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 תעודת ההסמכה

 02אזור חיוג 

 סיון תשפ"א 052-7685227 02-6516527 ירושלים 3/5רח' ברנד  בן ציון שמואל אבידן 895

 סיון תשע"ח 054-8481088 02-5866079 ירושלים שכונת רמות 8/2רח' קויפמן  ישראל אדרעי 782

 אייר תשפ"ב 050-4180741 02-9919773 זנוח , ד.נ. שמשון103מושב זנוח  אלחנן אוחנה 547

 פ"גשבט תש 054-8437828 02-9990432 בית שמש 24רח' הנשיא  דוד חביב אוחנה 703

 פ"גטבת תש 052-3845185 077-9172626 ירושלים 19 רח' משה גבירצמן יצחק אוחיון 775

 טבת תש"פ 0506-735251 02-9931655 אפרת 1160ת.ד.  יוסף אורבך 678

 חשוון תשפ"ב   02-6520049 ירושלים 18רח' האדמו"ר מבויאן  יוסף אורן 514

 טבת תש"פ 052-3809908 02-5382026 ירושלים , קרית צאנז4רח' זית רענן  שמשון אייזנברגר 724

 25/14רח' חב"ד  חיים אלתר 709
ביתר 

 עילית
 תמוז תשע"ט 050-4105090 02-5808978

 חשוון תשפ"ב 052-5051523   ירושלים רמת שלמה 12/5רח' הרב ז'ולטי  ניסים באדי 665

 ניסן תש"פ 057-3185252 02-6427803 ירושלים , בית וגן11/3רח' קסוטו  עזרא בטיש 741

 אייר תשפ"א 050-4103010 02-6760022 ירושלים 11200, גילה ת.ד. 6יפה רום  משה בן אבו 410

 כסלו תשפ"ב   02-6763369 ירושלים 17רח' משעול הדקלים  יאיר בן מנחם 541

 תמוז תשע"ט 050-7784758 02-6761104 ירושלים 112רח' הרב יצחק ניסים  שמואל בן עזרא 713

 שבט תשפ"ב 054-8423496 02-9995168 בית שמש 17אוריה  רח' נחל בנימין בלויגרונד 799

 כסלו תשע"ט 057-3186410 02-5386410 ירושלים 1רח' דברי חיים  יצחק דוד ברגמן 864

 אלול תשפ"א 058-4184085 02-6514091 ירושלים 32רח' הרב יצחק ניסים  יעקב משה ברגמן 653
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 אלול תשפ"א 052-7139672 077-7862959 ירושלים 15רח' שערי תורה  מאיר ברדוגו 900

 תמוז תשפ"ג 052-8456667 02-9964254 מעלה חבר  ד.נ הר חברון דוד בר חן 652

 תמוז תש"פ 058-3235771 02-6595771 ירושלים 8אבן דנן  ברוך ברנזון 852

 אייר תש"פ 054-4484972 02-9973160 שילה 9043ת.ד:  הלל רפאל ברנר 737

 6/4מבוא הגבים  שמעון ברק 806
מעלה 

 אדומים
 אב תשפ"א 052-5950117 02-9960524

 אייר תש"פ 052-7609199 02-5711297 ירושלים 13רח' האדמו''ר מסדיגורא  אברהם גולדשטיין 885

 אלול תשפ"א 052-7617984 02-5867085 ירושלים 6/10רובין  משה גולדשטיין 452

 תמוז תשפ"א 054-6440924 02-6511719 ירושלים 2בית שערים  יהודה גיאת 630

 תמוז תש"פ 050-4101418 02-5021967 ירושלים 28האמרכלים  אהרון גרינצווייג *435

 12רח' ששת הימים  עמרם דהוקי 914
מבשרת 

 ציון
 פ"בסיון תש 054-8488555 02-5709959

 תשפ"גניסן  050-5787652 02-5384517 ירושלים 7/1חכמי לובלין  ישי דהן 621

 טבת תש"פ 054-3978395 02-5838244 נריה ד.נ מודיעין 106ת.ד  יאיר דורף 808

 7/12רח' נחל נחשון  יואל ניסים דיין 723
רמת בית 

 שמש א'
 טבת תש"פ 054-8435949 02-9998742

 שבט תשע"ט 054-6870939 02-6765734 ירושלים הר חומה 11/7רח' פיקרד  משה דנינוס 866

 ניסן תשפ"ב 052-7140040 02-5380631 ירושלים ב 9רח' נחום  שמעון דרור 753

 פ"בתמוז תש 052-4333663 02-6780253 ירושלים שכ' פת 7/26מבוא רוזנשטיין  עמרם דרעי 390

 כוכב השחר, ד.נ. מזרח בנימין צמח הירשפלד *544
כוכב 

 השחר
 אלול תשפ"א 052-3003388 02-9941874

 שאול ואקנין 375
, 34355,  ת.ד. 5/7אליעזרי הרב 

 וגן-בית
 כסלו תשפ"א 050-9325556 02-6426535 ירושלים

 כסלו תש"פ 050-7246027 077-3220473 ירושלים 13רח' נוף הרים  יהודה ווייל 880

 פ"באלול תש 050-4141000 02-5389066 ירושלים 14תורה מציון  חיים משה וייסברג *347
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 חשוון תש"פ 052-7605543   ירושלים ב' 12שד' הרצל  מנחם מנדל דב וייסברג 876

 תמוז תשע"ט 052-7693939   ירושלים 44/2רח' סולם יעקב  נחמיה וייסברג 874

 טבת תש"פ 052-7648856 02-5400082 ירושלים 41/1רח' שמעון רוקח  צבי יהודה וינברגר 310

 אלול תשע"ט 052-8308063 02-5866222 ירושלים 46/2מורגנטאו  אביעזר חברוני 436

 תשפ"גחשוון  054-5450404 02-9978454 בית אל 116ד.נ מזרח בנימין ת"ד:  גיל חברוני 836

 , כפר אדומים692ת.ד.  בן ישי חוטר *692
ד.נ. מזרח 

 בנימין
 תמוז תש"פ 050-8875554 02-5900165

 אלול תשפ"ב 050-5832772 02-6222078 ירושלים 20/15שד' הנשיא השישי  אליהו חזיזה 750

 פ"גחשון תש 052-2866606 02-9917267 בית שמש 1110/2רח' הגפן  מרדכי חייאיוב 770

 אייר תשפ"א 052-2403348 02-6516630 ירושלים , גבעת שאול18/2נג'ארה  יהודה חן 656

 10/3רבי עקיבא  דוד טהרני 661
ביתר 

 עילית
 אלול תשפ"א 050-4119007 02-5806032

 19/4רח' אש קודש  אברהם טוגרי 820
ביתר 

 עילית
 אלול תש"פ 050-4159048 02-5808069

 212/10בניין  בנימין טנא 819
קריית 

 ארבע
 אלול תש"פ 053-7797757 02-9964090

 שבט תשפ"א 052-3817065 02-5836689 ירושלים 22/6רח' שמחה הולצברג  בועז יגן 670

 חשוון תשפ"ב 054-5370620 02-5868144 ירושלים 06רמות  1/3פראוור רח' יהושע  עדיאל יזדי 758

 "פאדר תש 052-3848242 02-6518711 ירושלים 8/10שאולזון  טוב יצחק הלוי *355

 43רח' קדושת הלוי  מנחם מרדכי ישראלי 946
ביתר 

 עילית
 אב תשע"ט 053-4317709 

 אדר תשע"ט 052-4892191 02-5821996 ירושלים 61שמואל הנביא  בנימין יששכר 687

 אדר תש"פ 050-4100002 02-5821371 ירושלים 8ניסן בק  משה כהן 370

 טבת תשע"ט 052-2590725 02-6511480 ירושלים 64/4חיי טייב  מרדכי נח כהן 701

 סיוון תשפ"ב 050-5768767 077-2090191 אפרת 38רימון -, גבעת1070ת.ד.  דוד כהן 469
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 80/1רח' קדושת לוי  עובדיה כהן 803
ביתר 

 עילית
 פ"גתמוז תש 052-7646963  

 שבט תשע"ט 054-8472000 02-6259156 ירושלים 4האר"ז  משה ליפשיץ 706

 אייר תש"פ 052-7140248 02-6518732 ירושלים 8רח' הרב אגסי  דוד לניאדו 728

 אדר תשע"ט 052-7707329 02-5863415 ירושלים 32/2סולם יעקב  שמריהו לרנר 645

 אדר תשפ"ב 052-7169171 077-4661938 ירושלים 55/10הרב פרדס  ליאור מזרחי 909

 אב תשפ"א 054-4300945   ירושלים 4/14בר יוחאי  משה מזרחי 898

 אדר תשפ"ב 050-8755070 02-6510387 ירושלים 14רח' פרבשטיין  ידידיה מרדכי  מייטליס 833

 תמוז תש"פ 052-2540388 02-5868067 ירושלים 333/24רמות ג'  חיים מילר *618

 אדר תשע"ט 054-7236004   ירושלים א' 9/3רח' זנגוויל  שמואל מרציאנו 835

 פ"גניסן תש 057-3166922 02-5370495 ירושלים 10הטורים  אפרים ניסן 681

 כסלו תשפ"ב 050-6264146 02-9605759 יד בנימין 10רח' ארבל  סודי נמיר 505

 אדר תשפ"א 057-3101300 02-5828929 ירושלים 253בתי אונגרין  שלמה זלמן עהרנרייך 745

 טבת תש"פ 052-2447827 02-5661096 ירושלים 12/3חיים בג'איו  שי עובד *433

 כסלו תשפ"ב 053-3198800 072-2123624 ירושלים 13רח' הקבלן  אברהם ישעיהו פישר 685

 סיוון תשפ"א 050-8573857 077-8847799 ירושלים 36שאול אביגור  נתאי פרנקל 506

 דוד צדוק 843
רמות א'  32/8רח' הנרי מורגנטאו 

 23438ת"ד: 
 סיוון תשע"ט 050-8643753 02-5712170 ירושלים

 תמוז תש"פ 057-3100612 02-9991276 בית שמש 29/3שפת אמת  יחזקאל קיין *674

 שבט תשפ"ב 050-9744993 02-9931303 נווה דניאל 249ת.ד.  19/2אלוני ממרה  דניאל קסוביץ 905

 טבת תש"פ 050-6234104  ירושלים 22/16רח' הנשיא השישי  בן ציון קסלר 484

 אלול תשפ"א 050-4113657 02-5388348 ירושלים 7אלקנה  אריה יהודה קריצלר 311
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 6דברי חיים  אהרן קרמר 682
ביתר 

 עילית
 תשפ"גניסן  052-7156889 02-5806910

 אייל רבין 609
ת.ד:  128/24מעלות דפנה 

18617 
 שבט תשע"ט 052-2863993 02-5401110 ירושלים

 אייר תש"פ 0544-621728 02-6522686 ירושלים 60אגסי  אהרון מרדכי רבינוביץ 400

 אלול תשפ"א 050-4194172 02-5002971 ירושלים 15/1רח' מנחת יצחק  ברוך רובנוביץ 677

 אדר תש"פ 052-7659532 02-9916950 בית שמש 4/10רח' נחל זוהר  עופר רודה 732

 98/2מצפה נבו  יהונתן רזיאל 672
מעלה 

 אדומים
 סיוון תשפ"ב 054-4959771 077-3353795

 חשוון תשפ"ב 054-8471607 02-6784066 ירושלים 7רח' ברוריה  שמעון רחמים 449

 15/4רח' חיי יצחק  רפאל רייטן 868
ביתר 

 עילית
 אדר תשע"ט 050-4183877 02-5804350

 אב תשע"ח 054-8436805 02-5400805 ירושלים 5/18שמואל הנביא  תמיר שדה 807

 אייר תשע"ט 050-7476920 02-5816903 ירושלים 3רח' פולנסקי  ישראל שווארץ 710

 30רח' ריב"ל  יחיאל שטרן 715
רמת בית 

 שמש
 אלול תשפ"א 054-8312105 02-9911729

 אייר תשפ"ב 057-3111515 02-9921369 בית שמש 9/4רח' יוחנן בן זכאי  אלדד שיטרית 781

 31/5בנין  1449ת.ד.  צבי שפק 521
קרית 

 ארבע
 סיוון תשפ"א 054-6832602 02-9963170

 38/4נחל עין גדי  רון שר 693
רמת בית 

 שמש
 אלול תשע"ח 054-7205073 02-9995078

 תמוז תשע"ט 052-7614174 02-5389315 ירושלים 6שרי ישראל  מרדכי ששון *15

 03אזור חיוג 

 אייר תשפ"ג 050-4114008 03-5784314 בני ברק 14רח' רבנו בחיי  יחזקאל אברוצקי 787

 סיוון תשע"ט 052-2586117 03-5788378 בני ברק 3רח' ראב"ד  רועי אדרי 712

 אלעד 38רח' שמעון בן שטח  ראובן אונגר 1
  

 טטבת תשע"  054-3030927

 חשוון תשפ"א 050-4111802 03-5603228 תל אביב 8רח' פיארברג  אהרון רון איילון הירש  888
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 ההסמכהתעודת 

 אייר תשפ"ב 052-2955822 03-5581884 חולון 53/3מפרץ שלמה  אורן אליהו 472

 אלול תשע"ט 050-5332552 03-5349225 גני תקוה 27/9עין שמש  נוף סביון, סימטת פנחס אלקובי *616

 9/2רח' מורשת ישראל  מרדכי אורי אנגלמן 744
ראשון 

 לציון
 אדר תשפ"א 054-4523058 03-6164091

 76רח' ששת הימים  אלישיב אנסבכר 872
רמת 

 השרון
 סיוון תשע"ט 052-7710530 03-5496360

 טאלול תשע" 052-2547266 03-6186924 ברקבני  6ברסלב  יהושע שלגא 312

 אדר תשפ"ג 052-7833277  תל אביב 71רח' מאז"ה  אהרון ירון בורשטין 904

 תמוז תשע"ט 058-5138770 03-9603638 בית דגן  34רח' השרון  גיא בן אור 942

 פ"בסיון תש 054-4765149 052-7656296 חולון 3רח' סמטת רוזמרין  יעקב בן משה 529

 אדר תש"פ 054-5770002 050-4199789 בני ברק 15רח' הרב זוננפלד  חיים בנימין 738

 שבט תשפ"ב 050-4146471 03-9307280 פתח תקווה 30רח' אחד העם  אהרון ברגר 908

 אדר תשפ"ב 077-7292692 03-5786891 בני ברק 47רח' יהודה הנשיא  אליהו ברנדייס 831

 ניסן תשפ"ב 052-7617489 03-6749929 בני ברק 26רח' זוננפלד  יצחק אברהם ברנשטיין 512

 שבט תשפ"א 052-7600761 03-6775478 בני ברק 35מתתיהו  משה אהרון גולומבק 648

 פ"באייר תש 054-4280770 03-9606399 כפר חב"ד 870, ת.ד. 451בית  אברהם גינדי הכהן 718

 חשון תשע"ט 050-8564444 03-5706401 בני ברק 6רח' מהר"ל  אליעזר גיספן 794

 אלול תשפ"א 052-7650348 03-6199471 בני ברק 46עזרא  דוד שלמה גלבר 696

 תמוז תשע"ח 052-7617990 03-9322326 אלעד 11/4רח' רבינו בחיי  יואל גלבר 927

 אדר תש"פ 052-8428721 03-6778584 רמת גן 40/1הרב לוין  דוד דדון 815

 טבת תשע"ט 050-3933392 03-6780372 בני ברק 9/15רח' בירנבוים  יוסף דנון 702

 שבט תש"פ 052-7682605 077-9523417 רמת גן 34חיבת ציון  יעקב דרזי 642

 תמוז תשע"ט 050-4134103 03-9095884 אלעד 31/1רח' רבי יהודה הנשיא  יוסף יהושע היימן 941
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 כסלו תש"פ 050-4151000 03-9091004 פתח תקוה 19בן אליעזר  חגי וייס 722

 חשוון תשפ"א 050-9217650 03-9217650 פתח תקוה 4רח' קידר  דוד ולד 757

 אדר תשע"ט 054-8470773 03-9170292 חריש  29/3ספיר רח'  אשר זגדון 789

 אייר תשפ"ב 052-6407476 03-5708440 בני ברק 11הרצוג  אברהם חיים 535

 חשוון תשפ"ב 054-7741118 03-5709696 בני ברק 39בר אילן רח'  יוסף חממי 751

 סיוון תשפ"ב 052-7644015 03-5790861 בני ברק 3רח' חברון  יעקב זאב חסידה 841

 אייר תשפ"א 050-4122989 03-6776230 בני ברק 24גיבורי ישראל  שמעון טייטלבוים *403

 טבת תש"פ 050-4128823 03-6193949 בני ברק 15רח' קדושת יום טוב  יעקב יוזף 810

 אב תשפ"א 050-4111190   פתח תקווה 7דניאל ליפשיץ רח'  משה יומטוביאן 899

 אדר תשע"ט 052-2789666 03-6198177 בני ברק 20רח' ברויאר  יחזקאל יחזקאל 766

 תשפ"בניסן  054-8436213 03-6765928 בני ברק 22רח' גיבורי ישראל  מקבציאל יחזקאל 762

 תמוז תשפ"ג 052-7676659 03-6870040 תל אביב 13/5רח' כוכבי יצחק  דרור יפרח 916

 אדר תשפ"ב 050-6525570 03-9302368 פתח תקוה 27הרצוג  חנניה כהן 532

 7רח' ניו ג'רסי  חנן כוחונובסקי 714
ראשון 

 לציון
 תמוז תשע"ט 052-2681782 03-9618874

 תמוז תשפ"א 050-4162412 03-5745128 בני ברק 5שלמה הכהן  יוסף יהודה כורי/גורי 548

 טבת תשע"ט 050-4135647   בני ברק 6/4ביאליק רח'  חיים יצחק לוינזון 700

 ניסן תשפ"ג 052-2311218 03-5348876 רמת גן 24ספיר  מיכאל ליסון 708

 סיוון תשפ"ב 052-7615088 03-9160842 אלעד 83רח' בן זכאי  שלמה זלמן לנדאו 749

 אדר תש"פ 050-4191929   גני תקווה 65רח' הרי יהודה  שלמה מחלוף 828

 פ"אטבת תש 050-4119000 03-6769702 ברק-בני 32חיים -אמרי שלמה מחפוד 344

 אייר תשפ"ג 054-8481747  בני ברק  11/3רח' נורדאו  יהודה מחפוד 892
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 ההסמכהתעודת 

 33הרב קוק  אסא דוד מלאכי 481
רמת 

 השרון
 ניסן תשפ"א 050-5341737 03-5407304

 תמוז תש"פ 050-4144735 03-5789523 בני ברק 5רח' סימטת אזר  חיים שלמה מצרפי 786

 כסלו תשפ"ב 054-8474232 03-6194766 בני ברק א'20רח' השלושה  עמירם נחשוני 619

 טבת תשפ"א 050-8844791 03-5038283 חולון 25רח' תמר  אליהו סולמני 760

 אייר תש"פ 050-4114166 03-5560954 חולון 27/7רח' קרית שמונה  אברהם סמאורה 884

 אייר תשפ"א 052-7637736 03-9091117 פתח תקוה 53/8רח' ר' יהודה הנשיא  שלום סעדיה 748

 אלול תשפ"א 050-7944597 03-9021214 ראש העין 8/1עליית הנוער  דוד עוזני 651

 60מאירוביץ  אליעזר עמוס *343
ראשון 

 לציון
 ניסן תשפ"א 050-5213551 03-9670044

 פ"באייר תש 052-8308841 03-9325821 אלעד 36/1שמאי  שמואל עמרוסי 633

 תשרי תשע"ט 052-7617825 03-9340303 פתח תקוה 3רמח"ל רח'  נתנאל פיטוסי 800

 סיוון תש"פ 054-6389446 03-5700672 בני ברק 2רח' דון יוסף נשיא  יוסף פינץ )פינצי( 298

 שפ"גסיון ת 050-4129312 03-5706019 בני ברק 13הרב הירש  לוי פנחסי 534

 סיון תשפ"א 052-6467451 03-9072223 אלעד 5/6רח' רמב"ם  מנחם צדוק 483

 כסלו תשפ"ב 052-2551722 03-6779793 רמת גן 11היסמין  משה צפר 434

 תמוז תש"פ 054-3199160 054-9169294 בת ים 76החשמונאים רח'  יעקב קדוש 739

 תמוז תשפ"ב 052-7658551 03-5796221 בני ברק 13נועם אלימלך  אברהם קוגל 605

 טבת תש"פ 053-3121880 03-6191959 בני ברק 3האדמו"ר מספינקא  שלמה קלמן 809

 ניסן תשע"ט 057-3157951 03-5795159 בני ברק 11רח' הרב שמואל רוזובסקי  א. פנחס רוטרמן 297

 שבט תשפ"א 054-8456780 03-5033203 חולון 14הצנחנים  שלמה שוחט *443

 שבט תש"פ 057-7347710 03-5514971 בת ים 16/7רח' אנה פרנק  ברוך שחר 727

 תמוז תש"פ 054-8448004 03-5741061 בני ברק 25דמשק אליעזר  מרדכי שטרן 488
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 ניסן תשע"ח 050-4123185 03-6163119 בני ברק 16רח' הרב פארדו  אהרון יצחק שטרן 763

 תמוז תש"פ 050-5868770 03-5742525 בני ברק 4בירנבוים  יעקב שכטר *479

 אלול תשע"ט 052-3510205 03-9097965 אלעד 9/5בעלי התוספות  ברוך שמאלוב 717

 34רח' סיני  זאב שנקמן 826
רמת 

 השרון
 אדר תשפ"א 054-4475617 03-5475295

 טבת תשפ"א 050-4118046 03-9086668 אלעד 83/2רח' יהודה הנשיא  אלמוג שפירא 788

 8/18רח' הציפורן  אביב תשובה 937
ראשון 

 לציון
 תמוז תשע"ט 050-4199813 050-4199814

 04אזור חיוג 

 אלול תשפ"ב 050-5264080 04-8756178 קרית ים 15ליהמן  יוסף אברקי 520

 אלול תשע"ח 054-8119546  חיפה ק.שמואל 21/3רח' הפוסקים  יונתן אברקי 928

 שפ"גתתמוז  052-2319263 04-8436502 קרית אתא 13/16רח' ירושלים  יוסף אזרד 627

 65כפר הרוא"ה ת.ד:  יהודה אטיאס 448
כפר 

 הרוא"ה
 טבת תשפ"ב 052-2415615 04-6366997

 אלול תשע"ח 050-5603056 04-8640442 חיפה 68פבזנר  מאיר אמסלם *432

 ניסן תשפ"ב 052-7130501 04-6584234 בית שאן 20רח' רימון  אברהם אסולין 522

 כסלו תשפ"ב 050-9107709 077-5008770 חדרה , בית אליעזר1/1וולפברג  אליהו אסולין *415

 אדר תשפ"ב 050-8733084 04-6715210 נהריה 12רח' קפלן  יאיר אסולין 838

 כסלו תש"פ 050-2489825 04-9924370 נהריה 12רח' קפלן  יעקב אסולין 450

 חשוון תשע"ט 054-8490897 04-6218175 חדרה  5252ה' ת"ד  5רח' חטיבת הראל  יהונתן אפרתי 863

 38955 שלמה בולוויק 780
כפר 

 הרא"ה
 סיוון תש"פ 052-3581051 04-6301591

 אדר תש"פ 050-8686090 04-8440010 קריית אתא 55/2רח' אביגדור עשת  מאיר ביטון *431

 חאלול תשע" 052-5913322 04-9847878 רכסים 6005, ת.ד. 3תאנה  בן ציון בלויגרונד *240

 תשפ"ג כסלו 050-4144790 04-6361824 אור עקיבא 4יהודה אטלס  יוסף בלנרו 847
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 ההסמכהתעודת 

 אלול תשע"ח 050-7891497 04-6225646 חדרה א'/19חובבי ציון  אריה בן חמו 686

 ניסן תשע"ט 050-4109367 04-6973165 צפת 4756ת.ד:  56רח' יפה נוף  וידאל בן שושן 711

 טבת תשע"ט 050-4112582 04-6971274 צפת 7/33צה"ל  נפתלי גבאי 634

 אדר תש"פ 052-8478301 04-9873041 כרמיאל 23/6שד' בית הכרם  אליהו גרציאני 733

 כסלו תש"פ 052-7644745 04-8529711 רכסים 35רימונים  אדיר דרעי 644

 פ"בתמוז תש 057-3131508 04-8672503 חיפה 9השילוח  טוביה האוסמן 612

 תמוז תשע"ט 050-4150343  רכסים 8052ת.ד  משה וינשטיין 943

 אדר תש"פ 052-5868707 04-8239557 חיפה 53רח' הגליל  אשר ולדמן 814

 כסלו תש"פ 052-2473918 04-8239557 חיפה 53רח' הגליל  אריה ולדמן 742

 טאלול תשע" 050-5592525 04-6722047 טבריה ב'/21טבור הארץ  אברהם ועקנין *220

 דישוןמושב  שמעון ועקנין 705
ד.נ. גליל 

 עליון
 אדר תשע"ט 050-7623391 04-6940942

 4רח' הגבעה  יעקב איסר זכרי 897
נצרת 

 עילית
 אב תשפ"א 052-4825156  

 שבט תשע"ט 052-5186262 04-6522725 עפולה 9/4רח ורדה  יהודה חודדה 865

 9דרך קרית עמל  דוד חכם 2/296
קרית 

 טבעון
 תשפ"ב שבט 052-4494987 04-9835131

 טבת תשפ"ב   04-9842170 עתלית 3הסלע  יעקב שלום טויב 353

 שמואל כובאני 655
, ת.ד. 829/9שכונת רמת צבי 

3821 
 סיוון תש"פ 050-4170280 04-6398524 זכרון יעקב

 כסלו תשפ"א 050-4136169 04-8625703 חיפה 1/30עקיבא  שמעון כחלון 519

 ניסן תשפ"ג 052-3698078 072-2368157 חיפה 9/1 רח' משה חיים שפירא דב לוגסי 650

 אייר תש"פ 050-4104267 04-6396074 זכרון יעקב 3078, ת.ד. 3/1חזון איש  צפניה לוי 639

 24/15ריה"ל  שלום לוי 691
קרית 

 שמונה
 כסלו תשע"ט 052-2854846 04-6959405

 סיוון תש"פ 050-4421402 04-6962233 קצרין 10תדהר  יוסף שמעון לוי *496
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תום תוקף 

 ההסמכהתעודת 

 אלול תשפ"א 050-4129063 04-6970865 צפת 4/36קרית מאור חיים  אליעזר ליברמן 451

 פ"באלול תש 052-3780600 050-6000543 קרית אתא א' 22רח' רותם  איתן לירן 474

 מ.א זבולון 42מורשת השילוח  יעקב מור יוסף 802
דואר כפר 

 המכבי
 תש"פחשוון  054-2600880 04-8478134

 סיוון תשע"ט 052-2827363 04-9575492 מעלות 4/1רח' יסמין  יעקב מלכה 871

 אדר תשע"ט 054-5508287 04-6602638 רמת הגולן מושב נוב אורי סדן 853

 חשוון תשפ"א 052-6991254 04-6821662 צפת , מנחם בגין10/2מצפה האגם  דב צבי סוקולוביץ 752

 נטופהמצפה  מיכאל אלדד פואה 948
מצפה 

 נטופה
 אב תשע"ט 052-4202884 077-4448311

 אייר תשפ"ג 050-4123409   כרמיאל 6/6רח' משעול נורית  יעקב ישראל פולק 917

 י. שלמה פרקש 623
, רמת 6/8רח' אהבת ישראל 

 ויזניץ
 שבט תשפ"א 052-7621010 04-8665888 חיפה

 תמוז תש"פ 050-8760987 077-2007700 צפת 5732ת.ד  235/11רח' כנען  גדעון קיי *659

 אדר תש"פ 052-2257553 04-6373357 פרדס חנה 1008ת.ד   3/7דביר  יוסף קורנט 647

 8/5' רמת יזרעאל רח שלמה קסוס 827
מגדל 

 העמק
 אדר תשפ"א 050-2667995  

 ניסן תשפ"ב 054-8484129 04-6922596 צפת 13קרית ברסלב  נחמן קעניג 764

 תמוז תשע"ט 052-7686384 058-3286384 צפת 4/13רח' צה"ל  שמעון קניג 941

 ניסן תשפ"א 050-4101477 04-6974086 צפת 119, ת.ד. 51רח' י"א מס'  אברהם יוסף שבאבו 393

 9/1יהודה הלוי  שמעון שושן 389
קרית 

 שמונה
 ניסן תשפ"ג 052-4506661 04-6941824

 חשוון תשע"ט 052-7160413  טבריה 713רח' ירושלים  יעקב שמעיה 929

 ניסן תשע"ח 052-2305865 04-9998970 מורשת ד.נ. משגב13מורשת,  השילוח  דוד יוסף שפיץ 430

 08אזור חיוג 

 טבת תשפ"ב 055-6649089 08-8585815 זרחיה , ד.נ. לכיש צפון84מושב זרחיה  אשר יעקב אבידן 478

 אלול תשע"ט 050-4146956 08-9948434 נתיבות 314ת"ד:  1/4רח' קהילות יעקב  רון אל אהרון 844
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תום תוקף 

 ההסמכהתעודת 

 חשוון תשפ"ג 053-6245616  אשדוד 2/5רח' אברהם שפירא  מיכאל אזנקוט 441

 חשוון תשפ"ג 053-7399950 08-6551166 דימונה  5רח' איירין סלא  שלום אלון 503

 תמוז תשפ"ב 050-4146661 08-8523006 אשדוד 3/2יד איתמר  יעקב אמסלם 611

 אדר תשפ"ג 054-4713756 08-9435622 יבנה 9/12האורן רח'  אברהם אשטמקר 425

 חשוון תשפ"ב 057-3144555 08-8645951 אשדוד 1/16רבא  אברהם מרדכי אשלג 499

 105אבן שמואל  מרדכי בוחבוט 4200
אבן 

 שמואל
 תמוז תש"פ 052-3471033 08-6889461

 תמוז תשע"ט 052-6883368 052-7610896 אשדוד 12החיד"א רח'  יצחק ארז בוחבוט 798

 טבת תשע"ט 052-3846817 08-6573323 דימונה 1/42רח' חטיבת גולני  רפאל בוסקילה 632

 אלול תש"פ 054-7770962 077-7009804 באר שבע 117/5רח' ביאליק  אליהו ביטון 821

 תמוז תשע"ט 054-8401801  אשדוד 33/18רח' האדמו"ר מבעלז  יורם ביטון 938

 אייר תשע"ח 052-6667301   יד בנימין 9רח' עגור  מיכאל בן אקון 924

 2/1משה שרת  יוסף בן דוד 663
קרית 

 עקרון
 חשוון תשפ"ב 0542581612 08-9414997

 סיוון תשפ"ג 052-3556829 077-3008561 מודיעין 8דירה  15נחל זוהר  מיכאל בן שלמה 783

 אדר תשע"ט 050-6868873 08-9941596 נתיבות 1020/1ילדי אוסלו  ישראל בן לולו 204

 כסלו תשפ"ב 050-5207457 08-8555004 אשדוד 14הגולשים  דוד בן מנחם 296

 78דוד בן גוריון  יגאל בנימין 538
קרית 

 מלאכי
 אלול תש"פ 050-4154746 08-8582723

 78דוד בן גוריון  מנחם בנימין 537
קרית 

 מלאכי
 אלול תש"פ 050-4105557 08-8582723

 טבת תש"פ 054-5236835 08-8585576 בני דקלים מזרח לכיש 28רח' יפה נוף  רוני יהודה בקשי 475

 חיים בר און 395
, חשמונאים, ד.נ. 27רמב"ם 

 מודיעין
 אלול תשפ"א 050-8455027 08-9264820 חשמונאים

 תמוז תשפ"א 050-8883200 08-9230172 לוד 350ת.ד.  2שייטת  ניסים בריח 613

 טבת תשפ"א 050-4107625 08-8559407 אשדוד 14/5רח' חנה סנש  יצחק גבאי 891



 
 

 םמשרדית להסמכה ולפיקוח על המוהלינהוועדה הבי
 

 *      -מוהל מומחה מסומן ב₪.   1500מוהל מומחה: ₪  1000תעריף מומלץ לברית: מוהל מוסמך:  
 לבריאות בנכם אנו ממליצים על בחירת מוהל מוסמך ע"י הוועדה להסמכה ולפיקוח על המוהלים

 
 רשימת מוהלים ארצית

 28/08/2018 תאריך עדכון אחרון:

 
 

 
 מחלקת בריתות הרבנות הראשית לישראל

 02-5000278פקס:  ,02-5313141/2, טל: 9446759מיקוד  36016ירושלים, ת.ד,  5רח' אהליאב 

 5 Aholiav St., Jeruslem  ,P.O.B 36016 ,tel: 5313141/2-02  ,fax : 5000278-02  

E-mail: orita@rab.gov.il 

מס' 

 אישור
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תום תוקף 
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 טבת תשפ"א 054-2430775 054-8486866 לוד 2/9לאה גולדברג  אליהו אלירן גבסו  881

 סיוון תשפ"ב 050-2201786 08-6813031 קרית גת 17האשכולית  שמעון גואטה 539

 שבט תשפ"א 050-4140667 08-9941694 נתיבות 8348, ת.ד. 18שפתי חיים  יונתן גיטלר 622

 כסלו תש"פ 054-6510047 077-7510046 מודיעין 4/45מגדל ים  רון גלעד 721

 שבט תשפ"א 052-6660999 08-9453998 רחובות 10מנוחה ונחלה  יהודה גמליאל 673

 יצחק גרינשטיין 777
אחוזת  36/25רח' רבי עקיבא 

 ברכפלד

מודיעין 

 עילית
 תשפ"גאדר  053-3197620 08-9762956

 כסלו תשפ"ב 052-2886312 08-6722431 אשקלון 2047/1חננאל  לוי דהרי 543

 אלול תשע"ט 050-5686212 08-9208949 רמלה א' 12רח' חיים לנדאו  אברהם דיין 778

 תמוז תשע"ח 050-4211707 08-6896777 מושב זוהר 13 חבל לכיש מושב זוהר דוד דרשן 690

 אב תשע"ט 050-7201979 08-6334943 אילת 2רח' נחל עמרם  יאיר הדאיה 860

 19/10רח' רבי עקיבא  בנימין הולנד 930
מודיעין 

 עילית
 חשוון תשע"ט 050-4159795 08-9298380

 אלול תש"פ 052-3302352 08-8574638 גן יבנה 59, ת.ד. 2רח' הגאולה  דוד הכהן 720

 ניסן תשפ"א 050-5485359 08-8574695 גן יבנה 30רח' השופטים  ציון הכהן 669

 תמוז תש"פ 050-9677732 08-9450547 רחובות 66רמב"ם  יחיאל נחום הלוי 636

 כסלו תשפ"א 050-5392012 08-9467487 רחובות 2דוד אלעזר  נחמיה הלוי )כועי( 407

 3/3רח' קהילות יעקב  בן ציון מאיר הרוני נגר 939
מודיעין 

 עילית
 תמוז תשע"ט 052-7645608 08-9285780

 תמוז תשע"ח 052-7606865   אופקים 9הרב אלעזר אבוחצירא רח'  מרדכי ויסנשטרן 925

 106ת"ד  25רח' דרור  שמעון זיוי 307
קרית 

 מלאכי
 טבת תש"פ 052-2446748 08-8581186

 14רח' ריטב"א  מרדכי חזקיהו  933
מודיעין 

 עילית
 כסלו תשע"ט 054-4588510 

 טבת תשפ"ב 054-7863736 08-8668129 אשדוד אזור ח' 1רח' סחלב  אברהם חטואל 774

 ניסן תשפ"א 050-5300736 08-6237621 שבע-באר 149/8ביאליק  יהודה חכים 316
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 אלול תש"פ 054-8431007   באר שבע 22/3רח' בעלי התוספות  לוי חיימוב 628

 אייר תשפ"ב 052-2708534 08-6413979 באר שבע 18ארץ חמדה  יורם חלפון 530

 כסלו תשע"ט 050-6077818  לוד 11/15רח' סנש חנה  אוריאל טלקר 932

 אייר תשע"ט 052-2544622 08-9491795 רחובות 54עזרא  יעקב טראב 679

  159/2רח' בר יהודה  יעקב יפרח 371
קרית 

 מלאכי
 ניסן תשפ"ב 052-2421577 08-8583372

 כסלו תשפ"א 050-4100101 08-9457544 רחובות 1276ב' ת.ד. 36/19עזרא  אליהו ירט 424

 ניסן תשפ"א 052-7667638   קרית גת 2/4רח' משעול התנין  ראובן ישראל 829

 4אחד העם  אביחי יששכר 615
קרית 

 עקרון
 תמוז תשפ"א 050-4130321  08-9418005

 חשוון תש"פ 050-6277716 08-9380283 נס ציונה 8רח' הבאר  אורן כהן 822

 13/9רח' רשב"י  חיים יעקב כהן 851
מודיעין 

 עילית
 כסלו תשפ"ג 052-7698888 08-9298892

 כסלו תשפ"ב 054-7823230 0776161506 בני דקלים 3רח' כיסופים  שלמה כהן דורס 528

 תשפ"אטבת  057-3126760 08-6751888 אשקלון 25/4רח' ההסתדרות  אברהם יעקב לוי 883

 אייר תשפ"ב 050-5323688 08-6751888 אשקלון 33דולב  אליהו לוי 4522

 אדר תשע"ט 054-7775723   ניצן 285ת"ד  אליהו לוטטי 859

 תמוז תפ"ג 054-8097717 08-9410514 רחובות 14רח' יעקב מדהלה  יעקב מועלם 494

 חשוון תשפ"ב 050-5877140 08-9250835 רמלה 6/14וילנא  אריה מטודי 87

 פ"בתמוז תש 050-8243526 08-6595378 ערד 55/1הקנאים  אליצור בעז מימון 845

 חשוון תשע"ט 050-8122012 08-9246729 רמלה 19/2רח' גטו ורשה  אריאל מלייב 793

 אייר תשפ"א 050-6735515 08-8594339 יד בנימין 11רח' הראל  אייל מלמד 516

 4/32רשב"י רחוב  יעקב מרציאנו 729
מודיעין 

 עילית
 אדר תש"פ 054-8418844 08-9743410

 90ד.נ שדה גת ת"ד:  גלעד משה חייט 839
מושב 

 זבדיאל
 אדר תשפ"ב 050-4113636 08-8506082
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 טחשוון תשע" 050-5534738 08-9450242 רחובות 12רח' יוסף משולם  עמנואל משולם 447

 סיוון תש"פ 052-2915997 08-6278244 באר שבע 23/4מונטיפיורי  יצחק נגר 542

 אדר תשפ"ג 050-4146159 08-9492579 רחובות 15068ת"ד  יואל נחמנסון 857

 אייר תשפ"ב 052-8136808 08-9240707 מודיעין 101/2ישוב נחליאל  חיים נעמן 861

 תמוז תשע"ט 052-8977777 050-6286109 באר שבע 60/51יוהנה זבוטינסקי  אורי סבח 796

 תמוז תשע"ח 054-5502315 08-6432007 באר שבע 37/4רח' רבי עקיבא  רונן סוירי 779

 תמוז תשפ"ב 050-4100258 050-4123553 אשדוד 5/9רח' בעל הנס  יאיר סטמקר 911

 , נוף אילון ב'53אריאל  חננאל סרי 428
ד.נ. 

 שמשון
 טבת תשפ"ב 054-7774503 08-9790616

 ניסן תשפ"א 050-4129879 08-9450532 רחובות 24/8עזרא  יעקב עובד 545

 תמוז תשע"ט 052-7158933 08-9450532 רחובות ב' 56עזרא  יצחק עובד 944

 אדר תשפ"ב 050-4680100 08-9330190 יבנה 7/25רח' החרמון  עופר עקיבא 840

 תש"פסיוון  052-7644267 08-9961389 אופקים 53/3רח' יוסף קארו  ראובן יוסף פילו 631

 ניסן תשפ"א 052-2579022 08-9455405 רחובות 2רח' מנדלי  מנחם פליישמן *337

 כסלו תשפ"ב 052-2507703   08-9714249 מודיעין 54רח' יוסף  איתן צדוק 303

 תמוז תשפ"ב 054-4664914 08-9421951 יד בנימין 7כחל  אשר צנעני 606

 103/31נתיבות המשפט  אריה לייב קורול 680
מודיעין 

 עילית
 "גפניסן תש 052-3564048 08-9743546

 13/10רח' ויצמן  אברהם אבא קורנט 894
קרית 

 מלאכי
 סיון תשפ"א 054-6761105 08-8502057

 חשוון תשע"ט 052-7634515 08-9965774 אופקים 1516/17רח' בן איש חי  משולם קסל 862

 אדר תשע"ט 054-7586619  טלמון חרשה ישוב טלמון אורי נתנאל קרישנבוים 934

 תשפ"גשבט  052-2403134 08-9206188 אלעד 4/11רח' יוסף בן קיסמא  זבולון רבייב 667

 פ"בתמוז תש 057-3185350 08-8525285 אשדוד , רובע ג'6/2מבצע חורב  משה רז )רזמינסקי( 467



 
 

 םמשרדית להסמכה ולפיקוח על המוהלינהוועדה הבי
 

 *      -מוהל מומחה מסומן ב₪.   1500מוהל מומחה: ₪  1000תעריף מומלץ לברית: מוהל מוסמך:  
 לבריאות בנכם אנו ממליצים על בחירת מוהל מוסמך ע"י הוועדה להסמכה ולפיקוח על המוהלים

 
 רשימת מוהלים ארצית

 28/08/2018 תאריך עדכון אחרון:

 
 

 
 מחלקת בריתות הרבנות הראשית לישראל

 02-5000278פקס:  ,02-5313141/2, טל: 9446759מיקוד  36016ירושלים, ת.ד,  5רח' אהליאב 

 5 Aholiav St., Jeruslem  ,P.O.B 36016 ,tel: 5313141/2-02  ,fax : 5000278-02  

E-mail: orita@rab.gov.il 

מס' 

 אישור
 סלולרי טלפון עיר כתובת שם פרטי שם משפחה

תום תוקף 

 ההסמכהתעודת 

 תשפ"בחשוון  052-8641130 08-9762355 חשמונאים 45התירוש  משה שוורץ 768

 אדר תשע"ט 052-2789500 08-9281988 לוד 64רח' סן מרטין  יהודה שושן 935

 רח' נודע ביהודה חיים שחטר 697
מודיעין 

 עילית
 תמוז תשע"ט 057-3140030 08-9740029

 15/1רח' מסילת יוסף  נתן שטרנהל 730
מודיעין 

 עילית
 אדר תשפ"ב 057-3143348 08-9743348

 אייר תש"פ 050-5323909 08-6589189 ירוחם .746/10ההגנה  ציון שיטרית *416

 שבט תשפ"ג 054-5610551 08-6595285 מצפה רמון 16/8רח' עין שחק  דרור שילה 907

 פ"גתששבט  054-5966667 08-6612345 שדרות 1052ת.ד:  1/6יצחק שדה  ידיד ציון שימשי 626

 401ד.נ. שמשון ת.ד.  נפתלי שלמה 515
בית 

 חשמונאי
 תמוז תשפ"א 052-2674296 077-3255711

 אדר תשפ"ג 053-3140920 08-9956455 ערד 30/5רח' אתרוג  צבי חיים שקול 507

 כסלו תשע"ט 050-4943456 08-8673109 גן יבנה 12רח' דרך קנדה  יהודה שקיר 629

 תשע"טאב  052-6931092  רחובות 3/6רח' סימטת נחמני מרדכי  איתמר שרעבי 947

 תמוז תש"פ 054-9789400 08-9436228 יבנה 6הנשיאים  עתניאל אופיר שרעבי *423

 כסלו תש"פ 050-5201335 08-9458463 רחובות 33דוד ישראל  מרדכי שרעבי *334

 09אזור חיוג 

 תמוז תשפ"ב 052-2349101 09-7441827 כפר סבא 5רמב"ם  גבריאל אהרון 608

 שבט תשע"ט 052-2357200 09-8911177 אבן יהודה 2352, ת.ד. 2 השיקמה אהרון בדיחי 704

 ניסן תשע"ט 054-5472326 09-7440759 הוד השרון 17רח' הכהנים  נפתלי בלוך 870

 אלול תשע"ט 052-3229515 09-8940508 אבני חפץ 15גינת אגוז  מאיר בלחסן 719

 אב תשע"ט 052-7663171  עמנואל 28/7רח' בית ישראל  יהושע גוטסמן 945

 טבת תשפ"ב 050-4065464 09-7463897 רעננה א'10רח' דוד אלעזר  שלמה ג'קסון 420

 8רח' הקנה  אמיר גרתי 936
שבי 

 שומרון
 אייר תשע"ט 054-2375333 09-8336245
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 טבת תשפ"ב 054-8444083 09-8650366 נתניה , דורה33יחזקאל  אליהו דוך 525

 כסלו תשפ"ב 050-5506170 09-7664426 אלעד 20/5רח' עובדיה מברטנורא  דודשמואל  זייבלד 366

 פ"גתמוז תש 052-7686886   הרצליה 70/3רח' העצמאות  תם חמו 926

 אדר תשע"ט 052-7656813 09-8990811 קדימה 10רח' רמז  משה מרדכי טוביאס 282

 כסלו תשע"ט 054-8499491 09-8359918 נתניה 28רח' ישעיהו  איתי יצחק 931

 חשוון תש"פ 052-2505035   נתניה 12/2רח' האר"י  איתן כהן 878

 ניסן תשע"ט 052-8565422 09-9559890 הרצליה 6רח' הטייסים  שלמה מהלא 736

 אדר תשפ"ג 054-5522276 09-8611584 נתניה 19רח' יואב  שמעון מהצרי הלוי 404

 אייר תש"פ 050-6246780 09-8872887 נתניה 21רח' רד"ק  רחמים סילם 735

 שבט תש"פ 057-3593051 09-7716310 רעננה 15, שיכון רסקו 15ישראל נג'רא  ציון עראקי 351

 טבת תש"פ 050-6455405 09-8820566 נתניה 19/3רבי עקיבא  משה עשרי 4050

 תשרי תש"פ 052-3695100 09-8338154 נתניה 19/6שלמה המלך  אליהו אלן ריאחי 666

 אייר תשפ"ג 050-3967775   כפר יונה 7513ת.ד  26רח' נחל זוויתן  דור יצחק רביזדה 919

 בנימין שר 813
ב'  קרית  13רח' רבי טרפון 

 צ'אנס
 טבת תש"פ 054-8483940 09-8331150 נתניה


