04/04/2017
רשימת סלולר מנהלי רפתות מעודכן ליום
10/10/2018
ממוין לפי א-ב משקים

רפת  /משק

מנהל

סלולר

אבני איתן-נחמיה עסיס (רפת דן)
אבני איתן-קובי טויטו
אבני איתן  -רפת עו״ז
אייל
איילת השחר
אלון הגליל-יחיאלי י
אלוני אבא
אליעד-אייל דורון
אליעד-ורשבסקי יהודה
אליעד-שוקרון יצחק
אמץ-יורם סהר
אפיק/מיצר
אפיקים
ארבל
אשדות מ
בית אלפא
בית הלל -קורלנדר
בית הלל-שטיינפלד
בית הלל  -דויטש
בית השיטה-רפת אגר
בית זרע
בית לחם-ברנדס
בית שערים-אייל צהרי
בית שערים-גולן
בית שערים-מרמור ערן
בית שערים  -גלס
בית שערים  -יורם רון
בקר-קשת
בקר רמת מגשימים
ברקאי
ג .יואב-אליהו אלוני
ג .יואב-בנצי צפריר
ג .יואב-דני גרוס
ג .יואב-יהודה לוין
ג .יואב-יוחנן גולני
ג .יואב-משה סופר
ג .יואב-נפתלי גור אר
ג .יואב-ש' אאפ-יגאל
גבע
גבעת השלושה
גבעת חיים א
גבעת חיים מ

נחמיה עסיס
קובי טויטו
עדי
איתמר
איתי
יהודה יחיאלי
עודד רדלי
אייל דורון
יהודה ורשבסקי
שוקרון יצחק
יורם סהר
שושי רז
נדב
ארז שמיר
גיא פרישקולניק
דורון
טומי קורלנדר
משה קליין
דב דויטש
נדב שפר
אלי קאפצ'וק
צביקה ברנדס
אייל צהרי
ליאור
ערן
גידעון גלס
יורם רון
נתנאל טאובר
יאיר
אילן
אברי אלוני
בנצי צפריר
דני גרוס
חנניה
יוחנן גולני
חנניה
נפתלי גור אר
יגאל פוקס
צור
עידן
זיו
אורנה

0504060310
0502251903
0542211440
505933953
0523668850
0528284496
0528496397
0524204242
0502007933
0504004890
0505224492
0507637934
0543254122
0535270003
0507661683
0528796455
0523672758
0522690614
0505230602
0507375995
0546769070
0523275682
0505538411
0544847316
0526621113
0542273035
0537260198
0528348694
0507330916
0505216179
0503775099
0523206766
0528835010
0524626421
0503496735
0524626421
0528454967
0523223888
0546633701
0524703054
0507248493
0502056061

גבת
גינוסר
גלעד
גן שמואל
גניגר
גשור

ארנון שהם
יותם
מיכה
רימון
רול
רוני

0542408120
0507469156
0527905010
547767323
0522269203
0524573885

דגניה א-אגש"ח עסקים
דגניה ב
דפנה
הבונים
הזורע
הכפר הירוק
הרדוף
חורשים
חפציבה
יבנאל  -קמחי
יגור
יוקנעם  -אנגל
יוקנעם  -ניסנבוים
יוקנעם  -שטראוס
יזרעאל
כנף  -אייל נאור
כנף  -רפת א.א.א
כנף  -רפת ס.ל.ס.ב
כנרת
כנרת (מ)-משק שניידמן
כפר ביאליק-ידיד כהן
כפר בלום
כפר גלעדי
כפר חסידים-גיורא חרג
כפר חרוב
כפר יחזקאל-רפת ורד
לביא
לביא  -בקר לבשר
מסילות
מעגן מכאל
מעוז חיים
מעלה גלבוע
מענית
מצר
נאות גולן-אופיר קרול
נהלל-ישראל בלוך-טוטי
נהלל  -מנור
נוב  -צוריה גולן
נוה איתן
נחשונים

ישראל
יגאל דרורי
מקסים
גל
עופר
דני
יורם
אפריים
מומי
נאור קמחי
אלן פדרסון
אילן אנגל
יורם
אמי שטראוס
אורי הורוביץ
אייל נאור
יואב
ירון להן
רון
אילן גולדשטיין
ידיד כהן
רועי
עומרי זלצר
גיורא חר"ג
סרג'יו
מנחם
צחי
שמואל
אדו
שמוליק
יריב
יהודה לדרמן
דני בוניטו
נתי
אופיר קרול
טוטי
לביא מנור
צוריה גולן
תום
יואב

0523795652
0547731737
0523992073
0543370352
0523990843
0544302650
0522829828
0522462532
0523756229
0528458682
0545618150
0523990795
049892885
0523990766
0525012173
0503733315
0528499415
0502022336
0507403407
0503311803
0505510733
537177023
0506786134
0545915429
0545676844
0522488617
0507821114
0503231337
0546754296
535261172
0506930698
0523992222
0543237439
0524399027
0505350980
0535257884
0522798561
0547971171
507526349
0523335974

נטור
עין אילה-חנן יזרעאלי
עין גב
עין החורש
עין הנציב
עין השופט
עין חרוד א
עין חרוד מ
עין שמר
עמיר

דימה
חנן יזרעאלי
רמי פיש
יובל
אמיר
אילון
ינאי
זיו
משה שפירא
אורי

0524265403
0506828883
0545658995
0507466223
0507261603
0507632796
0544921272
0522266683
0544921765
0502103972

ציפורי  -אודי סגל
ציפורי  -מיכאלי
קדמת צבי-אילן מאס
ר .ניר בכרמל-נעציון
רמות מנשה
רמת דוד
רמת הכובש
רמת השופט
רמת צבי-אברמוביץ
רמת צבי-ארבל פנחס
רמת צבי-בני בירן
רמת צבי-גוזובסקי נתן
רמת צבי-דובלין
רמת צבי-לנדאו/סוליבן
רמת צבי-עזריאלי יזהר
רמת צבי-קיפר שמואל
רמת צבי-רודברג פלג
רמת צבי-רמות אופיר
רפת בשנית-אלוני הבשן
רפת גל ים-כ .גליקסון
רפת המנורה-המעפיל
רפת המפלים-יונתן
רפת העמק  -יפעת
רפת העמק  -יפעת
רפת הצפון
רפת התבור  -עין דור
רפת זבולון-רמת יוחנן
רפת חוף השרון
רפת חפר
רפת מגע  -מזרע
רפת מרום הגלבוע
רפת נופים  -גזית
רפת נטופה-בית רימון
רפת נעמן  -עין המפרץ
רפת צבאים  -מולדת
רפת קציר קשת

אודי סגל
מיכלי דוד
אילן מאס
נחמיה
עידו פלג
מרקו
סימון
רם סביר
יצחק
פנחס ארבל
בני בירן
נתן
עוזי דובלין
יהודה סוליבן
יזהר יזרעאלי
שמואל קיפר
פלג
משה רמות
צביקי
אלון
סער
בני
עמרי גולדהור
יורם שוויקה
כספי
רועי
אורי פלטאו
שחר
בני
דני סלעי
נמרוד-לוי
יוחאי
ארז
יוסי בן אשר
לימור
אמיר בדר

0522416417
0522477579
0507325712
0505738324
0523864956
0505679373
0546450006
0507332496
0505388088
0508272841
0508272700
0508272850
0508272753
0508272908
0508272766
0508272918
0508272802
0508272822
0508875508
0504630542
0547908212
0528348444
0523695266
0523206993
0507551774
0549788445
0523662205
0545208772
0505698522
0527950371
0523993257
0507549708
0528698029
0544387171
0502027499
0524577222

רפת רגלים  -רגבים
רפת רומח-ר .מגשימים
רשפים
ש .דבורה-ורטהים אשר
ש .דבורה  -עודד שהם
שדה אליהו
שדה יעקב-יוגב
שדות ים
שדמות מחולה
שות' מיצר אפיק
שיאון-צפון
שיאון  -דרום
שלוחות
שער הגולן

דורון
תמירון
וולטר
אבי
עודד שהם
הראל קאופמן
יוסי יוגב
אביב
יהודה
שושי רז
דני גלעד
אלי
צביקה
אלון עיברי

0545655435
0502070193
0547860129
0523161114
0528403828
0543224145
0505448418
0524768699
0523311999
0507637934
0546704444
0545208729
0546746099
0523744607

שער העמקים
שפיה-כפר נוער
שריד
תל יוסף
תל עדשים  -זהר כהן
תל עדשים  -סיבוני
תל עדשים  -פייגין
תל עדשים  -רייקין

אילן צוק
זיו
גדי
ליאור
זהר כהן
ענבל סיבוני
חגי פייגין
שי רייקיו

0528757462
503313340
0508594566
522418127
0547690031
0522973983
0507459696
0528584007

