ענפים

דפי טלפון ענפים ועוד 09-898 ...

יהודית מנהלת האולפן 0522-658062
3164
אולפן
דלק 8948677
8946845
פקס  8985743 -סופר8946679 -
מיקי-מנכ"ל  3501קרן 8985810
אלון -מה"ש
3331
ארכיון
3421
בית קפלן
 054-4578638פקס3352 :
יצחקי 3356
דגנית השרון
אורית 3165
בלהה 3354
רוני 3366
כרמית 3355
הנה"ח
רחל 3350 -
ריטה 3353
בריו 3351
אמירה 3463
הנה"ח
0523-252201
השכרת דירות צביקה 3349
משרד חינוך 3395
נעורים3564-
ז-ט 3564
א-ו 3448
חינוך ביה"ס
פרחי בר  3329גן רימון 3330
שקד רביבים 3411
סביון 3328
סלע 3345
תינוקות 3414
חינוך גנים
3326
חנות בגדים
3510
חנות דגים
פקס 3505
3391
חשמלייה
פקס 3528
3379
כלבו
אהרון 0528-359521
ברוכי 0522-751253
פקס 3473
מדגה
3458
מוזיאון
פקס 3196
3401
מוסך
אחראית מועדון -רינהלה 0522-751252
3313
מועדון
מלתחה  3397ציבורי 8987000
חד"א 3200
מזון
פקס חנות 3519
אקונומיה  3306פקס אקו'  3303חנות 3305
מטבח 3571
מזון -בורדו
פקס 3357
גילת 3333
מזכיר 3358
מזכירות
פקס 3466
3373/3131
מרכז משק
מחסן "העוגן" 3323
מחסן חברים 3375
3374
מכבסה
3369
מתפרה
3543
נוי
3301
ספריה
פדיקור רותלי 3378
3314
קוסמטיקה
קליניקה רונית 3284
שלומית  -סדנא 3449
3361
שער-שומר
052-6250512
קרן 3418
פקס 3476
תרבות
השכרות
3487
אביב שיווק
אייל נחמיאס -וטרינר 8987760
09-8948601
בית אריזה
8944750/1
גיא סוכנויות
8949095
גן ארועים
הבית של תמר 3535
8942578
חסון
077-8783344
חיים גלעדי

פקס 8940602
09-8948605
פקס 8944752
פקס 3338

השכרות
יאיר -זכוכית
מרילין
נטעלה
סטודיו של יעל
קרגל
רמית
תכשיטים-מלי

0522-435619
0506-959506
0528-665730
3225
07-32402400
3475פקס 3469
3433

3559
8944840
054-7656512
057-7353700

2016
שם ומשפחה
איתן ליאור
ארבל איציק
ארבל זיו
בן-ארויה אריה
בן ארויה רותלי
בן דור כרמית
בר-יוסף מרדכי
ברוג ליליה
ברק אלי
גוברמן שלמה
גוברמן שרהלה
גור אלי
גרבר הלה
זכאי צפי
טנא רוני
ינאי אמירה
יקיר רינה
יקיר אסף
כהן אורי
כהן רחלי
ליבנה עידו
מדמוני קרן
מילהלטר שימי
מרגלית איתי
סודית ציפי
פרידריך אתי
פרידריך מנחם
קרייתי יצחקי
שטיינברג צביקה
שמחה רונן
שמס יהודית

מספר
0523-691161
0523-396657
0523-317683
0523-221073
0523-270288
0524-296257
0523-250716
0523-616583
0522-497856
0522-510034
0528-353746
0523-643419
0523-255152
0523-604342
0523-252204
0523-657592
0522-751252
052-3553112
0523-549890
052-3400233
0524-686750
0526-250512
0524-664776
0522-947189
0523-655602
0528-953767
0523-456464
054-4578638
0523-252201
0523-391100
0522-658062

ענף
שרונית
הודיה חדשה
הודיה
בטחון
קוסמטיקה-פדיקור
הנהלת חשבונות
מיחשוב
כלבו
קשישים
מטעים
מעונות יום
מים
נוי
בנין
כלכלנית
מועדון
טיולים אסף

בריאות
חינוך
ארכיון
תרבות
קוסמטיקה
רכוז משק
ענף המזון
בית קפלן
חשמליה
מנהל פרויקט
השכרת דירות
לול /מזכיר
אולפן

