
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 בן ארצי   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 משה שרת 33/24 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. מגדל העמקכלנית 3/9 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 איינשטיין 45 א 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 קיבוץ מעגן    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.ilקיבוץ בארותקיבוץ בארות יצח 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 אשל 11 חולון 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 הנגב 19 יבנה 81514 ישראל ,ישראל 523907878 99626709
5631 רן פר   ranfrish@hotmail. משה ש 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 קיבוץ נחשולקיבוץ נחשולים 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 עין ורד 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@ מבשרת ציוןכלנית 50   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.nמשעול בית הבד 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 ינאי המלך 2 ג 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 בן שבת   bens11@bezeqint יהלום 17 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 בית‐לחם 10א 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@BEZEQהגיבורים 33 כניס 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@yאורי 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 הגדוד העיברי קריית חיים 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 קיבוץ צרעהד .נ .שמשון 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 קיבוץ משגב0 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 ביאליק 64 רמת גן   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 משה דיין 56/1 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. קיבוץ ברקא0 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. חורב 60 א' 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
שלום בן דוד6137 בן דוד   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 ארלוזורוב 20 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 מבשרת ציוןנרקיס 7 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. רמברנדט 20 תל אביב   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 נחשון 30 רמת השרון 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 קיבוץ ברעםברעם 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 נצרת עיליתהכרמים 3 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 סמילנסקי 15/9 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 נחל הירמוך 3/6 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 כרמיה 4 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. קיבוץ עין חרעין חרוד 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 הנשר 86 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 מושב חרב למושב חרב לאת 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 פארן 16 ב 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 העליה השניה 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 נחל שורק 75 טל שחר 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 קיבוץ גזית 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 חזית חמש 6 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.coקיבוץ משמרקיבוץ משמר הנג 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 דובנוב 30 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 פתח‐תיקוהאבן ספיר 50   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 נצרת עיליתהאלונים 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 קיבוץ משמרדואר נע נגב 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 מושב בית שהעמק 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 בן יעקב   yftah@netvision.n1 שדרות ירושלים 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 האלה 19 הר אדר   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 ביריה 9 שערי תקוה 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 כרם מהר"לתד 163 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 אבו חצירא 6 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 יצחק שדה 30 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 העמק 10 א הוד השרון 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 משה שרת 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 התיכון 76א 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.il40 פנחס רוטנברג רמת גן 52296 ישראל ,ישראל 522452666
7619 דותן ברוך   dotan_baruch@ho מיכה יוסף 1 ראשון לציון 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 קיבוץ כברי 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 נצרת עיליתהכרמל 12ב/11 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 הנביא עמוס 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 אמנון ותמר 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 קיבוץ יחיעם 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 עפרוני 4 כפר סבא 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 חפץ חיים 54 פתח תקוה 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 קרית שמוא 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 מושב חרב להצאלון   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 קפלנסקי 3 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. קיבוץ עין שמקיבוץ עין שמר 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 משה דיין 29 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 קיבוץ חצריםקיבוץ 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 סמילנסקי 9 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 אבן גבירול 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 אבן גבירול 129 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 משה וילנסקי 2 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 Sקרית ביאליק 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. אבו רביע 6 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 משה שרת 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 בר און   trhe71@netvision עמק זבולון 8/4 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 קיבוץ צרעהאין 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 הדר 13 צור משה 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 משה דיין 77 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 אלכסנדר פן 8 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.cקיבוץ משמרקיבוץ משמר הש 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 קיבוץ יפתח 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




