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02-5660077050-5355667ירושליםרח' דיסקין 5אפריםאבידני342

02-5725230052-2609996ביתר עיליתרח' חיד"א 7גבריאלאברג'ל668

02-5866079054-8481088ירושליםרח' קויפמן 8 דירה 2ישראלאדרעי782

02-5814290052-7195744ירושליםרח' זוננפלד 42/5שמואלאהרוני875

02-9919773050-4180741זנוחמושב זנוח 103, ד.נ. שמשוןאלחנןאוחנה547

02-9990432054-8437828בית שמששפת אמת 13/1דוד חביבאוחנה703

077-9172626052-3845185ירושליםרח' משה גבירצמן 19יצחקאוחיון775

02-99316550506-735251אפרתת.ד. 1160יוסףאורבך678

02-6520049ירושליםהאדמו"ר מבויאן 18יוסףאורן514

02-5382026052-3809908ירושליםרח' זית רענן 4, קרית צאנזשמשוןאייזנברגר724

02-5808978050-4105090ביתר עיליתרח' חב"ד 25/14חייםאלתר709

רח' נחל רפאים 11/3יוסףאנסבכר726
רמת בית 

שמש א'
02-9994531050-8685897

02-5711148052-5051523ירושליםהרב זו'לטי 12/5, רמת שלמהניסיםבאדי665

02-5001868052-2867140ירושליםרח' עזרת תורה 32ישראל מרדכיבורנשטיין649

02-6427803057-3185252ירושליםרח' קסוטו 11/3, בית וגןעזראבטיש741

02-9919921057-3119921בית שמשרח' חזון איש 22חיים מאירבלוי740

02-9995168054-8423496בית שמשרח' נחל אוריה 17בנימיןבלויגרונד799

02-6760022050-4103010ירושליםיפה רום 6, גילה ת.ד. 11200משהבן אבו410

02-6763369ירושליםרח' הממציא 11/15, הר חומהיאירבן מנחם541

02-6761104050-7784758ירושליםרח' הרב יצחק ניסים 112שמואלבן עזרא713

02-9964254052-8456667מעלה חברד.נ. הר חברוןדודבר חן652

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

אזור חיוג 02
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בית יהב, ירמיהו 80 ירושלים, ת.ד, 36016 מיקוד 91360, טל: 5313141/2-02, פקס: 5000278-02

Beit yaha, 80  yirmiyahu st.,jeruslem,p.o.b.36016,tel: 5313141/2-02 ,fax :5000278-02
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    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

02-5386410057-3186410ירושליםרח' דברי חיים 1יצחק דודברגמן864

02-6514091054-8184085ירושליםרח' הרב יצחק ניסים 32יעקב משהברגמן653

02-6514602054-7283800ירושליםהאדמו"ר מרוז'ין 9/8דודברוך707

02-6595771ירושליםאבן דנן 8ברוךברנזון852

02-9973160054-4484972שילהת.ד: 9043הלל רפאלברנר737

02-9960524052-5950117חברוןבית הדסהשמעוןברק806

02-5324972ירושליםארזי הבירה 45/16, מעלות דפנהעזריאלבשן617

02-5867085052-7617984ירושליםרובין 6/10משהגולדשטיין452

02-6511719054-6440924ירושליםבית שערים 2יהודהגיאת630

02-5021967050-4101418ירושליםהאמרכלים 28אהרוןגרינצווייג435

02-5387708050-8752143ירושליםרח' עובדיה 15יצחק מנחםגרליץ231

02-5384517050-5787652ירושליםחכמי לובלין 7/1ישידהן621

02-9914879052-3060401בית שמשרח' בן איש חי 24/16ישראל מאירדהן830

02-9409279052-8361869כוכב השחרד.נ מזרח בנימין ת"ד 87בנימיןדוד607

02-5372070057-3172070ירושליםפנים-מאירות 13דוד יהודהדויטש361

02-5838244054-3978395נריהת.ד 106 ד.נ מודיעיןיאירדורף808

02-64187660524249226ירושליםשביל הצופית 5שלמהדחבש221

רח' נחל נחשון 7/12יואל ניסיםדיין723
רמת בית 

שמש א'
02-9998742054-8435949

02-6765734054-6870939ירושליםרח' פיקרד 11/7 הר חומהמשהדנינוס866

02-5380631052-7643482ירושליםרח' נחום 9 בשמעוןדרור753

02-6780253052-4333663ירושליםמבוא רוזנשטיין 7/26 שכ' פתעמרםדרעי390

02-9941874052-3003388כוכב השחרכוכב השחר, ד.נ. מזרח בנימיןצמחהירשפלד544

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

שאולואקנין375
הרב אליעזרי 5/7,  ת.ד. 34355, 

בית-וגן
02-6426535050-9325556ירושלים

077-3220473050-7246027ירושליםרח' נוף הרים 13יהודהווייל880

02-5389066050-4141000ירושליםתורה מציון 14חיים משהוייסברג347*

02-5400082052-7648856ירושליםרח' שמעון רוקח 41/1צבי יהודהוינברגר310

052-7693939ירושליםרח' סולם יעקב 44/2נחמיהויסברג874

02-5806324ביתר עיליתרח' אליעזר המודעי 12צבי אריהזייאבלד273

02-5866222052-8308063ירושליםמורגנטאו 46/2אביעזרחברוני436

02-9978454054-5450404בית אלד.נ מזרח בנימין ת"ד: 116גילחברוני836

02-6535151054-8486788ירושליםקוטלר 9ג' /5יאירחג'בי689

02-5802986054-2215776ביתר עיליתרח' קדושת  לוי 40/14בנימיןחוטה773

ת.ד. 692, כפר אדומיםבן ישיחוטר692
ד.נ. מזרח 

בנימין
02-5900165050-8875554

050-999528050-4143652ירושליםרח' יהודית 2/6אליהוחזיזה750

02-9917267052-2866606בית שמשרח' הגפן 1110/2מרדכיחייאיוב770

02-6516630052-2403348ירושליםנג'ארה 18/2, גבעת שאוליהודהחן656

02-5806032050-4119007ביתר עיליתרבי עקיבא 10/3דודטהרני661

02-5808069050-4159048ביתר עיליתרח' אש קודש 19/4אברהםטוגרי820

02-9964090057-7797757קריית ארבעבניין 212/10בנימיןטנא819

02-5836689052-3817065ירושליםרח' שמחה הולצברג 22/6בועזיגן670

02-5868144054-5370620ירושליםרח' יהושע פראוור 1/3 רמות 06עדיאליזדי758

02-6518711052-3848242ירושליםשאולזון 8/10טוביצחק הלוי355*

02-5821996052-4892191ירושליםשמואל הנביא 61בנימיןיששכר687

02-5821371050-4100002ירושליםניסן בק 8משהכהן370

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

02-6511480052-2590725ירושליםחיי טייב 64/4מרדכי נחכהן701

077-2090191050-5768767אפרתת.ד. 1070, גבעת-רימון 38דודכהן469

02-6526380050-4142413ירושליםרח' הקבלן 49/8 הר נוףמשה ראובןכהן עימאש837

02-6259156054-8472000ירושליםהאר"ז 4משהליפשיץ706

02-6518732052-7140248ירושליםרח' הרב אגסי 8דודלניאדו728

02-5863415052-7707329ירושליםסולם יעקב 32/2שמריהולרנר645

02-6510387050-8755070ירושליםרח' פרבשטיין 14ידידיה מרדכימייטליס833

02-5868067052-2540388ירושליםרמות ג' 333/24חייםמילר618

02-6416081052-7682810ירושליםברויאר 13/ג'משה אלוןמלצר511

054-7236004ירושליםרח' זנגוויל 9/3 א'שמואלמרציאנו835

02-5370495057-3166922ירושליםהטורים 10אפריםניסן681

02-9605759050-6264146הר ברכהת"ד: 295סודינמיר505

02-6518007050-4156004ירושליםשאולזון 60/19, הר נוףחייםסבג399

02-9972552052-3772877ד.נ. לב שומרוןישוב יצהריאירסלמי657

02-5806873ביתר עיליתרח' סלונים 9/7שאול יהודהעהרנרייך755

02-5828929057-3101300ירושליםבתי אונגרין 253שלמה זלמןעהרנרייך745

02-5661096052-2447827ירושליםחיים בג'איו 12/3שיעובד433*

02-6522340ירושליםהרב קוטלר 11, גבעת שאוליצחקעמקיה421

02-5376128050-6734196ירושליםת.ד. 5883אהרוןעקשטיין684

02-5829733057-3128616ירושליםבתי אונגארן 624, ת.ד. 5949אברהם ברוךפוקס365

072-2123624057-3198805בית שמשרבי אלעזר 39אברהם ישעיהופישר685

02-5849252050-6801173יצהריצהראברהםפרידלנדר867

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

077-7932156054-8098328אפרתהגפן 29ישראלפרל422

077-8847799050-8573857ירושליםשאול אביגור 36נתאיפרנקל506

דודצדוק843
רח' הנרי מורגנטאו 32/8 רמות א' 

ת"ד: 23438
02-5712170050-8643753ירושלים

02-5810553052-7655995ירושליםהבוכרים 31מרדכי אשרקופרמן524

02-9918174050-4126830בית שמשרח' חרמון 3/1שלמהקורקוס776

02-9991276057-3100612בית שמששפת אמת 29/3יחזקאלקיין674

02-5388348050-4113657ירושליםאלקנה 7אריה יהודהקריצלר311

02-5381812052-7656777ירושליםרחוב הישיבה 10 כניסה ב'דוד צביקרמר501

02-5806910052-7156889ביתר עיליתדברי חיים 6אהרןקרמר682

איילרבין609
מעלות דפנה 128/24 ת.ד: 

18617
02-5401110052-2863993ירושלים

02-65226860544-621728ירושליםאגסי 60אהרון מרדכירבינוביץ400

02-5002971050-4194172ירושליםרח' מנחת יצחק 15/1ברוךרובנוביץ677

02-9916950052-7659532בית שמשרח' נחל זוהר 4/10עופררודה732

077-3353795054-4959771מעלה אדומיםמצפה נבו 98/2יהונתןרזיאל672

02-6784066054-8471607ירושליםרח' ברוריה 7שמעוןרחמים449

02-5804350050-4183877ביתר עיליתרח' חיי יצחק 15/4רפאלרייטן868

מינורקח374
רמת הגולן 2/5, כניסה א' ת.ד 

. 18077
02-5810749054-7255581ירושלים

02-5400805054-8436805ירושליםשמואל הנביא 5/18תמירשדה807

02-5816903050-7476920ירושליםרח' פולנסקי 3ישראלשווארץ710

02-9921369057-3111515בית שמשרח' יוחנן בן זכאי 9/4אלדדשיטרית781

02-6513156050-4112987ירושליםשאולזון 61/1אברהםשיף640

02-9990150052-8394590בית שמשבית ישראל 15/5שאלתיאלשלומי491

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

02-9963170054-6832602קרית ארבעת.ד. 1449 בנין 31/5צבישפק521

02-6518650054-602702ירושליםקצנלבוגן 64בן ציוןשקאל227

02-9995078054-7205073רמת בית שמשנחל עין גדי 38/4רוןשר693

02-5808866052-2570102ביתר עיליתרח' מפעל הש"ס 3מיכאל יוסףשרעבי445

02-5389315052-7614174ירושליםשרי ישראל 6מרדכיששון15*

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

03-5784314050-4114008בני ברקרבנו בחיי 14יחזקאלאברוצקי787

03-9063550052-7690492שערי תקוהתל חי 9, (גבעת דוד),   ת.ד. 688ברוךאדלר363

03-5788378052-2586117בני ברקרח' ראב"ד 3רועיאדרי712

054-3030927 אלעדרח' שמעון בן שטח 38ראובןאונגר1

03-57428800522551658בני ברקקהילות יעקב 14יוסף דודאייזן330

03-5581884052-2955822חולוןמפרץ שלמה 53/3אורןאליהו472

03-5349225050-5332552גני תקוהנוף סביון, סימטת עין שמש 27/9פנחסאלקובי616*

03-6164091054-4523058ראשון לציוןרח' מורשת ישראל 9/2מרדכי אוריאנגלמן744

03-5496360052-7710530רמת השרוןרח' ששת הימים 76אלישיבאנסבכר872

03-5780226052-7626017בני ברקרח' חזון איש 71 ת.ד 8אברהםאסולין245

03-5793355050-4158621בני-ברקשד"ל 4שמחה אברהםאשלג352

03-6186924052-2547266בני ברקברסלב 6יהושעאשלג312

03-6749929052-7617489בני ברקרח' זוננפלד 26יצחק אברהםבורנשטיין512

03-6764817050-4161505בני ברקרימון 17 ת.ד. 150עזראבן יחיאל683

052-7656296054-4765149חולוןהציונות 31/4יעקבבן משה529

050-4199789054-5770002בני ברקרח' הרב זוננפלד 15חייםבנימין738

03-5786891077-7292692בני ברקרח' יהודה הנשיא 47אליהוברנדייס831

03-6775478052-7600761בני ברקמתתיהו 35משה אהרוןגולומבק648

03-9606399054-4280770כפר חב"דבית 451, ת.ד. 870אברהםגינדי הכהן718

03-5706401050-8564444בני ברקרח' מהר"ל 6אליעזרגיספן794

03-6199471052-7650348בני ברקעזרא 46דוד שלמהגלבר696

03-5741256052-8428721רמת גןהרב לוין 8/15דודדדון815

אזור חיוג 03

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

03-6780372050-3933392בני ברקרח' בירנבוים 9/15יוסףדנון702

077-9523417052-7682605רמת גןחיבת ציון 34יעקבדרזי642

03-9676434052-6912800ראשון לציוןשיבת ציון 44יוסףהכהן עראקי513

03-5707451050-4188966בני ברקרבי עקיבא 108בנימין מרדכיהלפרין654

03-6193590052-7625998בני ברקרח' הרב משה פרדו 12/18יעקבהלשטוק772

03-9091004050-4151000פתח תקוהבן אליעזר 19חגיוייס722

03-9097177052-7605543אלעדרבן יוחנן בן זכאי 87מנחם מנדלויסברג876

03-9217650050-9217650פתח תקוהרח' קידר 4דודולד757

03-9170292054-8470773אלעדרח' רבן יוחנן בן זכאי 47/12אשרזגדון789

03-5708440052-6407476בני ברקהרצוג 11אברהםחיים535

03-5709696054-7741118בני ברקרח' בר אילן 39יוסףחממי751

03-5790861052-7644015בני ברקרח' חברון 3יעקב זאבחסידה841

03-5782689בני ברקהרב כהנמן 56חנוךטוביאס848

03-6776230050-4122989בני ברקגיבורי ישראל 24שמעוןטייטלבוים403*

03-6199830054-2221154בני ברקרח' גני גד 15/4מיכאלטפירו790

03-6193949050-4128823בני ברקרח' קדושת יום טוב 15יעקביוזף810

052-2474413כפר חב"דת"ד 2063צור אלעדיוסף856

03-9090152052-7653965אלעדרבנו  עובדיה מברטנורא 12/14איתןיוספי832

03-6198177052-2789666בני ברקרח' ברויאר 20יחזקאליחזקאל766

03-6765928054-8436213בני ברקרח' גיבורי ישראל 22מקבציאליחזקאל762

03-5797752054-7708308בני ברקריינס 1יצחק שלוםיפעי638

03-9302368050-6525570פתח תקוההרצוג 27חנניהכהן532

03-9618874052-2681782ראשון לציוןרח' ניו ג'רסי 7חנןכוחונובסקי714

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 

בית יהב, ירמיהו 80 ירושלים, ת.ד, 36016 מיקוד 91360, טל: 5313141/2-02, פקס: 5000278-02
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

03-5745128050-4162412בני ברקשלמה הכהן 5יוסף יהודהכורי/גורי548

03-9311808פתח-תקוהבורלא 3חייאלודאיב440

050-4135647בני ברקרח' סמטת אז"ר 5/9חיים יצחקלוינזון700

03-5348876052-2311218רמת גןספיר 24מיכאלליסון708

03-9160842052-7615088אלעדרח' בן זכאי 83שלמה זלמןלנדאו749

050-4191929קרית אונורח' לוי אשכול 45שלמהמחלוף828

03-6769702050-4119000בני-ברקאמרי-חיים 32שלמהמחפוד344

03-6595546052-7159321בת יםרח' הלפר 11שניאור זלמןמימון854

03-5407304050-5341737רמת השרוןהרב קוק 33אסא דודמלאכי481

03-6771582050-7799318בני ברקקושניר 4יוסףמלמד676

03-7301139050-5563421תל  אביבהפלמ"ח 22הרצלמנצור453

03-9711113052-2507456מושב ברקתרח' האודם 306שלוםמעטוף438

03-5789523050-4144735בני ברקרח' סימטת אזר 5חיים שלמהמצרפי786

03-5057178052-2424701חולוןצנחנים 5מרדכינחימובסקי392

03-5740917054-4576601בני ברקרח' קושניר 4שמעוןנחשוני620

03-6194766054-7677359בני ברקרח' השלושה 20א'עמירםנחשוני619

03-5038283050-8844791חולוןרח' ניסנית 1אליהוסולמני760

03-9091117052-7637736פתח תקוהרח' ר' יהודה הנשיא 53/8שלוםסעדיה748

057-3119888בני ברקת"ד 541נתנאלספטי877

03-6781226052-7661495בני ברקרח' קושניר 5אברהםעובדיה849

03-5744112054-8438515בני ברקרימון 23ישראלעוברני746

03-9021214050-7944597ראש העיןעליית הנוער 8/1דודעוזני651

03-9670044050-5213551ראשון לציוןמאירוביץ 60אליעזרעמוס343*

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

03-9325821052-8308841אלעדשמאי 36/1שמואלעמרוסי633

03-6190471052-7619653בני-ברקרח' הגרא 6רפאלעשור356

03-9340303052-7617825פתח תקוהרח' הרב צירלסון 6נתנאלפיטוסי800

03-5700672בני ברקרח' דון יוסף נשיא 2יוסףפינץ (פינצי)298

03-9505312052-3952788ראשון לציוןתנועת הנוער 1/5גריגוריפנחסוב614

03-5706019050-4129312בני ברקהרב הירש 13לויפנחסי534

03-9072223052-6467451אלעדרח' רמב"ם 5/6מנחםצדוק483

03-9382777052-3891706ראש-העיןמלכי-ישראל 54חייםצנעני346

03-6779793052-2551722רמת גןהיסמין 11משהצפר434

03-6776173052-2562771בני ברקהאי גאון 16יחיאלקארו500

03-5030241054-9169294בת יםרח' החשמונאים 76יעקבקדוש739

03-5796221052-7658551בני ברקנועם אלימלך 13אברהםקוגל605

03-6191959057-3121880בני ברקהאדמו"ר מספינקא 3שלמהקלמן809

03-9090115050-4156079אלעדיהודה הנשיא 76/2דודקלמן182

03-6198121052-7638421בני ברקבאר מים חיים 12יהודהקניג313

077-5545139052-7673332הוד השרוןרח' המיסדים 2 שכ' רמת הדרדרוררוזנשטיין855

03-5795159057-3157951בני ברקרח' הרב שמואל רוזובסקי 11א. פנחסרוטרמן297

050-6611766 03-9606714כפר-חב"דת.ד. 233חייםרייטפארט482

03-5033203054-8456780חולוןהצנחנים 14שלמהשוחט443*

03-5514971057-7347710בת יםרח' אנה פרנק 16/7ברוךשחר727

03-5741061054-8448004בני ברקדמשק אליעזר 25מרדכישטרן488

03-6163119050-4123185בני ברקרח' הרב פארדו 16אהרון יצחקשטרן763

03-5742525050-5868770בני ברקבירנבוים 4יעקבשכטר479

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

03-9097965052-3510205אלעדבעלי התוספות 9/5ברוךשמאלוב717

03-6768004052-7655231בני ברקעטיה 6אברהםשמש385

03-5475295054-4475617רמת השרוןרח' סיני 34זאבשנקמן826

03-6183782בני-ברקשמעון הצדיק 18מאיר עמנואלשקול50

03-9336435052-2803887פתח תקווהרח' זאב בראז 14צוריאל עמנואלשרעבי842

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 

בית יהב, ירמיהו 80 ירושלים, ת.ד, 36016 מיקוד 91360, טל: 5313141/2-02, פקס: 5000278-02
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

04-8756178050-5264080קרית יםליהמן 15יוסףאברקי520

04-8436502052-2319263קרית אתארח' ירושלים 13/16יוסףאזרד627

04-6366997052-2415615כפר הרוא"הכפר הרוא"ה ת.ד: 65יהודהאטיאס448

04-8640442050-5603056חיפהפבזנר 68מאיראמסלם432*

04-6201555050-9107709חדרהוולפברג 1/1, בית אליעזראליהואסולין415*

04-6584234057-7750733בית-שאןשכ' נוף גלעד 74, ת.ד. 40אברהםאסולין522

04-6715210050-8733084נהריהרח' קפלן 12יאיראסולין838

04-9924370052-2489825נהריהקפלן 12יעקבאסולין450

04-6541501054-3399335מגדל העמקהראשונים 1דודאסייג490

04-9815972050-5971904עכוהדקל 19/9רפאלאפריאט546

04-6218175054-4833557 חדרהרח' חטיבת הראל 5 ה' ת"ד 5252יהונתןאפרתי863

04-6301591052-3581051כפר הרא"ה38955שלמהבולוויק780

04-8440010050-8686090קרית אתאאביגדור עשת 55/2, ת.ד. 143מאירביטון431*

04-9847878052-5913322רכסיםתאנה 3, ת.ד. 6005בן ציוןבלויגרונד240*

04-6361824050-4144790אור עקיבאיהודה אטלס 4יוסףבלנרו847

04-9815456052-6537977עכוהרצוג 24 ד' ת.ד: 2028יעקבבן אשר510

04-6225646050-7891497חדרהחובבי ציון 19/א'אריהבן חמו686

04-6973165050-4109367צפתרח' יפה נוף 56 ת.ד: 4756וידאלבן שושן711

04-6792071052-2419669טבריהשיכון א' 86אשרבן שיטרית527

04-6336773חדרהחטיבת הראל 3חייםג'ראפי368

04-6971274050-4112582צפתצה"ל 7/33נפתליגבאי634

052-5496502אור עקיבארח' הכרמל 17/3רועיגינון858

אזור חיוג 04

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

04-9873041052-8478301כרמיאלשד' בית הכרם 23/6אליהוגרציאני733

04-8529711052-2714541רכסיםרימונים 35אדירדרעי644

04-8672503057-3131508חיפההשילוח 9טוביההאוסמן612

04-8239557052-5868707חיפהרח' הגליל 53אשרולדמן814

04-8239557052-2473918חיפהרח' הגליל 53אריהולדמן742

04-6722047050-5592525טבריהטבור הארץ 21/ב'אברהםועקנין220*

04-6940942050-7623391ד.נ. גליל עליוןמושב דישוןשמעוןועקנין705

04-9814914052-2486126עכושביל המרווה 6חנניהוקנין646

04-6522725052-5186262עפולהרח' האופק 2יהודהחודדה865

04-9835131052-4494987קרית טבעוןדרך קרית עמל 9דודחכם2/296

שמואל צביחסידה213
הכשרת הישוב 179/11 ת.ד. 

1222
04-6971204052-3225608צפת

04-9842170עתליתהסלע 22יעקב שלוםטויב353

04-8664145050-4101031חיפהרבי עקיבא 39מרדכיינקלביץ533

077-340301054-5537193עפולהחנה סנש 12עוזיאליצחקי675

שמואלכובאני655
שכונת רמת צבי 829/9, ת.ד. 

3821
04-6398524050-4170280זכרון יעקב

04-8625703050-4136169חיפהעקיבא 1/30שמעוןכחלון519

04-6396074050-4104267זכרון יעקבחזון איש 3/1, ת.ד. 3078צפניהלוי639

04-6959405052-2854846קרית שמונהריה"ל 24/15שלוםלוי691

04-6962233050-4421402קצריןתדהר 10יוסף שמעוןלוי496*

077-7121362050-6360999חיפהרח' אינטרנציונל 16דורוןלדווין869

072-2368158052-3698078קרית יםרח' גורדון 6דבלוגסי650

04-6925051050-3340038צפתשכ' רימונים 8ב'דודלחיאני699

04-6970865050-4129063צפתקרית מאור חיים 4/36אליעזרליברמן451

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 

בית יהב, ירמיהו 80 ירושלים, ת.ד, 36016 מיקוד 91360, טל: 5313141/2-02, פקס: 5000278-02

Beit yaha, 80  yirmiyahu st.,jeruslem,p.o.b.36016,tel: 5313141/2-02 ,fax :5000278-02

E-mail: britot@rabbinate.gov.il



סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

04-8481770052-3780600קרית אתארח' רותם 22 א'איתןלירן474

04-6399976054-5841727זכרון יעקבקיבוץ גלויות 134חזקיהמגן470

מורשת השילוח 42 מ.א זבולוןיעקבמור יוסף802
דואר כפר 

המכבי
04-9999674054-6833029

04-9575492052-2827363מעלותרח' יסמין 4/1יעקבמלכה871

04-6716082050-5478422טבריהרח' טבור הארץ 4/18אברהםמקייטן610

04-6524220054-5640527עמק בית שאןת.ד. 10810 קיבוץ שדה אליהוניסיםסדן444

04-6602638054-5508287רמת הגולןמושב נובאוריסדן853

04-6731416050-4128337טבריהרח' בן צבי 1010/3 שיכון ד'שמואלסויסה873

04-6821662052-6991254צפתמצפה האגם 10/2, מנחם בגיןדב צביסוקולוביץ752

04-6936982054-6346152חצור הגליליתנווה הרים 82, ת.ד. 4382אריאלסלומון731

04-6576984052-2486078נצרת עיליתדרך העמק 209/14 ת.ד. 3014שמואלעזאגווי504

04-8665888052-7621010חיפהרח' אהבת ישראל 6/8, רמת ויזניץי. שלמהפרקש623

04-8444373052-6994964קרית אתאמורדי הגטאות 8טוביהצדוק396

077-2007700050-8760987צפתרח' כנען 235/11 ת.ד 5732גדעוןקיי659

04-6373357052-2257553פרדס חנהדביר 3/7 ת.ד  1008יוסףקורנט647

077-3204759050-2667995מגדל העמקרח' רפאל בוסקילה 5/3שלמהקסוס827

04-6922596054-8484129צפתקרית ברסלב 13נחמןקעניג764

04-6938852057-3120120חצור הגליליתקריה חסידית 409ישראלרושצקי397

04-6974086050-4101477צפתרח' י"א מס' 51, ת.ד. 119אברהם יוסףשבאבו393

04-6941824052-4506661קרית שמונהיהודה הלוי 9/1שמעוןשושן389

04-9998970052-2305865מורשתמורשת,  השילוח 13ד.נ. משגבדוד יוסףשפיץ430
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

08-8585815055-6649089זרחיהמושב זרחיה 84, ד.נ. לכיש צפוןאשר יעקבאבידן478

08-9948434050-4146956נתיבותרח' קהילות יעקב 1/4 ת"ד: 314רון אלאהרון844

08-9762359050-5712020אילתרח' שכמון משעולארנוןאזולאי879

08-8644134054-4382757אשדודהרב חיסדא 3/12, רובע ז'מיכאלאזנקוט441

08-8553108054-4674101אשדודבלפור 6שמעוןאטיאס523

08-6551166057-7399950דימונהאיירין סלא 5שלוםאלון503

08-8523006050-4146661אשדודיד איתמר 3/2יעקבאמסלם611

08-9493088052-3689552רחובותמנשה קפרא  24ניסיםאקדע624

08-8645951057-3144555אשדודרבא 1/16אברהם מרדכיאשלג499

08-6889461052-3471033אבן שמואלאבן שמואל 105מרדכיבוחבוט4200

052-7610896052-6883368אשדודרח' החיד"א 12יצחק ארזבוחבוט798

08-6573323052-3846817דימונהרח' חטיבת גולני 1/42רפאלבוסקילה632

077-7009804054-7770962באר שבערח' ביאליק 117/5אליהוביטון821

08-94149970542581612קרית עקרוןמשה שרת 2/1יוסףבן דוד663

077-3008561052-3556829מודיעיןנחל זוהר 15 דירה 8מיכאלבן שלמה783

08-9941596050-6868873נתיבותילדי אוסלו 1020/1ישראלבן לולו204

08-8555004050-5207457אשדודהגולשים 14דודבן מנחם296

08-8582723050-8734746קרית מלאכידוד בן גוריון 78יגאלבנימין538

08-8582723052-2623002קרית מלאכידוד בן גוריון 78מנחםבנימין537

08-9922750052-2761219פטישמושב פטיש, ד.נ. הנגב 125רחמיםבעל הנס376

08-8585576054-5236835קיבוץ עין צוריםד.נ שדה גתרוני יהודהבקשי475

חייםבר און395
רמב"ם 27, חשמונאים, ד.נ. 

מודיעין
08-9264820050-8455027חשמונאים

אזור חיוג 08
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

08-9450623052-2211818רחובותנתיב הל"ה 8מיכאלבר ששת489

08-9230172050-8883200לודשייטת 2 ת.ד. 350ניסיםבריח613

054-8486866054-2430775לודלאה גולדברג 2/9אליהו אלירןגבסו881

08-6813031050-2201786קרית גתהאשכולית 17שמעוןגואטה539

077-7656621אשדודקרן היסוד 17/4 א'מרקוס רוברטוגוטמן641

08-6883250054-5483250קרית גתשד' לכיש 51/4, ת.ד. 307אהרוןגולד383

08-9941694050-4140667נתיבותשפתי חיים 18, ת.ד. 8348יונתןגיטלר622

08-9750645054-6510047מודיעיןמגדל ים 4/45רוןגלעד721

08-9453998052-6660999רחובותמנוחה ונחלה 10יהודהגמליאל673

08-8521888057-3120431אשדודהאדמור מבעלאז 22/13יעקבגרינוואלד850

08-9477745052-2783783מודיעין עיליתרח' רשב"י 18יהודה ישראלגרינשטיין405

יצחקגרינשטיין777
רח' רבי עקיבא 36/25 אחוזת 

ברכפלד
08-9762956057-3197620מודיעין עילית

08-6722431052-2886312אשקלוןחננאל 2047/1לוידהרי543

08-9208949050-5686212רמלהרח' חיים לנדאו 12 א'אברהםדיין778

08-6896777052-7634443קרית  גתרח' יהושפט 9דודדרשן690

08-6334943050-7201979אילתרח' נחל עמרם 2יאירהדאיה860

08-6372469050-7201979אילתנשר 35 ת.ד 281/ בנה ביתך 65משההדאיה18*

08-8574638052-3302352גן יבנהרח' הגאולה 2, ת.ד. 59דודהכהן720

08-9450547052-3256330רחובותרמב"ם 66יחיאל נחוםהלוי636

08-9467487050-5392012רחובותדוד אלעזר 2נחמיההלוי (כועי)407

שמעוןזיוי307
שדה יצחק 19, שכ' בר יהודה 

ת.ד. 106
08-8581186052-2446748קרית מלאכי

08-8668129054-7863736אשדודרח' סחלב 1 אזור ח'אברהםחטואל774

08-6237621050-5300736באר-שבעביאליק 149/8יהודהחכים316
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

054-8431007באר שבערח' בעלי התוספות 22/3לויחיימוב628

08-6413979052-2708534באר שבעארץ חמדה 18יורםחלפון530

08-9491795052-2544622רחובותעזרא 54יעקבטראב679

08-8566238052-2777151אשדודהאדמו"ר מבעלזא 20/14מרדכייעקובוביץ531

08-8583372052-2421577קרית מלאכימשעול היקינטון 15יעקביפרח371

08-9457544050-4100101רחובותעזרא 36/19ב' ת.ד. 1276אליהוירט424

052-7667638קרית גתרח' משעול התנין 2/4ראובןישראל829

08-9418005050-4130321 קרית עקרוןאחד העם 4אביחייששכר615

08-8574695050-5485359גן יבנההשופטים 30ציוןכהן669

08-9298892052-7698888מודיעין עיליתרח' רשב"י 13/9חיים יעקבכהן851

052-7646963אשדודשד' עוזיהו 118/18עובדיהכהן803

0776161506054-7823230מושב אמציהד.נ לכיש דרום (38)שלמהכהן דורס528

08-6751888050-4126768אשקלוןרח' דולב ג.הפרחים 33אברהם יעקבלוי883

08-6751888050-5323688אשקלוןדולב 33אליהולוי4522

054-7775723ניצןת"ד 285אליהולוטטי859

08-6882170050-5392619קרית-גתהמלך שלמה 20מיכאללחיאני348

08-9412172052-2650162רחובותדולינסקי 21שמעוןמדמוני625

08-9410514054-8097717רחובותיעקב מ.דהלה 14יעקבמועלם494

08-9250835050-5877140רמלהוילנא 6/14אריהמטודי87

08-9232833052-2749861לודרח' צמח צדק שיכון חב"ד 9/11בן ציון אריהמיכאלשוילי540

08-6595378050-8243526ערדהקנאים 55/1אליצור בעזמימון845

08-9246729050-8122012רמלהרח' גטו ורשה 19/2אריאלמלייב793

08-8594339050-6735515יד בנימיןרח' הראל 11איילמלמד516
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

08-9743410054-8418844מודיעין עיליתרחוב רשב"י 4/32יעקבמרציאנו729

08-8506082050-4113636מושב זבדיאלד.נ שדה גת ת"ד: 90גלעדמשה חייט839

08-9450242050-5534738רחובותרח' יוסף משולם 12עמנואלמשולם447

08-6278244052-2915997באר שבעמונטיפיורי 23/4יצחקנגר542

08-9492579050-4146159רחובותת"ד 15068יואלנחמנסון857

08-9240707052-8136808ישוב נחליאלד.נ. מודיעיןחייםנעמן861

08-6751038054-4663436אשקלוןירמיהו 29יוסףסאמין477

08-6100134052-7222743באר שבעיוהנה זבוטינסקי 60/51אוריסבח796

08-6432007054-5502315באר שבערח' רבי עקיבא 37/4רונןסוירי779

08-9790616054-7774503ד.נ. שמשוןאריאל 53, נוף אילון ב'חננאלסרי428

08-9450532050-4129879רחובותעזרא 24/8יעקבעובד545

08-9931657050-3816225דימונהרחוב היורה 28אשריאלעטיה695

08-9330190050-4680100יבנהרח' החרמון 15/9עופרעקיבא840

08-6487260052-2966526באר שבעהמרד 45יצחקפדידה106

08-9961389052-7644267אופקיםרח' יוסף קארו 53/3ראובן יוסףפילו631

08-9455405052-2579022רחובותרח' מנדלי 2מנחםפליישמן337*

08-9714249052-2507703  מודיעיןרח' יוסף 54איתןצדוק303

052-4459760מודיעיןנחל צלמון 14/1יעקבצ'יקוטאי846

08-9421951054-4664914יד בנימיןכחל 7אשרצנעני606

08-9743546052-3564048מודיעין עיליתנתיבות המשפט 103/31אריה לייבקורול680

08-9790890052-7694447מודיעין עיליתרח' אבני נזר 26/6יעקבקורלנסקי291

08-9282271054-4318326באר יעקבבעל הנס 44/9אליהוקטפיאן502

08-9760264054-8452560מודיעין עיליתרח' רבי יהודה הנשיא 43/7יואלקטשה834
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

08-9965774052-7634515אופקיםרח' בן איש חי 1516/17משולםקסל862

08-8556065אשדודרח' היסמין 16/18דודקריסיאנטה335

08-9206188052-2403134אלעדרח' יוחנן בן זכאי 42/7זבולוןרבייב667

08-8525285057-3185350אשדודמבצע חורב 6/2, רובע ג'משהרז (רזמינסקי)467

08-9762355052-8641130חשמונאיםהתירוש 45משהשוורץ768

077-7104066050-9522280באר שבענאות הכיכר 19בנימיןשוקרון797

08-9743348057-3143348קרית ספררח' מסילת יוסף 15/1נתןשטרנהל730

08-6589189050-5323909ירוחםההגנה 746/10.ציוןשיטרית416*

08-6612345054-5966667שדרותיצחק שדה 1/6 ת.ד: 1052ידיד ציוןשימשי626

077-3255711052-2674296בית חשמונאיד.נ. שמשון ת.ד. 401נפתלישלמה515

08-9496330054-4872145רחובותמנשה קפרא 16חנניהשפירא379

08-8673109050-4943456גן יבנהרח' דרך קנדה 12יהודהשקיר629

08-9436228054-9789400יבנההנשיאים 6עתניאל אופירשרעבי423

08-9458463050-5201335רחובותדוד ישראל 33מרדכישרעבי334*
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

09-7441827052-2349101כפר סבארמב"ם 5גבריאלאהרון608

09-8911177052-2357200אבן יהודההשיקמה 2, ת.ד. 2352אהרוןבדיחי704

052-8201429נתניהרח' שמואל 23יריבבן יהוד882

09-7440759054-5472326הוד השרוןרח' הגאולה 12נפתליבלוך870

09-8940508052-32239515אבני חפץגינת אגוז 15מאירבלחסן719

09-7463897054-6230245-6רעננהרח' דוד אלעזר 10א'שלמהג'קסון420

09-8650366052-2567103נתניהיחזקאל 33, דורהאליהודוך525

09-7664426050-5506170אלעדרח' עובדיה מברטנורא 20/5שמואל דודזייבלד366

09-8990811052-7656813קדימהרח' רמז 10משה מרדכיטוביאס282

09-7963061פורתמושב פורת 93  ד.נ. לב השרוןמרדכייצחקי402

052-2505035נתניהרח' האר"י 12/2איתןכהן878

09-8820177052-2789987נתניהברטנורא 8 קרית צאנז.יהודה לייבלמברגר427

09-9559890052-8565422הרצליהרח' הטייסים 6שלמהמהלא736

09-8611584054-5522276נתניהרח' יואב 19שמעוןמהצרי הלוי404

09-7650890050-5369455בני ברקרח' נורוק 25משהמצרפי367

09-8850468050-5318090נתניהאבן גבירול 18אברהםסילם497

09-8872887050-8882894נתניהרח' רד"ק 21רחמיםסילם735

09-7716310057-3593051רעננהישראל נג'רא 15, שיכון רסקו 15ציוןעראקי351

09-8820566050-6455405נתניהרבי עקיבא 19/3משהעשרי4050

09-9559214050-7997516הרצליהישראל שוחט 25שלמהצדוק406*

09-7928012050-6234104קדומיםגבעת שלם 32, ת.ד. 499בן ציוןקסלר484

09-8338154052-3695100נתניהשלמה המלך 19/6אליהו אלןריאחי666

אזור חיוג 09

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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סלולריטלפוןעירכתובתשם פרטישם משפחהמס' אישור

    משרד הבריאות         הרבנות הראשית לישראל

  תערי� מומל� לברית: מוהל מוסמ�: 1000  מוהל מומחה: 1500 .  מוהל מומחה מסומ� ב� *     

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

רשימת מוהלי� ארצית

09-8331150054-8483940נתניהרח' רבי טרפון 13 ב'  קרית צ'אנסבנימיןשר813

הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המוהלים 
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