
עירכתובתשם לקוחלקוחקו

אבן יהודה9הלוחמים מ"אונו בע.ר ק"אבן חן בימ214401

אום אל פאחםשכונת עין אל נאבידוקטור פארם210624

אופקים15/6רחבת הארי מלך הטבע210694

אור יהודה647ד . ת8משה אביב מ"מדי לינק פארם בע210300

אילת187. ד.ת-מרכז מסחרי ריכטרר"מיכלין אילת בימ215150

אלעד8ח "שמעון בן שטטופ טבע210640

אריאל10יהודה שיר הבריאות-פארמה טבע 210565

אשדוד3אברהם סופר בסט פארם אשדוד210732

אשדודמרכז מסחרי , 127כלניות טבע  פלוס-בית טבע210697

אשדוד27רוגוזין מ"ר חדש בע"רוגוזין בימ210277

אשדודמרכז מסחרי ו, 29דב גור ר אשדוד"דן בימ213612

אשדוד55'  חנות מס18דויד המלך בית מרק-מ "מפרשי ארגמן בע210017

אשקלון39/4אלי כהן אשקלון- ר"דיימן  בימ213855

אשקלון1ככר גולומב אשקלון-ר "מגדל בימ210226

אשקלון בניין העיריה9הגבורה היפר טבע זיקים אגודה שיתו223325

באקה אל גרביה(לא לדואר)רח ראשי אלקודס מ"ר איווה פארם בע"בימ210559

באר שבע117טרומפלדור ש"ב- רותם בית טבע 225685

באר שבע6חיים לנדאו שבע פארם210156

באר שבע9/4בוטינסקי 'יוהנה זמ"מדיק פארם בע295959

ביר אלמכסורכפר ביר אלמכסורר"ביר אלמכסור בימ218205

אן'בית גכניסה ראשית מול תחנת סונואא דבור'רג210799

בית דגן20טרומפלדור ר"בימ-2015מעיין חיים דגן 210253

בית חרותקניון אם הדרךמ"קלאב פארם בע218222

בית שאןלא לדואר-צים סנטרנובו פארם בית שאן210358

בית שמש מרכז מסחרי8/1נחל ניצנים חדש-לב הטבע נגר שמחה210336

בית שמש17דרך יצחק רבין בית שמש-לבריאות בית טבע228806

בית שמש6שדרות יגאל אלון מ"רשת שוקה בעיר הע210685

ביתן אהרוןלא-מרכז מסחרי ביתן אהרוןבית מרקחת טוטאל פארם210621

בני ברק62רבי עקיבא מ"בע.ג.רפואה סנטר ג221485

בני ברק17שלמה המלך שלמה-מ"טבע רובינשטיין בע210350

בני ברק1הרב קוק טוב לי טבע210307

בני ברק147רבי עקיבא עקיבא-מ"טבע רובינשטיין בע210478

בני ברק2אהבת שלום אהבת- מ"טבע רובינשטיין בע210322

בני ברק15הר סיני ר"פארמה גד בימ-הר סיני210166

בני ברק9האדמור מגור מחסן- מ"טבע רובינשטיין בע210768

בני ברק16ירושלים זמרת הארץ241425

בני ברק3חזון איש בית טבע-הוס210218

בני ברק מרכז רימוני12' אהרונוביץסנטר פארם פארמוונס בני בר237666

בת חפרעמק קניון לב בת חפר' שדמ"חפר פארם בע210675

בת ים9בלפור ר"בימ (מור)אדם אדיב 211806

בת ים1אלי כהן פארמה רמת הנשיא210770

בת ים45בלפור מ"ר דאבל די בע"בימ210769

בת ים87בלפור בת ים-מזון טבעי-אמא אדמה223301

בת ים62שדרות העצמאות מ בימר ויטה"פארמה רד בע213325

בת ים113בלפור אקולייף210727

וליה'לג'ג122\20ר"וליה בימ'לג'הלא ג212710

סר א זקרא'גמרכז ישובר לילא פארם"בימ210772

גבעת עדה29הזית מ"ר בע"בימ-גרין210064



גבעת שמואל קניון הגבעה29רח נתניהו מ גבעת שמואל"על המשקל בע210642

גבעת שמואל1ארזים רמת אילן- ניבי פארם 210543

גבעתיים23הרצוג שרם-תל גנים בית מרקחת213395

גבעתיים5כורזין בית טבע יש לי בוטן210695

גבעתיים18סירקין טבע גבעתיים210282

גדרה7ויצמן מ"טבע גדרה בע223834

גן יבנה6העצמאות בית בטבע גן יבנה281240

דאלית אל כרמל124. ד.רח ראשי   תר"בימ-עלאדין 218665

דימונה16שלב ד חנות ,מרכז מסחריבית טבע-מליסה210092

דימונה1436ד . ת76תעשיה מבנה .אמ"טבע דלי בע210783

דימונה6בר יוחאי בית מרקחת דימונה פארם210696

דימונה5,6מרכז מסחרי חדש ר"בימ- אילן דימונה 215101

מזרח בנימין. דנשער בנימין. ת.מסחרי א.ממ"פארם פור יו בע210693

הוד השרון1הידידות מקום ידידותי222550

הוד השרון54דרך מגדיאל בית מרקחת- מגדיאל 212253

הרצליה56הרב קוק נאוה מוצרי בריאות210771

הרצליה57סוקולוב  בית טבע-הילה בטבע281220

הרצליה2בן גוריון ר"בימ- לב הרצליה210220

הרצליה101הרב קוק מ"ישראדון בע210761

חדרה4חטיבת הנחל ר חדרה"נרקיס בימ210656

חולון44גאולים ר"בימ- נאות שושנים 213357

חולון51שנקר אריה מ"טבע טל בחצי חינם בע210232

חולון54סוקולוב בית טבע בעיר210620

חולון70סוקולוב ' רחר"בימ- ר חורי "ד213328

חולון9חיים לנדאו מדי פארם חולון210243

חולון26הרוקמים מ"טבע מקס בע210710

חולון52הופיין חולון-ר "בימ- אהרון 213303

חולון49דב  הוז חולון- מירה פארם211850

חולון17רבינוביץ בן גוריון (זיו)פרמקסי 213670

חולון בנין צמרת47סוקולוב חולון-צבר מזון טבעי 223375

חולון1הנביאים מקס פארם210186

חורהבמייל-כניסה ראשיתבית מרקחת קליניק פארם210627

חיפה21הנביאים ר חיפה"בימ-הדר 216717

חיפה48גוט לוין , רמת ספירר"בימ-ארמון  216700

חיפה77משה שרת חוות דרך התבלינים210781

חיפה97המגינים גרין סיטי פארם226744

חיפה133הנשיא ' שדר"מ בימ"לב כרמל בע216716

חיפה38/5ורס 'גאלון שמחה210750

חיפה22רחוב חניתה ר"בימ- חניתה מדינט 216728

חיפהלא לדואר -28נורדאו חיפה- בית הבריאות210296

חיפה52הרצל הבית הירוק210498

חיפהקרית טכ, מתחם בית הסטודנטבית מרקחת הטכניון פארם בע210251

חצור הגליליתלא לדואר-קניון גליל עליוןעליון.חדאד פארם קניון ג218229

חצור הגלילית310ד .מרכז השקם הישן תחצור פארם210079

חצור הגלילית מרכז מסחרי8הבנים חצור הגלילית- חנות טבע 210078

טבריה4הבנים ' רח-בנין לב הגליללידי שושנה- ה 'טבעל228730

טייבה4056. ד. דרומי ת24רחוב ר"בימ-ד'מג211171

טירת הכרמללא לדואר - 39הרצל מ"אלפה דיל מוצרי טבע בע210512

טירת הכרמללא לדואר.-ת. א13מוצקין מ"נ טבעי בע.ג.י221094



יבנה(מרכז לב)20שדרות דואני שורשים בית טבע210020

ים המלחקניון עין התכלתר ישראפארם ים המלח"בימ210651

ירוחםמרכז מסחריר פארם ירוחם"בימ210649

ירושליםשכונת אבו טור, 49המפקד בית מרקחת אל ראהמה210544

ירושלים82דרך בית לחם ר שגל פארם"בימ-מוריה217656

ירושלים102יפו ר"בימ-מני210189

ירושלים3קומה -קניון רמתסניף חדש-לב הטבע210549

ירושליםבמייל-18יד חרוצים תלפיות-פארמוונס237660

ירושלים5'  חנות מס9לייב יפה ר"ארנונה בימ217701

ירושלים26שטראוס טוב הטבע210699

ירושלים69אגריפס הטחונה של שחר210736

ירושלים65אגריפס ם-י-מחסני מזון -עולם הטבע221615

ירושליםלא ל-128ת עטרות הנחושת .אהולי לנד מדיקל סופליי בעמ210562

ירושלים4אל אספהאני בית מרקחת- אלסהירה210554

ירושלים6מחנה יהודה ר"בימ- בקשי 217609

ירושלים50הפסגה מאור הטבע210205

ירושלים25סלאח א דין ריאן שירותי בריאות גולאני210566

ירכא4315.ד.ת,דאהר סנטרהבא סלאמה-אורגנו בית טבע210288

כפר בענה1285ד "מרכז הכפר תר"בימ- אלהאם פארם218270

כפר לקיה16\1כפר לקיה חוב-מ"ר בע"פארם לקיה בימ215646

כפר לקיהלא לדואר-14 בית 3שכונה ר סלאם פארם"בימ210605

אר'כפר מגמרר/אר'כפר מג- 223. ד.תר"אלכוכב בימ218700

כפר סבא169ויצמן בית מרקחת- סילביה 212261

כפר סבא12אלי הורוביץ מ"רגבים יזמות בע. ג.ר210780

כפר סבאלא לדואר-26משעול בית הבד מ"ביו גאיה בע210206

כפר סבא119ויצמן בית מרקחת- כנרת 212242

כפר סמיע3018.ד.תר"הצפון כפר סמיע בימ218717

כפר פרדיסרחוב ראשיפאוזי- פרדיס פארם 210790

כפר פרדיסכפר פרדיסר"פרדיס בימ216270

כפר קאסם388:ד.ת, 71סולטאני ' רחמ"ר בע"בימ- סולטאני 212360

כפר שמריהו מרכז מסחרי11המעפילים כפר שמריהו בית מרקחת212241

כרמיאל גבעת רם46בציר פלאניט פארם בעמ210236

כרמיאל33/1ההגנה ר"בימ-רמת רבין210183

כרמיאללא לדואר-100מורד הגיאטייח רפי, בית טבע -פולט298730

לוד60הרצל ר"בימ- סניטס לוד 213360

לוד14ארבע עונות ר פארמה סטייל"בימ210722

ד אל כרום'מג115. ד.ליד כרמיאל תר"בימ- כרום פארם218295

דל שמס'מגחנות סויהטבע אבו סאלח מנאר.ב210782

מגארח מאוחדת בניין סמי שר"קופמ"מדיקל פארם זכי בע210660

מודיעין עילית17מרומי השדה מלך הטבע מודיעין210757

מושב שילת77. ד.ת, בית מגה אור מ"פניני טבע אורגני בע210031

מיתרמסחרי. מ9שדרות עומרים בית טבע טימין210717

מעלותלא לדואר- 9עוזי נרקיס אקופארם מעלות210601

תרשיחא-מעלות5689. ד.תתרשיחא- ר"הגליל בימ218831

מתןמסחרי. מ155. ד.  ת84הדר ר"בימ-מתן210057

נהריה75הרצל נהריה, בית טבע-פניצאה210026

נהריה מרכז1הרצל מ"בריאות נהריה בע218806

נהריה בניין אגד5הגעתון ' שדמרכזית.ר ת"סבו  בימ218760

נהריה68הרצל זינה חאלד-טבע בעיר 210652



נס ציונה פינת ויצמן2ראובן לרר נס ציונה- גלאור210541

נצרת270/27נמסאווי  ' רחר"נזרין פארם בימ218256

נצרת עיליתלא לדואר-2לבנה נצרת- מרכז הטבע210285

נתיבות110שדרות ירושלים נתיבות- פניני הטבע210396

נתיבות18שפתי חיים טבעי בריא בית טבע210635

נתניה27הרצל דרור לטבע224499

נתניה1סמילנסקי מ"מ פארם אלזה בע.ב210666

נתניה11הרצל נתניה- ניבי פארם210513

נתניה36ויצמן ר חדש"הנשיא נתניה בימ210659

סביון1השקמה סביון-מ"לנא שוכרי פארם בע210526

סחנין2470. ד. ת142הגליל גנאים פאדי- רוזמרי 210534

סכניןכניסה מזרחיתמאי פארם מוחמד חיאדרה210734

עוספיא1217.ד.ת,ראשי' רחמ"ר בע"בימ-אל כרמל חורי210182

עכו37דרך הארבעה תהילת הטבע210086

עפולה16הנשיא ויצמן מ"כליל הטבע בע210720

עפולה9הרב לוין ישי בית מרקחת עפולה218835

ערד33בן יאיר ר"ערד בימ210323

ערד35/13בן יאיר מ"בלאנס פארם ערד בע210395

ערערה19 בית 2שכונה פארם ערוער210313

ערערה בנגבמ גרין פארם סיטי.ליד בר גרין פארם פרמסי"בימ210662

עתלית78הזית זבולון פארם עתלית210237

עתלית1הסלע שמעון עיצוב שיער210779

פרדס חנה103הדקלים ר פרדס חנה"בימ- הדר214416

פרדסיהמסחרי. מ1הנשיא ר פרדסיה"נרקיס בימ214655

פתח תקוה34בן ציון גליס מ"וי קר און ליין בע210784

פתח תקווה15איכילוב יצחק ת"דרך טבע פ221350

פתח תקווה6חפץ חיים *ר"בימ- גמא 212211

פתח תקווה20שפרינצק ' רחר"בימ-מ"מיני פארם בע212650

צומת גוש עציוןלא לדואר,קניון מרכז הריםיו פארם210516

צפת221/22ד "קרית חבצפת- טבע סנטר281190

קיסריה מרכז דין סנטר1הרקיע מ"ארט פארם בע210638

קלנסווה1/29.  רח מס2323. ד.תר"בימ- קלנסואה 214280

קלנסווה3660ד .תקלנסווה-אבן סינא פארם210268

קרית ביאליק22קרן היסוד בית טבע בית בריא210776

קרית ביאליק73קרן היסוד רימון פאר-ר קרן היסוד"בימ219622

קרית גת17/19לכיש ' שדגת. ק-בית טבע223381

קרית מוצקיןמד- רב82בן גוריון 'שדמוצקין. פינת הטבע ק226870

קרית מוצקין9דבורה מוצקין.דרך הטבע ק210044

קרית מלאכי43בוטינסקי 'זהקרי-מ"רויאלטי פארם דב בע210465

קרית עקרון2000בילו , 11המלך חסן מ"טבע סנטר שיווק בע. מ.י210318

קרני שומרון1שד רחבעם זאבי מ קרני שומרון"על המשקל בע210644

קרני שומרוןקניון, 1רחבעם זאבי בית מרקחת קרני שומרון210551

ראש העין1בזק מ"לב אפק פארם בע210688

ראשון לציון20החלמונית ר"בימ-קרית ראשון210217

ראשון לציון50שדרות יעקב מ"פארמה פירסט בע210792

ראשון לציון64הרצל א למספרה.י210281

ראשון לציון41הרצל צ"ר ראשל"הרצל בימ211415

ראשון לציון32רוטשילד צ"אל הטבע בית טבע ראשל221800

ראשון לציון33שמעון פרס (חדש)ר "פרס נובל בימ211635



ראשון לציון(קומה ב) 24נגבה פארמה גנים210724

רהט702. ד.תמ"פארם דרום בע281100

רהט5 בית 34' כיכר השלום שכמ"ר פארמה נייס בע"בימ210619

רהט678ד .מסחרי רהט ת.מר"רהט פארם בימ281227

רהט119-27שכונת מ"להבים פארם בע210634

רהט538ד.ת, 10קניון רהט בית מרקחת קניון רהט210279

רהט71 בית 13שכונה ורי פארם'ר ג"בימ210755

רהט כביש ראשי14 בית 28שכונה רהט פארם סיטי חדש210681

רהט34/20ר רים פארמסי"בימ210754

רחובות26אחד העם ר"אחד העם בימ213810

רחובות34הנשיא הראשון ר" בימ10הנשיא פארמה 281269

רחובות4בנימין בית טבע-צפיחית210082

רחובות7בית הפועלים בית טבע- אלומות 223302

רמלה(שוק רמלה)1בוטינסקי 'זנקודת חן רמלה291055

רמלה13/5מבצע יהונתן קליניקה אורה קוסמטיקאית210785

רמלהמנחם. ק31אבא אחימאיר ר קרית מנחם"חי בימ217729

רמת גן38בן גוריון מ"בית מרקחת אבי בע213571

רמת גן40אלוף דוד בית מרקחת- רמת חן 213385

רמת גן19היצירה מ"ג שפינוזה בע.א211592

רמת גןאילן לוי) 26ההגנה "נטורליין שיווק בריאות בע210400

רמת גן43חיבת ציון ר"בימ-מ "י בע'פינצ. נ.נ210393

רמת הגולןגבעת יואבעלימאמא210672

רמת השרון38סוקולוב יופי של טבע222236

רמת ישיהתעשייה.אקול הטבע210618

רעננה(קרית שרת) 6גאולה ר"בימ- דורון 212212

רעננה29בר אילן בר אילן-ר"ר סמואלוב בימ"ד212206

רעננההגולן.מ198אחוזה בית מרקחת- אחוזה 212201

שגב שלוםלא לדואר-רחוב ראשיר שגב שלום פארם"בימ210648

שגב שלום126שכונה א בית ר"מרקטפארם בימ210466

שער בנימיןמרכז מסחרי שער בנימיןמ שער בנימין"על המשקל בע210641

שפרעםשכוות עין עאפיהר"אלאסראא בימ210612

תל אביב' רמת אביב ג25אחימאיר טבע בגימל210016

תל אביב52ל "האצמ"אסידל פארם בע210163

תל אביב10הרצל מ"ר בע"בימ. מ.נווה צדק א210215

תל אביב25אורי צבי גרינברג ר"פארמה גד בימ-אזורי חן210173

תל אביב83בן יהודה בית מרקחת- מושינזון 211156

תל אביב נחלת יצחק16זימן א"ר ת"רימונה בימ211186

תל אביב22נחלת בנימין ר"בימ- אופיר211108

תל אביב1החשמל מ"זילי מוצרים מהטבע בע211136

תל אביב7הרוגי המלכות ר"ישגב בימ211435

תל אביב200בן יהודה ר"בימ- מרכז הצפון 211551

תל אביב105דרך השלום בית מרקחת- שביט 211190

תל אביבלא לדואר-54' ורג'המלך גמ"ר בע"בימ- ניק 'שור טבצ211390

תל אביב52יהודה מכבי דר שיווק בע-סופר טבע צפון221130

תל אביב13מרחביה טעם לחיים דניאל מיקיטס210333

תל אביב61יהודה הימית מ"ליפשיץ משתדלים בע210283

תל אביב10הדר יוסף מנת הטבע222251

תל אביב34בן יהודה אלמייסא- פארמסי וואן 210647

תל אביב34בן יהודה אביב-מ"ן אחזקות בע.ח.ר.ז210789



תל אביב62קינג גורג מ"טבע שופס בע210349

תל אביב14בן יהודה  פארם בע14ר בן יהודה "בימ210631

תל אביב יפו(מתחם נגה) 6בר עמי למלא טופס לקוח-טבע אלבה210735

תל מונד41הדקל מ"בית מרקחת גילי בע-גילי214295

טבע קסטל

 הרצליה5המנופים הרצליה פיתוח

 ירושלים4דוד רמז ירושלים

 ראשון לציון5ילדי טהרן ראשון לציון

מתחם סופר בונוס קרית שאולסניף הפיל

 תל אביב27קרבילך קרליבך

 תל אביב101דיזינגוף דיזינגוף

 תל אביב64ארלוזורוב ארלוזורוב

 תל אביב71אבן גבירול גן העיר

מרכז ביתנס ביתן אהרוןביתנס

:ח "כ כללי לדו"סה



איש קשרטלפון

יוסי זיתוני09-8998788

מוחמד052-3553127

רבקה/מאיר052-7118222

אייל חברוני732865410

תקוה08-6372434

חגית03-9097700

אבי בר אור03-9365363

ר אדוארד"ד08-9129443

רומן אברמוב050-8628777

סילביה יחזקאל08-8555597

שמואל08-8555646

טליה08-8670632

אידה וגינה08-6744049

אדריאנה054-4550411

אילנה08-6712017

עלי גנאים04-6384534

מוטי08-9933092

די'מאג073-7265460

אבוכף חוסיין08-6101115

'ראג04-9867225

אא'רג04-9802280

בלה חליל03-9601993

תייסיר ראסמי09-8666830

יוסוף04-6480111

שמחה/יאיר02-9923799

שמואל02-9953000

כנרת050-8140969

פארס737078003

איקה03-6182278

שמואל03-6787535

שפרה פישל03-6193125

שמואל03-5793595

מירי03-5462229

גדי03-6762954

שמואל050-9915900

מנהלת-דפנה03-6163574

זלמן03-5790287

נתנאל/גל03-6186204

עמשה עבודי050-7498482

פאיק אבו מנה03-5084680

שלמה סביניר528886655

דיויד סביניר

שי03-5078580

אלנה03-5062919

מריה050-3909367

סעיד03-9396813

אדם04-8492929

וויסאם קעדאן04-6180587



שמריהו1599501515

חמודי/מוסא03-5325435

איתן03-5717504

ליטל03-5712878

מאיר/עפרה03-6700154

נתן526727982

אורלי08-8574871

עלאא04-8396161

מליסה08-6573221

וילקר מליק053-7253271

איברהים08-6551836

נורית ברונשטיין08-6554850

מירה סבג02-6291029

חנה זמיר09-7460801

נידאל09-7415567

זיו050-6997075

יעל בן חור09-9567121

מוחמד09-9547035

פולינה גרבר09-9717201

עאמר04-8670652

דפנה03-5596432

צדוק03-5042585

גרטה522950001

חורי' דר03-5042433

אלון/אבי03-6560428

איציק03-9693144

אהרון03-6519153

03-5017676

זיו03-5523954

שירלי03-5055785

איציק03-5056090

אמין08-6909061

איברהים גטאס04-8623944

ראיד04-8321577

רונית מקלנבורג050-6674680

גוני שחאדה04-8333633

אמיל04-8362336

אלון שמחה052-4661993

אילן04-8231955

אולגה502397039

בוגדן נטליה04-6054381

חמוד זיעד04-8739554

ויוה חדאד' דר04-6800019

חאתם אסדי04-6938040

(שולה)אסרף סול509383066

שושי04-6723056

מוהנד09-7997481

מרלן שלח04-8573862

ערן052-4612834



מירי08-9334202

מרינה08-9953206

כאדר אסד08-6595265

געברי מחמד נוח02-6720313

ורוניק02-6732143

יצחק שמעון02-5383048

שמחה/יאיר02-9929454

רפאלה02-6731475

אדוארד02-6731901

אלעד02-5340689

גלעד שחר02-6509449

אתי02-6232101

נאסר02-5813515

נורה אבו רמילה02-6263547

ציון02-6253761

רחמים02-6448139

חאזם054-2490080

היבא04-9565945

אלהאם04-9881349

מהדי אלבדור08-6512004

סברא08-9282743

מאהר04-6783536

סילביה09-7659642

רמי רגבים050-7319767

רענן722204558

מילה/סלים09-7673228

וויסאם נאסר04-9973014

פאוזי04-6294646

04-6398650

אמל או אחמד545969990

עומאר09-9562184

סעיד כבת04-9083001

לינה547299204

רפי04-9585147

אלי מדגאר08-9222226

גדייב ארתור08-9291388

טיב'פאטמה ח04-9582340

מנאר058-4410055

זכי050-2140465

052-7118222

בני08-9762431

סלע052-6146232

יניב509979007

איהאב04-9974073

עאסי אימן03-9102114

ילנה04-9512625

לוטף04-9929777

עודד04-9921197

חאלד054-5519999



גליה גבע547698048

נזרין04-6467498

ליובה בלכמן505647014

צוריאל כהן527544343

יעל גיטלר08-9941694

דרור לוי09-8845855

אורית09-8847657

מוסא09-8822842

וואליד אל חלים054-4996063

מיטל03-6351816

סוהיר פאדי052-5520888

מוחמד054-4207910

מואייד קראמן04-8390006

שלומי שפירא775428212

050-6652065506652065

ישי04-6594650

די'נאסר מאג052-6003732

היימן08-9167050

טיסייר אבוקוש08-9971984

אחמד אלרחאחלה08-9311041

עמאר04-8573868

שמעון509090603

זיעד04-6376518

09-8946427050-5212368

רמי052-2540601

ליובה03-9045525

גידי03-9310541

נאמר איימן03-9321067

דרור שוסהיים02-9931819

משה פרידמן ומרי04-6923467

עאטף אבי עיסא073-7324888

אלראזק.קשקוש ע050-2030090

בהא קשקוש077-5641393

ארנון052-3356334

זאהר סאלח04-8766185

בנימין או רחלי08-6888217

דינה מלכה04-8762550

עוזי לוי775548081

דרסי08-8583416

'יורם מרקוביץ08-9453670

שמואל1599501515

ור מוחמד'נאג09-8800198

אסלאם050-2594682

ישראל מרדכי03-9617085

טלעת אלקייאן054-9961900

אליהו חדד508711827

03-9691747

עידית/מוטי03-9503289

גי (אסתר)אולגה 03-9414451



איסמעיל03-9513871

סלמאן08-9919978

זידאן אבו זים08-9918885

ראיד89917083

נאסר08-9912001

נידל אלחג אבו ע08-9910857

08-6891196543682994

איברהים08-6815213

אחמד08-6792824

יהודית08-9361920

ברונו08-9461342

אליהו077-2013977

יהודה חיימי08-9462333

רמלה08-9251216

אורה08-9292253

ישראל/יהודית08-9201682

אבי שלום03-7514888

מלכה/ קובי03-6742948

אבי03-6730665

אילן547771575

נטליה מיאצין03-6182821

אלי לוי052-6200227

נוגה03-5408623

אוהד יונה050-9589638

יניב09-7716084

נט'ג09-7443579

09-7745762

באסאם08-6288242

תאופיק אבו קויד052-3126487

רננה02-9979978

נידאל052-6609638

צדוק03-6426381

אסף זלידר03-6878403

מרק03-5230895

טוני03-7410331

רחל/אבי03-5222481

שושי03-6957678

אלברט03-5609088

זילי אורבך03-5608137

דניאל שימונוב03-6479237

צחי/סבטלנה03-5464777

אסף דן03-5713915

דורין/נילי03-5288818

רפי/בקי03-6049270

דניאל מיקיטס524590178

רון03-6037071

יעקב אדטו03-6478480

אשרף קאסם054-8054995

אביב052-5161055



אשר03-6297823

בילאל03-5259666

אפרת03-7662636

גילי09-7961236

:ח "כ כללי לדו"סה


