
 

 
עמוד | 

0 

 

 

24/05/2016 

 ספר טלפונים ענפים ומוסדות

 04-606, מטלפון חיצוני מחייגים .... אחרונות ספרות 4  חיוג פנימי מנייח

 046060קידומת לשליחה מבחוץ ....  פקס
 

 פקס קוד לנייד נייד טלפון שם ענפים/מוסדות

   3588  050-8381429 8123 רות יורט קאפונו ארכיון

     050-5853668   בכר משה בטיחות

 8338   050-8381428 8833 דב ורדי ביטוח

   3125  052-5977006   מוטי אלימלך בנין

     052-3323409 8128 נחמן רינות בריכה

 גד"ש

  

 8888 3336  280 050-8381 8888 ירון בר

   3631  050-8381516   עמית מלמד

     050-5853668   משה בכר

   052-6778868  ניבחן 

       8122 יעל כהן דואר

   2825866363 8883 אורית כהן תמחיר

 8663   2811832368  בני ירון תמחיר

 8663     8888 אוסנת ארנון מנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות / 

 ארנונה

 8663     8866 חנה שדה /  יונה איל

     050-8381237   טלילה ירון השכרת דירות

     050-8381209   ליקו פרחי זיתים

   050-8381213 גולן פרחי

       8116   חדר ישיבות / קלפי

   3132 050-8381331   דוד חזן חצר

חשבת שכר/ביטוח 

 לאומי

 8162   2866553336 8111 אילנה נחום

 8121 3828 050-8381377 8882 נתי פישר מנכ"ל

 8855   050-8381378 8882 יעל כהן נית/גזברותמזכירות טכ

 8883   050-8381383 8868 עופר קמה מנהל קהילה

 8883     8118 חנה קמינסקי מזכירות

 8883   050-5220180 8128 נגה עפרוני משאבי אנוש

   2823322888  עדי חזן ש"צרב

     054-6880361 8662 רוית עמיאל מרכזת  -חינוך 

     050-9643011 8183 אורנה שלם ותבית תינוק

     050-2333096 8832 שרון בזק גן כלנית

   052-3765238 8831 עירית צדק גנון תות

 8836 לירון יגר עגורים

054-2557247 

    

   לירון יגר גיל נעורים
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 פקס קוד לנייד נייד טלפון שם ענפים/מוסדות

   3155  050-8381326 8813 הרצל נחום החשמל י

 8882 יצחק חיים מדגה

  

050-8381257  3823 8882 

   3636  050-8381330 נעם פרי

   050-5387846 חיים בר חי

     050-5241080 8122 ג'קי שלם מטעים

   3632   050-8381441   אמנון שלוש מים

       8833 בינה/סטלה מספרה

   3552  050-8381245 8168 צביה ורדי קוסמטיקה

     052-8465327   קה זלוסקימי פדיקור

 3333    050-8381347 8865 לאה רגב/חגית מרפאה

 38383522 3552  050-8381245 8168 צביה ורדי מרפאת שיניים

   3656  050-8381394 8885 מרקו גלבוע מרכולית

     050-8381250   יורם כהן נהג בית

     050-8381299 8183 סבין גיל נוי

     050-8381238   ה שלושנאו

 8133   050-8381423 8868 נחמה רייך היספרי

     050-7410946 8885 שי בינגולד פינת חי

 8883   052-2360638 8128 סימו סלע צמיחה,תכנון ושיוך

 רפת

  

  

  

 8882 3633  052-2360636 8881 רמי אילת

   050-5833521 רויטל כץ

     055-662013   ירון זלוסקי

     052-2360607   יצחק זלוסקי

   3323 052-3283698   אילן קלפטר

     050-8381250   יורם כהן שכפול

   3333 052-3006579 8862   כניסה לקיבוץ -שער

   3886  050-8381354 8886 דני ביקלס תקשורת 

     050-8381541   עידו דוד אינטרנט -תקשורת
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 ספר טלפונים חברים ותושבים 

 04-6063ספרות , מטלפון חיצוני מחייגים ....  4מנייח   חיוג פנימי

 

 קוד מנייח לנייד נייד טלפון בבית שם 

   050-8381484 8636 אבידר סטלה 

 8684 052-3755188 אבידר  זאב

   054-4784294 8838 אברמוביץ' איגור

   050-8381303 אברמוביץ' אירה

   050-8381425 8618 האיל ורד

   050-8381540   איל   יונה

   050-8381471 8652 אילת תחיה 

 6489  052-2360636 אילת רמי

   054-6735097   אילת ענת

  050-6292743  אילת שחר

  050-8381510  אכמון סער

 6787 052-5977005 8632 אלימלך אורנה

   052-5977006 אלימלך מוטי

 6882 050-8381201   צאליארגנטל 

   050-8381523   ארגנטל מתן

   052-3748899 8623 ארנון אוסנת 

 6812 052-2360648 ארנון יוסי

   050-2333096 8883 בזק שרון

   050-5612518 בזק דודו

   050-8381402 8623 ביקלס דינה 

 6354  050-8381354 ביקלס דני

   050-7410945 8833 בינגולד שגית

   050-7410946 בינגולד שי

   054-9579748 8633 בינדרמן הילה

   050-8381448 8663 בכר אורנה 

   050-5853668   בכר משה

   055-6660602 8683 בכר יפעה

 052-5673950 8661 בן עמי עדינה
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 שם 

 

 קוד מנייח לנייד נייד טלפון בבית

  052-6464207  בן עמי רעות

   050-8381442   י שגבבן עמ

   050-8381432 8681 בר ליבנת

 6994 050-8381280 8138 בר ירון

  050-7884217 תבור רביד

   053-6222617 8632 ברקוביץ עידית 

 6909  052-3200138 ברקוביץ חיים

   050-4399366 8636 בר חי בשמת 

   050-5387846 בר חי חיים

   054-3095383 8131 ני עליזהאברז

   052-6017288 ני צהלאברז

   050-6714090   ברוך לאה

   050-7502150   ברוך אלון

   052-8748180 8833 גולדפילד דקלה

   052-3967363 גולדפילד אמרי

   050-8381271 8625 גיל אורית

   050-8381336 גיל דניאל

   050-8381299 8133 גיל סבין

   054-7681010 8633 גל הדס

   050-8381394 8836 גלבוע מרקו

   054-6769209 8656 גלבוע שרה

  0525950771 3011 גרנות הילה

  054-5227713 גרנות יניב

   050-8381438 8683 דוד נעמי

 6400  050-8381216 דוד משה

   050-8381541 8133 דוד עידו

   050-6780459 דוד עלמה

   050-8381454 8686 דרורי אורלי

 8653 052-3210947 דרורי רועי

 050-8381322  דרורי חן
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 קוד מנייח לנייד נייד טלפון בבית שם

   050-8381470 8652 דרוקר אסתר

 8761 052-3205570 דרוקר צביקי 

    054-9720487   דרזנר הגר

  050-6996854  דרזנר ניצן

   050-8381477 8655 וולמן מזל

   050-5745300 מן  כתריוול

  050-8381244  וולמן ענבל

   050-8381268 8838 וילנסקי אינה 

 6710  050-8381267 וילנסקי גרמן

     8813 וילנסקי פניה

 8770  050-8381245 8613 ורדי צביה 

 6608  050-8381428 ורדי דב

   055-6617880 3495 ורדי ניצן

   052-2964270 ורדי חגית

   052-2360641 8838 זוליחייאן חמד 

   050-8381385 בן עמי מאיר

   050-8381427 8615 זינגר בינה

 6276  050-8381240 זינגר חיים

   050-8381203 8688 זינגר מור

   050-8381410 8622 זיתוני קייט 

   052-3420644 זיתוני יצחק

   052-8465327 8612 זלוסקי מיקה 

   052-2360607 סקי יצחקזלו

   055-6620132   זלוסקי ירון 

   050-8381318   בכר רננה

   050-8381266 8633 ז'ק ביאטריס 

   058-4381293 ז'ק עמוס

   052-5114636 8188 ז'ק קייט 

   055-6676565 ז'ק חזי

   054-9788011 8223 חורב נורית 

 050-7692224 חורב שיקה
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 קוד מנייח לנייד דניי טלפון בבית שם

   052-3241261 8621 חזן אהובה  

 6280  050-8381331 חזן דוד 

   050-7718179   חזן עמית

   050-6962712 חזן שירה

   052-3484051   חזן איל

  050-9800535  חזן עדי

   050-6433146   חזן תמר

   050-5660030 חזן רונן 

   050-8381472 8651 חיים תמי 

 6306  050-8381257 חיים איזיק

   050-8381214   חיים ענבל

   050-7734665 8188 יהודה ניסן

   050-8884470   יוסף דגנית

 8755  050-8381429 8613 יורט לינה רות ואיציק קאפונו

   052-2821235 8632 יונג אבי

 5704 050-8381476 8653 יפה שלומית 

 6627  052-2360633 ה עודדיפ

   052-6202228 8183 יפה עומר

   050-7495594 יפה תמר

   050-8381237 8626 ירון טלילה 

 6311  052-2360643 ירון בני

  050-9598883  ישראלי קשת )וולמן(

  052-8907646 ישראלי חגי

   050-8381468 8633 כהן מרגלית 

 6887  052-2360619 כהן חיים

   050-8381409 8623 כהן )קרואזה( מריולן 

 6820  050-8381250 כהן יורם

   050-8381378 8638 כהן יעל 

   050-8381465 כהן ישראל

   050-8381520   הכהן אייל

 קוד מנייח לנייד נייד טלפון בבית שם

  054-4730596  כהן אייל
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   050-2360607 כהן קמינסקי עומר

  052-5245243  כהן יפעת

  050-5833521 8682 כץ רויטל

   058-4420799 כץ תימור

   054-9720024 8628 לפר מרוה 

  054-9253006 לפר לירן

   052-3201568 8136 מיכאל מאיה 

   052-5600284 מיכאל רונן               

 6462  050-8381516   מלמד עמית

   050-3231438 8836 מן חדוה 

 8792  052-8941886 מן מושון

   054-8183996   משולם סיגלית

   054-8183996 משולם דרור

   050-5077559   נאמני צביה  

   050-6552516 נאמני דוד

   054-4779994 8668 נחום אילנה 

 6277  050-8381326 נחום הרצל

   050-8381467 8635 ניב עדה 

 6923 052-3514195 ניב עופר

   052-6778868 8228 ניב חן  

   054-6625517 ניב אפרת

 5703  050-8381228 8681 סלע שרית 

 6906  052-2360638 סלע סימו

   050-8381270   סלע רביד

   050-8381255   סלע רם

   050-8381504 8625 סמדג'ה רימה 

   050-8381417 סמדג'ה שמעון

   054-4635121 8122 סמדג'ה ינאי

   050-8381506 סמדג'ה סמדר

   052-3465488 8832 עובדיה רותי

    

 קוד מנייח לנייד נייד טלפון בבית שם

   054-9720496 8683 עידו אביבה 
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   054-9720476 עידו הרצל

   052-6604141 8886 עידו יואב

 050-2139649 עידו רויטל

 

  

   050-8381283 8611 עממי פיפי 

 8758  052-3263153 עממי אליהו

   050-8381526 8638 פארל אורלי

  0528657448  פייטלסון לימור

  0526173106 פייטלסון שי

   052-3337284 8632 פישר נטשה 

   050-8381377 פישר נתי

   050-8381405 8628 פרחי רותי 

   050-8381209 פרחי ליקו

   050-8381213 8622 פרחי גולן

   050-8232188 פרחי רינת

 8628 פרי ציפי 

  

050-9838141   

   050-8381342 פרי אמנון

   050-8381330 8123 פרי נעם

 6459  050-8381200 8631 פרוקופץ דינה 

   054-7765592 פרוקופץ בוריס

   052-2851327 8225 קוצר אסי

   052-4722905 קוצר גל

   052-3409560 8633 קלפטר עירית 

 6809 052-3283698 קלפטר אילן

   050-8381495 8638 קלפטר רן

   050-8381459 8683 קמה שושי 

   050-8381230 קמה דני

   050-7336918 8623 קמינסקי רותי 

   050-5372827 קמינסקי משה

    

    

  קוד מנייח לנייד נייד טלפון בבית שם

  052-3493210  קמינסקי יובל
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 6844 052-4626123 688 קמינסקי חנה

  0528892439  קרן אדם

  053-7244150 קרן הלי

   050-8381347 8616 רגב לאה 

   052-3728384 רגב שלמה

   050-8805273 8626 רורמן ישראלה

   052-8345837  רורמן ערן

   050-8381475 8658 רינות אילנה

 8697  052-3323409 רינות נחמן

   050-8381423 8618 רייך נחמה

 8702  052-5977021 רייך ישראל

  050-8381391 8832 רייך טלי

   050-8381485 8638 חיה שאול

   050-5228677   אריה שאול

 6817  052-5977013 8635 שאול אורלי

   052-2360644 שאול ששי

   050-6241888 8623 שאלתיאלי יעל

   050-8381478 8653 ליאורהשגיא 

 3535 2811832362 8688 שדה חנה

 3823 2811832365 שדה שרול

  050-8381350 403 שהרבני צילה 

  050-8381403 שהרבני יהודה

   050-9643011 8663 שלם אורנה

   050-5241080 שלם ג'קי

  050-8664754  שלום שמואל

   050-8381238 8662 שלוש נאוה

 3632  050-8381441  וש אמנוןשל

   050-8381222   שרוני אביעד

   054-7520165 שרוני שירן

 


