
 מתווכים ביבוא אישי שאושרו – מעודכן לתאריך 8.1.2019
  

  

  תוקף רישיון  מייל  שם פרטי + משפחה

    noamtauzer@gmail.com 4.4.2023ועם שלמה טאוזר

  Rammy4@walla.com 4.4.2023  רם אוריאל

  Sumrom2004@yahoo.com 6.4.2023  השמשוי שמואל יוסף

  asaf@geshergolan.co.il 18.4.2023  אסף ס

  Oren.goren@gmail.com 20.4.2023  אורן גורן

  K9@013.net 20.4.2023  מרדכי ברס

  YOSDRO@GMAIL.COM  24.4.2023  יוסף אליעזר מזרחי

  robert@bavarian‐motors.co.il 25.4.2023  רוברט אוקוב

  ronny@luxury‐motors.co.il 25.4.2023  קרופולד אהרון רוי

  

  



  תוקף רישיון  מייל  משפחהשם פרטי + 

  lielnovak@gmail.com 27.4.2023  ליאל ובק

  orib@ushops.co.il 27.4.2023  אורי בימיי

  Gabi3939@gmail.com 27.4.2023  כהן גבריאל

  bdan@outlook.com 27.6.2023  דן בכר

  TAL‐T@SEL.CO.IL 27.6.2023  טל טויטו

  ILANBENDAVID24@GMAIL.COM 29.6.2023  אילן בן דוד

  MOHANADM5@HOTMAIL.COM 29.6.2023  אבו יוס מוהד

  SHNEORSON770@GMAIL.COM2.7.2023  מחם מדל שיאורסון

  doron@ushops.co.il 2.7.2023  דורון ברלצקי

  SHLOMI.TAXI@gmail.com 3.7.2023   שלמה מזרחי

  

  

  

  

  

  



  תוקף רישיון  מייל  שם פרטי + משפחה

  SASHAATUDA@gmail.com 3.7.2023  אלכסדר גוריווב

  SHLOMISHABTAY44@GMAIL.COM 5.7.2023  שלומי שבתאי

  YGIL89@GMAIL.COM 10.7.2023  גיל יחיאל

  Yakovh@hameyashrim.co.il 2.8.2023  עופר שמעון חלווה

  halewalihai@gmail.com 2.8.2023  ליחי חלווה

  shlomikrief10@gmail.com 3.8.2023  שלומי קריאף

  0546211111M@GMAIL.COM 24.9.2023  בן דוד מאור משה

  hezy_cr@yahoo.com  25.9.2023  כהן חזי

  KOREN.FIN@GMAIL.COM 27.9.2023  קובי קורן

  dewanilaw@gmail.com 27.9.2023  סאלח דיואי

  eyhakim@walla.co.il  27.9.2023  איל חכים

  novamotorsil@gmail.com  1.10.2023  עידן אלברט רזיובסקי

  

  

  



  תוקף רישיון  מייל  שם פרטי + משפחה

  haitham@handb.co.il 15.10.2023  היתם סלאמה

  Yoel.shaked@gmail.com 15.10.2023  יואל שקד

  yaki@yaym.co.il 26.10.2023  יעקב אוך

  alex@buyparts.co.il  29.11.2023  אלכסדר טרטייב

  davidzoaretz@gmail.com 1.1.2024  זוארס דוד

  Sbs‐racing@hotmail.com 1.1.2024  בן שטרית שרון

    micha@switchltd.co.il 1.1.2024יב מיכאל לפידות

    ranny@rony‐motors.com  1.1.2024אאראי רוח

  atedgy@gmail.com 1.1.2024  עופר אטדגי

  Rubi7273@gmail.com 1.1.2024  רובי ראובן ארצי ששון

  Liorshiryon16@gmail.com  1.1.2024  שריון ליאור

  

  

  

  



  תוקף רישיון  מייל  שם פרטי + משפחה

  idan@kplaw.co.il 2.1.2024  עידן פסח

  shlevyandsons@gmail.com 2.1.2024  גיא לוי

  shlevyandsons@gmail.com 2.1.2024  סימון לוי

    0576584765@walla.co.il  3.1.2024יסים יעקב ידם

  P4u@013net.net 23.1.2024  שלמה אשכזי

  s0509553455@gmail.com  5.2.2024  סימון אוחה

  yyuvalcohenn@gmail.com 19.2.2024  יובל מרדכי כהן

  Mosheoved1@gmail.com  19.3.2024  משה עובד

  DRORXR@GMAIL.COM 19.3.2024  דרור עמר

  Outlet27@walla.co.il 19.3.2024  מתי מויאל

  ravivhaik@hotmail.com  20.3.2024  רביב חאיק

  

  

  

  



  

  

  תוקף רישיון  מייל  שם פרטי + משפחה

  dror767@gmail.com 21.3.2024  אורן גרוסמן

  belal6687@gmail.com  9.4.2024  בלאל אסדי

  shachars777@gmail.com 17.6.2024  שחר סיי

  767auto@gmail.com  17.6.2024  קטשוילי שבי

  dror@s‐m‐c.co.il 18.6.2024  דרור סדן

    adirn91@gmail.com  18.6.2024חום דוד

  tekseeker@012.net.il 20.6.2024  אלברט הורי

  sales@or‐mor.co.il  4.7.2024  פחס כהן

  intradeac@gmail.com 8.7.2024  אמון כהן

  guymaximumlab@gmail.com 11.7.2024  גיא לויט

  

  

  



  תוקף רישיון  מייל  שם פרטי + משפחה

  autoclassiue@gmail.com 21.8.2024  מור כהן

  ilan@tovyahu.com  16.9.2024  אילן טוביהו

  paulina.dov@gmail.com 16.9.2024  פאוליה קוטליאר דב

  info@gocargo.co.il  16.9.2024  שלמה אשר

  hbm123@walla.com 16.9.2024  חיים בן משה

  meidad86@walla.co.il  16.9.2024  מידד מיכאל יצחק

  Abedm4@gmail.com 2.10.2024  עבד אלרחמאן מחאג'ה

  rafi_frangi1@walla.com  2.10.2024  רפאל פרגי

  sharonb@iwi.net 3.10.2024  שרון בוחיק

  yarinbass9110@gmail.com 3.10.2024  יארין בס

  

  

  

 

 



  תוקף רישיון  מייל  שם פרטי + משפחה

  NADAVSHACHAM054@GMAIL.COM  10.10.2024  שחם דב ירוחם

  ccimerav@gmail.com  10.10.2024  מירב גור בן רוחי

  pozitski@gmail.com 10.10.2024  איתי פוזיצקי

  ydz.poolmanagement@gmail.com  11.10.2024  צחי שיטרית

  ahmad.zidane.22@gmail.com 1.1.2025  אחמד זידאן

  k0523005353@gmail.com  1.1.2025  עודד לוי

  planetm783@gmail.com 1.1.2025  יהושע שי מיטרי

  dvirmarad@gmail.com  1.1.2025  דביר מראד

  shayzaga@gmail.com 1.1.2025  שי זגה

  sakranj@netvision.net.il 1.1.2025  ג'וי סאקרן

 

  

  

  

  



  תוקף רישיון  מייל  שם פרטי + משפחה

  elishay.a@COLMOBIL.CO.IL  1.1.2025  שי אסרף-אלי

  lior.nova@gmail.com  1.1.2025  ליאור ויקטור מן

  samer.b.law@gmail.com 2.1.2025  סאמר בשיר

  eazran23@gmail.com  2.1.2025  אביתר עזרן

  meirziton121@gmail.com 8.1.2025  מאיר זיטון

  din_1sapir@walla.co.il  8.1.2025  דוד דין ספיר

  etirangel@gmail.com 8.1.2025  עדה טירגל

  andreyor77@gmail.com  8.1.2025  בסקיוירון אורל

 


