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 רשימת חברי וועד משקיים.

 
 שם החבר.

 
 שם הישוב.

 
 מס' פלאפון.

 054-2529801 בית הגדי. דוד דמרי. -יו"ר 

 053-7360625 " אברהם כהן.

 050-8383952 " עמוס חדד.

 054-7713480 " מצליח בוכריס.

 054-8115577 " אלי חזן.

 050-3081811 " יגאל דדון.

 058-4018080 " משה מוגרבי.

 050-5329435 גבעולים. איתן בבלי. -יו"ר 

 054-7920854 " מנחם מועלם.

 050-5387427 " דוד שמואל.

 053-5746323 " איתן גרוסי.

 050-8551435 " ידידיה לוי.

 050-7558822 מלילות. גרוסי רפי. –יו"ר 

 054-7920853 " כהני פנחס.

 054-6776030 " קלימי דני.

 050-5208577 " רמי חלילי.

 050-2002956 " .רחמים חלילי

 050-7641940 " קלימיאן יואב.

 050-7641938 " אלמסי סימנטוב.

 050-5397251 שוקדה. .דהן אבי –יו"ר 

 050-7649240 " אזרד אריה.

 053-7443129 " מכלוף ביטון.

 050-3815769 " אזרד. ציון

 052-2715758 " יוסף אזרד.

 054-7824015 שיבולים. אבנר דוידיאן.  -יו"ר 

 050-5208578 " בצלאל ברוכי.

 050-2009548 " אהרון אלמסי.

 050-8818076 " מזל אלעזרי.

 050-5394365 " יחיאל יעקובי.
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 החבר.שם 

 
 הישוב.שם 

 
 .פלאפוןמס' 

 054-7993196 שרשרת. .יואב סבןיו"ר 

 052-6434343 " בוגיד דידי.

 054-4394325 " .מאיר מזוז

 054-4505557 " שמעון חורב.

 052-2764125 " אמנון חניה.

 054-4959091 תקומה. .מאיר דובקין -יו"ר 

 052-2764873 " .משה סימקוביץ

 052-3921285 " שמעון לביא.

 054-7006715 " אורי אילן.

 054-6686901 " נתן הנגבי.

 052-8308272 כפר מימון. פרינץ חיים. –יו"ר 

 050-6241431 " .שמואל סגל

 050-5444304 " לוי.חיים 

 052-8286674 " אסקוזידו רון.

 052-8699687 " אברהם קולודני.

 053-5966849 שובה. .יורם בובליל -יו"ר 

 053-7580982 " .כחלוןישראל 

 053-7473623 " .רמי כהן

 050-5566678 " שמואל דוד.

 054-2510550 " .מיכאל שמואל

 053-4219001 זרועה. .יוסי אטיאס -יו"ר 

 052-8540222 " .פנחס סייג

 054-7775884 " .מאיר אלבז

 050-6488624 " .מכלוף שריקי

 050-7497149 " מרדכי שריקי.

 050-6714622 " כפיר אסרף.

 053-5219002 " יוסף שטרית.
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 שם החבר.
 

 שם הישוב.
 

 מס' פלאפון.

 053-2231839 יושיביה .יהודה טויטו -יו"ר 

 054-7304093 " .רא רוניעז

 054-5653398 " .אליהו טויטו

 054-6671946 " .משה טויטו

 050-7641919 " .ברכה טויטו

 054-5685000 זמרת. .רפי סגרון -יו"ר 

 054-8796325 " .משה חורי

 054-2156105 " .דוד חדד

 052-4414904  .חיים עשוש

 050-2140716 " יצחק קדושים.

 054/7792675 עלומים. מזכיר-ייןצביקה בלומשט

 054/7792797 " גיזבר. –קובי צור 
 054/7792563 " מרכז משק. –דני יגל 

 052/3934514 סעד. מזכיר. –נחום לנדאו 
 052/3915014 " מרכז משק. –בוקי ברט 

 052/6318950 " גיזבר. –יצחק חלוף 
  

 
 
 

 רשמה / הדפיסה: רינה.
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