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 050-5063103 גיא אילון מחוז צפון

 050-5063041 גל אריאלי מחוז צפון

 050-5063101 עמי דורפמן מחוז צפון

 053-7762136 שרון לוי מרחב גולן

 053-7762029 אביעד בלסקי חרמון

 053-2399780 אוריה ואזנה מרכז הגולן

 053-7762140 אמיר טל דרום הגולן

 053-7762027 שי קורן מרחב גליל עליון

 053-7762030 נתן באינוסביץ גליל עליון מזרחי

 053-6638961 אמיר פרנידאן גליל מערבי

 053-7762036 אייל מילר חוף ים גליל מערבי

 050-5063187 גיא כהן מרחב גליל תחתון

 053-7762034 רועי ארד כנרת וגליל תחתון

 053-5837994 עומרי גואלן גליל תחתון מזרחי

 053-7762088 הדי בן אליהו גלבוע

 053-7763441 גיא זהרוני גליל תחתון מערבי

 053-5722113 דודי וינר מרחב כרמל

 053-3304777 ברק ברכיאל כרמל

 050-7608503 שי קבסה שפרעם -אלונים 

 053-2263160 לישי בן ינאי אלונה -מנשה 

 052-4638299 רותם שדה חוף ים כרמל

 050-5063169 יואב כהן מרחב קיסריה

 050-5063006 אורי נווה מחוז מרכז

 053-7772527 מנחם פריד מחוז מרכז

 053-7382412 עמי לזר מרחב שרון

 050-5074496 אוהד מס שרון

     ים פולג

 053-7762289 יאיר פרידברג שרון דרומי

 050-5063017 ברק שחם מרחב חוף

 050-7849854 אבי קווין חולות יבנה

 053-7762055 קובי סופר מישור החוף הדרומי

     ים אבטח

 053-7762057 אורי קייזר מרחב שפלה והר

 053-7762048 דקל גד הרי יהודה

 053-4924992 ליעד כהן שפלה

 050-5063043 אביתר כהן מרחב ירושלים

 058-4161818 אריאל קדם מערב ירושלים

 050-5406496 נפתלי כהן מחוז יהודה ושומרון

 050-6235282 עמיר אלוני מחוז יהודה ושומרון

 050-6234715 מוטי שפי מרחב שומרון

 053-7762479 עמיחי גלעדי צפון הבקעה ומזרח השומרון

 053-7762051 אוהד אלט מערב ומרכז השומרון

 053-7793782 משה מינץ נחל פרת ודרום הבקעה

 050-6234720 אבים אתר מרחב יהודה

 050-5063275 ארז ברוכי צפון מדבר יהודה וים המלח

 053-7762308 דודו זכאי מדבר יהודה וגוש עציון

 050-5063196 אייל דרעי הר חברון

 050-5063222 גלעד גבאי מחוז דרום

 053-7762303 פיטר רבין מחוז דרום

 050-3004087 איתן קמפבל מרחב מצדה

 050-5063113 עזרא ששון מרחב נגב צפוני

 053-7762072 חנן לבבי נגב צפוני

 053-7762071 רן אסולין נגב מערבי

 053-7700371 עמירם כהן חולות עגור

 050-5773611 עודד צעירי מדבר יהודה

 052-6707520 הראל בן שחר מרחב ערבה

 050-5063018 דודי גרינבאום חוף ים המלח

 053-7762067 גורגי נורקין ערבה צפונית

 052-8367039 אריה לב רוזנברג ציר מעלה עקרבים

 053-7762070 עדן אוליאל בקעת צין והמכתש הגדול

 053-7762076 מורן בקיש ערבה מרכזית ועשוש

 053-7762163 תומר נחמני מרחב הר הנגב

 053-7762064 גל ביסמוט הר הנגב הגבוה

 053-4275285 אמיר שפיר עין עבדת ובקעת צין

 053-7762074 נדב טאובה מזרח הרמון

 053-7762173 ידידיה שמואל מכתש רמון

 053-7762069 מארק כץ הר הנגב הדרומי

 053-7762078 ערן היימס מרחב ערבה דרומית

 053-7762333 גיל עברון נחלים גדולים

 052-4507166 עודד סהר ערבה דרומית

 050-3004095 אסף הברי מרחב מפרץ אילת

 053-7762334 אבי גדליה הרי אילת


