
טלפון נוסףטלפוןכתובתשם

5/808-8657927050-4182220אשדוד יהודה הלוי אבוטבול רפאל

8050-8322672050-8322672בני ברק דון יוסף הנשיא ל נסים'אברג

5/502-6520246054-5725953ירושלים הלוי אליעזר אברמוב טל אילה

5308-6234325054-4916925באר שבע הדסה אדרי ניסים

אדרעי רפאל
ירושלים הצדיק משטפנשט 

5/1
054-6349285

603-6180566052-7661018בני ברק זכריה אהרון אמיתי

16/908-9948434050-4146956נתיבות אור לציון אהרון רון אל

403-5743343050-4116177בני ברק גבורי ישראל אהרונוב גבריאל

2002-5802506050-7739675ירושלים ישעיהו אהרוני בנימין

14054-840588803-5795520בני ברק אבן גבירול אוחיון אשר

25/703-6742093052-7112334בני ברק קהילות יעקב אורבך יחיאל

30/504-8252144חיפה שמקין אוריה רבקה

153/15054-6903333ירושלים יפו אושרי אביעד

2052-7172589בני ברק דניאל איזנפלד אלחנן משה

4503-5700576052-7123035בני ברק חזון איש איצקוביץ אברהם זאב

3203-5704978052-7615891בני ברק בעל שם טוב אלבוים שלמה

2203-9013162052-6825777ראש העין אביטל מיכל' אלון סולנז

16/109-8621902050-6283326נתניה הידידות אלחדד יצחק

4008-6230902050-8918096באר שבע העצמאות אליאב בן ציון

9/1203-9090171054-2359800אלעד רבן יוחנן בן זכאי אליאס יונתן

175/304-6970816052-2477117צפת הכשרת הישוב אלמשעלי יוסף

אלסטר אהרן
ם לוין "ירושלים מעגלי הרי

124
02-5818603052-7611553

303-6192277054-8448518אזור העליה השניה אלעזרוב אליעזר

שמיר אורנה-אנקור
שד  (מושבה)יקנעם 

1הראשונים 
054-250421204-9894012

בוקשפן צבי
מודיעין עילית נתיבות שלום 

1/6
08-9745091052-7172726

95/709-7432754052-7702350רעננה ציפמן בורוכוב ישראל צבי

503-9340420054-9812428פתח תקווה הרב גולד בושארי מיכאל

13803-5258942055-6680886בוטינסקי 'רמת גן זביטון אליאב

6052-8308800פתח תקווה מונטיפיורי ביטון סולי

10/302-6230405052-2630105ירושלים האחות זלמה ביר שלומית

13/1308-8645946054-8437564אשדוד הלל בלושטיין נחמיה

23/308-8662484052-6225768אשדוד עזרא הסופר בן חמו יגאל

7303-9097065054-5250895אלעד רבי יהודה נשיא בן יחיאל יחיאל

02-6513740052-2603225ירושליםבן עזרא שלמה

1003-6247214050-3835555בני ברק שלוש השעות בניסטי אהרן

603-6168704054-8448884בני ברק אלקלעי בעער יהודה

1302-6254439050-4110381ירושלים הרב פטאל ברגמן נחום

18/1202-5001308054-8439896ירושלים מנחת יצחק ברגר נחום

203-5708978054-8485460בני ברק נחמיה ברגר ראובן

ברגר רבקה
אשקלון שד דרום אפריקה 

161
08-6734738050-6323326

בריסק דבורה
יד  "7תל אביב יפו שילה 

"לאשה
03-6951899050-8766557

1703-5782718052-7648738בני ברק אלישע ברנפלד שמואל

102-9933766054-4658781אפרתה שיבת ציון ניפר'ברנר ג

903-9098765050-6925410פתח תקווה קהילות יעקב ברקוביץ זיו

7303-6160468052-7624109בני ברק הרב כהנמן ברקוביץ יצחק

3203-6163712052-7647258בני ברק שמעיה גואטה אלעד



4054-447272704-8624267חיפה הרצל גולובנציץ אברהם

802-5710780ירושלים סיון שלום גליקסברג אפרים

1703-9096847050-7664874אלעד רבי פנחס בן יאיר גלר צבי

1909-7929565050-5507472קרני שומרון התקוה גרוס שמואל

303-6161664054-8416609בני ברק עמי גרינולד בנימין זאב

גרליץ אריה לייב
מודיעין עילית רבי יהודה 

24/2הנשיא 
08-9741736053-3137310

5803-6767135052-7148782בני ברק יהודה הנשיא גרנשטיין אביגדור

דהן נסים
מודיעין עילית שד הרב 

8/18' מפוניבז
08-5768680052-4892511

03-9654620058-6280510' ב48ראשון לציון נורדאו דוד יוחאי

2103-5702961052-7117338בני ברק בן זכאי דוידוביץ אליהו

19050-5414824רמת גן מטה אהרון דומיניץ מרדכי

02-5353257052-2633102מצפה יריחו ערבות הירדןדותן רחל

25/1077-9133946050-2119770באר שבע תל חי דידי יאיר

דיין מוריה
מעלה מכמש מצפה דני 

מעלה מכמש
02-6710876052-6517330

2003-5792114052-5376045בני ברק טבריה דלבקוביץ אלימלך

31/2077-9101288050-4140515ביתר עילית פחד יצחק דנין אהרון

105/202-5824795050-8523344ירושלים ארץ חפץ דנינו זערור אורלי

2003-5254655050-4104129תל אביב יפו ביאליק הופמן חיים צבי

502-5326053050-5514600ירושלים מדבר סיני (לילי)הורביץ אלישבע 

הירשנזון ישראל
קריית ארבע עמק חברון 

505/20
02-9962330054-2819611

8052-7670510077-4820142באר שבע יהויכין הרב ביטון אלעזר

הרב בן חמו אברהם
פתח תקווה פינקל נתן צבי 

9/1
03-9093550052-7636010

2102-6438362050-5383813ירושלים יפה נוף הרב בר נוי שמעון

הרב גמליאל שמואל
ירושלים הסנהדרין סנהדריה 

 ב135מורחבת 
050-6229004

31/902-6518424052-2674807ירושלים הקבלן הרב דיין שלמה

29/7052-7603893077-7036118קריית אתא חנקין הרב דניאל אליהו

4303-5709177054-8406591בני ברק הרב אברמסקי הרב זאבי משה

45054-4833262בורגתה הברוש הרב זמיר חיים

402-9972524052-7635576ירושלים שרי ישראל הרב טהבש שמעיה

11/6052-8373217052-8373217נתניה טיומקין הרב טרבלסי יוסף

הרב ישראל חיים
בני ברק הרב זוננפלד יוסף 

 רמת אלחנן16
050-412335503-6740829

503-6778087050-5912740בני ברק רבינא הרב ליפל עזריאל

303-9080761052-7601280אלעד רבנו ניסים גאון הרב מנחם ציון

1702-5373034052-7677825ירושלים פנים מאירות הרב מרקוביץ יצחק

26/208-9903458054-4520516נתיבות הרב צבאן הרב סגרון צבי

04-6343583054-5212955 א19א "חדרה הגרהרב סינואני מרדכי

6/702-9995963052-7618781בית שמש נחל שמשון הרב סנהדראי חנוך

15/6050-3816225ירושלים פיקרד לאו הרב עטיה אשריאל

2602-6321625054-2111288חשמונאים טורי זהב הרב עשור מאיר שמעון

02-9913963054-7472404כרמי צורהרב צפרי ראם

2303-6749953054-7535635בני ברק גבורי ישראל הרב קבלן חנן

702-6518505054-8451555ירושלים בראנד אהרון הרב קוטק מיכאל

26/2702-6525375052-7651293ירושלים גבעת שאול הרב קושלבסקי חנינא

6/2204-6970204054-8470034י "צפת הארהרב שבבו ניסים

5/702-6426535050-9325556ירושלים הרב אליעזרי ואקנין שאול

8602-6536663054-8422849ירושלים הרב שאולזון ווגל בצלאל

3502-6518532052-7648552ין 'ר מרוז"ירושלים האדמווולנר ברוך מיכאל

10/1808-8558840052-7686651אשדוד היסמין וינברגר אהרון יהודה



וינד מאיר יצחק
מודיעין עילית שדרות 

11יחזקאל 
08-9791397052-5979139

02-8079000052-7112952' א54קריית יערים הרב בלוך וינקלר דוד חיים

13052-7147022054-3092217פתח תקווה האורים וינשטוק יצחק

8077-7891042050-4177676בני ברק מרים הנביאה בינסקי חיים'וירז

34050-5463600050-5463600באר שבע קויפמן ולפיש שולמית

02-5861357054-7696377ירושליםוסרמן יוסף

וסרשטיין אליהו
' ג' ירושלים מעלות דפנה כנ

132/23
02-5814718054-8450590

903-5707985052-7173537בני ברק רבי חייא ורטהיימר הלל

3/708-8666529054-8414529אשדוד הצבעוני זיידה יעקב

602-9919587050-4102120בית שמש אמרי אמת זיידל אברהם מרדכי

2303-6782071054-8482071בני ברק דמשק אליעזר זילבר יצחק

1403-5708058052-7624113בני ברק אבני נזר זילבר קלמן

11/10052-4352353052-4352353ירושלים פינס זכרי שמעון

054-6632298נס ציונהזכריה ישראל

24077-5585447058-4820820ירושלים כנפי נשרים זמיר אלעד

18/12077-2007304050-4124211ו "פתח תקווה בילזנד הרב יהושע זאב

16050-4109111052-7957040בני ברק צבי זק דוד

5703-5741527052-7649994בני ברק יהודה הנשיא זקס צבי

19308-6600666050-8341718אבן שמואל חגג לימור מרים

4903-5506545054-8495555בני ברק סוקולוב חדד דורון

חדד ניסים
באר שבע אביגדור המאירי 

15/2
08-6105795050-6369638

111/1050-699576802-6517563מבשרת ציון שמעון חזן אליהו

20/1050-412671503-6769676י "אלעד רשבחממי סעדיה

2208-9762320052-5320812יואל הנביא 36בית שמש חנימוב חזקיהו

052-7866818077-5301127' ב4פתח תקווה הרב גולד חסן דוד

טבעון גיל גרשון
הקריה 1/5אשקלון יורם ורון 

האקדמית
077-2080170052-3263061

904-6820513צפת דרך החסידים טולידאנו נסים

18/39077-2181716052-6314495עכו הדקל מן דוד'טורג

22077-9630470052-8371250הרצליה הס טייכמן נדב

10003-6164657052-6519444בני ברק רבי עקיבא טרגר יצחק

02-5386184052-7145846' ב31ירושלים סורוצקין יוסף חסידים אליהו

יוסף יואב
ולטי בצלאל 'ירושלים הרב ז

22/10
02-5711142052-8613386

903-5782196050-4196040בני ברק אבני נזר יחזקאל משה

202-9974986057-7493754בית אל תאנה (מרדכי)יעקב עפר 

04-6821985052-7660456' ח7צפת ספיר יפרח שלמה מנחם

1902-9309489052-5832508אפרתה רות ישורון אריאל

5608-9961008052-7148510ם מזרח "תפרח רמבכהן אסף יעקב

7/7054-8472213ם סופר "עמנואל חתכהן ארז חן

2503-9606481050-6550711רמלה גולומב כהן בנימין

כהן הדס
נ " ד15295מצפה נטופה 

גליל תחתון
054-644533904-6782188

6/5052-764642003-9096238י "אלעד רשכהן יואל

4/4058-600013402-6451641בית שמש אחיה השילוני כהן רפאל גדליהו

08-6729727054-4411640יד בנימיןכהנא משה מרדכי

02-9936447052-6647049נ צפון יהודה"מגדל עוז דכוכבא חיה

16/303-9092855053-3192855אלעד חוני המעגל כנפו מיכאל

02-9931895אפרתהלבמור רחל

2903-5706444058-7239000בני ברק הרצוג לוי אפרים

02-9941419052-6761308מזרח בנימין. נ.חמדת דלוי נדב



1203-6196033050-5315405בני ברק צייטלין לוי נפתלי

8/302-6518264054-4639576ירושלים הרב לופיאן לוי פנחס

508-9406069052-8555423נס ציונה גאולה לוי קורין

2202-6510366054-8440980ירושלים קהתי פנחס לוין מנחם

13/1202-6518775053-3165187ירושלים הקבלן לוין פרץ

8054-8452978ף "אלעד הריליבוביץ משה

17/1208-8550477052-7627144אשדוד רבא ליברמן משה יוסף

2/15058-5781720קריית ארבע לינדר ברכה

33/4077-5015780052-8218450בני ברק עמק יזרעאל ליפש אורי מרדכי

17/602-5712470052-7612476גבעת זאב האיילות לנדי אפרים

2002-9973211054-6713883בית אל ארץ חמדה לרנר טוביה

1909-8823037נתניה יואב מהצרי אריאל

8/402-6540626052-6149669אלעד הזמיר מולה יצחק בן ציון

30054-841280903-6162803בני ברק שבטי ישראל מושקוביץ אריה

19052-2521181052-2521181שוהם תמר מושקוביץ צביה

50050-4845500050-4845500גבעת שמואל ביאליק מזרחי אהרן

מזרחי יסכה
מעלה אדומים דרך מצפה נבו 

31/3
02-5356693050-7454247

1102-5000622052-2601730ירושלים פינס מיטלמן משה

1202-6519716ירושלים הקבלן מירסקי יצחק

1302-5819712052-7120067ירושלים אחינעם מלאכי בניהו

7502-6514715054-8478344ירושלים עין יעקב מנדל יעקב

16052-763004403-5603776ו "תל אביב יפו בילמנלה אברהם מרדכי

134/204-6923954052-7157657צפת הרצל מרגוליס נחום

02-9709720050-7769800בית אלמרגוליס רבקה

22/802-9973248052-7607523בית שמש נחל שורק מרגלית אפרים

03-7532766054-2090446גמזומרקוביץ שרה

3/17050-4766211ם "אלעד רמבנגר אבשלום

7/1403-9097923057-3121232אלעד רבי יונתן בן עוזי נגר יאיר

29054-8476556054-8476556בני ברק בירנבוים נהארי טוב

נובוסלסקי ענת
רעות נחל -מכבים-מודיעין

14גלים 
08-9708149

נוטוביץ חיים דן
אלעד רבן יוחנן בן זכאי 

101/7
03-9073539050-6786114

ניסים אסתר
. נ. ד16מבשרת ציון המשלט 

הרי יהודה
02-5330880052-6091828

10050-7521751ירושלים ברגמן אליעזר ניסנבוים אורי

נקאש ינון
פתח תקווה רוזובסקי יוסף 

6/6
077-4921146057-3184531

803-6180302050-4128559בני ברק עזרא סבג עמרם

08-9942312052-7669596הנגב. נ.שובה דסגיס אברהם

703-5790114050-6500740בני ברק הרב פרדו משה סגל דב פנחס

408-9453824052-2518077רחובות עזרא סגל חיים

1102-6566624054-8428944חיפה הרב קניאל סדובסקי משה

11/303-6181249054-8439325בני ברק הראשונים סטשבסקי יואב

050-965189302-5353154נ ערבות הירדן"מצפה יריחו דסינגר עדנה

סמן טוב יואב
ביתר עילית הרבי מזוועהיל 

7/4
02-5806703052-7643186

ספרלינג יעקב אליעזר
ירושלים ויקטור ויוליוס 

608/35
02-5837204052-7678412

2902-6519690052-6678624ירושלים הקבלן עדי יעקב

10/202-6518598052-7648598ירושלים בראנד אהרון עטיה דוד

9/1308-8534732054-8439737ר מבעלז "אשדוד האדמועמוסי משה

1/4077-5242133054-8400114הרצליה זיסו עמיר יהודה



109-9555787054-8400114הרצליה זיסו עמיר שלמה

603-6185868052-7144569בני ברק וולפסון עמרני יצחק

31077-7953371052-7638888בית שמש שפת אמת ענדען ישראל

62/302-6518225054-8488225ירושלים הרב שאולזון פוסטבסקי יוסף

10810054-564098504-6096985שדה אליהו פלק מרב

08-9561279058-3223381ו" אזור ט5אשדוד בגין עליזה ון נדין'פרג

פרדמן יצחק
מודיעין עילית רבי עקיבא 

30/30
08-9743453052-7150408

10052-472221202-6222943ירושלים הלל פרדס משה

503-9242311050-4134239פתח תקווה בורוכוב פריד יואל יהודה

02-9931333052-5585866 גוש עציון6נווה דניאל פריד שרה

10054-487553609-8611843נתניה גורדון פרידמן אריה

2503-6187552050-4177781ד "בני ברק ראבפרידמן ישראל משה

04-9998006052-4775309נ משגב" ד12מורשת פריימן ענת

02-6523491057-3122033' ב20ירושלים כתב סופר פרנקל זאב

1702-6449182054-5925252ירושלים הפסגה פרץ אוריאל

20/508-8665805050-4110261אשדוד רב ינאי פרץ מאיר

7054-2213009בני ברק חברון צאהן יוסף אריה

1103-6745530050-7937292בני ברק גורדון צדוק אביחיל

404-8670342052-8767370חיפה ירושלים ציגנלאוב לאה

12054-533443803-393807ץ "ראש העין מהריצפר חנניה

052-4767379052-4767379נ ערבות הירדן"מצפה יריחו דקורמן נח

14/7057-7425649057-3142562ירושלים הרב רובין קורשון דוד

4609-8844253058-844253נתניה שפירא משה קורשון זאב

1102-9931085054-4970821אפרתה הגפן קליין יצחק

2603-6187379050-4198200בני ברק בעל שם טוב קליין מנחם

3203-6786006052-2409644בני ברק רבי עקיבא קלמן יעקב

87052-606647303-5225567תל אביב יפו בן יהודה קנול צבי

1202-6524829054-4511686ירושלים ברנט זרח קפלן יהושע

1003-6167718054-3455054בני ברק אהרונסון קרו משה יעקב

302-624548902-5820837ירושלים אופירה רבין יעקב

03-9336644054-3977335 הדר גנים5פתח תקווה נתן רבינוביץ שלמה

96077-7551366052-7635974חולון מפרץ שלמה רבני גיל

403-5797488050-4112481בני ברק אבני נזר רבר צבי

1502-5004182058-5004182ירושלים מנחת יצחק רובנוביץ ברוך

5/504-6541226054-4604005מגדל העמק דרך העמק רוזינר דהאן איילת

3/302-5725589052-7670519ביתר עילית חפץ חיים רוזן אברהם מרדכי

17/202-6221633054-4459928ם סופר "ביתר עילית חתרוזנבלום ורדית

74/803-9087977052-7635527אלעד רבי יהודה נשיא רוזנגרטן אברהם יהודה

16/403-5789692054-8404974בני ברק נתן הנביא רוזנטל יצחק שמואל

1909-7449487052-5522177רעננה אחד העם רוזנפלד דרורית

רוזנצוייג צביה
גבעתיים דרך בן גוריון דוד 

250
052-836665803-7319586

403-5241013052-6163631תל אביב יפו פראג רוט שמואל

טל ורד-רון
רעות אשר -מכבים-מודיעין

22/3
052-338894108-9703032

702-6784066054-8471607ירושלים ברוריה רחמים שמעון

03-6951899054-4501365א8באר שבע סולד הנריאטה רייטשיק דינה שרה

08-8564601052-7120333' רובע ז9/16אשדוד רבא ריינר יוחנן

9/609-7921265052-7601739עמנואל הבעל שם טוב רכטשפר יוחנן

2402-5879616054-2050791ירושלים סיון שלום שאר ישוב בועז



39077-3220302054-4500270רמת גן דרך אבא הלל שבתאי מנחם אילן

43/902-6541562054-3458345פתח תקווה טרומפלדור שהם אליהו משה

02-5711932053-3386604 כנס ב49/5ח "ירושלים הפלמשוורץ מרדכי

14077-7644047052-7170970אשדוד אור החיים שוירץ יהושע מאיר

703-6484295053-3164842תל אביב יפו הדף היומי שוירץ יהושע מאיר

16/1052-7639282ירושלים כפר עברי שחר ישראל יהושע

1603-6169846052-7170672בני ברק מלאכי שטורך יהודה אריה

86054-8450851אלעד בן זכאי שטרית יעקב

8503-6186787052-7154393בני ברק חזון איש שטרית צוריאל

1103-9730126שוהם גפן שיינין אביגיל

21/802-5800642052-7600246ביתר עילית חיי יצחק שיינין מרדכי

1302-6513723054-7466933ירושלים ברנט זרח שיינפלד ישראל

10/13077-8133337050-4146785י "נתניה לחשירזי אברהם

22202-9963229052-6444479נוקדים שלוש זיוה

054-5248036מודיעין. נ.ד, טלמון חרשהשלזינגר זימרה

2904-6987577054-6387849פתח תקווה טרומפלדור שלזינגר מרדכי צבי

608-9969133050-4120797ל "תפרח רמחשמואל עודד

3008-8574748052-7110172גן יבנה הר ציון שמעוני ציון

602-5808550054-3053558ירושלים ינאי שפירא אליהו

9503-9336020050-8877820נחלים ירדן שפירא יצחק זליג


