
 2021שערים -ביתאלפון 

 חירום -  טלפונים חשובים  במושב חשוביםטלפונים 

 מזכירות בית שערים 
 04-9833225טל' 

 04-9833213פקס 
 100 משטרה

גיל  - מזכיר המושב
 גורייבסקי

052-8226884 
 101 א"מד

 102 מכבי אש
חגית בן   - מנהלת גנים

 פרץ 
04-6706954 
052-6199944 

רמי   - רב"ש
 ברקוביץ'

052-3926158 

 שוכר/ת(  -)הערה: ש' 

 נייד אישה  נייד איש  טלפון בית שם ומשפחה
עמית עיני )ש' ואביבי שחר 

 ישי(
 050-9591730 050-9591067 

 052-6900685 052-6900601  אברהמי אייל ובוריאנה 

 052-8962106 052-2379947  אברהמי יהודה ודבורה 

 054-7346176 053-7003730  אדיב עידן וליטל )וינברג(
אדלשטיין ניבי ואורן אלעד  

 )ש' ציפורי(
 054-9846321 052-3967678 

 052-5543543   אוקו רוני )ש' לוי(

 052-2377660 052-5440108  אילי דורון ובתיה

 052-5440159 052-5440109  ורד -אילי יהודה ו
אילון נופר )ש' חמדי אלמוג ו 

 צהרי(
 054-9105554 052-4662687 

  053-9227400  )ש' אילי( י אורןאלמשעל

 054-4884215   אסא הגר )ש' מרמור( 
אפט צביקה ונינה )ש'  

 פלדמן(
 054-9991308 054-6438756 

  053-7265567  אפרת ליעד )ש' ויטלס(

 050-4201024 052-7728738  אפשטיין אור וגלי

  050-5967799  ארבילי אדי 

 052-3442358   ארבל שיר )ש' לוריה(

 054-9333366   ביסמוט קרין )ש' מרמור( 

 050-9250324 050-4845689  בוטבול יוחאי ומור )ש' לבן(

 050-7283307   (' פלדבורש מירב )ש
)ש'   גלילי-ביבר טל ורויטל

 ג וסרמן( פל
 052-6430204 052-3241602 

 050-6905371   בירמן מיה 

 054-4833171  04-9833171 בן אור יורם 

 054-8010702 054-8010704 04-9833092 בנדרלי נועם ורחל

 054-8143808 054-5496849  ן()ש' שומ בצלאל גדי ושיר

 054-7832396   בן חיון מאיה )ש' נורקין(

  058-7212001 04-9931962 בן ישי דוד  

  054-9333366  בן נדב )ש' מרמור(

  050-5834174  עפרוני יפתח-בן פז

 058-4833090  04-9833090 ן אוהבראונשטיי

 052-4415953  04-9833156 בר דב ושרה 
  



 נייד אישה  נייד איש  טלפון בית שם ומשפחה

 053-4206682   בר נטשה )ש' אברהמי( 

 054-9050789 050-5077404 04-9833082 בר עומר ורויטל
צביקה )בראונשטיין( בר 

 ומרתי 
04-9836499 052-2830376 054-6703720 

 054-5618356 052-9427139  בר יעקב עפר ולטם
)ש'  בר מאיר נדב ודבי

 מרמור( 
 055-6613032 055-6613031 

 054-7645799   ברונר אילונה 

 054-5700549  04-9835724 ברונר  שלומית

  052-4708770  בר נהור איתי )ש' מרמור( 

' וסגלית )שברנר עמית 
 שור(

 053-9841192 054-3554941 

 054-2887273 054-2408937 04-9536241 ברסלר שקמה ואורי וינדמן 

 054-5441582 054-6355011 04-9530814 קמחי ברסקה יוסי ומיכל

  050-8538089  ברסקין יוני )ש' כהן(

 050-5221761  04-9833158 ברסקין נורית 

 054-4520499 052-4617826  ונעמה אמיר  'ברקוביץ

 052-2798455 052-3926158 04-9833167 רמי ומירה  'ברקוביץ

 050-4791114 054-6704545  גבע ניר ומאיה מרון 

 052-2986080 050-5367837 04-9833075 גוטמן עמיקם וישראלה 

 050-2128705 050-9656593  גוטמן תמיר ורחלי

 050-4737929 050-7269747  גולדמן איתי ויעל

  050-4743329  גולדמן בני 

  050-9530079 04-9530079 גולדמן זאב ודליה

 050-6969773  04-9836695 גולדמן עופרה 

 050-8524950  04-9533734 דוידוב גלית-גולדמן

 050-7638568 050-5681421 04-9835411 גולן בלהה ושמואל 

 054-4651571 054-2253998 04-9532744 ברנס   גולן הדס ושי

 054-4747316 054-4747315 04-9833091 גולן יצחק ונילי

 054-6822992 054-4847316  ר ויערה גולן ליאו

 050-7313865 052-4436564  ש' חסון( ) גורדון עדן ונעמה
גורן אורי ורותם )ש' 

 ברקוביץ'(
 054-3199473 052-4483532 

 054-2142660 054-2141660  רובין(גל איתי ולימור )ש' 

 052-3896645 054-2273035 04-9534313 גלס גדעון וגלי סולאז' 

 052-2613886  04-9835135 גלס ארזה 

 052-3726390 054-4417145 04-9835981 גפני עדנה ואודי

  054-6509010 077-7850005 גרינבלט צביקה

 050-4407004   גרניט דליה -גרייצר

 054-7510766 054-4272769 04-9833150 )אלה( גת עודד ויחיאלה

 054-9980665 054-9996806 077-4005104 גת עמיחי וחן

 052-2612171 050-5347908 04-9836454 דגני אריה ואילנה 
  ובר סולומוביץ' דמרי דור

 )ש' ראובני(
 052-3056269 054-2002479 

 053-8335866  04-9833104 )אתי( דוידסון אסתר 

 054-9700131 052-8634286  דניאלי יואב וחן )גלס(
  



 נייד אישה  נייד איש  טלפון בית שם ומשפחה

 052-8179993 050-6444644  דרור אלעד וטל )ש' הלפנד(

 050-4390260 050-5390260 04-9833590 הוכמן חיים ופנינה 
 ' היקרי רועי ונטע גלעדי )ש

 לבן( 
 054-2056388 050-5598210 

 050-5604800 053-7296939 04-9837215 ארז עידית הלפנד

 054-4998275 054-7871435  ויטלס רן ויעל

 054-4998274 054-7871430 04-9833072 ויטלס חנן ומיכל

 054-4555064 052-5129995 04-9830011 וינברג מרדכי ועליזה 

 053-7735135  04-9834561 מירב  וינברג

 054-5844417 052-2695346 04-9931399 ורבקהוינברג רפי 

8890190-050 054-9995997  ורדי שלומי ועתליה  

 054-7355257   זובנקו קטיה )ש' ריס( 

 052-5841803   רהמי( ת )ש' אבזיו שחרי

 050-7808565 050-7302722 077-2120150 זלינגר ניצן ודפנה 

 054-8141720 054-8141721 04-9833079 זר יהושע ועופרה 

 054-3081972 054-4315732  זר רינת וצפניה

 054-3123803 054-3123804  זר שחר ומירב

  058-6622497  חג׳אג׳רה אסד )ש' לפיד(

 054-4909629 054-4348351 04-9833107 נדר חומש בתיה ואלכס

 052-2747614 052-6162100 04-9837150 חומש יפה ומנחם

 052-3020446  04-9833185 חסון שולמית 

 052-2921544 058-4141182  טושנר רונן והגר

 054-7200625 054-7200624  טל אברהם ואביבה

 054-3206192 052-4573132  טל יואב ודפנה

 054-8088625 054-5644553  טל ירון ואשרת

 054-8033136 054-4242330 04-9833166 (מגימרגרטה )טל שמואל ו

 052-8179990 052-5011108 04-9833195 טלמור אמיר ומלכי

5503128-050 050-5335928 04-9833078 יובל יאיר ותלמה   

 054-5772237 054-2541979  יונה אייל ואיה 

 054-6280391   חומש( ש'יוניוס אביטל )

 052-3135860  077-5534504 יורה גליה 
יזרעאלי יהודה וטלאל )ש'  

 אילי(
 050-9447552 055-6652026 

 052-8767733 052-6220888  יוקלר  יחזקאל שי ושרית

 050-8591936 050-5357089 04-9833066 ישי יאיר ורוני 

 052-3276513 052-3276512 04-9833084 כהן משה ועופרה 

  055-9708675  כהן נדב 

 050-9930756 050-3531596 04-9930756 כהן ניצן ולי 

 052-8583602   כהן ענת

 052-8750290   כהן סמדר 

 054-6633442 052-3262255 04-9833169 כהן רוני ויונה 

 054-8053835 054-5450540 04-9831980 רבקה )ריקי(הם וכץ אבר

  054-2464640  איתי )ש' עפרוני( כץ 

  054-4575199  כץ נדב

 050-3277257 050-8844509 04-9833180 לביא מודי ושושנה 
  



 נייד אישה  נייד איש  טלפון בית שם ומשפחה

 054-4854526   לבינט עמית

 055-5572787 055-5572797  )ש' בנדרלי( לבל אסף וגלי

 052-3203747 052-3203750  לבן אהרון ויעל

 052-4886443 052-8606001  לבן אלי

 054-2323682 050-7764368  לבן אמיר ובר 

 052-3925859 052-5743700 04-9533276 אבינועם וענבר 'לבקוביץ
ש'  ) להב אורי וישי מורן

 רקובר(
 054-7745143 050-2128778 

  052-3990212 04-9830342 סגל הרצל-לוי

 052-6303677 052-3347206  לוי אמיר ועדי 

  054-4850393  לוי דב )ש' נורקין(

 054-4660334 054-6740115 072-2361188 לוי דרור וגילי 

 054-7680826 052-2772864 04-9535765 לוין אלדד ונעמה 

 052-5302221 052-8393624 077-4394022 לוין הילה ודורון 

 052-2590698 052-2848223 04-9534516 נדבלורבר קרן ו 

 054-9738485   ארבילי נעמה -לוריה

 054-4303304  04-9833164 לוריה טובה 

 052-7468879 052-7468878 04-9530049 לוריה עידו וענבל

 054-5398164   לוריה תמר 
)ש'  ליטבק חגי ואיה

 גרינבלט(
 050-4078863 052-2720184 

 052-6323666   )ש' גבע(  תלימור ליא

 052-6608550 052-8889690 04-9835515 לימור שמעון וזיוה

  054-6822207  לניר זוהר )ש' לבקוביץ'( 

 052-4765433 052-4316112 04-9531571 לפיד אביבה ועמי

 054-7262717   לשם דפי )ש' אילי(

 054-4735091 054-4845658  )ש' ורדי(  מאיר אלעד וקרין

  052-6370002  מגידוב דרור )ש' גת(

 054-4668004  04-9833194 מגידוב נוגה 

 052-6040471  077-4258006 מורד שגית 

 054-5888647 052-8339227  מזור רפי ושירן

 054-9367067 054-2567233 077-5630944 מיכאל דני וענבל 

 052-8803742   מלמד שלומי וענת )בר( 

 054-7233516 052-6621113 04-9833152 ר ערן וסילבימרמו

 052-2471711 050-5404800 04-9833178 מרמור שי ונירה

 054-5596020 054-4869669  משיח מרדכי )מוטי( ודפנה 

   04-9833032 נורקין אבשלום ותלמה

 052-6524900 054-9937799 04-9832489 נורקין אריק ומורן 

 050-2223319   נורקין יעל

 052-8997063 052-9272224  נורקין יפתח וגלי

 052-3262596 054-9987912 04-9833088 נורקין עופר ואסתר 

 052-4573130 050-6270221 04-9530508 נחמן דלית וישי

 054-2177197 054-7007887  נעם חן ואושרת )ש' קמחי(

 050-8594351 054-6560808 9833173 כפרי נעמהו סיון אורי 

 050-5298922 054-4298922 9833102  )דיתה( סיון שאול ויהודית

 052-6113747 050-8147744 9533735 סיון שלמה ושלומית
  



 נייד אישה  נייד איש  טלפון בית שם ומשפחה

8829827-053 052-6180044 04-9837021 סירקין גיל ואורנה   

 054-9986440 054-9996440  סודק  עוזרי שרון ולילך
 )שייקה(  עמיר ישעיהו

 ובלהה 
04-9833183 052-8584628 052-5373464 

 050-6353739 052-3743931  עמיר יהונתן ודני פרמן 

 050-6664100 052-3761992  עפרוני כפיר וענב

 050-5220180 050-5608501 04-9835054 עפרוני נגה ומנחם

 050-9836216   שחר שלומית-עפרוני
 פוירשטיין יואב ואלכס

 סיואקן 
 052-3611728 052-3725035 

 054-4877616 054-6353616 04-9837144 פיק חנן וחדוה 

 050-9903665 050-7533389 077-5567013 פיק נועם מיטל
לי ונטע -פירקנר סלע נטע

 )ש' קולטין(
 050-8361633 052-3922699 

 052-2660909 052-3923781 04-9833190 פלג וסרמן ירון ופלורינה 

 054-7353408 052-8444494  פלד גל ושרית

 054-7492494 054-7492495 04-9930853 פלד יפתח ועירית

 054-7272287 052-4449256  פלד מיכל ויהודה 

 054-6357544  04-9833161 פלד פרחה 

 054-5592251  04-9833176 פלד תמרה 
פלדמן יוסי ואילה רקובר  

 זרחיה
074-7031072 054-6136455 052-8220907 

 050-2694432 052-4333126  ונדיר  פליישמן מור

 054-7226411 054-9997215  פנחסי יפעת ואופיר הדר 

 052-5323453   פרידמן נחמה )ש' לבן( 
)ש'  פרידמן רדנאי רעי ויעל

 בצר( 
 054-4253927 054-5789167 

 054-4634335 052-6477800 04-9534067 ולילך פלדפרץ יובל 

 050-5770061 050-5538411 04-9837054 צהרי אייל ותמנה 

 050-8336667 050-7687684  צהרי מתן ואוריה 

 054-7903064 050-9656511  צהרי חגי וענת

 058-4260774 054-8074433  אלי והגר )ש' ורדי( צ'יזיק

 054-4837360 054-4348549 04-9833095 ציפורי משה ושרה 

 054-6610916 050-2061016 04-9533020 ציפורי עידן ורתם

 054-4445500 054-4776000  קוטב גל ואלון 

 052-3767682 052-5013373  קולומבוס אלישע וליאת

 054-5890128  04-9833155 קיקי()  קימחי רבקה

 054-5616281 052-2478832  קולטין אפרים ודורית 

 054-4828939 054-4828939 04-6415170 קולטין שרה ויגאל
י ירדן וענבר )ש' קפלינסק

 יובל( 
 054-7506008 052-8209809 

 052-8805850 052-8824121  קרן הדי ויפית )ש' ישי( 

 052-2479175  04-9837091 ראובני עליזה 

 054-8800302 054-8800301  רביב עדי ועירית

 052-4222617 052-4222618 04-9831110 )חוי( רוזנברג אבנר וחוה

 052-4222610 052-7539111  חיה ביטון רוזנברג אפרת ו
  



 נייד אישה  נייד איש  טלפון בית שם ומשפחה
ארביב עופר -רוזנברג
 ועידית

04-9931064 054-2304230 054-2294229 

 054-4641773 052-4290542  אריאל ועדירוזנברג 

 050-2628445 058-4290542  רוזנברג ערן והדר 

 050-3390260 054-5254447  רוזנשטיין איל והדס 

 054-6822207   רוטנר גל )ש' ברונר(

 052-4772012 052-8193527 04-9833181 רויניק שמעון ואסתר 

 052-3487580   רויניק )דדוש( דיתי

 054-4858934 054-2108085  איתן ונטלי  רויניק

  054-4455595 04-9833065 רון יורם וחנה 

 052-3338856   לימור( ן יאנה )ש'רוני
רוסקו קלייב ומוניק לואיסון  

 ' ויטלס()ש
 054-2268497 054-6556033 

 053-4923983 053-2455595 077-5338791 ורד-רחום אבי ו

 053-5455297  077-7102013 )ש' ישי( רחום נחמה

  054-4977667 04-9833193 ריס אילן 

 054-5774714 052-4473391  רקובר אמנון ונורית 

 052-8208328 052-3335591 04-9830355 רקובר מיכה ועדנה 

 052-6976597 052-8975353 04-9832744 שביט אוהד וענבל

 052-8431118 052-8975151 04-9833111 וטובה )זלמי( זלמןשביט 
שלמון תומר וסיון שגב )ש' 

 אברהמי( 
 054-4787930 054-6644514 

 052-7563301  04-6996605 שדמי נורית 

 052-4626106 052-8450783 04-9530060 שואט נטלי וציון 

 054-4953152 054-4608193 04-9531528 שומן אורנה וצור

 053-5294539  04-9833031 שומן דן  

 053-7782419  04-9530102 שומן עירית 

 544608192  04-9833097 שומן תלמה 
שלהיים ישראל ותמר שטרן 

 לבן( ש' )
 054-4258668 054-4624109 

 052-8787100 052-8787200  י ואורל (שוקייהושע )שור 

 054-5644904   שחר שרית

 050-8800891 052-8513604 077-9109030 שחר יוסי וזוהר

 054-4833079   שחר שני

 054-5889505   שטרן הלה )ש' סיון( 

 052-3853094  04-9833067 כהן מימי -שטרנקלר

 054-4870707   מחי(ישלו נועה )ש' ק

 050-7779196 050-7779195 04-9833299 רויטלשלי בני ו
שלמן טמיר ומורן ניב )ש' לי 

 כהן(
 053-2781987 052-4524568 

 054-3535255 054-3321263  שמול אלעד ויעל

 052-2634002  04-9833077 שפר נילי 
ש' שפירא תמר וארנון )

 שטמר(
 052-6482888 054-7598601 

 טלפונים נוספים חשובים...
    

    

    
 


