
04/04/2017רשימת סלולר מנהלי רפתות מעודכן ליום

סלולרמנהלמשק/ רפת סידורי' מס
0504060310נחמיה עסיס(רפת דן)נחמיה עסיס -אבני איתן1

0502251903קובי טויטוקובי טויטו-אבני איתן2

0542211440עדיז"רפת עו- אבני איתן 3

0507837154אריהאייל4

0523668850איתיאיילת השחר5

0528284496יהודה יחיאלייחיאלי י-אלון הגליל6

0528496397עודד רדליאלוני אבא7

0524204242אייל דורוןאייל דורון-אליעד8

0502007933יהודה ורשבסקיורשבסקי יהודה-אליעד9

0504004890שוקרון יצחקשוקרון יצחק-אליעד10

0505224492יורם סהריורם סהר-אמץ11

0507637934שושי רזמיצר/אפיק12

0543254122נדבאפיקים13

0535270003ארז שמירארבל14

0507661683גיא פרישקולניקאשדות מ15

0528796455דורוןבית אלפא16

0523672758טומי קורלנדרקורלנדר- בית הלל17

0522690614משה קלייןשטיינפלד-בית הלל18

0505230602דב דויטשדויטש- בית הלל 19

0507375995נדב שפרר.ג.רפת א-בית השיטה20

0546769070וק'אלי קאפצבית זרע21

0523275682צביקה ברנדסברנדס-בית לחם22

0505538411אייל צהריאייל צהרי-בית שערים23

0544847316ליאורגולן-בית שערים24

0526621113ערןמרמור ערן-בית שערים25

0542273035גידעון גלסגלס- בית שערים 26

0537260198יורם רוןיורם רון- בית שערים 27

0528348694נתנאל טאוברקשת-בקר28

0507330916יאירבקר רמת מגשימים29

0505216179אילןברקאי30

0503775099אברי אלוניאליהו אלוני-יואב. ג31

0523206766בנצי צפרירבנצי צפריר-יואב. ג32

0528835010דני גרוסדני גרוס-יואב. ג33

0524626421חנניהיהודה לוין-יואב. ג34

0503496735יוחנן גולנייוחנן גולני-יואב. ג35

0524626421חנניהמשה סופר-יואב. ג36

0528454967נפתלי גור ארנפתלי גור אר-יואב. ג37

0523223888יגאל פוקסיגאל-אאפ' ש-יואב. ג38

0546633701צורגבע39

0524703054עידןגבעת השלושה40

0507248493זיוגבעת חיים א41

0502056061אורנהגבעת חיים מ42

0542408120ארנון שהםגבת43

0507469156יותםגינוסר44

0527905010מיכהגלעד45

0544348727פביאןגן שמואל46

0522269203רולגניגר47

0524573885רוניגשור48



0523795652ישראלח עסקים"אגש-דגניה א49

0547731737יגאל דרורידגניה ב50

0523992073מקסיםדפנה51

0543370352גלהבונים52

0523990843עופרהזורע53

0544302650דניהכפר הירוק54

0522829828יורםהרדוף55

0522462532אפרייםחורשים56

0523756229מומיחפציבה57

0528458682נאור קמחיקמחי- יבנאל 58

0545618150אלן פדרסוןיגור59

0523990795אילן אנגלאנגל- יוקנעם 60

049892885יורםניסנבוים- יוקנעם 61

0523990766אמי שטראוסשטראוס- יוקנעם 62

0525012173אורי הורוביץיזרעאל63

0503733315אייל נאוראייל נאור- כנף 64

0528499415יואבא.א.רפת א- כנף 65

0502022336ירון להןב.ס.ל.רפת ס- כנף 66

0507403407רוןכנרת67

0503311803אילן גולדשטייןמשק שניידמן-(מ)כנרת 68

0505510733ידיד כהןידיד כהן-כפר ביאליק69

054794415שימעון נפתלוביץכפר בלום70

0506786134עומרי זלצרכפר גלעדי71

0545915429ג"גיורא חרגיורא חרג-כפר חסידים72

0545676844יו'סרגכפר חרוב73

0522488617מנחםרפת ורד-כפר יחזקאל74

0507821114צחילביא75

0503231337שמואלבקר לבשר- לביא 76

0546754296אדומסילות77

0522465776טלמעגן מכאל78

0506930698יריבמעוז חיים79

0523992222יהודה לדרמןמעלה גלבוע80

0543237439דני בוניטומענית81

0524399027נתימצר82

0505350980אופיר קרולאופיר קרול-נאות גולן84

0535257884טוטיטוטי-ישראל בלוך-נהלל85

0522798561לביא מנורמנור- נהלל 86

0547971171צוריה גולןצוריה גולן- נוב 87

0537177023רועי דורהנוה איתן88

0523335974יואבנחשונים89

0524265403דימהנטור90

0506828883חנן יזרעאליחנן יזרעאלי-עין אילה91

0545658995רמי פישעין גב92

0507466223יובלעין החורש93

0507261603אמירעין הנציב94

0507632796אילוןעין השופט95

0544921272ינאיעין חרוד א96

0522266683זיועין חרוד מ97

0544921765משה שפיראעין שמר98

0502103972אוריעמיר99



0522416417אודי סגלאודי סגל- ציפורי 100

0522477579מיכלי דודמיכאלי- ציפורי 101

0507325712אילן מאסאילן מאס-קדמת צבי102

0505738324נחמיהעציון.נ-ניר בכרמל. ר103

0523864956עידו פלגרמות מנשה104

0505679373מרקורמת דוד105

0546450006סימוןרמת הכובש106

0507332496רם סביררמת השופט107

0505388088יצחקאברמוביץ-רמת צבי108

0508272841פנחס ארבלארבל פנחס-רמת צבי109

0508272700בני בירןבני בירן-רמת צבי110

0508272850נתןגוזובסקי נתן-רמת צבי111

0508272753עוזי דובליןדובלין-רמת צבי112

0508272908יהודה סוליבןסוליבן/לנדאו-רמת צבי113

0508272766יזהר יזרעאליעזריאלי יזהר-רמת צבי114

0508272918שמואל קיפרקיפר שמואל-רמת צבי115

0508272802פלגרודברג פלג-רמת צבי116

0508272822משה רמותרמות אופיר-רמת צבי117

0508875508צביקיאלוני הבשן-רפת בשנית118

0504630542אלוןגליקסון. כ-רפת גל ים119

0547908212סערהמעפיל-רפת המנורה120

0528348444בנייונתן-רפת המפלים121

0523695266עמרי גולדהוריפעת- רפת העמק 122

0523206993יורם שוויקהיפעת- רפת העמק 123

0507551774כספירפת הצפון124

0549788445רועיעין דור- רפת התבור 125

0523662205אורי פלטאורמת יוחנן-רפת זבולון126

0545208772שחררפת חוף השרון127

0505698522בנירפת חפר128

0527950371דני סלעימזרע- רפת מגע 129

0523993257לוי-נמרודרפת מרום הגלבוע130

0507549708יוחאיגזית- רפת נופים 131

0528698029ארז בית רימון-רפת נטופה132

0544387171יוסי בן אשרעין המפרץ- רפת נעמן 133

0502027499לימורמולדת- רפת צבאים 134

0524577222אמיר בדררפת קציר קשת135

0545655435דורוןרגבים- רפת רגלים 136

0502070193תמירוןמגשימים. ר-רפת רומח137

0547860129וולטררשפים138

0523161114אביורטהים אשר-דבורה. ש139

0528403828עודד שהםעודד שהם- דבורה . ש140

0543224145הראל קאופמןשדה אליהו141

0505448418יוסי יוגביוגב-שדה יעקב142

0524768699אביבשדות ים143

0523311999יהודהשדמות מחולה144

0507637934שושי רזמיצר אפיק' שות145

0546704444דני גלעדצפון-שיאון146

0545208729אלידרום- שיאון 147

0546746099צביקהשלוחות148

0523744607אלון עיברישער הגולן149



0528757462אילן צוקשער העמקים150

0523341166שמוליקכפר נוער-שפיה151

0508594566גדישריד152

0522691841עקיבאתל יוסף153

0547690031זהר כהןזהר כהן- תל עדשים 154

0522973983ענבל סיבוניסיבוני- תל עדשים 155

0507459696חגי פייגיןפייגין- תל עדשים 156

0528584007שי רייקיןרייקין- תל עדשים 157


