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 רשימת מדריכי אנליזה מבוקרת )קונטרול(

 דרכי התקשרות כתובת  שם

 

 רמת גן 22ישעיהו  אהוד  אביטל

 מצפה רמון 82עין שביב 

 udiavi@inter.net.il 

054-5384412 

 

 אינספקטור יורםד"ר 

 

 yoraminspector@btinternet.com 69972אביב  רמת  7גרונימן 

03-6415605 

 אלון משה 

 

 

 

רמת אילן, גבעת  6רחבת אילן 

 שמואל   

alonmosh@gmail.com 

03-5325991 

053-2503586 

 

 dina.elad@gmail.com א' גבעתיים 27רח' קרן קיימת  אלעד דינה 

03-6727093 

050-7601357   

 

 איריס מירוז-אליקים

 

, 

 0524511169 , ראש העין10שייקה אופיר 

irisem8@gmail.com 

 elkongreif@yahoo.com 62918בבלי ת"א  10פעמוני יוסף  אלקון גרייף אילנה  

054-4516664 

 

 Ankorymicha@gmail.com מגדלי הים התיכון נורדיה אנקורי מיכה

09-8306849 

052-2343843 

 

 ankoryadit1@gmail.com מגדלי הים התיכון נורדיה אנקורי עדית 

0528473816 

8665512-09 

 , חיפה50אלברט שוויצר  אביבה יעקב-בר

 

avivabarya@gmail.com 

04-8343389 

052-2472000   

 

 yael.gpl@gmail.com . שיכון בבלי  תל אביב13תוספתא  גאפל יעל 

03-6022497  

 054-4282691 
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, 

 ב' כפר סבא 1רח' משעול גיל  דקטור )שהם( תהילה

 

 

 

 

tilishoham@bezeqint.net 

7400707-09 

0505655611 

 

 גרינברג דרור

 

 

 

 ת"א  15גרונימן 

 

 

03-6418501 

Poll_gr@netvision.net.il 

 housmanmo@gmail.com 56275יהוד  49רדים והו האוזמן משה

03-5362003 

 052-3985091    

 

 ויילר בינה

 

 weiler@netvision.net.il 46290, הרצליה 6הדר 

09-9581826 

0546567341 

 

 davidwieler1@gmail.com אביב -, תל5רידינג  וילר דוד

03-6997169   

052-4572933 

 

   

כרכור     –פרדס חנה      22דרך עירון  חכם רחל

37171 

rhaham@gmail.com 

04-6270141 

0543323535 

 

 yaarorit@gmail.com קרית אונו  4רבין  יער אורית 

03-7440992 

052-3413724 

 

 uriyar@post.tau.ac.il יוסף-הדר 73רח' קהילת ורשה  ירון אורי

03-5753785 

 

 Yuditl53@gmail.com  א',חיפה36שימקין ד"ר נחום  ית לויזון יהוד

2365112-052 

 

 

 eglanda@012.net.il  0522206850 רעננה  17קזן  לנדא עינת 

 Ayelet_lik@walla.com 0523593124 , חולון18אחד העם  ליקבר איילת 

  maoz.gadi@gmail.com 36576, תמרת 34הלבנה  מעוז גדי

04-6547587 

050-5512534 

 

   

 הוד השרון 4אפרים קציר  נצר רות

 

netzerr@bezeqint.net 

09-7429852 
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  ספרן רות
 הרצליה 142דירה  16צמרות 

ruthsafran11@walla.com 

9572495-09  

050-5515974 

 

 nis.tzur@gmail.com א', טבעון 6שיכון אלה  צור ניסן

054-4964879 

9534374-04 

  daliakaully@walla.co.il תל אביב  35בצלאל  קאולי דליה

5472522-050 

 

   12255בית הלל  קורן סלעית  

 

korenj@zahav.net.il 

04-6959519 

 

 

 

 @walla.combilhakl 0523331374 , פתח תקווה9נריה  קליין בלהה 

 

 rutsarig@netvision.net.il אביב -, תל38כיסופים  שריג רות

03-6497114 

052-5400890 

 

אביב -, תל2דירה  24רח' מאנה  תורן עמית אילנה 

64363  

ilanamit@inter.net.il 

03-6958802 

052-8356682 

 

 Susana4@gmail.com 30065קיבוץ יגור   שוש ליבנה 

04-9648204 

054-5618204 

 בית יהושע   3201ת.ד.  יעל טרייבר

40591 

traiber@gmail.com 

09-8997339 

054-5330066 

 egat@mcc.org/il 60991מושב בני עטרות  פרידר גת אסתי

03-9712466 

052-3599243 

 annagolani@gmail.com 53376גבעתיים  10המעיין   אנה גולני 

03-5732511 

052-6418501 
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