רשימת טלפונים
מוסדות ושמות

משרד האגודה ומזכירות הכפר

טלפונים
04-9842029
פ04-9841115 :

דואר אלקטרוני-לחץ להתקשרות ישירה

ein_hod@netvision.net.il
www.ein-hod.org
www.einhod.com

אתר עין הוד
ת.ד30890 ,1 .
גלריית אמני עין הוד
אתר הבית של הגלריה
מוזיאון ינקו דאדא
אתר המוזיאון
סדנת אמן אורח ,בית נורה קובי
מרפאת עין הוד
קצין בטחון שוטף-ד .רטנר
מדריכת הנוער -אפרת
מכולת עין הוד -המכולת של יהודה
מסעדת "דוניה רוסה"-בכיכר הכפר
ארט בר -דני שלייפסטון
בירה בייתית ,מוסיקה
אבו יעקב–ים תיכוני בייתית
באמפיתיאטרון
קפה עין הוד )הקפה של מלני(
מטבח ביתי ,חנות יד שנייה,
שרותי אינטרנט
מוזיאון ניסכו למוסיקה מכאנית
מועצה אזורית  -מרכזיה
מוקד חרום  24שע'
חברת "מי רם" – ברורים ותקלות
חברת חשמל
מכבי אש
מגן דוד אדום
משטרה ׁ)משטרת זכרון יעקב(
שוטר קהילתי ,בני פרדו
בטחון-מועצה ,גל עזריאלי
שרות וטרינרי :דר" יעל עינור

einhodgal@walla.com
www.ein-hod.org
dadamus@bezeqint.net
www.jancodada.co.il

04-9842548
04-9842350
פ049843152 :
0779301438
04-9842022
0502-062600
0525-755313
04-9842022
04-9543777
0528-362498
050-2063828
04-9843377

dratner@012.net.il
donarosa@walla.co.il

0544-801985
0524-755313
04-8136200
109,04-8136500
1-700-500-432
103
04-6342222 ,101
8512233, 6399035
6299444 ,100
0506-6272858
052-2829379
04-8136500 ,109

niscomuseum@bezeqint.net
hof-hakarmel-region.muni.il

moked@merav.org.il

04-9843072
0545-375975

שרות וטרינרי :דר" רפי בהלול
אגד-מרכז שרותי לקוחות ארצי
רכבת ישראל
מוניות מת"ם ,חוף כרמל )רכבת(
נסיעות מעין הוד
יוש רוטר
צביקה לזר

04-9841999
0528-377780
 *2800מכל טלפון
03-6227000
 *5770מנייד
04-8500500
04-8582222

dr_bahalul@bezeqint.net
www.israrail.org.il

0544-797666
0522-981223
בדפי הבאים :רשימת טלפונים של חברי ותושבי עין הוד
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רשימת טלפונים של חברי ותושבי עין

הוד2

שם

מספרי טלפון

מספרי טל .נייד

דואר אלקטרוני-

אבזהאוז יבגני ונטלי
אבני אורלי
אופיר אריה ומאיה
סדנא
מאיה
אריה
אדלר -לוין ליאורה
יעוץ אישי ,משפחתי וגישור
אבשלום
יהונתן
אילת אברהם וגוטמן מרגול
אברהם אילת סטודיו
אברהם
מרגול
אוליצקי יורי
איזנווסר ג'נקור בתיה
אליאס דן
אלכסייבה דינה
אלמגור גילה ואגמון יעקב
אלקרא עובדיה
ארבל אלכס וטליה דן
טליה
אלכס
ארד –כץ אילה
ארצי שלמה
ארנון חנה
בהלול רפי ואילנית
מרפאה וטרנרית
בוסקילה חנניה
בוסקילה שין
בוסקילה-סרנוף טסה
בוכרד –רטנר דניאלה
בכר גיל וליסה ג'יקובסון
גיל
ליסה
בכר ערן ווייס הלוי סיגל
בלוך נדב ולבנדל נחמה

0777841052
9541693
9841707
9840204

0544-784203

eugene.abeshause@gmail.com

בן-אריה דן ולאה
גלריה
בן דב גיורא ומרה
מרה
גיורא
משרד אדריכלים – גיורא בן דב
בן דב שירי
בן-צבי גדליה ורחל
סטודיו
גדליה
בן צבי אלי ורוני
רוני
אלי – רפואה סינית
בן צבי יונתן-שפיק )ריכטר( ודורון
יהודאי

9842420
9541217

0523-350484
0508-237781
0505-543845
0506-468999
0505-770167

9541179
8644465
9542042
9841648
9841123
9840307
9840558
9842785
9841105
9541306
9842431
9541029
9841999
9841777
0774-244997
9842713
9841828
9841560
9843059
9841457
9841126
9840021
9842702
0774300659
9844000
פ9841125:
077-7908790
9842292
9842292

0505-517617
0505-274629
0547-240138
0505-319266

ofir984@zahav.net.il

liora325@netvision.net.il

aveilat@hotmail.com
margol@netvison.net.il
yuriko@bezeqint.net
info@eisenwasser-jancourt.co.il
noa_elias@walla.com

0505-349782
054-6347995
054-4479955
0507-842992
0505-246450
052-8377780
0544-871777
0545-955338
0505-268255
0506-310047
0505-370208
0544-546530
0546-546530
0544-811968
0544-69366
0546-69366
050-3503579

arbell33@netvision.net.il
ayalarad@gmail.com
anarnon@hotmail.com

bouskil7@netvision.net.il
tessa4@netvision.net.il
danbor@netvision.net.il
arma@netvision.net.il

levendelbloch@yahoo.com
art@ein-hod.israel.net
ben-arye@actcom.co.il
mara@bendov.com
giora@bednov.com
shiribd@012.net.il
bzvi@netvision.net.il

0505-757984
9841779
0503-507313
0505-817418
9541744

ellibz@netvision.net.il
shafix@gmail.com

כל הזכויות שמורות לאגודת כפר האמנים עין הוד 3

בן יהודה יהודה
בנאי גברי ודפנה
דפנה
ברוש נעה וספונג'ין רוי
נעה
רוי
בראואר טליה וכמיל וחסן
טליה
כמיל-עבודות אבן
בראואר אריק נעמי
ברודי רוי וויויאן סילבר
סילבר פרינט –גלריה וסטודיו
ברטר טוני ואילנה סלע
ברונשטיין לאון -גלריה
ברקוביץ טינה
ברקוביץ שלמה
ברקוביץ אילנה
ברג -יוסטר סלביה
גבעון אולי
גילה סטודיו
אולי
גבאי אלברט
גוטליב מוריס ומרי
גוטמן משה וטל שחר
משה-משרד
טל-סטודיו
גולדברג דרור ומירי
מירי
דרור
גיל אורי ורייכל גניה
גיל טלי
גרא צבי ועכסה
גרטי צבי ומרוא איטה
גרינשטיין דפנה
גרשון יקיר
גרשון גל )גגה(
גרשון טל
גרשון עידית
גרשוני רון
גרייבר אורי
דיכטולד יורם )שופן( ויופי
יופי
יורם
דנקנר ירדן
דנקנר גיל
הוס גלי ונעמי
הורוביץ ניב וגולדברג ענת
ניב
ענת
הילמן נחמה ופטר
היימן – צ'רני שושנה
הלקין הלל
מיכאל
הרר יורם

9840658
9843143

0547-540881
0522-575938
ybanai@netvision.net.il

077842966
0547-283311
0546-283311

noahere@bezeqint.net

9840428
0506-472240
0507-663177
9842257
9841067
9541673
9841108
6260198
9541783
9841087
03-5629660
9842634
9541706
9841055

0505-638786

0544-508508
0544-381491
0544-600320
0544-245804
0544-729429

vivroy@netvision.net.il
info@leon.bronstien.com
tinaster@gmail.com

bsilvia1@bezeqint.net

0523-791569
0524-493825
9842966
9840102
9843212

0544-431454
0505-336267
0522-739798

chezgottlieb@yahoo.com
sosdive@actcom.co.il
talhazot@gmail.co.il

9542288
9841085
9840013
9541573
03 5495375
07778429116
9843031
9842656
0544-995970
9541508

0545-960902
0545-660902
0547-567357
0544-950600
0505-966006
0505-637853
0505-202001
0505-543982

9841076
0545-544506
0545-513285
9841557

geniar@netvision.net.il
tali_shlomi@bezeqint.net
gartiz@bezeqint.net
daphnag@netvision.net.il
yakir_g@zahav.net.il
gal_g@techunix.technion.ac.il
edith.gershon@utoronto.ca

0544-400552
0544-400553
9541725
9549688
9842595
9840693
9840781

yd@netvision.net.il
gild@carmel-chemicals.com
galihuss@yahoo.com

0544-753062
0546-443944
9842701
02-5618178
9841130
9842328
03-5496638
9541717

drgg@bezeqint.net

niv@anata.co.il
anata@anata.co.il

כל הזכויות שמורות לאגודת כפר האמנים עין הוד

ולפיש שמעיה ורייצ'י
רייצ'י
שמעיה
וולרשטיינר שושנה )דוד(

9841077
0507-209361
0525-621621
09-7746901

ואנג בתיה

9841054
03-5290955

ואנג ירה
זמר
וכמן אברהם ורחל
וכמן עמוס וגלית יערי
עמוס
גלית
וכמן-בורנובסקי אדריכלים

0542-147533
0542-147633
8243239
9541782

ורכובסקי נעמי וזאב
ורשבסקי ניסן )ניני(
ורצמן-פלי שרה
זיו ניר וחביבה
ניר
חביבה
זייבלד לושה
זריצקי דן ועדנה
סטודיו/בית יציקה
חיון אלי ונינה )מוקדי(
חיים בריגיטה
חיים מירן
חלבני ויקטור ומרגלית
חלבני רותי
חלפון יוסי ויהודית
יהודית
יוסי
חלפון אמיתי
חלפון אלינור
חמיצר דן וענת לוסקי
דן
ענת
חפר חיים
טאוב יעל
טאוב יעל
טורנר אליהו
טל בועז
טל רענן ורחל
טסל מיכל ומשה
טראוב מיקי ו גבי
יוניצ'מן חנה
יוסטר )ברג( סילביה
יוסטר רחל )בבה(
יוסטר מנו וענת
יוסטר מנו"-המיעץ" עיצים ושמן זית
ייני טל
ימגוצ'י נובויה ושיר
סדנא
שיר
יניב קלייר
יניב אלי
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0523-533883

9840493
0522-931004
0544-840750
0544-445482
0544-445082
9842013
9841059
8725465
8765505/6/7
9842005
09-7603455
9842910

waller@bezeqint.net
bwang@netvision.net.il

wachman@netvision.net.il
0528-395811
0523-208094

9841107
9841857
9840275
0778853535

rachie@netvision.net.il

Galit_1@netvision.net.il
wbra@zahave.net.il
zeno@netvision.net.il
wanini@gmail.com
nirhaviva@walla.com

0544-691996
dab_z@012.net.il
0523-426863
052-5322108
050-6727096

9842863
0542-098228

ronahayon@bezeqint.net
brigitta_haim@hotmail.com
meyran777@hotmail.com
victor@halvani.com
info@rutihalvani.com

0773540024
9840485
9541340
9541476

0544-880230
0544-773839
0544-880210
0544-791135
0505-210563
0523-556355

9842238
03 5233758
9842282
9842282
9842081
9841869
03-6829296
9841492
9841710
9842959
9841058
9842634
9843165
9541645
9541949
9841069
9843048
9840248
9842885

halfonim@hotmail.com

chamizer@inter.net.il

taub@melamed-adr.com
0507-319688
boaztal@netvision.net.il
0505-667354
0544-661912

talraanan@gmail.com

0544-729429
0544-729429
0523-206255
0523-206255

bsilvia1@bezeqint.net
manuiuster@walla.com
yamaguchi@bezeqint.net

0505-548009
0523-356147
0546-448475

כל הזכויות שמורות לאגודת כפר האמנים עין הוד

ינקו דדי
מנדה מיקי
ינקורט קלוד ובתיה איזנווסר
ינקורט מלני
ינקורט נדין /קפה עין הוד )קפה מלני(
ירקוני הניה והלל
הלל
ירקוני יאנה ואלון
יאנה
אלון
ירקוני גל ושולי
שולי
גל
ירקוני דן ואייתא
כהן ג'וש וענת עומר
כהן רות
כהן יוסי וטלי
טלי
יוסי
כהן ניסן
לואיס יסמין ואלי מנשה
לוי בני וחנה
בני
חנה
לוין אבשלום
ליוייתן דוד
לזר צביקה -בית וסטודיו
ליאור שרה
לנדאו סופי
לנדאו עופר
לוזיה )לסרי( נוגה
לסרי דן
לסרי פרנסין ומשה
לצרוס נמרוד ותמר )גרינשטיין(
תמר
נמרוד
מגן אנליה ודני שלייפסטון
ארט בר -דני שלייפסטון
אנליה  -תרפיה באמנות
מוקדי )חיון( נינה ואלי חיון
מוסקוביץ דספינה
מושלי דגן
ביאטריס
מירון גבי וגדעון
גבי
גדעון
מירון אורלי וצחי
מלבין אורסולה
מלמד יהודה
נינה
ממבוש יצחק )איצ'ה(
ממן שי ושנטל
מנדלה איירין
מנולה לייזר ברוסילובסקיה ולנטינה
לזר – סדנא
ולנטינה
מרחב דינה
מאיר מריאן ורותי יונה

03-6419744
9842275
9841648
077-5541648
0509-006751
0544-801985
9842313
9840307

0544-921550
0505-319266
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mailto:mandun@bezeqint.net
batjan@research.haifa.ac.il
info@eisenwasser-jancourt.co.il
info@eisenwasser-jancourt.co.il
info@eisenwasser-jancourt.co.il

0545-627277
0545-627278
0545-614427
0545-614428

9541459
9541149
0775060149
9841072
9840557
9840263
9841515
9840519
9842420
9840247
9842068
9544433
9542216
9541496
0545-818711
9842921
9842914

0526-456072
0526-456074
0507-244594
05448-20875
0523-627228
0545-558563
0547-878555
0524-755313
0544-983449
0544-983450
0506-468999
0506-438044
0522-981223
0544-777127
0544-666126
0547-897212

shuliyarkony@gmail.com
under@netvision.net.il
yarkoni2@netvision.net.il
joshcohen@012.net.il
ruthc@research.haifa.ac.il
cohenyota@walla.com
niscomuseum@bezeqint.net
hannalevy3@hotmail.com
avshalom202020@yahoo.com
Leviathan1@bezeqint.net
zvikal@bezeqint.net
sarahlior@013.net.il
sophie@landau.co.il
ofer@landau.co.il
ingyog@gmail.com
dlasry@netvision.net.il

0506-378440
0526-144028
0526-144028

gtamar@012.net.il
lnimrod@012.net.il

9840071

09-7603455
9841056
9842905
9841867

0528-362498
0502-063828
0546-232223
0523-426863
0505-302227
0524-665669

daba@netvision.net.il
magenanalia@gmail.com
ronahaon@bezeqint.net
m-elad@internet-zahav.net.il

9840050
9842013
9842201
9842118
9842048
9841108
9842291
9841544
9840236
9841136
9843073

0505-399155
0507-746619
0547-885082

g_meron@netvision.net.il
orlymerom@gmail.com

0522-850508
0544-262014
0528-563656

shantala@zahav.net.il

0509-840236
0509-541540
0505-924748

yanina_b@zahav.net.il
dmerhav@netvision.net.il
mrmeir@bezeqint.net
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מרקסון הלנה
נצ'ין בוב וסו
בוב  +סטודיו
סו
נצ'ין איתן
נבון תמר
נקש רונה
סובקביץ ברברה
שרה ליאור
סילבר ברודי ויויאן ורוי ברודי
סילבר פרינט
ויויאן
רוי
סלע גדעון ונח רות
סלע יונתן
סלע טל ורוניקה )אבזהאוז(
סמרה איריס
סמואל אילן ורננה
סמואלס אנט וראובן בית
ראובן
סמואלס דוד
סרנוף אד והרטוג מריקה
סרנוף היידי ואיתן
סרנוף דויד גרינברג ליאת
סרנוף-פרוייליך רות ואשר פרוייליך
אשר
רות
סרנוף שאול ומיכל
סינוואני מרום ויערה
מרום
יערה
סיון אריה ושרה פלי
ספנג'ין רוי
נועה ברוש
ספרוני אורית
עדה סרג' ואיריס
איריס
דוד
עוגן גדולה
עומר עליזה
עילם אסנת
עזריה סמדי ויוסי
ערן – רייט רוני
פאוקר מכאל  -סדומסקי רבקה
פוגורילר אהרון
פייגין מיכה מירב
פישמן זיוה
סטודיו
פלג עמיר
פלד צ'רני –לילך ודויד אילן
לילך
דויד
פרטוש אודי
פוטר איתי
פרסטנברג מוניק
טמיר דוד
צוקרמן אבי

9841171
9841129
077-4041129
9841057
9840411
9842068
0544-984206
9841067
9541673

0544-695090
0547-472602
0547-231182
0544246549
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bobsue@netvision.net.il
tamarnavon@bezeqint.net

sarahlior@013.net.il

vivroy@netvision.net.il

0505-638786
9841090
03-6203631
03-6203631
07779141091
9840693
9841533
0777841112

selag@bezeqint.net
0523-458550
0545-225485
0506-580534
0506-939269
0507-644044

irissl@bezeqint.net
annettesamuels@hotmail.com
rabbisamuels@hotmail.com

0506-868554

9841765
9842707
9841492
9841068
03-6023056

ethan.sernoff@nike.com
0505-352020
0523-262724
0544-323117

asherfro@012.net.il
sasernoff@gmail.com

9840574
0505-617517
0507-400651
0522-577992
0547-283311

ymarch@netvision.net.il
siarie@colman.ac.il
sabbaba@netvision.net.il
noahere@bezeqint.net

0523-680439
9842703
9541964
02-6432120
9841132
9840136
9840318
0777840761
9842340
9843055
9841779
9841061
053780831
9841056
9842011

0545-842703
0542-022905
0508-690095
0544-282611
0505-283901
0542-162836
0507-302725
0544-8666
0544-315114

0505-333576
0528-802213
052-3780831
0544-716474
0544-497321
0545 399552

tar3@netvision.net.il
irisadda@walla.com

bravo88@bezeqint.net
smadidsi@netvision.net.il
ronnier@netvision.net.il
de_art@bk.ru
shayziva@netvision.net.il

lilachpc@gmail.com

david@tamir.com

avi4art@aol.com
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צ'ארו ואמרית
צ'ארו
אמרית
צ'צולה אידה
צ'רניאק סרחיו
צ'רני היימן שושנה
קאלימה יסמין ג'יואן
קדמי רון
קון ענת
קוזינסקי אלן ויעל עינור
מרפאה וטרינרית – יעל
אלן
קיינר -שראל זיוה
קיינר ראובן
קיינר יובל
קיינר נאוה ופרסוב אלעד
נאוה
אלעד
קלנדרוב יורי ולנה
קמפף אברהם
קריגל טובה ומנחם
קריגל טל וסיגל
קרייתי ספי
קרייתי עמנואל
קרטה דרור וליבנה הדס
רהב אלי ואילנה
רובינשטיין אייל וחורחה הוגלנד
אייל
חורחה
רובינס דינה דקל
רווה ורה
רוטר עדה ויהושע )יוש(
יוש
רוטר אורלי
רוטר גיל וישראלה
ישראלה
גיל
רוטר ארז וקארין )ינקורט(
קארין
ארז
רטנר בז
רטנר דוד ואיבנה
איבנה
דוד
רטנר פפי וגלית
פפי
גלית
רטנר אליענה
רטנר מיכה
רטנר יריב
רייט )ערן( רוני
רעיוני איתמר
שאלתיאל אורה ויוסף
סטודיו -יוסף
אורה להב שאלתיאל
שבת לאצי וקורין
קורין
שביט עמי ודינה
שגרין ג'וליאן ורולנדה
שוחט מוטי

9841348
0523-486336
0544-402423
0522-458171
0543-113437
9841130
9840391
9541487
9841075
9842070
9843072
9841070
9840711

0507-850072
0542-222255
0545-375975
0545-899219
0505-684454
0509-755031
0545-631131

ronkedmi@netvision.net.il
koginsky@netvision.net.il
zsarel@zahav.net.il

0505-343922
0505-988599
9841062
9841861
9842313
9541796
9841708
9842413
9842449
98422750
9843166
9840741
9841706
9541499
9841624

0505-730931

krigelm@netvision.net.il
sigal@elbit.co.il
skiriaty@hotmail.com
ekiriaty@012.net.il
karta@actcom.net.il
eli@rahav.net

0523-680279
0525-111248
0507-564260

ij_hoodstein@012.net.il

0544-381848
0505-381848
0525-628798
0544-942949

dena022@gmail.com
verave@walla.co.il

0544-767666
0544-842048
0544-725048
0545-454439
0542-126626
0545-938831
0544-633559

9541365
9840463
9541645

02-6310470
9842018
9841842
9840431
9842301
9541481

0507-156711
050-2062600
0545-679800
0546-792690

dratner@012.net.il
ratnere@013.net.il

0544-920301
0508-442735
0542-162536
0544-323991
0544-970944
0505-659848
0523-237824
0505-505981
0505-505981
0544-845777

iraayoni@gmail.com
ora_s11@bezeqint.net

amichai@netvision.net.il
julian.chagrin@gmail.com
mshochat@actcom.net.il
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שוורצברג שלומי וטלי גיל
טלי
שלומי
שחר חגי וביאטריס

9840013
9541156

שחר טל -סטודיו לקרמיקה
שטרנברג ארז וג'יאה ג'יאסולו
ארז
ג'יאה
שילה תמר
סטודיו
שלו אילת ומרין גיא
שלו אילת סטודיו
שלו אילת
מרין גיא
שמואלי חייקה
שמואלי ערן ואליס
אליס
ערן
שמואלי הד
בת-אל
שמואלי יעל
שפר דניאל ואיילת
דניאל
איילת
שקד אורלי וצחי
צחי
אורלי
שמיר ינאי וזהבי יפית
תורג'מן אסא
תמרה

tali_shlomi@bezeqint.net

0505-966006
0507-222664
0507-440080
0522-739798

talhazot@gmail.co.il

0507-204602
0503-204602

erez@studioeg.com
gia@bezeqint.net

077-3204602
9841079
0508-712233
9840006
9840222
9842339
9841625

shillo@bezeqint.net
ayelet@studio-shalev.com

0507-991760
054-4695497
0523-033335
0523-033336
0505-338275
0505-252778
0526-130728
0507-238157

guym@microsoft.com
stavart@netvision.net.il
malakal12345@walla.com
hed.shmueli@gmail.com
batel.shmueli@gmail.com
yaya_pink@hotmail.com

9542188
0522-811329
0522-321966

shefer@technion.ac.il

0547-885082
0506-216924
0505-242644
0577-706060
0526-555490

zahi.shaked@intel.com
orlymeron@gmail.com

9842013
9542013
8387045

assa@stybel.co.il

*רשימת טלפונים של מוסדות הכפר ,גורמים מרכזיים וטלפונים לשרות הציבור ,בדף הפותח רשימה זו
ספר הטלפונים מוגש על ידי וועד האגודה והוועד המוניציפלי
,www.ein-hod.org. , www.einhod.com
לשינויים ותוספות יש לפנות למזכירות הכפר בטל 9842029 :וmailto:ein_hod@netvision.net.il :

