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 שלוחת המרכז

 

 מייל מגורים נייד פרטי משפחה

 morr.avissars@gmail.com שהם 528685650 מור אביסרה

 yaelsimler@gmail.com שהם 546939529 יעל אביסרה זימלר

 moti.olinover@gmail.com השרוןהוד  548650550 מוטי אולינובר

 mili_olinover@hotmail.com הוד השרון 523873774 מילי אולינובר

 talibenjamin@yahoo.com תל אביב 552718202 טלי בנימין

 yifaat23@gmail.com כוכב יאיר-צור יגאל 506223616 יפעת בר

 Ram8080@gmail.com כוכב יאיר 515505915 רם בר

 tal.barel12@gmail.com הרצליה 548682055 טלי בראל

 bronsteiny@outlook.co.il מודיעין 545608008 יובל ברונשטיין

 adibinyamini@walla.com מודיעין 506299737 עדי ברונשטיין

 Nir.gvaram@gmail.com פתח תקווה 584209614 ניר גברעם

 taliagalili@gmail.com כפר סבא 528593035 טליה גלילי

 tamirgalili@gmail.com כפר סבא 544417150 תמיר גלילי

 Erez.danieli2@gmail.com משמרת 502223332 ארז דניאלי

 Michal.danieli88@gmail.com משמרת 507454786 מיכל דניאלי

 dar.avikam@gmail.com ירושלים 506284160 אביקם דר
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 ruthdar@gmail.com ירושלים 522673391 רותי דר

 TalHerman1966@gmail.com אבן יהודה 523482788 טל הרמן

 Rinat@mind-hr.co.il אבן יהודה 506858582 רינת הרמןקרן 

 Avi@weksler-law.co.il  ירושלים   544767609 אברהם וקסלר

 Yaelwe@012.net.il ירושלים  544768010 יעל וקסלר

 tali.zalsman@gmail.com רמות השבים 544255196 טלי זלצמן

 tali.zalsman@gmail.com רמות השבים 544270774 משה זלצמן

 Toskg1956@gmail.com קרית אונו 506815888 גרשון טוסק

 Michaltusk@gmail.com קרית אונו 545340462 מיכל טוסק

 ronit.itzh@gmail.com אורנית 549999011 רונית יצחקוב

 alon@nlpro.co.il חדרה  525293392 אלון כהן

 hila.k100@gmail.com רעננה 525605234 הילה כץ

 davidkatz2008@gmail.com רעננה 525605234 דוד כץ

 Raayalg@gmail.com בית זית 506289026 רעיה לוי גודמן

 Lipman.yael@gmail.com רמות השבים 522499440 יעל ליפמן

 lipman.rami@outlook.com רמות השבים 522490880 רמי ליפמן

 nuritmi3@gmail.com כפר הס 544562581 נורית מיכאלי קומיסר

 dormasad@gmail.com כפר יונה 508225059 דורון מסד

 amir@sheinson.com תל מונד 524503335 אמיר מעוז

 maozza79@gmail.com תל מונד 542662702 ציפי מעוז

 liatneu@gmail.com הרצליה 528644212 ליאת נוימן
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 rivkasapir@gmail.com הוד השרון 544546629 רבקה ספיר

 Yaronapoliti@gmail.com בית ינאי 535302023 ירונה פוליטי

 546969066 אורי צפריר
 שוהם

  

 Htsafrir@gmail.com שוהם 544642351 הדר צפריר

 Ori10.sar@gmail.com רמת השרון 544486023 אורי צרפתי

 yael.sar87@gmail.com רמת השרון 544215020 יעל צרפתי

 544239351 עמוס קובץ׳

מודיעין מכבים 

 Amosk57@gmail.com רעות

 544346054 אורלי קובץ׳ מסד

מודיעין מכבים 

 Orlymasad@gmail.com רעות

 kal.yaron@gmail.com תל אביב 526222203 ירון קליצקי

 Monique.kalitzky@gmail.com תל אביב 586660787 מוניק קליצקי

 ronen_kraus@yahoo.com ראשון לציון 524842167 רונן קראוס

 55ronit555@walla.com הרצליה 522952411 רונית רוטמן

 amit.ramraz@gmail.com הוד השרון 586018211 עמית רמרז

 abrinramraz@gmail.com הוד השרון 542232112 אילה רמרזברין 

 gil@nym.hush.com הוד השרון 547999862 גיל שינפלד

 anat.s@nym.hush.com הוד השרון 527043778 ענת שינפלד

 


