
רשימת טלפונים - רגבים בעמק - תשע"ח

נייד תלמידמחזורשם עובדנייד תלמידמחזורשם עובד

058-7532003מחזור י1אמסילי אסף052-3993263צוותרמון עוזי

058-4341632מחזור י1בלוך תומר058-5980005צוותליפניק בועז

058-5224569מחזור י1בן דור תבור עוז054-5640926צוותצור מעוז

055-6620158מחזור י1בן סעדון יפתח050-4490768צוותכץ אורי

058-6341614מחזור י1דוד ישי052-3993291צוותצוקר יפתח

058-4228271מחזור י1הימן עמיצור052-7203370צוותסלע איתן

054-8079588מחזור י1וייס יהודה054-6672762צוותקלנר יודי

055-6659707מחזור י1זכאי מלאכי אביעד058-4563122צוותבר שלום יונה

058-4152053מחזור י1זליגר אחיה050-4890001צוותסימון אילן

053-3068242מחזור י1חורין דוד052-6070933צוותפרידמן יאיר

054-5810145מחזור י1חן מארק052-3992818צוותניר נדב

058-6728295מחזור י1כהן הטב הלל050-8817474צוותשורק חגי

055-6631615מחזור י1מטיאש יובל058-4040127צוותממן אסף

058-4997363מחזור י1עברי רון

058-5558642מחזור י1צרפתי יותם

058-7443343מחזור י1שוהם יועד055-6615779מחזור חאלסטר מתניה

054-3331406מחזור י1שפירא נטע058-4342361מחזור חבלוך רועי

055-6623556מחזור י1שרייבר אמיתי054-2436542מחזור חגלסנר נועם

058-4350751מחזור חהכרמי אלקנה

054-2212097מחזור י2אלבוים שריה055-6608980מחזור חזוארץ שאול מאיר

058-4892578מחזור י2בן - דרור נחשון055-6627884מחזור חחוג'יבקוב איתמר

058-4311447מחזור י2בשן נווה חיים050-4442113מחזור חחורין אריאל משה

058-5271899מחזור י2ורקר אליה058-6620072מחזור חחן עמית

050-5656127מחזור י2חורין יהל058-4417617מחזור חכהנא עילאי צבי משה

058-7903434מחזור י2חן תומר052-9606354מחזור חנעם יהודה

053-4270355מחזור י2ליפניק עידן אברהם052-5224079מחזור חנעמן גבע

058-5457878מחזור י2מרקס מעין055-6637306מחזור חסלומון נדב

052-2633436מחזור י2סילבר איתי058-4748860מחזור חפרקש דור

058-6380620מחזור י2סלומוביץ׳ יהודה050-7277184מחזור חרביד רוזנצוויג

053-2428193מחזור י2סלומון אסף058-6305500מחזור חרוטנברג אייל חיים

050-7294243מחזור י2עמר אהוד058-6539212מחזור חשולב יהל

מחזור י2קרוגר איתיאל אברהם053-5307389מחזור חשלם יהונתן

050-2246229מחזור י2רותם טל054-3301456מחזור חשפירא עדי

050-5855630מחזור י2שביב חגי

050-5855630מחזור י2שפיר עופרי058-4883142מחזור טאביאל ינון

055-2226119מחזור י2שריר עופר058-6539217מחזור טאורבך יהב

055-6651026מחזור טאנגלמן שילה ציון

מחזור יאאדלר ברוך נעם058-5911459מחזור טבלטה נריה

מחזור יאאהרון אדר058-4567115מחזור טבן הרוש אחיה

מחזור יאאזר יונתן058-6274846מחזור טהכהן ארז

מחזור יאבן אור יהונתן050-3231462מחזור טהראל אלמוג אברהם

מחזור יאבן נון אליה חיים058-6875553מחזור טולד אבנר

מחזור יאבן שלום מעין053-5238747מחזור טזיו יאיר

מחזור יאגלס שי055-6684170מחזור טחוג'יבקוב איתן

מחזור יאגלסנר איתן052-8382090מחזור טיזיע אוראל

מחזור יאהכרמי מעין052-5398440מחזור טימין ישי

מחזור יאהלר בארי054-5507440מחזור טכהנא אלעד

מחזור יאיהב נועם058-6539216מחזור טלייטנר נעם אליה

מחזור יאלב רן רעי055-6649194מחזור טליפניק עפרי

מחזור יאמורן אביב058-7200846מחזור טמאור גלעד

מחזור יאמידני יותם058-6777679מחזור טנדבצקי אילון

מחזור יאסויסה משה050-9974478מחזור טעידו יואב

מחזור יאסימון עומר055-2287008מחזור טפלג אסף

מחזור יאעמוסי ארז050-7279361מחזור טפרידמן גלעד

058-6539135מחזור יאפרנקל אריאל054-3017590מחזור טקופלוביץ שילה

מחזור יאפרץ אור חדש058-7947810מחזור טרקנטי מעוז

058-5200636מחזור יאקדרון הראל058-5413266מחזור טשי יובל

מחזור יאקופלוביץ נדב

054-2851615מחזור יאקפלן גלעד

מחזור יאשלו יאיר

מחזור יאשפילמן טל אפריים

מחזור יאתירוש יהונתן

מחזור יאתמיר דביר


