
פקסטלפון בעבודהרשות מקומיתסוג רשותשם

025332890025332894אבו גושמקומית.מבר עימאד`ג

049568861049967921אבו סנאןמקומית.מריאד סלאח

098915020098997315אבן יהודהמקומית.משמשון זכריה

046119050046844553אום אל פחםעיריהמחאמיד עבד אלפתאח

089963750089961636אופקיםעיריהנעמני מוטי

086224767089962807אופקיםעיריהשלמה בוימייסטר

037402413037402405אור יהודהעיריהאוליאל קובי

037402402037402401אור יהודהעיריהלנג פנחס

046108833046266761אור עקיבהעיריהיהודה מימון

039369482039160141אורניתמקומית.מירון כמיש

036534565035599453אזורמקומית.מאורבן יורם

036534573035561305אזורמקומית.מקומר אלכס

086367551086367555אילתעיריהחדידה אילן

086367551086367555אילתעיריהזלוטניק ארן

046433837046550906אכסאלמקומית.משלבי מוחמד

046518855046519988אל בטוףאזורית.מאלמוחמד עלי

046388561046388933אלונהאזורית.מיהודה זרקה

046365662אליכיןמקומית.מחלאף אבנר

15350876748

1

039078154039078152אלעדעיריהאלעל אברהם

039078175039078175אלעדעיריהטוביאנה משה

039078154039078152אלעדעיריהכביה מרדכי

039078154039078152אלעדעיריהאריאל עוזי

097925687097925262אלפי מנשהמקומית.מזיסמן אריה

039151204039151213אלקנהמקומית.מפינטו הילה

086208901אלקסוםאזורית.מאטרש חסן

049866594049869192אעבליןמקומית.מאמיר חביב

029939393029309429אפרתמקומית.מצחור נדב

029939356029309429אפרתמקומית.מצבי אינפלד

039061618039061845אריאלעיריהנובוסלסקי אלי

039061666039061845אריאלעיריהפלטיאל גולד

088650772088650774אשדודעיריהאיטח אריה

088650771088650774אשדודעיריהלהבה דודו

088650771088650774אשדודעיריהבן דוד יורם

088650771088650774אשדודעיריהזאידל מיקי

088545485088650774אשדודעיריהעיאש גבריאל

088659771088650774אשדודעיריהאביר סמי סלומון

088545163089568029אשדודעיריהזפרני ארז

089568252089568029אשדודעיריהלוי צורי שאול

089366051089267119אשדודעיריהדוד בן שיטרית

089568249089568029אשדודעיריהחטואל דוד

0534867371089568029אשדודעיריהשץ בועז

089929150089929178אשכולאזורית.מפדידה אברהם

089929174089929178אשכולאזורית.מסעד אלדד-גד

089929154089929178אשכולאזורית.מניקי לוי

086792250086792536אשקלון.עאליאסי משה

086792332086792536אשקלוןעיריהמור יוסף חיים

086792332086792525אשקלוןעיריהגרינפלד יוסי

086792332086792536אשקלוןעיריהדודו כהן



086792224086792536אשקלוןעיריהפרץ חנניה

086792224086792536אשקלוןעיריהסעדה אודי

089908332086792536אשקלוןעיריהרפי קדוש

046281522046281522באקה אל גרביהעיריהאבומוך ריאד

086349501086349501יעקב-בארמקומית.מבטחן אלכס

089785405089282165יעקב-בארמקומית.ממעודה יוסי

088509842088509730באר טוביהאזורית.מאיש רם עופר

088509840088509730באר טוביהאזורית.מיזרעאל מנחם

086231231086231036באר שבעעיריהעלימה מאיר

086231231086231036באר שבעעיריהטייב שי

086840177086840191באר שבעעיריהסבן יוסי

086840183086840191באר שבעעיריהריבשטיין ברק

086231231086840191באר שבעעיריהאמויאל אלעד

086840177086840191באר שבעעיריהשאול כהן

086840177086840177באר שבעעיריהנתנאל מרלי

0532300163086840191באר שבעעיריהסבאג ישראל

046295807046425128בוסתן אלמרגאזורית.מעוביד זועבי זייד

046730522046730301בועיינה נגידאתמקומית.מפוקרא היתם

046981478046982060בוקעאתאמקומית.מחוסאם פרחאת

047706088046982060בוקעאתאמקומית.מאחמד חסון

035086130035019273ס החקלאי מקוה ישראל"ביהכפרי נוערשטרית אושרי

04905890015349500027ביר אלמקסורמקומית.מגדיר חוסין

049058900049869849ביר אלמקסורמקומית.מחוגיראן חאלד

029700536029700537בית אלמקומית.מצור מנחם

029700535026544728בית אלמקומית.מיהודה דנה

089127016089297699בית אריהמקומית.משרעבי בניהו

086636806086761747בית אריהמקומית.משרון אלפסי

049802220049802240אן'בית גמקומית.מם סהיר`נג

049802220049803777אן'בית גמקומית.מעטילה גאזי

039602144039602144בית דגןמקומית.מיעקובי דודי

039569090039569159בית ספר ויצו נחלת יהודהכפרי נועראררה דוד

046584330046480269בית שאןעיריהאור רפי

029909831029909857בית שמשעיריהשלי גיל

029909831029909857בית שמשעיריהבן הרוש יהודה

025888106025802195ביתר עיליתעיריהרוזברגר אליהו

025888005025802195ביתר עיליתעיריהשץ אהרון

025888003025888023ביתר עיליתעיריהרענן עמרם

025888000025888037ביתר עיליתעיריהדאהר' פראג

036157636036147541בני ברקעיריהקורין עופר אברהם

036157626036147541בני ברקעיריהברוכי אמיר

0361576290361576212בני ברקעיריהסבן משה

036157621036157621בני ברקעיריהאלמוג אפי

036157623036147541בני ברקעיריהוקסברג משה

036157636036147541בני ברקעיריהשדה אסף

036157633036147540בני ברקעיריהנוגלבלט חיים

036157636036147541בני ברקעיריהתרועה רפאל

036157625036147590בני ברקעיריהפרידמן שמוליק

036157624036147541בני ברקעיריהברדוגו דוד

036157626036147541בני ברקעיריהכהן אלון

036157625036157621בני ברקעיריהאברהם יגאל



08859510715388595107בני עיישמקומית.מחלילי יואב

בני שמשוןאזורית.מנעם רז

בני שמשוןאזורית.מאפללו יגאל

046388125046388583גבעת עדה-בנימינהמקומית.ממאיר זהר

046257701046257702ה"בסממקומית.מקבהא מוחמד

049832403049591398בסמת טבעוןמקומית.מסואעד עמאד

049129507049888522בענהמקומית.מחזאן חליל

029946671029943390(ערבות הירדן)בקעת הירדן אזורית.מכץ גדי

035556336035556343בת יםעיריהשפיגל עמי

035556336035556343בת יםעיריהגל ניסים

035556336035556343בת יםעיריהחזוני שלומי

035556336035556343בת יםעיריהגורלי משה

049964094049964370מכר- -דיידה'גמקומית.מפדלי האשם

049964094049964370מכר- -דיידה'גמקומית.מואקד מחמוד

048837221048837222וליס'גמקומית.מאבו חליל עפיף

049527907049527922ש גוש חלב"גמקומית.ממארון גיריס

039397493039396069וליה`לג`גמקומית.משתווי ויסאם

039397493039396280וליה`לג`גמקומית.ממוטלק חסין

046100597046360046אל זרקא-סר`גמקומית.מורבאן מוחמד חסן`ג

046176800ת במשולש`גמקומית.ממוחמד חלף

08939999315389399993גבעת ברנראזורית.מעופר מאיר

025360204025361894גבעת זאבמקומית.מבק אייל

035353716037364261גבעת שמואלעיריהיואב רעני

036702922036704228גבעתייםעיריהקלינה אילן

036702922036704228גבעתייםעיריהאלמוג רונן

036702922036704228גבעתייםעיריהדארן סמסון

036702922036731562גבעתייםעיריהחבושה רפי

088593560088597911גדרהמקומית.מבר אשר ציון

088549116088549124גדרותאזורית.מהרפז שמעון

046969728046961911גולןאזורית.ממאס אילן

046969728046961911גולןאזורית.מיוסף אלי

029939926029931476גוש עציוןאזורית.מ(י`פינצ)הרשלר פנחס 

029939926029939929גוש עציוןאזורית.מוילף אסף

029959400029939929גוש עציוןאזורית.מדניאל הנדסון

089274060089274059גזראזורית.ממגורי כהן אליק

086225501086225502גן יבנהמקומית.מאורן גבריאל

089408230089408241גן רווהאזורית.משוסיוב דוד

03531087715335310868גני תקוהמקומית.ממססה אמנון

048139400048139401דבוריהמקומית.מאברהים נביל

046969113046455822דייר חנאמקומית.מאבו חוף מוחמד

086563247086572330דימונהעיריהכהן מוטי

086563199086572330דימונהעיריהביטון עמי

049886655049989581דיר אל אסדמקומית.מעומר וסאם

048301900דליה אל כרמלמקומית.מנסר אלדין

039000600039000603דרום השרוןאזורית.משור ארז

039000600039000603דרום השרוןאזורית.מיונגרמן אהוד

039000602039000603דרום השרוןאזורית.מתמר בכנהיימר

046533377037250996הגלבועאזורית.משלמה משה

046816301046816636הגליל העליוןאזורית.מלנגלבלן אסף

046816391046816636הגליל העליוןאזורית.משגב מוטי



046628203046628226הגליל התחתוןאזורית.מקהלני אמיתי

097759577097759591הוד השרוןעיריהבן יהודה נעם

097759577097759591הוד השרוןעיריהמעברי זכי

097759577097759591הוד השרוןעיריהשבת אברהם

097759577097759591הוד השרוןעיריהברגל שירן

036481503036481503הכפר הירוקמקומית.משוקרון עמרם

026293134025700127הר אדרמקומית.מפישר יאיר

029969119029969135הר חברוןאזורית.מקאפח דן

029969118029969135הר חברוןאזורית.מיוסי אדרי

099719424099543121הרצליהעיריהברויטמן אבי

099719425099580269הרצליהעיריהשלומי לוי

099719427099580269הרצליהעיריהאיתי בן שבת

0484781118048478134זבולוןאזורית.מעמית ניר

048478157048478134זבולוןאזורית.מצנטנר דני

046297147046297146זכרון יעקבמקומית.מעטיה אלי

098743302098743659זמרמקומית.מגאנם עאיד

046146100זרזירמקומית.ממזאריב סוהיל

046415523זרזירמקומית.מגואמיס איברהים

086355816086355800חבל אילותאזורית.מנעים בינה

088622100088524343חבל יבנהאזורית.מאנגל דוד

039722846039728905חבל מודיעיןאזורית.מביטון אלון

039722846039728905חבל מודיעיןמקומית.מפרפלוציק בני

046303642046303656חדרהעיריהמיכאלי שמואל

0463036412046303656חדרהעיריהציונית יצחק

046303641046303656חדרהעיריהאלון אגם

035086127035019273חולוןעיריהכהן חיים

035086127035019273חולוןעיריהיעקב אביטל

035086126035019273חולוןעיריהשלו דרור

035086126035019273חולוןעיריהאלי לוטן

035086127035019273חולוןעיריהגל סוליט

035086130035019273חולוןעיריהשי שלום

086775524086756870חוף אשקלוןאזורית.משרעבי גדעון

086775525086756870חוף אשקלוןאזורית.ממרצפי יגאל

048136500048136518חוף הכרמלאזורית.מיזרעאלי גל

048136500049541688חוף הכרמלאזורית.מבן סירא מאיר

099596530099596593חוף השרוןאזורית.מפלג נמרוד

086868404חורהמקומית.מנאפז אבו לקיעאן

049076900049997527חורפישמקומית.מאבדלה עזאן

048356436048357171חיפהעיריהטובול ניב

048356436048357171חיפהעיריהגנקין פיטר

048356941048356415חיפהעיריהלרר משה

048356748048356436חיפהעיריהאמסלם יחיאל

048356748048356436חיפהעיריהרוזן אבי

048356277048356436חיפהעיריהרוזנבלט אדי

048357128048356436חיפהעיריהטל סיבוני

048356748חיפהעיריהדורון קליין

048357128048356436חיפהעיריהחיימס' ורג'ג

048356277048356436חיפהעיריהליאוניד רזניק

048356838048356415חיפהעיריהזילברמן יאיר

046916902046936641חצור הגליליתמקומית.מחן ששי



046916955046936641חצור הגליליתמקומית.מאפפלו רן

046186008046255005חרישמקומית.מבן שמעון מרדכי

046720064046721522טבריהעיריהאריק טל

046790200046712250טבריהעיריהחן נועם

0490085811046937305טובא זנגריהמקומית.מחייב אחמד

046414007046411895טורעאןמקומית.מחורי אלברט

0722563400טייבהעיריהדוד חנוקייב

097751414097935969טירהעיריהאבו חיט ראסם

048547011048547005טירת הכרמלעיריהבלס יואב

048547001048547001טירת הכרמלעיריהחיקי ניסים

048547008048547005טירת הכרמלעיריהחזי מנשה

048547011טירת הכרמלעיריהגוטליב משה

036466242036466244טלוויזיה חינוכיתחלפון אביגיל

049943099049943529טמרהעיריהאבו רומי רחיב

046708344046650059יבנאלמקומית.מקיים צביקה

089433412089433427יבנהעיריהציון דוד

089433412יבנהעיריהדורון בן יוסף

035391238035391238מונסון- יהוד עיריהאוריון חיים

0545467164מונסון- יהוד עיריהיצחק אפטר

088500706088500712יואבאזורית.מנתן בר

088500706088500712יואבאזורית.מצחי ירושלמי

088500706088580153יואבאזורית.מאורי דייגו פיידמן

049973782049973335ת"ינוח גמקומית.מברקאת תאופיק

046937511046934390יסוד המעלהמקומית.מאליהו חיים

046557546046559384יפיעמקומית.מרה'אג'אלד חג'ח

049596044049892175יקנעם עיליתמקומית.מביטון חיים

086598243086589871ירוחםמקומית.מסויסה יוסי

026298181026296088ירושליםעיריהאילני אמנון

026298181026296088ירושליםעיריהנחמד ניר

026298181026296088ירושליםעיריהקין רביב

026298181026296088ירושליםעיריהגיספאן איתיאל

026298181026296088ירושליםעיריהבן נון נעם

026298181026296088ירושליםעיריהברמץ משה

026298181026296088ירושליםעיריהרוזנברג אבידן

026298181026296088ירושליםעיריהחמו מירי

026298181026296088ירושליםעיריהרון שי

026298181026296088ירושליםעיריהבדר נעים

026298181026296088ירושליםעיריהדרעי משה

026298181026296088ירושליםעיריהטוקר טוביה

026298181026296088ירושליםעיריהסילוק אלינור

026298181026296088ירושלים.עברבש אורית

026298181026296088ירושליםעיריהחנוכה צחי

026298181026296088ירושליםעיריהבן עמי שלמה

026298181026296088ירושליםעיריהדהאן אנדריי

026298181026296088ירושליםעיריהכהן שלמה עמיחי

026298181026296088ירושליםעיריהאלימלך צחי

026298181026296088ירושליםעיריהמלכה מיכאל

026298181026296088ירושליםעיריהבן אדיבה אסנת

026298181026296088ירושליםעיריהיוני אסולין

026298181026296088ירושליםעיריהאופיר כהן



026298181026296088ירושליםעיריהנון-נעם משה בן

026298181026296088ירושליםעיריהנועם מוזס

026298181026296088ירושליםעיריהשקד שביט

026298181026296088ירושליםעיריהחוה איחיאל

026298181026296088ירושליםעיריהעידו דקל

026298181026296088ירושליםעיריהתומר בן ציון

026298181026296088ירושליםעיריהמאיר בוהדנה

026298181026296088ירושליםעיריהעוזי חן

049568111049561282ירכאמקומית.ממועדי סייף

048458110049947971כאבולמקומית.מבוקאעי זיאד

049105122049998406כאוכבמקומית.מחאג מוסטפא

097640215097640214צור יגאל-כוכב יאירמקומית.מפרלמן נתן

097640215097640214צור יגאל-כוכב יאירמקומית.מברעד ינון

כסייפהמקומית.מעומר עגאג

046166819049873483כסרה סמיעמקומית.מאלמן רוכן

049536131049533849רה'אג'כעביה טבאש חגמקומית.מכעביה עאמר

0548074270כפר בראמקומית.מסאמר ריאן

048574267048573903כפר גליםשירן ארנון

כפר הנוער בית שמןכפרי נוערלהט פטריק

046416029046515004כפר הנוער ויצו נהללכפרי נוערלאופר חנוך

049842781048148218כפר הנוער ימין אורדכפרי נוערכהן משה

088548103088573194כפר הנוער כנותכפרי נוערקוזניצוב רומן

097757005097405285כפר הנוער מוסינזוןכפרי נוערמושקוביץ אסף

088607402088504018כפר הנוער קדמהכפרי נוערפיידמן אורי דייגו

049851251049913488כפר הנוער קציני ים עכוכפרי נוערסבג מקס

כפר הנוער רמת הדסהמקומית.ממטרני אלי

049977142049979131כפר ורדיםמקומית.מסוחריאנו תושיה

049846022049846286כפר חסידיםאזורית.מקנופלר יצחק

049846244049847343כפר חסידיםכפרי נוערבי גלעד'גו

049569844049569855כפר יאסיףמקומית.ממסאעדה פואד

098971167098971140כפר יונהמקומית.מקי'מירן ז

098988248098988248כפר יונהמקומית.מארוך נועם

046766949046766005כפר כמאמקומית.מנבסו יחיא

048847656046517388כפר כנאמקומית.מחמדאן קאסם

049523080049522475כפר מזרעהמקומית.מחגאזי יאסין

049705704049863373כפר מנדאמקומית.מטהאה עלי

098993232098993209כפר נוער נווה הדסהכפרי נועריהלום חיים

097649350097649186כפר סבאעיריהאלמוג טובי

097649237097646468כפר סבאעיריהניר חזי

097649123097646455כפר סבאעיריהגמליאל אבי

097638478097638478כפר סבאעיריהקזס אלעד

097649123097646455כפר סבאעיריהסנקלר אבי

039754900039071750כפר קאסםעיריהצאלח פריגי

039754925039370053כפר קאסםעיריהעארף עיסא

0747558653046355195כפר קרעמקומית.ממסאלחה פאדי

099583264099565578כפר שמריהומקומית.מיגאל רדה

0467699910722770422כפר תבורמקומית.מישראל אורי

049085552049085569כרמיאלעיריהאיבגי פנינה

049085551049085694כרמיאלעיריהמיכאל גינקר

049085550049085569כרמיאלעיריהגיל דהן



0490855510775615507כרמיאלעיריהישראלי שמואל

049085550049085609כרמיאלעיריהמשה לוי

049085553049085694כרמיאלעיריהבטאן דוד

09796023615397960236לב השרוןאזורית.מבלנרו פלג ירון

089554781089554774להביםמקומית.ממלכה דניאל

089554777089554774להביםמקומית.מאברהמי ציון

089279075089279079לודעיריהה בני`סמדג

089279732089279079לודעיריהבן אליהו איתן

089279075089273079לודעיריהעובד הרצל

089279977089279079לודעיריהדיין אלי

089279732927907908לודעיריהויינשטוק משה

0892790750765416448לודעיריהבני בן ברק

089279977089279079לודעיריהארמנד דיין

086434310לכישאזורית.ממזרחי רפאל

086871643086871636לכישאזורית.ממשולם ירון

086512360086512363לקיהמקומית.מאבו נאדי כאמל

046818024046818055מבואות החרמוןאזורית.ממכלוף יורם

025348579025348581מבשרת ציוןמקומית.מכהן גדעון

025348579025348581מבשרת ציוןמקומית.מאסולין דוד

046786333046781038אר"מגמקומית.מעראידה שאלאן

דל כרום`מגמקומית.מסלאמה יוסרא

046981137046981707דל שמס`מגמקומית.ממחמוד אבו סאלח

046981137046981707דל שמס`מגמקומית.מראאד חטאר

046728000מגדלמקומית.ממשה ברלס

046507789046507791מגדל העמקעיריהמורד אבנר

046507789046507791מגדל העמקעיריהאבקסיס מוטי

מגדל תפןמקומית.מברק כהן

049598468049598469מגידואזורית.מנאור שמחה

049598485049598469מגידואזורית.מאליאב נהרי

029945000029400442מגילות ים המלחאזורית.מדרור סיני

029945000מגילות ים המלחאזורית.מאדלשטיין איציק

089726186089717315מודיעין מכבים רעותעיריהאזולאי יוסי

089726190089717315מודיעין מכבים רעותעיריהכהן שמוליק

089726191089717315מודיעין מכבים רעותעיריהיהונתן צדקה

089726191089717315מודיעין מכבים רעותעיריהדודי קדוש

0897262180732326340מודיעין מכבים רעותעיריהיוסי לנמן

089726190089717315מודיעין מכבים רעותעיריהאסף בלנקנשטיין

089726027089268587מודיעין מכבים רעותעיריהיעקב כהן

0897226190089717315מודיעין מכבים רעותעיריהעופר בטט

0891409000732347426מודיעין עיליתמקומית.מקישנבוים יאיר

089140909089740909מודיעין עיליתעיריהפישר מוטי

0891409250732347426מודיעין עיליתמקומית.מ(יוני)ברנפלד יונה 

0891409000732347426מודיעין עיליתעיריהאיציק אלחדד

0891409250732347426מודיעין עיליתעיריהגוטרמן שוקי

026211999025369463ע"מועצת ישע"מועצת יששלמה ועקנין

089371129089371128מזכרת בתיהמקומית.מגרינפלד ישראל

049523080049522475מזרעהמקומית.מאזי יאסין`חג

0498256790495222490מזרעהמקומית.מעוואד דולת

049879612049879758מטה אשראזורית.מעפרוני ישי

049879630049879642מטה אשראזורית.מלוי משה



049879746049879758מטה אשראזורית.ממאיר דניאל

049879630049879758מטה אשראזורית.מזלי אריה

029977100029977171מטה בנימיןאזורית.מדולב יעקב

029977100029977171מטה בנימיןאזורית.מכהן דורון

02997728715329977100מטה בנימיןאזורית.מזערור שלמה

029977100029977171מטה בנימיןאזורית.מספיר יפתח

029977210029977171מטה בנימיןאזורית.מבלונדר מני

029977100029977171מטה בנימיןאזורית.מקליף יונתן

0525666215029977171מטה בנימיןאזורית.מאלירן מושקוביץ

029900857029900899מטה יהודהאזורית.מדוד משה

029900866029900899מטה יהודהאזורית.מיאיר אברהם

029900846029900899מטה יהודהאזורית.מאסף אליהו

029900846026456658מטה יהודהאזורית.מצפריר שיפמן

מטולהמקומית.מגז שלומית

04390750046397760מינהל לחינוך התיישבוכפרי נוערשומאף אודין

086684023086684028מיתרמקומית.משקמה ארנון

046177330046177627מנשהאזורית.מהרפז עופר

046177330046177627מנשהאזורית.מקורח זוהר

046177330046177627מנשהאזורית.מבן יהודה אורי

046189908046189922מנשהמקומית.מאופיר אסידו

049575419049572773מעיליאמקומית.מכאחלה וליאם

025353466025357013מעלה אדומיםעיריהבן חור חיים

025353466025357013מעלה אדומיםעיריהטוויטו ניסים

025353466025357013מעלה אדומיםעיריהגלאנטי מוטי

025353466025357013מעלה אדומיםעיריהטואיטו שלום

029941221029402017מעלה אפריםמקומית.ממרמור חנן

049105574049105575מעלה יוסףאזורית.משלוש דוד

049105574049105575מעלה יוסףאזורית.מאמסלם אליעזר

0491055740049105520מעלה יוסףאזורית.מדאודי משה

046402036046409030מעלה עירוןמקומית.מעלי טאהא

046409005046409033מעלה עירוןמקומית.מבארין חביב אחמד'ג

049973124049571925תרשיחא-מעלותעיריהסויסה אבי

086595577086588063מצפה רמוןמקומית.מאביסרור דני

046919803046987413מרום הגלילאזורית.מיעקב דהאן

089929445089929455מרחביםאזורית.מאלאסים אברהם

036844284036844268מרכז השלטון המקומיימה יוחאי`וג

036844284036844268מרכז השלטון המקומיעוזרי אוהד

036844284036844268מרכז השלטון המקומייאנה פורמן

036929018036952045מרכז מועצות אזוריותאזורית.מדקל דב

049902381049902337משגבאזורית.מיפתח צדוק

049902304049902021משגבאזורית.מזרחי אור

049902017049902373משגבאזורית.מגדעון חיים

046519092046412878משהדמקומית.ממוחמד חסן

037632627037632630משרד הפניםסילביה זונשטיין

049879801049879820נהריהעיריהמרלי יצחק

086208931נוה מדברמקומית.מאברהים אזברגה

088634208088634278נחל שורקאזורית.מנפתלי שושן

049987140נחףמקומית.מזיאד מטר

089383825089404779נס ציונהעיריהלוי ירון

089383825089404779נס ציונהעיריהבאזוב מוריס



049118225049118224נצרתעיריהאסתייה מאמון

089383825089404779נצרתעיריהנבאל שחוד

046478861046575830נצרת עליתעיריהצוויג שמואל

048299210048299267נשרעיריהאלימלך דוד

089943058089943054נתיבותעיריהשחר יסינובסקי

0536678433נתיבותעיריהשלומי בוסקילה

089930270089941968נתיבותעיריהשרון אמסלם

089933615089933062נתיבותעיריהתדהר ארז

098603370098607603נתניהעיריהזכות משה

098603370098607603נתניהעיריהבובלי יוסף

098608805098607603נתניהעיריהקורן אריאל

098606587098607605נתניהעיריהיוסי בר

098607602098607603נתניהעיריהחן רפאל

098608853098607605נתניהעיריהכרמי רחמים

0572451931נתניהעיריהמכלוף צורי

098603348098607605נתניהעיריהזאבה איזן

098603218098648357נתניהעיריהתמם שושנה

098607602098603322נתניהעיריהדיין כוכבה

095603137098607605נתניהעיריהאילן אברהם

046660040049885032ור'סאגמקומית.מיהאד'מוספא ג

046660040046660040ור'סאגמקומית.מלביב מוסטפא

037370900סביוןמקומית.מנדב ירושלמי

0532342561סביוןמקומית.משי צדוק

046743778046788865נין`סחעיריהחלאילה אחמד

046951213046951212ר'עגמקומית.מחטיב נגיב

086291111086460021עומרמקומית.משוחט משה

046663757048366431עוספייאמקומית.מאבו רוכן סלימאן

089303600089404785עיינותאזורית.מזנגי אמנון

046782659046782823עילבוןמקומית.מסרור עזאת

046086822046469525עין מאהלמקומית.מאבו ליל עותמאן

046981350046982138עין קנייאמקומית.מעמראן מחמד

049956053049956222עכועיריהיניב אשור

049956134049956250עכועיריהדואני יוסף

097927119097927119עמנואלמקומית.מסגל אייל

046757640046757639עמק הירדןאזורית.מאפרת אורי

046065872046065839עמק המיינותאזורית.מפשחור רועי

046065872046065839עמק המיינותאזורית.מעידן עריף

098981519098948064עמק חפראזורית.מחדד מנשה

098981519098948064עמק חפראזורית.מעוקבי יצחק

098981519098948064עמק חפראזורית.מיהודה בן עזרא

046520086046520085עמק יזרעאלאזורית.מאלקנה משה

046520714046520085עמק יזרעאלאזורית.מאברהם אבידן

039607762039607376עמק לודאזורית.מחלה ציון

046520304046520300עפולהעיריהאדרי אבי

046520309046520300עפולהעיריהטננבאום איילת

046740292046744616עראבהמקומית.מבדארנה חסן

086592267086592221(הירדן)ערבה תיכונה אזורית.מנועם כרמלי

089951636089971214ערדעיריהראובן דדוש

089951650089951652ערדעיריהרפורטנוי אולג

089972462086346486ערערה בנגבמקומית.מאבו גויעד סלימאן



046352595046352595ערערה צפוןמקומית.מנאטור סברי

049870665049870665פסוטהמקומית.מאיוב רוזי

0577732506049571821פקיעיןמקומית.מפדול עזיז

046399025046390655פרדיסמקומית.ממרעי אמיר

0779797410779779740פרדס חנה כרכורמקומית.מסלוים יעקב

07797797510779779752פרדס חנה כרכורמקומית.משטיין פבל

098949551098988911פרדסיהמקומית.מיאסו חגי

0546733113039040221פתח תקוהעיריהזינר שי

039113436039113422פתח תקוהעיריהשריקי איציק

039052400039113592פתח תקוהעיריהקרני אילן

039052400039113593פתח תקוהעיריהפז פרנקו

039052400039040221פתח תקוהעיריהסנדלון יריב

039113727039113422פתח תקוהעיריהאבי חלבי

046921168046973500צפתעיריהלוטן עמוס

046927453046973500צפתעיריהמוטעי אליעזר

046927453046973500צפתעיריהנפתלי כהן

07720408330772040833צפתעיריהגלאס רועי

09792872815397928668קדומיםמקומית.מביטון ליאור

098902945098902933צורן/קדימהמקומית.מצברי משה

098902928098902933צורן/קדימהמקומית.מסויסה אבי

098780388098781202קלנסווהעיריהזכי אזבארגי

קציני ים אורט אשדודכפרי נוערכהן אליאב

046969666046969683קצריןמקומית.מפרשה יצחק

049539279049536148טבעון-קריתמקומית.מזיו אלי

035348118036352087קרית אונועיריהשטרן אלי

035311175035345536קרית אונועיריהטולדנו אבי

035311175035345536קרית אונועיריהעדי מעוז

035311175035345536קרית אונועיריהטל שחר

029969542029969543קרית ארבעמקומית.מגלמן אייל

029969544029969543קרית ארבעמקומית.מטנא בנימין

048478033048478034קרית אתאעיריהישראל אורנשטיין

048780829048780856קרית ביאליקעיריהכהן צדוק

086878350086878353קרית גתעיריהטובול יוסי

086878350086878353קרית גתעיריהאלקובו גבי

086874766086874733קרית גתעיריההדס פדידיה בוקרה

086878350086878353קרית גתעיריהיצחק גואטה

048761414048768683קרית יםעיריהקרילקאר דניאל

025332735025332583קרית יעריםמקומית.מהלוי עמיחי

025332737025791446קרית יעריםמקומית.מקריאף אלון

048780225048780292קרית מוצקיןעיריהפרץ יוסף

088500877088503024קרית מלאכיעיריהיוסף אריה

086228860089348142קרית עקרוןמקומית.מימיני עזרא

690843304046908514קרית שמונהעיריהפרוידנברג ידידיה

046908507046908515קרית שמונהעיריהליאור כהן

097929472097941592קרני שומרוןמקומית.מאיתן קליין

039007376039008807ראש העיןעיריהיצחק דניאל

039007377039008807ראש העיןעיריהדחבש אחיעזר

039007377039008807ראש העיןעיריהבן חיים ברק

039007379039008807ראש העיןעיריהאבי ארז

046808600046808613ראש פינהמקומית.מזאב שנקר



039435642039435644ראשון לציוןעיריהנרומברג אדי

039519899039519927ראשון לציוןעיריהססי רפאל

039519899039519927ראשון לציוןעיריהקרת יגאל

039519899039519927ראשון לציוןעיריהליאור חרזי

099480477ראשון לציוןעיריהשרון קווה שטול

039519899039519927ראשון לציוןעיריהבאיוך אביי

039519899039519927ראשון לציוןעיריהאדמונד קשת מיימון

039484091039519927ראשון לציוןעיריהליאור בן אברהם

039484091039519927ראשון לציוןעיריהיוסי תבשי

089914934089914934רהטעיריהאבו סיאב רמדאן

089914848089914869רהטעיריהאלהוזייל אחמד

089914848089914869רהטעיריהיוסף אלעוברה

0893923489089392350רחובותעיריהמשה תומר

089392341089392341רחובותעיריהזרחי אליצור

089392349089392350רחובותעיריהשעובי גד

089392354089392350רחובותעיריהגיאת ערן

089392351089392350רחובותעיריהאופיר מזרחי

089392354רחובותעיריהיניב ירימי

089392380089392347רחובותעיריהשרעבי בצלאל

089392380089392347רחובותעיריהכתבי רביד

089392380089392347רחובותעיריהשמבה לידור

046015003046555610ריינהמקומית.מבסיל עלי

048308402048308444רכסיםמקומית.מבן אברהם גדעון

089771699089771697רמלהעיריהקורן ראובן

089771699089771697רמלהעיריהיגר יאיר

089771680089771697רמלהעיריהאלוני דורון

089771883089771697רמלהעיריהאבבה ביינסאין

089771567089771697רמלהעיריהשאול משה

036753647036753651רמת גןעיריהסויסה רמי

037522038037518537רמת גןעיריהבוסקילה שלמה

036753648036753651רמת גןעיריהגולדנברג אילן

036753648036753651רמת גןעיריהברסלבסקי איגור

036759050036759077רמת גןעיריהשומרוני שמעון

036758513036758540רמת גןעיריהרמי קליין

037408824רמת גןעיריהאלי בלאלי

037408824רמת גןעיריהמיקי גלוגאו

037650604036759079רמת גןעיריהדני מאור

035408564035496801רמת השרוןעיריהציגלמן חיים

035483841035496987רמת השרוןעיריהעזי חזקיה

035483843035498907רמת השרוןעיריהשהיו צדוק

049030905049835679רמת ישימקומית.משטיין מיכאל

086564127086564100רמת נגבאזורית.מזנה מרדכי

086564128086564114רמת נגבאזורית.מקמחי יעקב

097610280097610286רעננהעיריהפישמן משה

097610280097610286רעננהעיריהבכר צליל

097613545097610286רעננהעיריהאמיר עייש

097610226097610286רעננהעיריהגיל דבירי

097610282097610286רעננהעיריהסלומון-מירב אזרד

098990839097610284רעננהעיריהגבי דהן

046765644046769070שבלימקומית.משיבלי סאלח



086287733086287742שגב שלוםמקומית.מאוזן אריה

089938953089938956שדות נגבאזורית.מבביאן רפי

086890850086620370שדרותעיריהשניאור דוד

039053124039113422שהםמקומית.מויגדור משה

039061117039061113שומרוןאזורית.מקינד גדי

039061115039061113שומרוןאזורית.מיהושע חגי

039061115039061113שומרוןאזורית.משמחי יהונתן

039061115039061113שומרוןאזורית.מבן פנחס ישעיהו

039061115039061113שומרוןאזורית.ממועלם אלי

046660035046660299שומרוןאזורית.משלו יעקב

049950960049809494שלומימקומית.מדהן דרור

049951208049883439שעבמקומית.מסלאח נמירי

086891548086891305שער הנגבאזורית.מבי אייל`חג

0779802251088501529שער הנגבאזורית.מטל קלינר

086226601088505875שפיראזורית.מיעקב אסולין

049059139046228933שפרעםעיריהקאיבה סמיר

049059119046228933שפרעםעיריהרעד טלאל

049059152046228932שפרעםמקומית.ממאל עילאן'ג

035218433035216494יפו-תל אביבעיריהמזרחי שלמה

035218425035216422יפו-תל אביבעיריהאהרוני דוד

0532502247035216449יפו-תל אביבעיריהכרמי דודו

035218333035216449יפו-תל אביבעיריהפרץ חנן

035218333035216449יפו-תל אביבעיריהדלבריאן יעקב

035218333035215449יפו-תל אביבעיריהקדר איל

035218333035216449יפו-תל אביבעיריהלוי עדי

035218393035216449יפו-תל אביבעיריהרוקח אריה

035218333035216449יפו-תל אביבעיריהחסון חיים

035218333035216449יפו-תל אביבעיריהשהרבני אדי

035218333יפו-תל אביבעיריהצבי בן ישי

035218924035216068יפו-תל אביבעיריהמירון פלד

035218333035216449יפו-תל אביבעיריהאלון רווח

035218443037242714יפו-תל אביבעיריהאבי דוד

035218333יפו-תל אביבעיריהזאב אורן

035218333035216449יפו-תל אביבעיריהטל ירון

תל מונדמקומית.מרן שביט

086688848086688948תמראזורית.מקדוש דוד


