
  

  

  :05.03.2012אשר נערכה בתארי� " מנויי� וזוכי�"להל� שמות הזוכי� בהגרלת 
  

  עיר מגורי�  ש� לקוח  מספר מנוי
  פתח תקווה נ.ר 1557

 ראשו� לציו� פ.מ 3446
 כפר סבא ב.מ 8233

 קריית אתא ו.א 48810
 קרית שמונה א.ש 58175
 שפרע� ש.מ 66204
 מגשימי� ל.ז 71151
  יפו� תל אביב ש.ר 72312
 שתולי� ח.ש 80961
 רחובות כ.מ 81103
 חיפה ז.י 83579
 נתניה ב.צ 83801
 פתח תקוה נ.ע 98681

 מבשרת ציו� א.א 101430
 שדי תרומות א.צ 103152
 ירושלי� א.ב 104423
 ראשו� לציו� ל.א 105166
 נופ� א.י 110882
 חיפה ר.מ 112224
 הסוללי� ק.מ 112798
 אלכרמי ע.ג 112829
 באר שבע א.מ 114380
 ראשו� לציו� פ.נ 121009
 צור יגאל ב.י 122602
 הוד השרו� ר.נ 126841
 רחובות ע.ע 128429
 אשקלו� ר.ו 130793
 מגדל העמק ל.י 135098
 כרמיאל ב.ר 136938
 )איחוד(גבעת חיי�  ה.ר 137906
 אלו� שבות ג.י 139643
 בת י� ס.א 140222
 פדואל ק.צ 140965
 גני תקווה נ.א 141151
 קריית עקרו� ש.ש 142777
 קריית אתא א.נ 144119
 או��ר� י.ע 147977
 ולס'ג ח.ש 150774
 כרכור�פרדס חנה א.ב 151192
 אביחיל ל.ע 152719
 ירושלי� ר.ח 152920
 רמלה ח.ש 153821
 באר שבע ו.א 155582
 גדרה ש.מ 155700
 ירושלי� ל.י 161851
 שדה אליהו ת.א 162865
 רעננה ז.ר 164299
 חולו� א.י 167614
 חולו� כ.א 168307
 חולו� פ.ל 168490



  

  

 יפו�תל אביב ק.א 170293
 רמת ישי ש.א 180424
 אופקי� ט.מ 182300
 מעיליא א.פ 184423
 נס ציונה י.ג 194870
 חיפה נ.א 250238
 יצי  ע.ר 250305
 רמת השרו� ג.ה 250619
 יפהח ב.ל 252696
 רמת ג� ס.ש 253358
 בני ברק ל.ל 254702
 חולו� ס.ב 255548
 קרית ביאליק ש.ש 256152
 ירושלי� ש.ש 257674
 נתניה מ.ש 259674
 לוד ל.ס 262149
 נהרייה ז.ע 264315
 מעי� צבי ס.א 305609
 באר שבע פ.ה 604016
 אשדוד ש.ס 606181
 אשדוד ב.א 609230
 אשדוד כ.א 610242
 הוד השרו� ו.פ 610977
 יפו�תל אביב ז.ח 611757
 פתח תקווה ג.ח 612015
 אב� יהודה �.ש 616517
 יבנה ע.ל 616540
 חצור הגלילית ג.מ 620790
  יפו�תל אביב  א.ה 621428
 טבריה כ.א 652587
 כפר יחזקאל ו.י 652937
 עתלית א.י 653009
 חיפה ג.מ 654581
 בני ברק ב.י 662409
 קריית מוצקי� ר.ח 664722
 הרצליה ג.פ 666439
 אבו סנא� ת.א 668215
 פתח תקווה ב.ר 668715
 עפולה א.ש 671059
 ביתר עילית כ.א 673879
 בית השיטה ה.י 673927
  יפו�תל אביב  ר.נ 674096
 כפר סבא ג.ר 674847
  יפו�תל אביב  ע.א 703604
 ירושלי� מ.ר 707327
 לאכיקריית מ ל.ש 707396
 בית שמש ו.ב 710045
  יפו�תל אביב  א.ר 710892
 ראש העי� ע.ד 800721
 באר שבע ד.א 800910
 בוקעאתא ע.מ 801267
 חולו� ד.נ 803672
 באר יעקב ק.ע 804968



  

  

 שפיי� פ.ל 807526
 אביאל א.ר 814892
 מגאר ק.ז 816697
 ירושלי� א.צ 818962
 אשתאול מ.א 821870
 חוזת פולגא ק.י 822814
 כפר סבא פ.ג 822921
 ראש העי� א.ש 824344
  יפו�תל אביב  ד.א 828280
 כפר סבא ר.מ 828341
 גני תקווה א.ו 828613
  יפו�תל אביב  מ.ל 828653
 חולו� פ.נ 828831
 רמת ג� פ.א 829878
 פתח תקווה ח.ר 830275
 צומת יוקנע� ש.ח 832826
 אוספייה ש.ת 837354

  
  
 טיסי� יישלחו בדואר רשו� אל כתובות הלקוחות אשר מעודכנות במערכות סמארט קלאבהכר* 
 


