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 יום ראשון יח' שבט תשע"ד

 2014ינואר  11

 14//32סימוכין: שוטף 

 לכבוד,
 מנהלי ועובדי מחלקת הנישואין, 

 

 שלום רב,

 

 זמן הנישואין.  -מעגל החיים מכיל בתוכו את אחד הצמתים החשובים והמשמעותיים ביותר לאדם 

עבור בני הזוג הנישאים, זמן זה מביא עמו התרגשות רבה ושמחה מחד, ומאידך, לחץ ואי ודאות. הגוף 

זהו שנבחר ללוות את בני הזוג בתקופה משמעותית זו הוא לשכת הנישואין במועצה הדתית. לעיתים 

 המפגש הראשון בחייהם של בני הזוג עם סמכות דתית כלשהי בישראל. 

 

מפגש זה עשוי להיות משמעותי עבור בני הזוג בעיצוב וגיבוש דעתם על המסורת היהודית, ואף להשפיע על  

בני הזוג בבואם לבנות את ביתם. בשל כך, ללשכות הנישואין במועצות הדתיות פוטנציאל אדיר להרעיף 

שראל ולהקרינם כלפי בני הזוג. מפגש עם אווירה ידידותית המלווה במאור פנים, יצור יחס אוהד אהבת י

 כלפי שירותי הדת וכלפי מסורת ישראל בכלל.

 

לאחרונה אושר התיקון לחוק פקודת הנישואין והגירושין בעניין פתיחת אזורי הרישום. חוק זה הוא חלק 

בהליך פתיחת תיק הנישואין ולאפשר להם להגיע לאחת ממדיניות המשרד הבאה להקל על בני הזוג 

מלשכות רישום הנישואין ברחבי הארץ ולהתחיל בה את ההליך, ללא קשר למקום המגורים. המשרד הקים 

בחודשים האחרונים תוכנה ממוחשבת התומכת בשינויים הצפויים עקב פתיחת אזורי רישום ובין היתר 

רווקות ממקום המגורים תוכנה זו היא כלי עזר נוסף  את הצורך של בן/ת הזוג להמציא תעודת

 שבאמצעותו פועל המשרד לשירותי הדת, להפוך את שירותי הדת במדינת ישראל לידידותיים יותר. 

 

אתם, מנהלי ועובדי מחלקת הנישואין מהווים את סיירת אהבת ישראל, עומדים בפני שליחות רבת 

משמעות, שעשויה לתרום לגיבוש דעתם החיובית של בני הזוג על המסורת היהודית, על המשרד לשירותי 

 דת והמועצות הדתיות. 

 

שירותי דת ידידותיים יותר ומאירי  חוברת זו נועדה לסייע לכם במשימה זו, ולהעניק לכם את הכלים למתן

 פנים, שיהוו אבן יסוד בהעמקת הקשר בין כלל הציבור הישראלי למסורת אבותיו.

 
 בברכה וכל טוב,                                                                                                                                      

                                                                                                                   
 אלי בן דהןהרב                                                                                                                                            

 סגן השר לשירותי דת

יום חמישי א' אייר תשע"ד

1 מאי 2014



 

 בס"ד

     
 

 
                                             

 

000000000.doc 

 90-5070954פקס:  90-0711179טל':     49949, גבעת שאול, ירושלים 7רח' כנפי נשרים 
7 Kanfei Nesharim St. Jerusalem 91340. Israel.  

www.dat.gov.il  

       
                                                           

 

 המשרד לשירותי דת
 המנהל הכללי

 "ט שבט תשע"דכ 
 4002ינואר  00 

 
 לצוותי לשכות רישום הנישואין 

 
 במועצות הדתיות,

 
 ה' עמכם.

 
 
 

המועצות הדתיות מהוות עבור רבים מאזרחי ישראל , מפגש ראשוני ואף יחידי עם הממסד הדתי. 
רישום לנישואין, תהליך המתבצע  -חלק עיקרי ממפגשים אלו הוא כמובן התהליך להקמת ביתם 

שכות הנישואין עליהם אתם מופקדים. לשכות הנישואין מלוות את בני הזוג בכל השלבים משעת בל
פתיחת תיק הנישואין, בדיקת יהדות, רווקות, הדרכת כלה, הקצאת עורך חופה וקידושין, עריכת 

 החופה והקידושין כדת משה וישראל והנפקת תעודת הנישואין.
 

עמו התרגשות רבה, שמחה, אבל לעיתים המפגש מביא עמו עבור בני הזוג הנישאים מפגש זה מביא 
 גם לחץ ואי ודאות, נוכח הפעולות  שמבצעת לשכת הרישום לבדיקת כשרות הנישאים והנישואין.

אנו מצווים בציווי חכמינו: "והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות". הדברים נכונים כלפי כל 
באים אלינו כדי שנסייע להם לצקת את אדני ביתם אדם, אבל הם נכונים שבעתיים כלפי מי ש

החדש, והם נכונים פי שבעים ושבעה למי שביחסו הוא מייצג בעיני הציבור הרחב את פניה של תורת 
 ישראל והיהדות. 

 
מטרתנו היא אפוא, לעשות את עבודתנו, עבודת הקודש, לשמור על טוהר כרם בית ישראל, ולעשות 

 במאור פנים ומתוך קירוב לבבות.זאת 
 
לשם כך הפקנו את החוברת שלפניכם. זוהי חוברת עזר שתשמש אתכם בעת מילוי תפקידכם,  

 ותעניק לכם כלים מקצועיים נוספים, לשיפור ולייעול השירות הניתן לזוגות הנישאים.
 

יהודה ובחוצות  ב"ה, זכינו לראות את תחילת  התקיימות דברי ה' ביד נביאו: "עוד ישמע בערי
ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה". מידי יום נערכות ברחבי הארץ בכלל, 
ובירושלים בפרט עשרות חופות, שהן, במובן מסוים, התוצר הסופי של עבודתכם.  אנו תפילה 
שבזכות פועלכם המקצועי ומקרב הלבבות נזכה לראות בבניינה השלם של ירושלים, עיר קדשנו 

 ותפארתנו. אמן.
 

 חזקו ואמצו,
 

 המשך עשייה פורה בסייעתא דשמיא.
 
 

 
 

א' אייר תשע"ד

1 מאי 2014



          בס"ד                                     
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 המשרד לשירותי דת

 סמנכ"ל בכיר לשירותי דת
 "ז כסלו תשע"דט        

 3192נובמבר  91 
 

 לכבוד
 מנהלי ועובדי מחלקות הנישואין

 
 

 שלום רב,
 

תחומי הליבה בהם עוסקות המועצות הדתיות וביניהם תחום הנישואין, מהווים חלק בלתי נפרד 

מדינת ישראל. המשרד לשירותי דת רואה חשיבות עליונה בהתוויית מדיניות  מזהותה היהודית של

של מקצועיות, יעילות ומתן שירות בתחומים אלו בכלל ובנישואין בפרט, מתוך הבנה כי במפגש 

 האזרח עם נותני השירות במועצות הדתיות מתגבשת דעתו על המסורת היהודית.

 

תדמית שירותי הדת בארץ בעיני הציבור הרחב. כחלק המשרד לשירותי דת חרט על דגלו לשפר את 

מהליך זה, הוצאה חוברת זו, אשר נועדה להעניק לכם, מנהלי ועובדי מחלקות הנישואין, כלי עזר 

מקצועיים וזמינים ובכך לסייע בידכם להנהיג ולהוביל את התחום עליו אתם אמונים, למתן שירות 

 ם לקראת היום המשמעותי בחייהם, יום הנישואין.בני הזוג העומדי-אדיב ומקצועי לקהל היעד

 

התיקון לפקודת הנישואין והגירושין ניתן לראות מגמה של שינוי גם בהיבט החקיקתי, כאשר אושר 

נועד להקל על בני זוג את הליך פתיחת תיק הנישואין תיקון זה . פתיחת אזורי הרישוםבעניין 

ברחבי הארץ שבה בחרו להירשם ללא קשר נישואין להגיע לאחת מלשכות רישום הויאפשר להם 

וונת הינם צעד משמעותי קפתיחת אזורי הרישום ופיתוח המערכת המלמקום מגוריהם הרשום. 

 נוסף לקראת הגשמת החזון של המשרד למצוינות בשרות. 
 

לשכות רישום הנישואין במועצות הדתיות נתונות תדיר במבחן "הפנים היפות" של שירותי הממסד 

הדתי בארץ. על כן ללשכות רישום הנישואין במועצות הדתיות, תפקיד ייחודי ומרכזי בליווי בני הזוג 

מתחילת תהליך הרישום לנישואין ועד להנפקת תעודת הנישואין ובכך לתרום לגיבוש דעתם החיובית 

 לגבי המסורת היהודית, על שירותי המשרד לשירותי דת והמועצות הדתיות.

 

חוברת זו תשמש אתכם בעת מילוי תפקידכם ותסייע לכם לשיפור השירות הניתן אנו תקווה כי 

 לזוגות הנישאים.

  המשך עשייה פורייה ובברכת "ילכו מחיל אל חיל"

 
 

א' אייר תשע"ד

1 מאי 2014



 

 בס"ד
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 המשרד לשירותי דת
 למינהל ומשאבי אנושבכיר לשכת סמנכ"ל 

 
 

ח' אייר תשע"ד חמישי יום    

4802מאי  80    

 

 

 עובדים ומנהלים במחלקות הנישואין השונות ברחבי הארץ, 

 

 שלום רב,

 
 

 

שיפור מתמיד באיכות השירות ובתהליכי העבודה. כראש וראשון ל  בשנים האחרונותהמשרד לשירותי דת פועל 

. לשמחתנו הרבה כל האזרחים במדינהת לחרט על דגלו המשרד את נושא שיפור השירות והנגשת שירותי הד

 -תהליכים אלה קרמו עור וגידים וזכו לתוצאות מוצלחות בעיקר לאור שיתוף הפעולה בין גורמי המשרד לבינכם 

אחד משיאיו של המהלך הוא תהליך פתיחת אזורי הרישום אשר מביא עמו בשורה של ממש  המועצות הדתיות.

 לציבור בישראל.

מול הציבור בישראל,  על גווניו  הברחבי הארץ מהווים את חוד החנית של העשיי הנישואין עובדי מחלקותאתם, 

באחד מהמפגשים הרגישים והטעונים של האזרח עם הממסד. אתם אלו שבמתן שירות איכותי ואדיב גורמים 

 חר.עלולים לגרום לפגיעה קשה בתדמיתנו במתן שירות א ס וחלילהיום יום לקידוש ה' אמיתי ואלו שח

 זו הסיבה שבחרנו לעסוק בשנת העבודה הקרובה בחיזוק תחום ההדרכה ותודעת השירות בקרבכם.

 גם חוברת זו, נכתבה מתוך מטרה לסייע לכם איש איש במילוי תפקידו.

 

 כולנו תקווה כי יחד נוכל להמשיך ולהעניק שירות איכותי במאור פנים ולקדש שם שמים ברבים.

בהזדמנות זו אבקש להוקיר את העבודה המסורה שמבצעים עובדי מחלקת הנישואין במשרד לשירותי דת אשר 

 ניכרת אף היא באמצעות חוברת זו.

 

 חזקו ואמצו! 

 

 
 ,בברכה

 

 אבי חליבה

 סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש

 

 

 

יום חמישי א' אייר תשע"ד

1 מאי 2014



 

 בס"ד
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 המשרד לשירותי דת
 ונישואין המחלקה לרבנות

 

________________________________________________________________ 
   46959גבעת שאול ירושלים מיקוד:  7רחוב כנפי נשרים 

 20-5604005פקס:   20-6355559 20-6355535טלפון: 

 
  

 
 ג' אדר א תשע"ד שני יום   ,בס"ד

 4302פברואר  30 
 
 

 הנישואין שליט"ארושמי  הרבניםאל כבוד 
 ומנהלי מחלקות הנישואין

 במועצות הדתיות/אזוריות  
 בכל רחבי הארץ

 
 רוב שלומות,

 
 התרגשות והתרעננות . ,כל התחלה טומנת בחובה התחדשות

מפגש בכל הנוגע לולפעמים גם עם חששות  יםשנרג יםלהירשם לנישואין מגיע יםזוג הבאבני 
 עם הממסד הרבני הדתי. לעיתים זהו המפגש הראשוני לבני הזוג בכל הקשור לאיש דת.

 
המפגש איתכם הינו בעל משמעות והשפעה רוחבית לבני הזוג והשפעתו יכולה להיות "לטוב 

 ולמוטב" אף לבניהם אחריהם.
 

ובה תשרור במפגש זה. צריך בחוכמה רבה ליצור חובתנו וזכותנו לדאוג שאוירה נוחה וט
דה על נהלי המשרד ודרישות ההלכה מערכת איזון עדינה בין שירות מסביר פנים לבין הקפ

 בהתאם להנחיות הרבנות הראשית לישראל.
  

יש לנו הזכות הגדולה  לעסוק בנושא של רישום נישואין, המהווה כעין תעודת ביטוח לעם 
הדורות בעם ישראל חוליה אחר חוליה השזורה ומחברת בין העבר, היהודי לשמר את רצף 

 ההווה והעתיד.
זוג בסבר פנים יפות, בדיבור, בנחת ובשלוה ובכך נזכה להאהיב שם בני אנא מכם קבלו כל 

 ים על ידנו.ישמ
 

י, חזקה עליכם שתעשו מלאכתכם נאמנה. כך היא דרכה של תורה "דרכיה דרכי נועם וכל יידיד
 נתיבותיה שלום".

  
 הנישואין. למלאכת רישום  צים הנחוונתונים ובה מידע זו אני שמח להגיש בפניכם חוברת עזר 

וגני כשרות אולמות נא שימו לב כי הנתונים נכונים ליום קבלתם ומשתנים מעת לעת הן בנושא 
 דבר באם תמצאו בחוברתכם אבקש .עורכי חופות וקידושין רשימת והן בנושא  אירועים
 הבאה. מהדורהלהודיענו בהקדם בכדי שנוכל לתקן את הדרוש תיקון בנא תיקון הדרוש 

  
 אני מקווה ומאמין כי חוברת זו תהיה לכם לעזר רב.

     
 

 בברכת התורה,

 
 הרב חזקיהו סאמין

 ת ונישואיןתחום רבנומנהל 

    

 המשרד לשירותי דת
 ונישואין המחלקה לרבנות
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רשימת עובדי מחלקת נישואין ורבנות

רשימת עובדי מחלקת נישואין ורבנות

מיילפקסניידטלפוןתפקידשם

הרב חזקיהו 
סאמין

מנהל תחום 
נישואין ורבנים

02-5311176050-623150102-6529221samin@dat.gov.il

02-5311131050-414454602-6529221rachelis@dat.gov.ilרכזת לשכהרחלי סלמן

ציפורה חסיד 

קבלת קהל 
)אפוסטיל(

תיקון/איתור 
תעודת נישואין 

02-5311031050-623162302-6529221TZipiH@dat.gov.il

אורית דהרי 

שאילתות 
)מאגר מעוכבי 
חיתון ורשות 

האוכלוסין(

02-5311164050-414454002-6529221oritd@dat.gov.il

יגאל בן 
ישעיהו 

אחראי הזמנות 
תעודות נישואין/

רווקות 
02-5311027050-623151502-6529221yigal@dat.gov.il

02-5311013050-623153802-6529221refaelb@dat.gov.ilאחראי ארכיברפאל ברק 

02-531118102-6529221shirag@dat.gov.ilסטודנטיתשירה גוטמן  

תהילה אהרוני

תמיכה במערכת 
הממוחשבת 
תיקון ואיתור 

תעודות נישואין

02-531103102-6529221tehilaa@dat.gov.il

  
שירות חדש לציבור הרחב 24 שעות ביממה

המשרד לשירותי דת שמח להציג בפניכם את המוקד הטלפוני
לשאלות ופניות הציבור בנושאים השונים ולקבל מידע זמין אמין ומהיר. 

24 שעות ביממה )מלבד שבתות ומועדי ישראל(

מספר הטלפון: 02-5311111 
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סכום אגרות רישום לנישואין במועצות הדתיות

אגרות רישום נישואין

אגרות שירותי דת הניתנים במועצות הדתיות נקבעות עפ"י חוק ומפורסמים ברשומות.

אשר על כן שומה על המועצה הדתית לגבות את מלוא הסכום שנקבע עבור מתן השירותים. אגרה מופחתת תיגבה 
אך ורק בהתאם לכלל ההנחות שנקבעו.

להלן סכום האגרות:

אגרת פתיחת תיק נישואין................................................................................................................................................. 700 ₪. 1

2 .₪ 420 ..............................................................................................................................................  אגרה מופחתת %40 לזכאים

)סטודנט, בן ישיבה, חייל בשירות סדיר,שירות לאומי מקרה סעד, עולה חדש תוך שנתיים, נכה, עוור ולקוי ראיה(

אגרת ביטול פתיחת תיק נישואין..................................................................................................................................... 174 ₪. 3

4 .₪ 150 ................................................................................................................... תעודת "אישור לנישואין" )תעודת רווקות(

5 .₪ 129 .................................................................................... העתק מאושר מתעודת "אישור לנישואין" )תעודת רווקות(

6 .₪ 19 ...................................................................... כל העתק מאושר נוסף מתעודת "אישור לנישואין" )תעודת רווקות(

העתק תעודת נישואין..........................................................................................................................................................65  ₪. 7

כל העתק נוסף מתעודת נישואין........................................................................................................................................ 19 ₪   . 8

צילום תעודת נישואין............................................................................................................................................................ 19 ₪. 9

10 .₪ 271 .............................................................................................................................................................. אימות הסכם ממון
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רשימת מוסדות מוכרים ע"י המל"ג

• האוניברסיטה העברית בירושלים

• הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

• אוניברסיטת תל-אביב

• אוניברסיטת בר-אילן

• אוניברסיטת חיפה

• אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

• מכון ויצמן למדע

• האוניברסיטה הפתוחה

• אוניברסיטת אריאל שבשומרון

• בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

• האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

• בית ספר גבוה לטכנולוגיה – מכון לב ירושלים

• שנקר – בית-ספר גבוה להנדסה, עיצוב ואמנות

• המרכז האקדמי רופין

• המסלול האקדמי של המכללה למינהל

• מכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה

• המכללה האקדמית של תל-אביב יפו

• המכללה האקדמית הדסה ירושלים

• המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

• המכללה האקדמית תל-חי

• המכללה האקדמית נתניה

• המרכז הבינתחומי בהרצליה

• אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

• המכללה האקדמית ספיר

• המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )קמפוסים 
בבאר שבע ואשדוד(

• מכללת שערי משפט

• מכון טכנולוגי חולון

• המכללה האקדמית להנדסה בירושלים

• המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

• הקריה האקדמית אונו

• מכון שכטר למדעי היהדות

• המכללה האקדמית אשקלון

• המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

• מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים

• המרכז האקדמי פרס

• המכללה האקדמית צפת

• המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

• המרכז האקדמי כרמל

• המוסד האקדמי נצרת

• המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה, אורט הרמלין, 
נתניה

• המכללה האקדמית גליל מערבי

• המכללה האקדמית אחווה

• המכללה האקדמית  לישראל ברמת-גן חל"צ

• המכללה האקדמית לחברה ואמנויות

• מרכז האקדמי שלם

• המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

• מכללה ירושלים

• המכללה האקדמית בית-ברל

• מכללת לוינסקי לחינוך

• המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמ
  במכון וינגייט

• סמינר הקיבוצים

• מכללה אקדמית לחינוך "אורנים"

• בחינוך )8( המכללה האקדמית לחנוך ע"ש א.ד. גורדון

• המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות"

• המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

• המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ

• המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

• המכללה האקדמית לחינוך "אחוה"

• מכללה אקדמית לחינוך – אורות ישראל

• "אמונה"- המכללה האקדמית

• מכללת יעקב הרצוג

• חמדת הדרום – המכללה התורנית לחינוך

• המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין

• המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן

• המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

• לקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך

• המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה
   ע"ש נרי בלומפילד

• מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת
  עובדי הוראה

רשימת מוסדות מוכרים ע"י המל"ג
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רשימת מנהלי מחלקות הנישואין במועצות הדתיות

ניידפקס'טלפוןתפקידמשפחהשם פרטיעיר

09-899712709-8995174052-2357200רושם נישואיןבדיחיהרב אהרוןאבן יהודה

מנהלת מדור נישואיןאמסלםשושנהאופקים
08-9926108

08-9923073/736
08-9926108054-6554128

03-533113203-5335961052-8679350רשם הנישואיןאשכנזיאהרוןאור יהודה

אור 
עקיבא

גבאימשה
רשם נישואין ומנהל 

מחלקת נישואין
04-643137304-6363519052-2250149

03-550795003-5502627054-8475959מנהל מחלקת נישואיןרוזנטלהרב אברהםאזור

08-633021308-6325349050-7300120מזכירהמזרחיסיגלאילת

ויצמןמרדכיאלונה
רב המועצה ורושם 
נישואין מח' נישואין

04-639183704-6388933052-8725986

מנהל מחלקת נישואיןעדניהרב חייםאליכין
0775561336
04-6365839

04-6365108050-4190790

03-907810503-9078188050-4008450מנהל מחלקת דתכהןתומראלעד

אלפי 
מנשה

09-792575709-7925208050-4036018מנהל מח' נישואיןמויאלשמעון 

03-936343803-9063142052-3774351מנהלת מח' נישואיןברנוימריםאלקנה

הרה"גאמונים
אביטן 
יצחק

050-4180286

לנגבובאפרת
מנהל מח' נישואין 

ויו"ר המועצה
02-993312002-9933858050-7767038

03-936608803-9364033מנהלת מח' נישואיןרוזמריןחוהאריאל
054-5691283
054-5691284

08-863063708-8562795052-7149323מנהלת מח' נישואיןאליזרעסוזןאשדוד
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ניידפקס'טלפוןתפקידמשפחהשם פרטיעיר

08-992913508-9929131052-7602198מ"מ רב אזורי פניירהרב יהודהאשכול

08-671440108-6714402052-7669596מנהל מח' נישואיןסגיסאברהםאשקלון

הרב יצחקבאר טוביה
אביטן 
יצחק

08-850980008-8583677

08-928104808-9249267052-7642652מנהל מחלקת נישואיןבן דודשמואלבאר יעקב

08-620402408-6288790054-2002934מנהל מח' נישואיןחדדישראלבאר שבע

03-960577503-9601234054-2902525מנהל מחלקת נישואיןהלויהרב נתיבית דגן

בית 
חלקיה

פולקהרב שלמה
רב הישוב ורושם 

נישואין
08-859115308-8593227

דוידיעליזהבית שאן
מנהלת מחלקת 

נישואין
04-658624904-6588166

02-991136102-9917714050-7460578מנהל מח' נישואיןסויסההרב שלמהבית שמש

03-578113303-5795212מנהל מח' נישואיןשפיראהרב אהודבני ברק

בני ברק 
)לנדא(

בלינובדינה
אחראית רישום 

נישואין
03-6193582/21103-5798967054-8440364

בני ברק 
שארית 
ישראל

03-677333003-6777030050-4155544מנהל מח' נישואיןיברוביחיאל

08-859333308-8598932050-8430102מנהל מחלקת נישואיןמעודההרב גבריאלבני עייש

08-8594967054-2073440רשם מחלקת נישואיןשרעבי הרב אלעזרבני ראם

08-992506908-9926380050-7407053מנהל מחלקת נישואיןחןהרב בנימיןבני שמעון

בנימינה+
גבעת עדה

04-6398987304-6289217052-2478157מנהלת מח' נישואיןדהןאורלין

בקעת 
הירדן

קריגמןנעמה
מנהלת מחלקת 

נישואין
02-940001202-9943301050-5720818
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ניידפקס'טלפוןתפקידמשפחהשם פרטיעיר

050-8736288רב המועצהעמיהודהרב בניהברנר

03-506888303-5081666054-3332071מנהל מחלקת נישואיןבסוהרב דןבת ים

גבעת 
שמואל

03-5321419050-3426677 03-5321211מנהלת מדור נישואיןיצחקלאה

03-571641403-5732176050-4111685מנהל מח' הנישואיןגולדנטלדודגבעתיים

08-859262508-8597519057-6115901מזכירהעקיבאתמיגדרה

08-943887108-8598793052-2747675רב רושם נישואיןגבראהרב יחיאלגדרות

אריאליגאלגולן
מנהל מחלקת 

הנישואין
04-685059004-6961287052-6070362

02-993281602-9932816057-7718723מנהל מח' נישואיןראשיאמנוןגוש עציון

נפתליהרב שלמהגזר
מנהל מחלקת דת ורב 

המועצה
073-2447336

073-
32447337

052-2674296

גליל 
תחתון

קורקוסאביבה
מנהלת מחלקת 

נישואין
04-662099504-6620998050-2497530

08-857441008-8571172050-5485359מנהל מחלקת נישואיןכהןהרב ציוןגן יבנה

נעמןהרב צוריגן רווה
רב אזורי רושם 

נישואין
08-949247108-9452956052-8673322

ימיניישראלגני תקווה
מזכיר המועצה ורושם 

הנישואין
03-635163203-7360839050-6717656

דימונה
הרב שלום 

דיין
08-655406208-6555862052-7222939רב העיראיתי

דרום 
השרון

הרב יוסף 
יצחק

שלוש
רב אזורי ורשם 

נישואין
077-5009733052-7658658

09-748115209-7455057052-5772863מזכירצדוקאריאלהוד השרון

הר חברון
הרב משה 
אליעזר הלוי

02-996914508-6510078050-8743562רושם נישואיןרבינוביץ
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ניידפקס'טלפוןתפקידמשפחהשם פרטיעיר

09-950485109-950894103-5495894מנהל מח' נישואיןנחוםיוסףהרצליה

04-847811104-8478134054-6833029רושם נישואיןמור יוסףהרב יעקבזבולון

04-639071204-6397746052-2737708מנהל מח' נישואיןמנתרפאלזכרון יעקב

08-862210008-8524343050-7548467רב אזוריסולומוןאליהוחבל יבנה

חבל 
מודיעין

03-972280603-9728903052-4574657מזכירצמחאורי

04-33755604-6333772054-4335160מנהלת מח' נישואיןדהריתמיחדרה

03-508600703-5035810050-5534097מנהל מח' נישואיןתםהרב יחיאלחולון

חוף 
אשקלון

08-677558608-6775578050-6671735מנהל מחלקת דתירימימאיר 

חוף 
הכרמל

04-813627204-8136293052-2347645מנהל מח' נישואיןסוראניהרב גבריאל

09-959465109-9596594052-2478157רב רושם נישואיןשוהםהרב נתן יונתןחוף השרון

04-864118704-8605623052-7622176מנהל מח' נישואיןסמוטניהרב ישעיהוחיפה

חצור 
הגלילית

04-693648504-6931089057-6938374רב העירמרדכיהרב דעי

04-672099304-6720280050-8568384מנהל מח' נישואיןפירויוסףטבריה

טירת 
הכרמל

04-8357024204-8574203054-4857406מזכירהיצחקילינדה

יבנאל
הרב סיני 

מאיר
פרנקל

רב מקומי ומנהל 
מחלקת נישואין

04-670859904-6708770050-4153167

08-943717108-9431940054-9789354מנהל מח' נישואיןמימוןאילןיבנה

03-536087003-6325277052-2899980מנהל מח' נישואיןאזרקרפאליהוד
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ניידפקס'טלפוןתפקידמשפחהשם פרטיעיר

יסוד 
המעלה

04-693751104-6934390052-7707283רב ורושם נישואיןרייצסהרביעקב

04-989361604-9890261050-5679951מזכיר מועצה דתיתאיבגיקולטיקנעם

08-658028108-6583191052-7222939מנהל מח' נישואיןדייןהרב שלוםירוחם

02-621480802-6214862052-7617610מנהל מח' נישואיןבנינוהרב דודירושלים

ירושלים 
בעלז

02-501988802-5019860057-3143266מנהל מח' נישואיןלנדאוהרב

ירושלים 
העדה 
החרדית

02-625280802-6246345052-7612066מנהל מח' נישואיןבטלמןמשה

09-749445409-7494435052-4626627מזכירדודטסהכוכב יאיר

04-6757646050-5239175מנהל מחלקת נישואיןדידיהרב שלמהכנרות

03-960675403-9607425052-6710770רושם נישואיןאשכנזיהרב מרדכיכפר חב"ד

09-898563509-8942804054-4988174מנהל מחלקת נישואיןשוויצההרב עוזי כפר יונה

09-790560209-7663014054-7262594מנהל מח' נישואיןרובינשטייןצביקהכפר סבא

04-998563004-9989819052-2853568מנהל מח' נישואיןעובדיההרב מרדכיכרמיאל

09-898879609-8941489050-5555984מנהל מח' נישואיןכובאניהרב פנחסלב השרון

08-922476908-9408875052-4449941מנהל מח' נישואיןאלשווליהרב אהרוןלוד

08-671427508-6896037052-2622587מנהל מחלקת נישואיןאלקבץהרב יעקב לכיש

מ.א. 
מנשה

הרב מיכאל 
שלמה

04-627081604-6273153052-4295730רב מקומישטרן

מבואות 
רושצקיהרב ישראלהחרמון

רב מועצה
ורשם נישואין

057-3120120
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ועקניןהרב שמעון
רב מועצה ורשם 

נישואין
050-7623391

מבשרת 
ציון

02-534178102-5344160050-7282558כהןהרב יעקב

ממליההרב יגאלמגדל
מנהל מחלקת נישואין 

וכשרות
04-620483304-6721648057-3131178

מגדל 
העמק

04-654184904-6042015050-5917502מנהל מחלקת נישואיןשמואלהרב שנור

טייריהרב מנשהמגידו
רב איזורי ורושם 

נישואין
050-5328456

אוחנהאסתימודיעין
מנהלת מחלקת 

נישואין
08-972617008-9707267050-7779600

מזכרת 
בתיה

08-934948608-9349290050-5403730רב העירזלמנוביץהרב אפרים

גרידישגילהמטה אשר
מזכירה ומנהלת מח' 

נישואין
04-9879674153503219258050-3219258

מטה 
בנימין

02-997336302-9975572054-5728632מנהל מח' נישואיןמאירגבריאל

מטה 
יהודה

02-990095702-9900812052-7250957מנהל מח' נישואיןאלמליחמאיר 

פכטרהרב ברוךמטולה
רב מקומי ומנהל 
מחלקת נישואין

04-695194104-6951939050-4380380

מעלה 
אדומים

02-535400102-5352461050-8296227מנהלת מח' נישואיןלויאירית 

מעלה 
יוסף

04-980644504-9806471050-7623391מנהל מחלקת נישואיןוקניןהרב שמעון

סייגהרב מאירמעלות
מנהלת מחלקת 

נישואין
04-9977181054-8410088

מצפה 
רמון

08-658811108-6595234050-2012030רב העירבר מוחאהרב דניאל

מרום 
הגליל

04-698082804-6987784052-2477117רב מועצהאלמשעליהרב יוסף

04-990235304-9902337052-3755006מנהל מחלקת נישואיןאליהוהרב עוזיאלמשגב
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ניידפקס'טלפוןתפקידמשפחהשם פרטיעיר

04-992231604-9825534054-5488719רשם נישואיןואנונודודנהריה

נווה 
מונסון

03-533748803-6342072052-3341467מנהלת מח' נישואיןרוזנברגמאשה

בשארייהודיתנס ציונה
מנהלת מח' נישואין/

התפטרה
08-9405554077-5020047052-7260107

נצרת 
עילית

הרב ישראל 
יאיר

04-655435404-6465882050-4141294מנהל מח' נישואיןביטון

04-821521504-8214370054-5311506רשם נישואיןמנדליוסףנשר

08-993355508-9945802054-7533321מנהל מחלקת נישואיןכהןהרב פנחסנתיבות

09-887174609-9537538054-4516830רשם נישואיןניזריהרב משהנתניה

ברודמןהרב דודסביון
רב מקומי ורושם 

נישואין
03-534897703-5352533050-5364775

עכו
הרב שלמה 

יצחק
04-901470304-9014708054-2100939מנהל מח' נישואיןפראנק

09-792710109-7921079מזכירהבוסיחנהעמנואל
050-8981902-
052-7700048

עמק 
המעיינות

052-4314037רב אזורירוזנפלדשלמה

050-5569846רב אזוריאזולאישלמה

עמק חפר
הרב אליעזר 

שמחה
04-630114004-6301652050-5541356מנהל מחלקת נישואיןוויס

03-960100703-9607425050-8738898רושם נישואיןלנסברגהרב נחעמק לוד

04-659350704-6599813050-3199260מנהל מחלקת נישואיןויצמןהרב שלמהעפולה

08-995941908-9954629054-6201729מנהל מח' נישואיןבוסיהרב רפאלערד

04-984214104-9842922052-3766477מנהל מחלקת נישואיןאלמליחהרב שמעוןעתלית
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ניידפקס'טלפוןתפקידמשפחהשם פרטיעיר

פרדס 
חנה-כרכור

04-637823204-6376294050-8989401מנהל מחלקת נישואיןשושניעופר 

09-894087809-8989024050-5328456טייריהרב מנשהפרדסיה

פתח 
תקווה

03-905155503-9051536054-7717561מנהל מח' נישואיןספיראריה

04-697163304-6921311052-5243422רשם נישואיןכהןיהודהצפת

03-534882003-6358222050-6992905מנהל מח' נישואיןליסנריעקבק. אונו

02-996108302-9961656054-6718307רושם נישואיןליאורהרב דבק. ארבע

מימוןהרב אליהוק. אתא
מנהל מח' נישואין  

ורב העיר
04-844044104-8456681050-7741418

04-870003104-8716731052-8408576מנהלת מח' נישואיןצפתיכוכבהק. ביאליק

ק. טבעון
הרב עמרם 

מיכאל
04-983271404-9535379052-2853684רב העירבית אל

04-875381904-8755039050-2255165מנהלת מח' נישואיןסייגאילניתק. ים

רואשהרב מרדכיק. מוצקין
מנהל מחלקת  

נישואין
04-871820604-8711173052-6347776

08-858133208-8609184050-3218884מנהלת מח' נישואיןדרורהנוףק. מלאכי

08-935436008-9413786055-6686011מנהל מחלקת נישואיןבן דודהרב יוסף ק. עקרון

04-694035804-6590375052-7159055מזכירסולטןשלמהק. שמונה

08-688169108-6881729052-2888734מנהלת מח' נישואיןכהןדליהק.גת

09-7922059מנהל מחלקת נישואיןפרבשטייןהרב צביקדומים
153-

97922059
052-8119050

09-899008609-8995085052-3311804מנהל מחלקת נישואיןאביקסיסדודקדימה
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ניידפקס'טלפוןתפקידמשפחהשם פרטיעיר

קצרין
הרב יוסף 

שמעון
04-696103604-6962036050-4421402מנהל מח' נישואיןלוי

קרני 
שומרון

09-792419050-7613613מנהל מחלקת נישואיןלויהרב יצחק

03-938124003-9382932052-7272148מנהל מדור נישואיןאלמגוראביחילראש העין

04-693627704-6936019מנהל מחלקת נישואיןדוידוביץהרב אברהם ראש פינה

ראשון 
לציון

יוסףרויטל
מנהלת מחלקת 

נישואין
03-959957903-9671689052-7667458

08-936266508-6704914050-3913202מנהל מחלקת נישואיןרןיהושערחובות

04-984667904-9590934057-3101426ראש מועצה"דברוכייצחקרכסים

08-9570609/308-9229272מנהל מח' נישואיןשטיבלהרב מרדכירמלה

03-615311203-6709471052-4434600מנהלת מח' נישואיןאלישעאילנהרמת גן

רמת 
השרון

03-540600403-5490079050-4114241מנהל מחלקת נישואיןמועלםהרב יעקב

656411108-6564100050-7282947--08מנהל מחלקת נישואיןסוויסההרב מאיררמת הנגב

רמת ישי
הרב יוסף 

יצחק
04-983641004-9532081מנהל מחלקת נישואיןוולוסוב

 050-8383107
054-7738770/

איצקוביץמריםרעננה
אחראית על רישום 

נישואין
09-743135609-7484482050-7656432

שדה יעקב 
עמק 
יזראל

זמירהרב מרדכי 
רב אזורי ורשם 

נישואין
04-9930493/404-9834779050-7538547

שדות נגב 
עזתה

08-994288808-7945760050-6575781מנהל מח' נישואיןחדדהרב יוסף

08-689766608-9926380054-6367333מנהל מח' נישואיןאפללוהרב מיכאל שדרות

סתיוהרב דודשהם
רב העיר ומנהל 
מחלקת נישואין

03-972306503-9794674052-4280124
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ניידפקס'טלפוןתפקידמשפחהשם פרטיעיר

03-906649003-6066494052-5539299מנהל מח' נישואיןשיינפלדישעיהושומרון

04-987524704-9808047050-6306263מנהל מח' נישואיןאלחררהרב משהשלומי

08-689207908-6897213054-6755154מנהלת מח' נישואיןאדרידבורהשער הנגב

08-681491108-6817190052-7671820מנהל מח' נישואיןפורתהרב יונהשפיר

03-693898103-6938961054-3177308מזכיר המחלקהכאלףיוסףתל אביב

מנהל מח' נישואיןלויורדיאל תל מונד
03-9322553/09-

7964037
09-7964039052-3628444
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רשימת רבנים לבירור יהדות אתיופיה
המוסמכים ע"י הרבנות הראשית

יליד הארץ, מחויב להציג אישורי  ואינו  זוג מבני הקהילה האתיופית שמעוניין להינשא  כל  פי דרישות הרבנות,  על 
יהדות בעת מעמד פתיחת תיק הנישואין במועצה הדתית. 

בירור  לאחר  רק  ומתקבל  לכך מהרבנות הראשית  רבנים שקיבלו הסמכה  ידי  על  רק  להינתן  יכול  זה  יהדות  אישור 
ובדיקה על ידי רבנים אלו. 

        להלן רשימת הרבנים :

פרטי קבלת קהלאזור בארץשם הרב

עפולה והאזורהרב בנימין זאודה
במועצה הדתית עפולה

רח' שד' ארלוזורוב 32 עפולה.
טל': 04-6593507, 050-6925006.

חדרה והאזורהרב אמיר מנגיסטו
במועצה הדתית חדרה
רח' רמב"ם 15 חדרה.
טל': 04-6337556/7

נתניה והאזורהרב אברהם אינברם
במועצה הדתית נתניה
רח' סמילנסקי 4 נתניה.

טל': 09-8336324, 050-8101515. 

באר שבע והאזורהרב אליעזר מנגשה
במועצה הדתית באר שבע
רח' התלמוד 8 באר שבע.

טל': 08-6414697, 054-6351021.

ירושלים והאזורהרב אלעד סנבטו
במועצה הדתית ירושלים
רח' החבצלת 12 ירושלים.
.054-5996014 ,02-6214888

רמלה והאזורהרב זוהר גטהון
במועצה הדתית רמלה

רח' גולומב 25 רמלה. טל':
.052-7606346 ,08-9225360

קרית מלאכי והאזור   הרב שלמה סהלו 
במועצה הדתית קריית מלאכי
רח' צה"ל 1 בנין שערי העיר.

טל': 08-8581337, 054-3186305.
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פרטי קבלת קהלאזור בארץשם הרב

פרדס חנה - יקנעם  והאזורהרב אברהם סנאי

במועצה הדתית פרדס חנה

רח' הדקלים, פרדס חנה.
טל: 04-6378232 ,050-9633803

אשדוד והאזורהרב מיכאל מהרט
במועצה דתית אשדוד

רח' הנרייטה סולד 2 אשדוד.
טל:08-8630630 ,050-5883909

גוש עציון והאזורהרב סולומון מברהטו
במועצה דתית גוש עציון

אלון שבות.
טל:02-9939918,050-6229121

לוד והאזור   הרב אליהו כבדה
במועצה הדתית

רח' גדעון גרטבול 11 לוד.
ט"ל: 08-9224769, 050-6664321.

אשקלון  והאזור הרב אילן מדהני

במועצה הדתית אשקלון
רח' אשתואל 1 אשקלון.

טל': 08-6714402, 052-6443827.

            

במקרים חריגים ניתן לינות ללשכת הרב הראשי ליהדות אתיוייה
לשם לקבלת אישור ליהדות

כמו כן ניתן במקרים חריגים בלבד
לשלוח בני זוג ליתוח תיק נישואין ישירות בלשכת הרב הראשי הרב הדנה.

בכתובת: כניי נשרים 24

טלפוןניידתפקידשם

050-623155702-9663583הרב הראשי ליהודי אתיופיההרב יוסף הדנה

050-623155202-9663585ראש ענף לשירותי דתעמי סנאי

רכזת לשכהיהודית שמיר
טל': 02-9663584

פקס: 02-9663591
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רשימת רבנים עורכי חו"ק

רשימה זו נכונה לחודש שבט התשע"ד והיא מתעדכנת כל העת

       

כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

סורוצקין 49ירושליםאליהואבא שאול

קידר 90612קידר57057473אליהואבא שאול

הערבה 14ב’זכרון יעקב 078731668שלמה אבו

אמרי ברוך 7בני ברק עמרםאבוזגלו

רחובות050120484אריה דוד אבוחצירא

אחווה 18/22חיפהדודאבוחצירא

מלכי יהודה 4יבנה 12196259דודאבוחצירא

הרצל 47 ת.ד. 36רמלה יחיאלאבוחצירא

גזריעקב אבוחצירא 

העצמאות 52/1אשדוד023856438מאיראבוחצירא

דרך המשחררים 104/13באר שבע33461302פנחס אבוחצירא

רמלה29511367יצחקאבוחצירה

האורגים 1בת ים67844837מימון אבוטבול 

קלושר 14חולון757364393ניסיםאבורוס 

ההעברה 12 רמותירושלים053186649זכריה אביגל 

79520זרחיה 57528697אשר יעקב אבידן 

הר חברוןאלישבאביחייל

אור החיים 4/12מודיעין עילית063983008חייםאביטבול

ניר משהמרחביהאברהםאביטן

טפחותחנניהאביטן

בית שקמהחוף אשקלוןיעקבאביטן
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

באר טוביהיצחקאביטן

חזון איש 64בני ברקמשהאביטן

המגינים 148 ת.ז. 107שדרות69083046שמעוןאביטן

ניו יורקארה”ב038324075גבריאלאביכזר

יציאת ארופה 10רעננהיוסףאביני

דרך מצפה נבו 71מעלה אדומים016436396אלישעאבינר

מטה בנימיןשלמהאבינר

זיוון 20ירושליםאליהואביסרור

גני תקווה47163456גדאבישר

דן 3/21ירושליםאליהואברג’ל

הפלמ”ח 6נתיבות36466183חיים יוסףאברג’ל

שלום בונייך 12/1נתיבות54560941יורםאברג’ל

מושב צוריאל 25150מעלה יוסף59582031יצחקאברג’ל

סינגפור702116214מרדכיאברג’ל

אור לציון 4/5נתיבות033225434יצחקאברהם

אברבנאל 8פתח תקוה041582263שלוםאברהמי

השחר 28כפר סבא58884854שמואלאברך

הזית 4קרית יערים039404090ישראלאברמובסקי

הרצל 50זכרון יעקב10892206מרדכיאברמובסקי

להמן 15 ת.ד. 1189קרית יםיוסףאברקי

ערבות הנחל 9/2רמת בית שמש 025403007מיכאל שלמהאבשיד

השומר 22/5קרית אתא 16429789אברהם אדג’אשווילי

אהרונסון 15פתח תקוה יהונתןאדואר 

בנימינה55354965יהושע אדוט

נעמי 4/1רמת השרון023602501חיים אדלשטיין

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

סוקולוב 47 ת.ד. 31רמת השרוןיעקב אדלשטיין 

סוקולוב 47בני ברק025719550יצחקאדלשטיין 

מגדל העמק58332792גד משה אדרי

אחד העם 4/4אשדודחנניה אדרי 

טייבר 65 ת.ד. 263גבעתיים פנחס אדרי 

זרועהעזתה 058229832שלום אדרי 

כפר חב”ד ת.ז. 104אור יהודה 63123335יעקב אדרעי

אברבנאל 21רחובות 050413004מאיר אהרון

קהילות יעקב 1/4נתיבות025502840רון אלאהרון

ד.נ. גלבוע 19355מושב פרזון 05082934031שאולאהרון

תל חי 3/11כפר סבא17184938אברהם אהרוניין 

צופים 44865שומרון12360616משה אודס 

ד.נ. הר חברון 90404כרמל יעקב אוהב ציון 

התבור 2/6אלפי מנשה 024463358דוד אוחיון 

צפניה 7בני ברקדוד אוחיון

הלל 20אופקים 26801688עמרם אוחיון 

זנוחמטה יהודהאלחנןאוחנה 

שפת אמת 13/1בית שמש 059179374דוד חביבאוחנה 

הרב יוסף לוי 3/13קרית מוצקין1083104יוסףאוחנה

כפר יובל 84 ד.נ. ג.ע.כפר יובל591865258מאיראוחנה 

גרינברג אורי צבי 10אשדוד24415366שמואלאוחנה

זלמן שזר 233/7צפת6876837אברהםאוחנונה

סורוצקין 32ירושליםמשה חייםאוחנונה

קפלן 14לוד 067659185עמרםאוחנונה

מיכאל 57חיפה067804872רפאלאוחנונה 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

סוטין 5/2חיפה022882575יצחקאוטמזגין

קרן היסוד 71/3ב’קרית ביאליק028603611מאיראוטמזגין

ירושלים23691272אליעזראויערבאך 

אור החיים 43בני ברקאברהםאוירבך 

שד’ הרצל 20טבריהדודאוירבך 

גלבוע 10קרית ים067625236משה שמואלאוירכמן

לילינבלום 12כפר סבא038426516צביאונגר

שילהמטה בנימין052832250איתמר אורבך 

החיד”א 1/4ביתר עילית046385230דוד צביאורדנטליך

התמרקרני שומרון057489304דב צביאורן

בילו 1לוד73312910נתןאורטנר

שמקין 30חיפהמרדכיאוריה

דרך הארבעה 41עכו067625244נתן יצחקאורכמן

הרב לנדרס 3רמת גן 059709410יהונתן אורן

שפירא 4בני ברק50942812יואב אושרי 

בקעת בית שאןשלמהאזואלוס 

מקוה ישראל 26שדרות24946659יוסףאזולאי

רב חיסדא 3אשדוד69233369מיכאלאזנקוט

שלום הגליל 14/3עכו68365444משה מוריסאזנקוט

לילנבלום 12כפר סבא028799138צבי חייםאזרחי

דגניות 25קרית טבעון054345103נסיםאחיטוב

תל אביב 10/5נס ציונה50174325גור אריהאחירם

כפר אוריהמטה יהודהגדאטיאס

ניימן 8/7ירושלים027835446מיכאלאטיאס

נרקיסים 43יקנעם עלית054131842יצחקאיבגי

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

צייטלין 14ראשון לציוןמשהאיבגי

כפר מימון ד.נ. הנגבאליעזראיגרא

בלוך 42תל אביב034101733חיים יצחקאידלס

חיפהברוךאיד לשטיין
נתיב הישיבה 
)ק. שמואל( 4

פרנק 10א’ירושליםחגי נפתליאיזירר

ד.נ. רמת הגולןחיספין5057469אהרוןאיזנטל

הרב ניסים 8ראשון לציון001533280פנחסאיזק

משעול התפוח 3אילתשמעוןאייזנבך

בית ישראל 28 ת.ד.2עמנואלמרדכיאייכלר

הרב צבי יהודה 4בת ים17917378דודאייפרמן

עמק חפר 14נתניה 027473933אליהואילוז

הגר”א 10/8רחובות028622710יוסףאילוז

אביגדור עשת 58קרית אתא012357257שמעוןאילוז

בית שמש058712522שמחה אילן

הקנאים 1/55ערד57660896ינוןאילני

קרית גת027721497אילןאינדפורקר

פרישמן 16קרית אתא63667935חיים עמרםאיפרגאן

אלעזר 90942אלעזר56484900חייםאירם

הזית 6רעננהשלמהאישון

יהודה 34 ת.ד. 169ערד062911334יוסףאלבו

רמב”ם 34גבעת שמואל6426668אליעזראלבז

קדש 10דימונה067591602ניסיםאלבז

יחזקאל 44ירושליםראובןאלבז

כרם ביבנה22101950בן ציוןאלגאזי

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

נחל הבשור 145כפר יונה0366900515ישיאלגזי

חכם אגסי 58/7 הר נוףירושליםציוןאלגרבלי

אפרים 6/4מודיעין037255999טלאלואי

יהודה הנשיא 37 גני הדרפתח תקוה0294889221מאיראלול

צבי יהודה 11בת ים028609105רזיאלאלול

ארלוזורוב 399בית שמש068622331יצחקאלון

השלושה 5א’בני ברק54495908יצחקאלון

חזקיהו המלך 20ירושליםמרדכיאלון 

מעונהמעונה022730170אוריאלחדד

לבונטין 18/10נתניהיצחקאלחדד

חזון איש 58/9 רמת שלמהירושליםמסעודאלחדד

ת.ד. 1מודיעיןאליהואלחרר

הרב חזן 102שלומי012267811משהאלחרר

ק. שמונה 7חולון58386707פנחסאלטהויז 

סוסיההר חברוןאליעזראלטשולר

ד.נ. גליל תחתון 15295מצפה נטופהאליעזראלטשולר

נוף איילון302020508ישראל א.אלי קון

איתיאל 13תל אביב025090507אלקהאליאסי

שמואל נתן 6/5ירושלים032895203יצחק גדאליאסף

משעול ההדס 12ירושלים043276492אביעדאליהו

חולון023845712אורןאליהו
מפרץ שלמה 53 מיקוד 

58855112

לבונטין 3נתניה אילןאליהו

מושב שתולה 22865מעלה יוסף055916266זרחאליהו

משגבעוזיאלאליהו

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

ליפסקי 39/83ירושלים040373714שלמהאליהו

הפלמ”ח 74 ת.ד. 1189צפתשמואלאליהו

הקבלן 31/7ירושלים17087925רחמים אליטוב

בית צביד.נ. חוף הכרמל058283474שאול משהאליטוב

מטה בנימיןשמעוןאליטוב

מורשת 20186מורשת029264066יובלאלימלך 

שראל בן זאב 4ירושלים031930275יחזקאלאליסיאן

אבן האזל 9ירושליםיעקבאליעזרוב 

ת.ד. 11דימונה יצחקאליפנט

יהודה הנשיא 5/2פתח תקוה014585723דוד אלישיב

להמן 15 ת.ד. 1189קרית יםיעקבאלישיב

פלמ”ח 2אור יהודה 12022075יצחקאלמליח

זרח ברנט 9 הר נוףירושליםיצחקאלמליח

האדמו”ר האמצעי 1/7לוד025121336נסיםאלמליח

חיים גבריהו 15/4ירושלים055687859שמעון אלמליח 

החרוב 53עתלית 27881556שמעון אלמליח

יהודית 4ירושלים034338467מישאל אלמלם 

יוסי בן חלפתא 13אשדוד23789753חיים אלמקייס 

מרום גליליוסףאלמשעלי 

יד בנימיןיוסףאלנקוה

זהבי 3פתח תקוהרפאלאלנקרי

מנחם ארבר 39/1תל אביב066762642יוסףאלנתנוב 

אחד העם 67פתח תקוה05593999אילן אלסטר

שיבוליםעזתה067362152דוד אלעזרא

נוה אשכול 522/11שדרות067362145יחיא עמרםאלעזרה

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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מיכאל 7/18טבריה67261917אברהםאלקבץ

מושב אחוזםלכיש76407311יעקבאלקבץ

מעגליםעזתה058895251משהאלקבץ

מושב נוגה68951359יוסףאלקובי

עין שמש 27גני תקווה69948081פינחס אלקובי

הבוסתן 24 מיקוד 10300חצור הגלילית 245804588דוד אלקיים

ירושלים 204חצור הגליליתיצחקאלקיים

הציונות 103/11אשדוד068684703אליהו אלקריף

כוכב השחרמטה בנימיןיונתן אלרן

מרומי שדה 28מודיעין עילית 039504592אורן אמזלג

בית שמש013431077יואלאמזלג

הזורעיםגליל תחתוןאברהםאמיתי

קיבוץ שדה אליהואחיהאמיתי

צרופהחוף הכרמליצחקאמיתי

נתיבות014955785רפאלאמיתי

מושב זיתן 68עמק לוד 012615852שמעוןאמיתי

בוגוטאקולומביה31895014אבי אמסלם

קיפניס לוין 3באר שבע12450839שלמה אמסלם

נווה מבטח022833776יצחקאמרבי

דגל ראובן 9פתח תקוה25263674ינון אמרוסי

ברנדה זאב 22פתח תקוה24651903אריה יהודהאנגלמן

ד.נ. מזרח בנימיןפסגות 02943085ליאוראנגלמן

קרית קאליבראשון לציון69077865יעקבאנידג’אר

וולפרברג )בית אליעזר( 1/1חדרה אליהואסולין

עזתה שדות נגבסעד067594002דודאסולין

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כפר חב”דרמלהדודאסולין

ת.ד. 640 מיקוד 60840כפר חב”ד0301343919ישראלאסולין

ישראל לבנון 4/6 קרית שמואלחיפה066003922משה אסולין

ארלוזורוב 15חיפה057959827שמעון אסולין

רכסים033319617אברהםאסייג

הראשונים 939/2מגדל העמק דודאסייג

אליקיםאליקים041962382עזראאפרתי

קניאל 5חיפהגדליהואקסלרוד

שפירא 61פתח תקוה065897019איתןאקשטיין

ישוב דולבד.נ. מודיעין32166142יאיראראלי

ד.נ. רמת הגולן 12921מושב נוב0019338יגאלאריאל

מושב מירון דירה 21יועזראריאל

אבן 7רמת גן01933597יעקבאריאל

עטרתמטה בנימיןעזריאלאריאל

עתניאל 37 מיקוד 90407הר חברון059813113שמואלאריאל

שומריה 10 ד.נ. הנגב 85336שומריה032422107דרוראריה

ניר גליםחבל יבנה056386055צביארנון

מנחת יצחק 11/10ירושלים011772456אשר מנחםארנטרוי

וינר 7רחובות 050456763נחמןארנרייך 

האורן 9יבנה12285425אברהםאשטמקר

כפר חב”דמרדכיאשכנזי

הרב מדר זכריה 34רחובותציוןאשכנזי

נילי 8, קרית שלוםתל אביבשמעוןאשר 

שפירא )ב”ב( 4פתח תקוהאשראשרי

כפר ינס 37920כפר פינס058793053יצחקבאאואר

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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רפאל דודבאנון
דרכון קנדי

WLO10046
לאוואלקנדה

ישיבת כרם ביבנה ד.נ. אבטחבנימיןבארי

חרמון 5/14בית שמש028134708משה בארי

ניסים גאון 20/1אלעד038401964ערןבגריש

אברהםבדוס 
מושב שדי 

תרומות

ת.ד. 37אבן יהודהאהרןבדיחי 

צבר 19, ת.ד. 176נשר טוביהבהריר

לוד039252911אביאל בואהרון

מרום הגלילמושב דלתוןאפריםבובליל 

בן גוריון 1בני ברק054160155צוריאלבובליל

באר מים חיים 12/10בני ברק יעקב בוחבוט 

קויפמן 8 ירושליםחבל מודיעין065841892אהרוןבוטבול 

אביתר הכהן 20באר שבע 38328928יוסףבוטבול 

רמת השרון06970610יהודה בוטמן 

הרצל 76נהריה 13371562ישראלבוטמן 

ינאי 6/5 אזור ז’אשדוד014488613גרשון בוטראשוילי

קהילות יעקב 11פתח תקוה22695324יהודה בוטרמן

סמטת אז”ר 1בני ברק22127963ישראלבוסו

שלמהבוסו 
דרכון צרפתי

80033
הקבלן 49ירושלים

פתח תקוה 113נתניה 55017131יחיאל בוסי

מבצע לוט 12ערד059089391רפאל בוסי

אחיסמךחבל מודיעיןמרדכי בוסקילא 

שחראי 1ירושלים073281214דודבוסקילה 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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שמעיה 30/8אלעד 033047598רונן בוסתן

מרחביםאליהובוקובזה 

מזא”ה 47תל אביב צביבורגן 

ישוב הושעיהחייםבורגנסקי

פתח תקוה 9ירושלים067404566מנחםבורשטיין 

אלון שבות59734913אמנוןבזק

קורצ’ק 2צפתחייםבזק

נחלים023009400שמעון בטיטו

אברהם פטאל 76/11 ר. שלמהירושליםשלוםביבי

הכובשים 17 ת.ד. 153מיתרמשהביגל 

013255302דודביגמן
קיבוץ מעלה 

גלבוע
קיבוץ מעלה גלבוע

מרום גלילאליהוביטון

אדיריםגלבוע323746396דודביטון

דובדבן 7/2מגדל העמק 022561602ישראל יאירביטון

רוטשילד 8חדרה 029573029ישראל מאירביטון

האחד עשר 362/10צפת 068841774משה ביטון

רב חסידא 5אשדוד069145274שמעוןביטון 

הנשיא 214א’בית שמש 006938343שמעון ביטון

רמב”ם 15 ת.ד. 382חדרה שמעוןביטון

ד.נ. מגידו 19220מושב מלאהשמעוןביטון

צפת017042912מרדכיביסטריצקי 

דרוק 71/1 רמת שלמהירושליםדודבירדוגו

הגפן 13א’אפרת013585542אליהובירנבאום

השקדים 48קרית טבעון069118545עמרם מיכאלבית אל

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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נחמיה תמרי 7/2חולון50542793משה ביתן 

חב”ד 156/12 קרית מלאכיבקעת הירדןיוסףבלוי

צבעוני 34אשקלון 000542795יוסף חיים בלוי

ערבות הירדןמשהבלוי
מרכז ספיר ד.נ. ערבה תיכונה 

86825

הרב צבי יהודה 9בת ים011834660חנניה בלומרט

הרב זיוון 73/3ירושלים057869976שמעון בלוקה

דב פרומר 12/21חיפהאברהםבלחסן 

עקיבא 1חיפהמיכאל בלייכר

הקבלן 47ירושלים067186080שמואלבלמס 

קיבוץ עין הנצי”בקיבוץ עין הנצי”ב02943574פנחסבלנק

נווה צוףמטה בנימין013904842יהונתן בלס 

אלישע 3בני ברק01446020צבי בלק 

בר אילן 35/14רעננה015937204דניאל בלר

יפה רום 6ירושליםמשהבן אבו

ירושלים 79מעלות 54902820שלמה בן אליהו

זאב פלאק 9ירושליםאליהו בן דהן 

משה שרת 2קרית עקרון029542719יוסףבן דוד

בארות יצחקירוןבן דוד

האורן 3באר יעקב 056556467שמואלבן דוד

האגוז 14אורנית023540933ינאם בן הרוש 

מאיר בעל הנס 11/12אשדוד 032083693פנחס בן הרוש

79510עין צורים25003096דודבן זזון

הגליל 67/3חיפה033973314אשרבן חיים

המייסדים 30/5קרית אתא079165847משהבן חיים

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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בן גוריון 136רמת גן 65193245שמעוןבן חיים

צאלים 435/10ירושלים036501179אברהםבן חמו

באר טוביהשלוםבן חמו

עזר012404612שלמהבן חמו

שדרות לכיש 11קרית גת שלמהבן חמו

ויסבורג 5רחובות 57712630אביהודבן יהודה 

ברק 2/1אריאל027780790אבנרבן יוסף

התי”ל 39רמת גן057303414יצחקבן יוסף 

חתם סופר 5בני ברקצבי בן יעקב 

רשב”י 20/5אשדוד 058504929שלמה בן לולו

הרב חיים ויטאל 27ירושלים072261753יהושע מאירבן מאיר 

מכמורת066408717נתנאל יעקבבן מעש 

בית רימון024696759רן בן משה 

שריגיםמטה יהודהאביתרבן נון

שילהמטה בנימין 030535405אלחנןבן נון

אורנים 9רכסים055041289אהרוןבן סעדון

מושב גורן54621164יורםבן סעדון

השופטים 22/13קרית גת שמעוןבן עבו

האדמו”ר מרוז’ין 27/16 ירושליםגזר 54065693שלמהבן עזרא 

אצ”ל 15חיפהמרדכיבן עזרי

מטה יהודהיוסףבן פורת

מצליחיואבמאירבן שבת 

ארלוזורוב 26חיפה שלמהבן שושן

נווה דניאל 90909נווה דניאל56610520מתניהבן שחר

נתיה041398686אברהםבן שי

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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031503824אלעזרבן שלמה
מודיעין מכבים 

רעות
נחל צלמון 22/4 מיקוד 71700

ישיבת שעלבים050774934זכריהבן שלמה

אלישע 9בני ברק נסיםבן שמעון 

דבורה הנביא 13בני ברק שלמהבן שמעון

בני דרום ד.נ. אבטחמ.א. ברנר55524839עמיהוד בניה

שד’ גולדה מאיר 5ירושלים056705460שלמהבניזרי

נוף איילוןיואב גדעוןבנימין

רמב”ם 3 מיקוד 40800אלעד 23746225מנחם בנימין 

ד.נ. הר חברון 9040700עתניאל 58430158שלמה בנימין

התעוררות התשובה 9ביתר עילית 022072227דודבנינו

יהודה הלויעפולה058419615ראובן בנינו

זרעיתמעלה יוסף067956607שלוםבניסטי

141 נוה דניאל, גוש עציוןנוה דניאל059758441דודבס 

יציץיואב שלמהבסו

שילה 33ראש העין 041990375עזריהבסיס

הרב זמבה 13נתניה200745263אור בעדש 

ניר עקיבאמרחבים רחמיםבעל הנס

שבי ציון 34רמת השרון041540618שלום בצלאלי

טולדנו 3/4באר שבע 54298070בנימיןבצרי 

שאולזון 12 הר נוףירושליםעזרא בצרי

קרית יערים5719837דב בקשט

ירושלים056196058שלמה בקשט

שיזף 6ערד53363461אלעזרבקשי

ברגמן אליעזר 13ירושליםאליהובקשי דורון

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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לוחמי גליפולי 60תל אביבמשהבר

שאולזון 12/5 הר נוףירושליםמרדכיבר אור 

מורדי הגיטאות 7רחובות 00489245נפתליבר אילן

מטה יהודהבנימיןבר זוהר

ההסתדרות ת.ד. 107שדרות69135713דודבר חן

בלפוריהעמק יזרעאל 024430548נועם בר טוב 

עין עופרים 7/12מצפה רמון054382197דניאל בר מוחא

ירושלים009048612שמעון בר נוי

ז’ולטי 9ירושליםאליהובר שלום

ת.ד. 115בת יםיוסףבר שלום

אנדרסן 3/7תל אביבעזרא בר שלום

אשדוד70803397חיים בר ששת 

בני ברק036372563יאיר בראון 

קדומים55711915ניצןבראונר

כצנלסון 1קרית אתא02200566עופרברבי

סלנט 80פתח תקוהשלום ברגר

תשי”ג 984/27מגדל העמק יהודהברדוגו

כרמי יוסףיואב אליעזרברוד

הדרום 12 ת.ד. 3סביוןדודברודמן 

כ”ג יורדי הסירה 11גבעתייםמשה אהרוןברוידא

הגפן 11ב’ניצן 022065767שאולברוכי 

הרב סיני 20/4רעננה013490099אביגדורברונר

ת.ד. 434צפת56816598בניהו ברונר

מרכז מסחרי חדשגני תקוהיחיאלברזילי

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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מושב בלפוריהנעםברטוב 

פרדס חנה022150510יואבברי 

פוגל הרמן 4/5פתח תקוה317882215חיים דבבריסק

טלמוןמטה בנימיןרחמיםברכיהו

אשדוד035975309שבתאיברלב

מושב יד נתןמושב נהורה06344741יחזקאלברלנד

הרי יהודה 101נוה דניאל024096489דרורברמה

חזון איש 13זכרון יעקב058714056דודברנד

יהודה הלוי 19בני ברקנחוםברנהולץ 

שכונת עין כרם ד’ 72ירושלים22334353ברוך ברנר

ערבי נחל 12תל אביב013385109עקיבאברקאי 

הרצל 11רעננה056611171אהרןברקוביץ 

בן צבי 5פתח תקוה30366959חיים ברקוביץ

חב”ד 1163/5קרית מלאכי015920033אהרון ברקולין

טביב 6נתניה051442713עמנואל בשארי

שדרות עוזיהו 34/3אשדוד13453576יעקב גאגולאשווילי

ירושלים038731154אברהם צביגאופטמן

חוף הכרמל040359465אריאל מרדכיגבאי
בית צבי סיטרין ד.נ. חוף הכרמל 

30880

גלבועאשרגבאי

חוגלה 4מבשרת ציון22056599דניאל גבאי

שד’ בן גוריון 174אור עקיבא 59144196משהגבאי

רמת גלעד 2קרני שומרון025122441שלמה גבאי

חוסןמעלה יוסף 063113518שמעון גבאי

קדימה צורן033223173שמעון גבאי

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

כפר גדעון51003457אליעזרגבירץ 

גדרותיחיאל גברא 

קהתי 20/31 גבעת שאולירושלים 58399288משה גברא

מטה בנימיןמאירגבריאל

חיל רגלים )נווה חוף( 25ראשון לציון51789766אליהוגדליה

שפירא 14בני ברק41511882דודגהרי

עוזהשפיר058012618שמעוןגואטה 

דב הוז 14נתניהאברהם דודגוגיג

שדה צבימרחביםגדגוזלן 

חיים ויטל 18ירושלים 056530918נריה גוטל 

אלקנה 12/10ירושליםזלמן חמיהגולדברג

סנהדריה מורחבת 25/113ירושליםיוסףגולדברג

דב הוז 1קרית אונו038628756יניב שמעוןגולדברג

דולב037206562ערן גולדווסר 

כפר אדומיםמטה בנימיןגבריאלגולדמן

ישיבת הדרוםרחובות69389542מרדכיגולדרייך 

קרני שומרון65899874דבגולדשטיין

אספרגוש עציון013763669ישראל גולדשטיין 

ריינס 17פתח תקוה 57738098מרדכי גולדשטיין

בית יוסףיוסףגולן 

נצח ישראל 28אפרת שמעוןגולן

רמת גן040000663לוי יצחק גופין

חולון40566747דודגור אריה 

בר כוכבא 9חולון 510146111יוחנןגור אריה

דקר 21הרצליה58792128הראלגורדון 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.



42

רשימת רבנים עורכי חו"ק

כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

עזרא 10רחובותנחום שמואל גורטלר 

אשדוד032226771שמואל גורן

צה”ל 13/23ג’רמלה015502693זוהרגטהון

כפר פינס22069132שמעוןגיטלר

ג’ייקובס
ירוחם פישל 

ה.
כפר חב”ד013774336

עומריוסףגינזבורג

שבעת המינים 18מרכז שפירא015571672יהודהג’יסון

עפרהמטה בנימיןאברהםגיסר 

כפר חב”ד50614833משה גלבשטיין 

שער הגולן 2גבעת אלה 036301778יוסף יצחק גלדציילר 

לוד051560803יעקבגלויברמן 

ההגנה 12רחובות 016311912מנחםגלוכובסקי

דרך צרפת 57/א’חיפהנפתליגלזר

בקעת הירדןמנחםגליצנשטיין 
מעלה אפרים ד.נ. מזרח בנימין 

90638

בית אל ד.נ. מזרח בנימיןישעיהו יהודהגליק

הר צבי יהודה 18/6ירושלים012229787ישראלגליקמן

המרי 3גבעתיים איתיאלגליקסברג 

הרב צבי יהודה 18/6ירושלים53198164אפריםגליקסברג

טייבר 65 ת.ד. 263גבעתיים יוסףגליקסברג

ארלוזורוב 29חיפהשמואלגלסנר

קיבוץ לביאיהודהגלעד

תפרחמרחביםשמואלגלעד

השילוח 26חיפה יצחק שמואלגמזו

מנוחה ונחלה 10רחובות057366783יהודה גמליאל

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

ברנר 54הרצליה 030625032מאירגמליאל 

נוחםמטה יהודה נחוםגמליאל

קדמן 7חולון32959892אורי גמסון

רבבה 44839שומרון22972434אוריאלגנזל

החשמונאים 16תל אביביוסףגערליצקי

מיכאל נאמן 22תל אביב040045536מנחם גערליצקי

קורנית 8מעלות064822133דן צמח גץ

שבזי 30ירושלים314099284דניאל גראבסקי

תל מונד055285787גבריאלג’ראפי

הדס 10נתניה 043477082ציון ג’רבי

לוי יצחק 459כפר חב”ד030395412שלמהגרברצ’יק 

שבעת המינים 17מרכז שפירא024017055חגי גרוס

אברהם שפירא 6נתניהיעקב גרוס

קרני שומרון017053521טוביהגרוסמן

הזית 1 ת.ד. 18מגדל העמקיצחק דודגרוסמן

אלעדשלמהגרוסמן 

מושב נחליםחבל מודיעין 06447030דודגרינוולד 

יהושע 35/13בני ברק021397641ישעיהו גרינוולד

פסגות024140428דביר גרינצוויג 

זית שמן 19/10אפרת200145472יהושע גרינשטיין 

פרי מגדים 14מעלה אדומים060263670שמעון גרסון

נגר יצחק 3הרצליה41615576יחיאל ג’רפי

מושב לפידות38563433אליהוגרציאני 

שיר השירים 191אלקנה 050716786אבישי דאום

אודם 9מודיעין 033858549ערן דאום

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

כ”ח באייר 43אלון שבות 022271340גדעוןדאר

עמק החולה 18מודיעין41901018חיים דברת 

מבוא חורוןמטה בנימיןיונהדברת 

קהילות יעקב 66/5בני ברק035868611אוהדדדון

אדרתמטה יהודהמשה דדון 

אודם 7מודיעין 015718315בנימין דה לה פואנטה 

האורן 11/1עכו 026940221דודדהאן

מ. נחשון 46באר שבע 57133332יוסף דהאן 

בעל שם טוב 22בני ברק 024138695ראובן מרדכי דהאן 

בית עזראדוד דהן 

נוטמן 35רחובות 55017933דוד דהן 

האדמו”ר מבעלז 19אשדוד 032265597יגאל דהן 

מושב אבן מנחםגליל מערבי 67515734משה דהן 

שאולזון 50/15ירושלים068613728עמרם דהן 

אופקים56485246יחיאל דהרי

זכרון יעקב 35פתח תקוה032157323יוסף דואני

המעלה 14פרדס חנה 57313934עודדדוד

מוגנטאו הנרי 32/8ירושלים040499410צדוקדוד

ההגנה 48/7רחובות 053976288ראובן דוד

חלץחוף אשקלוןשמואלדוד 

ברכאן 7עפולה 053899183שמואל דוד

הברוש 10דימונה058649823יעקב דודי

יצהרשומרון 058403502דודדודקביץ 

מעלה גיא אוני 120ראש פינה026905067אברהםדוידוביץ

בית רבן59061333דניאל  דויטש

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

אונקלוס 7 בני ברקחבל מודיעין05418540ישעיהו דויטש

אברהם שפירא 1נתניהמשהדויטש

השלשה 10בני ברקדבדומב

הרב מימון 16/4ירושלים040540247יונתן דון יחיא

נוקדים 90916נוקדים24085763ירוןדורני

חי טייב 13ירושלים005679469בנימין דותן

שביל הצופית 5ירושליםשלמה דחבש 

אטליהרומאשמואל די סיניי

מושב שרשרת 139ד.נ. הנגב05649477יוסףדידי

50141316שלמהדידי
מועצה אזורית 

עמק ירדן 15132
מועצה דתית כנרות

נתניה03406591בועזדיין

איחוד העם 629/1אור עקיבא68568716יוסף דיין 

דולפין 3חולוןיצחקדיין 

ת.ד. 11דימונהשלוםדיין 

פרנס 12/16ירושלים008101941שלמהדיכובסקי

הנביאים 35תל אביבשלמהדיכובסקי

טבריה65466955שאול דימרי 

הציונית 34/2קרית אתא 056093966שלמה חיים דיסקין

חצור הגליליתמרדכי דיעי

תרוםמטה יהודה אלעזרדמארי 

ויצמן 37בת ים שלוםדמארי

פינסקר 31/8קרית אתא033616830אליהו דניאל

שד’ המגינים 121חיפה 058896259ניסים דנינו 

אשקלון039051305אוריוןדעי 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

הצאלים 17יקנעם057217408נועם דקל 

שאול המלך 7/5כפר סבא54925714שלמה דרהין

דב גרונר 232ירושליםאברהםדרוק 

ד.נ. הר חברון 90408טנא עומריםיוסף דרוק

שבזי 18בני ברק 56071368ישראל חיים דרוק 

קק”ל 37קרית מוצקין6714257דוד מאיר דרוקמן

התקוה 5קרני שומרון028817195נחום דרוקמן

הפרחים 65כרמיאל28138212דוד דרור

הירדן 7 ת.ד. 585קרית שמונהצפניהדרורי

אלון שבות000546176יאירדרייפוס 

גנות הדר049172844יוסף יצחקדרייפוס 

שומרוןדניאל דרייר

רב יהודה הנשיא 22/5אשדוד040711194אברהם דרעי

ש. עגנוןבת ים025003997דודדרעי

בן קיסמא 22/11בית שמש 034514547דוד רפאלדרעי

עומרי 8באר שבע 69577666יהודה דרעי

גבע כרמל028452399ישראל שלוםדרעי

הרב מלצר 23 ב’בני ברק 022861520מאיר דרעי

שוקדהעזתה069848331ראובן דרעי

באר שבעאהרןדרשביץ
משעול מעלה העקרבים 25 ש. 

ה’

מושב זוהר 1157037113דודדרשן

גיבורי ישראל 5/3כפר סבא22905103מרדכידשא

טרומפלדור 16בית דגן 036310274יחיאלהבה

סנהדריה המורחבת 126ירושלים 59818401חייםהבלין 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

האדמו”ר מלובביץ’ 16/2ירושלים050321322יוסף יצחק הבלין

שדרות לכיש11, ת.ד. 46קרית גת משההבלין 

נתיב אליעזר 3חיפה אליעזרהגר

הקבלן 25 הר נוףירושליםיששכר דב הגר

מרגולין 10רחובות023744568יצחק הגרי 

אילת 409/4אילתמשההדאיה

נחל עמרם 2אילת58437138יאירהדיה

תל אביביוסףהדנה

בנימיןהולצמן
קיבוץ מעלה 

גלבוע

מבוא מודיעין 73122חבל מודיעיןיקותיאלהופמן 

הבנים 63הרצליה13614037דודהורדן

013614029מאיר הורדמן
מודיעין מכבים 

רעות
חל חבר 34

אבטליון 12בני ברקאריההורוביץ

סורוצקין 49ירושליםנפתליהורוביץ

גבעת שאול 24ירושליםיוסףהייזלר

סנהדריה מורחבת 12ירושליםנחהייזלר

אלקנה15893340פנחס צוריאלהיימן

מגדיאל 51הוד השרוןראובןהילר

נחליאלי )גבעת הסלעים( 2ראש העין005682497יחיאלהינדי

ברגמן 13ירושליםאליהו רפאלהישריק

ישיבת בית שמואלחדרה 059789040אלישיבהכהן

דרך הגנים 34כפר שמריהו 3627965יעקב דודהכהן

ד.נ. הר חברון 90407עתניאלראםהכהן

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

שמואל בן עדיה 4חיפהשאר ישוב הכהן

אבן שמואל 79585אבן שמואל62967732שלוםהכהן 

שמעוני 4ב’רחובות 003786720שמחה הכהן קוק

הלוי אליעזר 32/3ירושלים058719501יעקב הכהן-קרנר

אילת 409/4אילתיוסףהכט

גרוטו אלכסנדר 6פתח תקוה028148187שלמההכט

תורה ועבודה 6חיפהעקיבאהכרמי

סעדיה הגאון 8נתניהצביהלברשטאם 

טרפון 6בני ברקאבירןהלוי 

מעלה מכמש035924380אחיקםהלוי 
שכונת רימון 555 ד.נ. מזרח 

בנימין

דולב 33אשקלון068777077אליהוהלוי

הגבורה 8קרני שומרון000219113יצחקהלוי 

פאת השולחן 9תל אביבמיכההלוי

מושב אחיהוד 74ד.נ. משגב051440733נחמיה הלוי )כועי(

בן שמןחבל מודיעין051539146רחמיםהלל

דואר שבי ציון 25227שבי ציון056681414יהושעהלמן

אשוח 34אשקלון000712653אפרים הלפרין

ת.ד. 748כפר חב”ד038791364ישראל יצחקהלפרין 

ההגנה 6ירושליםמיכאלהלפרין

הניצנים 19חולוןמרדכיהלפרין

בית הלל023995590שניאור זלמןהלפרין

חב”ד 1מגדל העמק 013867791יצחק יוסף הנדל הכהן

55877633אריההנדלר
קרית חינוך שעלבים 93 ד.נ. 

שמשון

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

פסגות 420פסגות055744361אביגדורהנמן

אלעד 29565090משה הר נוי 

סם דריה 19נס ציונה23826258שגיאהר שפר

מטה יהודהיוסףהראל

תל חי 3/11כפר סבא אברהםהרוניין 

ירושלים032061491אברהםהרוש

גני יוחנןיואביהודההרוש

מורגנטאו הנרי 34ירושלים55926224דודהריסון

הזית 3טל אור 034837112ניר הרמן

נוף איילון055428569יצחק הרפז

תורה מציון 14ירושליםחיםהרצברג

ככר דקל, ת.ד. 590נצרת עילית ישעיהוהרצל

ארבל036201732מנחם מנדלהרצל 

אחוזהחיפהדניאלהרשקוביץ

רמת הגולן52544756יהושעהרשקוביץ

טלמוןמטה בנימין001460617מיכאל הרשקוביץ

שדה דוד78829561ניסים ואזנה

החלוץ 9/5נהריה58442633משה והב

מועצה דתית אזורית עזתהד.נ. הנגב 85200ראובןוובשת

ווייס
אליעזר 
שמחה

כפר הרא”ה 38955עמק חפר015831357

ת.ד. 452רמת ישי017109505יוסף יצחקוולוסוב

שבטי ישראל 1/13בית שמש015870603יוסף ברוךווליצקי

דרור 7 ת.ד. 3055ראשון לציון10950368יהודה דודוולפא

נורדאו 20/7נתניה050220250מנחםוולפא

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

תל חי 9חיפה גבריאלוולקוביץ

כפר ברוךעמק יזרעאל 022865166אריהוועג

יעקב אבינו 6/7באר שבע1473834יצחק וידר

התקופה 26ירושלים059075630שאול וידר

חיפה68926682שלמה ויזגאן 

מושב אמציהאמציה65377764נחויזונסקי

שרת 43אופקים025331513טל ויזנפלד

ויזנר
יהודה 

יקותיאל
לח”י 6א’רחובות 55251946

מושב כפר ברוךאריהוייג 

שדמות מחולה 10932בקעת הירדן050052935אליעזר וייל

דברי חיים 4ירושליםדבוייס

הזמיר 7אלעד 057330557יעקב וייס

לוי אשכול 18גבעת שמואל00016735ישראל וייס

בני דרוםחבל יבנה052218963שלמהוייס 

החוזה מלובליןנתניהמשה טוביהוייסברג

ביתר עילית033836404שמואלוייספיש 

אלוןמנחם וינברג

רקפת 18מעלות065525156מנשהוינר

הגליל 97א’חיפהחיים נפתליויסבלום 

רחובות17854126דניאל ויצמן

אלונהמרדכי ויצמן

בורוכוב 29עפולהשלמהויצמן

פסגותמטה בנימין069475382יוסף ויצן

ד.נ. רמת הגולן 12917רמת מגשימים 2494094יהושע ון דייק

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

תיאודור לביא 10 רמותירושלים012183380אהרון יוסףוסרמן

טבור הארץ 21/4טבריה000790477אברהםועקנין

מנחמיהדוד חנניהועקנין

מעלה הבנים 126/3 ת.ד. 337מעלותיצחקועקנין 

אורנים 16יקנעם006548157מיכאלועקנין

ורנר 5טבריהמנשהועקנין

לואי פיקרד 2באר שבע29609187מרדכיועקנין

הכרמל 33קרית גת 68341239משהועקנין

ישעימטה יהודה דודוקחי

לבונטין 26נתניהחייםוקנין

טבריה 12בני ברק024518052חננאל יצחקוקנין

מעלה יוסףמכלוףוקנין

צמח צדק 16/8לוד54937859נפתליוקנין

מושב דישון 13823מושב דישון57914244שמעון אליהווקנין

קרן היסוד 3גבעת שמואל50163237משה צביוקסלר 

בית אל057327686אמירורד

90938ראש צורים67320754מרדכיורדי

רמב”ם 15 ת.ד. 382חדרהדודורנר

אברמסקי 43בני ברק022289375משהזאבי 

ברכאן 12/2עפולה015563778בנימיןזאודה

חזון איש 36בני ברק יחיאלזאיד

תל גיבורים 36ב’תל אביבמשהזבולון

רחובות15561103יצחקזגאי

אלעד029428695אשרזגדון

תירושמטה יהודה נסיםזגורי

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

מחסיהמטה יהודה יוסף זוזות

שד’ רוטשילד 17חיפהנחוםזוין

לויטן 2תל אביבחייםזוננפלד

הגפן 12רכסיםיעקב זוננפלד

מושב כלנית59736983משהזיגדון

רות הכהן 6חיפה12723896אליהו רחמיםזייני

משה חיים שפירא 13אשדוד 12619144יוסף זייני 

בר גיורא 33חיפה יוסף זילברפרב

אחד העם 112תל אביב חייםזילברשטיין 

הרצל 14גבעת שמואל41868811יעקב יוסף זינגר

סורוצקין 5ירושלים6444816יצחק פסחזינגר

ברויארבני ברק69507440ישראל מאירזינגרביץ

נס הריםמטה יהודהיצחקזינו

מהריקא 6ראש העיןמנשהזכריה

מהריקא 8ראש העין41065194מנשה זכריהו

בני ברק033288218שלוםזכריהו 

תרמ”ג 4 ת.ד. 2מזכרת בתיה003109923אפריםזלמנוביץ

משכן שילה 10/1ירושלים037677010יוסףזלמנוביץ 

אבן גבירול 8תל אביב7318132יורםזלצברג

כץ 52פתח תקוה057748006נח זלצר

הברוש 45 42860ישוב בורגתה62848544חיים זמיר

דב הוז 16/1נתניה יעקבזמיר 

שדה יעקב 30080עמק יזרעאל65841868מרדכיזמיר

צייטלין 22 בני ברק לב השרון03371374אשרזמל 

ישיבת בנ”עכפר הרוא”ה027829399איתןזן-בר

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

בילו 18פתח תקוה055054712יהושע זאבזנד

שבזי 9/1 מיקוד 76554רחובות 059604991עוזיאלזנדני

החשמונאים 19תל אביבמשהזנדר

אבן שמואל 75אבן שמואל30475917דוד זנו

מושב שלוה 304759517דודזנו 

הפלמ”ח 38תל אביב56596661שלמהזעפראני

אליעזר הלוי 25ירושלים52786939שמואל זעפרני

הרב עוזיאל 46ירושליםיצחקזר

הראובני 3ירושליםעמנואלזרביב

הפורצים 19/1חולון011848348אברהםזרגרי

ז’בוטינסקי 13חדרהחייםזריצקי

תל אביב23761562ראובן אבאזרקי

553כוכב יעקב326935897יעקבחביב

וולפסון 62/4נהריה064199177יהושעחברוני

אגסי 4/7ירושלים059789354יוסףחברוני

שאלתיאל 20אפרת013084462הללחבשוש

אשל הנשיאמרחביםיואבחג’בי

גבעוליםעזתה 058903691יוסףחדאד

קפריסין 12/1באר שבע24229130ישראל חדאד

האדמו”ר מבעלזא 9/10אשדוד036971687אליאורחדד

יריחו 35/2 שכונה ט’ באר שבע015552557דרורחדד

נחניאלמטה בנימיןאוריאלחוברה

רמת גן50671650הרצלחודר

וינה-אוסטריה033784497יעקבחוטובלי

הדר יוסף 24/13תל אביב029567773אליהוחזות

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

שיכון חב”ד 12/6לוד69749810אברהם חזן 

שד’ יוספטל 108בת ים65068157משהחזן 

יהודה קרני 136/18ירושלים013179916שלוםחזן 

הסחלב 1אשדוד38587259אברהםחטואל

איתמר 44834שומרון51340982נתןחי

הרב שלמה כהן 5בני ברק058320037יוחנן אהרןחיות

הרב הרצוג 58שדרות 145586053יהודהחיימוב 

שד’ חכמי ישראל 23תל אביביעקב חיימוב

ד.נ. צפון השומרוןישוב ענב027164482חנוך חיימוביץ

ספיר 8קדרון24676850יהודהחייק

הגדוד העברי 21ראשון לציון560552705בן ציוןחכמוב

הדלק 30גבעת עדה00869528דוד אריהחלמיש

תל אביב33286329חנוךחלמיש

בר אילן 39בני ברק051932762יוסףחממי

ארלוזורוב 106חולוןאברהםחמרא

בני שמעוןבנימיןחן 

הזית 17רמלה27085380יוסףחן 

וולפברג 12חדרה062857602חלפון חן סידה

גיבורי ישראל 23בני ברק 022286165יוחאיחנאסב

אירוס הארגמן 42/2נתניה דודחפוטא

בני ברק1091102חיים חפוטא

חנקין יהושע 28ב’עפולה 050683036ישראל חרזי

מעלה עמוס 90966מעלה עמוס317758456זאבחרל”פ 

משעול תאנה 7תל מונד032457657יעקב בצלאלחרר

התיבון 56/10 נוה שאנןחיפהמנחםחשאי

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.



55

רשימת רבנים עורכי חו"ק

כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

רחמילביץ’ 149ירושלים017677519דודטבצ’ניק

כפר חב”ד53532852דובטברדוביץ

אבני נזר 9בני ברק 024176776דרור טבריה

אהבת ישראל 60תל ציון 040578445שמעיה טהבש

רבי עקיבא 10/3ביתר עילית024612236דודטהרני

איתמרטובול
כוכב יעקב – תל 

ציון
אהבת ישראל 58/3

עזרא 68בני ברק318070430שלמהטובול 

ההגנה 56/4רחובות67362525שלמה טובול

כפר הרואה 38955עמק חפר000364307חיים טובולסקי

רמז 10קדימה68676147משה מ.טוביאס

מורדי הגטאות 4קרית אתא06832976צדוקטוביה

צבי ישי 13 ת.ד. 32יהוד שלמהטובים

דרוק שלמה זלמן 93/6ירושלים02506265יצחק טובלי 

רבי מאיר 14/8אלעד032336596רחמיםטוויג

הסלע 22עתלית26018077 יעקבטויב

שושנה 4/11ירושלים031736309אוריאל טויטו

רמת הגולן 4אריאל ציוןטויל 

לחי 31קרית ביאליק049815483יוסףטולדאנו

לוי אשכול 16טירת הכרמל 6279274ברוךטולידאנו

התאנה ת.ד. 907גבעת זאביוסףטולידאנו

עזריאל 7 גבעת שאולירושליםמרדכיטולידנו

שמשון 12חיפהשמואלטולידנו

הרב קוק 17ראשון לציון695352682שמואלטולידנו

הנביאים 68ירושליםמשהטופיק 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

יהודיונהטורצ’ין

זליג בס 7/2פתח תקוה013303805נחמיה טיילור

נרקיס 19 פרדסיה 42815פרדסיה 52361565מנשה טיירי

מהריקא 2ראש העיןמנשהטיירי

רוזובסקי 5בני ברק57542284עמוסטיירי 

יד בנימין057905630שמואלטל 

תקומה 5/6נתיבות038490298שמואלטליאס 

הרב קוטלר 8ירושליםאשרטננבוים

אחימעץ 35תל אביב עזראטרב

הכנסת 22/23באר שבע 23770704אברהםטריקי 

זוננפלד 20/15בני ברק 017501370חיים הכהןיגודיוב

ליבנה הר חברוןיגאליהב

הכנסת )רמת אליהו( 6ראשון לציוןיעקב יהודא 

ד.נ. חוף עזה מורג מנשה יום טוב

עזריאל 15ירושליםינוןיונה 

ארלוזורוב 122חולון1049295אברהםיוסף 

הכרמים 17מבשרת ציון54973755אברהם יוסף 

בעל התניא 22בני ברק 027810142אייל אריהיוסף 

הקבלן 45ירושליםדודיוסף

קאליב 4/9ראשון לציון58701798יגאליוסף 

שמואל הנביא 34ירושליםיעקביוסף 

הקבלן 45ירושליםעובדיה יוסף 

צמח צדק 1/25לוד 15889660ברוך יורקוביץ

באכר זאב 32תל אביבמאיריזדי 

רחמילביץ 72/7ירושלים050135748שמעוןיחיאל 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

נחל יעלים 13 80500ירושלים 033227448יצחקינאי 

א’ 20400 ת.ד. 5067כפר חסידים025112962שי ינאי

השופר 53פתח תקוה22337166צבי יניר

הכנסת 6ראשון לציון יהודה יעקב

תעוזמטה יהודה יעקביעקב 

ת.ד. 500 נווה ירק 49945דרום השרון58274576יצחקיעקובוביץ 

קלישר 4הרצליה149716יצחקיעקובוביץ

שעלביםד.נ. שמשון040033995שי יעקובוביץ 

הגאון מוילנא 8ראשון לציון051207439שלמה יעקובוביץ 

ת.ד. 16באר יעקבאברהםיעקובזון

מרחביםאליהויעקובזון 

ירושלים039613831יניב יעקובי

צברי חיים 34נתניה 010422319דוד יעקובי גריה

לבונטין 14תל אביבאברהםיפה 

ר’ מאיר 14/3אלעדעובדיה יפעי 

קלחיםמרחבים062346446אברהם יפרח

עין שריד 118עין שריד 025260001אשר אסףיפרח

קרית קמניץ 528/4ירושליםדודיפרח

אמרי בינה 11ירושליםישראליפרח

קהילת ורשה 11תל אביב062348438ישראליפרח

חי טייב 62/12ירושליםיוסף צבייפת

כהנמן 69א’ – ב”בתל אביבישראליפת

התבור 26תל אביבמרדכייצהרי

הוורדים 14קרית מלאכיעזריאליצחק

גני הדר 36/15צפת028863066רונןיצחק

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

מושב פורת 45820לב השרון570900860מרדכייצחקי

רבי טרפון 17נתניה055955090עקיבאיצחקי

התור 11/2אלעד024389322רונייצחקי

שכ’ חב”ד 178קרית מלאכייהודהירוסלבסקי

יהודה הנשיא 55/9פתח תקוה014687974דודירקוני

יהושפט 29 ת.ד. 2174עכויוסףישר

סוסיאד.נ. הר חברון 67891713אברהםישראל

73134כפר האורנים027354380יהודה ישרים

פדואלשומרון54303045מנשהיששכר

צמח צדק 6/13לוד14737514אליהוכבדה

משה שרת 50 ת.ד. 10762אזוראברהםכהן

יגאל ידין 17עכו069445278אברהםכהן

א.ס. לוי 3/25רמלה אברהםכהן

מזא”ה 77תל אביבאברהםכהן

לב השומרון 44843יקיראהרוןכהן

בית הגדיעזתה 034438754אהרוןכהן 

בני ברק56825151אהרןכהן

הטייסים 30אשקלון59767863אופיר כהן 

צפניהירושלים023504467אוריכהן 

שפרינצק 17 ת.ד. 126אזור28573905אלוןכהן

הרב שפירא 16בני ברקאפריםכהן

מצפה 38חיפה058679127אריהכהן

ברכיהחוף אשקלוןבנימיןכהן

רמלה58803149בנימיןכהן

ערבה 64כרמיאל033298282ברקכהן

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

חב”ד 16/2ביתר עילית038419255דגני )אורגני(כהן

צבי יהודה 8בת יםדודכהן

גאולה 4גן יבנהדודכהן

דוסתאי 5ירושליםדודכהן

בת עין 90913בת עין17884156דניאלכהן

גיבורי ישראל 31בני ברק056806847דניאל עזראכהן

חדרה 053254322חגיכהן

85334סנסנהחזיכהן 

חב”ד 627/1נתיבות 079658159חייםכהן 

הגבורה 20קרני שומרון003216793יהושעכהן

בן צבי 29רמלה יוסףכהן 

נפתלי טור סיני 2באר שבע57850794יורםכהן

85334סנסנה059634980יחזקאלכהן 

ישראל ב”ק 4צפת 040923534יחיאל אלוןכהן 

הגליל 49/11כפר סבא027173178יניב כהן

האורן 51מבשרת ציון 55738801יעקבכהן 

שמואל הנביא 1ירושליםיצחקכהן 

מורשתיצחק כהן 

סורוצקין 22ירושליםיקותיאלכהן

ויצמן 23א’בת ים 037471232לאון אלון כהן 

ת.ד. 26רחובות033854142מאור דודכהן 

שיכון חב”ד 7לוד מרדכיכהן

מועצה אזורית שפר מושב נעם 060223054מרדכיכהן 

משעול חטיבת כרמלי 14שדרות 053360863מרדכי כהן 

יושרשהעזתה 057283434משה כהן 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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זבולון 81קרית אתא 077224673משה כהן

כפר חנניהנחשון כהן 

הלח”י 27נתיבות68955343פנחס כהן 

יצחק משקה 14רחובות77421535צביכהן 

שער הנגבציוןכהן 

בר יוחאי 63/2גן יבנה054716378ציון כהן 

יפה נוף 9קרני שומרון058421728ציון זיו כהן 

שי עגנון 18/5ירושליםשלום כהן 

תפוחשומרון 22915466שמואל כהן 

נחושה מטה יהודה שמואל יוסףכהן 

קויפמן 44באר שבע58782996שמעון כהן 

ת.ד. 9392 מיקוד 44830שילה 034889634אבי כהנא 

דב הוז 15/10חולון 027103571יצחקכהן-צמח  

הגדוד העברי 52נתניהאבנרכובאני

הולנד 26 נתניה לב השרון03289998פנחס כובאני 

ת.ד. 2044כפר חב”ד 22970982חנן כוחונובסקי 

שלמה הכהן 5בני ברק 54634399יוסף יהודה כורי 

חרל”פ 41ירושליםאברהם יצחקכלאב

דב פרומר 11 – ב’ קרית שמואלחיפה059118661יצחקכליפה 

דרום השרון6221405מאיר כנפו 

ת.ד. 46מרכז שפירא 979947932יוסף כפיר

אהרונסון 12רמת גן 009115684אהרון כץ 

חי טייב 54/12ירושליםאהרןכץ

נחל הבשור 5/4בית שמש034442715אריהכץ 

גלבוע 16חיפהחייםכץ 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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הנבל 4מעלה אדומים001237882יהושע כץ 

הצופים א/4חיפה שרגא דודכץ 

באר טוביהזכריה כרמי

ירושלים57328114בנימיןלאו

מועצה מקומית מודיעין ת.ד. 1מודיעין דודלאו

שרת 65תל אביב ישראל מאירלאו 

לבונטין 4נתניה משה לאו 

בית וגן 113ירושלים 031680606צבי יהודה לאו

המרד 9רחובות 56572092יחיאל לאש

מסלולמרחביםאברהםלב

ערבות הירדןצבילב 
מחולה ד.נ. עמק בית שאן 

10930

בית אל ד.נ. שומרוןבית אל009433723אליעזר לב יונה

מושב קשתרמת הגולןאוריאללביא

ת.ד. 2164 מיקוד 60850שוהם036030534יונתןלביא

הרב קוטלר 8ירושלים22895007שמעוןלביא

אלון מורה 44833שומרון30127807אליקיםלבנון

נטרונאי גאון 4ירושליםדודלבנון

הגר 5באר שבע 1496553יצחקלבנון 

דוד המלך 18ראש העין30453518יוסףלגאמי 

אבא חלקיה 11ירושלים024632192מרדכי לגאמי

ראש העין29567419רונןלגאמי 

מושב גאוליםלב השרון050800838מאיר לדאני

קדושי גורליץבני ברק 054012802אליעזר לדני

האי גאון 8בני ברק0223485858חגי להב

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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אודם 18 גילהירושלים052157609מאירלובין

ניר עציוןחוף הכרמל רונןלוביץ

דניו יחזקאל 16בת ים 29591781ישראל נסיםלוגסי 

רמב”ם 9בני ברק057822934אליהו לוי 

בני ברק 028139749אמנוןלוי 

12925אבני איתן2306552ארז לוי 

שאולזון 30 הר נוףירושליםבנימיןלוי

אבני חפץ 44861שומרון54586847דודלוי 

חטיבת הנגב 4/4שדרות28096196דניאללוי

מבוא חורון28141380דניאל נחוםלוי

שמעיה 16אלעד28935260ורדיאללוי

פירינצהאיטליהיוסףלוי

הפלמ”ח 14נתיבות038290318יוסף לוי

תדהר 10קצרין054845367יוסף שמעוןלוי

קצנלבוגן 72/1ירושלים033966730יעקב לוי

מושב רויהיעקבלוי

כרם ביבנה22251490יצחקלוי

כרמיאל031108954יצחקלו

אשתאולמטה יהודה יצחקלוי

מושב גמזו37616679משה אורןלוי

רמת הגולן 19ירושלים069133429עמרםלוי 

דולב 043233279שחרלוי

אשדוד27967140שלוםלוי 

הירדן 7 ת.ד. 585קרית שמונהשלום לוי 

נווה דניאל060539053שלמה לוי

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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עין הקורא 8ראשון לציון693677874שלמה לוי

אחיעזר 5בני ברק 059591107שמעוןלוי

תל אביב33401324אריה לוין 

אברהם שפירא 14נתניה001093772דודלוין 

שדה יעקב 009433715זאבלוין

יהודה הלוי 40נתניה6870000עמיהוד יצחק לוין

תל עדשיםרפאללוינסון

שלמה המלך 20קרית גת65487563מיכאל לחיאני

יהושע בן נון 15/10 ת.ד. 18קרית ארבעדבליאור

רבי יוסי1בני ברק065426181ירוחם ליבוביץ

דרך הרב 4רכסים053344719יוסף ליזרוביץ

אבן שמואלשפיר005006887אשר ליטוב

ברויאר 22בני ברק אברהםליכטנשטיין 

מושב מרחביה ברוךליפקין

ד.נ. שקמים 79805כפר אחיםשלמהליפש

כפר גדעוןאברהםליפשיץ

אברמסקי 37בני ברק56466188משהליפשיץ

בית שמאי 17רמת גן 01496918שלום דבליפשיץ

המגינים 15קרית אתא76699479שמעוןלמברגר

דרך מנחם בגין 28פתח תקוה053396867ארי יהושעלנדא

פינלס 9תל אביביהודהלנדאו

הדף היומי 605/1 ירושליםערבות הירדן שלמהלנדאו

מימון 1חולון47858337נתן לנדמן

מושב צפריה 86עמק לוד012615852נח לנדסברג

בני נצרים מיקוד 75484בני נצריםיעקבלנזר 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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סביון 7/16ירושלים025131491רון ישראללסר

הגיבורים 94/3בית שאן057544611יוסף יצחקלסרי

מתיתיהומטה בנימיןזאבלף

סירקיס 6 קרית משהירושליםיגאל ירחמיאללרר

מונאש 13תל אביבמשהמאיה

מושב גמזו 114חבל מודיעין051362093אליאבמאיר

רעננה023948649יעקבמאיר

רש”י 139ראש העין034893339עמיתמגד

דניאל סירקיס 6ירושלים026071746מאיר יהושעמגנס

בני ברק053470449מרדכימגער 

איתןשפיר 061760617אליהו מדר

חמדת ד.נ. מזרח בנימין 10990ערבות הירדןינוןמדר

יעבץ 10בני ברק 023724289יחיאלמהלה

מרגולין 4רחובות 041506668יצחקמהצרי הלוי

יואב 19נתניה030486195שמעוןמהצרי הלוי

רבי טרפון 6/3אשדוד011930815מיכלמהרט

מרכז מסחרי 74תל אביבצבימובשוביץ 

חשמונאים 1הוד השרון024836785יובלמוג’הז

חזקיהו המלך 42ירושליםאליהומוגרבי

צמח צדק 10/5 שרת ורמ”טלוד014229553יצחקמוזגרשוילי

קרית וולפסון 2באר שבע028462588אורימוסאי

פנקס 17פתח תקוה053047437רועימוסקוביץ 

מצהלה יעקב 14 רחובותחבל מודיעין 057841025יעקב מועלם

החלוץ 36רמת השרוןיעקבמועלם

מושב אבן מנחם022696454אברהם מור יוסף

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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זבולוןיעקבמור יוסף

רחמילביץ 42/3ירושלים54337324ציון מור יוסף

נוף איילון 336נוף איילון058237272דורון מושקוביץ

מדבר סיני 86ירושליםמאיר יששכרמזוז

חזני מיכאל 34/20באר שבע11492709בהיינהמזור

מושב גבעתי11093032אברהם חיים מזרחי

יוהנסבורג 24אשקלון 4402970בן ציון מזרחי

בובר 19תל אביבבן ציוןמזרחי

מצפה נבו 87/5מעלה אדומים053350534ישראלמזרחי

הפלמ”ח 15בת יםמשה חימזרחי

גן אורלכיש055649644נסיםמזרחי

ביתר עילית024293011עמימזרחי

הבושם 17תל אביב56552359צדוקמזרחי

רחובותשלמהמזרחי

האמוראים 7/6אשדוד023896459איתמרמחפוד

טולידנו 2בני ברק041579467יהודה מחפוד

אמרי חיים 32בני ברק042018754שלמהמחפוד

כפר פינס058791302יקותיאל זלמןמיזליס

הרצל 109נהריה044654531ישעיהו מייטליס

הרטום 4/22נתניה058062126יוסףמייכור

התיכון 5 בן דורנשריחיאלמיכאל 

בן זכאי 54בני ברק033891664יניב משה מיכאלי

בן אליעזר אריה 39א’רמלה14336861אברהםמיכלשווילי

צמח צדק 9/11לוד14323372בן ציוןמיכלשוילי

יד בנימיןנחל שורק042569863יצחקמילוא

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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ת.ד. 348אלון שבות22405971אבישימילנר

הל”ה 9אלון שבות303798110דודמילסטון

ברקת 470קדומים05190363דניאל מילר

בית לחם 10קרית אתא54893003אליהו מימון 

שד’ השופטים 23קרית גת 12348041גדמימרן

שכונת רמות דוד 7/1קרית גת 028697076יהודהמימרן 

רבבה025503079יהושע מינרבי

לונדון5312919אפריםמירוויס

התמר 44מושב חמד015118383דוד יוסף מישלוב

הרב קוק 33רמת השרון057299893אסא דודמלאכי

אשדוד55932107שרי’המלאכי

רבבים 107/2ירוחם023002959יוסףמלול

הפסגה 71/4ירושליםדודמלכא

דב ברייר 9/3אשקלון 69815587מימוןמלכא

מגדיםחוף הכרמלאבנרמלכה

בני ברק024645046אברהם יצחקמלכה

ברנר 1שדרות59693549אורןמלכה

הגליל 19 ת.ד. 19כרמיאלאליהומלכה

החיד”א 10ירושלים031802069אליעזרמלכה

נעמת 28/1חיפה69479509אשרמלכה

ניסבוים 50/7בת יםישראלמלכה

מלילותעזתה057141293מנשהמלכה

באר טוביהמרדכימלכה

אלעדמרדכימלכה

אלישע 23בני ברקשמעוןמלכה

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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רובע המרכז 430/1חצור הגליליתשמעוןמלכה 

דוסטרובסקי 9ירושלים015792633מיכאלמלכיאור 

האגוז 22רחובות27952068יוסף מלכיאל

הר ברכה 44838שומרון57049447אליעזרמלמד

מטה בנימיןברוךמלמד זלמן

צפניה 21ירושליםמשה יוסףמלצקי

הסבון ת.ד. 101מגדל 5526519314950יגאל ממליה 

סוקולוב 30/6באר שבע 69763829אברהםממן

הארז 42 שכונה א’קרית גת 033793746אמירממן

בר גיורא 14ירושליםיהושע ממן

אלקוש22035828יחיאל ממן 

עקיבא 3/24חיפה059583732יעקב ממן 

האירוסים 12א’רכסים062462296רפאלממן

הגיבורים 134חדרה 016011975אמירמנגיסטו

מיכאל חזני 26/26באר שבע 15564651אליעזרמנגשה

גורודסקי 1רחובות07723679נחוםמנדלבוים

חסידה 6 ערד ערבות הירדןיעקבמנדלזון 

קוממיות שפיר 006896005מנחם מנדל מנדלסון 

הזית 1 ת.ד. 18מגדל העמקאברהם מנחם 

הרב ניסים גאון 3אלעד 057231987ציון חיים מנחם

ת.ד. 514 קרית גתיישוב נגוהות056043920זאב מנסבך 

אלעד027265305מרדכי מנע

פתח תקוה053668596מנחם מנשה

אנה פרנק 4זכרון יעקב038948303רפאל מנת

הרב קוק 7בני ברק52760717אליהומעברי

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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האשל 20יקנעם עילית054122270זבולון מעודה

חתוכה יורם 17ראש העין23969017חננאלמעודה

מושב ברקת 457חבל מודיעין 056815509סעדיה מעטוף

מושב ברקת 306חבל מודיעין43699719שלום מעטוף 

רעננה332377289מרדכי מערבי 

וולפסון 13חולון37547031משה מערבי 

שד’ דוד המלך 7תל אביביונהמצגר 

משך חכמה 40/1מודיעין עילית028456242אברהםמצליח 

רבוצקי 58רעננה040667404אריאל מקחניאן 

זיתיםגליל תחתוןאברהםמקייטן

הגליל 19 ת.ד. 19כרמיאלאברהם צבימרגלית

פרדס חנה יעקב מרגלית 

050123868יצחק דודמרגלת 
איטליה-

טריאסטה
Via del monte 1 triests italia

כרמי צור 90400כרמי צור28024735ערןמרגלית

בית אלבית אל 025344706רואימרגלית

משעול החצב 18/2כרמיאל056702650עובדיה מרדכי 

הרב קוק 40בני ברקיצחקמרוה

שדה אילןגליל תחתון שמחהמרוויס

רבי עקיבא 11נתניה חיים מריז’ן 

חולון24954091יוסף יצחקמרילאשוילי 

להביםנפתלימרינו בסקי 

שעלביםיואבאהרןמרצבך 

ת.ד. 85יד בנימין052789195הללמרצבך 

התלמוד 2 ת.ד. 4377באר שבע069947869אהרוןמרציאנו 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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התפוח 1לוד 057710204שלוםמרקוביץ

זבדיאל 79550שפיר22579932גלעד משה 

חיפה051514149יעקבמשולם 

תל אביב33389883מסעודמשולם 

הרצל ת.ד. 8גן יבנה צוברי משומר 

גזרמנשה מתאנה

אוריאל מנוחין 11רחובות59072769שחר מתנה

ד.נ. רמת הגולן 12410קשת5031586אלעזר נאה 

חטיבת אלכסנדר וני 1מודיעין25329327חיים נבון

שזורמרום הגליל068455609חיים נבון

בתי מחסה 9ירושליםאביגדור נבנצאל

הנחלים 162מעלה אדומים051136026מרדכינגארי 

גרץ 7כפר סבא22905459יהודהנג’אתי 

מרגנית 11א’רכסים043506401איתמרנגר

מלכי ישראל 1ראש העין03648984שלוםנגר 

התפוצות 5רמת גן 09080649אריהנדב

קליי 2תל אביביוסףנדב 

התאנה 19א’רעננה027486877יעקב נדב 

זמבא 3 רמת אלחנןבני ברק 041393760יפת נדב 

79858משואות יצחק59680611מאיר נהוראי

רימון 14בני ברק מימוןנהרי 

באר גנים 32אבן יהודה 59025171מנחם נוימן 

פתח תקוה30619332חנניהנוני

חדרה033654799בן ציון נורדמן

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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נתניה23521685משהנזרי

רחובות024629552אריאלנזרית

נתיבות המשפט 60/5מודיעין עילית27716943רפאלנחומברג

תקומהעזתה025001041שמואל נחושתן

כפר חב”ד200638955יעקב נחימובסקי
ת.ד. 854 שכונת הרב מיקוד 

100840

הצנחנים 5חולון64608649מרדכינחימובסקי 

קרן היסוד 12/3אשקלון067707422חיים נחמיאס

נחל שחם 11בית שמש033006032הראלנחמיה

רבן יוחנן בן זכאי 21/2אלעד051569507אברהםנחשון

משעול הכרמים 14אפרת001442912יואלנחשון

התאנה 4/2נצרת עילית036206241מנחם מנדלנחשון

התותחנים 6א’כפר סבא027905884רוןנחשון

הרב קוק 12ראשון לציון50585694משהנחשוני

הרב שמואל רוזובסקי 11בני ברק0317903318יוסףנידאם 

הרב זוננפלד 15בני ברק015971963משה נידאם 

יהודה הלוי 9/3אשדוד013397310יעקב נידם

נרות שבת 613ירושליםשלמהניימן 

מיכה 7בני ברק 43343318יוסףניסן

האורים 17פתח תקוהמשה יעקב ניסנבוים 

מכמשמטה בנימיןחגי ניר 

יד ושם 4באר שבע 68784032יעקבנמש

כפר ורבורגבאר טוביה אליהונעמן

חיים גבריהו 1/5 פסגת זאבירושלים55860456לוינפש 

הלל 9אלעד034404244ראובן נקאר

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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יונה הנביא 34בני ברקעזראנקאש

הבשן 11הרצליה59812925יוסף יעקבנקי

העבודה 1חולון024236473דרורנרוב

החיטה 30מרכז שפירא025109695יצחקנריה 

דוד המלך 26תל אביבבן ציוןנשר

קדומים037606332אריאלנתיב 

גדרותגן חייםעובדיהנתן

הרב משולם 7רחובות05003785אהרוןנתנאל

מנחם 19בני ברק51014736זכריהו נתנאל

ירמיהו 29אשקלון 041543505יוסף סאמין

חטיבת הנגב 5/4שדרות25197062חיים סאסי

ישרשיואב משהסבאג

ויצמן 31עכושמואלסבאח

דרום השרוןשלמהסבג

מבועיםמרחבים041859976רועי סבז

קדימה צורן039128236שמעון יוחאי סבח

שקד 31תל אביב33075250פנחססברי

103/13 – תשרי ע”דראשון לציון034408807אליהוסג”ל 

צדקת יוסף 1/10אשדוד25610471אברהם סגיס

תמר 25א’קרית טבעון057833113שלמהסגל 

בר יוחאימאיר סגרון 

עמק אילון 20ב’שוהם037597739אוריסדן 

ברוריה 16תל אביב017854530יהודהסהלה

שלומציון המלכה 31/1מודיעין024134744שלמהסובול

בעל התניא 18בני ברק321100711יעקבסודרי

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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בזל 70/4באר שבעמאירסויסא

הבריגדה היהודית 58/9נתניהאברהםסויסה

הרב ריינס 33אשדוד028064640דניאל סויסה

תמר 30/6נוה מונוסון 0918771יואל סויסה

בזל 70/7רמת הנגב58752866מאירסויסה

ניצני עוז 42836לב השרון03606874מיכאל סויסה

סוקולוב 20בת ים069342343עמרם סויסה

החלוצים 34בית שמש059660381שלמה סויסה

ירושלים031933039שלמה סויסה

ד.נ. אשרת 25243אשרת 58676370יצחק סולימן 

אלון שבותגוש עציון015561624מברטו דודסולמון 

הדר עם גזרמשהסוסיה

חוף הכרמלגבריאל סוראני

אברהם שפירא 3נתניה אליעזרסורוצקין

קיבוץ סעדקיבוץ סעד 038484822אריהסט 

קיבוץ שלוחות קיבוץ שלוחות 014440929מיכאל סטבון 

תורה ועבודה 15פתח תקוה 058084328אהוד סטופל 

מעוןהר חברוןדניאל סטיטקין

אור יחזקאל 3פתח תקוה 012410858יעקב סיאג

דם המכבים 4מעלות מאיר סיאג

טל מנשה טל מנשה 057739047מאירסיאני

אברבנאל 32בני ברקשמואל סיגלר 

המעפיל 1014/28דימונה310035894שלום סיטבון

אשכולמרחבים024004509אהרוןסימניאן 

בני ברק 055640643ציון סלהוב

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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קיבוץ עין הנצי”בשמואלסלוטקי 

מושב בית גמליאלחבל יבנה053290755אליהוסלומון 

ניר ישראל חוף אשקלון אריהסלומון 

גת 6ב’ קרית משהירושלים052716461עמיהודסלומון 

מודיעין27802214ברוך סלונים

הנביאים 74ירושליםזאבסלונים

ירושלים023849813יוסף יצחקסלונים

ד.נ. רמת הגולן 12415יונתן 5845656ישיסמואל

בצלאל 22חיפה053373312ישעיהוסמוטני

ד.נ. הר חברון 90402בית יתירחייםסמוטריץ 

גוש עציון 90915מגדל עוז31799919אוריסמט

ההסתדרות 35לוד55045389ישראלסמט 

ג. המטוס 158ירושליםאלעדסנבטו

בית שמש038617734חנוך סנהדראי

חדרה 51297463מרדכיסנואני 

הצנחנים 28/79תל אביב58379967אהרון רוניסעדה

רמות מאיריואב אילןסעדה 

הרב צבאן 20/2נתיבות 038443909דודסעדה 

פאטל 68ירושלים000887000ציון סעדון

טלמון028494003אמירספוקויני 

עין עובדת 218/14מצפה רמון014445738אוריאל ספז

קלישר 18בני ברק012050654אברהםספינזי 

טרומפלדור 43פתח תקוה057331357ישראל אריהספיר

הערבה 7יבנה 59026153ליאור שאול ספיר

ראובן 57בית שמש011483419אברהם ספקטור

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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90938ראש צורים027709419בצלאלספרא 

טירת הכרמל24646598אליהו אליעדסקורי

שהםדוד סתיו

מטה יהודהיעקבעדי 

ראש העין41627464אבשלוםעדן 

התאנה 2אליכין41353400חיים עדני 

העצמאות 81הרצליהעזרא עדס

חרמון 17חיפה023520281אילן עובד 

עזרא 24/8רחובות 053635728יעקב עובד 

מושב עבדון55882682יעקב עובדיה 

אשקלון013767272מהדני עודני 

מנשה 37867טל מנשה 17186131ראובן עוזיאל 

ראש העין25704677דודעוזני 

אלרום 4רמת גן 54339189יחיעם עוזרי

קבוצת יבנה קבוצת יבנה043552686עילאיעופרן 

גדעון האוזנר 7ירושלים0332463686מיכאלעזוז

אבן גבירול 28בני ברק 028446730יצחקעזיז

אהבת אמת 7/35תל ציון03614089אביחיעזר 

רב אשי 7בני ברק027184209אשרעזר 

מעלות קדושים ישיבת ההסדרקרני שומרון66472937שאול עזרא

חוף השרוןשלמהעזרזר 

דון יוסף נשיא 2בני ברק069852242דוד עזרן

חברון 8בני ברק 040799504יצחק אלחנןעזרן

)אבינדב 8( ת.ד. 5679ירושליםאברהם עטיא

יוסף בן מתתיהו 20ירושליםדודעטיה

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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יהודה הלוי 19נתיהיואלעטיה

221/10אילת אשריאל עטייה

ישעיהו ישראל 3חדרה05525089חיים עטרי

רבן גמליאל 17הרצליה42867549יחיאלעטרי 

חשמונאים42578864יחיאל עטרי

הטורים 12ירושלים055725055משה עטרי

מושב עולש 42855עמק חפר029040524אליהו עמאר

רוטשילד 23/2אשדוד327330585מנחם מנדלעמאר

ירמיהו 80ירושליםשלמה משה עמאר

יהודה הימית 18תל אביב 056221096אפריםעמדי

איסלנד 17/20ירושליםמיכאל עמוס

הדר יוסף 24/4תל אביב015717200שלמה מאיר עמור 

כרמל 220 מיקוד 4486אבני חפץ05682184משה עמיאל

יהושע בן נון 11קרית ארבע054524095יהודה עמיחי

מושב ינון 8ינון 035740059אביאל עמר 

שבות רחלמטה בנימין בן ציון עמר 

ערוגות באר טוביה משה עמר 

אשדוד058410481רפאל עמר 

סימטת מנשה 3/6בני ברקאחיעזרעמראני 

הקרן 6תל אביבאדירעמרוצי

נריה028702900נועם עמרם 

גבעת שאול 13ירושלים52727658בנימיןענתבי 

המצוק 6/8מעלה אדומים027293745יצחקענתבי 

אגסי 24 הר נוףירושליםאליהועצור

החרמון 15/9יבנה037610300עופרעקיבא 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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תל אביב024314098אביעד עקיבה 

ראשון לציון 051533016יוסף הכהן עראקי

מודיעין23715287צפיה ערוסי

וינגייט 22 ת.ד. 138קרית אונו414757740רצון ערוסי

עצמוני 6/1נצרת עילית 22840425עזריאלערמה 

נתניה50214055משה עשרי

ההגנה 5רחובות 061511937יחיאלפאוסט

הולנדאמסטרדם 703097733פנחס לייבושפדווא

עין עבדת 11/45מצפה רמון040567554הראל פדידה

המרד 45באר שבע 026737320יצחקפדידה

מעלות דפנה 138/20ירושלים 057096695דבפוברסקי

שדה אילן026623488שמואל פויכטונגר

הברכה 5חיפה30133722יעקבפולק 

מסילת ציוןמטה יהודה יעקבפולק 

אחד העם 13פתח תקוה שמואל פופוביץ

קרית קאליב 20/3ראשון לציוןיהודהפורטל 

רווחה 79353שפיר 74435272יונה פורת

סולומון 8פתח תקוהעזריה חיים פיג’ו

הצנחנים 22תל אביבנפתליפיגנבוים

סוקולוב 20נהריה011227915יצחקפייגלין 

ת.ד. 667שערי תקוה64614910שמואל פייר שטיין 

רמת אפעלישראל דודפינגבלט 

מרכז דיסקונט ת.ד. 191קרית מלאכיחייםפינטו

קרול 20פתח תקוה משהפינטו

יצחק ניסים 94אשקלון 058300906גד פיניש

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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בני ברק3895729יוסףפינץ

חולון4298303משה פינקוביץ

ערבות הירדןאלישעפיקסלר 
שדמות מחולה ד.נ. עמק בית 

שאן

הגפן 18אורנית 059091421שיפירון

ירושלים59796763נחמיה פישמן 

משמר הירדן 24ראשון לציון 532653516יצחקפישר

הקבלן 13ירושליםשלמהפישר

הראשונים 9מטולה 01401165ברוך פכטר

בעל התניא 24בני ברק 022991632ציון פלאח 

בית חורון42633768מיכהפלד 

רימונים 6א’צפת 02526686יהודה פלס

מסילת ציוןמטה יהודה 076890755יעקב פלק

ירושלים032779118אליהו חיים פנחסי

הקבלן 26ירושלים שמואל פנחסי

תלמי אליהו חבל אשכול 069867265יהודהפנייר

אלפנדרי )י-ם( 13עמנואל דודפנירי 

בבל 22א’עכושלמהפראנק

מורונטאו 12ירושלים050125830חניאלפרבר 

גבעתיים 5304175שאול פרבר

רעננה317736759שאול פרבר

יפה נוף 20קרני שומרון060138583יוגבפרג

המעיין 21אפרת 015943707מיכאל שמאי פרדמן 

ברסלב 22בני ברק נחוםפרובר

המכבים 75א’שוהם 55976211שרגא פרוכטר

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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תקוע 90908תקוע6896088מנחם פרומן

יקינטון 25מעלות057400491מרדכיפרומר

כפר חב”דת.ד. 69449304525חיים פרוס

הרב רבינוביץ אריה 4בני ברק058769134יוסף שמעוןפרטוש

מושב בית יאיר000849778יוחנןפריד 

ירושלים050626068דן משה פריימן 

כפר תבור 15241גליל תחתון 27312750שלום דובער פריימן

עמרם גאון 3ירושליםמאיר זאבפרימן 

נחל דולב 29ב’בית שמש 036384329אלחנן פרינץ 

גוש עציון 90433אלון שבות391383גדעון פרל

נילי 8רחובות053331120אלימלךפרנס

קרית חינוךשעלבים 025155789אליקים פרנקל

ת.ד. 208יבנאל064711807סיני מאירפרנקל 

אשדוד59011397אשרפרץ

הגליל ת.ד. 73טבריהדודפרץ

מושב פקיעין6542000דוד פרץ 

ניר עקיבאמרחביםחייםפרץ

ד.נ. רמת הגולן 12422קלע אלון5789997יחיאל פרץ 

קלאוזנר 18רעננה יצחקפרץ 

הפלמ”ח 22תל אביב068355601יצחקפרץ 

השילוח 12חיפהראובןפרץ 

משעול החורש 24יקיר027794437טל צאיג

זינגויל 21/2ירושלים1203230אליהו צבע

נוה דקלים29008745אליקים צדוק 

הגר”א 5בני ברק 5388236ינוןצדוק 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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טבריה 31ירושליםמיכאלצדוק 

פנחס בן יאיר 3אלעד 588686662מנחם צדוק

הבעש”ט 76קרית אתא057769531שילהצדוק

הזית 44א’בני עייש 068329432שלוםצדוק 

בן זכאי 29בני ברק שלמהצדוק 

התאנה 24תל מונד 51977552שלמה צדוק 

הדקלים, ת.ד. 1126פרדס חנה דודצדקה 

אלומה58767567עקיבא צדקיהו 

שרשרתעזתה 022898046שמואל צובירי

פינס 1 ת.ד. 177גדרהציון צוברי

הרב קאליש 10 כניסה א’בני ברק011149093גמליאלצוויגנבאום 

קיבוץ מירבאיתן צוקר

חתם סופר 4/16ביתר עילית024377038אביתר צור 

בית רמוןגליל תחתוןיחיאלצור 

גן רווהנעמןצורי

ת”א, פינת מכבי 1 ת.ד. 93נס ציונהאברהםצוריאל 

בר אילן 3בני ברק 027787209בן ציון ניסן ציוני

טרומפלדור 9חיפה041952821חיים ציוני

סעדיה גאון 5בני ברק מנחםציוני 

ליסין 27תל אביבחיים צמבליסט

ינוב 42825לב השרון229851399אברהםצמח 

יבנה 22160980אשרצנעני 

מלכי ישראל 54ראש העין41352477חיים צנעני

בני ראם010225555יגאל צעידי

היסמין 11רמת גן 052007135משה צפר

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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מכביםיעקבצ’קוטאי

ענתות 8/12קרית גת 032268088הללצרפתי 

נהריה 028583656צבי עופר צרפתי 

השקד 5/3גבעת זאב 015678824ארי דוד קאהן 

מינץ 26ירושליםפלטיאלקאהן 

רשב”י 33מודיעין עילית 031758568שמואל קאופמן

מצדה 3/11כפר סבא30712465זמרו קאסו 

בית אלבית אל059794735יורםקאפח 

שדה יעקב 030642755אליהו קארו

מנחת שלמה 6קרית יערים069255859יהודה קבסה

ספסופהמרום הגליל320748544אליאסקדוש 

יד בנימין67588426גבי קדוש 

הרצוג 8חיפהדודקדוש 

ויצמן 93/4קרית ביאליק041711193יוסףקדוש 

עמק חפר059588657עוזי עזרא קוג’מן

תל אביב 9נס ציונה 036622454עזריאל שלמהקוזניץ

אשל אברהם 4בני ברק שמואלקול

עלומיםעזתה 055352678עמית קולא

מאור027934249דורון קולר

ברטנורה 11בני ברק משה קולר

קון 
ישראל 
אליעזר

נוף איילון302020508

דולבמטה בנימיןיחזקאל קופלד

רקפת 637צור הדסה317729176לוי יצחקקופר

נחל דולב 50/13רמת בית שמש017117821מנחםקופרמן 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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בני ברק41505934פינחסקורח

רבי עקיבא 12בני ברק שלמה עמרםקורח

שלמה מימון 6תל אביב059300244משה חיים קורט

הנביאים 6הרצליה032913956דוד חיים קורין

מושב חמד 120עמק לוד054184635אהרן קורנפלד

אדוננו ברוך 6אשדוד304720337ציון קורקוס

גבעת שאול 26/27ירושלים013854039חנינאקושלבסקי

ראשל”צ564179פנחסקזיוף 

מושב גן נר 055524375אבשלום קיל

חרמון 13חיפה ברוךקינד 

חיים הלר 14ירושליםאיסרקלונסקי

אנטוורפן005839386אבישלוםקלזאן 

אביעד 8א’ירושליםמשה קלזן

מעלה חברהר חברוןחייםקליין 

הרא”ה 11חיפהיעקבקליין 

יסודותנחל שורק050201581יעקב קליין 

יטקובסקי 5פתח תקוה54967138משה קליין 

שאול אביגור 19ירושלים050485598שלום יהודה קליין 

טל מנשה 068845403דודקלימן 

 פנים מאירות 5ירושליםמשה קלירס 

קרית אברמסקי 102/15אשדוד52628286חיים קלמנוביץ

ניות 46ירושלים001687045מיכאל קלר

ניצן00219451יגאלקמינצקי

גוש עציון 90912כפר עציון8968180אלישיבקנוהל

קרית ספרמודיעיןמאירקסלר

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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ת.ד. 4555קיסריה12803573דב קפלן

סתריהיואביוסף יצחקקפלן

יפו א/155חיפהשמואלקפלן

ששת הימים 38רעננה05750874אביחיקצין

בבלי 22תל אביב009039603אבשלוםקציר

הלר 12ירושליםאברהםקצנלבוגן 

מודיען 3ירושליםאליהו קצנלבוגן 

העצמאות 54פתח תקוה26094797שמואל קראוטהמר

התקוה 14קרני שומרון055884084זאבקרוב 

הלילך 3נתניה 011706207ראובןקרוגר

מצפה יריחומטה בנימין053374633יהודה קרויזר

פתח תקוה51821411חיים קריינדלר

חרצית 12/1גבע בנימין021371893אברהם קריספין 

בר יוחאי 102ירושליםאברהם קריספין 

הזית 13 ת.ד. 59קרית ביאליק עמינדבקריספין 

העולש 4ב’פרדס חנה 022188072שלמהקריספין 

אברבנאל 18נתניה59594127יגאל קריספל 

ארלוזורוב 29כפר סבא52639689בן ציון קרמר 

חבצלת 50 בת חפר 42842עמק חפר022293237יוסף קרסיק

זמרתעזתה 056749286דודקרעי

מושב נטועה58451428עופר קשאני

קרית מלאכי24871709יוסףראוי

הבעש”ט 13חיפה משה ראוכברגר

רמב”ם 10חולון חייםרבי 

מטה יהודהאברהם רביב

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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תלמים29330610אסףרביב

מושב בן זכאי 79210חבל יבנה52218963נסיםרביב

דסלר 2בני ברק פנחס הכהן רבין

סורוצקין 25ירושליםח. יהודה רבינוביץ  

בית חגיהר חברון משהרבינוביץ 

פתח תקוה053402236שלמהרבינוביץ

אליעזר יפה 35רעננה023974173יובל יקותיאל רגב

ההגנה 2רחובות 08472946אברהם רובין 

קרית ארבע13680324מישאל רובין 

שפינוזה ברוך 14/6רחובות015553092ישעיהו רובינשטיין 

כרם יבנה 79855חבל יבנה050717859אפרייםרובינשטיין 

מטעמטה יהודה משה רודריגז 

יצחק ניסים 102/3אשקלון069613495מאיר רווח

גזרשניאוררווח

האדמו”ר מבאבוב 8בת יםיעקב רוז’ה

ברוש מרחביםיהודה רוזיליו 

אלון שבותאלון שבות007330681ישראלרוזן 

כספי 17ירושלים012439816שלמה דודרוזן 

הגילגל 109מעלה אדומים 28770238אהרוןרוזנבאום 

הקבלן 17ירושלים50661842צבי רוזנבאום 

יוסף בן קיסמא 28אלעד2322179ליאוררוזנבוים

גליל תחתוןיוסף חיים רוזנבלט 

שטרית 10נתניה יהושערוזנברג

ביאליק 30פתח תקוה 051948123שמואל דב רוזנברג

משה שרת 50אזוראברהם רוזנטל 

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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הרב יוסף גבאי 16 מטרסדורףירושליםאליהו רוזנטל 

אגסי 12 הר נוףירושליםחיים שלמה רוזנטל 

פרל 19בני ברק 032054447משהרוזנטל 

71937טלמון 319163705זאברוזנפלד 

רוזנפלד 
יחזקאל 

)ליונל(
לונדון-אנגליה013538079

בקעת בית שאן שלמהרוזנפלד 

קיבוץ חפץ חיים028660017שמואל רוזנפלד

ת.ד. 37אבן יהודהיעקב מאיררוזנצוייג

יפה נוף 5קרני שומרון058887464מיכאלרוטנברג

הר אדרנפתלירוטנברג

ניסנבאום 12/7חיפה051841690ישעיהורוטר

רבי יוסי )ב”ב( 6רמת גן79697108אריהרוטשטיין

לנדאו 3פתח תקוה 54728092דניאל רוטשטיין 

ד.נ. שומרון 44834איתמראביחירונצקי

ביתר 1חיפהישראלרוסט

תבור 4לוד034201184אבירוקח

52262284ישראלרושצקי
חצור הגלילית 

103000
קריה חסידית

יובל 12/1נתיבות069415768דודרז

רחוב מזור 10ירושלים037270816פנחסרז

תל אביב58123126אברהםרזניקוב

ברוריה 7ירושלים056022817שמעוןרחמים

ביאליק 4גבעת שמואל55951032אבירט

סמטת התןירוחם033070079יהודהרט

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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נתניה323727826אליהו אלןריאחי

מוזיר 14תל אביבאברהםריגר

סער 8יד בנימין022879712יצחקריגר

מצפה נטופהמצפה נטופה052629987שמואלריינר

028997336אליעזררייף 
מודיעין מכבים 

רעות
תכלת 59

ת.ד. 94יסוד המעלה 11259561יעקברייצס

ת.ד. 229 אלון שבותגוש עציון69677730יוסף צבירימון 

מרכז מסחרי ת.ד. 1019אפרתשלמהריסקין

יישוב טלמון023532955מיכאלרכל 

ארזי הבירה 45ירושליםיצחקרלב”ג 

קפריסין033455684אריה זאברסקין

בלפור 101נהריה055651749יחזקאלרפאלי

נחלקה יואבשלמהרצון

רשב”ם 3בני ברקחיים שלמהשאנן

ירושלים054657796יוסףשבח 

יונה גרין 7פתח תקוה 54562772אברהםשבתאי

ברנפלד 13תל אביבזבולוןשדמי

פנים מאירות 17ירושליםנתן יותםשהם

מבצע סיני 20חולון 056725179בנימיןשהר

מדר זכריה 30רחובות00202382אברהםשהרבני 

רוטשילד 47פתח תקוה043299809יהודה שהרבני

חספין003299809אמנון אהרןשוגרמן

שכ’ קרן היסוד ת.ד. 20כפר יונה עוזישוויצה

מנשה קפרא 5ב’רחובות046967030אשרשוורץ

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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טרומפלדור 43פתח תקוה03562758מנשהשוורץ

מעלות קדושי טלז 2טלז סטון 00365390490840ישראל אריה שולמן 

ד.נ. לכיש דרוםמושב תלמים069161057שמואל שוקרון 

337 מס’ 5בני ברק 054720909משהשור 

חיספין 4 רמת הגולן 12920כנרות 23917214עמוס שושן

קרית גת27065796שמואל שושנה 

מעלה לבונה מטה בנימין056004617יאיר יצחק שחור

ההגנה 6רחובותיהודה שחור 

ינוש קורצ’ק 2/9 אחוזהחיפהישראל שחור 

בן אליעזר 17פתח תקוהיוסף שחר 

התיכון 53חיפה יחיאל שחר

סורוצקין 8בני ברק מרדכי שטיבל

הרב קוטלר 18בני ברק53558144יעקבשטיינברג

בן ציון 20ג’ירושלים028656908יצחקשטיינברג

גרץ 3ירושלים3010261עדיןשטיינזלץ

שערי תורה 18ירושליםישעיהושטינברג

התיכון 15חיפה027811843יוסףשטמלר

פרנקפורטר 1פתח תקוה069158160אברהםשטרית

ת.ד. 191אלקנה050590157יהודה שטרן

עזרה תורה 25ירושליםיחיאלשטרן

מנשהמיכאל שלמהשטרן

שאול 45חיפה067952416שלמהשטרן

עמרם גאון 13ירושלים009799420מרדכישטרנברג

סמטת הפעמונית 5פרדס חנה56834138מרדכישטרסברג

אנילביץ’ 28צפת 023855638עזראשיינברג

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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יד איתמר 5/7אשדוד366466060יוסף שיינין

רש”י 14בני ברקנחוםשיינין 

אמרי בינה 17ירושליםאברהם צבישיינפלד

ד.נ. שומרוןקדומיםדניאלשילה

עין צורים032047368ליאורשיליאן 

אברהם שפירא 7נתניה אברהםשינדלר 

חברון 22בני ברק022467229יחזקאל שינפלד

טולדנו 4א’ נתניה 42755בית יצחק053417858נחום שיר 

יהויריב 4 ארזי הבירה ירושלים052228129מרדכי שירום

גרינברג 2בני ברק 53942983זכריה שלום

ויצמן 163כפר סבא 81992אברהם שלוש

בני ברק25296419אברהם מאיר שלוש

סמילנסקי 4 ת.ז. 2531נתניה דודשלוש

הנזיר הכהן 5ב’נתניהיהודהשלוש 

דרום השרוןיוסף שלוש 

שמואל בן עדיה 4חיפהשלמה שלוש

אונטרמן 1ירושליםאליהושלזינגר

גזרנפתלישלמה 

נחלת אשר 59/3נהריה 054197124אברהםשם טוב

הפלמ”ח 40ירושליםשלוםשם טוב

שידלובסקי 2אור עקיבא012020640אליעזרשמולביץ 

זנגויל 21ירושליםדודשמחון

אלה 36 ת.ד. 6630כרמיאל028685436אוריאל שרגא שמידוב

שבי שומרוןשומרון22948673יהושע שמידט 

לוד060632494חיים שמילה

אנא תשומת לבך! רשימה זו מתעדכנת מעת לעת באתר הרבנות הראשית לישראל.
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

פתח תקוה2873869יהודה שמיר

הרואה 23/2רחובות אברהם שמן

גרינינגר פאול 29ירושלים50447242יעקב שמעון

בורמה 18תל אביב03753996נהוראישמעונוב הלוי 

אחינועם 18א’ירושלים069590081נפתלי שמרון 

כפר יונה5887621נחמיה שמרלינג 

ירושלים015882921שמעון שמש

השלוח 31חיפה חייםשנברגר

ד.נ. מודיעין 71937טלמון 027901131יפתח יצחק שנדורפי

עין שמש 21גני תקוה 032135360גרשון חנוךשנור 

משעול הזמיר 9חיפהשמואלשנור 

מזכירה מטה יהודה זלמןשניאור 

הע”ח 6ירושליםפרוספרשניאור 

השושן 18ב’בית שמש056529126אליעזרשנקולבסקי

שפרינצק 8לוד029511904איתן שנרב

קראוזה 43חולון027485861גל שעיו

נחשון 5חולון24325458יוסף שעשוע

029334901משה שפטר
ד.נ. עמק בית 

שאן
קיבוץ טירת צבי

סנהדריה מורחבת 134/12ירושלים056223464אברהם שפירא 

אהרונסון 13בני ברק אהודשפירא

רחל המשוררת 26ירושליםדודשפירא

גבעת יעריםמטה יהודה חנניה שפירא 

מנחם בגין 78/17פתח תקוהשלמהשפירא 

סורוצקין 33ירושליםשמואל שפירא
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

ת.ד. 1237כוכב יאיר50010578שמואל שפירא 

כנפי נשרים 2ירושלים050319680יעקב אלעזר שפירא כהנא

אגסי 52 הר נוףירושלים028439339אבידן משה שפנייר

נוף איילון55390389שלמהשפר

הרב ריינס 6ירושלים06151914יגאל בצלאלשפרן

גן יבנה 033187733יהודה שקיר

ד.נ. רמת הגולן 12412אלוני הבשן  5362043אברהם שר שלום

יפה נוף 12קרני שומרון28829968מרדכי שראל 

הלל 2אשקלון078630316יוסף שרביט

רבינו גרשום 32ירושליםברוךשרגא 

ארץ ישראל השלמה 8ראש העין030693493שלמה שרון 

ההדס 13גינות שומרון56018054אמוץ שריג 

נג’ארה 2ירושליםגדעוןשריון

כפר דרוםלכיש 059853598אברהםשרייבר 

שאולזון 42 הר נוףירושליםמתתיהו שרים 

שד’ דוד המלך 69/4אפרת 055054159יובלשרלו 

חזון איש 66בני ברק אברהםשרמן

קדומים55290613יוסף שרמן 

משעול האגס 3ניצן058278656אלדדשרעבי

ד.נ. שקמים מ. 79840בני ראםאליעזרשרעבי

מנשה קפרא 47רחובות 50861863בניהושרעבי

מושב נחלה 3759016יגאלשרעבי

שח”ל 4ירושליםיוסף שרעבי 

שמחי 5רחובות05124466ישישרעבי 

עמיאל 3פתח תקוהישראל שרעבי
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כתובתעירתעודת זהותשם פרטישם משפחה

זכריה משה 4רחובות0500687נתן שרעבי 

גבעת שאול 3ירושליםסעדיה שרעבי 

ברא”ז זאב 14פתח תקוה 056208127עמנואלשרעבי

הנשיאים 6יבנה 55447890עתניאל שרעבי

ירושלים42002741שלמה שרעבי 

מונטיפיורי 50פתח תקוה007072374דוד שרשבסקי

אופקים22926349אייל ששון 

מעלות הרי יהודה ביתר עילית 000665281יעקב עזראתופיק אביעזרי 

תלמי בילומרחבים מכלוף תורגמן

משעול חירם 12דימונהדודתורג’מן

האירוסים 27ב’רכסים 039062633יעקב תורג’מן

מנדלי 18חולון42000489יחיאלתם

בר גיורא 4ירושליםשלמה תם

סאן פאולוברזיל 015800667משה תמים

הגפן 12רכסים משה תנעמי

תלמי יחיאלבאר טוביהאבינועםתעיזי

מושב עזריאל 45825לב השרון024636144יוסף תעיזי

צה”ל 86ראש העין041464280שמואל תעיזי
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רשימת רבנים עורכי חו"ק - צבאי
רבנים צבאיים, רבני משטרה, ורבני שב"ס

 הרבנים הצבאיים  
הרב הראשי לצה"ל הרב ריאל ירץ שליט"א

כתובתעיר תעודת זהותשם פרטישם משפחהמס'

הזית 8ניצן25680778אבשלוםאבן חיים1

הרב עוזיאל 5ירושלים59703900מנחם מנדלאדרי 2

הנחלים 8יד בנימין25695271רונןאהרון3

זלמן שזר 234/2צפת40921173דודאוחנונה4

שמעון הצדיק 35אלעד34872549שאולאופן 5

מצפה יריחו 113מצפה יריחו 27721034יואב חנניהאוקנין6

משעול חורם 8דימונה22108245דודאור חי 7

נווה נוףפדואל 33534272יצחקאחרק 8

יריחומצפה יריחו 24098329ישי אליאיתן 9

  70925905אריאלאליהו10

יהודה הנשיא 10מודיעין עלית13826250אהרוןאלכסנדר11

ד.נ. בקעת הירדןשדמות מחולה56797483גבריאלאלמשעלי12

רבי ינאי 18בית שמש33225665מנחם    אלפסי 13

הרב משאשא 13מעלות24044075אליעזראמויאל14

נחל מטע 12בית שמש28839074איתיאלאריאל 15

דניאלי עמוס 4רחובות38254272איתןבחור16

יוספטל 3רמלה34388033אסףבלנקינשטיין17

נחליאלי 9יד בנימין28918357יהושעבלק 18

גלעד 30אבני חפץ27829480מנחםבן אריה19
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כתובתעיר תעודת זהותשם פרטישם משפחהמס'

נוף ציון 6ירושלים54719976צדוקבן ארצי20

ת.ד 742מבוא חורון36365203יגאלבן דוד21

נחל דולב 9בית שמש37512555יאירבן זקן 22

מעון 10מעון23078181אמיר ברבן פורת 23

התשעים ושלוש 12פתח תקוה 33493396ליאורבר דע24

ד"נ לב השומרון 39איתמר27782283איתיאלבר ניצן 25

קוד 84מרכז שפירא15562390ארגה עזראברו 26

ד.נ מזרח בנימיןפסגות25049958חייםברקאי 27

עמיאל 3 כניסה ב'ירושלים40903809דבברקוביץ28

השריג 22כרמי צור 7042881יוסףבר ששת29

האדמו"ר האמצעי 1לוד32298119שיגודי30

טלמון 73917טלמון 32312480אביעד אברהםגוטמן31

ד.נ מודיעין 87מתתיהו28491611שמעוןגונן 32

285יבול34927947חגיגיבלי 33

אנה פרנק 18בת ים27959287שאלתיאלגירחיש34

ד.נ מודיעין 71940פדואל31982978בניהוגמוס 35

נריה ד.נ מודיעין טלמון 59148684גילגלעד 36

משעול העגור 1ניצן ב' 34462846יעקבדדון 37

נחל דולב 24בית שמש 32763948שרגאדהן 38

פנחס מוקסיירחובות27969187שרוןדקל נחשוני39

קטלב 2בית אל אברהם אריקדרעי 40

יהודה הנשיא 69אלעד62484472שמעוןהרטמן 41

בורנשטיין חיים 2פתח תקווה25275207אסףוגנר42

הגליל 58חיפה22348577חגיוולוסקי43

רשימת רבנים עורכי 
חו"ק - צבאי
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כתובתעיר תעודת זהותשם פרטישם משפחהמס'

גבעת וושינגטון 73בית רבן35922996יצחקויינברגר44

רשי 18קרית שמונה35778273חייםוייסברג45

ת.ד 599מירון31917586יוסף יצחקוינר46

מורן 3מעלות34148650משהולך47

שד' התמרים 88אילת 37152097ליאורועקנין48

השחף 35יד בנימין 13490545אמיר שמעוןזוזוט49

הרב ואנה 6נתניה23525637שמעוןזרביב50

נוף איילון 25נוף איילון23960891אילחיון51

ד.נ אבטחבית רבן39986096דודחיימוב 52

שכונת ברוכין 118עלי זהב17677543יעקבטבצניק53

בלוך 42קרית יערים40116147אופירטובול54

מרחב עםמרחב עם27334655אמיתיטובול 55

נחל אוריה 13בית שמש 6361419יצחקיעבץ56

נחל הבושרבית שמש 32935843אלעדכהן 57

הישיבה התיכונית 1חספין22604557אשר יחיאלכהן 58

המשושים 3קצרין33280686גלעדכהן 59

הרימון 27מרכז שפירא32320475רונןכהן60

יונתן בן עוזיאל 8אלעד25315003אריאלכוכבי 61

דרך מנחם בגין 11פתח תקווה22401160יהושע אליהולביא 62

אלוני הבשן 58ד.נ. רמת הגולן7039951אבישילוי63

קרוון 000003קרני שומרון32200016יצחק יעקבלוי64

נתיבות המשפט 50מודיעין עלית15101231דודלוין 65

אבן גבירול 34אלעד28534816יחיאל צבילוינזון66

אליעזר הלוי 34ירושלים 23877665עזריאללויתן 67

רשימת רבנים עורכי 
חו"ק - צבאי
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כתובתעיר תעודת זהותשם פרטישם משפחהמס'

ד.נ. הנגב 0000סעד32965782אליאבלזר 68

התאנה 13אלעד 37594157איתמרליברמן 69

הרב קוק 26בני ברק58772120חיים אשרלנדאו 70

מבוא דותןד.נ צפון השומרון5016609אליעזרלנדמן71

ד.נ מזרח בנימיןבית אל29452273יורםלסרי72

מרום גליל 9בר יוחאי29602505ארזמדמון 73

רח' הנבל 252קדומים24838963אשרמולד74

צופית 12יד בנימין29627775גבריאלמור75

נתיב הסיירים 31כרמיאל29080629בנימכלוף76

הרב רייטפארט יצחק ביתר עילית24203812יחזקאלמלכה 77

קרית משה 11ירושלים 31462864אריהמנשה78

מצפה נבו 85מעלה אדומים29329299חייםמרקוביץ79

שלמה המלך 16קרית גת40359549רועיסויסה80

בני בתירא 8ירושלים 22418800ישראל אליעזרסטולר81

האגוז 6רחובות25148404מרדכיסינה82

שניר 18יד בנימין37486222אלעדסעדה83

שדרות מנחם בגין 12מזכרת בתיה34926964רוןסעדה84

שחל 21ירושלים 38584488שהםעורקבי85

227ינון35740059אביאלעמר86

ביאליק 26אשדוד58410481רפאלעמר 87

לוי 14גדרה25193863טלעקיבא88

עין אפרים 10מצפה רמון40567554הראלפדידה89

ההגנה 40רמת גן40012346דודפייג 90

בר יוחאיבר יוחאי28592475אהרוןפינקלשטיין91

רשימת רבנים עורכי 
חו"ק - צבאי
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כתובתעיר תעודת זהותשם פרטישם משפחהמס'

חזון איש 60בני ברק32057267חייםפרל92

רח' החרצית א 8בית שמש59051482מנחם צביפרל 93

חזון יחזקאל 99אלומה34447581אליהופרץ94

הורד 45נתיבות40147746מאירפרץ95

ד.נ. שדה גת 0000000משאות יצחק25553975שרוןצברי96

הזמיר 4אלעד 33541616שמשוןקליין97

 פדואל27267657בנימין גדעוןקפלן98

בעל השאילתות 13ירושלים54677539איילקרים99

ברנדה 30/5פתח תקווה22793517מלאכיראבד100

הדר גלעד 324רבבה37238375יהונתןרובין101

בית אל40472003נריהרוזנטל102
ת.ד  האולפנא  גבעת 

2013084

כיסופים 3קרני שומרון40199218עידו זאברוט103

עמק חברון 502קרית ארבע38337820אורירון104

טבריה 3בית שמש11504552זאברונס105

מחנה תלנוף 537 מחנה תלנוף22879712יצחקריגר106

החידא 10בני ברק27146455אברהםשוורץ107

טל מנשה 27חיננית25495508אהודשחל108

ד.נ הנגב 78458יבול59845164אברהם יצחקשטינר109

הנרי קנדל 12באר שבע59108597יוסףשילת110

זנגוויל קרית יובל 9ירושלים37553559חנניהשפרן111

רשימת רבנים עורכי 
חו"ק - צבאי

רשימת רבנים עורכי 
חו"ק - צבאי



96

עורכי חו"ק - רבני  משטרה ושב"ס

 רבני משטרה  

כתובתעיר תעודת זהותשם פרטישם משפחהמס'

מנחם בגין 96פתח תקוה58383142שמואלארליך 1

אהרון 4נתניה 29733144יצחקבלייכברד2

הכותל המערבי 36/4 באר שבע23545874אריאלבן חמו3

אביר יעקב 8 ירושלים24141459אלדדגוטל4

מנחם 10בני ברק22392096בועזגלעדי5

חוני המעגל 31אלעד59152249משהגפני6

ירושלים 53348264אליהוחרל"פ7
ניסנבוים 12 קרית 

משה

סביון 14רכסים 38248209יואלשם טוב 8

פנחס בן יאיר 25/13אלעד59684902אשרמלמד9

גאולה 53חיפה555463533אנשלפרידמן10

אהרון דב 28בני ברק59256412אליהוקב11

תמר 17 נוונ נויבאר שבע40644726ראובןכמיל12

טרומפלדור 59פתח תקוה58450396יעקברביץ13

     
  רבני שב"ס  

הרב הראשי לשב''ס - הרב יהודה יקותיאל ויזנר

דרגהנייד +טלפוןכתובת מגוריםמס' אישישם הרביחידהמס'

נציבות1
הרב יהודה יקותיאל 

ויזנר
לח"י 6/א -  רחובות17645

0506278936

089455758
גנ"מ

נציבות2
הרב עופר משה 

אלמליח
13926

שאול המלך 49 - 
נהריה

0506279793

049525256
סג"ד

נציבות3
הרב שלומי כהן 

אלורו
רבי עקיבא - חיפה99473

0506279467

048620476
סג"ד

195487הרב מאיר מגנזינציבות4
שדה חמד 10 מודיעין 

עלית
0504062823

089743981
כלאי

עורכי חו"ק - רבני  משטרה ושב"ס
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עורכי חו"ק - רבני משטרה ושב"ס

דרגהנייד +טלפוןכתובת מגוריםמס' אישישם הרביחידהמס'

משה הס 1/1 ב"ש126227הרב מיכאל מלכאמחוז מרכז5
0506279477

086279518
ר/כ

ר/כ0506279789רבי עקיבא 21  רעננה128652הרב סעדיה מורעליהשרון6

7
ת"א

244285הרב צמח חיל
צמח צדק 6/23  

לוד

0506095442

089213111
ממ"ן

15522הרב אלי טולדנוהדרים8
הרי יהודה 26 

גני תקוה 

0506279955

035349476
ר/כ

9
איילון

148080הרב חיים ברוד
אהרון נובלין  

לוד

0506279616

0777920846
ר/כ

כפר חב"ד126433הרב הרצל כהןמעשיהו10
0506279788

ר/כ

126888הרב אבישי רשידניצן - מגן12
החומה השלישית   

ירושלים
0506279569

026271964
ר/כ

199513הרב גבריאל עזרארימונים13
יפה נוף 11 – ב' 

קרני שומרון

0504062822

097941768
כלאי

243063הרב יהונתן סלומוןרימונים14
הררי קדם 250/2 

-רבבה
0506095150

037446214
כלאי

243063הרב יהונתן סלומוןאופק15
הררי קדם 250/2  

רבבה
0506095150

037446214
כלאי

222976הרב יניב דרגבעון נ"ת16
יאנוש קורצ'אק 15  

אור עקיבא
0504074133

17
הרב אייל סלמןמחוז דרום

14106
נחל עין גדי 34 

 רמת בית שמש

0506279641

029920259
ר/כ

18
עופר/

ירושלים
12614הרב מאיר אזולאי

בצלאל בצרווי 24  
ירושלים

ר/כ0506279534

196014הרב יונה יוניובדקל19
ירוחם

אליהו הנביא 6
מישר0504062796

ר/כ0506279340כצנלסון 22/2 – ב"ש156497הרב שי גוב אריאלה20

117671הרב איתי שמחוןאשל21
חרוב 18/11 

 ערד
כלאי0504062792

עורכי חו"ק - רבני  משטרה ושב"ס
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דרגהנייד +טלפוןכתובת מגוריםמס' אישישם הרביחידהמס'

22
אוה"ק

18856הרב ליאור רוזנבוים
נחום שריג 23

 ב"ש

0504062540

0775620125
כלאי

232587הרב חלא אריאלנפחא/רמון23
עין עובדת 6 

מצפה רמון

0504074443

086595313
כלאי

קציעות24
הרב מנחם 
לבקיבקר

22625
סוקולוב 30/5 

ב"ש

0584074114

0772400118
מישר

232595הרב רואי ענסישקמה25
שביל הנרקיס 8/12  

מבוא חורון
מישר0504074442

חולות26
הרב שבתי 
מוזגורשוילי

252296
חב"ד – צח צדק 9/14 

לוד
0526985365

0525283549
ממ"ן

232298הרב חנן עזרןמחוז צפון27
יצחק הרצוג 16/א   

בית שאן
0506075534

046480374
כלאי

170464הרב אברהם אסייגצלמון28
נרקיסים 16/10  

רכסים
0506278691

049846153
ר/כ

19411הרב יאיר פינצ'וברגלבוע29
בר יוחאי 62  

מרום הגליל
מישר0504062811

יוספטל 6/3 צפת252833הרב דוד אוחנונהקישון30
0505845979

0777069990
כלאי

142984הרב ישראל אברג'לשיטה31
הצבר 203  

ירושלים
ר/כ0506279481

32
הכרמל

254490ניר הרמן
מעלות תרשיחה 

קרן היסוד 8

0508784128

0775240018
כלאי

19949הרב ראובן שמלהמגידו/דמון34
שביל הנרקיס8/12  

מגדל העמק
0587703585

כלאי

עורכי חו"ק - רבני  משטרה ושב"ס
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רשימת אולמות כשרים בארץ

רשימת האולמות מעודכנת ליום קבלת הנתונים 1.1.2014

שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

רבנות אבן יהודה09-8997677מרכז זקסמנגינותאבן יהודה

רבנות אבן יהודה09-8910910רח' שיזף 346עלמהאבן יהודה

רבנות אבן יהודה09-8992994קיבוץ תל יצחקתליהאבן יהודה

רבנות אבן יהודה09-8999361אבן יהודההגן הקסוםאבן יהודה

ערוגות הבושם עמק חפר
א.ת. עמק חפר מול פארק 

השרן
1700-509999

רבנות אזורית עמק 
חפר

09-8336655בית הראשונים 33שמים וארץ עמק חפר
רבנות אזורית עמק 

חפר

רבנות אופקים08-9921603רח' ז'בוטינסקי 26ארמונות נאמןאופקים

רבנות אופקים08-9962823רח' פלדה 3היכל הודיהאופקים

רבנות אור יהודה03-6345500יוצרים 16אוריאנהאור יהודה

רבנות אור יהודה03-6344652דוד אלעזר 108אקומקו אירועיםאור יהודה

רבנות אור יהודה03-5332312חרושת 4אקסייטאור יהודה

רבנות אור יהודה03-5333177פלדה 1ברייט הולאור יהודה

רבנות אור יהודה03-5333802רח' סדנא 14דניאלאור יהודה

רבנות אור יהודה03-5330827כביש מסוביםחאן הדקלאור יהודה

רבנות אור יהודה03-5332269סדנא 5סיטי סטאראור יהודה

רבנות אור יהודה03-5330202דוד אלעזר 107קינגסטוןאור יהודה

רבנות אור עקיבא04-6360684א.ת. צפוני אור עקיבאאגאדיראור עקיבא
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רשימת אולמות כשרים בארץ

שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

רבנות אור עקיבא04-6264427א.ת. צפוני אור עקיבאאולמי אדוהאור עקיבא

רבנות אור עקיבא04-6264427א.ת. צפוני אור עקיבאאולמי שיראור עקיבא

רבנות אור עקיבא04-6267576קיסריהטרהאור עקיבא

רבנות אור עקיבא04-6361981א.ת. צפוני אור עקיבאפלנטהאור עקיבא

רבנות אזור03-5568529המצודה 49קוין סיטיאזור

רבנות אילת08-9103632היוזמה 18חצר המלךאילת

אילת
אולמי הרה 

איוונטס
רבנות אילת08-6379898מפעל ערדג 1000

רבנות אריאל03-9366841צומת אריאלמלון אשל השומרוןאריאל

רבנות אשדוד08-8524794משה דיין- לה ממוניהאדום עתיק על היםאשדוד

רבנות אשדוד08-8524794בעלי המלאכה 19אולמי אדום עתיקאשדוד

רבנות אשדוד08-8536060נורדאו 20אולמי בלו קאסלאשדוד

רבנות אשדוד08-8566070האורגים 16אולמי גולדן קראוןאשדוד

אשדוד
אולמי לגונה על 

החוף
רבנות אשדוד08-8542283חוף הקשתות-הטיילת

רבנות אשדוד08-8567142האורגים 24אולמי סהרהאשדוד

רבנות אשדוד08-8523917יונה הנביא 2אולמי רינהאשדוד

רבנות אשדוד08-8536636בני ברית/ צומת הנמלאיוונט אירועיםאשדוד

רבנות אשדוד08-9333000האורגים 35אלבןאשדוד

רבנות אשדוד052-5924787האורגים 18ארמונות בניסטלאשדוד

רבנות אשדוד08-8517000האורגים 25בית האופרהאשדוד
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שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

רבנות אשדוד052-6907027האומן 1גני חוות לכישאשדוד

רבנות אשדוד08-8604555העבודה 35האוס אירועיםאשדוד

רבנות אשדוד050-4646468הבנאים 7האצולהאשדוד

רבנות אשדוד054-2343044יונה הנביא המלך שלמהאשדוד

רבנות אשדוד054-8133681הבושם 5ויו ארועיםאשדוד

רבנות אשדוד08-8534540ההדרים 100כתר המלכותאשדוד

רבנות אשדוד1700-700739הבושם 12ניצה ארועיםאשדוד

רבנות אשדוד08-8524479הבנאים 9   פריים טייםאשדוד

רבנות אשקלון08-6724933צה"ל 1אולמי הברוןאשקלון

רבנות אשקלון08-6759697רמז דוד 14אולמי לשםאשקלון

אשקלון
אחוזת המלך 

שלמה
רבנות אשקלון08-6750337רח' צה"ל 2

רבנות אשקלון08-6758848הכישור 5 א.ת. צפונידקלה ארועיםאשקלון

רבנות אשקלון08-6710981משה דורות 2מלון אגמיםאשקלון

רבנות אשקלון08-6734124רח' הרקפת 28מלון גולדן טאוראשקלון

רבנות אשקלון08-6771771הטייסים 56 )חוף הים(מלון גני דןאשקלון

רבנות אשקלון08-6734666רח' התמר 38מלון גני שמשוןאשקלון

רבנות אשקלון08-6748877יקותיאל אדם 9מלון הולידי איןאשקלון

מלון החוףאשקלון
רח' יונה גורן 1 )פינת יפה 

נוף 2(,
רבנות אשקלון08-6716404

רבנות אשקלון08-6722256צומת סילבר,אשקלוןסילבר גני דיקלהאשקלון

רבנות באר טוביה050-9092356צומת ראםאגדתאבאר טוביה
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רשימת אולמות כשרים בארץ

שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

רבנות באר טוביה08-8535353צומת ראםאולמי נסיהבאר טוביה

אחוזת טלבאר טוביה
אזה"ת אשדוד צומת עד 

הלום
רבנות באר טוביה08-8655050

קנואבאר טוביה
עד אלום אזור התעשיה 

באר טוביה
רבנות באר טוביה

רבנות באר שבע08-6443022בית לחם 2אולמי אגמיםבאר שבע

רבנות באר שבע08-6272730הנרייטה סולד 2אולמי אודיסאהבאר שבע

רבנות באר שבע050-2783335אתר ארכולוגיהאולמי בראשיתבאר שבע

רבנות באר שבע08-6280033ההסתדרות 85אולמי פפה מישלבאר שבע

רבנות באר שבע08-6650660ק. יהודית 349אולמי רוןבאר שבע

רבנות באר שבע08-6105404רח' השוק 1ארגמןבאר שבע

רבנות באר שבע08-6232001ק. יהודית 12ארמון זהרהבאר שבע

רבנות באר שבע08-6650001תוצרת הארץ 48 ק. יהודית ביאנקה+ אגדהבאר שבע

רבנות באר שבע08-6460103ההסתדרות 28בראשיתבאר שבע

רבנות באר שבע08-6343338הבדיל 3הגפן בחצרבאר שבע

רבנות באר שבע08-6238444דרך חברון 4הורדוסבאר שבע

רבנות באר שבע08-6236222ק. יהודית 522היכלי הנסיכהבאר שבע

רבנות באר שבע08-6105404רח' השוק 1הינומהבאר שבע

מברוקהבאר שבע
קרית יהודת 532 פינת 

מרגולין
רבנות באר שבע1599-500803

באר שבע
מרכז אירועים 

נרניה
רבנות באר שבע08-6277310המנוף 3

רבנות באר שבע08-6237753רמב"ם 4סלבדורבאר שבע
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שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

רבנות באר שבע08-6281291מקס נורדאו 5השיפודיה של שופןבאר שבע

רבנות באר שבע08-6238448ק. יהודית 349קיסרבאר שבע

רבנות באר שבע08-6105552בית לחם 1תבל אירועיםבאר שבע

רבנות בית שאן08-6584600ירושלים הבירהאולם גילבית שאן

רבנות בית שאן08-6581258אזור התעשיהאצולת העמקבית שאן

רבנות בית שאן08-6060999אהבת ישראלארמונות חנהבית שאן

רבנות בית שמש02-9917767האומן 2כינור דודבית שמש

רבנות בית שמש02-9924446פארק תעשיות 14 שורקאמרלדבית שמש

רבנות בית שמש02-9911441הבנאי 7 מסעדת צמחבית שמש

רבנות בית שמש02-9911336ככר נוימן מרכז מסחרירון טלבית שמש

רבנות בית שמש02-9911441הנשיא 8שמש האלהבית שמש

לנדא בני ברק03-579-2222קדושת יו"ט 5אולמי בני ברקבני ברק

לנדא בני ברק03-579-2552דונולו 11אולמי דונולובני ברק

לנדא בני ברק03-574-3599מלצר 15אולמי השמחותבני ברק

לנדא בני ברק03-570-5557יהודה הלוי 22אוף שמחותבני ברק

לנדא בני ברק03-579-7490אבני נזר 3אחיעזרבני ברק

לנדא בני ברק03-617-2222אבני נזר 10אם וילדבני ברק

לנדא בני ברק03-578-1088עזרא 20גני הדקלבני ברק

לנדא בני ברק03-578-6868הירקון 57הדודאיםבני ברק
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שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

לנדא בני ברק03-574-7472שלמה המלך 31הוד והדרבני ברק

לנדא בני ברק03-578-9995שמשון הגיבור 5המסעדה היהודיתבני ברק

לנדא בני ברק03-578-1371עזרא 20התמרבני ברק

לנדא בני ברק03-674-0608טל חיים 3ויזניץבני ברק

לנדא בני ברק03-615-1818אהרונוביץ )השומר( 10כתר הרימוןבני ברק

לנדא בני ברק03-752-7438בן גוריון 20מודיעיןבני ברק

בני ברק
מלון ויז'ניץ - ציפורי 

קלאס
לנדא בני ברק03-677-7141דמשק אליעזר 16

לנדא בני ברק03-579-2738החשמונאים 3נאות ירושליםבני ברק

לנדא בני ברק03-578-6606הירדן 35נוף הירדןבני ברק

לנדא בני ברק03-677-9566בן יעקב 21קונטיננטלבני ברק

לנדא בני ברק03-579-2738כנרת 2קונקורדבני ברק

רבנות בני עייש08-8594702צומת כנות גדרהגני טלבני עיש

רבנות בני עייש08-8587377א.ת. כנות רח' הירוק 64גני רימוניםבני עיש

רבנות בני עייש08-8682283א.ת. כנות רח' האודםהרמוניה בגןבני עיש

רבנות בני עייש08-8694441א.ת. כנות רח' האודם 2חצר המלכהבני עיש

רבנות בני עייש08-8593777חפץ חייםלילות קסומיםבני עיש

רבנות בנימינה04-6389988א.ת, כביש בנימינה זכרוןגני אליזהבנימינה

טוסקנה אירועיםבנימינה
א.ת. כרמל בין בנימינה 

לזכרון
רבנות בנימינה04-6380330

רבנות בנימינה04-6389106א.ת. כרמלפנינת הברוןבנימינה
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שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

רבנות + גלאט03-5080999העצמאות 67לבונהבת ים

רבנות + גלאט03-6594435העצמאות 67סוסייטיבת ים

רבנות + גלאט03-5072264פנקס 2עדןבת ים

רבנות גבעת שמואל03-5328555דרך רביןהבאר של סבאגבעת שמואל

רבנות+הרב מחפוד03-5715575תפוצות ישראל 6הינומהגבעתיים

רבנות+הרב מחפוד050-3030331תפוצות ישראל 6רנסנסגבעתיים

מועצה דתית גדרה08-8594932ויצמן 7שנהבגדרה

מועצה דתית גן רווה03-9500105מושב בית חנןהאחוזהגן רווה

מועצה דתית גן רווה08-9402430מושב בית עובדהנחלהגן רווה

מועצה דתית דימונה08-6572385המלאכהאולמי דניאלדימונה

מועצה דתית דימונה08-6572385המלאכהגני דניאלדימונה

מועצה דתית דימונה08-6554305כיכר ז'בוטינסקיהיכלי זינודימונה

דרום השרון
גן הפקאן -רמת 

הכובש
רבנות כפר סבא09-7474447קיבוץ רמת הכובש

רבנות דרום השרון03-9385109קיבוץ עינתלימון ארועיםדרום השרון

הוד השרון
אולמי אחוזת 

השרון
רבנות הוד השרון09-7405851בני ברית 7

רבנות הרצליה09-9581444החושלים 5אולמי ווקההרצליה

רבנות הרצליה050-2311152גלגלי הפלדה 7וינו סוקההרצליה

רבנות הרצליה09-9513515המנופים 9פיצ'רהרצליה

רבנות הרצליה09-9517000השונית 2 )קניון ארנה(קאסיופיאההרצליה
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רבנות הרצליה09-9547272בן גוריון 2קיטרו בגןהרצליה

הרצליה
תצפית אולם 

ארועים
רבנות הרצליה09-9547301זבוטינסקי 85

רבנות זכרון יעקב04-6398018כביש 4 מול משטרת זכרוןגן חצר הבארזכרון יעקב

רבנות חבל יבנה050-2249833מושב בני דרוםאולמי טרויהחבל-יבנה

רבנות חבל מודיען03-9715005קרית שדה התעופהאווניוחבל מודיעין

רבנות חבל מודיען052-3349187שילתאסדוחבל מודיעין

רבנות חבל מודיען08-9770777נאות קדומיםנאות קדומיםחבל מודיעין

רבנות חבל מודיען050-8336681רינתיהסקיצהחבל מודיעין

רבנות חבל מודיען08-9760297מושב שילתגן בכפרחבל מודיעין

רבנות חדרה04-6337373הנשיא 75ארמון דודחדרה

רבנות חדרה072-2200520הזגג-אזור תעשייהקסליוחדרה

רבנות חדרה04-6226761אזור תעשייהארמונות יוסףחדרה

רבנות חדרה04-6226623המסגר 4גאיה אירועיםחדרה

רבנות חדרה057-9365706ליד תחנת רכבת חדרהיער חדרהחדרה

רבנות חדרה04-6228870צומת משערהסמי בכיכרחדרה

רבנות חולון03-6425066אילת 36בלה מיהחולון

רבנות חולון03-5566333הסתת 19התחלותחולון

רבנות חולון03-5053334הלוחמיםקאנטרי ארועיםחולון

רבנות חולון03-6513260ההסתדרות 31צלילחולון
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רבנות חוף אשקלון08-6756777מושב ברכיהגני הצביחוף אשקלון

רבנות חוף הכרמל04-8326071בית אורןבקתה ביערחוף הכרמל

רבנות חוף הכרמל04-6264644קיסריההגן בקיסריהחוף הכרמל

רבנות חוף הכרמל04-6264644קיסריהיקבי קיסריהחוף הכרמל

רבנות חוף הכרמל04-6364444שדות יםכוכב היםחוף הכרמל

רבנות חוף הכרמל04-6269100קיסריהמלון דן קיסריהחוף הכרמל

רבנות חוף הכרמל04-6364957שדות יםעל היםחוף הכרמל

רבנות חוף הכרמל04-8220198יערות הכרמלפיין- קלאבחוף הכרמל

רבנות חוף הכרמל04-6293002קיסריהקיסר יםחוף הכרמל

רבנות חוף הכרמל04-9543333נוה יםשוניתחוף הכרמל

רבנות חוף השרון09-9512939קיבוץ גליל יםהקיוחוף השרון

רבנות חוף השרון054-7332225 רישפוןגן תפוזחוף השרון

רבנות חוף השרון09-9505267רישפוןגני רישפוןחוף השרון

רבנות חוף השרון09-9595550ק.שפייםהגן השקוףחוף השרון

רבנות חוף השרון09-9510005ק. געשהסטואהחוף השרון

רבנות חוף השרון09-9500582ק. געשהטירהחוף השרון

רבנות חוף השרון054-2545700ק. געשגעשיםחוף השרון

רבנות חוף השרון09-9584181חוות רוניתחוות רוניתחוף השרון

רבנות חוף השרון09-7401705בני ציוןוילה סוקהחוף השרון
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רבנות חוף השרון09-9524234ק. יקוםהאגםחוף השרון

רבנות חוף השרון052-3560085בית יהושעשדותחוף השרון

רבנות חיפה04-8728885הסתדרות 246אור המילניוםחיפה

רבנות חיפה04-6332345טשרניחובסקי 69אורות המושבהחיפה

רבנות חיפה04-6334438טשרניחובסקי 35אורניםחיפה

רבנות חיפה04-8551888פלימן משה 4, קניון חיפהאחוזת הכרמלחיפה

רבנות חיפה04-8501501קדושי יאסי 2גן הקונגרסיםחיפה

דיאורחיפה
הסולל 8 מתחם ביג צומת 

ק. אתא
רבנות חיפה04-8400900

רבנות חיפה04-8515152דרך אלנבי 56המושבה הקטנהחיפה

רבנות חיפה04-8404834צומת וולקן חוצות המפרץהנסיכהחיפה

רבנות חיפה057-6444440ההסתדרות 35חצרות האושרחיפה

רבנות חיפה04-8401167מרדכי מקלף 3חצרות הסולטןחיפה

חיפה
כחול ארועים על 

הים
רבנות חיפה04-8502003דוד אליעזר 10 

רבנות חיפה04-8722440חלוצי התעשיה 36כינורותחיפה

רבנות חיפה04-8400826ההסתדרות 248סהרהחיפה

רבנות חיפה04-8724555ההסתדרות 157סולם יעקבחיפה

רבנות חיפה04-8725588יוליוס סימון 3קאלהחיפה

רבנות חיפה04-8491134מקלף 14רובנסחיפה

רבנות חצור04-6938550חצור הגליליתהיכלי הזוהרחצור הגלילית
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רבנות חצור04-6937008קיבוץ מחנייםסולם יעקבחצור הגלילית

רבנות חצור04-6937318חצור הגליליתפנינת הגלילחצור הגלילית

רבנות חצור04-6937008ראש פינהקזבלנקהחצור הגלילית

רבנות טבריה050-6982599רח' בן צבי שכונה ד'אולמי חןטבריה

רבנות טבריה04-6793570צומת כפר חיטיםאולמי מצפורטבריה

רבנות טבריה04-6793570צומת כפר חיטיםאולמי נוף האגםטבריה

רבנות טבריה04-6734888הפנס 1אולמי ענבלטבריה

רבנות טבריה04-6734949המברג 10גני איילוןטבריה

רבנות טבריה04-6793570צומת כפר חיטיםגני מצפורטבריה

רבנות טבריה04-6733499רח' החרושת א.ת. טבריהכינור דודטבריה

רבנות טבריה04-6720105רח' גדוד ברקתכלתטבריה

רבנות טירת הכרמל04-5740242רח' המלאכה 7אולמי אופרהטירת הכרמל

רבנות יבנה08-9430256שד' ירושלים פינת הקישוןאולמי דרימסיבנה

רבנות יבנה08-9420505רח' הפרת 1 א.ת. יבנהאולמי מיי ספייסיבנה

רבנות יבנה050-9351415רח' פארן 1 א.ת. יבנההילוליםיבנה

רבנות יבנה08-9331315נחל שניר 15מעגליםיבנה

רבנות יהוד03-6329494התעשיה 28לבן ארועיםיהוד

יהוד
אויה פסגת 

האירועים
רבנות יהוד03-6321222החורש 4 

מועצה יהוד03-6323355אלטלף 3שורשיםיהוד
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052-4404020יער להבחוות שבדרוןיער להב
מועצה דתית אזורית 

מרחבים

רבנות ירוחם08-6589191אזור תעשיה ירוחםהיכל דודירוחם

רבנות ירושלים02-6792973האומן 9 תלפיותאולם לה בלירושלים

רבנות ירושלים02-6244775יפו 97 מרכז כללאולמי אורירושלים

רבנות ירושלים057-9431011בית הדפוס 22,גבעת שאולאולמי ארגמןירושלים

רבנות ירושלים02-5384534עזרת תורה18   אולמי בית ישראלירושלים

רבנות ירושלים02-6799445הפרסה 3 ,תלפיותאולמי גיל אורירושלים

רבנות ירושלים02-6718177הסדנא 10, תלפיותאולמי חיירושלים

רבנות ירושלים02-6734455הסדנא 6 , תלפיותאולמי שרוןירושלים

רבנות ירושלים02-5022313יפו 212איכלו רעיםירושלים

רבנות ירושלים02-6481384ירושליםאנטקאירושלים

רבנות ירושלים057-9443119ירושליםגורמהירושלים

רבנות ירושלים02-5387151אהליאב 25האחוזהירושלים

רבנות ירושלים02-5375139אהליאב 14היכל דודירושלים

רבנות ירושלים02-6784477ירושליםהילולת שרוןירושלים

רבנות ירושלים02-6732255האומן 2וויו-viewירושלים

רבנות ירושלים02-5665115עמק רפאים 43חצר המושבהירושלים

רבנות ירושלים02-5652037ש.א. נכון 6טרסה קיטרינגירושלים

רבנות ירושלים02-6783477יד חרוצים 22 תלפיותירוק בעירירושלים
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רבנות ירושלים02-6482482האומן 14פאביליוןירושלים

רבנות ירושלים02-6734895התנופה 17פנינת העירירושלים

ירושלים
קייטרינג שבת 

ערוכה
רבנות ירושלים02-6231174ירושלים

קינג סטוןירושלים
שד' נווה יעקב 612 מרכז 

מסחרי
רבנות ירושלים02-5837941

רבנות ירושלים02-6726150ירושליםשיבולת קייטרינגירושלים

ירושלים
שערי העיר מרכז 

ארועים
רבנות ירושלים02-5001642יפו 216

רבנות ירושלים054-5240163ירושליםשף יהושעירושלים

רבנות כנרות04-6700300קיבוץ גינוסרגני גינוסרכנרות

רבנות כפר יונה09-8942444כפר יונההגן הירוקכפר יונה

רבנות כפר סבא09-7474447קיבוץ רמת הכובשאולמי גן הפקאןכפר סבא

רבנות כפר סבא09-7415577רח' משעול גיל 1אולמי השרוןכפר סבא

רבנות כפר סבא09-7677991רח' יוחנן הסנדלר 19אולמי פיטאיהכפר סבא

רבנות כפר סבא077-5007917רח' ששת הימים 55אולמי קוקטילכפר סבא

כפר סבא
אולמי שירת 

הפארק
רבנות כפר סבא09-7666310רח' התוכנה 11

רבנות כרמיאל057-9375562החשמל 1בראשיתכרמיאל

רבנות כרמיאל04-9881653נחושת 6שביטכרמיאל

רבנות כרמיאל04-9887952הנפח 10תמוזכרמיאל

רבנות לוד08-9222103ככר קומנדו אולמי לופייטלוד

רבנות מגדל04-6723511מושבה מגדלגני כרמלמגדל
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רבנות מגדל העמק04-6540204אזור תעשיה רמת גבריאלאיפראןמגדל העמק

רבנות מגדל העמק04-6547924אזור תעשיה דרוםדודש ודודומגדל העמק

רבנות מזכרת בתיה08-9350380מזכרת בתיהאחוזת הברוןמזכרת בתיה

רבנות מזכרת בתיה08-9349214מזכרת בתיהבלב הכרםמזכרת בתיה

רבנות מזכרת בתיה08-9286683כביש חולדה מזכרת בתיההגפןמזכרת בתיה

רבנות מטה אשר04-9824747קיבוץ רגבהאולמי איפראןמטה אשר

רבנות מטה אשר04-8750442קיבוץ אפקגני אפק-שמורתהמטה אשר

רבנות מטה אשר04-9555512מתחם עין המפרץאולמי יהלוםמטה אשר

מטה אשר
בית ספר שדה 

אכזיב
רבנות מטה אשר04-9522599מטה אשר

רבנות מטה אשר04-9524447מטה אשרמור באכזיבמטה אשר

מטה אשר
מלון חופית שבי 

ציון
רבנות מטה אשר04-9109300מושב שבי ציון

רבנות מטה אשר04-9522211מושב נתיבמסעדת ארנולד'סמטה אשר

רבנות מטה אשר04-9822356אכזיבמסעדת מורגנפלדמטה אשר

רבנות מטה אשר04-9950099מטה אשרנס עמיםמטה אשר

מטה בנימין02-5901481מצפה יריחונוף הירדןמטה בנימין

מטה בנימין02-9974477כפר אדומיםארץ בראשיתמטה בנימין

רבנות מטה יהודה02-5811757מושב שורשאטלס שורשמטה יהודה

רבנות מטה יהודה02-5341125אבו גושבוסתן אבו גושמטה יהודה

רבנות מטה יהודה054-6647134קיבוץ בית ג'ובריןהמערהמטה יהודה
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רבנות מטה יהודה050-7283228קיבוץ צרעהלילות כנעןמטה יהודה

מטה יהודה
מלון מעלה 

החמישה
רבנות מטה יהודה02-5331331קיבוץ מעלה החמישה

רבנות מטה יהודה1700-709779מעלה החמישהאחוזת עין חמדמטה יהודה

רבנות מטה יהודה02-5339339ישוב נוה אילןמלון נוה אילןמטה יהודה

רבנות מטה יהודה02-6702800קיבוץ רמת רחלמלון רמת רחלמטה יהודה

רבנות מטה יהודה02-5347336קיבוץ צובהמלון שלום פלז'המטה יהודה

רבנות מטה יהודה02-6419962מושב אורהנרקיס ארועיםמטה יהודה

רבנות מטה יהודה02-5700171נוה אילןקדמהמטה יהודה

רבנות מנשה052-4839986קיבוץ ברקאימצודת ברקאימנשה מ.א.

מעלה 
אדומים

רבנות מעלה אדומים02-5900070כיכר יהלוםהחצר

מעלה 
אדומים

רבנות מעלה אדומים02-5353608סופה 7סופה

מעלה 
אדומים

רבנות מעלה אדומים02-5023033כיכר האוגדהנבל וכינור

רבנות מעלות04-9576662מעלותהיכל האושרמעלות

רבנות צפת04-6922201מצפה עמוקהוידה אירועיםמעלות

מעלות
אחוזת אסיינדה 

ביער
שכונת יפה נוף מעלות 

תרשיחא
רבנות מעלות04-9579000

רבנות מ.א. משגב04-9873316יודפתאוהל יעלמ.א. משגב

רבנות משגב09-8949095משמר השרוןוינו סוקהמשגב

רבנות משמר הנגב052-6410294קיבוץ כרמיםמטעמי הביתמשמר הנגב

רבנות משמר הנגב054-6614501קיבוץ משמר הנגבקיבוץ משמר הנגבמשמר הנגב
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רבנות נהריה04-9005555הגבעתון 23בית מלון קרלטוןמשמר השרון

רבנות נהריה04-9827888דרך העצמאותגני לוינהריה

רבנות נהריה04-9825143רח' בן צבי 48ישיבת אביר יעקבנהריה

רבנות נהריה04-9922666הגבעתון 19רנסנסנהריה

רבנות נס ציונה09-9511555אלופים 7אולמי גאיהנס ציונה

רבנות נס ציונה03-9396990אלופים 1אלה ארועיםנס ציונה

רבנות נס ציונה08-9408822אלופים 31גני מרויאסנס ציונה

רבנות נס ציונה08-6343550הנבחרת ויה ארועיםנס ציונה

רבנות נס ציונה08-9402020אירוסים 6ויטראז נס ציונה

רבנות נס ציונה08-9403689ביאליק 1יוניברס אירועיםנס ציונה

רבנות נצרת עילית077-4142404נצרת עיליתאולמי נתנאלנצרת עילית

נצרת עילית
אולמי שאטו דה 

וולה
רבנות נצרת עילית050-6667078נצרת עילית

רבנות נשר04-8200787בר יהודה 125אולמי הינומהנשר

רבנות נתיבות054-2323800נתיבות-שדות נגבאחוזת דניאלנתיבות

רבנות נתיבות050-5505372נתיבותארמונות לוגסינתיבות

רבנות נתיבות050-5523150נתיבותברכת שמיםנתיבות

רבנות נתיבות050-8229533נתיבותגן הפקאןנתיבות

רבנות נתיבות050-6990624נתיבות-שדות נגבגני עדןנתיבות

רבנות נתיבות052-3535588נתיבותאולמי פה פהנתיבות
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09-8334250מלון כרמל נתניהאולם אדוהנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

057-9345533מלון כרמל נתניהאולם פי לופטנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8942105הכדר 21 אזוה"ת ישןאולמי האחוזהנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8627997/8דגניה 6 אזוה"ת ישןאולמי כינור דודנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8841112/4פנקס 18 אזוה"ת ישןאולמי סילברנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8615631שטמפר 4אולמי רוןנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8350440רמת פולגאולמי שירת היםנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8825885פנקס 12 אזוה"ת ישןאולמי שמפייןנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8843247המלאכה אזוה"ת החדשאורבןנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8336915הכדר 32 אזוה"ת ישןגני שמיים כחוליםנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8624455שד' ניצהמלון הגלילנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8601555שד' ניצהמלון העונותנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8613555הרב קוק 6מלון כורשנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8623730קרליבך 4מלון מצפה יםנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8617735המעפילים 18מלון שלמה המלךנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8617735שד' ניצה 21מסעדת מיני גולףנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

09-8827823/4פוקס 26 אזוה"ת הישןשאפו ארועיםנתניה
רבנות הראשית 

נתניה

רבנות כפר יונה09-8942444הפרדס 6הגן הירוקנתניה

רבנות סביון1700-503000דרך לודבון ניטוסביון
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רבנות סביון03-5711565מרכז מסחרימיכאלהסביון

רבנות עכו04-9918028דרך עכו ליד חוף התמריםאולמי טופזעכו

רבנות עכו04-9816564דרך הארבעה 60אולמי קזבלנקהעכו

רבנות עכו04-9957999דרך עכו ליד חוף התמריםמלון חוף התמריםעכו

רבנות עמנואל050-8981934בית ישראל 1בית יעקבעמנואל

רבנות עמק חפר04-9222959חדרהיער הפקאןעמק חפר

רבנות עמק חפר1700-509999א.ת. עמק חפרערוגות הבושםעמק חפר

רבנות עמק חפר09-8336655א.ת. עמק חפרשמיים הארץעמק חפר

09-8336655אזור תעשיה עמק חפרשמים וארץעמק חפר
מועצה דתית אזורית 

עמק חפר

רבנות עמק חפר09-8949095משמר השרוןשרונית/ לוקאעמק חפר

רבנות עמק יזרעאל04-6522096תל עדשיםכחול וירוקעמק יזרעאל

רבנות עמק לוד057-9365812מושב גנותקאסה דל סולעמק לוד

רבנות עמק לוד057-7753167כפר חב"ד אוהל בית מנחםעמק לוד

רבנות עמק לוד057-7753167כפר חב"ד ב'בית רבקהעמק לוד

עפולה
אולמי אצולת 

העמק
רבנות עפולה04-6402026שדרות בגין

רבנות עפולה04-6591791שד' מנחם בגיןאולמי גני פארעפולה

רבנות עפולה04-6526633שד' רבין 16אולמי האושרעפולה

רבנות עפולה04-6547771רח' החרודאולמי כתר המלכותעפולה

עפולה
אולמי פאר 

בראשית
רבנות עפולה04-6597478קהילות ציון
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רבנות עפולה04-6595646שד' מנחם בגיןאולמי רגעיםעפולה

רבנות ערד08-9951204מואב 87מלון מרגועערד

רבנות ערד08-9973303רח' יהודה 38מלון ענברערד

רבנות ערד08-9957056מואב 112נוף ערדערד

רבנות פרדס חנה04-6270874א.ת. פרדס חנהוויט אירועיםפרדס חנה

פרדס חנה
אולמי פאר 

קלאסיק
רבנות פרדס חנה052-9120118הדקלים 60

רבנות פרדס חנה050-3272727דרך פיקא 1אגדת דשא באחוזהפרדס חנה

רבנות פרדסיה09-7968626דרך הלורד 2 תל מונדאמורספרדסיה

03-9236353שנקר 1אולמי האופרהפתח תקווה
רבנות פתח 

תקווהמהדרין

03-9318835מרכוס 54אולמי ההיכלפתח תקווה
רבנות פתח תקווה 

מחפוד

פתח תקווה
אולמי הללויה 

פאלס
03-9316606גיסין 11

רבנות פתח תקווה 
מחפוד

פתח תקווה
אולמי הרקיע 

השביעי
רבנות פתח תקווה03-9309229בר כוכבא 72

רבנות פתח תקווה03-9314102הירקונים 58אולמי טרופי גןפתח תקווה

03-9043119הירקונים 67אולמי לב האצולהפתח תקווה
רבנות פתח תקווה 

מהדרין

רבנות פתח תקווה03-9300418פיינשטיין חיה 3אולמי מלפתח תקווה

רבנות פתח תקווה03-9347890אלכסנדר ינאי 31אולמי שואופתח תקווה

רבנות פתח תקווה03-9345500גליס 50קסנאדופתח תקווה

רבנות פתח תקווה03-9044340הירקונים 58רויאל גרדןפתח תקווה

רבנות פתח תקווה03-9310366גליס 44שיאפתח תקווה
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צפת
אולמי מרכזי 

המחודשים
רבנות צפת04-6970414ירושלים 37

רבנות צפת04-6999817ירושלים 7אולמי פלטיןצפת

רבנות צפת04-6922201מצפה עמוקהבת יערצפת

מועצה אזורית גזרצומת קיבוץ נעןאחוזת טלצומת נען

רבנות באר טוביה08-8598877צומת קנותטרוסהצומת קנות

ליד קיבוץ 
חולדה

מועצה אזורית גזרליד קיבוץ חולדהבית הרצל

מועצה אזורית גזרקיבוץ חולדהירוק על המיםקיבוץ חולדה

052-9410294קיבוץ כרמיםמטעמי הביתקיבוץ כרמים
מועצה דתית אזורית 

מרחבים

קיבוץ משמר 
הנגב

08-6275666קיבוץ משמר הנגבזר מעדנים
מועצה דתית אזורית 

מרחבים

קיבוץ 
נחשונים

03-9021466קיבוץ נחשוניםג'ומיה
מועצה אזורית דרום 

השרון

קיבוץ ניר 
אליהו

קיבוץ ניר אליהועדן על המים
מועצה אזורית דרום 

השרון

קיבוץ נען
ארועים באווירה 

כפרית
מועצה אזורית גזרקיבוץ נען

מועצה אזורית גזרקיבוץ נעןגני כנעןקיבוץ נען

קיבוץ נצר 
סרני

מועצה אזורית גזרקיבוץ נצר סרניחוות אלמבי

קיבוץ נצר 
סרני

מועצה אזורית גזרקיבוץ נצר סרנינצר סרני

רבנות ק. אתא052-5702188שלמה בן יוסף 1 לבן ארועיםק.אתא

רבנות ק. גת08-6810999האשלגן 3אולמי אפריוןק. גת

רבנות ק. גת08-6888320חשין 2בית האצולהק. גת

רבנות ק. גת08-6810170ככר פז 4גני האחוזהק. גת



רשימת אולמות כשרים בארץ

119

שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

רבנות ק. מוצקין052-875155חשמונאים 72אולמי גלי גולק. מוצקין

הרבנות ק. מלאכי050-300699מרכז הוד ק. מלאכיאולמי ורסאיק. מלאכי

הרבנות ק. מלאכי 08-8580036מרכז הוד ק. מלאכיאולמי רמהק. מלאכי

הרבנות ק. מלאכי 050-771031נחלת הר חבדאולמי רמהק. מלאכי

הרבנות ק. מלאכי08-8501964א.ת. ק.מלאכיארמונות הוואיק. מלאכי

הרבנות ק. מלאכי08-8600935א.ת. ק.מלאכיקברנהק. מלאכי

רבנות ק. עקרון08-9355305בוסי סנט גורג 1הסברסק. עקרון

רבנות ק. עקרון08-6277726שד' המלך חסן 5נייסברק. עקרון

רבנות ק. עקרון08-9355305בוסי סנט גורג 9סאלוטק. עקרון

רבנות ק. עקרון08-9418000עקרון 2000שאטו ארועיםק. עקרון

רבנות ק. שמונה050-2308903יסוד המעלהאחוזת דוברוביןק. שמונה

רבנות ק. שמונה04-6905595ק. שמונהאירועים ברוןק. שמונה

רבנות ק. שמונה050-2621515צומת הגומא ג"עגן בגומאק. שמונה

רבנות ק. שמונה052-6044824קיבוץ הגושרםהדי הנחלק. שמונה

היכל פארק. שמונה
שד' תל חי 51 מלון פאר 

דוד
רבנות ק. שמונה04-6944690

ללות מרקשק. שמונה
אזור תעשיה צפוני קרית 

שמונה
רבנות ק. שמונה050-7433077

רבנות ק. שמונה04-6944703ק. שמונהפאר דודק. שמונה

רבנות ק. שמונה04-6942120ק. שמונהקטורהק. שמונה

רבנות ק. שמונה04-6950475ק. שמונהתהילה ספירק. שמונה
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רבנות קדימה09-8912323צומת קדימהקדמת עדןקדימה

מועצה קרני שומרון09-7920613קרני שומרוןישיבת השומרוןקרני שומרון

רבנות ראש העין03-9382057המרץ 21אולם אוורסטראש העין

רבנות ראש העין03-9382276המרץ 25אולם אופירראש העין

רבנות ראש פינה04-6860107ראש פינהמסעדת מיטבליםראש פינה

רבנות ראשלצ03-7165482רחבעם זאבי 7אחוזת יםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9449444פליטיצקי 18אמורראשלצ

רבנות ראשלצ03-9665511משה בקר 13אקסייט ראשלצ

רבנות ראשלצ03-9502947ברשבסקי 12בוגאטה ארועיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9519490שמעון ישראל 4בלוודרראשלצ

רבנות ראשלצ03-9671673דרך המכבים 56בראשית ראשלצ

רבנות ראשלצ03-9520700לזרוב 8גאלהראשלצ

רבנות ראשלצ03-9663030יעקב נחמיאסגבעת האירוסיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9675272דרך המכבים44גולד ארועיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9664747הרצל 150גן הורדיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9610770לזרוב 17דן ארועיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9523370פלטין 3האוס ארועיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9644430דרך המכבים 14הבית הלבןראשלצ

רבנות ראשלצ03-9627999סחרוב 20הרודיוןראשלצ



רשימת אולמות כשרים בארץ

121

שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

רבנות ראשלצ03-7167160ברשבסקי 3ונציה ארועיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9611960אצ"ל 15טליה אירועיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9513677שלני זאב 4יוניקראשלצ

רבנות ראשלצ03-9449444פליטיצקי 18מונסטוןראשלצ

רבנות ראשלצ03-9413525לישנסקי 3מוסקט אירועיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9508667פליטיצקימלכת שבאראשלצ

רבנות ראשלצ03-8678903משה בקר 11נטליראשלצ

רבנות ראשלצ03-9507172טוליפמן 2סאן רויאלראשלצ

רבנות ראשלצ03-9504411משה בקר 15ספארק ארועיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9566669שמוטקין 11פיור ארועיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9529822לישנסקי 22קאלה ספייסראשלצ

רבנות ראשלצ03-9447797דרךהמכבים 46רונלדו ארועיםראשלצ

רבנות ראשלצ03-9500005לישנסקי 17רננהראשלצ

רבנות ראשלצ03-9524008אלטלנה 1שמש אדומהראשלצ

רבנות ראשלצ03-9610040לישנסקי 27תיאטרוברראשלצ

רבנות רחובות08-9452241בילו 22אולם התאנהרחובות

רבנות רחובות08-9461616משה יתום 15אליזהרחובות

רבנות רחובות08-9468886היצירה 11בארוקרחובות

רבנות רחובות08-9470137דרך גד פיינשטייןגן טופ דוראןרחובות
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רבנות רחובות08-9462480דרך הים 1גן סיטירחובות

רבנות רחובות08-9467030אייזנברג 2מרגורחובות

רבנות רחובות08-9466694אופנהיימר 10פינקופהרחובות

רבנות רחובות08-9361707גוטהילררימוניםרחובות

רבנות רחובות08-9419999פארק המדעשמים כחוליםרחובות

רבנות רמלה08-9246292היצירה 21אולמי אליסוןרמלה

רבנות רמלה08-9228867קהילת דטרויט 6אולמי אשררמלה

רבנות רמלה08-9225724הרצלאולמי דולפיןרמלה

רבנות רמלה08-9243327הרצל 69אולמי הודרמלה

רבנות רמלה08-9230039היצירה 10אולמי לאונרדורמלה

רבנות רמלה08-9220998קהילת דטרויט 1אולמי קליפסארמלה

רבנות רמלה08-9150139דוד רזיאל 38היכלי אמדאוסרמלה

רבנות רמלה08-9150001שמחה הולצברג 15כוכב סגולרמלה

רבנות רמת גן03-7514141זיסמן 14הדר בסיטי טאואררמת גן

רבנות רמת גן03-5759512ז'בוטינסקי 1הדר דימולרמת גן

רבנות רמת גן03-6715715פרץ ברנשטין 7כפר המכביהרמת גן

רבנות רמת גן03-7525858ז'בוטינסקי 1מנהטן- מסעדהרמת גן

רבנות רעננה09-7466555התעשיה 10ימי זהררעננה

רבנות רעננה09-7712111אחוזה 267מול הפארקרעננה
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שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

רבנות רעננה09-7482032התעשיה 15מיגו אירועיםרעננה

רבנות שדה יעקב054-4264116תל עדשיםכחול וירוקשדה יעקב

אחוזת דניאלשדות נגב
רח' יוסף סמלו 901 א.ת. 

נתיבות
רבנות נתיבות08-9933433

רבנות נתיבות08-9944469החרש 58 נתיבותארמונות לוגסישדות נגב

ברכת שמיםשדות נגב
בעלי המלאכה 13 א.ת. 

נתיבות
רבנות נתיבות08-9934259

גן הפקאןשדות נגב
נתיבות הארזים 1 א.ת. 

נתיבות
רבנות נתיבות08-9930456

רבנות נתיבות08-9932308יוסף סמלו 18 נתיבותגני עדןשדות נגב

רבנות שדרות08-6275666קיבוץ משמר הנגבמשמר הנגבשדרות

08-6612206מדריד 1 א.ת. שדרותאולימפיה אירועיםשדרות
רבנות שדרות+ 

בד"ץ+מחפוד

שלומי
קייטרינג ואולמי 

נוףשלומי
רבנות שלומי050-2875284א.ת. שלומי

רבנות שלומי04-9875168א.ת. שלומישירת היםשלומי

רבנות שער הנגב08-6890829שער הנגבגני שלמהשער הנגב

רבנות שפיר08-8588318קיבוץ עין צוריםאירוח עין צוריםשפיר

רבנות שפיר08-8607333משואות יצחקמשואה בכפרשפיר

רבנות ת"א03-6053222רח' ויצמן 60אוהל מועדתל אביב

רבנות ת"א03-6081777בנייני עזריאליאונו ארועיםתל אביב

רבנות ת"א03-7449000גני התערוכהאושןתל אביב

רבנות ת"א03-6814557גרינבוים 41ארמונות מזלתל אביב

רבנות ת"א03-5445221יורדי הסירה 1ארקהתל אביב



124

רשימת אולמות כשרים בארץ

שם נותן הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםישוב

רבנות ת"א03-7174666רוסלאן 1בית על היםתל אביב

רבנות ת"א03-7119000מרכז הירידיםגרין ויולהתל אביב

תל אביב
גדות- אירועי 

בוטיק
רבנות ת"א03-6997389שד' רוקח 42 ספורטק

גג העולם בעזריאליתל אביב
עזריאלי קומה 49 מגדל 

עגול
רבנות ת"א03-6081990

רבנות ת"א03-6818181הלוחמים 1גראלרי פאלאסתל אביב

רבנות ת"א03-6020888נמל תל אביבהאנגר 11תל אביב

רבנות ת"א03-6813261מפרץ שלמה 10החמאםתל אביב

רבנות ת"א03-6817816הצורפים 33הכליףתל אביב

רבנות ת"א03-6888554החרש 8הקומה הרביעיתתל אביב

רבנות ת"א03-7612424ישראל גורי 34חלום יעקבתל אביב

רבנות ת"א03-6048070גני התערוכהטראסקיתל אביב

רבנות ת"א03-6999199יונצמן 2טרוארתל אביב

רבנות ת"א03-6837373הצורפים 18לורנסתל אביב

שם נותן   הכשרותטלפון במקוםכתובתשם אולםעיר

רבנות ת"א03-6812153שד' בן צבי 84לילות לבניםתל אביב

רבנות ת"א1800-333432ביתן הארצות 4נובהתל אביב

רבנות ת"א03-6499449שטרית 2סטוקו אירועיםתל אביב

רבנות ת"א03-5377766יד חרוצים 11קלאותל אביב

רבנות ת"א03-6990484שד' רוקח 2תמוזתל אביב
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רשימת מנהלי מחלקות הכשרות במועצות הדתיות 

פלאפוןעיר תפקידתואר תפקידשםתואר  עיר/ישוב/אזור

050-6554140אופקיםמפקח כשרותשלום טויטוהרב אופקים

050-3275048אור יהודהמנהל מח' כשרותיאיר מתוקיהרב אור יהודה

052-7143524אור עקיבאמנהל מח' כשרותמשה אזולאיהרב אור עקיבא

052-2659771אורניתרב מועצה אזוריתינעם בן הרושהרה"ג אורנית

057-6206804אילתמנהל מחלקת כשרותשי אסוליןהרה"גאילת

052-8725986אלונהרב מועצה אזוריתמרדכי ויצמןהרה"גאלונה

050-4190790אליכיןרב מועצה אזוריתחיים עדניהרה"גאליכין

054-4604410אלעדמנהל מח' כשרותמשה דייןהרב אלעד 

052-6625000אלפי מנשה מנהל מח' כשרותאוריאל רצאביהרב אלפי מנשה

054-4451191אלקנהמנהל מח' כשרותבועז מוטסהרב אלקנה

050-5478888אלקנהרב מועצה אזוריתיהודה שטרןהרה"גאלקנה

אפעל )רמת 
אפעל(

הרה"ג 
ישראל דוד 

פיגנבלט
054-8436269אפעלרב מועצה אזורית

050-5768767אפרתמפקח כשרותדוד כהןהרב אפרת

אין ניד    אפרתרב מועצה אזוריתשלמה ריסקיןהרה"ג אפרת

050-8430102אריאלמנהל מח' כשרותגבריאל מעודההרב אריאל

אליהו סויסההרב אשדוד
רב ומנהל מחלקת 

כשרות
052-3418012אשדוד

052-7602198אשכולרב מועצה אזוריתיהודה פנירהרה"גאשכול

052-7669596אשקלוןמנהל מח' הכשרותאברהם סגיסהרב אשקלון
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פלאפוןעיר תפקידתואר תפקידשםתואר  עיר/ישוב/אזור

050-4180286באר טוביהרב מועצה אזוריתאביטן יצחקהרה"גבאר טוביה

054-8485651באר טוביהרב מועצה אזוריתכרמי זכריההרה"גבאר טוביה

054-8435442באר טוביהרב מועצה אזוריתבן חמו שלוםהרה"גבאר טוביה

050-7669130באר טוביהרב מועצה אזוריתמלכה מרדכיהרה"גבאר טוביה

054-4348740באר שבעמנהל מח' כשרותיצחק וידרהרב באר שבע

מאיר סויסה הרב באר שבע
מנהל מח' כשרות 

מהדרין
050-7282947באר שבע

050-8334258בית שאןמפקח כשרותרמין כהןהרב בית שאן

050-7460578בית שמשמנהל מח' כשרותשלמה סויסההרב בית שמש

052-5258545ביתר עליתמפקח כשרותיצחק מועלם הרב ביתר עילית

050-8430102בני עיישמנהל מח' כשרותגבריאל מעודההרב בני עייש

052-3752646בני ראםמנהל מח' כשרותמאיר שוקרהרב בני ראם

רב מועצה אזוריתמנחם גליצנשטיין הרה"גבקעת הירדן
בקעת הירדן 

ומעלה 
אפרים

050-5250568

054-3332073בת יםמנהל מח' כשרותמשה גבאיהרב בת ים

מנהל מח' כשרותמיכאל צנעניהרב גבעת שמואל
גבעת 

שמואל
050-9222241

050-4111686גבעתייםמנהל מח' כשרותמנחם אדלרהרב גבעתיים

052-8649953גדרהמפקח כשרותשובאל פרחי הרב גדרה

050-7755835גזררב מועצה אזוריתיעקב אבוחצירא הרה"גגזר

077-3255711גזררב מועצה אזוריתשלמה נפתלי הרה"גגזר

052-4641330גזררב מועצה אזוריתשניאור רווחהרה"גגזר
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פלאפוןעיר תפקידתואר תפקידשםתואר  עיר/ישוב/אזור

052-2404518גזררב מועצה אזוריתמנשה מתנה הרה"ג גזר

050-9926010גלבוערב מועצה אזורית אשר גבאיהרה"גגלבוע

רב מועצה אזורית יוסף חיים רוזנבלט הרה"גגליל תחתון
גליל תחתון 

כפר תבור
054-7791770

050-5485359גן יבנהמנהל מח' כשרותציון כהןהרב גן יבנה

052-8673322גן רווהרב מועצה אזוריתצורי נעמןהרה"גגן רווה

054-8420941גני תקווהרב מועצה אזוריתיחיאל ברזילאיהרה"גגני תקוה

052-7142314דימונהמנהל מח' כשרותשמעון אלמליח הרב דימונה

050-5320997דרום השרוןרב מועצה אזוריתיצחק יעקובוביץהרה"גדרום השרון

050-5449116דרום השרוןרב מועצה אזוריתמאיר כנפוהרה"גדרום השרון

057-2200580דרום השרוןרב מועצה אזוריתשלמה סבגהרה"גדרום השרון

052-7658658דרום השרוןרב מועצה אזוריתיוסף שלושהרה"גדרום השרון

הרב הוד השרון
מאיר צדקיהו 

סקעת
052-5772864הוד השרוןמנהל מח' כשרות

050-6210762הר חברוןמנהל מח' כשרותאליעזר אלטשולרהרב הר חברון

050-8760085הרצליהמנהל מח' כשרותשמעון בטאטהרב הרצליה

054-6833029זבולוןרב מועצה אזוריתיעקב מור יוסף הרה"גזבולון

052-2737708זכרון יעקבמנהל מח' כשרותרפי מנתהרב זכרון יעקב

050-7548467חבל יבנהרב מועצה אזוריתאליהו סלומון הרה"גחבל יבנה

052-7677030חבל מודיעיןמנהל מח' כשרותאהרון בוטבול הרה"גחבל מודיעין

050-3202180חבל מודיעיןמפקח כשרותמשה נחמיאסהרב חבל מודיעין
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פלאפוןעיר תפקידתואר תפקידשםתואר  עיר/ישוב/אזור

052-2507456חבל מודיעיןרב מועצה אזוריתשלום מעטוף הרה"גחבל מודיעין

052-7120200חבל מודיעיןרב מועצה אזוריתמאיר אליאב הרה"גחבל מודיעין

 חבל מודיעיןרב מועצה אזוריתדוד גרינולד הרה"גחבל מודיעין

052-7632750חדרהמנהל מח' כשרותיעקב בורנשטייןהרב חדרה

050-6483119חוף אשקלוןרב מועצה אזורית יעקב אביטן הרה"גחוף אשקלון

052-4462891חוף הכרמלמנהל מח' כשרותשמעון סויסה הרב חוף הכרמל

050-2478157חוף השרוןמנהל מח' כשרותאלי דהאןהרב חוף השרון

050-7552546חיפהרב מחלקת כשרותמרדכי אברמובסקי הרה"גחיפה

050-5280566חיפהמנהל מח' כשרותדוד אבוחציראהרב חיפה

054-8445585טבריהמנהל מח' כשרותרפאל כהןהרב טבריה

054-9789356יבנהמנהל מח' כשרותפנחס דרעיהרב יבנה

052-4446473יהודמנהל מח' כשרותשמעון לבהרב יהוד

054-8049770יקנעםמנהל מח' כשרותנועם דקלהרב יקנעם

050-4193096ירוחםמ"מ רב העיריוסף מלולהרב ירוחם

052-4268054ירושליםמנהל מח' כשרותיעקב רוחמקיןהרב ירושלים

אליהו שלזינגרהרה"ג ירושלים
רב פוסק מחלקת 

כשרות
052-5406270ירושלים

054-7249337כוכב יאיררב מקומישמואל שפיראהרה"גכוכב יאיר

050-5239175כנרותרב מועצה אזוריתשלמה דידיהרה"גכנרות

052-8966774כנרותרב מועצה אזוריתשושן עמוס הרה"גכנרות
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פלאפוןעיר תפקידתואר תפקידשםתואר  עיר/ישוב/אזור

050-6557234כפר יונהמנהל מח' כשרותמשה גבריאלהרב כפר יונה

052-8352016כפר סבאמנהל מח' כשרותדוד אמסלםהרב כפר סבא

מנהל מח' כשרותיוסי אודסרהרב כפר פינס מנשה
כפר פינס 

מנשה
054-6329151

050-7872902כרמיאלמנהל מח' כשרותדוד דהןהרב כרמיאל

 לב השרון מיכאל סויסה הרב לב השרון

 לב השרוןרב מועצה אזוריתאשר זמל הרה"גלב השרון

 לב השרוןרב מועצה אזוריתפנחס כובאני הרה"גלב השרון

050-2751725לוד מנהל מח' הכשרותנפתלי ועקנין הרב לוד

052-2622587לכישרב מועצה אזוריתיעקב אלקבץ הרה"גלכיש

רב מועצה אזוריתשמעון ועקנין הרה"גמבואות החרמון
מבואות 

חרמון
050-7623391

רב מועצה אזוריתישראל רושצקיהרה"גמבואות החרמון
מבואות 

חרמון
057-3120120

052-6329144מבשרת ציוןמנהל מח' כשרותאליהו חיים פנחסיהרב מבשרת ציון

057-7780007מגדלרב מקומייגאל ממליה הרה"גמגדל

054-3399335מגדל העמקמנהל מח' כשרותדוד אסייגהרב מגדל העמק

050-4170140מודיעיןמנהל מח' כשרותאליהו מלולהרב מודיעין

מנהל מח' כשרותישי סמואלהרב מושב יונתן
רמת הגולן 

ומושב יונתן
052-2794402

050-3453913מטה אשרמנהל מח' כשרותמשה דיאמנטהרב מטה אשר

054-5728632מטה בנימיןמנהל מח' כשרותמאיר גבריאל הרה"גמטה בנימין

052-7250633מטה יהודהרב מועצה אזוריתגד אטיאסהרה"גמטה יהודה
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פלאפוןעיר תפקידתואר תפקידשםתואר  עיר/ישוב/אזור

050-5371148מטולהמנהל מח' כשרותחיים שניהרב מטולה

מנהל מח' כשרותחיים מזרחיהרב מעלה אדומים
מעלה 

אדומים
050-5482082

050-6546729מעלה יוסףרב מועצה אזוריתאליהו זרח הרה"גמעלה יוסף

054-8410088מעלותמנהל מח' כשרותמאיר אסייגהרב מעלות

052-2477117מרום הגלילרב מועצה אזוריתיוסף אלמשעלי הרה"גמרום הגליל

 מרום הגלילרב מועצה אזוריתאליהו ביטוןהרה"גמרום הגליל

050-4153042מרחביםרב מועצה אזוריתחיים בוקובזההרה"גמרחבים

050-7407053מרחביםרב מועצה אזוריתבנימין חן הרה"גמרחבים

052-3755006משגברב מועצה אזורית אליהו עוזיאלהרה"גמשגב

050-4770781נהריהמנהל מח' כשרותמתי כהן הרב נהריה

054-5625984ניצןרב הישובישי בר חןהרה"גניצן

050-4141294נצרת עליתמנהל מח' כשרותישראל יאיר ביטוןהרב נצרת עלית

050-4119578נשרמנהל מח' כשרותבועז אביטלהרב נשר

054-7533322נתיבותמנהל מח' כשרותיצחק בוגניםהרב נתיבות

052-8501999נתניהמנהל מח' כשרותג'ילבר כהןהרב נתניה

 סביוןרב המקומידוד ברודמן הרה"גסביון

050-9956700עכומנהל מח' כשרותמיכאל דרעיהרב עכו

050-9392696עמנואלמנהל מח' כשרותאלדד טובולהרב עמנואל

מנהל מח' כשרותיוסף מנחםהרב עמק המעיינות
עמק 

המעיינות
050-5679271
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050-5541356עמק חפררב מועצה אזוריתאליעזר שמחה וויסהרה"געמק חפר

050-6388852עמק חפררב מועצה אזוריתאליהו עאמר הרה"געמק חפר

050-7538547עמק יזרעאלרב מועצה אזוריתמרדכי זמיר הרה"געמק יזרעאל

050-3199270עפולהמנהל מח' כשרותראובן בנינוהרב עפולה

רב מועצה אזוריתמשה בלוי הרה"גערבה תיכונה
ערבה 

תיכונה
 

054-6201729ערדמנהל מח' כשרותרפאל בוסיהרב ערד

054-8492912פרדס חנהמנהל מח' כשרותאשר סבח הרב פרדס חנה

054-5904030פתח תקוהמנהל מח' כשרותינון פרסיקהרב פתח תקוה

ישראל שרעביהרה"גפתח תקוה
רב פוסק ראש מח' 

הכשרות
054-8038908פתח תקוה

052-3742113צפתמנהל מח' כשרותמרדכי ביסטריצקיהרב צפת

052-8119050קדומיםרב היישובצבי פרבשטיין הרה"גקדומים

054-3110260קרית אונומנהל מח' כשרותאליהו צובריהרב קרית אונו

052-5426741קרית ארבעמנהל מח' כשרותדוד אדרעיהרב קרית ארבע

אברהם זילברמןהרב קרית אתא
אחראי מחלקת 

כשרות
050-7769595קרית אתא

050-7767666קרית אתאמנהל מח' כשרותרפי אילוז הרב קרית אתא 

מנהל מח' כשרותמשה אזרואלהרב קרית ביאליק
קרית 

ביאליק
052-2613309

054-6697707קרית גתמנהל מח' כשרותמשה לחיאניהרה"גקרית גת

052-3115255קרית טבעוןמנהל מח' כשרותניסים אחיטובהרב קרית טבעון

054-4960431קרית יםמנהל מח' כשרותמשולם סורקל הרב קרית ים
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052-3330523קרית מוצקיןמנהל מח' כשרותמנחם ניסים הרב קרית מוצקין

050-7855135קרית מלאכימנהל מח' כשרותאברהם בן עמיהרב קרית מלאכי

052-7642002קרית ספרמנהל מח' כשרותצבי גולנסקיהרב קרית ספר

052-7642001קרית ספררב מחלקת דתאפרים רוטשילדהרה"גקרית ספר

חיים ווהבהרה"גקרית עקרון
מ"מ רב ומנהל 
מחלקת כשרות

054-8486730קרית עקרון

050-4640002קרית שמונהמפקח כשרותבצלאל עמוסהרב קרית שמונה

052-7203676קרית שמונהמפקח כשרותאריה קסלרהרב קרית שמונה

052-8460939קרני שומרוןמנהל מח' כשרותדוב אורןהרב קרני שומרון

050-2764867ראש העין מנהל מח' כשרותרונן לגמי הרב ראש העין

054-7483848ראשון לציוןמנהל מח' כשרותיוסף חממיהרב ראשון לציון

050-4123080רחובותמנהל מח' כשרותיעקב שאול לייזרהרב רחובות 

052-3691053רמלהמנהל מח' כשרותדוד אסוליןהרב רמלה

הרב רמת גן
משה אהרון 

בורנשטיין
054-8455666רמת גןמנהל מח' כשרות

050-2924627רמת השרוןמנהל מח' כשרותיפת טוביםהרב רמת השרון

050-5573162רעננהמנהל מח' כשרותבנימין זאב שטייןהרב רעננה

שדות נגב 
)עזתה(

050-4432885שדות הנגבמנהל מח' כשרותאהרון כהןהרה"ג

054-6367333שדרותמנהל מח' כשרותמיכאל אפללוהרב שדרות

050-6070700שומרוןמנהל מח' כשרותדוד דודקביץהרה"ג שומרון

054-6755154שער הנגברב מועצה אזוריתציון כהןהרה"גשער הנגב
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אין נייד    שפיררב מועצה אזוריתשלום הכהן הרה"גשפיר

050-4113636שפיררב מועצה אזוריתמשה גלעד הרה"גשפיר

052-5648996שפיררב מועצה אזוריתפורת יונההרה"גשפיר

054-7708326תל אביבמנהל מח' הכשרותבן ציון פרידמןהרב תל אביב

052-3628444תל מונדמנהל מח' כשרותלוי ורדיאל הרב תל מונד

שלמה לנדאהרה"גתמר מגילות
מ"מ רב מועצה 

אזורית ומנהל מח' 
כשרות

050-5208781תמר מגילות



134

אשרור תעודת נישואין

אשרור תעודת נישואין

אשרור תעודות נישואין בחתימת איוסטיל

ניתן לקבל את השרות במשרד לשירותי דת בשני אופנים:

1. לאשרור תעודה באופן מיידי, ניתן להגיע למשרד לשירותי דת, רח' כנפי נשרים 7 גבעת שאול ירושלים  קומה 2 

קבלת קהל: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:30-12:30. 

יש להביא תעודת נישואין מקורית או צילום תעודת נישואין  בהתאם לדרישת השגרירות. 

ניתן לאשרר תעודת נישואין על ידי נציג של אחד מבני הזוג. 

2. ניתן לשלוח תעודת נישואין להחתמת אפוסטיל באמצעות הדואר.

יש לצרף: 

א.  מכתב בקשה ולציין את שם המדינה לה מיועדת התעודה. 

ב.  תעודת נישואין מקורית ו/או צילום בהתאם לדרישת השגרירות. 

ג.  מעטפה מבוילת שעל גביה רשומה הכתובת למשלוח חזרה.

הכתובת לשליחת מכתבים:

המשרד לשירותי דת המחלקת לרבנות ונישואין

רח' כנפי נשרים 7 גבעת שאול ירושלים מיקוד 95464. 

השירות הוא ללא תשלום

0 2 - 5 3 1 1 0 3 1  : ם י ר ו ר י ב ל  ' ל ט

לאחר אשרור התעודה במשרד לשירותי דת,יש לפנות להמשך תהליך במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים.

השירות כפוף לתשלום אגרה של 35 ₪ עבור כל אישור אפוסטיל שיונפק

קיימות שלוש אפשרויות לביצוע תשלום האגרה:

1. בכרטיס אשראי באמצעות עמדת תשלום "ממשל זמין" המוצבת במקום".

2. באמצעות בנק הדואר לחשבון מס' 0-026789 בנק הדואר משרד החוץ.

3. באמצעות האינטרנט דרך שרת התשלומים )כרטיסי אשראי בלבד(.

באפשרויות 2 ו-3 יש להביא קבלה על התשלום עם קבלת השרות

השירות ניתן במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים 

בימים א' – ה' בין השעות 12:30 - 8:30 וביום א' בין השעות 16:00 - 14:00 

כמו"כ ניתן לשלוח מסמכים לאימות באמצעות הדואר.

יש לצרף: מעטפה ריקה מבוילת שעל גבה תרשם הכתובת למשלוח חזרה לנמען וקבלה על תשלום האגרה.

 

מענה אנושי בימים: ב,ג,ד,ה בין השעות 14:00-16:00 טל': 02-5303301
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אשרור תעודות גירושין בחתימת איוסטיל

ניתן לקבל את השרות  בהנהלת בתי הדין בשני אופנים:

1. לאשרור תעודה באופן מיידי, ניתן להגיע להנהלת בתי הדין, רח' כנפי נשרים  22 גבעת שאול ירושלים קומה - 1 

קבלת קהל: ימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:30-12:30. 

יש להביא תעודת גירושין או מסמך מקורי או צילום התעודה/מסמך )חתומה בחותמת כחולה העתק נכון למקור 
וכן חותמת עגולה של ביה"ד הרבני האזורי(  בהתאם לדרישת השגרירות. 

ניתן לאשרר תעודת גירושין על ידי נציג של אחד מבני הזוג. 

2. ניתן לשלוח תעודת גירושין להחתמת אפוסטיל באמצעות הדואר.

יש לצרף: 

א.  מכתב בקשה ולציין את שם המדינה לה מיועדת התעודה. 

ב.  תעודת גירושין מקורית ו/או צילום בהתאם לדרישת השגרירות. 

ג.  מעטפה מבוילת שעל גביה רשומה הכתובת למשלוח חזרה.

הכתובת לשליחת מכתבים:

הנהלת בתי הדין )אפוסטיל(

ת.ד 34500 ירושלים 91344 

השירות הוא ללא תשלום

0 2 - 6 5 8 2 8 2 2 / 3  : ם י ר ו ר י ב ל ן  ו פ ל ט

לאחר אשרור התעודה במשרד לשירותי דת, יש לפנות להמשך תהליך במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים.

השירות כפוף לתשלום אגרה של 35 ₪ עבור כל אישור אפוסטיל שיונפק

קיימות שלוש אפשרויות לביצוע תשלום האגרה:

1. בכרטיס אשראי באמצעות עמדת תשלום "ממשל זמין" המוצבת במקום".

2. באמצעות בנק הדואר לחשבון מס' 0-026789 בנק הדואר משרד החוץ.

3. באמצעות האינטרנט דרך שרת התשלומים )כרטיסי אשראי בלבד(.

באפשרויות 2 ו-3 יש להביא קבלה על התשלום עם קבלת השרות

השירות ניתן במשרד החוץ בענף לאימות מסמכים ציבוריים 

בימים א' – ה' בין השעות 12:30 - 8:30 וביום א' בין השעות 16:00 - 14:00 

כמו"כ ניתן לשלוח מסמכים לאימות באמצעות הדואר.

יש לצרף: מעטפה ריקה מבוילת שעל גבה תרשם הכתובת למשלוח חזרה לנמען וקבלה על תשלום האגרה.

 

מענה אנושי בימים: ב,ג,ד,ה בין השעות 14:00-16:00 טל': 02-5303301
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הנחייה בנושא תיקון תעודות נישואין

הנחייה מסיר: מד- 1.1.5תחום: נישואין המועצות הדתיות

מעודכן ליום: 26.8.12נושא: תיקון תעודות נישואין 

מוציא: הרב חזקיהו סאמין
מנהל תחום נישואין ורבנים

1.  ההנחיה

בהתאם להנחיות משרד המשפטים, העיקרון המנחה בנושא בקשות לתיקון תעודות נישואין הוא כי למועצות הדתיות 
ולמשרד לשירותי דת סמכות לתקן בתעודת הנישואין "טעות סופר" בלבד.  

הוראה ישירה )"צו עשה"( לשנות דבר מה בתעודה רשמית, לרבות תעודת נישואין, יכולה להינתן רק בידי בג"ץ.  

פסקי דין הצהרתיים על דבר מה מן הפרטים המופיעים בתעודת הנישואין יינתנו על ידי בתי המשפט המוסמכים 
לעניין.  

עוד נקבע כי במקום בו ניתן לתקן, לשנות או להוסיף פרטים בתעודה רשמית, יש לעשות זאת באופן שיבהיר 
לקוראי התעודה כי זוהי תעודה מתוקנת וכי פרטים אלו תוקנו בתעודה במועד מאוחר יותר,  וכפי שיפורט להלן;  

1.1.  תיקון טעות סופר בלבד אשר נפלה בעת הנפקת תעודת הנישואין   

סופר  טעות  למעט  הנישואין,  בתעודת  פרטים  להוסיף  או  לשנות  לתקן,  הנישואין  רושם  לרב  אין   .1.1.1
שנפלה בעת כתיבת התעודה. נבהיר כי המדובר על טעות קולמוס בלבד במקרים בהם ברור לחלוטין כי 
: אות חסרה או יתרה, טעות בספרה  רושם הנישואין טעה בכתיבת הנתונים בתעודת הנישואין, כדוגמת 
במספר ת.ז., חיבור שגוי של מילים וכיו"ב. אין המדובר במקרים בהם השאלה האם לתקן את התעודה או לא 
כרוכה בהפעלת שיקול דעת במידה כלשהי )למשל : דרישה לשינוי השם המופיע בתעודה – ראה דוגמאות 

בנסיח א'(.  

תעודת  הנפקת  במועד  הזהות  בתעודת  שהופיעו  הפרטים  את  תואמת  להיות  צריכה  הנישואין  תעודת 
שהופיעו  לפרטים  השוואה  מתוך  וזאת  הנישואין  בתעודת  סופר  טעות  נפלה  כאשר  לכך  אי  הנישואין. 

בתעודת הזהות במועד הנפקת תעודת הנישואין – ניתן לתקן את תעודת הנישואין.  

משמעות הדברים היא שעל רושם הנישואין להשוות את הנתונים המופיעים בתעודת הנישואין של הפונה 
ביחס לנתונים המופיעים בתעודת הזהות שלו )המובאת בפני רושם הנישואין ע"י הפונה(, וזאת בשים לב 
למועד הנפקת תעודת הנישואין ומועד הנפקת תעודת הזהות )מועד הנפקת תעודת הזהות מופיע בתחתית 
התעודה(. נדגיש כי רק במקרה בו תעודת הזהות )שהובאה בפני רושם הנישואין( הונפקה קודם הוצאת 
תעודת הנישואין – רשאי רושם הנישואין להשוות את הנתונים בין התעודות ולתקן במקרים המתאימים, 

כאמור לעיל.  

       

1.1.2. ניתן לתקן טעות סופר גם כאשר מדובר בתיקון פרטים של נפטר.  

הנחייה
המשרד 

לשירותי דת
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1.1.3. להלן דוגמאות בהן ניתן לתקן, משום שמדובר בטעות סופר :  

1976(,  ובטעות  )5 ליוני    5.6.1976 : 1.1.3.1. תאריך הלידה של אחד מבני הזוג בתעודת הזהות הוא 
נרשם בתעודת הנישואין : 6.5.1976 )6 למאי 1976( – ניתן לתקן לתאריך הנכון המופיע בתעודת הזהות. 

הזהות  תעודת  מספר   : למשל  כך  הזהות.  תעודת  במספר  טעות  נפלה  הנישואין  בתעודת   .1.1.3.2
 032455554  : הינו  הנכון  הזהות  תעודת  שמספר  בעוד   032455555 הינו:  הנישואין  בתעודת  המופיע 

)נפלה טעות בספרה האחרונה( – ניתן לתקן את הספרה האחרונה ל-4 )במקום 5(.  

בתעודת  שהופיע  שהשם  בעוד  ו'(,  האות  )עם  "עופרה"  בטעות:  נרשם  הנישואין  בתעודת   .1.1.3.3
הזהות במועד הנפקת תעודת הנישואין היה : "עפרה" )ללא ו'( – ניתן לתקן לשם    הנכון : "עפרה".  

הנפקת  לאחר  ו'(  )ללא  ל"עפרה"  הזהות  תוקן בתעודת  שהשם  במקרה  לעיל,  שנזכר  כפי  זאת,  עם 
תעודת הנישואין – אין לתקן, ויש להעביר הבקשה אל מחלקת הנישואין במשרד לשירותי דת.   

1.2. המקרים בהם אין לתקן ויש להעביר את בקשת התיקון אל המשרד לשירותי דת 

בכל מקרה אחר, דהיינו כאשר מדובר בטעות שאיננה "טעות סופר" במובנה המצומצם כאמור לעיל,  דהיינו 
כאשר השאלה האם לתקן את התעודה או לא כרוכה בהפעלת שיקול דעת במידה כלשהי )למשל : דרישה 
לשינוי השם המופיע בתעודה( כמו גם במקרים בהם לרושם הנישואין יש ספק האם בסמכותו לתקן – יש 

להפנות את בקשת התיקון אל מחלקת הנישואין במשרד לשירותי דת. 

ניתן לתקן את התעודה או שמא  יבחנו האם  והלשכה המשפטית במשרד לשירותי דת  מחלקת הנישואין 
הפנייה צריכה להיות מופנית לבית המשפט המוסמך.   

בנוסף, וכאמור לעיל, כאשר ידוע כי הפרטים הרלוונטיים תוקנו בתעודת הזהות לאחר הנפקת תעודת הנישואין 
או במקרה בו לא ניתן לדעת מתי תוקנו הפרטים במרשם האוכלוסין, משום שתעודת הזהות המובאת בפני 
רושם הנישואין הונפקה לאחר הנפקת תעודת הנישואין – אין לתקן אלא יש להעביר הבקשה אל מחלקת 

הנישואין במשרד לשירותי דת.  

מצ"ב בנסיח א' – דוגמאות בהן אין לתקן את התעודה ויש להעביר את בקשת התיקון למחלקת הנישואין 
במשרד לשירותי דת.   

1.3. ביצוע התיקון – אופן הנפקת תעודת נישואין מתוקנת 

1.3.1. תיקון פרט כלשהו לא יבוצע בתעודת הנישואין המקורית עצמה ולא בכתב יד, אלא יבוצע באמצעות 
:  "תעודת נישואין מתוקנת" ובה יופיעו  הנפקת העתק מודפס של התעודה אשר בראשה תופיע הכותרת 

הפרטים המעודכנים.  

1.3.2. התיקון/השינוי יצוין באופן שיובהר לכל מי שהתעודה תגיע אליו – מהו השינוי . )לדוגמא :  אם הטעות 
הייתה בסדר הספרות בתעודת הזהות - יש להדגיש בפונט גדול יותר את מס' תעודת הזהות המתוקנת(.      

1.3.3. התאריך שיירשם בתחתית התעודה המתוקנת – הוא תאריך התיקון )דהיינו תאריך הנפקת   התעודה 
המתוקנת( ולא התאריך הרשום בתעודה המקורית.  

1.3.4. עם הנפקת התעודה המתוקנת – על הפונים )בני הזוג( להשיב לרושם הנישואין את התעודות המקוריות 
כן על רושם הנישואין לשלוח העתק מתעודת הנישואין המתוקנת אל  )ככל שהן נמצאות ברשותם(. כמו 
המשרד לשירותי דת, ולשמור העתק אחד מהתעודה המתוקנת בתיק הנישואין של בני הזוג במועצה הדתית.    

הבקשה  פרטי  יצוינו  ובו  מזכר  הנישואין  רושם  יצרף   - הנישואין  בתיק  המתוקנת  התעודה  להעתק   .1.3.5
לביצוע התיקון/השינוי, מהות השינויים שבוצעו בפועל והנימוקים לביצוע השינויים.  
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2. אחריות

    האחריות לקיום הנחייה זו חלה על  רושמי הנישואין ומנהלי מחלקות הנישואין במועצות הדתיות. 

3. מסמכים ישימים

    אין 

4. נסיחים

    נספח א' -  דוגמאות בהן אין לתקן את התעודה ויש להעביר את בקשת התיקון למחלקת הנישואין במשרד לשירותי 
דת.   

נספח א' 

דוגמאות בהן אין לתקן את התעודה ויש להעביר את בקשת התיקון למחלקת הרבנות והנישואין במשרד לשירותי 
דת : 

1.  כאשר בתעודת הנישואין מופיע שם בעברית, ואילו בתעודת הזהות מופיע השם בלועזית. כך למשל: בתעודת 
הנישואין מופיע השם "משה" ואילו בתעודת הזהות מופיע השם : "מוריס" )הפונה מבקש לתקן לשם המופיע בתעודת 

הזהות(. 

: "אבי" )הפונה מבקש לתקן לשם  2. בתעודת הנישואין מופיע השם "אברהם", ואילו בתעודת הזהות מופיע השם 
המופיע בתעודת הזהות(.  

3. בתעודת הנישואין מופיע שם הנעורים )משפחה( של האישה : "מיטלמן" בעוד שבתעודת הזהות שאותה מציגה 
הפונה מופיע שם הנעורים : "מטרמן" )הפונה מבקש לתקן לשם המופיע בתעודת הזהות(.  

4. כאשר בתעודת הנישואין מופיע השם "עופרה" )עם ו'(, והפונה מבקש לתקן את השם ל"עפרה" )ללא ו'( כפי שמופיע 
כיום בתעודת הזהות,  אולם ידוע כי השם תוקן בתעודת הזהות ל"עפרה" )ללא ו'( – לאחר הנפקת תעודת הנישואין.

בתעודת  שמופיע  כפי  שמות  לשני  לתקן  מבקש  הפונה  ואילו  בלבד,  שם אחד  מופיע  הנישואין  כאשר בתעודת   .5
הזהות. כך למשל : תעודת הנישואין מופיע השם "ישראל" ואילו בתעודת הזהות מופיעים שני שמות: " ישראל מאיר" 

6. בתעודת הנישואין מופיע שם אביו של הבעל : "צבי )הרש(", ואילו הפונה מבקש לתקן את תעודת הנישואין באופן 
שהשם יופיע כ"הרש" בלבד.  

7. בתעודת הנישואין מופיע כי מקום המגורים של אימו של הבעל הוא : "ליטא" בעוד שבפועל, לטענת הפונה– היא 
התגוררה/מתגוררת בישראל.  

8. בתעודת הנישואין מופיע כי אביה של האישה נפטר )ז"ל(, בעוד שלטענת הפונה הוא בחיים. 

9.  בתעודת הנישואין מופיע כי הבעל הינו "ישראל" )ולא לוי/כהן(, בעוד שלטענת הפונה הוא "כהן".

10. בתעודת הנישואין מופיע כי הבעל נולד ביום : "8.2.1937", ואילו בתעודת הזהות מופיע כי נולד ביום "23.6.1938" 
המדובר  ואין  הזהות,  שבתעודת  מזה  לגמרי  שונה  תאריך  מופיע  הנישואין  בתעודת  כי  להבחין  בנקל  ניתן  )כלומר 

ב"טעות סופר" במובנה המצומצם(. 
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הנחייה מסיר: מד- 1.1.4תחום: נישואין המועצות הדתיות

נושא : הקפדה על רישום פרטים בתעודות 
נישואין   

מעודכן ליום: 26.8.12

מוציא: הרב חזקיהו סאמין
מנהל תחום נישואין ורבנים

1. ההנחיה

על רושמי הנישואין ומחלקות הנישואין להקפיד על רישום מדויק של פרטי הנרשמים לנישואין בתעודות הנישואין 
וכן להקפיד על הוראות חוק השמות, התשט"ז – 1956, וכפי שיפורט להלן;    

1.1. הקידה על רישום ירטים בתעודות נישואין 

תעודת נישואין היא תעודה רשמית של מדינת ישראל וככזו עליה לשקף את המידע שהיה בידי    רושם הנישואין 
בעת הנפקתה.

1.1.1. על רושמי הנישואין להקפיד מאוד ברישום הפרטים בתעודת הנישואין באופן שיהיו תואמים  במדויק 
את הפרטים המופיעים בתעודות הזהות של בני הזוג. על רושם הנישואין להעתיק במדויק לתעודת הנישואין 
של בני הזוג את הפרטים מתוך תעודות הזהות שהציגו לו בני הזוג ולא לשנות דבר, כך למשל : אם בתעודת 
– יש להעתיק השם במדויק ולא לשנות ל"אברהם". אם למשל כתוב בתעודת  : "אבי"  הזהות מופיע השם 

הזהות : "מוריס" – יש להעתיק השם במדויק ולא לעברת את השם ל-"משה".   

אי הקפדה על רישום מדויק של הפרטים בתעודת הנישואין - דבר המביא לאי התאמה עם הפרטים המופיעים 
בתעודת הזהות - יוצרת פעמים רבות אחר כך לבני הזוג בעיות לא פשוטות בעניינים מסוימים, כמו למשל 
קבלת אזרחות זרה. התוצאה הישירה היא הגשת בקשות רבות לרושמי הנישואין במועצות הדתיות ולמשרד 

לשירותי דת – לתקן את תעודות הנישואין.  

רושם  הרב  ועל  הנישואין  רישום  פקיד/ה  על   - לנישואין  הנרשמים  הזוג  מבני  הפרטים  קבלת  בעת   .1.1.2
הנישואין להקפיד בין היתר אף על ההנחיות הבאות : 

1.1.2.1. על פקיד/ה רישום הנישואין למלא יחד עם בני הזוג את טופס "הודעה על בחירת שם משפחה 
בעקבות נישואין", ולהחתימם כנדרש על הטופס. מטרתו של הטופס לאפשר לבני הזוג לבחור את שם 
המשפחה שלהם אשר יופיע בתעודת הנישואין ובמרשם האוכלוסין לאחר נישואיהם וזאת בהתאם 
לסעיף 6)ב( לחוק השמות, התשט"ז-1956. רישום "שם המשפחה לאחר הנישואין" של כל אחד מבני 

הזוג בתעודת הנישואין – יתבצע בהסתמך על המבוקש בטופס.   

1.1.2.2. בתום רישום פרטיהם של בני הזוג – יש להדפיס )על נייר רגיל( העתק תעודת נישואין מסוג 
מדויקים  בתעודה  המופיעים  הפרטים  כי  יאמתו  שאלו  מנת  על  הזוג  בני  אל  ולהעבירה  "טיוטא" 

הנחייה
המשרד 

לשירותי דת
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ותואמים את הפרטים המופיעים בתעודות הזהות ובטופס "הודעה על בחירת שם משפחה בעקבות 
אין להיעתר לבקשה לרישום פרטים בתעודת הנישואין  פנים,  כל  כי על  לציין,  נישואין". לא למותר 

שאינם תואמים את הפרטים המופיעים בתעודת הזהות.    

1.1.2.3. יש להקפיד כי בתיק הנישואין יימצאו צילומים של תעודות הזהות של שני בני הזוג.    

2. אחריות

האחריות לקיום הנחייה זו חלה על רושמי הנישואין ומנהלי מחלקות הנישואין במועצות הדתיות.  

3. מסמכים ישימים

חוק השמות, התשט"ז-1956 - סעיף 6)ב(  

 
4. נסיחים  

אין 
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הנחייה מסיר: מד- 1.1.3תחום: רישום נישואין המועצות הדתיות

נושא:  פתיחת תיק נישואין  ללא הגבלת 
זמן קודם למועד הנישואין 

מעודכן ליום: 27.11.12

יחידה אחראית:
המחלקה לנישואין ורבנים 

מוציא: הרב חזקיהו סאמין,
מנהל תחום נישואין ורבנים 

1.  ההנחיה

1.1.  בהתאם להחלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום כ"ו בתמוז תשע"ב,  

מחלקות הנישואין במועצות הדתיות תוכלנה לפתוח תיקי נישואין ללא הגבלת זמן קודם למועד הנישואין. זאת, 
בניגוד להנחיה הקודמת שלא אפשרה פתיחת תיק נישואין יותר משלושה חודשים לפני מועד הנישואין. 

1.2. הנימוק לשינוי ההנחיה נובע מהרצון לאפשר לנרשמים לנישואין, הנדרשים לברר את יהדותם מחוץ למסגרת 
מהתרחשות  להימנע  מנת  על  זאת  הנישואין.  למועד  קודם  הניתן  ככל  מוקדם  זאת  לעשות  הדתית,  המועצה 
אפשרית בו בני זוג נרשמו לנישואין וקבעו מועד לחתונתם, אך אין להם די זמן כדי לברר את יהדותם קודם למועד 

הנישואין.    

1.3. לא למותר לציין כי ההנחיה באשר למועד תום התקופה להרשמה לנישואין – תישאר על כנה, ולפיה בני הזוג 
יירשמו לנישואין לא יאוחר מ-45 יום קודם למועד הנישואין.     

1.4. עם זאת, יודגש כי ככלל גביית עדות מפי עדי רווקות תיעשה בתוך שלושה חודשים קודם למועד הנישואין. 
עם זאת, במידת הצורך, על פי שיקול דעתו של הרב רושם הנישואין, ניתן להאריך את תוקף העדות בשלושה 

חודשים נוספים )אך לא יותר(.  

2. אחריות

     האחריות לקיום הנחייה זו חלה על מנהלי מחלקות הנישואין ועל יקידי רישום הנישואין במועצות הדתיות.

3. מסמכים ישימים

    החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום כ"ו בתמוז, תשע"ב )16 ביולי 2012(.  

4. נסיחים 

     אין 

המשרד לשירותי דתהנחייה
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הנחיה בנושא אימות הסכם ממון
על ידי הרב רושם הנישואין 

הנחייה מסיר: מד- 1.1.2תחום: רישום נישואין המועצות הדתיות

נושא: אימות הסכם ממון

על ידי הרב רושם הנישואין

מעודכן ליום: 27.11.12

יחידה אחראית:
מחלקת נישואין ורבנים

מוציא: הרב חזקיהו סאמין,
מנהל תחום נישואין ורבנים 

1. ההנחיה

1.1. חוק יחסי ממון בין בני זוג מסמיך את הרב רושם הנישואין לאמת הסכם ממון אשר נכרת בין בני זוג לפני 
עריכת הנישואין או בשעת עריכתם. עפ"י חוות דעת של היועץ המשפטי במשרד לשירותי דת, הרי שחוק זה 

מטיל חובה על הרב רושם הנישואין לאמת הסכם ממון אם יתבקש לכך ע"י בני הזוג הנרשמים לנישואין.   

בהתאם לאמור, נדרש הרב רושם הנישואין לאמת בחתימתו הסכם ממון המובא לפניו בבקשה לאימות ע"י בני 
הזוג הנרשמים לנישואין ובלבד שנוכח לדעת כי בני הזוג הניצבים בפניו ערכו את ההסכם מתוך הסכמה חופשית 

ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו. 

זו מתייחסת להסכם ממון אשר נכרת לפני הנישואין או בשעת עריכת הנישואין בלבד. הרב  יודגש כי הנחייה 
רושם הנישואין אינו מוסמך כלל לאמת הסכם ממון שנערך לאחר מועד עריכת הנישואין. 

העובדה  נוכח  זאת  בלבד.  בכתב  שנערך  ממון  הסכם  בחתימתו  יאשר  הנישואין  רושם  הרב  כי  לציין,  למותר 
שבהתאם לחוק, הסכם המסדיר יחסי ממון בין בני זוג )לרבות שינוי של הסכם כזה( צריך להיערך בכתב.  

1.2. על מחלקת הנישואין במועצה לגבות מבני הזוג אגרה בסך של 210 ₪ עבור שירות אימות הסכם הממון. יש 
לעקוב אחר סכום האגרה המתעדכן מעת לעת בחוזרי מנכ"ל המשרד.   

1.3. על הרב רושם הנישואין לוודא כי העתק מהסכם הממון יישמר בתיק הנישואין במועצה הדתית. 

1.4. על מנהל מחלקת נישואין במועצה לוודא כי תיקי הנישואין מוחזקים במשרדי המועצה הדתית בארון נעול, 
תוך הקפדה כי הגישה לתיקים תהיה אפשרית אך ורק לגורמים המוסמכים לטפל בתיקי הנישואין.  

 
2.  אחריות

האחריות לקיום הנחיה זו חלה על הרבנים רושמי הנישואין ועל מנהלי מחלקות הנישואין במועצות הדתיות.   

3. מסמכים ישימים

    חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973. 

4. נסיחים 

     אין 

המשרד לשירותי דתהנחייה
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הנחיה בעניין בחירת שם משפחה בעקבות נישואין

הנחייה מסיר: מד- 1.1.1תחום: רישום נישואין המועצות הדתיות

נושא: הנחיה בעניין טופס הודעה על 
בחירת שם משפחה בעקבות נישואין  

מעודכן ליום: 27.11.12

יחידה אחראית: 
מחלקת נישואין ורבנים

מוציא: הרב חזקיהו סאמין,
מנהל תחום נישואין ורבנים

1.  ההנחיה

הנחיה זו מבוססת על סעיף 6 לחוק השמות, התשט"ז-1956 ועל פסק הדין שניתן ביום 22.10.12 בבית משפט השלום 
בתל אביב בת.א. 29770-08-11 ריי ביטון נ' מדינת ישראל ואח'.

במועד פתיחת תיק הנישואין ע"י בני הזוג, על פקיד/ה רישום הנישואין למלא יחד עם בני הזוג את טופס   1.1
"הודעה על בחירת שם משפחה בעקבות נישואין" המצורף בזאת )להלן: "הטויס"( ולהחתימם כנדרש על הטופס. 
מטרתו של הטופס – לאפשר לבני הזוג לבחור את שם המשפחה שלהם אשר יופיע בתעודת הנישואין ובמרשם 

האוכלוסין לאחר נישואיהם. 

כי רישום שמות   יובהר    – בני הזוג בתעודת הנישואין בעת הניקת התעודה   רישום שמות המשיחה של   1.2
המשיחה של כל אחד מבני הזוג בתעודת הנישואין – יתבצע בהסתמך על המבוקש בטויס שנחתם על ידי בני 
הזוג. בהתאם לכך - רישום שם משיחה בתעודת הנישואין השונה משם המשיחה המוייע בתעודת הזהות של 
כל אחד מבני הזוג - ייעשה אך ורק אם בני הזוג בחרו בכך  וציינו בקשתם זו במיורש בטויס הבקשה החתום.    

הנישואין   תעודות  עם  ביחד  הטופס  את  להעביר  הנישואין  מחלקת  על   – הנישואין  תעודות  הנפקת  לאחר   1.3
לחתימת הרב רושם הנישואין. הרב רושם הנישואין יחתום על תעודות הנישואין ועל הטופס במקום המיועד לכך 

ויחזירם אל מחלקת הנישואין במועצה הדתית. 

עם קבלת תעודות הנישואין והטופס מאת הרב רושם הנישואין -  על מחלקת נישואין למלא בראש הטופס    1.4
את המספר הסידורי של תעודת הנישואין. מחלקת הנישואין תצמיד את הטופס המקורי אל אחד משני העתקי 
התעודה הנשלחים למשרד לשירותי דת.  המחלקה תקפיד לצלם העתק של הטופס אשר יישמר בתיק הנישואין 

במועצה.

2.  אחריות

הרושמים  הרבנים  ועל  הנישואין  רישום  יקידי  על  הנישואין,  מחלקות  מנהלי  על  חלה  זו  הנחייה  לקיום  האחריות 
לנישואין במועצות הדתיות והאזוריות.

3.  מסמכים ישימים: 

חוק השמות התשט"ז- 1956.

4.  נסיחים: 

    טופס "הודעה על בחירת שם משפחה בעקבות נישואין"

הנחייה
המשרד לשירותי דת



בס"ד                       

א' אייר תשע"ד - 1  מאי  2014

לכבוד 

ידידי רשמי הנישואין

די בכל אתר ואתר

שלומכם ישגא מאוד,

בתוקף תפקידי כמנהל אגף בירור יהדות בהנהלת בתי הדין הרבניים אני נחשף באופן יום יומי לצורך בחיזוק שיתוף 
הפעולה והממשקים שבין רשמי הנישואין לבין בתי הדין הרבניים.

לפני מספר חודשים נחשפנו לאישור יהדות שהוצג לפני רשם נישואין בבאר שבע והתברר כמזוייף.

אלמלא שיתוף הפעולה ההדוק בין רשם הנישואין לבין המזכיר הראשי בבאר שבע לא היינו יכולים לעולם לגלות את 
הזיוף.

בעקבות מממצא זה ביצענו בדיקה מקיפה של אותם תיקים שהסתיימו בבתי הדין ללא אישור יהדות, להפתעתנו 
התברר שרבים מהם נישאו באמצעות רשמי הנישואין במועצות הדתיות.

לאחר ניתוח החומר, רצ"ב התקלות הנפוצות בנושא רישום נישואין.

א. הסתמכות על מבררי יהדות לא מוסמכים – כידוע בשטח גופים רבים, לאף אחד מהם אין את הכלים המלאים על 
מנת לתת מענים לנושא המורכב הזה.

כתוצאה מכך קורה אחד משני דברים, או שפרק זמן קצר לפני תאריך הנישואין מעביר מברר היהדות הבלתי מוסמך 
ואז מטבע הדברים פרק הזמן העומד לרשותנו איננו מאפשר בדרך כלל מיצוי הבירור. או  את הטיפול לבית הדין 
לחילופין מסקנות שהם אינן תמיד נכונות וגם במקרים בהם הגיע מברר היהדות הבלתי מוסמך למסקנה נכונה הדבר 
אינו מתועד במערכת מעיינות ובמערכת שירה בבית הדין ואנו מאבדים מידע יקר שעשוי לסייע לצאצאים אחרים 

של אותה משפחה להוכיח את יהדותם.

ב. רישום נישואין ללא בירור יהדות – אין צורך להרחיב עד כמה שהדבר חסר אחריות ומנוגד לכל נוהל.

ג. הסתמכות על מעשה בי"ד או תעודת גירושין לצורך אישור יהדות – כידוע מסמכים אלו אינם מהווים ראיה ליהדות.

ד. רישום נישואין בעקבות נישואין קודמים של אדם מבלי לוודא שנעשה לו בירור יהדות כדין.

– כידוע בתי הדין מזינים למרשם החיתון את שמותיהם של אלו שבבדיקה התברר  ה. התעלמות ממרשם החיתון 
שאינם יהודים או שמנועים להינשא מסיבות אחרות במרשם החיתון. רישום נישואין ללא עיון במרשם החיתון הינו 

מעשה חסר אחריות.

ישנם עוד נושאים רבים שהייתי שמח לחלוק עמכם אך הדבר ייעשה בע"ה בכנסים לרשמי נישואין שיערכו במהלך 
השנה הקרובה.

רצ"ב נוהל מסודר לנושא בירור היהדות, הנוהל נכתב לאחר מספר רב של פגישות בהם השתתפו דיינים, רשמי נישואין, 
והיועצים המשפטיים הרלבנטים.

נא פעלו ע"פ הנוהל.

לכל צורך שהוא הנני זמין עבורכם בטל':  02-6544128  |  נייד: 050-6229120

         

בברכה,

הרב אליהו מימון

מנהל אגף בירור יהדות

דבר מנהל אגף לבירור יהדות הרב אליהו מימון
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נקבעו על ידי ֶחֶבר דייני בית הדין הרבני הגדול ומועצת הרבנות הראשית לישראל

ת ו ר ד ג ה

1.   בהנחיות אלה -

לתנאי  בהתאם  שהתמנה  הרבניים  הדין  בתי  הנהלת  עובד  שהינו  יהדות  לבירור  מומחה  חוקר   – יהדות"  "מברר 
כשירות ודרישות תפקיד שאושרו בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל;

– חוקר מומחה לבירור יהדות שאינו עובד הנהלת בתי הדין הרבניים והוא מצוי ברשימת  "מברר יהדות חיצוני" 
המומחים לבירור יהדות לפי סעיף 16 בהנחיות אלה או שמומחיותו מניחה את דעת בית הדין;

"מנהל תחום בירורי יהדות" – מנהל תחום בירורי יהדות בהנהלת בתי הדין הרבניים שהתמנה בהתאם לתנאי כשירות 
ודרישות תפקיד שאושרו בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל;

"רב רושם נישואין" – כמשמעותו על פי סעיף 2)6( לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 , או לפי פקודת 
הנישואין והגירושין )רישום(, 1919 ;

"תוכנת מעיינות" – תוכנת מחשב ייעודית המשולבת במערכת הניהול של בתי הדין הרבניים ומשמשת ככלי עזר 
בבניית תרשים של עץ משפחה וכמאגר מידע אשר ניתן לאחזר באמצעותו, בין היתר, החלטות בענין בירורי יהדות 

שניתנו על ידי בתי הדין הרבניים.

ן י א ו ש י נ ך  ר ו צ ל ת  ו ד ה י ר  ו ר י ב

2.  )א( לא יאשר רב רושם נישואין עריכת חופה וקידושין ללא בירור יהדותם של בני הזוג לפי הנחיות אלה.

)ב( רב רושם נישואין רשאי לברר יהדותו של אדם המבקש להירשם לנישואין כדת משה וישראל, אם התקיים בו 
אחד מאלה:

)1( הוריו נישאו בישראל באמצעות רב רושם נישואין;

)2( הוריו נישאו מחוץ לישראל באמצעות רב קהילה ששמו מצוי ברשימת רבני קהילות העולם המוכרים על 
ידי הרבנות הראשית לישראל לענין נישואין;

)3( המבקש הציג תעודת נישואין שניתנה בישראל על ידי רב רושם נישואין לקרוב מן האם בדרגה ראשונה 
למבקש להירשם לנישואין, והתקיימו יתר התנאים המפורטים בסעיף 13 להנחיות אלה.

)ג( אדם המעונין להינשא כדת משה וישראל ולא התקיים בו האמור בסעיף קטן )ב(, יגיש לבית הדין בקשה לבירור 
יהדות.

)ד( לא יאשר רב רושם נישואין עריכת חופה וקידושין לאדם שלא התקיים בו האמור בסעיף קטן )ב(, אלא אם יש 
בידו פסק דין של בית דין רבני המאשר את יהדותו.

ה ש ק ב ה ת  ש ג ה ד  ע ו מ

3.  )א( בקשה לבירור יהדות תוגש לבית הדין תשעים ימים, ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים, קודם למועד שנקבע 
לעריכת הנישואין.

)ב( מעונין בדבר רשאי להגיש לבית הדין בקשה לבירור יהדות לצורך נישואין אף בטרם הגשת בקשה לרישום 
נישואין בפני רב רושם נישואין, אם המבקש הינו אזרח ישראל או יושב בה כדין על פי אשרה לישיבת קבע.

ן ו י ד ל ה  נ מ ז ה

4.   הזמנה לדיון בבקשה לבירור יהדות תיערך לפי טופס 1 שבתוספת להנחיות אלה )להלן – תוספת(.

ם י ט ר י ת  א צ ר ה

5.  )א( להזמנה לדיון יצורף טופס הרצאת פרטים לגבי בני משפחת המבקש ערוך לפי טופס 2 שבתוספת.

)ב( מזכיר בית הדין יתעד בתוכנת מעיינות, עוד קודם לדיון בבית הדין, את המענה שניתן על ידי המבקש בטופס 
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)ג( רב רושם נישואין או בא-כוחו המפנה לבירור יהדות בבית הדין אדם המבקש להינשא, יפרט בהפניה את הערותיו 
ויצרף להפניה טופס הרצאת פרטים בהתאם לטופס 2 שבתוספת; פרטי הטופס יהיו מלאים והטופס יהיה חתום 
על ידי המבקש להינשא וחתימתו תאושר על ידי הרב רושם הנישואין או בא-כוחו; צורף טופס עם פרטים מלאים 
כשהוא חתום ומאושר כאמור, יראו את ההפניה כבקשת רב רושם נישואין והמבקש להינשא לא יידרש לשלם 

בבית הדין אגרת בקשה לבירור יהדות.

)ד( מנהל תחום בירורי יהדות או בא-כוחו, רב רושם נישואין או בא-כוחו אינו  חייב להיות נוכח בדיון שאותו יזם או 
בדיון בענין שבו הוא מעורב, אלא אם כן החליט על כך בית הדין במפורש לגבי דיון מסויים.

או  בהפניה  שיירשמו  ומנימוקים  מיוחדות  בנסיבות  רשאי,  נישואין  רושם  רב  או  יהדות  בירור  תחום  מנהל  )ה( 
אשר  לאדם  הדין  בבית  יהדות  בירור  לבקש  או  יהדותו,  בדבר  מחדש  לבירור  הדין  לבית  אדם  להפנות  בבקשה, 

לכאורה אינו זקוק לכך.

ת י מ ו ק מ ת  ו כ מ ס

 7.  )א( בקשה לבירור יהדות תידון בבית דין אזורי בהתאם לכללי הסמכות המקומית הקבועים בתקנות הדיון בבתי 
הדין הרבניים בישראל – התשנ"ג .

)ב( החליט בית דין אזורי להעביר את הדיון בבקשה לבית דין אזורי אחר, ינמק את החלטתו ויעבירנה לאישור נשיא 
בית הדין הרבני הגדול.

ן י ד ה ת  י ב ב  כ ר ה

8.   )א( נשיא בית הדין הרבני הגדול יקבע בכל בית דין רבני אזורי הרכב או הרכבים של דיינים או של דיין אחד, שידונו 
בבקשות לבירור יהדות.

)ב( דיינים שייקבעו להרכבים הדנים בבקשות לבירור יהדות יעברו השתלמויות על ידי דיינים שהתמחו בענין, ועל 
ידי אנשי מקצוע ומבררי יהדות.

יעביר את  דיינים,  צורך בבירור הבקשה בפני הרכב של שלושה  יש  כי  יהדות  לבירור  דיין הדן בבקשה  )ג( ראה 
הבקשה לדיון בפני הרכב כאמור.

ת ו ד ה י ר  ר ב מ ת  ו ח כ ו נ

9.   )א( דיון בבקשה לבירור יהדות ייערך בבית דין רבני אזורי בנוכחות מברר יהדות.

)ב( לא התאפשר האמור בסעיף קטן )א(, ניתן לקיים פגישת בירור של בעל-הדין עם מברר יהדות לפני הדיון בבית 
הדין או אחריו; התקיימה פגישת בירור כאמור, ימסור מברר היהדות את תוצאות הבירור בכתב לבית הדין.

י נ ו צ י ח ת  ו ד ה י ר  ר ב מ ל  ש ת  ע ד ת  ו ו ח

10. )א( בית הדין רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו בהחלטתו, להפנות בעל דין שענין יהדותו תלוי ועומד בבית הדין, 
לבדיקה ולמתן חוות דעת של מברר יהדות חיצוני.

)ב( בית הדין רשאי, אם ראה צורך בכך, להזמין את מברר היהדות החיצוני להעיד בפניו.

)ג( לא יפנה בית הדין בעל-דין למברר יהדות חיצוני ולא יזמינו להעיד בפניו אלא לאחר שבעל הדין הפקיד בקופת 
בית הדין את שכר טרחתו, דמי בטלתו והוצאותיו של מברר היהדות החיצוני בשיעור שיקבע בית הדין מראש.

ה ש ק ב ב ן  ו י ד ה

11. )א( הדיון בבקשה לבירור יהדות יתחיל ויסתיים, ככל האפשר, בישיבה אחת של בית הדין.

)ב( פרוטוקול הדיון יהיה מפורט ויכלול את כל הנתונים המהווים בסיס להחלטת בית הדין.

ן י ד ה ק  ס י

12. )א( בית הדין יציין בפסק הדין בלשון ברורה - 

)1( אם בעל-הדין יהודי; אם אמו יהודיה אם לאו; אם אביו יהודי אם לאו; אם קיים ספק לגבי יהדות ההורים או 
אחד מהם; אם בעל-הדין מאומץ;
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)2( אם בעל-הדין מותר להינשא כדת משה וישראל לכל מי שירצה או שיש הגבלות על הנישואין;

)3( אם בעל-הדין אינו יהודי או שהוא ספק יהודי.

)ב( פסק הדין יישלח אל בעל-הדין וכן אל הרב רושם הנישואין – אם הבירור נערך על פי פנייתו, ואל פסק הדין 
יצורף פרוטוקול הדיון, אם הוא לא נמסר קודם למתן פסק הדין.

רב  ידי  בישראל על  נישואין שניתנה  13. תעודת  לנישואין  להירשם  מן האם למבקש  נישואין של קרוב  תעודת 
רושם נישואין לקרוב מן האם בדרגה ראשונה למבקש להירשם לנישואין, תהיה ראיה לכאורה ליהדות המבקש, 

אם התקיימו שניים אלה:

)1( הקרוב מן האם שהוא בעל תעודת הנישואין נישא על סמך פסק דין של בית דין רבני המאשר את יהדותו 
על פי הנדרש בהנחיות אלה או על סמך בירור שנערך קודם לתחילתן של הנחיות אלה על ידי רב רושם נישואין 

בעיר שיש בה מחלקה לרישום נישואין;

)2( התבררה הקרבה בין המבקש לבין בעלי תעודת הנישואין על סמך ראיות מובהקות.

ת ו ר ת ו ס ת  ו ט ל ח ה

14. )א( סבר בית הדין שאין לאשר יהדות לבעל-הדין למרות שבית דין אחר אישר בעבר את יהדות קרובו מן האם של 
בעל-הדין, ינמק בית הדין את החלטתו ויעבירנה אל בית הדין האחר ואל מנהל תחום בירורי יהדות.

)ב( מזכיר בית הדין האחר יפתח תיק בירור יהדות שבו יירשם מנהל תחום בירורי יהדות כמבקש, והנוגע בדבר 
שיהדותו אושרה בעבר יירשם כמשיב; מזכיר בית הדין יביא את התיקים בפני בית הדין, על מנת שיעיין מחדש 

בהחלטתו.

)ג( לא יחליט בית הדין האחר על ביטול החלטתו בדבר אישור היהדות אלא לאחר שנתן הזדמנות לבעלי-הדין 
בענין שהיה בפניו להשיב לבקשה.

)ד( החליט בית הדין האחר שלא לשנות את החלטתו בענין אישור היהדות, ינמק את החלטתו ויעבירנה אל בית 
הדין שהחליט שלא לאשר יהדות כאמור בסעיף קטן )א( ואל מנהל תחום בירור יהדות.

)ה( נשארו שני בתי הדין חלוקים בדעתם, יודיע על כך מנהל תחום בירורי יהדות לנשיא בית הדין הרבני הגדול, 
והנשיא יעביר את התיקים הנוגעים בדבר להרכב מיוחד של בית דין אזורי שיכריע במחלוקת; ההרכב המיוחד יכול 

שיכלול דיינים שהיו חלוקים בדעתם, ובלבד שיכלול מספר שווה של דיינים החלוקים בדעתם.

ן י ש ו ר י ג ב  ג א ת  ו ד ה י ר  ו ר י ב

15. )א( גט פיטורין לבני זוג אשר לא נישאו בישראל באמצעות רב רושם נישואין, יסודר לאחר שבית הדין יברר את 
יהדותו של כל אחד מבני-הזוג אשר הוריו לא נישאו בישראל באמצעות רב רושם נישואין.

יידרש מגיש התביעה  גט,  או בקשה לסידור  גירושין  או בקשה לאישור הסכם  לגירושין  )ב( עם הגשת תביעה 
או הבקשה להגיש הרצאת פרטים בענין סידור הנישואין של כל אחד מבני-הזוג ושל הוריהם ופרטים לגבי ילדי 
הצדדים ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת; הנתבע בתביעת הגירושין או המשיב לבקשה כאמור, יידרש להגיש בנפרד 

טפסי הרצאת פרטים כאמור בסעיף קטן זה.

)ג( התברר למזכיר בית הדין כי התקיימו לכאורה שנים אלה -

)1( בני-הזוג לא נישאו באמצעות רב רושם נישואין בישראל;

)2( הוריו של בן-זוג לא נישאו באמצעות רב רושם נישואין בישראל;

יפתח מזכיר בית הדין תיק בירור יהדות לבן-זוג אשר הוריו לא נישאו באמצעות רב רושם נישואין בישראל; 
מנהל תחום בירורי יהדות יירשם כמבקש ובן-הזוג האמור יירשם כמשיב, ויחולו הוראות סעיפים 4 ו-5 בשינויים 

המחוייבים.

)ד( הדיון בענין בירור יהדות של בן-זוג לפי סעיף זה ייערך ככל האפשר במקביל לדיון בענין הגירושין, ורשאי בית 
הדין לאפשר את נוכחות בן הזוג שכנגד בעת הדיון אם בית הדין סבור שהדבר עשוי לסייע לבירור.

)ה( במקרים חריגים רשאי בית הדין, מטעמים שיירשמו, לסדר גט לבני זוג כאמור בסעיף קטן )א( בטרם ניתנה 
החלטה בדבר אישור היהדות; במקרים כאמור יציין זאת בית הדין במעשה בית הדין.

)ו( קיים בית הדין דיון בענין בירור היהדות כאמור בסעיף זה וסידר את הגט, ירשום בית הדין את תוצאות הבירור 
גם במעשה-בית-הדין.
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ר כ ש ו ה  ד י מ ת  ו מ א  , ת ו ד ה י י  ר ר ב מ ת  מ י ש ר

מנהל בתי הדין הרבניים יעמיד לרשות בתי הדין רשימה של מבררי יהדות, לרבות מבררי יהדות חיצוניים,  16. )א( 
בהתאם להוראות הנחיות אלה )להלן – הרשימה(.

ועדת  ידי  על  ייערכו  להוכחתם  ודרישות  יהדות  והנסיון המקצועי של מבררי  לענין הכישורים  )ב( אמות מידה 
דיינים ורבנים שתמונה על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל בהסכמת  הרבנים הראשיים לישראל )להלן – 

הוועדה(; אמות המידה יאושרו בידי הרבנים הראשיים לישראל.

נדון בבית הדין למברר יהדות חיצוני ואת  )ג( הוועדה תקבע את השכר לשעה שישלם בעל-דין שענין יהדותו 
מספר השעות המירבי לעריכת חוות דעת.

שהודיע  השעות  מספר  לפי  יחושב  דעת  חוות  בעד  חיצוני  יהדות  למברר  כאמור  בעל-דין  שישלם  השכר  )ד( 
יעלה על מספר השעות המרבי שקבעה  ולא  יפחת משכר לשעה  כי הוא השקיע בהכנתה, אשר לא  המומחה 

הוועדה.

)ה( השכר עבור חוות דעת של מברר יהדות חיצוני כולל שכר בעד כל הכרוך בהכנתה, לרבות לימוד הענין, שיחות 
טלפוניות, התייעצויות ופגישות הנדרשים לצורך הכנת חוות הדעת.

)ו( הוועדה תקבע את השכר, דמי בטלה ושיעור דמי נסיעות שישלם בעל-דין כאמור למברר יהדות חיצוני שהוזמן 
לעדות בפני בית הדין.

)ז( מברר יהדות חיצוני ייכלל ברשימה רק אם הודיע בכתב למנהל בתי הדין הרבניים כי שכר עד מומחה ודמי 
בטלה שהוא דורש הינם בהתאם לאמור בהנחיה זו ולאחר שיאשר בכתב ויתחייב לפי נוסח שייקבע על ידי מנהל 

בתי הדין הרבניים כי בינו לבין הנהלת בתי הדין הרבניים לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד.

ת  ו א צ ו ה

בית הדין רשאי לחייב בעל-דין בהוצאות שיידרשו בגין בדיקת מסמכים באמצעות מעבדה או מומחה לזיהוי כתבי   .17
יד ובדיקת מסמכים, וכן בהוצאות אחרות לרבות בהוצאות לטובת המדינה.

ם י ס י ט ן  ו כ ד ע

שימוש  על  להורות  וכן  שבתוספת  בטפסים  שינויים  על  לפעם  מפעם  להורות  רשאי  הרבניים  הדין  בתי  מנהל   .18
בטפסים נוספים לצורך ביצוע הנחיות אלה.

ר ב ע מ ת  ו א ר ו ה ו ה  ל י ח ת

19. )א( תחילתן של הנחיות אלה ביום א' באייר תש"ע.

כמי שהתמנו  אותם  יראו  הנחיות אלה,  יהדות המכהנים ערב תחילתן של  ומברר  יהדות  בירור  )ב( מנהל תחום 
לתפקידיהם לפי הנחיות אלה.
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      בס"ד
 

 ד לשירותי דתהמשר
 ונישואין רבנותל המחלקה

  בקשה לתיקון תעודת נישואיןטופס   

                               .ימי עבודה מרגע קבלת הבקשה במשרדנו 44 עד*הבקשה תטופל 

 20-1109005פקס:    20-1155215טלפון: 

                                  

__________ תאריך  

 פרטי התעודה
    

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    רכוןדמס' ת"ז/   _____________ __   בן הזוגשם         

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    מס' דרכוןת"ז/  _________  _____בת הזוג  _שם   

_  _________________מקום רישום הנישואין     _________תאריך הנישואין ___  

       
 

  מתאים, ניתן לסמן מספר סוגי תיקוןה במקום  יש לסמן סוג התיקון המבוקש
                           בן הזוג                                          בת הזוג

 
שם פרטי                            שם פרטי                               

שם משפחה                                                     שם משפחה     
                                 ת"ז/דרכון                                                        רכוןת"ז/ד          

תאריך לידה          תאריך לידה                                                   
 שם האב                                                           שם האב

שם האם                                                      שם האם       
מקום/תאריך הנישואין               מקום/תאריך הנישואין                                                                       

פרטי __________-פרט __________                                אחר -אחר                                   
     

 נא ציין/י בפירוט את הפרטים שברצונך לתקן ואת התיקון המבוקש:
 

4-פרט 3-פרט  2-פרט  4-פרט   לפני תיקון 
 

תיקון אחרי      

 _____________________________________________________________:הערות

המעידים  נוספים טפסים רלוונטייםוכן מקורית/צילום האת תעודת הנישואין  לטופס לצרףיש * 
.קשבועל השינוי המ  

 
 ____ת.ז ___________________  משפחה ____שם פרטי__________ שם  : פרטי המבקש 

________________שלוח דואר _______מכתובת לטלפון ____________                                
 

 ______אחר פרט(___          אח/ות        ת הזוגבהורים של בן/         בן/ת הזוג     :  סוג הקרבה
 

 חתימת המבקש______________
_____________________________________________________________________ 

   תוקן       לא תוקן           :לשימוש משרדי

 _________________________________________________________הסבר:

      ________________ שם וחתימת גורם המטפל בבקשה                                         

טופס בקשה לתיקון תעודת נישואין



      בס"ד
 

 המשרד לשירותי דת
 ונישואין רבנותל המחלקה

 טופס בקשה לאיתור תעודת נישואין

 
    

 02-6529221פקס:    02-5311181טלפון: 

 
 ________ תאריך                                                               המבוקשת פרטי התעודה  

 
  

 שם פרטי
 

 שם משפחה
 

 דרכוןמס' /ת.ז
 

 מקום מגורים לפני הנישואין

 

 בן הזוג
    

 

 בת הזוג
    

 

   _______ _________ :מקום רישום הנישואין    __________  :תאריך הנישואין

 ___________ :מס' התעודה

    לא   כן          שום הנישואין   יהאם נעשה ניסיון למצוא את התעודה במקום רציין 

  ______________________________________________________________פרט: 

                      ____________________________________________________ :סיבת הבקשהציין 

 :פרטי המבקש/ת

  ____________.__________שם המועצה - /אזוריתמועצה דתיתמבמידה והבקשה מוגשת 

 :מלא את הפרטים במלואם, נא ל/אזוריתמועצה דתיתמאינה מוגשת בקשה מידה והב

 

 _________ ת.ז __________________שם פרטי___________ משפחה ____   

 __________טלפון ______________ פקס ______________ דוא"ל ______   

 למבקש רבהיסוג ק 

 __________)פרט(אחר          ות אח/          הורים של בן/ת הזוגבן/ת זוג                  

 חתימת המבקש______________

 

 

 מס' בקשה _________                                                                                    לשימוש משרדי :

_________________________________________________________

__________________________________________________________ 

   ____________________:שהשם וחתימת המטפל בבק                                                          

 .ימי עבודה מרגע קבלת הבקשה במשרדנו 14עד *הבקשה תטופל 
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      בס"ד
  

 המשרד לשירותי דת
 רבנותל המחלקה

___________________________________________________________________________________ 
   46959גבעת שאול ירושלים מיקוד:  7רחוב כנפי נשרים 

 20-5604005פקס:   20-6355559 20-6355535טלפון: 

 
 

 להזמנת חומר לרישום נישואין                                בקשה  טופס                
 לשימוש לשכות רישום הנישואין בלבד()

 

 ן
 י

מ
ז 

מ 
ה 

   
"י

 ע
   

א
ל 

ו 
מ 

י 
 

 
 __________ עברי: תאריך         לכבוד                                                                                                                        

___________ לועזי                                                                                                                          המחלקה לרבנות  
 המשרד לשירותי דת  

 
_____._________:/אזוריתעבור מועצה דתית רישום נישואין את הרשום מטה לצורך אני הח"מ מבקש/ת להזמין   

 
 

 להלן פירוט הבקשה:
 

 
 

 
 העתקי
 תעודות
 נישואין

 
 תיקי

 נישואין

 
אישור תעודות 

 לנישואין
)תעודת רווקות(   

 
 תעודות
 נישואין

 
_____________שם המזמין:     

 
_____________  תפקיד:           

 
_____________                   טלפון:  

 
_____________            חתימה:  

 

 
 כמות

 מבוקשת
    

ל
פ

ט
מ

ה
ם 

ר
גו

ה
י 

"
ע

א 
ל

מו
 י

 
כמות 

 שנשלחה
 
 

     
  מס' סידורי לתעודות נישואין:    

 ממספר ________________

 עד מספר_______________

 

 
 נשלח באמצעות:

 
דואר רגיל                   דואר  רשום                 שליח                             

 
פירוט: ___________________________ –אחר                     

 
 

 
__________שם המטפל במשלוח:   

 
 תפקיד:                      ___________

 
___________           :           תאריך  

 
___________       :              חתימה  

 

ל
ה

מנ
ר 

שו
אי

  
 הערות המשרד:

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
חתימת מנהל המחלקה לרבנות 

 במשרד לשירותי דת:
 

____________________ 
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 לרגל נישואיכם ברכות
 לחוק השמות ניתנת לכם הזכות לבחור את שם המשפחה לאחר הנישואין. 6בהתאם לסעיף 

 מספר תעודת הנישואין
 
 

 

 פרטים מזהיםא. 
 פרטי האישה י הבעלפרט 

   מספר הזהות

   שם המשפחה

   השם הפרטי

   שם האב

   שם האם

   תאריך הלידה העברי

   תאריך הלידה הלועזי

   ארץ הלידה

   הנוכחי המצב האישי

    למי שנישא/ה - משפחה בחירת שםב. 
 יתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבד.()ב( לחוק השמות נ2, לפי סעיף לידיעתך)בזה על החלטתי:    /האני מודיע
 במשבצת המתאימה לבחירתך. Xנא לסמן 

 הודעת האישה הודעת הבעל
 .להמשיך ולשאת את שם המשפחה הנוכחי שלי  .להמשיך ולשאת את שם המשפחה הנוכחי שלי 
 .לשאת את שם המשפחה של בת זוגי   זוגילשאת את שם המשפחה של בן. 

  הקודם.לחזור ולשאת את שם משפחתי  .לחזור ולשאת את שם משפחתי הקודם 

 .לצרף לשם משפחתי את שם המשפחה של בת זוגי  .לצרף לשם משפחתי את שם המשפחה של בן זוגי 

  שם משפחה חדש.* יחד עם בת זוגילשאת   שם משפחה חדש.* יחד עם בן זוגילשאת 

  יחד עם בת זוגילצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר*.   יחד עם בן זוגילצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר*. 
  

 שם המשפחה הנבחר: שם המשפחה הנבחר:
 בלועזית בעברית בלועזית בעברית

    

 * חובת נוכחות והסכמה אישית של שני בני הזוג.

    
  הבעלחתימת  תאריך

 הנישואין(/ פקיד )בנוכחות רשם 
 האישהחתימת 
 אין(הנישו/ פקיד )בנוכחות רשם 

 וחתימת הרשם / הפקיד שם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

  תאריך     -הלשכה ב
 
 

   /תשם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל

 מספרקבלה 

  

 

ישראל  נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו  רשות האו

 בעקבות נישואין הודעה על בחירת שם משפחה 

 

 
 
 

  תאריך     -ב מקום רישום הנישואין
 

   חתימת הרשם    ואיןרשם הניששם 

 לשימוש רשם הנישואין
 חותמת המשרד
 רושם הנישואין

 10/2012 רשות האוכלוסין וההגירהלשימוש  31מר / 
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