
  משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל   
  

�מוהל מומחה מסומ� ב,  � 750: מוהל מוסמ�, � 1000: מוהל מומחה: מומל� לבריתתערי�      *   
  

  י הוועדה לפיקוח על המוהלי "לבריאות בנכ  הזמינו א� ורק מוהל מוסמ� ע
  

  רשימת מוהלי  ארצית
  

  הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלי  
02�5000278: פקס, 02�5313141/2: טל, 91360 מיקוד 36016, ד.ת,  ירושלי 80ירמיהו , בית יהב  

Beit yaha  ,80  yirmiyahu st.,jeruslem,p.o.b. 36016, tel: 5313141/2�02 ,fax :5000278�02 
E-mill: britot@rabbinate.gov.il 

  02אזור חיוג 
  

' מס
 רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי טלפו�  עיר  כתובת  ש  פרטי

 050-5355667 02-5660077 ירושלי� 5דיסקי
  אפרי� אבידני 342

 052-2609996 02-5725230  ביתר עילית  7א "חיד  גבריאל  ל'אברג 668

 8481088-054 5866079-02  ירושלי�  8/2קויפמ
 ' רח  ישראל  אדרעי 782

 3845185-052  9172626-077  ירושלי�  19משה גבירצמ
 ' רח  יצחק  
אוחיו 775

 050-4180741 02-9919773 זנוח שמשו
. נ.ד, 103 אלחנ
 אוחנה 547

 8437828-054 02-9990432  בית שמש  13/1שפר אמת   דוד חביב  אוחנה 703

 052-2863509 02-9931655  אפרת  1160. ד.ת  יוס&  אורב% 678

514 
  02-6520049 ירושלי� 18מור מבויא
 האד יוס& אור

 052-3809908  02-5382026  ירושלי�  , 4זית רענ
   שמשו
  אייזנברגר  724

 050-4105090 02-5808978  ביתר עילית  25/14ד "חב' רח  חיי�  אלתר  709

 052-4758051 02-9994531  שמש .רמת ב  11/3נחל רפאי� ' רח  יוס&  אנסבכר  726

 052-5051523 02-5711148  ירושלי�  , 12/5לטי 'הרב זו  ניסי�  באדי 665

649 
 052-2867140 02-5001868  ירושלי�  32עזרת תורה   ישראל מרדכי  בורנשטיי

 054-7899582 02-6427803  ירושלי�  , 11/3קסוטו ' רח  עזרא  בטיש 741

 057-3119921 02-9919921  בית שמש  22חזו
 איש   חיי� מאיר  בלוי 740

 8493496-054 9995168-02  בית שמש  17נחל אוריה   ימי
בנ  בלויגרונד 799

 050-7323882 02-6760022 ירושלי� גילה, 6יפה רו�  משה ב
 אבו 410

  050-7444274 02-6763369  ירושלי�  , 11/15הממציא ' רח  יאיר  ב
 מנח�  541

 050-7784758 02-6761104  ירושלי�  112הרב יצחק ניסי�   שמואל  ב
 עזרא  713

  02-9964254  הר חברו
. נ.ד  מעלה חבר  דוד   ח
בר 652

864  
 057-3186410 02-5386410  ירושלי�  1דברי חיי� ' רח  יצחק דוד  ברגמ

653 
 050-6732996 02-6514091  ירושלי�  32יצחק ניסי� הרב   יעקב משה  ברגמ

 054-7283800 02-6514602  ירושלי�  9/8י
 'ר מרוז"האדמו  דוד  ברו% 707

852  
  02-6595771  ירושלי�  8אב
 דנ
   ברו%  ברנזו

  054-4484972 02-9973160  שילה  9043: ד.ת  הלל רפאל  ברנר 737

617 
  02-5324972 ירושלי� , 45/16ארזי הבירה  עזריאל בש

452 
 7617984-052 02-5867085  ירושלי�  'רמות ד, 6/10רובי
   משה  גולדשטיי

  054-6440924  02-6511719  ירושלי�  2בית שערי� ' רח  יהודה  גיאת 630

  050-4101418 02-5021967 ירושלי� 28האמרכלי�  אהרו
 גרינצווייג 435

 050-8752143 02-5387708  ירושלי�  15עובדיה ' רח  יצחק מנח�  גרלי,  231

621 
 050-5787652 02-5384517 ירושלי� 7/1חכמי לובלי
  ישי דה

830 
  052-3060401 02-9914879  ית שמשב  24/16ב
 איש חי ' רח  ישראל מאיר  דה

 3172070-057 02-5372070 ירושלי� 13מאירות -פני� דוד יהודה דויטש 361



  משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל   
  

�מוהל מומחה מסומ� ב,  � 750: מוהל מוסמ�, � 1000: מוהל מומחה: מומל� לבריתתערי�      *   
  

  י הוועדה לפיקוח על המוהלי "לבריאות בנכ  הזמינו א� ורק מוהל מוסמ� ע
  

  רשימת מוהלי  ארצית
  

  הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלי  
02�5000278: פקס, 02�5313141/2: טל, 91360 מיקוד 36016, ד.ת,  ירושלי 80ירמיהו , בית יהב  
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' מס
 רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי טלפו�  עיר  כתובת  ש  פרטי

  02-6418766 ירושלי� 5שביל הצופית  שלמה דחבש 221

723 
 054-4515140 02-9998742  שמש .רמת ב  7/12נחל נחשו
   יואל ניסי�  דיי

  054-6870939 02-6765734  ירושלי�   11/7פיקרד ' רח  משה  דנינוס  866

 052-7643482 02-5380631  ירושלי�  ' ב9נחו� ' רח  שמעו
  דרור 753

 052-4333663 02-6780253 ירושלי�, 7/26מבוא רוזנשטיי
  עמר� דרעי 390

  02-9941874 כוכב השחר מזרח בנימי
. נ.ד צמח הירשפלד 544

375 
  02-6426535 ירושלי� , 5/7הרב אליעזרי  שאול ואקני

 050-4141000 02-5389066 ירושלי� 14תורה מציו
  חיי� משה וייסברג *347

 052-7648856  02-5400082 ירושלי� 41/1שמעו
 רוקח ' רח צבי יהודה וינברגר 310

  02-5806324 ביתר עילית 12אליעזר המודעי  צבי אריה זייאבלד 273

 8308063-052 02-5866222 ירושלי� 46/2מורגנטאו  אביעזר חברוני 436

  גיל  חברוני  836
ד "נ מזרח בנימי
 ת.ד

116  
  054-5450404 02-9978454  בית אל

  8486788-054 02-6535151  ירושלי�  5/' ג9קוטלר   יאיר  בי'חג  689

 054-2215776 02-5802986  ביתר עילית  40/14קדושת לוי ' רח  בנימי
  חוטה   773

 050-8875554 02-5900165  פר אדומי�כ  נ מזרח בנימי
.ד  ב
 ישי  חוטר  692

 050-4143652 050-999528  ירושלי�  2/6יהודית   אליהו  חזיזה  750

 052-2866606 02-9917267  בית שמש  1110/2הגפ
 ' רח  מרדכי  חייאיוב  770

656 
 052-2403348 02-6516630  ירושלי�  18/2ארה 'נג  יהודה  ח

 050-4119007 02-5806032  ביתר עילית  10/3רבי עקיבא   דוד  טהרני 661

  050-4159048  02-5808069  ביתר עילית  19/4אש קודש ' רח  אברה�  טוגרי  820

 057-7797757 02-9964090  קרית ארבע  212/10בניי
   בנימי
  טנא  819

670 
 052-3817065 02-5836689  ירושלי�  22/6שמחה הולצברג   בועז  יג

 054-5370620  5868144-02  י�ושליר   7/2אברה� אידלסו
   עדיאל  יזדי  758

 052-3848242 02-6518711 ירושלי� 8/10שאולזו
  טוב יצחק הלוי *355

 052-4892191 02-5813197  ירושלי�  61/5שמואל הנביא   בנימי
  יששכר 687

469 
 050-5768767 02-9933503 אפרתרימו
 -גבעת,1070. ד.ת דוד כה

701 
 0522590725  02-6511480  ירושלי�  ו&הר נ, 64/4חיי טייב   מרדכי נח  כה

370 
   4100002-050 02-5821371 ירושלי� 8ניס
 בק  משה כה

  050-4142413  02-6526380  ירושלי�   הר נו&49/8הקבל
   משה ראוב
  כה
 עימאש  837

  6210405-054 02-6259156  ירושלי�  4ז "האר  משה  ליפשי,  706

 052-7140248 02-6518732  ושלי�יר  הר נו&, 8הרב אגסי   דוד  לניאדו  728

 054-5884455 02-5863415  ירושלי�  32/2סול� יעקב   שמריהו  לרנר 645

 052-2540388 02-5868067  ירושלי�  333/24' רמות ג  חיי�  מילר 618

 050-8755070 02-6510387  ירושלי�  14 רבשטיי
פ' רח  ה מרדכייידיד  מייטליס 833
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�מוהל מומחה מסומ� ב,  � 750: מוהל מוסמ�, � 1000: מוהל מומחה: מומל� לבריתתערי�      *   
  

  י הוועדה לפיקוח על המוהלי "לבריאות בנכ  הזמינו א� ורק מוהל מוסמ� ע
  

  רשימת מוהלי  ארצית
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' מס
 רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי טלפו�  עיר  כתובת  ש  פרטי

  02-6416081 ירושלי� 'ג/13ברויאר  משה אלו
 מלצר 511

681 
 057-3166922 02-5370495  ירושלי�  10הטורי�   אפרי�  ניס

 050-4156004 02-6518007 ירושלי� , 60/19שאולזו
  חיי� סבג *399

 052-3772877 02-9972552  יצהר  נ לב שומרו
.ד  יאיר  סלמי  657

   02-5806873  ביתר עילית  9/7סלוני� ' רח  שאול יהודה  עהרנריי%   755

 057-3101300 02-5828929  ירושלי�  253בתי אונגרי
   שלמה זלמ
  עהרנריי%  745

 052-2447827 02-5661096  ירושלי�  12/3איו 'חיי� בג  שי  עובד *433

  02-6522340 ירושלי� 11הרב קוטלר  יצחק עמקיה 421

684 
 050-6734196 02-5376128   ירושלי�  51057 5883. ד.ת  אהרו
  עקשטיי

 3128616-057 02-5829733 ירושלי� 624 א
בתי אונגר אברה� ברו% פוקס 365

 057-3198805  072-2123624  בית שמש  39רבי אלעזר ' רח  אברה� ישיעו  פישר 685

 054-8098328 7932156-077 אפרת 29הגפ
  ישראל פרל 422

 050-6801173 02-5849252  יצהר  44831יצהר   אברה�  פרידלנדר 867

 050-8573857 077-8847799 ירושלי� 36שאול אביגור  נתאי נקלפר 506

  052-4459760  02-5363131  מודיעי
   14/1נחל צלמו
   יעקב  יקוטאי'צ  846

 050-8643753 02-5712170  ירושלי�  32/8הנרי מורגנטאו   דוד  צדוק 843

524 
 052-7655995  02-5810553 ירושלי� 31הבוכרי�  מרדכי אשר קופרמ

 4126830-050 9918174-02  בית שמש  3/1החרמו
 ' רח  שלמה  ורקוסק 776

674 
 050-7303205 02-9991276  בית שמש  29/3שפת אמת   יחזקאל  קיי

 050-4113657 02-5388348 ירושלי� 7אלקנה  אריה יהודה קריצלר 311

  02-5806910  ביתר עילית  6דברי חיי�   אהרו
  קרמר 682

 052-2407279 02-5375084 ירושלי� 'ב'  כ10שיבה רחוב הי דוד צבי קרמר 501

609 
 052-2863993 02-5401110 ירושלי� 18617ד .דפנה ת.מ אייל רבי

 050-5800282 02-6522686 ירושלי� 60אגסי  אהרו
 מרדכי רבינובי, 400

 050-4194172  02-5002971  ירושלי�  15/1מנחת יצחק ' רח  ברו%  רובנובי, 677

 052-3267256 02-9916950  בית שמש  4/10נחל זוהר ' רח  עופר  רודה 732

 054-4959771 077-3353795  אדומי�.מ  98/2מצפה נבו   יהונת
  רזיאל 672

 0548471607 02-6784066 ירושלי� 7ברוריה  שמעו
 רחמי� 449

868 
 050-4183877 02-5804350  ביתר עילית  15/4חיי יצחק ' רח  רפאל  רייט

 054-7255581  ירושלי� 2/5 הגול
 רמת מינו רקח 374

 050-7476920 02-5816903  ירושלי�  3פולנסקי   ישראל  שוואר, 710

 054-8078066 02-5386602 ירושלי� 3מנח� משיב  שלמה שוחט *443

 057-3111515  9921369-02  בית שמש  9/4יוחנ
 ב
 זכאי ' רח  אלדד  שיטרית  781
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' מס
 רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי טלפו�  עיר  כתובת  ש  פרטי

 050-4112987 02-6513156  לי�ירוש  61/1שאולזו
 ' רח  אברה�  שי& 640

 8394590-052 02-9990150 בית שמש 15/5בית ישראל ' רח שאלתיאל שלומי 491

806 
 052-5950117 02-9960524  חברו
  בית הדסה  ברק  שמעו

 054-6832602 02-9963170 קרית ארבע 31/5 בני
 1449. ד.ת צבי שפק 521

 054-602702 02-6518650 ירושלי� 64קצנלבוג
 ' רח ב
 ציו
 שקאל 227

 054-7205073 02-9995078  שמש .ת ברמ  66/17נהר הירד
   רו
  שר 693

 052-2570102 02-5808866 ביתר עילית 3ס "מפעל הש מיכאל יוס& שרעבי 445

15* 
 052-7614174 02-5389315 ירושלי� 6שרי ישראל  מרדכי ששו
  
  
  
  
  
  

  03אזור חיוג 
  

' מס
  רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי  טלפו�  עיר  כתובת  רטיש  פ

 050-4114008 03-5784314  בני ברק  14רבנו בחיי   יחזקאל  אברוצקי 787

  03-9063550 שערי תקוה )גבעת דוד(, 9תל חי  ברו% אדלר 363

  054-3030927  אלעד  38שמעו
 ב
 שטח   ראוב
  אונגר 1

 052-2955822 03-5581884 חולו
 53/3מפר, שלמה  אור
 אליהו 472

330 
  03-5742880 בני ברק 14קהילות יעקב  יוס& דוד אייז

 050-5332552 03-5349225 גני תקוה 27/9, נו& סביו
 פנחס אלקובי *616

245 
 052-7626012 03-5780226  בני ברק  71חזו
 איש ' רח  אברה�  אסולי

744 
 054-4523058 03-6164091  צ"ראשל  9/2מורשת ישראל   מרדכי   אנגלמ

  050-4118000 03-6186924  בני ברק   6ברסלב ' רח  יהושע  אשלג 312
 050-4158621 03-5780628 ברק-בני 4ל "שד שמחה  אשלג 352

512 
 052-7617489 03-6749929 בני ברק 26זוננפלד ' רח יצחק  בורנשטיי

 050-4161505  03-6764817  בני ברק  150. ד. ת17רימו
   עזרא  ב
 יחיאל 683

 054-4765149 052-7656296 חולו
 31/4הציונות ' רח יעקב ב
 משה 529

738  
 054-5770002 050-4199789  כפר סבא  ¼תל חי   חיי�  בנימי

 03-5786891 077-7292692  בני ברק  47יהודה הנשיא ' רח  אליהו  ברנדייס  831

 052-7600761 03-6775478  בני ברק  35  מתתיהו  .א.משה  גולומבק  648

718  
 050-8225120 03-9606399  ד"כפר חב  870. ד.ת, 451בית   אברה�  גינדי הכה

794  
 050-8564444 03-5706401  בני ברק  6ל "מהר' רח  אליעזר  גיספ

 052-7650348 03-6199471  בני ברק  46עזרא   דוד שלמה  גלבר 696

405 
 052-2783783 03-6163252 מודיעי
  18/13י "רשב  יהודה גרינשטיי
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' מס
  רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי  טלפו�  עיר  כתובת  רטיש  פ

815  
 052-8428721 03-5741256  רמת ג
  8/15הרב לוי
 ' רח  דוד  דדו

 054-3978395 03-9337361  ישוב פדואל  71940נ מודיעי
 .ד  יאיר  דור& 808

702  
 050-3933392 03-6780372  בני ברק  9/15בירנבוי�   יוס&  דנו

 050-6523417 077-9523417  רמת ג
  34חיבת ציו
   יעקב  דרזי 642

513 
  
 עראקי.ה

 052-6912800 03-9676434  צ"ראשל 44ת ציו
 שיב יוס&

654 
 050-4188966 03-5707451  בני ברק  108עקיבא ' ר  בנימי
   הלפרי

 052-7625998 03-6193590  בני ברק  12הרב משה פרדו   יעקב  הלשטוק  772

  050-4151000 03-9091004  התקוופתח   19ב
 אליעזר ' רח  חגי  וייס 722

 050-9217650 03-9217650  התקוו פתח  4 קידר   דוד  ולד 757

789 
 054-8470773 03-9170292  אלעד  88/2יהודה הנשיא   אשר  זגדו

 050-6407476 03-5708440 בני ברק 11הרצוג  אברה� חיי� 535

 054-7741118 03-5709696  בני ברק  39בר איל
   יוס&  חממי 751

 052-7644015 03-5790861  בני ברק  3חברו
 ' רח  יעקב זאב  חסידה 841

  03-5782689  בני ברק  56הרב כהנמ
   חנו%  טוביאס 848

 050-5736989 03-6776230 בני ברק 24גיבורי ישראל  שמעו
 טייטלבוי� *403

  054-2221154 03-6199830  בני ברק  15/4גני גד ' רח  מיכאל  טפירו  790

 050-4128823 03-6193949  בני ברק  15קדושת יו� טוב   יעקב  יוז&  810

  052-2474413   ד"כפר חב  2063ד "ת  צור אלעד  יוס&  856

  052-2789666 03-6198177  בני ברק  20ברויאר   יחזקאל  יחזקאל  766

  054-8436213 03-6765928  בני ברק  22גיבורי ישראל   מקבציאל  יחזקאל  762

  אית
  יוספי  832
רבנו עובדיה מברטנורא 

12/14  
  052-7653965 03-9090152  אלעד

 054-7708308 03-5797752  בני ברק  1ריינס   חננאל  ייפע 638

532 
 050-6525570 03-9302368 התקוופתח  27הרצוג  חנניה כה

 050-4162412 03-5745128 בני ברק 5שלמה הכה
  יוס&  גורי/כורי 548

 052-2681782 03-9618874  צ"ראשל  7רסי 'ניו ג' רח  חנ
  כוחונובסקי 714

  03-9311808 תקוה-פתח 3 בורלא חייא לודאיב 440

 0505214443 03-5784644 ברק-בני 13ב
 זומא ' רח שמואל ליאני 412

700   
 050-4135647   בני ברק  3ר "סמטת אז' רח  .י.חיי�   לוינזו

708  
 052-2311218 03-5348876  רמת ג
  24ספיר   מיכאל  ליסו

  052-7615088 03-9160842  בני ברק  23אהבת שלו�   .ז.שלמה   לנדאו  749
 050-4119000 03-6769702 ברק-בני 32חיי� -אמרי שלמה מחפוד 344

854 
 052-7159321 03-6595546  בת י�  11הלפר ' רח  שניאור זלמ
  מימו

 050-5341737 03-5407304 רמת השרו
 33הרב קוק  אסא דוד מלאכי 481



  משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל   
  

�מוהל מומחה מסומ� ב,  � 750: מוהל מוסמ�, � 1000: מוהל מומחה: מומל� לבריתתערי�      *   
  

  י הוועדה לפיקוח על המוהלי "לבריאות בנכ  הזמינו א� ורק מוהל מוסמ� ע
  

  רשימת מוהלי  ארצית
  

  הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלי  
02�5000278: פקס, 02�5313141/2: טל, 91360 מיקוד 36016, ד.ת,  ירושלי 80ירמיהו , בית יהב  
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' מס
  רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי  טלפו�  עיר  כתובת  רטיש  פ

 050-7799318 03-6771582  בני ברק  4קושינר   יוס&  מלמד 676

 050-5563421 03-7301139 תל  אביב 22ח "הפלמ הרצל מנצור 453

 052-2507456 03-9711113 ברקתמושב 306 האוד�' רח שלו� מעטו& 438

 050-6444735   בני ברק  5סמטת אזר ' רח  .ש.חיי�   מצרפי 786

 052-2424701 03-5057178 חולו
 5צנחני�  מרדכי ינחמובסק 392

 054-4576601 03-6194766 בני ברק 'א20השלושה  עמיר� נחשוני 619

 054-7677359 03-5740917 בני ברק 4קושניר  שמעו
 נחשוני 620

 050-8844791 03-5038283  חולו
  1ניסנית   אליהו  סולמני  760

  052-7637736 03-9091117  התקוופתח   53/8  יהודה הנשיא   שלו�  סעדיה  748
 052-7661495 03-6781226  בני ברק  5קושניר ' רח  אברה�  עובדיה  849

 050-7944597 03-9021214  ראש העי
  8/1עליית הנוער ' רח  דוד  עוזני 651

 054-8438515 03-5744112  בני ברק  23רימו
   ישראל  עוברני 746

 050-5213551 03-9670044 צ"ראשל 60מאירובי,  אליעזר עמוס *343

 052-8308841 03-9325821  אלעד  36/1שמאי   שמואל  עמרוסי 633

 052-7619653 03-6190471 ברק-בני 6הגרא ' רח רפאל עשור 356

  052-7617825 03-9340303  הפתח תקוו  6הרב צירלסו
 ' רח  נתנאל  פיטוסי 800

  03-5700672 בני ברק 2דו
 יוס& נשיא  יוס& )פינצי(פינ,  298

  052-3952788 03-9505312  צ"ראשל  1/5תנועת הנוער   גריגורי  פנחסוב 614

 050-4129312 03-5706019 בני ברק 13הרב הירש  לוי פנחסי 534

 052-6467451 03-9072223  אלעד  5/6רמב� ' רח  מנח�  צדוק 483

  03-9382777 העי
-ראש 54ישראל -מלכי חיי� צנעני 346

 052-2551722 03-6779793 רמת ג
 11היסמי
  משה צפר 434

 052-2562771 03-6776173 בני ברק 16האי גאו
  יחיאל קארו 500

 054-9169294 03-5030241  חולו
  1624:ד"ת  יעקב  קדוש 739

 052-7658551 03-5796221 ברק בני 13נוע� אלימל%  אברה� קוגל 605

182 
 050-4156079 03-9090115  אלעד  76/2יהודה הנשיא   דוד  קלמ

809 
 057-3121880 03-6191959  בני ברק  3רמספינקא "האדמו  שלמה  קלמ

 052-7638421 03-6198121 בני ברק 12באר מי� חיי�  יהודה קניג 313

  054-7659242 03-6782927  בני ברק  , 24אמרי ברו%   משה צבי  ראטה  747

855 
 052-7673332 077-5545139  הוד השרו
  2המיסדי�   דרור  רוזנשטיי

297 
 057-3157951 03-5795159 בני ברק 11שמואל רוזובסקי  פנחס. א רוטרמ

 054-8078066  03-5033203 חולו
 14הצנחני�  שלמה שוחט *443

 057-7347710 03-5514971  בת י�  16/7אנה פרנק הרב   ברו%  שחר 727

763 
  03-6163116  בני ברק  16הרב משה פארדו   .י.אהר
   שטר

488 
 052-2452872 03-5741061 בני ברק 25דמשק אליעזר  מרדכי שטר
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' מס
  רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי  טלפו�  עיר  כתובת  רטיש  פ

 050-5868770 03-5742525 בני ברק 4בירנבוי�  קביע שכטר 479

 052-7655231 03-6768004 בני ברק 6עטיה  אברה� שמש 385

 052-3510205 03-9097965  אלעד  9/5בעלי התוספות   ברו%  שמאלוב 717

826  
 054-4475617 03-5475295  רמת השרו
  34סיני ' רח  זאב  שנקמ

  03-6183782 ברק-בני 18שמעו
 הצדיק  .ע.מאיר  שקול 50

 052-2803887 03-9336435 פתח תקוה 14זאב בראז ' רח עמנואל  שרעבי 842

  
  

  04אזור חיוג 
  

' מס
 רשיו�

    נייד    טלפו�    עיר    כתובת    פרטי    משפחה

 050-5264080 04-8756178 קרית י� 15ליהמ
  יוס& אברקי 520
 052-2319263 04-8436502 קרית אתא 718 .ד. ת ירושלי� יוס& אזרד 627
 052-2415615 04-6366997/8 ה"כפר הרוא ה"כפר הרוא יהודה אטיאס 448
 050-5603056  04-8640442 חיפה 68פבזנר  מאיר אמסל� *432
838  
 050-8733084 04-6715210  נהריה  12קפל
   יאיר  אסולי

450 
 052-2489825 04-9924370 נהריה 12קפל
  יעקב אסולי
415* 
 050-9107709 04-6201555 חדרה , 1/1וולפברג  אליהו אסולי
522 
. ד.ת, 74נו& גלעד  אברה� אסולי

40 
 057-7750733 04-6584234 שא
-בית

  04-6541501 קמגדל העמ 1הראשוני�  דוד אסייג 490
 054-4833557 04-6218175  חדרה  ' ב35ירושלי� ' רח  יהונת
  אפרתי  863

 050-5971904 04-9815972 עכו 19/9הדקל  רפאל אפריאט 546
 052-3581051 04-6301591 ה"כפר הרא  שלמה בולוויק 780
431* 
אביגדור עשת  מאיר ביטו

 143. ד.ת55
 050-8686090 04-8440010 קרית אתא

 050-4144790 04-6361824  אור עקיבא  4אטלס ' רח  יוס&  בלנרו  847

 052-5913322 04-9847878 �רכסי 6005. ד.ת, 3תאנה  ב
 ציו
 בלויגרונד *240
 052-6537977 04-9815456 עכו  2028: ד.ת יעקב ב
 אשר 510
 050-7891497 04-6225646 חדרה 'א/19חובבי ציו
  אריה ב
 חמו 686
823  
 052-8726265 077-4002956  קרית מוצקי
  3אחי אילת ' רח  שמעו
  ביטו

711 
 050-4109367 04-6973165 צפת 7מרדכי זגגי ' רח וידאל ב
 שוש
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' מס
 רשיו�

    נייד    טלפו�    עיר    כתובת    פרטי    משפחה

 052-2419669 04-6792071 טבריה 86' שיכו
 א אשר ב
 שיטרית 527
825  
 054-6580338 04-6377846  פרדס חנה  51הנדיב ' רח  משה  ב
 שמעו
 050-4112582  04-6971274 צפת 7/33ל "צה נפתלי גבאי 634
858  
 052-5496502   אור עקיבא  17/3הכרמל   רועי  גינו

  04-6336773 חדרה 3חטיבת הראל  חיי� ראפי'ג 368
 050-8478301 04-9873041 כרמיאל 23/6בית הכר� ' שד אליהו גרציאני 733
 052-2714541 04-9849408 רכסי� 14/6נרקיסי�  אדיר דרעי 644
612 
 057-3131508 04-8672503 חיפה 9השילוח  טוביה האוסמ
742 
  04-8239557 חיפה 53הגליל ' רח אריה ולדמ

814  
 052-5868707 04-8239557  חיפה  53הגליל ' רח  אשר  ולדמ

220* 
 050-5592525 04-6722047 טבריה 'ב/21טבור האר,  אברה� ועקני
705 
 050-7623391 04-6940942 גליל עליו
. נ.ד מושב דישו
 שמעו
 ועקני
646 
 052-2486126 04-9814914 עכו 6המרווה  חנניה וקני
 052-5186262 04-6522725  עפולה  2האופק ' רח  יהודה  חודדה  865

 052-4494987 04-9835131 קרית טבעו
 9דר% קרית עמל  דוד חכ� 2/961
 052-3225608  04-6971204 צפת 1222. ד.ת שמואל צבי חסידה 213

  04-9842170 עתלית 22הסלע  יעקב שלו� טויב 353
 050-4101031 04-8664145  חיפה  39רבי עקיבא   מרדכי  ינקלבי, 533

 054-5537193 077-340301 עפולה 12חנה סנש  עוזיאל יצחקי 675
 050-4170280 04-6398524 זכרו
 יעקב 3821. ד.ת שמואל כובאני 655
519 
 050-4136169 04-8625703 חיפה 1/28עקיבא  שמעו
 כחלו
 052-3698078 072-2368158 קרית י�  6גורדו
 ' רח דב לוגסי 650
  04-6959405 קרית שמונה 24ל "ריה שלו� לוי 691
 050-4104267 04-6396074 זכרו
 יעקב 3/1חזו
 איש  צפניה לוי 639

 050-5251067 04-6962233 קצרי
 10תדהר  יוס& שמעו
 לוי *496
  050-3340038 04-6925051 צפת 'ב8רימוני� ' שכ דוד לחיאני 699

451 
 050-4129063 04-6970865 תצפ 4/36מאור חיי�  אליעזר ליברמ
474  
  052-3780600  04-8481770  קריית אתא  '  א22רות� ' רח  אית
  ליר
470 
 054-5841727 04-6399976 זכרו
 יעקב 134קיבו, גלויות  חזקיה מג
610 
 050-5478422 04-6716082 טבריה 4/18טבור האר,  אברה� מקייט
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' מס
 רשיו�

    נייד    טלפו�    עיר    כתובת    פרטי    משפחה

 054-5508287 04-6602638  רמת הגולן  מושב נוב  אורי  סדן  853

444 
 קיבו, 10810. ד.ת ניסי� סד
 שדה אליהו


 054-5640527 04-6524220 עמק בית שא

 052-6991254 04-6821662 צפת , 10/2מצפה האג�  דב צבי סוקולובי, 752
731 
 054-6346152 04-6936982 חצור הגלילית 82נווה הרי�  אריאל סלומו
 052-7621010 04-8665888 חיפה , 6/8אהבת ישראל  שלמה. י פרקש 623
 050-5560217  04-8444373 אתא.ק 8מורדי הגטאות  טוביה צדוק 396
 052-2257553 04-6373357 פרדס חנה 1008ד "ת3/7דביר  יוס& קורנט 647
 050-8760987 077-2007700 צפת  235/11כנע
 ' רח גדעו
 קיי 659
 052-2408788 050-2667995  העמקמגדל   5/3רפאל בוסקילה   שלמה  קסוס  827
  04-6922596 צפת 13קרית ברסלב  נחמ
 קעניג 764
 057-3120120 04-6938852 הגלילית-חצור קריה חסידית ישראל רושצקי 397
  04-6974086 צפת , 51' א מס"י' רח .י.אברה�  שבאבו 393
389 
 052-4506661 04-6941824 קרית שמונה 9/1יהודה הלוי  שמעו
 שוש

 052-2305865 04-9998970 מורשת משגב. נ.ד, מורשת דוד יוס& שפי, 430
  
  
  

  
  08אזור חיוג 
  

' מס
 רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי  טלפוו�  עיר  כתובת  ש  פרטי

478 
 055-6649089 08-8585815 זרחיהמושב  לכיש צפו
. נ.ד, 84 אשר יעקב אביד

 052-2586117 08-9752382  מודיעי
  47/5עמק החולה   רועי  אדרי 712

844 
  רו
 אל  אהרו
: ד"ת¼ קהילות יעקב 

314  
 050-4146956 08-9948434  נתיבות

 מיכאל אזנקוט 441
, 3/12הרב חיסדא 

 'רובע ז
 054-4382757 08-8644134 אשדוד

 054-4674101 08-8553108 אשדוד 6בלפור  שמעו
 אטיאס 523

503 
 057-7399950 08-6551166 דימונה 5איירי
  סלע  שלו� אלו

 050-4146661 08-8523006 אשדוד 3/2יד איתמר  יעקב אמסל� 611

 052-3689552 08-9493088 רחובות 24מנשה כפרה  ניסי� אקדע 624

 057-3144555 08-8645951 אשדוד 1/16רבא  .מ.אברה� אשלג 499

 4610895-052 7610896-052  אשדוד  12א "החיד  יצחק ארז  בוחבוט  789
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' מס
 רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי  טלפוו�  עיר  כתובת  ש  פרטי

 052-3471033 08-6889461  אב
 שמואל  105אב
 שמואל   מרדכי  בוחבוט  4200

 052-3846817 08-6573323  דימוונה  3/2שלו� שבזי ' רח  רפאל  בוסקילה 632

821 
 054-7770962 077-7009804  באר שבע  117/5ביאליק ' רח  אליהו  ביטו

538 
 050-8734746 08-8582723 קרית מלאכי 78דוד ב
 גוריו
  יגאל בנימי

537 
  08-8582723 קרית מלאכי 12/1דוד ב
 גוריו
  מנח� בנימי

  08-9414997  קרית עקרו
  8האגמיה   יוס&  ב
 דוד 663

  08-9941596 נתיבות 1020/1ילדי אוסלו  ישראל ב
 לולו 204

 050-5207457 08-8555004 אשדוד 14הגושלי�  דוד ב
 מנח� 296

 6713847-054 9717521-08  מודיעי
  5/6והר נחל ז' רח  מיכאל  ב
 שלמה 783

 רחמי� בעל הנס 376
הנגב . נ.ד, מושב פטיש

125 
 052-2761219 08-9922750 פטיש

 054-5236835 08-8585576 עי
 צורי�  79510נ שדה גת .ד רוני יהודה בקשי 475

395 
 050-8455027 08-9264820 חשמונאי� חשמונאי�, �27 "רמב חיי� בר או

 052-2211818 08-9450623 רחובות 8ה "נתיב הל מיכאל בר ששת 489

 050-5888320 08-9230172 לוד 2שייטת  ניסי� בריח 613

 050-2201786 08-6813031 קרית גת 17האשכולית  שמעו
 גואטה 539

641  
  גוטמ
מרקוס 
  רוברטו

   08-8656621  אשדוד  קר
 היסוד

  5483250-054 08-6883250 קרית גת 51/4לכיש ' שד אהרו
 גולד 383

 050-4140667 08-9941694 נתיבות 18שפתי חיי�  יונת
 גיטלר  622

 054-6510047 08-9750645  מודיעי
  10נחל צי
 ' רח  רו
  גלעד  721

 052-6660999 08-9453998  רחובות  10מנוחה ונחלה   יהודה  גמליאל  673

  יעקב  גרינוואלד  850
האדמור מבעלאז 

22/13  
  057-3120431 08-8521888  אשדוד

777  
  יצחק  גרינשטיי
רבי יהודה הנשיא 

24/16  
 
 057-3197620 9762956-08  מודיעי

 052-2886312 08-6722431 אשקלו
 2047/1חננאל  לוי  דהרי 543

778  
 5686212-050 9208949-08  רמלה   ' א12חיי� לנדאו ' רח  אברה�  דיי

690 
 7634443-052 08-6896777  לכיש. נ.ד  13מושב זוהר   דוד  דרש

  050-7201979 08-6334943  אילת  2נחל עמר�   יאיר  הדאיה 860

 משה הדאיה *18
ד . ת35נשר בנה בית% 

281 
 050-7201979 08-6334943 אילת

720  
   08-8574638  ג
 יבנה  4הגאולה   דוד  הכה

 052-3256330 08-9450547  רחובות  �66 "רמב  .נ.יחיאל  הלוי 636

 050-5392012 08-9467487 רחובות 13דוד אלעזר  נחמיה )עיכו(הלוי  407

 08-6400744 08-6413836 שבע-באר 34קויפמ
  שלמה ולפיש 480

 050-5741001 08-8581186  קרית מלאכי  19שדה יצחק ' רח  שמעו
  זיוי  307
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' מס
 רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי  טלפוו�  עיר  כתובת  ש  פרטי

 7863736-054 8668129-08  אשדוד  ' אזור ח1סחלב ' רח  אברה�  חטואל 774

 054-8431007   באר שבע  50מבצע דני   לוי  חיימוב 628

 050-5300736 08-6237621 שבע-באר 149/8ביאליק  יהודה חכי� 316

530 
 052-2798534 08-6413979 באר שבע 3/4אליהו ב
 חור  יור� חלפו

  052-2544622 08-9491975  רחובות  54עזרא   יעקב  טראב 679

 052-2777151 08-8566238 אשדוד 20ר מבעלזא "האדמו מרדכי יעקובובי, 531

 052-2421577 08-8583372 קרית מלאכי 15משעול היקנטו
  יעקב יפרח 371

 050-4100101 08-9457544 רחובות 'ב36/19עזרא  אליהו ירט 424

 052-7667638   קרית גת  2/4משעול התני
 ' רח  ראוב
  ישראל 829

 050-4130321 08-9418005 קרית עקרו
 4אחד הע�  אביחי יששכר 615

822 
 050-6277716 08-9380283  נס ציונה  8הבאר ' רח  אור
  כה

851  
  13/9י "רשב' רח  חיי� יעקב  כה

 מודיעי
  עילית

08-9298892  052-3257511  

  
 052-7646963   אשדוד  118/18עוזיהו ' שד  עובדיה  כה

669 
 050-5485359 08-8574695  ג
 יבנה  30השופטי�   ציו
  כה

 שלמה כה
 דורס 528
 38נ לכיש דרו� .ד

 מושב
 054-7823230 077-6161506 אמציה

 054-7775723   ניצ
  285ד "ת  אליהו  לוטטי 859

 08-6881691 08-6882170 גת-קרית 20המל% שלמה  מיכאל לחיאני 348

 050-5323688 08-6751888 אשקלו
 33דולב  אליהו לוי 452

 052-2650162 08-9412172 רחובות 21דולינסקי  שמעו
 מדמוני 625

  08-9410514 רחובות 14יעקב מדהלה  יעקב מועל� 494

 050-5877140 08-9250835 רמלה 6/14וילנא  אריה מטודי 87

845 
 050-8243526 08-6595378  ערד  55/1הקנאי�   אליצור   מימו

 052-2749861 08-9232833 לוד 9/11ד "שיכו
 חב .א.ב
 ציו
  מכאלשוילי 540

 8122012-050 9246729-08  רמלה  5/29ב
 צבי ' רח  אריאל  לייבמ 793

 050-5958425 08-8594339 יד בנימי
 11הראל ' רח אייל מלמד 516

 054-4519431 08-9743410  מודיעי
   6/2רבי עקיבא ' רח  יעקב  מרציאנו 729

  שמואל  מרציאנו 835
'  משפ92בית וג
 ' רח


  איוו
 054-7236004   ירושלי�

  050-5534738 08-9450242 רחובות 12יוס& משול� ' ר' רח עמנואל ול�מש 447

 050-4113636 08-8506082  מושבזבדיאל  90ד "נ שדה גת ת.ד  גלעד  משה חייט  839

  052-2915997  08-6278244  באר שבע  23/4מונטיפיורי   יצחק   נגר   542
857  
 050-4146159 08-9492579  רחובות  15068ד "ת  יואל  נחמנסו

 050-6264146 02-9605759   הר ברכה   295: ד"ת  סודי  נמיר 505

861 
 052-8136808 08-9240707  ישוב נחליאל  נ מודיעי
.ד  חיי�  נעמ
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' מס
 רשיו�

ש  
  משפחה

 סלולרי  טלפוו�  עיר  כתובת  ש  פרטי

477 
 054-4663436 08-6751038 אשקלו
 29ירמיהו  יוס& סאמי

  אורי  סבח 796
בוטינסקי 'יהונא ג
60/51  

 7222743-052 6100134-08   שבע-באר


רונ  סוירי  779  
שדרות יעלי� ' רח

94/21  
 5502315-054 6432007-08  באר שבע

 054-7774503 08-9790616  שמשו
.נ.ד  'נו& אילו
 ב, 53אריאל   חננאל  סרי 428

 050-4129879 08-9450532 רחובות 24/8עזרא  יעקב עובד 545

  050-4680100 08-9330190  יבנה  15/9החרמו
 ' רח  עופר  עקיבא  840

 050-3816225 08-9931657  דימונה  28היורה ' רח  לאשריא  עטיה 695

 052-2966526 08-6487260 באר שבע 45המרד  יצחק פדידה 106

 052-7644267 08-9961389  אופקי�  53/3יוס& קארו ' רח  ראוב
 יוס&  פילו 631

*337 
 052-2579022 08-9455405 רחובות 2מנדלי  מנח� פליישמ

 052-2507703  08-9719251  דיעי
מו  54יוס& ' רח  אית
  צדוק 303

 054-4664914 08-9421951 ד בנימי
י 7כחל  אשר צנעני 606

  אריה  קורול 680
נתיבות המשפט 

103/31  
 
 052-3564048 08-9743546  מודיעי

 052-7694447 08-9790890  מודיעי
  26/6אבני נזר ' רי  יעקב  קורלנסקי 291

502 
 054-4318326 08-9282271 קבבאר יע 44/9בעל הנס  אליהו קטפיא

 054-8452560 08-9760264  מודיעי
   43/7רבי יהודה הנשיא   יואל  קטשה 834

  052-7634515 08-9965774  אופקי�  1516ב
 איש חי ' רח  משול�  קסל 862

 משה )רזמינסקי( 467
רובע , 6/2מבצע חורב 

 'ג
 057-3185350 08-8525285 אשדוד

 052-8641130 08-9762355  שמונאי�ח  45התירוש   משה  שוור,  768

797  
 9522280-050 7104066-077  באר שבע   19נאות הכיכר   בנימי
  שוקרו

 057-3143348 08-9743348  קרית ספר  15/1מסילת יוס& ' רח  נת
  שטרנהל 730

 ציו
 שיטרית  *416
. ד.ת, 746/10ההגנה 

501 
 050-5323909 08-6589189 ירוח�

 054-5966667 08-6612345  שדרות   1/6יצחק שדה ' רח  ידיד ציו
  שימשי 626

 052-2674296 3255711-077 חשמונאי . ב 401. ד.שמשו
 ת. נ.ד נפתלי שלמה 515

 054-4872145 08-9496330 רחובות 16מנשה קפרא ' רח חנניה שפירא 379

 050-4943456 08-8673109 ג
 יבנה 12דר% קנדה ' רח יהודה שקיר 629

 050-5201335 08-9458463 רחובות 33דוד ישראל  מרדכי ישרעב *334

 050-5550731 9436228-08 יבנה 6הנשיאי�  .א.עתניאל  שרעבי 423
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  09אזור חיוג 
 

' מס
 סלולרי טלפו�  עיר  כתובת  ש  פרטי  ש  משפחה רשיו�

608 
 052-2349101 09-7441827 כפר סבא �5 "רמב גבריאל אהרו

 052-2357200 09-8911177  יהודה.א   אב
 יהודה2השקמה   אהרו
  בדיחי 704

719 
 052-3239515 09-8940508  אבני חפ,  15גינת אגוז   מאיר  בלחס

738 
 054-5770002 09-7655932  כפר סבא  1/4תל חי ' רח  חיי�  בנימי

  054-6230245 09-7463897 רעננה 'א10דוד אלעזר  שלמה קסו
'ג 420

 052-2567103 09-8650366 נתניה דורה, 33יחזקאל  ליהוא דו% 525

 050-5506170 09-7664426 עמנואל 1פנחס לוי
 ' רח .ד .שמואל זייבלד 366

 052-7656813 09-8990811 קדימה 10רמז  .מרדכי מ טוביאס 282

  09-7963061 פורת לב השרו
 .נ.ד, מושב מרדכי יצחקי 402

 052-2789987 09-8820177 נתניה 8ורא ברטנ יהודה לייב למברגר 427

 052-8565422 09-9559890  הרצליה  6הטייסי�   שלמה  מהלא 736

 054-5522276 09-8611584 נתניה 19יואב  שמעו
 מהצרי הלוי 404

 050-5369455 09-7650890 כפר סבא 853. ד. ת19פינס  משה מצרפי *367

 050-5318090 8850468-09 נתניה 18אב
 גבירול  אברה� סיל� 497

 050-8882894 09-8855977  נתניה  �24 "רמב' רח  רחמי�  סיל� 735

 052-2684113 09-7716310 רעננה .15רא 'ישראל נג ציו
 עראקי 351

 050-6455405 09-8820566 נתניה 19/3רבי עקיבא  משה עשרי 4050

 050-7997516 09-9559214 הרצליה 25ישראל שוחט  שלמה צדוק *406

 057-8566057 09-7928012 קדומי� 32גבעת של�  ב
 ציו
 קסלר 484

 052-3695100 09-8338154  נתניה  19/6שלמה המל%   אליהו אל
  ריאחי 666

 054-8483940 09-8331150  נתניה  '  ב13רבי טרפו
 ' רח  בנימי
  שר 813

 


