail הפסגה 31 אריאל     545201956 39367658

25293 מאיר בניסטי 2.01E+08 meirbenisty0@wa לוז 22 ראשון לציון 75910   503059105 5.07E+08

25294 נאוה בניסט שלמה צייג 57840969 meirbemisty0@wa לוז 22 ראשל"צ     503059105 5.07E+08

25295 משה דטל 14070775 moshe@ampa.co.12 הבעל שם טוב הרצליה     054‐4682368

25296 שמואל דבורה 59207100 shmuel301@hotm41 מרדכי בשיסט רחובות     523580219

25297 אסף וייס 37645017 weis.asaf@gmail.cלאון בלום 50 כניס חולון     0544‐556820‐0544‐599400

25298 ולדימיר פבזברחקני 3.29E+08   מעלות תרששניר 29/2     546285626

25299 גלית נחומי 59678516 ngalit65@gmail.co מגן דוד הרצליה     525773713

25300 אלירן חיון 25422320 eliran@chromagen כספרי חיפה     48266481



25301 אלירן חיון 25422320 eliran@chromagen כספרי חיפה     48266481

25302 צחי עידן 25570714 mabartal@netvisio 29 מגידו 19230   052‐5254203

25303 שושנה לוי 53664827 shoshil30@walla.c הסחלב בנימינה 30500   04‐6289762 0523‐4126

25304 הדר שמאי 33434283 shamayhadar@gm שדה אילן שדה אילן 15260   548057070

25305 גכעגכ כגכערקך 24587452 feldman_ron@hot נכג 11 כנגכ     24525457

25306 גכעגכ כגכערקך 24587452 rrrr@hotmail.com נכג 11 כנגכ     24525457

25307 גכעגכ כגכערקך 24587452 rrrr@hotmail.com נכג 11 כנגכ     24525457

25308 אלכס בס 3.1E+08 faina_bass@hotm גדנע 3 קרית גת 82201   526777298

25309 אלכס בס 3.1E+08 faina_bass@hotm גדנע 3 קרית גת 82201   526777298

25310 gali bes gov ari 59599217 gali@cimatron.co.mishmar haememishmar h     528974857 49896816

25311 מרק אברמוב 3.14E+08 amark55@walla.co אסירי ציון 5 חדרה     504366127 5.45E+08

25312 דובשגובאריגלי 5959217 gali@cimatron.co.משמרקיבוץ משמר העמ קיבוץ     528974857 49896816

25313 הרצל אהרוני 74703810 ahroni11@walla.c לויטס 8 חדרה     503341325 5.03E+08

25314 יעקב סורובאסקי 3.07E+08 furniture59@gma הרב מימון 51 שלומי     49809021 5.24E+08

25315 מירב בר הלל 26622696 MERAVKBH@GMA הרכבת 55 ירושלים     050‐5770019

25316 מירב בר הלל 26622696 MERAVKBH@GMA הרכבת 55 ירושלים     050‐5770019

25317 יקירה מוסטיק 57952400 daniel.gabay56@g גבעת שמואהתמר 2     544450007

25318 יקירה מוסטיק 57952400 daniel.gabay56@g גבעת שמואהתמר 2     544450007

25319 אלכסי ירמנקו 3.09E+08 eanatol@hotmail. לוי אשכול 444 מעלות 21520   547379080 5.78E+08

25320 נוגה מגדל 51393494 arts@maltar.org.il בן גוריון 15 מעלות 21021   527395434

25321 נוגה מגדל 51393494 arts@maltar.org.il בן גוריון 15 מעלות 21021   527395434

25322 אלדר גל ים 57883464 eldargy@gmail.co רחל 2 תל אביב 64584   35228969 5.42E+08

25323 אלדר גל ים 57883464 eldargy@gmail.co רחל 2 תל אביב 64584   35228969 5.42E+08

25324 זיו מלמוד 24683716 arizosha@gmail.co יובלים 1 שמשית 17906   46022088 5.06E+08

25325 זיו מלמוד 24683716 arizosha@gmail.co יובלים 1 שמשית 17906   46022088 5.06E+08

25326 מאיה בן חיים רוזן 25661489 mayabenhaimrose היסמין 5 עדנים 45925   547604455 5.49E+08

25327 מאיה בן חיים רוזן 25661489 mayabenhaimrose היסמין 5 עדנים 45925   547604455 5.49E+08

25328 אליאור מורה 3.02E+08 elior7@gmail.com רשב"א ירושלים     508946992

25329 אליאור מורה 3.02E+08 elior7@gmail.com רשב"א ירושלים     508946992

25330 רות אורבך 14964993 orbachrutmiguel@ קיבוץ ניר יצחק קיבוץ ניר יצ 85455   524269489 5.24E+08 89983412

25331 רות אורבך 14964993 orbachrutmiguel@ קיבוץ ניר יצחק קיבוץ ניר יצ 85455   524269489 5.24E+08 89983412

25332 מלכי גלעדי 27112531 malkig@013net.ne38 סעדיה חתוכה יהוד     508375173

25333 מרדכי קנטורר 15936149 sashav@inter.net.8 גילה בן אליעזר ירושלים 93826   547627076 02‐645108

25334 מרדכי קנטורר 15936149 sashav@inter.net.8 גילה בן אליעזר ירושלים 93826   547627076 02‐645108

25335 שלמה נגרי 58445875 nagsh@013.net.il צבי שפירא 13 חולון 58293   35037633 5.76E+08

25336 שלמה נגרי 58445875 nagsh@013.net.il שפירא צבי חולון 58293 35037633 5.76E+08

25337 שלמה נגרי 58445875 nagsh@013.net.il צבי שפירא חולון 58293   35037633 5.76E+08

25338 אליעזר לנדאו 441618 landau9@012.net הפלמ"ח 50 ירושלים     025632355/025663033 5.07E+08

25339 Michael Goldenberg 3.17E+08 4michael.goldenbeKdish Luz 68/ Kiriat Motz    547464164

25340 חני כפיר 13454178 kfirhani@walla.co אבן גבירול 22 קרית אתא     424766603

25341 חני כפיר 13454178 kfirhani@walla.co אבן גבירול 22 קרית אתא     424766603

25342 רוזה גנדשי 68021450 gad.rosen@gmail. אופוטושו 8 תל אביב )ק     054‐6833278‐054‐6833271

25343 אסף סגל 66478330 assafs@gmail.com דובנוב 30 תל אביב 64958   544586246

25344 שחר צייגר 70170750 shathar770@walla קריית מלאכזבוטינסקי 2/5     545239525 5.45E+08

25345 יאן גיטמן 3.21E+08 yan.gitman@gmai פיקוס 1 לוד )גני אבי     054‐7308448‐077‐4820270

25346 חני וקובי כפיר 13454178 kfirhani@walla.co אבן גבירול 22 קריית אתא     0524766603/2

25347 מוטי עוז 37769478 motihoz@gmail.co שפרינצק 168 צפת     527677391 5.28E+08

25348 מוטי עוז 37769478 motihoz@gmail.co שפרינצק 168 צפת     527677391 5.28E+08

25349 עמי אילון 9758236 aayalon@shani.ne יסוד המעלההאגם     077‐5339070‐0544‐969579‐0

25350 ליאת יצחיק 62857305 liat2910@zahav.ne עין גנים 55/5 פתח תקוה     0542200824/3

25351 שגיא גונן 22488407 sagign@bezeqint.n ברקת 4 שמשית     46021575 5.42E+08

25352 מיכל טריגודה 36390086 michalt@NICE.CO תרעד 26 רמת גן     542312724 5.23E+08

25353 מיה בן חיים רוזן 25661489 mayabenhaimrose הטייסים 31 ב' ירושלים     0523‐050672‐054‐7604455

25354 שרון רז 24566754 gevaelad@walla.c בן יוסף שלמה 5 תל אביב 69125   506298115

25355 שרון רז 24566754 gevaelad@walla.c בן יוסף שלמה 5 תל אביב 69125   506298115

25356 רם מרזין 66679218 ramma@bgu.ac.il בילו 6 תל אביב     452389008

25357 אלון גולדשטיין 27299700 agoldy6@gmail.co יהושע בינון 17 הוד השרון     052‐5558628‐050‐9016095

25358 אלון גולדשטיין 27299700 agoldy6@gmail.co יהושע בינון 17 הוד השרון     052‐5558628‐050‐9016095

25359 אלון גולדשטיין 27299700 agoldy6@gmail.co יהושע בינון 17 הוד השרון     052‐5558628‐050‐9016095

25360 בלהה הוכמן 1309913 bhochman@idc.ac מעלה נחמה 6 הרצליה 46594   99582960 5.05E+08 99564853

25361 בלהה הוכמן 1309913 bhochman@idc.ac מעלה נחמה 6 הרצליה 46594   99582960 5.05E+08 99564853

25362 קירה קנטולינסקי 3.08E+08 kira@gash.co.il הרב ניסים בכר 1 בת ים     050‐6448121‐03‐6599581

25363 בלהה הוכמן 1309913 bhochman@idc.ac מעלה נחמה 6 הרצליה     050‐9582963

25364 יוסי דוידסון 57076333 davidson.yossi@ga טבלן להבים 85338   542336228

25365 עמית בקר 65963076 amit22b@gmail.co60 שבטי ישראל קרית חיים     524525266

25366 אלעד רזניק 34703884 ortalbh@gmail.com התומר 10 ירושלים     509848587 5.43E+08

25367 יוסי טיטלבום 36831733 ruti_tyt@walla.co ברל כצנלסון 74 חיפה     527645107

25368 יוסי טיטלבום 36831733 ruti_tyt@walla.co ברל כצנלסון 74 חיפה     527645107

25369 יוסי טיטלבום 36831733 ruti_tyt@walla.co ברל כצנלסון 74 חיפה     527645107

25370 אלון הויזמן 24611162 hoismanah@bezeq מרה 7 ירושלים     523801249 5.29E+08 26797754

25371 אורי חבס 29710969 uri@arv.co.il עבר הירדן 18 קרית‐אונו     052‐5334009

25372 אורי חבס 29710969 uri@arv.co.il עבר הירדן 18 קרית‐אונו     052‐5334009

25373 ויאצ'סלב סופייצ'וק 3.09E+08 Natalyas1@bezeq דיזנגוף 201 תל אביב 63462   526708254 5.23E+08

25374 אסף יצחקי 34129536 asafiel1@gmail.co שער הים 11 הרצליה     506444419

25375 שלומית ברודר 53388666 michael432@gma נתן קומוי 6 נתניה 42495   98650847 5.24E+08

25376 Michael Mizrachi 28598894 michael.karpathosברוריה בת תרדי פתח תקווה 49222   547656656

25377 דב מאור 67127738 dov@maortech.co18 לאה גולדברג חיפה 34987   48244476 5.45E+08 48256482

25378 מדמון עדינה 50510452   הנוטר 86 קריית חיים     052‐2620120‐052‐2531022

25379 ח.פ 496851בית מור שיו 50218163 moryehuda@beze הרצליה פיתהעוגן 6     502209309 36206843

25380 מאיה הררי 36343309 yosi101@bezeqint צמח השדה מעלה אדומ 98536   542477486 5.78E+08

25381 ירון וינמן 54624424 mata@huliot.co.il שדה נחמיהירדן 1 12145   523722482

25382 יוסף וקסלר 55534523 wexler@barak.net ספיר 1 שימשית     052‐2798456‐04‐6466644



25383 ריטה גורין 16454993 rita_go@walla.co. יודפת 25 כרמיאל     0522‐354947‐04‐9888888

25384 הדר ומיכל שמאי 33434283   מושב שדה אילן מושב שדה     054805707

25385 עוז לוי 32807125 oz_levy@yahoo.co האייל 61 ירושלים     542211994

25386 עוז לוי 32807125 oz_levy@yahoo.co האייל 61 ירושלים     542211994

25387 יוסף יעקב 31547334 eliya789@gmail.co קרית שמונההרב קוק 11021   506446995

25388 יוכי בורשטין 3131398 yohi@dardar.co.il יחיעם 30 רמת השרון 47301   35409347

25389 יוכי בורשטין 3131398 yohi@dardar.co.il יחיעם 30 רמת השרון 47301   35409347

25390 מושיק מזרחי 36393965 snitzel80@yahoo.i29 הרברט סמואל חדרה     544373549

25391 מושיק מזרחי 36393965 snitzel80@yahoo.i29 הרברט סמואל חדרה     544373549

25392 אלי כהן 55553812151@GMAIL.COMן הר נטופה מכבים 71908   89264147 5.29E+08

25393 אלי כהן 55553812151@GMAIL.COMן הר נטופה מכבים 71908   89264147 5.29E+08

25394 בשן דרור 56567183   קיבוץ להבות הבש       545405119 89404077

25395 גד רוזנברג 31396468 gad.rosen@gmail. גבעת שמואיצחק שדה 11     054‐7723067‐054‐7723064

25396 אנטולי טרוצקובסק 3.04E+08   זלמן שניאור 9/12 הרצליה     523273963 99548161

25397 דני קוטן 25237629 dany@drorisrael.o קיבוץ רביד קיבוץ רביד     546734313

25398 טל אלון 66645102 talalonmail@gmai9 שדרות בן גוריון תל אביב     0547894397/0506989713

25399 משה גנור 45401734   ארלוזורוב 23/5 רעננה     524346019 97433578

25400 אירית נשיא 50573948 imwn2802@012.n אלקחי 12 תל‐אביב 69497   03‐6431439

25401 אירית נשיא 50573948 imwn2802@012.n אלקחי 12 תל‐אביב 69497   03‐6431439

25402 הדר מוסקט 37399375 hadarm@matrix.c שדרות אבא אבן הרצליה     523430999 99598099

25403 כוכבה דלאל 25399759 dalals@zahav.net. ארטר תל‐אביב 67896   03‐6245631 052‐33369

25404 כוכבה דלאל 25399759 dalals@zahav.net. ארטר תל‐אביב 67896   03‐6245631 052‐33369

25405 מויסיי מריאין 3.24E+08 toravideo@gmail.c החרמונ 12 צפת 13511   773500042 5.48E+08

25406 גדי זילברברג 24153074 gadi.silber@gmail הברושים 20 ב' קדימה 60920   525480044 5.29E+08 98664054

25407 גדי זילברברג 24153074 gadi.silber@gmail הברושים 20 ב' קדימה 60920   525480044 5.29E+08 98664054

25408 יכין אפק 6927669 yachina@dsp.co.il גאולה 32 כפר סבא     054‐6225405‐09‐7416201‐05

25409 איה שור שלו 51450781 aya@yiron.org.il קיבוץ יראון יראון 13855   547768395 46868395 46868572

25410 סנדרה הדס 69701712 sandrahad@gmailר"ח סורוקה משה חיפה     776160152 5.49E+08

25411 כוכבא דלאל 25399759 dalals@zahav.net. ארטר 9 תל אביב     052‐3336954 0544‐3335

25412 יפעת פרנקל 24420663 frankelifat@iec.co גבעת שמואאברהם בוני 6     523995665

25413 אבי פרטוש 38649505 avip101@gmail.co העליה עכו 24662   544991808

25414 מאיר אוחנה 54604657 ochanam@iteam.c אלונה פהר 13 חולון 054‐6   546868308 5.47E+08

25415 רם לביא 5790787 lavie@tx.technion גולדה מאיר 56 חיפה 34982   04‐8261128 052‐34979 04‐8261128

25416 רם לביא 5790787 lavie@tx.technion גולדה מאיר 56 חיפה 34982   04‐8261128 052‐34979 04‐8261128

25417 משה מוראי 53933115 morai_77@walla.c מבשרת ציוןמבצע נחשון 90805   050‐6246287 02‐534224

25418 משה מוראי 53933115 morai_77@walla.c נחשון ציוןמבצע מבשרת 90805 050‐6246287 02‐534224

25419 דור זמיר 61225785 zamidor@gmail.co ארנון 9 רמת השרון     054‐2333313

25420 דור זמיר 61225785 zamidor@gmail.co ארנון 9 רמת השרון     054‐2333313

25421 גיא גרשון 28737088 agam20@015.net. הגלבוע ראשל"צ 75471   505361101

25422 גיא גרשון 28737088 agam20@015.net. הגלבוע ראשל"צ 75471   505361101

25423 יוסי מוקה 59638528 yosimoka@bezeqi  הזמיר 11 נ"צ נס ציונה     522565811 89409922

25424 משה ברבר 27934314 msbar@bezeqint.n צאלח שלום 29 פתח‐תקוה   2040554050 2.04E+09

25425 אורית זלומונסקי 56410798 orit.salomonski@g הרב‐קוק קרית מוצקי 26361   547204582

25426 אורית זלומונסקי 56410798 orit.salomonski@g הרב‐קוק קרית מוצקי 26361   547204582

25427 צביקה קינרייך 10972776 mundek@actcom. הרופא 33 חיפה 34367   04‐8242684

25428 דניאל שריג 5982814 sarig‐72@bezeqint מעלות  ‐תרהפלמ"ח 14 21056   527505857

25429 אילן פרץ 27756402 ILAN@RONLIGHT. שבזי יהוד     525677251

25430 דוד שהין 57271702 dudi459@walla.co התדהר פרדסיה 42815   09‐8947931 5.78E+08

25431 דוד שהין 57271702 dudi459@walla.co התדהר פרדסיה 42815   09‐8947931 5.78E+08

25432 רוברט ברק 17072604 rab@netvision.net כלילת יופי 6 אריאל     505405549 39368534

25433 יניב בן סימון 29445640 yanivben38@walla חבלבל יבנה     508436677 5.03E+08

25434 יניב בן סימון 29445640 yanivben38@walla חבלבל יבנה     508436677 5.03E+08

25435 עדית פלטאו 8562837 eflatau@gmail.comנחלת יצחק 18א תל אביב 67448   523472228

25436 עדית פלטאו 8562837 eflatau@gmail.comנחלת יצחק 18א תל אביב 67448   523472228

25437 צחי ברקו 22503635 berkoz@netvision יפה נוף זכרון יעקב     523753335

25438 צחי ברקו 22503635 berkoz@netvision יפה נוף זכרון יעקב     523753335

25439 יניב צוקרמן 38453106 loopsteron@gmai הרב הרצוג 3 בת ים     050‐2090811 03‐506145

25440 רועי כהן 22079503 roy.cohen@il.nest ת.ד .260 כפר יהושע 33658   546765105

25441 יעקב זמנה 5999824 hgecznbv@walla.c2/3 קידושי מדרס לוד     0578170007/089230072

25442 טל כהן 32672032 tmc2006@gmail.cשדרות העצמאות בת ים 59376   502347022

25443 טל כהן 32672032 tmc2006@gmail.cשדרות העצמאות בת ים 59376   502347022

25444 מתן דנגור 66644725 matan_dangoor@ טור מלכא 6 תל אביב     544397049

25445 מתן דנגור 66644725 matan_dangoor@ טור מלכא 6 תל אביב     544397049

25446 ברוך שיפמן 54666755 baruch.schiffmann לכיש 177 שוהם 60850   544982707

25447 יוסי איצקו 51050045 itzkov@gmail.com תאשור 10 חיפה     507881705

25448 יוסי איצקו 51050045 itzkov@gmail.com תאשור 10 חיפה     507881705

25449 פבי בקלו 51362515 favyfavy@gmail.co229 תבור 7 ת"ד נופית 36001   054‐5491926 04‐953263 04‐9532637

25450 פבי בקלו 51362515 favyfavy@gmail.co229 תבור 7 ת"ד נופית 36001   054‐5491926 04‐953263 04‐9532637

25451 שלמה ערמוני 54150164 shlomo.armony@g טברסקי 1 חיפה 34759   549995702 48245787

25452 שלמה ערמוני 54150164 shlomo.armony@g טברסקי 1 חיפה 34759   549995702 48245787

25453 יהודה בשן 9265414 bashan_1@netvisi לוטם186 גן‐נר     528965071

25454 אינה ספרינצין 3.13E+08 innaspr@gmail.coהערים התאומות באר שבע     08‐626‐39‐45

25455 אינה ספרינצין 3.13E+08 innaspr@gmail.coהערים התאומות באר שבע     08‐626‐39‐45

25456 עמית שאולוף 43040484 tfhoffice@gmail.co שיר לשלמה 5 ירושלים     503531342

25457 עמית שאולוף 43040484 tfhoffice@gmail.co שיר לשלמה 5 ירושלים     503531342

25458 אבירן עמיר 40665580 avi.a.man@gmail.c מבצע קדש 5 רעננה 43318   544679967

25459 גריגורי גורלסקי 3.22E+08 grenland7@gmail. זבוטינסקי 26 אשדוד     544576852 5.09E+08

25460 גריגורי גורלסקי 3.22E+08 grenland7@gmail. זבוטינסקי 26 אשדוד     544576852 5.09E+08

25461 עינת צלניקר 33987421 einatyaron10@gm אליעזר יפה 35 רעננה     547924411 5.5E+08

25462 chof golan 37645991 chofamit@gmail.c מורד הנחל      

25463 רומן גלוסקין 3.17E+08 roma.gluskin@gm קרן היסוד רעננה 43305   0547‐993474

25464 לילך המל 32949612 avi_lilah@walla.co המפרש 7 כפר ויתקין 40200   522340108



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 גבירול 102 אבן 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 צרויה בן יואב 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 1 יששכר 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 21/2 הלר 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 94 הרא"ה גן רמת 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 2 חצב 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 האלונים 5 נצרת עילית 17510   46554815 5.78E+08

25968 benzion halevy 6133243 benny.halevy@gm האלונים 5 נצרת עילית 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 9 קרקל 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 26 מחנה יוכבד 88000   523752237 86359542 86359542

26113 נעמת ווביך 34667691 didis4@walla.co.il 26 מחנה יוכבד 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. 40 בית השואבה 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 תקווה פתח 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 דיין 30 משה 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 בוזגלו דוד הרב אשדוד 77643 052‐7602204

26237 לודמילה שלייסר 3.09E+08   סנה25 משה ירושלים     0527967182 מיכאל 25832272

26238 לודמילה שלייסר 3.09E+08   סנה25 משה 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 6 יזרעאל העמקרמת מגדל 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 רשפי קיבוץ 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   9 העליה 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 5 החשמונאים 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 לביא קיבוץ 15267   524314175 5.03E+08

26422 יהודה גלעד 65084295 dinigil@gmail.com אין לביא קיבוץ 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 13 הבדולח אדומ מעלה 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 אילון 13 משמר אילון 99782   523010042

26544 ophir cohen 31539711 ophircc@gmail.co משמר אילון 13 משמר אילון 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 הגושרקיבוץ הגושרים קיבוץ     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 א 43 גורדון 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 ברודי 20 רחוב 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 הדרור 25 ד רחוב 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 2 השושנים 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. סנה משה תל אביב     523393695

26732 רונן גבאי 24060170 RONNGY@GMAIL. סנה משה 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 אדם רחוב 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 אונו קרית 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 קול 31א משה 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

ב26810 ארק 291642סייבר ח.פ shlmlo@cyber‐arkהמושבות אם דרך תקוה פתח 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 המ0 עין קיבוץ 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 גשר הקיבוץ גשר הזיו קיבוץ     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 0 אחימאיר 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.מנשה תלמי מושב יעקב באר 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 רבינוביץ יהושוע 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 24 התשבי 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 57 גוריון בן ביאל קריית 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 שריד קיבוץ     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   4 לסין 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 21 הנרקיס 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 15 אבא חלקיה 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 דיין 4 משה 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. העשרה נתיב העשר נתיב 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 13 הגליל לפיד 054549155

27549 גיל רפאל 5473301 gilr@yiron.org.il קיבוץ יראון יראון קיבוץ     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 למה כל השאלות     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.netשד )לי יכיני מושב 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 130 יהודה 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 7 הדקל יהודה אור 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 השניה העליה 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 דוד פלורנטין מושב צור מ 42810   054‐4422472 09‐894911

27964 אורלי אלבו 54238712 alborly@gmail.com דוד פלורנטין מושב צור מ 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 בחן קיבוץ     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 עין השפנימית רעות קיבוץ     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 19 יהלום 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 מצר קיבוץ 38820   052‐4324090 04‐638774

28065 מיכל ויטה 24356636 nim789@walla.co 1 מצר קיבוץ 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 מפלס17 קיבוץ 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 3 נעמי 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 אתא קרית     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.il יוסף 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 13 ברק מוצקי קרית 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 2025' ג 'שיכון שכ שאן בית 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.כניס 38 המתמיד גן רמת 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.comעין השקיבוץ עין השלוש קיבוץ     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 אור ה1 קיבוץ 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 10 המחתרת ים קרית 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 מעגן  קיבוץ     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.c7 )שכ 'חלומ שחם 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 6 זמיר השרון הוד 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 76 יאשיה ,עמגן יאשיה גן 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 עין כראין קיבוץ 30860   052‐2350166

28620  לי‐אור גרבר 34986596 li_or1912@walla.c עין כראין קיבוץ 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. 14 הנופר 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. 15 שבט 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 29 הארז 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 בכוכב השחר 103 ד.נ .מזרח 90641   523003200 29941623

28791 נריה שאג 50056225 neria.shaag@gma בכוכב השחר 103 ד.נ .מזרח 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 עין כרקיבוץ עין כרמל קיבוץ 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 משק חצב מושב 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 משכית 2 רחוב 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

28872 קריית חינוך       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 הכלנית 75 מבשרת ציון     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 מעגן  קיבוץ 37805   0524700554/046394684

28943 יואל תורגמן 510667 alneman2@gmail. 4 שטראוס 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 עמינ חברת 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 33 היען 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 כוכבא בר 25099540 adab1973@yahoo 17 פולג מנשה אלפי 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 16 ידין יגאל 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 שפרוט 11 אבן 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 7 רבקה 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 גיתה מצפה 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 אורן 10 מבשרת ציון 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 ג'אן בית 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 10 הפלמח ים בת 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 אתא קרית 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 עזרי 14 מודיעין עליתאבי     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 התירוש 15 נצרת עילית     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 6 הציוני הקונגרס 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 קישון אפרים יעקב באר 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 גת קרית     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 22 הליבנה עדה גבעת 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 מזרחי 8 משה 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 האורן 50 מבשרת ציון     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 6 וובר משה אשקלון 523129766

29764 בוריס ויפיק 3.18E+08 rand2710@gmail.c וובר 6 משה 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   איילתקיבוץ איילת השח קיבוץ 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 דיין 64 משה 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 20 תמרי נחמיה מוצק קריית 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 בארי קיבוץ 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.coעין חרקיבוץ עין חרוד מ קיבוץ     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.'שרת 64 א משה 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.coורבורג כפר מושב ו כפר מושב 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 11 שטרן יאיר יהודה אור 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 ארי בן 22345755 amitay56@gmail.c חדרה 11 הצבר 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. 19 דן לציון ראשון 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 שפייםקיבוץ שפיים קיבוץ     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 8 סולד רוברט ים קרית 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 גשר אקליל החורש 20 קיבוץ     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. 15 מילצן 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 משמרקיבוץ משמרות קיבוץ     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 5 פינס 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 ים קרית 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 דפנה קיבוץ 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 חצירה אבו 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 אמת 33 אהבת 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 13 אגוז 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

בע30583 ונדר 322825צבי ח.פ 58841792 11 ישראלי ציון בן 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 הס 16 משה 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 31 היובל 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 השניה העליה 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 23 הגר"א 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   )מוזי המייסדים 9 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 וילנסקי משה 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 1 כצנלסון 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 לישאורית בן מאיר 25689811 oritmeir1@walla.c א' 20 ההגנה מוצק קריית 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 גת קרית 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 11 הנגב 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 לגעת נא 5.8E+08 shiran@nalagaat.oהשנ העליה רציף יפ אביב תל 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 נווה יםקיבוץ נווה ים קיבוץ     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. נחשולקיבוץ נחשולים קיבוץ     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‐‐‐‐ עמיר קיבוץ 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 7 האירוס ים קרית 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 משמרקיבוץ משמר העמ קיבוץ     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 דיין 28 משה 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 זאב בן 15621220 s.benzeev@yahoo 148 חלקיה בית 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 46 קלאוזנר 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 החותרים החות קיבוץ     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 1 חוגלה יעקב זכרון 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 דיין 76 משה 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 השניה העליה הרצליה     052‐6655044 09‐950409

31728 Luba Epshtein   epshtein.luba@gm  Nesher 36823   052‐467‐5344

31729 חן בת 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 היומי הדף 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 גבירול אבן 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 עוז מדרך מושב 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 21 ויזל 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' ים קרית     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@ עין שמשיכון מזרח קיבוץ 38816   052‐8908893 04‐637419

32179 martha mor 11546595 martamormarta@ עין שמשיכון מזרח קיבוץ 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 הנשיא שדרות 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.coמשמרקיבוץ משמר העמ קיבוץ 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 אתא קרית 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 השרון רמת 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 בניין 9 הכורמים 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@wallaאה שכונת תל ציון 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 8 היערה רח 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

ל32549 סוכנות קש nili@shpak.co.il )בינ 67 אלון יגאל אביב תל 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. דיין 30 משה 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 21 הצבעוני יהודה אבן 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.cכניסה רמב"ן 29 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 גילה הר 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 2 יצחק משה שבע באר 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 דליה קיבוץ 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 47 הנוער עלית 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

פלוריארמות ארזים32962 עמוס 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 יוסטמן 6 משה ירושלים 93842   050‐7477886 02‐676413

32998 אלכסנדר וורון 3.21E+08 alex@praedicta.co יוסטמן 6 משה 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 חורפישאין כפר 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.comנ סמילנסקי 10 גן 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 50 דיזינגוף אביב תל 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 מגן קיבוץ     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 מוצקי קרית     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 כניסה 8 דובנוב שבע באר 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@hotmailגדעון כניסה רחוב ירושלים 93506   544313578 5.42E+08

33527 בועז כהן 39290523 boaz600@hotmailגדעון כניסה רחוב 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 הוריקן צוות fiderer@netvisionפ )בית 22 עוז דוב אונו קרית 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 מזרחי 9 משה 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   צאליםקיבוץ צאלים קיבוץ     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 הראלד.נ שמשון קיבוץ 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 8 המשנה אביב תל 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 בית וגן 29 רחוב 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 נטעיםהאשל מושב 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 מטלון קרית     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 חפגלבוע 58 ישוב בת     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 טוב שם 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 2 הכורם משעול 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 תל קצתל קציר 67 קיבוץ     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 עירוני תיכון 640193 g_ada65@yahoo.c 1 שמשון דרך שבע באר 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 עטיה בן 1326875 b6191212@bezeq התמרים שדרות גן רמת 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 חצריםקיבוץ חצרים קיבוץ 85420   052‐5014204

34258 נירה נתנאל 621730 lilachnr@gmail.co חצריםקיבוץ חצרים קיבוץ 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 יוחנן רמת קבוץ 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 יורי פרז'לטיאנס 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 שרת משה 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. שרת 42 משה 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 רשפי קיבוץ 10905   04‐6065390 054‐67377

34517 יורם קוסובר 56593437 kosover@hotmail. 3 גב עין לציון ראשון 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 14 דן ביאל קריית 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 אתא קרית     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 סתוי 10 משה 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 45 רמב"ם 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 אתא קרית     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 ליבורנו 22 רחוב 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 1 מלאכי 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


