רשימת חברי ארגון  -מעודכנת 31.2.3.92
היתר

שם מדביר

79
123
150
188
240
295
313
492
499
565
571
599
661
735
751
760
777
781
788
859
869
896
898
906
942
1027
1037
1043
1071
1079
1092
1192
1202
1224
1230
1244
1249
1271
1356
1359
1391
1397
1484
1487
1493
1498
1517
1526
1540
1559
1634

יגאל מירב
איתן לנגלייב – י .שרותי תברואה
אבנר שגיא – שגיא עוז
גדי בסמן – בסמן הדברה
מרדכי עמירה
אברהם שרון
מורדוך עזרן
לוי פינקלס שיבולת הדברה
רוני עילם – ב.ע .שרותי תברואה
אלי מימון
יעקב קסלר
הרצל פורת – הקוטל
דני פרנקל
רמי נתנאל
אלי לוגסי – לוגסי גולן
דני ייגר – אגרוטל הדברות
אמיר נחשון – אמיר המדביר
גיורא בן משי – תיקנית
עמיעז בן חברון – יתוש בראש
אבישי שפרן – א.ש .הדברות
נתן פלהיים – דוקטור ג'וק
מישה יוסף שרותי הדברה
אריה מרדכי
יוסי שינדלר
עמוס רוזנטל – אין תיקן
רמי שניידר
שרון אשכנזי
איל לוי חדד
שמעון כהנוביץ – גמלאי
משה אהל – אופק הדברת מזיקים
אהוד ריטוב
ד"ר טלעת חזן
גלאם אושרי
יובל גרוס שרותי הדברה
שמואל נבון
איתי ארנון – א.ב .שרותי הדברה
שמעון זוהר
רון אוזן
איתי משה – אמנון הדברות
ברק אריאלי
דרור אלון
קובי מסיקה – בית וגן הדברות
מוני נהוראי -טבע הדברות
אסף סויסה
יובל ששון -טבע הדברות
בועז קייזרמן – קייזרמן
קובי אשכנזי – זבנג הדברות
ציון כראדי – מיה תברואה והדברה
רועי נדב – רימי להגנת הסביבה
שלום לוי – רשת הדברה
רועי גורה

עיר
חיפה
נהריה
רמות השבים
חיפה
רחובות
יבנה
באר שבע
הרצליה
ראשון לציון
ירושלים
שדמה
חולון
אבן יהודה
גבעתיים
קרית גת
רחובות
בית שמש
מצפה רמון
רמת גן
תלמי יחיאל
הרצליה
גבעת שמואל
באר יעקב
בית גמליאל
מכבים
רשל"צ
רעננה
רחובות
חדרה
צור יגאל
הוד השרון
עכו
אשדוד
מושב ניר ישראל
כפר הנגיד
מודיעין
ברכיה
כפ"ס
קרית שמונה
חולון
הרצליה
כוכב יאיר
תל אביב
בית שאן
תל אביב
תל אביב
נס ציונה
גן יבנה
פתח תקווה
ראשון לציון
רמת גן

טלפון
050-8825222
052-2471601
09-7410037
052-8801114
054-6728309
052-2517797
050-2350673
054-2404030
050-5303703
052-2600246
052-2589476
050-2222390
054-5744018
072-2366534
052-6268860
052-2538234
050-5219779
052-6615259
050-7682578
053-2734286
052-3688894
052-2514964
052-2581821
050-5249862
050-5410862
052-6056069
052-3526637
050-5292829
052-5241203
052-3393338
052-4686300
050-6581391
057-5271545
052-2604599
050-5249240
052-2348345
052-4780299
050-8676550
050-5343111
054-4901628
052-2498578
052-3835133
052-2898726
052-7211167
052-7343343
052-3615577
052-2801662
050-9599329
054-4578917
050-4141270
054-8088790

דוא"ל
yigal@pes-con.com
etanex@barak.net.il
sagi-oz@bezeqint.net
basman22@netvision.com
motiamira@gmail.com
avi.sharon@hotmail.com
levifi@netvision.net.il
office@tavrua.co.il
9972275@gmail.com
ornk10@gmail.com
hakotel@hakotel.co.il
frenk20@012net.il
rami-n@ashkelon.muni.il
lugassy3@bezeqint.net
info@agrotal.co.il
amir7722@gmail.com
jorgezai@gmail.com
yatushb@012.net.il
avishay@ashadbara.com
doctor@juk.co.il
mishyo@walla.co.il
arie.reihan@gmail.com
yossi.shindler@gmail.com
ein.tikan@gmail.com
ramipa@zahav.net.il
sharonsigala@gmail.com
eyallhadad@walla.com
shimonkal@013.net.il
a0529939992@gmail.com
Ehud1092@gmail.com
talat@hazanltd.com
oshriglam@gmail.com
yovalgros@gmail.com
shmolik1848@gmail.com
arnonitay@bezeqint.net
elzohar@bezeqint.net
ron@uzan.co.il
hadbarot@gmail.com
barakdisinfecting@walla.com
dror695@walla.com
kobimesika1@gmail.com
hadbara@bezeqint.net
yuvalsason@gmail.com
boaz@hamadbir.com
kobi@zbeng-it.co.il
miahadbarot@gmail.com
roy@rimi.co.il
inpo@reshet770.co.il
gura.hadbarot@gmail.com

1667
1678
1692
1712
1724
1771
1776
1803
1821
1825
1826
1851
1854
1871
1884
1890
1899
1910
1914
1958
1962
1990
1995
2009
2030
2048
2106
2127
2158
2188
2198
2219
2231
2291
2311
2319
2475
2478
2483
2492
2493
2537
2547
2559
2560
2565
2570
99999
1022
99999
99999
99999

גיא בגלייטר – המדביר לצרחן
לירן עילם
פארס ג'אבור
רן ארנון
מלכי מדוויל
יצחק טודורוס – "מגן ירוק"
ורד לסמן – חב' סנו
אורי אלעד – ג'וק בראש
שי מזרחי
ערן פורת
ליאור פלדמן
גדי גבר – גרנות
רונן לב – א.ב .שרותי הדברה
שי בר
טל ויינברג
קובי בוטבול – אימאלה ג'וק
רונן בירן
עוזי עובדיה – קקטוס הדברות
שרון שינה
ריקרדו רידלניק – טיטניום
עזרא אשר – פרפר הדברות
גבי טוויג – טוויג הדברות
כהן אלברט
מרדכי חסון
זכריה דוד
לירן וייס = וייס המדביר
זיגדון איתי
מיכאל דור
דוד בוזגלו – סיירת הדברה
מתי ברקוביץ – עמק הסליקורניה
גיא כהן
יורם עמרני
דרור מיכאלי – מיכאלי הדברה
בר לינקובסקי – שדות בע"מ
גירת נועם – דרכי נועם
דזורייב ארקין
תמוז בן חברון
אדוארד ארוסטביאן
יוחאי מנגדי
סולימן אלי
טל בן שבת
טמיר אריאל
רפי חפץ
טוהר רבונה
אייל בר נתן
הרמן רונן
דותן בן דוד (שייך לציון דוידיאן)
עובדיה שטח – תפזול
משה הילל  -תפזול
דודיאן ציון  -חב' אורדטק
ריחן משה
יצחק יצחק (ריחן)

תל אביב
ראשון לציון
עכו
קרית אונו
רחובות
אבן יהודה
פתח תקווה
בית שמש
בת ים
חולון
כפר אחים
גבעת חיים איחוד
חולון
אורות
בית אריה
תל אביב
אילת
בית דגן
חשמונאים
עפולה
כפר סבא
משמר הירדן
כפר סבא
כרם בן זמרה
מעלה אדומים
נתניה
ר"ג
תל אביב
חולון
קדש ברנע רמת נגב
פתח תקווה
רחובות
תל אביב
יבניאל
רשל"צ
אשקלון
רמת גן
נס ציונה
שב"ס
חולון
רחובות
מזכרת בתיה
איירפורט סיטי
רחובות
קרית ביאליק
נהריה
בית שמש
בית שמש
חדיד
אביעזר
באר יעקב
באר יעקב

054-5549652
050-5303703
050-6581391
052-2498718
050-7602407
050-9582904
052-8325103
054-4603208
058-6969679
050-2222392
052-3858587
054-4637012
052-2437272
053-7201636
1599-5000-59
054-4400477
052-6918420
050-7559580
052-3110000
054-7552937
052-2656015
052-4394242

guy.begleiter@gmail,com
office@tavrua.co.il
talat@hazanltd.com
liatran@012.net.il
medvil.malki@gmail.com
itzo_t@live.com
vered@sano.co.il
eladuri81@gmail.com
tiltan4u@gmail.com
eranport@gmail.com
liorfeld22@gmail.com
gadig@ambar.co.il
a.b.ronenlev@gmail.com
info@madbir.co.il
talweinberg@yahoo.com
imalejuk@gmail.com
ipmeilat@gmail.com
kaktoshadbara@gmail.com
sharoni@ufi.net
info@titanium-p.co.il
ezraparpar@gmail.com
twiggabi@gmail.com

052-8149750
050-8663395
052-6471754
052-3577501
052-3873342
052-3031600
052-4260962
054-4675552
050-8844498
050-8586486
050-6316666
052-2807907
052-5525946
050-5745668
052-5548200
050-6091366
052-6663777
054-3008853
054-8088152
052-6056047
052-9770023
050-2117110
052-2471601
050-2255785
052-6594411
0544498766
052-3954399
052-2581821
052-2581821

info@tadbir.co.il
dhadbara@gmail.com
liranweiss81@gmail.com
zur.hadbara@gmail.com
m_dor@bezekint.net
davidboss@walla.co.il
mati_il@yahoo.com
piertrohadbarot@walla.com
nilulvaad@gmail.com
bar@sadotltd.co.il
nhg@012.net.il
erik45611@gmail.com
yatushb@gmail.com
ebi@zbeng-it.co.il
yohaym@ips.gov.il
salimanhadbarot@gmail.com
tal.benshabat@gmail.com
4arfe@walla.co.il
rafi.hefetz@adama.com
antiyona5@gmail.com
etanex@barak.net.il
dotesh14@gmail.com
ovadia@tapozol.co.il
flybuster@bezeqint.net
arie.reihan@gmail.com
arie.reihan@gmail.com

