
 

 עדכון אדר תש"פ -רשימת רבנים מורשים לעריכת חופות
 כתובת עיר שם משפחה

 26רבי חיים ויטאל  ירושלים עזרא אבא שאול

 49סורוצקין  ירושלים אליהו אבא שאול

 ב'14הערבה  זכרון יעקב שלמה אבו

 7אמרי ברוך  בני ברק עמרם אבוזגלו

 5חזון איש  נתיבות משה אבוחצירא

 18/22  אחוה  חיפה דוד אבוחצירא

 372ת.ד.  18הרמב"ם  רמלה יעקב אבוחצירא

 אבוחצירא

ישראל  
 נדב

 6/8רח' הרב שלום משאש  אשקלון

  6קפריסין  באר שבע פנחס אבוחצירא

 52/1העצמאות  אשדוד מאיר אבוחצירא

 4מלכי יהודה  יבנה דוד אבוחצירא

 אבוחצירא

אריה 
 דוד

 א' 25רח' מאיר יוסף  רחובות

 5חזון אי"ש  נתיבות וךבר אבוחצירא

 36ת.ד.  47רח' הרצל  רמלה יחיאל אבוחצירא

 1השומר  רמלה יצחק אבוחצירה

 אבוטבול
 בנימין

מושב בית 
 עוזיאל

 98דרך המייסדים 

 1האורגים  בת ים מימון אבוטבול

 5ר' יהודה הנשיא  קרית אתא דוד אבוטבול

 14קלושר  חולון ניסים אבורוס

 702/2יפה נוף  כוכב יעקב ניר אביב

 5קוטשר  ירושלים זכריה אביגל

 אבידן
אשר 
 יעקב

 79520 מושב זרחיה

 17המוריה  נוה דניאל אלישב אביחייל

 אביטבול
 4/12רח' אור החיים  מודיעין עילית חיים

 בית שקמה חוף אשקלון יעקב אביטן

 באר טוביה   יצחק אביטן

 ניר משה מרחבים אברהם אביטן

 25דולפין  אשקלון אשר אביטן

   טפחות חנניה אביטן

 64חזון איש  בני ברק משה אביטן

 107ת.ד.  148המגינים  שדרות שמעון אביטן

 ניו יורק ארה"ב גבריאל אביכזר

 10  יציאת ארופה  רעננה יוסף אביני

 מטה בנימין   שלמה אבינר

 71דרך מצפה נבו  מעלה אדומים אלישע אבינר
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 20  זיוון  ירושלים אליהו אביסרור

 אביצור

 מרדכי
מושב תלמי 

 ביל"ו ד.נ הנגב
  

 אבישי

איתמר 
אבישלו

 ם
 א'56נחל דולב  בית שמש

 6עין חנוך  גני תקווה גד אבישר

 38/12היובל  נתיבות נדב אבסדריס

 62קטיף  נתיבות אבשלום אבן חיים

 13/10חזקיה שבתי  ירושלים נפתלי אברג'ל

 אברג'ל
חיים 
 יוסף

 6הפלמ"ח  נתיבות

 3/21דן  ירושלים אליהו אברג'ל

 25150מושב צוריאל  מעלה יוסף יצחק אברג'ל

 12/2רביבים  ערד שי אברהם

 4/5אור לציון  נתיבות יצחק אברהם

 9/48הקליר  נתניה אנברם אברהם 

 16/8צונדק  ירושלים יצחק אברהמי

 8אברבנאל  פתח תקוה שלום אברהמי

 49אור לציון  נתיבות ישראל אברז'ל

   סינגפור מרדכי אברז'ל

 בית ישראל 4אליהו ראם  ירושלים עובד אברך

 28  השחר  סבא-כפר שמואל אברך

 20רח' אורנים  זכרון יעקב מרדכי אברמובסקי

 4רחוב הזית  קרית יערים ישראל אברמובסקי

 1189ת. ד.  15רח' להמן  קרית ים יוסף אברקי

 אבשיד

מיכאל 
 שלמה

 9/2רחוב ערבות הנחל  רמת בית שמש

 22/5  השומר  אתא-קרית אברהם אדג'אשווילי

 62רח' הרצל  תקוה-פתח יהונתן אדואר

 13חבצלת  בנימינה יהושע אדוט

 ד.נ. נגב מושב נווה אלי אדלר

 א' 8בו נריה  בני ברק יצחק אדלשטיין

 5489. ת.ד. 13ניצנים  מגדל העמק גד משה אדרי

 משמר הירדן גבעתיים פנחס אדרי

 229/13גילה גפן  ירושלים מאיר אדרי

 115זרועה  עזתה שלום אדרי

 41המלך שלמה  חיפה אליהו אדרי

 4/4  אחד העם  אשדוד חנניה אדרי

 8נחל המעיינות  נתיבות עודד אדרי

 כפר מימון כפר מימון מיכאל אדרעי

 , הר חומה16/8יצחק רפאל  ירושלים מיכאל אדרעי

 RUT DV GTNTRAL RAPP 18 שטרסבורג מרדכי אדרעי
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 אדרעי

יוסף 
 יצחק

 4/11רח' קצנלבוגן  ירושלים

 104ת"ד   כפר חב"ד  יהודה-אור יעקב אדרעי

 9חוב נופי המדבר  ירושלים רונן אהרון

 19355ד.נ. גלבוע  31מושב פרזון  שאול אהרון

 21אברבנאל  רחובות מאיר אהרון

 נתיבות. 314ת.ד.  42/5הרב גרשונוביץ  נתיבות רון אל אהרון

 אבישי אהרוני
ד.נ. אבטח 
 כרם יבנה, ישיבה 7985500

 3/11תל חי  כפר סבא אברהם אהרוניין

 42835שער אפריים מיקוד   43הרימון  שער אפריים מרדכי אהרן

 (44865צופים ) 176 ת.ד. שומרון משה אודס

 26רח' החי"ש  רחובות יהושוע אודרברג

 90404ד.נ. הר חברון  כרמל יעקב אוהב ציון

 ג' 10בית לחם  קרית אתא ירון אוזן

 רמות ב' 114/5אהרון אשכולי  ירושלים  דוד אוחיון

 25/16מעגלות הרב פרדס  ירושלים דוד אוחיון

 12רח' שגיא  אלפי מנשה דוד אוחיון

 7צפניה  בני ברק דוד אוחיון

 אופקים 20הלל  אופקים עמרם אוחיון

 גבעת אולגה 1/5הגליל  חדרה רן אוחיון 

 103זנוח  מטה יהודה אלחנן אוחנה

 158רח' האצ"ל  קרית שמונה מאיר אוחנה

 1348/9ז'בוטינסקי  נתיבות אהרון אוחנה

 24הנשיא  בית שמש דוד אוחנה

 10גרינברג אורי צבי  אשדוד שמואל חנהאו

 3/13הרב יוסף לוי  קרית מוצקין יוסף אוחנה

 אוחנונה
משה 
 חיים

 32סורוצקין  ירושלים

 34ארלוזרוב  חיפה רפאל אוחנונה

 233/7זלמן שזר  צפת אברהם אוחנונה

 14קפלן  לוד עמרם אוחנונה

 233/7זלמן שז"ר  צפת אברהם אוחנינה

 5/2סוטין  חיפה יצחק אוטמזגין

 ב'71/3קרן היסוד  קרית ביאליק מאיר אוטמזגין

 11נחום שאדיקר  ירושלים אליעזר אויערבאך

 43אור החיים  בני ברק אברהם אוירבך

 20שד' הרצל  טבריה דוד אוירבך

 12לילינבלום  כפר סבא צבי אונגר

 65רותם  נתניה אליעזר אוסלנדר
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 35שמעון הצדיק  אלעד שאול אופן

 אוקנין
יואב 
 חנניה

 113מצפה יריחו  מצפה יריחו

 14בת חן  דימונה דוד אור חי

 חשמונאים 29היצהר  מטה בנימין איתמר אורבך

 39בן צבי יצחק  חדרה בצלאל אורדמן

 ¼החיד"א  ביתר עילית דוד צבי אורדנטליך

 התמר קרני שומרון דב צבי אורון

 30שמקין  חיפה מרדכי אוריה

 22/3נחל צלמון  מודיעין ליעד אוריין

 אורכמן
נתן 
 יצחק

 2564. ת.ד. 41דרך הארבעה  עכו

 אורכמן

משה 
 שמואל

 10גלבוע  קרית ים

 21סול ליפצין  ירושלים יהונתן אורן

 4שפירא  בני ברק יואב אושרי

 54מושב רחוב  עמק המעיינות שלמה אזואלוס

 113ת.ד.  3שירת הלויים  מצפה יריחו עדי אזולאי

     אשר אזולאי

 26מקוה ישראל  שדרות יוסף אזולאי

 22הכלנית  אשדוד מיכאל אזנקוט

 אזנקוט

משה 
 מוריס

 14/3שלום הגליל  עכו

 44100מיקוד  4משה סנה  כפר סבא צבי אזרחי

 25דגניות  קרית טבעון נסים אחיטוב

 אחירם
גור 
 אריה

 10/5תל אביב  נס ציונה

 29/4תקווה -פתח נתניה שלום אטאל

 100כפר אוריה  כפר אוריה גד אטיאס

 8/7שמואל ניימן  ירושלים מיכאל אטיאס

 7משעול חנוך קריית גת מנשה אטלן

 43נרקיסים  יקנעם עלית יצחק איבגי

 14  צייטלין  לציון-ראשון משה איבגי

 10רחוב זבולון המר  ירושלים אליעזר איגרא

 ד.נ. הנגב שלומית אריאל איגרא

 אידלס
חיים 
 יצחק

 42בלוך  תל אביב

 איזירר
חגי 
 נפתלי

 א' 10פרנק  ירושלים

 6ריינס  ירושלים דניאל איזק

 8הרב ניסים  ראשון לציון פנחס איזק

 3עינב  אילת שמעון אייזנבך

 6בגין מנחם  קרית מוצקין שמעון אייזנבך

 ד.נ. רמת הגולן חיספין אהרון אייזנטל

 2ת.ד.  28רח' בית ישראל  עמנואל מרדכי אייכלר
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 4הרב צבי יהודה  בת ים דוד אייפרמן

 1הארבל  אור עקיבא אליהו אילוז

 10/8הגר"א  רחובות יוסף אילוז

 58  אביגדור עשת  אתא-קרית שמעון אילוז

 3  לבונטין  נתניה אליהו אילן

 14/13רח' נחל לכיש  בית שמש שמחה אילן

 4/1רח' נחל  ערד ינון אילני

 36790 1הנוריות  נשר שמואל אינגבר

 33/22גאון הירדן  קרית גת אילן אינדפורקר

 איפרגאן
חיים 
 עמרם

 34פרישמן  קרית אתא

 איפרגן

יעקב 
 ישראל

 10הרב קוק  נתיבות

 32עמנואל ליווס  פתח תקוה דוד איפרגן

 איפרגן
יוסף 
 מאיר

 394/11העצמאות  מגדל העמק

  9094200ד.נ. צפון יהודה  86אלעזר  גוש עציון חיים אירם

 6  הזית  רעננה שלמה אישון

 11/12האדמו"ר מבעלזא  אשדוד יגאל איתח

 146מצפה יריחו  מצפה יריחו יש אלי איתן

 79/5הצנחנים  טבריה דניאל אלבו

 169ת.ד.  34רח' יהודה  ערד יוסף אלבו

 34רח' רמב"ם  גבעת שמואל אליעזר אלבז

 34בן דוד  בני ברק בן ציון אלבז

 10קדש  דימונה ניסים אלבז

 44  יחזקאל  ירושלים ראובן אלבז

 24רחוב גבעת שאול  ירושלים שלמה אלבז 

 53שלו  יד בנימין בן ציון אלגאזי

 הר נוף 58/7שמעון אגסי  ירושלים ציון אלגרבלי

 8קול צופיך  קדומים שלום אלדד

 , הר חומה2/8הרב משה כלפין הכהן  ירושלים אלון אלהרר

 162רח' ספיר  עלה זהב טל אלואי

 מרחב עם מרחב עם גד אלואי

 גני הדר 37יהודה הנשיא  פתח תקוה מאיר אלול

 אלול

ברוך  
 ידידיה

 55ר' יהודה הנשיא  תקווה-פתח

 11צבי יהודה  בת ים רזיאל אלול

 א 9הסיפן  ירושלים יצחק אלון

 א'5השלושה   בני ברק יצחק אלון

 20  חזקיהו המלך  ירושלים מרדכי אלון

 2רח' שלדג  קיסריה צבי אלון

 30כניסה א' דירה  23רח' שלמה בן יוסף  אשדוד שמואל אלזם

 רמת שלמה 58/9חזון איש  ירושלים מסעוד אלחדד
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 18/10  לבונטין  נתניה יצחק אלחדד

 3, לוע הארי 1ת.ד.  מודיעין אליהו אלחרר

 25/4הקבלן  ירושלים ארז אלחרר

 102הרב חזן  שלומי משה אלחרר

 26אמיר דרורי  חולון פנחס אלטהויז

 15295ד.נ. גליל תחתון  מצפה נטופה אליעזר אלטשולר

 סוסיה הר חברון אליעזר אלטשולר

 אלי קון
ישראל. 

 א
 32אריאל  נוף איילון

 118/15אריה דולצ'ין  ירושלים יצחק גד אליאסף

 12משעול ההדס  ירושלים אביעד אליהו

 247מוריה  מורשת משגב עוזיאל אליהו

 ד.נ. צפון שומרון 257הגבורה  ענב אוריאל אליהו

 אליהו
 5855112מיקוד  53רחוב מפרץ שלמה  חולון אורן

 22865מושב שתולה  מעלה יוסף זרח אליהו

 39/83רח' ליפסקי  ירושלים שלמה אליהו

 1189ת.ד.  74רח' הפלמ"ח  צפת שמואל אליהו

 39/83לואי ליפסקי  ירושלים שלמה אליהו 

 לונדון אמיר אליטוב
18 wicker lane, hale barns, 

altrincham, cheshire 

 12אבן האזל  ירושלים שמעון אליטוב

 ירושלים 31/7הקבלן  גזר רחמים אליטוב

 אליטוב
שאול 
 משה

 בית צבי ד.נ. חוף הכרמל

 17ניסים אלוני  תל אביב חיים אלימלך

 20186מורשת  מורשת יובל אלימלך

 14הרב שלמה מולכו  חולון שי אלימלך

 23/1הרב אריה בינה  ליםירוש אביאל  אלימלך 

 4ישראל בן זאב  ירושלים יחזקאל אליסיאן

 9אבן האזל  ירושלים יעקב אליעזרוב

 11ת.ד.  דימונה יצחק אליפנט

 17/9שאול המלך  ירושלים משה אליצור

 5/2יהודה הנשיא  פתח תקוה דוד אלישיב

 15הפורצים  ירושלים יעקב אלישיב

 10יהודה הנשיא  מודיעין עלית אהרון אלכסנדר

 15/12שבט נפתלי  אשדוד משה אלמושנינו

 4931929 7/14משורר ישעיהו  הרב פתח תקווה ראובן אלמליח

 1/7האדמו"ר האמצעי  לוד נסים אלמליח

 7/1קוברסקי  ירושלים שמעון אלמליח

 2פלמ"ח  יהודה-אור יצחק אלמליח

 הר נוף 9זרח ברנט  ירושלים יצחק אלמליח

 53החרוב  עתלית שמעון אלמליח
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 אלמליח

שמעון 
 ישי

 19שכונת קראוונים  קרני שומרון

 13יוסי בן חלפתא  אשדוד חיים אלמקייס

 175/3הרשרת הישוב  צפת יוסף אלמשעלי

 10רח' גניחובסקי  בני ברק יאיר אלמשעלי

 יד בנימין   יוסף אלנקוה

 3  זהבי  תקוה-פתח רפאל אלנקרי

 39/1רחוב מנחם ארבר  תל אביב יוסף אלנתנוב

 67אחד העם  פתח תקוה אילן אלסטר

 ד.נ. לכיש דרום 102מושב שחר  מושב שחר שלום אלעזרא

 101שיבולים  עזתה דוד אלעזרא

  42/2רח' שרת  אופקים בנימין אלעזרה 

 7765131רובע ז'  1/2הלל אשדוד יוסף אלפסי

 ב' 9רח' הרב קוק  אור עקיבא יוסף אלפסי

 2/5קהילת צפת  נתניה כתריאל אלפרוביץ

 21מעגלים  ד.נ הנגב משה אלקבץ

 7/18מיכאל  טבריה אברהם אלקבץ

 28מושב אחוזם  לכיש יעקב אלקבץ

 27עין שמש  גני תקווה פינחס אלקובי

 אלקובי

אריאל 
 שלום

 303/1אפיקי מים  כוכב יעקב

 88נוגה  מושב נוגה יוסף אלקובי

 אילן רמון  הגלילית-חצור יצחק אלקיים

 וסףדוד י אלקיים
חצור הגלילית 

10300 
 47השקד 

 אלקיים 

אליהו 
 45/1החוזה מלובלין  ביתר עילית יוחאי

 103/11הציונות  אשדוד אליהו אלקריף

 הר חומה 94/6רח' רב יצחק נסים  ירושלים יונתן אלרן

 13הרב משאשא  מעלות אליעזר אמויאל

 43/14ר' אלעזר  בית שמש יואל אמזלג

 אמזלג
 28מרומי שדה  מודיעין עילית אורן

 אחיה אמיתי
קיבוץ שדה 

 אליהו
קבוץ שדה אליהו ד.נ בקעת בית שאן 

108100 

 68מושב זיתן  עמק לוד שמעון אמיתי

 צרופה חוף הכרמל יצחק אמיתי

 הזורעים גליל תחתון אברהם אמיתי

 85/22י רח' האר" נתיבות רפאל אמיתי 

 calle 79=\9-67 bogeta קולומביה אבי אמסלם

 אמסלם

 קולומביה אבי
Calle 79  #9-67  

Bogota - colombia  

 3קיפניס לוין  באר שבע שלמה אמסלם
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 3/2ד איתמר  אשדוד יעקב אמסלם

 1058/32טיילת הספורט    גבריאל אמסלם

 19/15ורשבסקי  ירושלים משה אמר

 מרכז שפירא יצחק אמרבי
 17הזית 

 34/1ויצמן  פתח תקוה ינון אמרוסי

 1סמטת ברקת  מעלה אדומים תמיר אנג'ל

 1/75חטיבת יפתח  כרמיאל ירון אנגלמאייר

 אנגלמן
אריה 
 יהודה

 55רח' חפץ חיים  פתח תקוה

 3מורשת ישראל  ראשון לציון מרדכי אנגלמן

 ד.נ. מזרח בנימין פסגות ליאור אנגלמן

 אנטיזדה 
 1042ת.ד.  30095מיקוד  15האורן  רמת ישי יוסף

 10חתם סופר  בני ברק יעקב אנידג'אר

 עזתה שדות נגב דוד אסולין
 סעד

 אסולין
יוסף 
 חיים

 7אבן שמואל  ירושלים

 קרית שמואל 12א' דירה  6הרב אריה לוין  חיפה משה אסולין

 24רח' הגלבוע  חיפה שמעון אסולין

 1/1)בית אליעזר(  וולפרברג  חדרה אליהו אסולין

 כפר חב"ד רמלה דוד אסולין

 60840מיקוד  640ת.ד.  כפר חב"ד ישראל אסולין

 אסולין
תמיר 

 ישי
 53מגיד ממזריטש  ביתר עילית

 אסוס
 צרפת שלמה

49 ALEE DES CHENES 03220 
GANGY FRANCE 

 אסוס

 א' 11גבעת שאול  ירושלים אליהו

 16דירה  3אור יחזקאל  פתח תקוה יעקב אסיאג

 22רח' סביון  רכסים אברהם אסייג

 אסייג

שמעון 
 יחיאל

 3/4רח' ש"י עגנון  עפולה

 939/2  הראשונים  מגדל העמק דוד אסייג

 14אליקים  אליקים עזרא אפרתי

 15/4מנדלה מוכר ספרים   רחובות אורן אקוע

 5קניאל  חיפה גדליהו אקסלרוד

 אקריש

יואב 
 יוסף

 6/4הירדן  חדרה

 61שפירא  פתח תקוה איתן אקשטיין

 298ישוב דולב  ד.נ. מודיעין יאיר אראלי

 22זמנהוף  חולון יוסף ארביב

 93עטרת  מטה בנימין  עזריאל אריאל
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 12921ד.נ. רמת הגולן  מושב נוב יגאל אריאל

 21מושב מירון דירה    יועזר אריאל

 9נחל דולב  בית שמש איתיאל אריאל

 90407 37עתניאל  הר חברון שמואל אריאל

 7אבן   רמת גן יעקב אריאל

 נטע נטע דרור אריה

 47עזרא  בני ברק נקדמון אריכא 

 96רח' מנחם בגין  פתח תקוה שמואל ארליך

 ניר גלים חבל יבנה צבי ארנון

 ארנטרוי
אשר 
 מנחם

 11/10מנחת יצחק  ירושלים

 7וינר  רחובות נחמן ארנרייך

 2סיירת גולני  ירושלים ליאור אשטיבקר

 9האורן  יבנה אברהם אשטמקר

 244ת.ד.  כפר חב"ד מאיר אשכנזי

 34הרב מדר זכריה  רחובות ציון אשכנזי

 11/11הצבעוני  אשדוד ישראל אשלג

 , קרית שלום8  נילי  אביב-תל שמעון אשר

 4  שפירא )ב"ב(  תקוה-פתח אשר אשרי

 37920כפר פינס  כפר פינס יצחק באואר

 באנון

רפאל 
 דוד

 לאוואל קנדה

 ישיבת כרם ביבנה ד.נ. אבטח כרם ביבנה בנימין בארי

 5/14חרמון  בית שמש משה בארי

 new york 67-42burns st forest hills11375 ברוך בביב

 בגנו

 8נחל הירקון  רמת בית שמש דוד

 20ניסים גאון  אלעד ערן בגריש

 אברהם בדוס
מושב שדי 

 תרומות
  

 37ת. ד.  אבן יהודה אהרן בדיחי

 176, ת.ד. 19רח' צבר  נשר טוביה בהריר

 137/6לוטוס  מעלות תרשיתא אביאל בואהרון

 42רח' זוננפלד  ירושלים ציון בוארון

 גני אביב 16דירה  1סלוניקו  לוד משה בובי

 מרום הגליל מושב דלתון אפרים בובליל

 1בן גוריון  בני ברק צוריאל בובליל

 בובליל

רפאל 
 עמיחי

 ב'4גורדון  ירושלים

 123יבא רבי עק בני ברק שמעון בוגדרי

 13/13שלום בוניך  נתיבות יורם בוגדרי

 בוגנים

אברהם 
 ישעיהו

 22המאירי  אלעד
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 בוחבוט

משה 
 צבי

 38/3הרצוג  בני ברק

 12/10באר מים חיים  בני ברק יעקב בוחבוט

 ירושלים 8קויפמן  חבל מודיעין אהרון בוטבול

 20אביתר הכהן  באר שבע יוסף בוטבול

 10/2הרב ריינס  נתניה ברוך בוטביקה

  90נחמיה  ראשון לציון יקיר בוטה

 12בשן  רמת השרון יהודה בוטמן

 76הרצל  נהריה ישראל בוטמן

 אזור ז' 6/5ינאי  אשדוד גרשון בוטראשוילי

 11קהילות יעקב  פתח תקוה יהודה בוטרמן

 בומגרטן

יוסף 
 יצחק

 TAGLE 25204d c.p 1425 ארגנטינה

 12/2שלמה המלך  קרית גת נתנאל בוני

 1סמטת אז"ר  בני ברק ישראל בוסו

 49/3הקבלן  ירושלים שלמה בוסו

 113פתח תקוה  נתניה יחיאל בוסי

 12מבצע לוט  ערד רפאל בוסי

 אחיסמך חבל מודיעין מרדכי בוסקילא

 7/14רש"י  אופקים יעקב בוסקילה

 14ש"י עגנון  אשקלון מאיר בוסקילה

 30/8שמעיה  אלעד רונן בוסתן

 בוצחק
 7מושב מבטחים  מושב מבטחים שחר

 11/5רח' שלום בונייך  נתיבות חיים בוקובזה

 בוקיעט 

שלום 
 יעקב

 2/2חנה רובינא  חיפה

 1/6נתיבות שלום  מודיעין עלית צבי בוקשפן

 47  מזא"ה  אביב-תל צבי בורגן

 ישוב הושעיה הושעיה  חיים בורגנסקי

 9פתח תקוה  ירושלים מנחם בורשטיין

 5החורש  אלון שבות אמנון בזק

 4כפר תבור  נתניה בצלאל בזק

 2קורצ'ק  צפת חיים בזק

 44813    3רח' סימטת הארבל  אורנית שמעון בטיטו

 24/1הדגן  ן לציוןראשו אבישי בטשוילי

 ר. שלמה 76/11אברהם פטאל  ירושלים שלום ביבי

 42רח' יתיר  מיתר משה ביגל

 דוד ביגמן
קיבוץ מעלה 

 גלבוע
 קיבוץ מעלה גלבוע

 362/10האחד עשר  צפת משה ביטון

 ביטון
ישראל 
 מאיר

 15נורדאו  חדרה
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 ביטון
ישראל 

 יאיר
 7/2דובדבן  מגדל העמק

 8יהויכין  באר שבע אלעזר ביטון

 ד.נ. מרום גליל כפר בירייה אליהו ביטון

 61אדירים  אדירים דוד ביטון

 33/18אדמו"ר מבעלז  אשדוד יורם ביטון

 5רב חסידא  אשדוד שמעון ביטון

 א'214הנשיא  בית שמש שמעון ביטון

 382ת.ד.  15רח' רמב"ם  חדרה שמעון ביטון

 19220ד.נ. מגידו  מושב מלאה שמעון ביטון

 ביטון

שמעון 
 מאיר

 16/12האלה  לוד

 9/3בירק יהודית  רחובות ישראל ביינדמן

 34/20מיכאל חזני  באר שבע מזור ביינה

 66ת.ד.  קרית גת עופר ביליה

 4/3רח' גבעת שושנה  צפת מרדכי ביסטריצקי

 11/15איריס  קרים ים משה ביסטריצקי

 1וג האתר סביון שמואל ביסטריצקי

 רמת שלמה 71/1דרוק  ירושלים דוד בירדוגו

 בית אל
עמרם 
 מיכאל

 48השקדים  קרית טבעון

 7/2נחמיה תמרי  חולון משה ביתן

 86825מרכז ספיר ד.נ. ערבה תיכונה  ערבות הירדן משה בלוי

 קרית מלאכי 156/12חב"ד  בקעת הירדן יוסף בלוי

 2רח' הרב קוק  בני ברק פנחס בלום

 2נרקיס  בת ים חנניה בלומרט

 73/3הרב זיוון  ירושלים שמעון בלוקה

 12/21  דב פרומר  חיפה אברהם בלחסן

 4רח' אהרון אהרונסון  נתניה יצחק בלייכברד

   ירושלים מיכאל בלייכר

 12/10רחוב זריצקי  ירושלים מרדכי בלמס

 47הקבלן  ירושלים שמואל בלמס

 קיבוץ עין הנצי"ב קיבוץ עין הנצי"ב פנחס בלנק

 יהונתן בלס
חלמיש )נווה 

 צוף(
 7194500ד.נ מודיעין  4רח' חיטה 

 א', קרית שמואל 8/7דב פרומר  חיפה נתןיהו בלסן

 3אלישע  בני ברק צבי בלק

 6  יפה רום  ירושלים משה בן אבו

 6שדרות עוזיהו  אשדוד דניאל בן אבו

 79ירושלים רחוב  מעלות שלמה בן אליהו

 48/4רח' מנחם בגין  גדרה אלעד בן אליהו
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 30גלעד  אבני חפץ מנחם בן אריה

 57יפה נוף  צפת עידן בן גל

 3האורן  באר יעקב שמואל בן דוד

 בן דוד
 28/2החבצלת  מגדל העמק אשר

 21משעול נאות הכיכר  באר שבע אבישי בן דוד

 2משה שרת  קרית עקרון יוסף בן דוד

   בארות יצחק ירון בן דוד

 עין הנציב עמק המעיינות עמק המעינות יצחק בן דוד 

 רובע ז' 11/12מאיר בעל הנס  אשדוד פנחס בן הרוש

 14האגוז  אורנית ינאם בן הרוש

 202דרך יד לבנים  חיפה נתנאל בן הרוש

 4/9פלומניק  לוד דוד בן זזון

 1019/1רח' יוני נתניהו  קרית ארבע יוחנן בן זכאי

 12נחל מטע  בית שמש יאיר בן זקן

 נווה שאנן 67/3הגליל  חיפה אשר בן חיים

 30/5  המייסדים  אתא-קרית משה בן חיים

 136בן גוריון  רמת גן שמעון בן חיים

 רמות ב' 111/6אהרון אשכולי  ירושלים אליהו בן חמו

 435/10גילה  ירושלים אברהם בן חמו

 בן חמו

דוד 
 79350 33מושב עוצם  לכיש דרום דניאל

 באר טוביה   שלום בן חמו

   עזר שלמה בן חמו

 11שדרות לכיש  קרית גת שלמה בן חמו

 5ויסבורג  רחובות אביהוד בן יהודה

 4/1סימטת מנשה  רמת גן יצחק בן יוסף

 2/1ברק  אריאל אבנר בן יוסף

 5חתם סופר  בני ברק צבי בן יעקב

 20/5רשב"י  אשדוד שלמה בן לולו

 בן מאיר
יהושע 
 מאיר

 27הרב חיים ויטאל  ירושלים

 3מעלה האשלים  מכמורת נתנאל בן מעש

 קיבוץ בית רימון בית רימון רן בן משה

 נוף -הר 4שאולזון  ירושלים גדעון בן משה 

 171שילה  שילה אלחנן בן נון

 שריגים מטה יהודה אביתר בן נון

 גורן  מושב גורן יורם בן סעדון

 9אורנים  רכסים אהרון בן סעדון

 22/13  השופטים  גת-קרית שמעון בן עבו

 שלמה בן עזרא
 -מבשרת
 ירושלים

 ירושלים 27/16האדמו"ר מרוז'ין 

 15  אצ"ל  חיפה מרדכי בן עזרי

 44/7רחוב הששה עשר  ירושלים אלון בן עמי
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 בן עמרם
שי 

 רפאל
 56/10אגסי  ירושלים

   מטה יהודה יוסף בן פורת

 ד' 24הקונגרס הציוני  עפולה יצחק בן פזי

 8050660מיקוד  1397השקד  ירוחם אחיה בן פזי

 מצליח יואב מאיר בן שבת

 26  ארלוזורוב  חיפה שלמה בן שושן

 007ת"ד  17רח' המוריה  נווה דניאל מתניה בן שחר

 פסגת זאב 17/6הרב חיים לסקוב  ירושלים אברהם בן שיטרית 

 , קייפ טאון18רח' קיי אפאל  דרום אפריקה דוד בן שלוש

 אלעזר בן שלמה
מודיעין מכבים 

 רעות
 21/3רח' נפתלי 

 אלעזר בן שלמה
מודיעין מכבים 

 21נפתלי  רעות

 44861 49הכרמל  אבני חוץ אליקים בן שלמה

 34 שעלבים זכריה בן שלמה

 9אלישע  בני ברק נסים בן שמעון

 13דבורה הנביאה  בני ברק שלמה בן שמעון

 101נחליאל  יישוב נחליאל משה בנבנישתי 

 בני דרום ד.נ. אבטח מ.א. ברנר עמיהוד בניה

 9051602  2/1רח' הרב יצחק ארירלי  ביתר עילית יעקב בניזרי

 Panama city יוסף בניטה 
 100rook hill dr #103 panama city 

beach florida 32407 

 9040700ד.נ. הר חברון  עתניאל שלמה בנימין

 נוף איילון יואב גדעון בנימין

 3רמב"ם  40800אלעד  מנחם בנימין

 9התעוררות התשובה  ביתר עילית דוד בנינו

 יהודה הלוי עפולה ראובן בנינו

 כפר רוזנואלד זרעית שלום בניסטי

 נוה דניאל, גוש עציון 141ת.ד.  נוה דניאל דוד בס

 יציץ יואב שלמה בסו

  4/20רח' הרב יעקב לנדא  בני ברק יחיאל בסיס

 33שילה  ראש העין עזריה בסיס

 13הרב זמבה   נתניה אור בעדש

 ד.נ. נגב מושב פטיש רחמים בעל הנס

 34רח' שבי ציון  רמת השרון בניהו בצלאלי

 21שד"ל  ירושלים יצחק בצרי

 הר נוף 12שאולזון  ירושלים עזרא בצרי

 16/6גורדון  קרית יערים דב בקשט

 6/4שיזף  ערד אלעזר בקשי

 13ברגמן אליעזר  ירושלים אליהו בקשי דורון

 73/3ויצמן  תל אביב עמנואל בר
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 בר
קלמן 
 14דוב הוז  נתניה מאיר

 60  לוחמי גליפולי  אביב-תל משה בר

 הר נוף 12/5שאולזון  ירושלים מרדכי בר אור

 7  מורדי הגיטאות  רחובות נפתלי בר אילן

 חספין רמת הגולן טוביה בר אילן 

 בר גיורא
חגי 
 פנחס

 22הגולן  בית שמש

 12התשעים ושלוש  פתח תקוה ליאור בר דע

 35רח' רובין  תל אביב יפו יצחק בר זאב

   מטה יהודה בנימין בר זוהר

 בר חן 
שמעון 
 מאיר

 ברצלונה 
 CARER DE CAPELLANS 2. 4-2 

08002 BARCELONA 

 16רח' הקתרוס  מעלה אדומים שמעון בר נוי

 12/4התשעים ושלוש  פתח תקוה איתיאל בר ניצן

 16/15רח' ההעברה  ירושלים בן ציון בר שלום

 7/6ישראל בן זאב  ירושלים אורן בר שלום

 9הרב זולטי  ירושלים אליהו בר שלום

 9הרב ז'ולטי  ירושלים אליהו בר שלום

 3/7אנדרסן  תל אביב עזרא בר שלום

 2השריג  כרמי צור יוסף בר ששת

 2/15רב חיסדא  אשדוד חיים בר ששת

 5/7אהרונסון  בני ברק יאיר בראון

 20רבבות אפרים  קדומים ניצן בראונר

 1כצנלסון  קרית אתא עופר ברבי

 26כפר חב"ד  כפר חב"ד שמעון ברגמן

 32הרב יצחק ניסים  ירושלים משה ברגמן

 80  סלנט  תקוה-פתח שלום ברגר

 ברדה

אלכסנד
 רוסיה רוסיה ר

 984/27  תשי"ג  מגדל העמק יהודה ברדוגו

 13/6הסוכנות היהודית  אור יהודה יעקב ברהום

 76/1פנחס רוזן  תל אביב מנחם ברוד

 כרמי יוסף יואב אליעזר ברוד

 7/2זלמן שז"ר  נתניה שניאור ברוד

 3ת.ד.  12רח' הדרום  סביון דוד ברודמן

 ברוידא
משה 
 אהרון

 11  כ"ג יורדי הסירה  גבעתיים

 51/5שאול המלך  תל אביב בכור ברוך

 ב' 11הגפן  ניצן שאול ברוכי

 434, ת.ד. 5זגגי  צפת בניהו ברונר

 15/9בורוכוב  רעננה אביגדור ברונר

 15תל אביב  נס ציונה אהרון ברוקלין
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 67/1מצפה נבו  אדומים מעלה אברהם ברוש

 מרכז מסחרי חדש גני תקוה יחיאל ברזילי

 123רח' הרב שלום שבזי  ראש העין אסף ברזילי

 ברטוב
נועם 
 יצחק

 19305וריה, ד"נ יזרעאל, מיקוד מושב בלפ עמק יזראל

 יואב ברי
-פרדס חנה

 כרכור
 8הדקלים 

 24המעפילים  בת ים  אברהם ברידס

 הר נוף 26אגסי  ירושלים יהודה בריטקופף

 27/6טרומפלדור  פתח תקוה חיים דב בריסק

 טלמון מטה בנימין רחמים ברכיהו

 28/8רח' הרב ינאי  אשדוד שבתאי ברלב

 101הרי יהודה  נוה דניאל דרור ברמה

 13חזו"א  ז"י דוד ברנד

 19יהודה הלוי  בני ברק נחום ברנהולץ

 76/2הרצל  נהריה נחום ברנסון

 6/4מבוא הגבים  מעלה אדומים שמעון ברק

 110/20אהרון אשכולי  ירושלים אליהו ברקאי

 12ערבי נחל  תל אביב עקיבא ברקאי

 11הרצל  רעננה אהרן ברקוביץ

 5בן צבי  פתח תקוה חיים ברקוביץ

 27מרים הנביאה  בית שמש דב ברקוביץ

 ברקוביץ'

עוזיאל 
 8/25הפלמ"ח  אשדוד משה

 1163/5חב"ד  קרית מלאכי אהרון ברקולין

 6טביב  נתניה עמנואל בשארי

 גבעת אולגה 2מבצע קדש  חדרה אפרים ג'אמי

 7060/2חבצלת  אילת מנחם ג'יבלי

 29/5ישמח ישראל  ביתר עילית בנימין ג'ייקוב

 ג'ייקובס
ירוחם 
פישל 
 הלוי

 316כפר חב"ד ת.ד.  כפר חב"ד

 18שבעת המינים  מרכז שפירא יהודה ג'יסון

 2576ת.ד.  40600תל מונד  גבריאל ג'ראפי

 10הדס  נתניה ציון ג'רבי

 3נגר יצחק  הרצליה יחיאל ג'רפי

גאגולאשווי
 לי

 34/3  שדרות עוזיהו  אשדוד יעקב

 גאופטמן
אברהם 

 צבי
 10/2מאיר שמואל  ירושלים

 1דירה  61השקמה  חדרה שמעון גבאי
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 8איינשטין  עפולה אשר גבאי

  11/7שד' החושן  ציון-מבשרת דניאל גבאי

 37עזרא  בני ברק משה גבאי

 174שד' בן גוריון  אור עקיבא משה גבאי

 18/1אלי כהן  קדימה צורן שמעון גבאי

 44הקוממיות  קרני שומרון שלמה גבאי

 30880בית צבי סיטרון מיקוד  חוף הכרמל אריאל.מ גבאי

 64חוסן  חוסן שמעון גבאי

 770כפר גידעון  עמק יזרעאל אליעזר גבירץ

 2/9רח' לאה גולדברג  לוד אליהו גבסו

 גבעת שאול 20/31קהתי  ירושלים משה גברא

 גדרות   יחיאל גברא

  1/7כי"ח  טבריה יניב גבריאל

 מטה בנימין   מאיר גבריאל

 15הרב בוזגלו דוד  אשדוד דוד גבריאלי

 32חרמון רח' טל  קדומים אביעד גדות

 25חיל רגלים )נווה חוף(  לציון-ראשון אליהו גדליה

 14שפירא  בני ברק דוד גהרי

 גוגיג
אברהם 

 דוד
  15רח' מסריק  נתניה

 האדמור האמצעי לוד שי גודי

 6אביגדורי  ירושלים דניאל גודיס

 12/7רבי מאיר  אלעד שי גוזלן

 שדה צבי מרחבים גד גוזלן

 8רח' אביר יעקב  ירושלים אלדד גוטל

 18רח' חיים ויטל  ירושלים נריה גוטל

 25ירושלים  צפת נחום גוטרמן

 17משעול האשכולית  קרית גת שמעון גויטע

 9246106 7/3נרקיס  ירושלים ישראל גולדברג

 גולדברג
יניב 
 שמעון

 44מסקין  פתח תקווה

 גולדברג
זלמן 
 נחמיה

 12/10אלקנה  ירושלים

 25/113סנהדריה מורחבת  ירושלים יוסף גולדברג

 71935ישוב דולב מיקוד  מ.א. מטה בנימין ערן גולדווסר

 254שבי שומרון    מאיר גולדמינץ

 אדומיםכפר  מטה בנימין גבריאל גולדמן

 6גפן  כפר ורדים שלמה גולדפרב

 14הגר"א  רחובות מרדכי גולדרייך

 ישוב אספר גוש עציון ישראל גולדשטיין

 11ההתנחלות  קרני שומרון דב גולדשטיין

 17ריינס  פתח תקווה מרדכי גולדשטיין

 28נצח ירושלים  אפרת שמעון גולן
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 ז בית יוסף יוסף גולן

 87ד.נ מודיעין  מתתיהו שמעון גונן

 2/12הרדוף רמת אפעל  רמת גן לוי יצחק גופין

 מרדכי גור
כוכב  -תל ציון

 53/1אהבת ישראל  יעקב

 10/5תל אביב  נס ציונה אחירם גור אריה

 3אשתאול  חולון דוד גור אריה

 9בר כוכבא  חולון יוחנן גור אריה

 21דקר  הרצליה הראל גורדון

 גורטלר
נחום 
 שמואל

 10עזרא  רחובות

 גורי
שניאור 

 זלמן
 מושב אביטל תענך המזרחי

 17/1רב חיסדא  אשדוד שמואל גורן

 2לורנס קליין  ראשון לציון אריאל גורן

 גז
הלל 
 מנחם

 14/1בנימין  רחובות

 4/5הרדוף  רמלה זוהר גטהון

 4/5הרדוף  רמלה זוהר גטהון

 26/10הנרקיסים  רכסים יוסף גיגי

 כפר פינס כפר פינס שמעון גיטלר

 62רח' אצ"ל  רמת גן יצחק גילברג

 גינזבורג

שלום 
יהודה 

 ליב
 63רח' טשרניחובסקי  חיפה

 8496500מיקוד  1יערה  ישוב עומר יוסף גינזבורג

 אברהם גיסר
 -מטה בנימין

 עפרה
 4הגפן 

 233כפר חב"ד שכונים  כפר חב"ד משה גלבשטיין

 גלדציילר
יוסף 
 יצחק

 2שער הגולן  גבעת אלה

 10שיכון חב"ד  לוד יעקב גלוברמן

 גלוכובסקי
חיים 
 אליהו

 24/8יחזקאל הנביא  בית שמש

 12  ההגנה  רחובות מנחם גלוכובסקי

 /א'57  דרך צרפת  חיפה נפתלי גלזר

 22/8עמק ברכה  תל אביב אשר גליס

 90638מעלה אפרים ד.נ. מזרח בנימין  בקעת הירדן מנחם גליצנשטיין

 45808צור יצחק  6דירה  8נחל ערוגות  צור יצחק שמואל גליצנשטיין

 17/7אונקלוס   תל אביב שלום גליצנשטיין

 21רח' זנגויל  ירושלים שלמה גליק

 גליק
ישעיהו 
 יהודה

 בית אל ד.נ. מזרח בנימין  
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 18/6הרב צבי יהודה  ירושלים ישראל גליקמן

 8שלום סיון  ירושלים אפרים גליקסברג

 26רח' יוסף בן צבי  גבעתיים יוסף גליקסברג

 3  המרי  גבעתיים איתיאל גליקסברג

 גלסר
גבריאל 

 מאיר
 6רזיאל  רמת גן

   קיבוץ לביא יהודה גלעד

 נריה ד.נ מודעין טלמון גיל גלעד

   אשקלון משה גלעד

 תפרח מרחבים שמואל גלעד

 8דרך בית הדין  לוד בועז גלעדי

 גמזו
יצחק 
 שמואל

 26השילוח  חיפה

 86רח' התאנה  מושב נוחם נחום גמליאל

 10מנוחה ונחלה רח'  רחובות יהודה גמליאל

 54ברנר  הרצליה מאיר גמליאל

 7קדמן  חולון אורי גמסון

 44839רבבה  שומרון אוריאל גנזל

 16  החשמונאים  אביב-תל יוסף גערליצקי

 22רחוב מיכאל נאמן  תל אביב מנחם גערליצקי

 31רח' חוני המעגל  אלעד משה גפני

 8קורנית  מעלות דן צמח גץ

 6ענתות  ירושלים דניאל גראבסקי

 ארמון הנציב תלפ"ז 18/2קשאני  אליעזר ירושלים אריה גרביאן 

 459לוי יצחק  כפר חב"ד שלמה גרברצ'יק

 6אברהם שפירא  נתניה יעקב גרוס

 17שבעת המינים  מרכז שפירא חגי גרוס

   קרני שומרון טוביה גרוסמן

 גרוסמן
יצחק 

 דוד
 18ת.ד.  1רח' הזית  מגדל העמק

 גרוסמן
שלמה 
 זלמן 

 אלעד  

 א7מסדה  פתח תקווה שאולי גריב

 אורי גרילוס
-קרית יערים
 1/1ן הרימו טלזסטון

 95ירדן  נחלים נעם גרינבלט

 4רח' גיבורי ישראל  בני ברק ישעיהו וולדגרינ

 מושב נחלים חבל מודיעין דוד גרינוולד

 38/7מסילת יוסף  מודיעין עלית אליעזר גרינוולד 

 19/10זית שמן  אפרת יהושע גרינשטיין

 14פרי מגדים  מעלה אדומים שמעון גרסון

   מושב לפידות אליהו גרציאני
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 4/3מנשה  מודיעין ערן דאום

 43כ"ח באייר  אלון שבות גדעון דאר

 8474892מיקוד:  37משעול הערבה  באר שבע שמואל דביר

 3סירקין  בני ברק משה דביר

 18עמק החולה  מודיעין חיים דברת

 מבוא חורון מטה בנימין יונה דברת

 66/5קהילות יעקב  בני ברק אוהד דדון

 70מושב אדרת  מושב אדרת משה דדון

 69רח' ברוש  מבשרת ציון כפיר דדון

 משעול האגור ניצן ב יעקב דדון

דה לה 
 פואנטה

 7אודם  מודיעין בנימין

 388/1שכ' נחלת הר חב"ד  קרית מלאכי אליהו דהאן

 8/7אורח חיים  מודיעין עילית אברהם דהאן

 11/1האורן  עכו דוד דהאן

 46  מ. נחשון  שבע-באר יוסף דהאן

 דהאן
ראובן 
 מרדכי

 22בעל שם טוב  בני ברק

 50/15שאולזון  ירושלים עמרם דהן

 מושב אבן מנחם גליל מערבי משה דהן

 35נוטמן  רחובות דוד דהן

 24/1נחל דולב  בית שמש שרגא דהן

 205מושב יושיביה  ד.נ. הנגב אברהם דהן

 14/8חנה סנש  אשדוד יואל דהן

   בית עזרא דוד דהן

 19האדמו"ר מבעלז  אשדוד יגאל דהן

 16/1רח' דוד אלעזר  באר שבע יצחק דהן

 פדויים מושב פדויים יחיאל דהרי

 16המורים  פתח תקוה יוסף דואני

 דוברבסקי
מרדכי 

 צבי
 25/6רמב"ם  ראשון לציון

 48/7ההגנה  רחובות ראובן דוד

 14המעלה  פרדס חנה עודד דוד

 חלץ חוף אשקלון שמואל דוד

 7ברכאן  עפולה שמואל דוד

 10הברוש  דימונה יעקב דודי

 יצהר שומרון דוד דודקביץ

 22/10רבקה  בקעה ירושלים איתמר דוויק הכהן

 120מעלה גיא אוני  ראש פינה אברהם דוידוביץ

 1  אברהם שפירא  נתניה משה דויטש

 בני ברק 7אונקלוס  טירת יהודה ישעיהו דויטש

 ה' 25השחף  בית רבן דניאל דויטש
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 10השלשה  בני ברק דב דומב

 16/4הרב מימון  ירושלים יונתן דון יחיא

 א' 37גלבוע  חיפה אלעד דוקוב

 א' 8בן נריה  בני ברק שלמה דוקמן

 90916נוקדים  נוקדים ירון דורני

 7הנדיב  הרצליה אפרים דור

 13חי טייב  ירושלים בנימין דותן

 עין כרם  ירושלים שלמה דחבש

 אטליה רומא שמואל די סיניי

 שלמה דידי
מועצה אזורית 

עמק ירדן 
15132 

 מועצה דתית כנרות

 ד.נ הנגב 139מושב שרשרת  מושב שרשרת  יוסף דידי

 7/8חצב  רכסים חיים דיין

 רמת שלמה 7/9קהילות יעקב  ירושלים אליהו דיין

 5החיד"א  ירושלים אברהם דיין

 21המ"ג  ירושלים שבתי דיין

 25/7ריינס הרב  נתניה בועז דיין

 629/1איחוד העם  אור עקיבא יוסף דיין

 3דולפין  חולון יצחק דיין

 11ת.ד.  דימונה שלום דיין

 דיסקין
שלמה 

 חיים
 34/2הציונית  קרית אתא

 552ת.ד.  1תורה מציון  כוכב יעקב יצחק דיעי

 17/30מרק לברי  חיפה אלחנן דיעי

 35/7עזרא  רחובות עוזיאל דיעי

 א' 15הרב עזיזי דיעי  חצור הגלילית מרדכי דיעי

 תרום מטה יהודה אלעזר דמארי

 37  ויצמן  ים-בת שלום דמארי

 29שדרות ספיר  טבריה שאול דמרי

  12הרימון  בית אל יהודה דנה 

 א' 6יהודית  ירושלים יצחק דניאל

 31/8פינסקר  קרית אתא אליהו דניאל

 הרב שמידמן יצחק בני ברק מאיר דניאל

 דנינו
שלמה 
 אפרים

 ד.נ. גליל מערבי מושב יערה

 121שד' המגינים  חיפה ניסים דנינו

 5/6התמר  מגדל העמק גדי דסה

   אשקלון אוריון דעי

 17  הצאלים  יקנעם נועם דקל

 50מוקסי פנחס  רחובות שרון דקל נחשוני
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 7/5שאול המלך  כפר סבא שלמה דרהין

 גבעת שאול 7/7קהתי  ירושלים אברהם דרוק

 דרוק
ישראל 

 חיים
 4רח' יגאל  בני ברק

 90408ד.נ. הר חברון  טנא עומרים יוסף דרוק

 5התקוה  קרני שומרון נחום דרוקמן

 דרוקמן
דוד 
 מאיר

 37קק"ל  קרית מוצקין

 65הפרחים  כרמיאל דוד דרור

 585ת.ד.  7רח' הירדן  קרית שמונה צפניה דרורי

 76ת.ד.  אלון שבות יאיר דרייפוס

 דרייפוס
יוסף 
 יצחק

 גנות הדר 4רח' הלילך  גנות הדר

 12/10רח' נחל מטע  בית שמש דניאל דרייר

 ב' 23רח' הרב מלצר  בני ברק מאיר דרעי

 40ש. עגנון  בת ים דוד דרעי

 דרעי
ישראל 
 שלום

   גבע כרמל

 90631בית אל מיקוד:  2קטלב  בית אל אברהם  דרעי

 דרעי
אברהם 

 מתן
 22/8הרב פנחס קהתי  ירושלים

 22/5רב יהודה הנשיא  אשדוד אברהם דרעי

 דרעי
דוד 
 רפאל

 22/11 בן קיסמא בית שמש

 8עומרי  באר שבע יהודה דרעי

 שוקדה עזתה ראובן דרעי

 ש. ה' 25משעול מעלה העקרבים  באר שבע אהרן דרשביץ

 7/2קק"ל  קריית אונו חיים דרשן

 13מושב זוהר  זוהר דוד דרשן

 5/3  גיבורי ישראל  סבא-כפר מרדכי דשא

 16טרומפלדור  בית דגן יחיאל הבה

 הבלין
יוסף 
 יצחק

 16/2האדמו"ר מלובביץ'  ירושלים

 126סנהדריה המורחבת  ירושלים חיים הבלין

 46, ת.ד. 11רח' שדרות לכיש  קרית גת משה הבלין

 3  אליעזר נתיב  חיפה אליעזר הגר

   חיפה יעקב הגר

 10מרגולין  רחובות יצחק הגרי

 2נחל עמרם  אילת יאיר הדאיה

 409/4אילת  אילת משה הדאיה

 19/11ח הפלמ" תל אביב יוסף הדנה

 6/27אדלזון אברהם  ירושלים יצחק הדר 

 בנימין הולצמן
קבוץ מעלה 

 גלבוע
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 46אשכול  הוד השרון שמואל הולשטיין

 73122מבוא מודיעים  חבל מודיעין יקותיאל הופמן

 63  הבנים  הרצליה דוד הורדן

 34נחל חבר  מודיעין  מאיר הורדן

 12אבטליון בני ברק אריה הורוביץ

 49סורוצקין  ירושלים נפתלי הורוביץ

 24גבעת שאול  ירושלים יוסף הייזלר

 125סנהדריה מורחבת  ירושלים נח הייזלר

 היימן
פנחס 
 צוריאל

 6רחוב מגדל דוד  אלקנה

 51  מגדיאל  השרון-הוד ראובן הילר

  4ברבור  העין-ראש יחיאל הינדי

 הישריק
אליהו 
 רפאל

 13ברגמן  ירושלים

 הכהן
נתנאל 
 יהודה

 126ת.ד    4קול צופייך  קדומים

 90407מיקוד  88עתניאל  עתניאל אורי הכהן

 54אבן שמואל  אבן שמואל שלום הכהן

 158רח' הסיגלית  בני ראם איתן הכהן

 ישיבת בית שמואל חדרה אלישיב הכהן

 הכהן
יעקב 

 דוד
 34דרך הגנים  כפר שמריהו

 90407ד.נ. הר חברון  עתניאל ראם הכהן

 9610819מיקוד  32/3הלוי אליעזר  ירושלים יעקב קרנר -הכהן

הכהן 
 עראקי

  44רח' שיבת ציון  ראשון לציון יוסף 

 ב' 4שמעוני  רחובות שמחה הכהן קוק

 הכט
שניאור 

 זלמן
 46/1נחל צבי  מגדל העמק

 409/4אילת  אילת יוסף הכט

 6רח' גרוטו אלכסנדר  פתח תקוה שלמה הכט

 44/10פנקס  תל אביב מנחם הכט 

הלברשטא
 ם

 8  סעדיה הגאון  נתניה צבי

 8הגבורה  קרני שומרון יצחק הלוי

  3מקליס  פתח תקוה מיכה הלוי

 555שכונת רימון  מעלה מכמש אחיקם הלוי

 16עמרם גאון  ירושלים ראובן הלוי

 6טרפון  בני ברק אבירן הלוי

 33דולב  אשקלון אליהו הלוי

 2דוד אלעזר  רחובות נחמיה הלוי )כועי(

 הלל
שי 

 ישראל
  24רח' הנוטר  רחובות
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 81דירה  3מונבז  ירושלים ףיוס הלל

 בן שמן חבל מודיעין רחמים הלל

  45הצפורן  ירושלים אליעזר הללה

 25227דואר שבי ציון  שבי ציון יהושע הלמן

 הלפרין
שניאור 

 זלמן
 192התאנה  בית הלל

 הלפרין
יחיאל 
 מאיר

 6שמואל הנגיד  חולון

 25האילן  אשקלון אפרים הלפרין

 הלפרין
ישראל 

 יצחק
 748ת.ד.  כפר חב"ד

 6  ההגנה  ירושלים מיכאל הלפרין

 הנדל הכהן
ישראל 

 יוסף
 1חב"ד  מגדל העמק

 7הרב הרצוג  רמלה אריה הנדלר

 ד.נ. מזרח בנימין 420פסגות  פסגות אביגדור הנמן

 6רח' ונגרובר  פתח תקוה משה הר נוי

 19סם דליה  נס ציונה שגיא הר שפר

   רמת רחל יוסף הראל

 3/11  תל חי  סבא-כפר אברהם הרוניין

 8/2ברגמן ירושלים אברהם הרוש

 305ת.ד.  כפר חב"ד שניאור הרוש

 גני יוחנן יואב יהודה הרוש

 34מורגנטאו הנרי  ירושלים דוד הריסון

 גילה 6מבוא קידה  ירושלים אסף הרנוי

  8מוריה  נוף איילון יצחק הרפז

 33אור עולם  פדואל ביצ הרץ

 14תורה מציון  ירושלים חיים הרצברג

 הרצל

שלום 
 239הפרח בגני  חד נס דובער

 הרצל
מנחם 
 מנדל

 מושב ארבל גליל תחתון

 590ככר דקל, ת.ד.  נצרת עילית ישעיהו הרצל

 מיכאל הרשקוביץ
ישוב נריה 

)טלמון צפון( ד.נ. 
 71937מודיעין 

 82רחוב הגפן 

 111רח' אלברט איינשטיין  חיפה דניאל הרשקוביץ

 336קיבוץ גלויות  אופקים ישראל הרשקוביץ

 20חנה רובינא  פתח תקוה אבנר הרשקוביץ

 1292000 חיספין יהושע הרשקוביץ

 43שדה דוד  שדה דוד ניסים ואזנה

 35האלה  שלומי משה והב

 34חיל הים  נתיבות ראובן וובשת
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 ווייס
אליעזר 
 שמחה

 38955כפר הרא"ה  עמק חפר

 וולוסוב
יוסף 
 יצחק

 452ת.ד.  11הלילך  רמת ישי

 ווליצקי
יוסף 
 ברוך

 1/13שבטי ישראל  בית שמש

 375הדס  עדי אברהם וולף

 20/7נורדאו  נתניה מנחם וולפא

 וולפא
יהודה 

 דוד
 13רח' דרור  ראשון לציון

 9  חי -תל חיפה גבריאל וולקוביץ

 כפר ברוך עמק יזרעאל אריה וועג

 רובע היהודי 29חבד  ירושלים ברוך וידר

 26התקופה  ירושלים שאול וידר

 6/7  יעקב אבינו  שבע-באר יצחק וידר

 9/4הח"ץ  חיפה שלמה ויזגאן

 מושב אמציה אמציה נח ויזונסקי

 ויזנר
יהודה 
 יקותיאל

 א' 6לח"י  רחובות

 מושב כפר ברוך   אריה וייג

 10932שדמות מחולה  בקעת הירדן אליעזר וייל

 4  דברי חיים  ירושלים דב וייס

 7הזמיר  אלעד יעקב וייס

 18לוי אשכול  גבעת שמואל ישראל וייס

 בני דרום חבל יבנה שלמה וייס

 וייסברג
משה 
 טוביה

 13/10רח' הר"ן  ביתר

 18רש"י  קריית שמונה חיים וייסברג

 4/4רח' חפץ חיים  ביתר עילית שמואל וייספיש

  7/11ז'בוטינסקי   יבנה אורי וילהלם

 בקעה 2מרים החשמונאית  ירושלים שלמה וילק

   אלון מנחם וינברג

 18רקפת  מעלות מנשה וינר

 18/12אשכנזי  יהוד מונסון שמעון וינר

   רחובות דניאל ויצמן

   אלונה מרדכי ויצמן

 29  בורוכוב  עפולה שלמה ויצמן

 פסגות פסגות יוסף ויצן

 58הגליל  חיפה חגי ולוסקי

 12917ד.נ. רמת הגולן  רמת מגשימים יהושע ון דייק
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 וסרמן
אהרון 

 יוסף
 רמות 10תיאודור לביא  ירושלים

 ועקנין
אביחי 
 שלמה 

   מושב אביבים

 21/4טבור הארץ  טבריה אברהם ועקנין

 8הרב אונטרמן  באר שבע מרדכי ועקנין

 ועקנין
דוד 
 חנניה

   מנחמיה

 337ת. ד.  126/3מעלה הבנים  מעלות יצחק ועקנין

 24/6ויצמן  נתיבות מאיר ועקנין

 16אורנים  יקנעם מיכאל ועקנין

 5  ורנר  טבריה מנשה ועקנין

 33הכרמל  קרית גת משה ועקנין

 83ישעי  מושב ישעי דוד וקחי

 2/12שמעיה  אלעד יעקב וקנין

 וקנין
חננאל 
 יצחק

 12טבריה  בני ברק

 וקנין

איתן 
 50הרב שלמה אלקבץ  ירושלים שלמה

 62מושב מלאה  תענך צחיאל וקנין

 26  לבונטין  נתניה חיים וקנין

 16/8  צמח צדק  לוד נפתלי וקנין

 וקנין
שמעון 
 אליהו

 13823מושב דישון  מושב דישון

 וקסלר
משה 

 צבי
 3קרן היסוד  גבעת שמואל

 53/6נחל דולב  בית שמש ניר ורגון

 513ת.ד.  בית אל אמיר ורד

 90938 ראש צורים מרדכי ורדי

 382ת.ד.  15רח' רמב"ם  חדרה דוד ורנר

 17משעול דרבן  באר שבע משה ז'אן

 43רחוב אברמסקי  בני ברק משה זאבי

 12/2  דוד ברכאן  עפולה בנימין זאודה

 זאודו
אברהם 

 אמיר
 22רבי ינאי  בית שמש

 12/3דקל  אביב-תל משה זבולון

 4רח' יעקב דרויאן  רחובות יצחק זגאיי

   אלעד אשר זגדון

 אליהו זגורי
בני ברק/ מושב 

 ב' 19הרצוג  נטעים גן רוה

 זגורי
אליהו 
 אלירן

 ב' / מושב נטעים 19הרצוג  בני ברק/ גן רווה

 תירוש מטה יהודה נסים זגורי

 250/8הזית  עתלית אלירן זוהר 

 זוזוט
אמיר 
 שמעון

 35השח"ף  יד בנימין
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 מחסיה מטה יהודה יוסף זוזות

 17  שד' רוטשילד  חיפה נחום זוין

 12רח' הגפן  רכסים יעקב זוננפלד

 בית וגן 13החיד"א  ירושלים רחמים זיאת קצין

 14995מושב כלנית ד.נ. טבריה  מושב כלנית משה זיגדון

 86כצנלסון  הרצליה דורון זיידי הלוי

 זייני
אליהו 
 רחמים

 6רות הכהן  חיפה

 13משה חיים שפירא  אשדוד יוסף זייני

 33  בר גיורא  חיפה יוסף זילברפרב

 זינגר
יצחק 
 פסח

 5סורוצקין  ירושלים

 9/3רח' חזון  ביתר עלית יצחק זינו

 16הדקל  גמזו אפרים זיק

 26/6החוזה מלובלין  ביתר עילית ראובן זכאים 

 זכרי

נסים 
 18רחוב משקלוב  ירושלים פראנק

 8מהריקא  ראש העין מנשה זכריה

 51480מיקוד  9גרשטנקורן  בני ברק שלום זכריהו

 18שמאי  אלעד שלמה זליכה

 7680400מזכרת בתיה  380ת.ד.  מזכרת בתיה אפרים זלמנוביץ

 10/1משכן שילה  ירושלים יוסף זלמנוביץ

 זלץ

חיים 
 30רחוב הנשיא  מודיעין עילית יוסף

 52כץ  פתח תקוה נח זלצר

 45יישוב בורגתה הברוש  יישוב בורגתה חיים זמיר

 16/1דב הוז  נתניה יעקב זמיר

 30080שדה יעקב  עמק יזרעאל מרדכי זמיר

  10גמליאל  בני ברק אשר זמל

 זמל
חיים 
 יהושע

 9  לייב יפה  ירושלים

 זמרת
ישראל 
 מאיר

 19ברויאר  בני ברק

 ישיבת בנ"ע כפר הרוא"ה איתן בר-זן

 זנד
יהושע 

 זאב
 18בילו  פתח תקוה

 19  החשמונאים  אביב-תל משה זנדר

 75אבן שמואל,  אבן שמואל דוד זנו

   מושב שלוה דוד זנו

 17דוד מחלוף  בני ברק אשר זנזורי 

 38הפלמ"ח  תל אביב שלמה זעפראני

 25אליעזר הלוי  ירושלים שמואל זעפרני
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 46הרב עוזיאל  ירושלים יצחק זר

 זרביב
אברהם 

 דב
 22יהודה המכבי  בית אל

 3הראובני  ירושלים עמנואל זרביב

 19הפורצים  חולון אברהם  זרגרי

 5חיזקיהו  קרית גת בנימין זרו

 זרקי
ראובן 
 אבא

 19/11מאנה  תל אביב

 5רח' חנקין  בני ברק ניסים חארר

 90622מיקוד  553לב בנים  כוכב יעקב יעקב חביב

 707/1יפה נוף  כוכב יעקב אבישי חבר טוב

 62/4  וולפסון  נהריה יהושע חברוני

 4/7אגסי  ירושלים יוסף חברוני

 5החיטה  מרכז שפירא שלום חבשוש

 20שאלתיאל  אפרת הלל חבשוש

 אשל הנשיא מרחבים יואב חג'בי

 חגיגי

אמנון 
 16הפלמח  תל אביב אהרן

 12/1קפריסין  באר שבע ישראל חדאד

 גבעולים עזתה יוסף חדאד

 25ברכיה  מושב ברכיה שאול חדאד

 9/10האדמו"ר מבעלזא  אשדוד אליאור חדד

 שכונה ט' 35/2יריחו  באר שבע דרור חדד

 חדד

צבי 
 3/17רח' ליבין  ראשל"צ מנדל

 ד"נ מודיעין צל נחליאל אוריאל חוברה

  839רשב"ם  בני ברק הרצל חודר

 11שדרות הרצל  טבריה מיכאל חודר

 חוטובלי

 אוסטריה-וינה יעקב
 

TEMPELGASSE 7. 
LILENBRUNNGASSE 18/1/17.   

 3/13רבינא  תל אביב אליהו חזות

 חזן
משה 
 נועם

 108שד' יוספטל  בת ים

 12/6צמח צדק   שיכון חב"ד  לוד אברהם חזן

 חזן
שמואל 
 61/9רמות פולין  ירושלים אברהם

 136/18רחוב יהודה קרני  ירושלים שלום חזן

 נוה יעקב 12/12שאדיקר נחום  ירושלים יאיר חזן

 1הסחלב  אשדוד אברהם חטואל

 69דביר  איתמר נתן חי

 25נוף איילון  נוף איילון אייל חיון
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 חיות
יוחנן 
 אהרן

 3099ת.ד.  51557מיקוד  5הרב שלמה כהן  בני ברק

 9ברויאר יצחק     שמואל חיות

 חייט
ישי 

 אסיס
 ג'  24לוטם  ביתר עילית

 10  רמב"ם חולון רבי חיים

 3דירה  19ר' שמעון בן שטח  אלעד הלל חיימוב

 8/8עין עופרים  מצפה רמון דוד חיימוב

 58  הרצוג רח' הרב  שדרות יהודה חיימוב

 23  רח' שד' חכמי ישראל אביב-תל יעקב חיימוב

 ג'  12רח' עזרא ונחמיה  פתח תקוה חנוך חיימוביץ

 8רח' ספיר  קדרון יהודה חייק

 39ששת הימים  ירושלים יצחק חייקה

 149/8רח' ביאליק  באר שבע יהודה חכים

 89הערבה  יקנעם עילית דוד חכם

 21  רח' הגדוד העברי   לציון-ראשון בן ציון חכמוב

 חלמיש
דוד 
 אריה

 30רח' הדלק  גבעת עדה

   תל אביב חנוך חלמיש

 13חפץ מרדכי  פתח תקוה ניר חמד

 6/9רח' רמז  קרית אתא שלום חמו

 4דירה  8אל נקווה  תל אביב משה חממי

 39בר אילן  בני ברק יוסף חממי

 106  ארלוזורוב  חולון אברהם חמרא

  20ורדימון  נתיבות בנימין חן

 17הזית  רמלה יוסף חן

 16/14האלה  חריש יוסף חן

 12וולפברג  חדרה חלפון חן סידה

 23גיבורי ישראל  בני ברק יוחאי חנאסב

 8המעוף  צפת טל חנן

 חנש 

מאור 
 ג' 12/8מרים מזרחי  רחובות משה

 42/2  אירוס הארגמן  נתניה דוד חפוטא

 44רח' גרונר  בני ברק חיים חפוטה

 ב' 28חנקין יהושע  עפולה ישראל חרזי

 36מעלה עמוס  גוש עציון זאב חרל"פ

 12רח' ניסנבוים  ירושלים אליהו חרל"פ

 חרר
יעקב 
 בצלאל

 7משעול תאנה  תל מונד

 טאוב

אור 
 21/4רח' האשל  רמת גן חיים

 Francois pellos 06000 nice   צרפת דניאל טבול

 פסגת זאב 149רחמלביץ  ירושלים דוד טבצ'ניק

 18הירשנברג  תל אביב אסף טבצ'ניק

 ב' 29הר הצופים  רחובות משה טברדוביץ
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 כפר חב"ד   דוב טברדוביץ

 9אבני נזר בני בקר דרור טבריה

 6202ת"ד  4שרי ישראל  ירושלים שמעיה טהבש

 14/1רוזנבלט  ירושלים אבישי רניטה

 10/3רבי עקיבא  ביתר עילית דוד טהרני

 3/7רח' האגוזים  קריית ים אליהו טובול

 68עזרא  בני ברק שלמה טובול

 , יישוב נטע7עין גדי  ישוב נטע אמיתי טובול

 13הר ציון  קריית שמונה אופיר טובול

 איתמר טובול
תל  -כוכב יעקב
 ציון

 58/3אהבת ישראל 

 56/4ההגנה  רחובות שלמה טובול

 38955כפר הרואה  עמק חפר חיים טובולסקי

 טוביאס
משה 
 מרדכי

 10רמז  קדימה

 32ת.ד.  13רח' צבי ישי  יהוד שלמה טובים

 93/6דרוק שלמה זלמן  ירושלים יצחק טובלי

 טוגרי 
אברהם 

 חיים
 19/4רח' אש הקודש  ביתר עילית

 14/8רבי מאיר  אלעד רחמים טוויג

 22  הסלע  עתלית יעקב טויב

 14/8קיפודן  מודיעין אליהו טויטו

 4/11שושנה  ירושלים אוריאל טויטו

 36/32רח' הציונות  אשדוד דוד טויטו

 3מבצע יואב  שדרות דרור טויל

 4רמת הגולן  אריאל ציון טויל

 31רח' לחי  ביאליקקרית  יוסף טולדאנו 

 7יעלים  גבעת זאב יוסף טולידאנו

 16לוי אשכול  טירת הכרמל ברוך טולידאנו

 26רח' קוטשר  ירושלים מרדכי טולידנו

 12  שמשון  חיפה שמואל טולידנו

 17  הרב קוק  לציון-ראשון שמואל טולידנו

 68הנביאים  ירושלים משה טופיק

 טורנהיים

דוד 
נתנאל 

 חיים
 1/5רח' צמח צדק  לוד

 טחובר

יאיר 
 ראובן

 א' 64בן פורת  אור יהודה

 22רח' הס  הרצליה נדב טייכמן

 7/2זליג בס  פתח תקוה נחמיה טיילור

 פרדסיה 7רח' נרקיס   פרדסיה מנשה טיירי

 5רוזובסקי  בני ברק עמוס טיירי
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 2  מהריקא  העין-ראש מנשה טיירי

 31דרך האבות  יד בנימין שמואל טל

 40/2הרב צבאן  נתיבות שמואל טליאס

 טנג'י 
אופיר 
 יהודה

 15/4המסילות  ראשון לציון

 4/10רח' הרדוף  רמלה אברהם טפירו

 35אחימעץ  אביב-תל עזרא טרב

 6מינץ  בני ברק ערן טרבולסי

 22/23רח' הכנסת  באר שבע אברהם טריקי

 יגודיוב
חיים 
 הכהן

 20/15זוננפלד  בני ברק

 ו' 14חפץ חיים  רעננה שבתי יגל

 ד.נ. לב השומרון איתמר אפרים ידידיה

 25בן ציון  ירושלים יגאל יהב

 6  הכנסת )רמת אליהו(  לציון-ראשון יעקב יהודא

 נווה יעקב 8דירה  12ר' נחום שאדיקר  ירושלים משה יום טוב

 ד.נ חוף עזה מורג מנשה יום טוב

 7רח' דניאל ליפשיץ  פתח תקוה משה יומטוביאן

 12יבנה  רמלה מיכאל יומטוביאן

 15  עזריאל  ירושלים ינון יונה

 יוסף
אלעד 
 שלמה

 147, ת.ד. 44857ד.נ. צפון השומרון, מיקוד  ענב

 1/9  קאליב  לציון-ראשון יגאל ףיוס

 מבצע קדש מבשרת אברהם יוסף

 31גולדה מאיר  קרית מלאכי אבשלום יוסף

 122ארלוזרוב  חולון אברהם יוסף

 יוסף
אייל 
 אריה

 22בעל התניא  בני ברק

 45  הקבלן  ירושלים דוד יוסף

 5אהליאב  ירושלים יצחק יוסף

 1/25  צמח צדק לוד ברוך יורקוביץ

 יזדי
הראל 
 אשר

 13חצב  רכסים

 32  באכר זאב  אביב-תל מאיר יזדי

 72/7רחמילביץ  ירושלים שמעון יחיאל

 69הרי יהודה  גני תקוה צדוק  ימיני

 30ת.ד.  9978400ישיבת שעלבים  ד.נ. שומרון מיכאל ימר

 80500מיקוד  13נחל יעלים  ירוחם יצחק ינאי

 5067ת.ד.  20400כפר חסידים  כפר חסידים שי  ינאי

 53השופר  פתח תקוה צבי יניר

 6  הכנסת  לציון-ראשון יהודה יעקב

 תעוז מטה יהודה יעקב יעקב

 8רח' הגאון מוילנא   ראשון לציון שלמה יעקובוביץ

 5דגל ראובן  פתח תקוה יצחק יעקובוביץ

 99784ד.נ. שמשון מיקוד  שעלבים שי יעקובוביץ
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 4קלישר  הרצליה יצחק יעקובוביץ

 16ת. ד.  באר יעקב אברהם יעקובזון

   מרחבים אליהו יעקובזון

  54/8רח' חי טייב  ירושלים יניב יעקובי

 נתניה דוד יעקובי גריה
 34רח' דברי חיים  42218מידוד  11530ת.ד.

 שכונת נוה שלום 

 16מלאכי  בני ברק אברהם יפה

 14/3ר' מאיר  אלעד עובדיה יפעי

 11קהילת ורשה  תל אביב ישראל יפרח

 יפרח
שמעון 
 שלום

 2/18הרדוף  רמלה

 ב' 28דוכיפת  נתניה שלמה יפרח

 60קלחים מרחבים אברהם יפרח

 יפרח
אשר 
 אסף

 118עין שריד  עין שריד

 528/4  קרית קמניץ  ירושלים דוד יפרח

 11אמרי בינה  ירושלים ישראל יפרח

 א'  69  כהנמן  בני ברק ישראל יפת

 62/12  חי טייב  ירושלים יוסף צבי יפת

 26  התבור  אביב-תל מרדכי יצהרי

 יצחק

דקר 
 65דוד בן גוריון  קרית מלאכי מרדכי

 110/20מאור חיים  צפת רונן יצחק

 13רח' מחרוזת  יפו -תל אביב אסי יצחקוב

 6א' דירה 13רח' מינץ  בני ברק גבריאל יצחקוב

 17רבי טרפון  נתניה עקיבא יצחקי

 45820מושב פורת  לב השרון מרדכי יצחקי

 11/2התור  אלעד רוני יצחקי

  168מושב משמרת ת.ד.  משמרת אלחנן יקונט

     אברהם יקותיאל

 178  שכ' חב"ד  מלאכי-קרית יהודה ירוסלבסקי

 55/9יהודה הנשיא  פתח תקוה דוד ירקוני

 414רחוב בן סרוק  ראשון לציון שאול ישועה 

 3רח' החרות  עכו יוסף ישר

 סוסיא ד.נ. הר חברון אברהם ישראל

 11/4י.ל. פרץ  רחובות ידידיה ישראלי

 73134 כפר האורנים יהודה ישרים

 פדואל שומרון מנשה יששכר

 א4/5בית שערים  ירושלים דניאל כאלב

 67650 20משה בריל  תל אביב אליהו כאלף

 6/13פלמח חדק  לוד אליהו כבדה

 16/14שלמה המלך  קרית גת עמיחי כהן
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 נריה כהן
ישיבת כרם 

 ביבנה
 79855יבנה ד.נ. ישיבת כרם ב

 שער הנגב שער הנגב ציון כהן

 כפר חנניה כפר חנניה נחשון כהן

 1/26שמואל הנביא  ירושלים יצחק כהן

 כהן
לאון 
 אלון

 א' 23ויצמן  בת ים

 28שפרינזק  אזור אברהם כהן

 4רב האי גאון  בני ברק גרשום כהן

  8חיד"א  בני ברק אהרן כהן

 2רח' מגיני צפת  צפת רפאל כהן

 17רח' יגאל ידין  עכו אברהם כהן

  31ת"ד  בת עין דניאל כהן

 נווה יעקב 4/7ניימן  ירושלים יצחק כהן

 23צפניה  ירושלים אורי כהן

 17מעלה החמישה  ראשון לציון אברהם כהן

 3/25  א.ס. לוי  רמלה אברהם כהן

 70700מיקוד:  17/5העצמאות  גדרה איתן כהן

 30השופטים  גן יבנה ציון כהן

 30הטייסים  אשקלון אופיר כהן

 ד.נ. נגב סנסנה יחזקאל כהן

 7הרב לוין מריש"א  בני ברק יצחק כהן

 כהן
דניאל 
 עזרא

 125וייצמן  כפר סבא

  34ת"ד  רמלה בנימין כהן

 באר גנים 19רח' הבציר  באר גנים בנימין כהן

 11/3טירת צבי  כפר סבא יניב כהן

 20הגבורה  קרני שומרון יהושע כהן

 5שבזי שלום  חדרה חגי כהן

   מורשת יצחק כהן

 96 בית מס' ישוב אבן שמואל מרדכי כהן

 4  גאולה  יבנה-גן דוד כהן

  12/1צמח צדק  לוד מרדכי כהן

 216נחל תרצה  יקיר אהרון כהן

 14 רח' יצחק משקה  רחובות צבי כהן

 38מצפה  חיפה אריה כהן

 כהן
משה 
 ישראל

 3דירה  8אברהם שפירא  נתניה

 יוגב כהן
הר ברכה 

 2/101שערי ברכה  שומרון

  4רח' רבי עקיבא  ביתר עילית יוסף דוד כהן

 2/1הרב ישעיהו מאיר  פתח תקוה שמואל כהן

 13/8נחלת שלמה  נתיבות משה כהן
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 כהן
יוסף 
 יצחק

 60840מיקוד:  829ת.ד.  כפר חב"ד

 126ת.ד.  17שפרינצק  אזור אלון כהן

 כהן
שניאור 

 זלמן
 17/3זאב פלק  ירושלים

 כהן

אברהם 
 6/9מבוא יסמין ירושלים משה

 81זבולון  אתא-קרית משה כהן

 3/13הלפיד  כפר סבא אלעד כהן

 5/3דב הוז  רחובות דרור כהן

  51/2רמב"ם  שדרות מרדכי כהן

 79רחוב פאטל    בועז כהן

 16רבנו פוליטי  ירושלים שמואל כהן

 כהן

שי 
 213/78דוד אלעזר  צפת שמעון

 3/2מוריה  באר שבע מנחם כהן

 3/2 מוריה באר שבע מנחם כהן

 כהן

גבריאל 
 97 מושב יד רמב"ם  שמעון

 372ת"ד  627/1רחוב חב"ד  נתיבות חיים כהן

 9יפה נוף  קרני שומרון ציון זיו כהן

 77  מזא"ה  אביב-תל אברהם כהן

 בית הגדי עזתה אהרון כהן

 נחל הבושר בית שמש אלעד כהן

 16רח' הרב שפירא  בני ברק אפרים כהן

 64ערבה  כרמיאל ברק כהן

 כהן
דגני 

 )אורגני(
 16/2חב"ד  ביתר עילית

 8  צבי יהודה  ים-בת דוד כהן

 5רח' דוסתאי  ירושלים דוד כהן

 85334 סנסנה חזי כהן

 40/3רופין  כפר סבא חיים כהן

 29  בן צבי  רמלה יוסף כהן

 2  נפתלי טור סיני  שבע-באר יורם כהן

 51  האורן  ציון-מבשרת יעקב כהן

 22סורוצקין  ירושלים יקותיאל כהן

 רמות 2אידלסון  ירושלים ירון כהן

 כהן
נתנאל 
 יהודה

 קול צופייך קדומים

 27הלח"י  נתיבות פנחס כהן

 44קויפמן  באר שבע שמעון כהן

 10האודן    ישראל כהן

 15/10דב הוז  חולון יצחק צמח-כהן

 כהן 
מאור 

 דוד
 38רח' הכרמל  רחובות

 79367מיקוד:  3כיסופים   בני דקלים שלמה כהן דוראס
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 110/6יהודה הנשיא  אלעד ברוך כהן צמח

 44830מיקוד  9392ת.ד.  שילה אבי כהנא

 כהנא
חיים 
 בצלאל

 43/8האיילות  גבעת זאב

 נתניה 26הולנד  לב השרון פנחס כובאני

 52  הגדוד העברי  נתניה אבנר כובאני

 2044ת.ד.  כפר חב"ד חנן כוחונובסקי

 8יונתן בן עוזיאל  אלעד אריאל כוכבי

 כורי
יוסף 
 יהודה

 5שלמה הכהן  בני ברק

 11/2העגור    ישי כחלון

 כלאב
אברהם 

 יצחק
 41חרל"פ  ירושלים

 א18עמק אילון  שוהם רן דוד כלילי

 ב' קרית שמואל -11דב פרומר  חיפה יצחק כליפה

 19לוין קיפניס  באר שבע ראובן כמיל

 40800מיקוד  16/3חוני המעגל  אלעד מיכאל כנפו

 דרום השרון   מאיר כנפו

 46ת.ד.  32מרכז שפירא  יוסף כפיר

 19  גלבוע  חיפה חיים כץ

 3משוא הפעמון  מעלה אדומים יהושע כץ

 12אהרונסון  רמת גן אהרון כץ

 54/12חי טייב  ירושלים אהרן כץ

 5/4נחל הבשור  בית שמש אריה כץ

 כץ
שרגא 

 דוד
 4א/  הצופים  חיפה

 באר טוביה   זכריה כרמי

 לאו
בנימין 

 צבי
 8רבי מאיר  ירושלים

 10נחל חבר  מודיעין דוד לאו

 לאו
ישראל 
 מאיר

 65רח' שרת  תל אביב

 לאו
משה 
 חיים

 4  לבונטין  נתניה

 לאו
צבי 
 יהודה

 21/4אהבת ציון  תל אביב

 9המרד  רחובות יחיאל לאש

 מסלול מרחבים אברהם לב

 10930מחולה ד.נ. עמק בית שאן  ערבות הירדן צבי לב

  25הרב שך  בני ברק שמעון לב

 בית אל ד.נ. שומרון בית אל אליעזר לב יונה

 1יחזקאל  בני ברק אשר לבי

 16/22אליעזר ברגמן  ירושלים רועי לביא
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 שמעון לביא
מושב שדה 

 תרומות
 מועצה אזורית עמק המעיינות

 95434מיקוד  8הרב קוטלר  ירושלים שמעון לביא

 מושב קשת רמת הגולן אוריאל לביא

 4דירה  20משורר  פתח תקוה יונתן לביא 

 43/29רשב"י  מודיעין עלית שלמה לביא 

 215ת.ד.  אלון מורה אליקים לבנון

 4נטרונאי גאון  ירושלים דוד לבנון

 5  הגר  שבע-באר יצחק לבנון

 24הטייס  ראש העין רונן לגאמי

 18דוד המלך  ראש העין יוסף לגאמי

 11אבא חלקיה  ירושלים מרדכי לגאמי

 9/11המלך שלמה  נהריה שמעון לגריסי

 מושב גאולים לב השרון מאיר לדאני

 4קדושי גורליץ  בני ברק אליעזר לדני

 8האי גאון  בני ברק חגי להב

 גילה 18אודם  ירושלים מאיר לובין

 ניר עציון חוף הכרמל רונן לוביץ

 לוגסי

מאיר 
 2/1מילמן  אשדוד אשר

 לוגסי
ישראל 

 נסים
 16דניו יחזקאל  בת ים

 4/10אריה  אשקלון שמעון לוגסי

 7אצל פורסטנברג אלפסי  ירושלים יוסף לוי

 9רמב"ם  בני ברק אליהו לוי

 א' 16שמעיה  אלעד ורדיאל לוי

 24/3רח' הריטב"א  מודיעין עלית אלמוג לוי

 2/9יוסי בר חלפתא  אשדוד ישראל לוי

 לוי
יוסף 
 שמעון

 10תדהר  קצרין

 22רח' דניאל  אופקים יגאל לוי

 4ברכות שלמה  נווה דניאל שלמה לוי

 9/9חיבת ציון  אשדוד שלום לוי

 1241200מיקוד :  152אלוני הבשן  ד.נ רמת הגולן אבישי לוי

 לוי
ארז 

 יחזקאל
 אבני איתן רמת הגולן

 מושב חוסן מושב חוסן יצחק לוי

 28/3רבן יוחנן בן זכאי  בית שמש שלמה לוי

 7/6רח' אידלסון אברהם  ירושלים נסים לוי

 31הפלמ"ח  צפת שי  לוי

 נוף-הר  72/1קצנלבוגן  ירושלים יעקב לוי

 20צייטלין  בני ברק אמנון לוי

 4486100אבני חפץ  שומרון דוד לוי

 1יחזקאל  בני ברק אשר לוי
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 הר נוף 30שאולזון  ירושלים בנימין לוי

 50נהר הירדן  בית שמש דוד לוי

 4/4חטיבת הנגב  שדרות דניאל לוי

 לוי
דניאל 
 נחום

   מבוא חורון

 נוף -הר 18אגסי שמעון  ירושלים יעקב לוי

   מושב רויה יעקב לוי

   כרם ביבנה יצחק לוי

 אשתאול מטה יהודה יצחק לוי

 לוי
יצחק 
 יעקב

 000003קרוון  קרני שומרון

 לוי
משה 
 אורן

 3הדקל  מושב גמזו

   דולב שחר לוי

 585ת.ד.  7רח' הירדן  קרית שמונה שלום לוי

 8  עין הקורא  לציון-ראשון שלמה לוי

 50רחוב מודיעין  ראש העין דניאל לוי 

 לויטין 
מנחם 
 מנדל

 39הרימון  גבעת עדה 

 29רח' השחף משק  מושב ירחיב מנחם לוין

 36586שדה יעקב מיקוד  שדה יעקב זאב לוין

 14רח' אברהם שפירא  נתניה דוד לוין

 7תל קטיפא  נטע יעקב לוין

 90613מיקוד  1105ת.ד.  ישוב בית אל יוסף לוין

 31נרקיסים  קרית טבעון אברהם לוין

 לוין
עמיהוד 

 יצחק
 40יהודה הלוי  נתניה

 3/5רחוב ארנון  תל אביב אריה לוין

 לוינזון
יחיאל 

 צבי
 34אבן גבירול  אלעד

 תל עדשים   רפאל לוינסון

 44מבצע נחשון  עלי יגאל לוינשטיין

 3/830הנשיא  צפת נהוראי לחיאני

 20שלמה המלך  קרית גת מיכאל לחיאני

 ירושלים דב ליאור
בית אורות, הר  4רח' מעלות חנן פורת 

 הזתים

 1רבי יוסי  בני ברק ירוחם ליבוביץ

 ליברמן

מנחם 
 65שד' ירושלים  אשקלון מנדל

 963ת.ד.  4דרך הרב  רכסים יוסף ליזרוביץ

 אבן שמואל שפיר אשר ליטוב

 לייאנס
אהרון 
 חיים

 נתניה 5/16פרופסור  שור  נתניה

 22  ברויאר  בני ברק אברהם ליכטנשטיין
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 ליכטנשטיין 

נחום 
 24/1האגוז  רחובות משה

 14נועם אלימלך  בני ברק אמנון לימואי

 מושב מרחביה מושב מרחביה ברוך ליפקין

 79805ד.נ. שקמים  כפר אחים שלמה ליפש

 כפר גדעון עמק יזרעאל אברהם ליפשיץ

 3מוסטוביי  פתח תקוה משה ליפשיץ

 15  המגינים  אתא-קרית שמעון למברגר

 Kiev Ukraine prospect mayakovskoho 5 apt.200 דניאל לנאו

 לנדא

ארי 
 יהושע

 28דרך מנחם בגין  פתח תקוה

  605/1הדף היומי  ירושלים שלמה לנדאו

 לנדאו
חיים 
 אשר

 26הרב קוק  בני ברק

 ב' 16אבני נזר  ברק-בני יחזקאל לנדאו

 9  פינלס  אביב-תל יהודה לנדאו

 אליעזר לנדמן
ד.נ צפון 
 השומרון

 מבוא דותן

 1  מימון  חולון נתן לנדמן

 86מושב צפריה  עמק לוד נח לנדסברג

 75484בני נצרים מיקוד  בני נצרים יעקב לנזר

 6מנחת שלמה  קרית יערים יצחק לסרי

 לסרי
יוסף 
 יצחק

 94/3הגיבורים  בית שאן

 ד.נ מזרח בנימין בית אל יורם לסרי

 מושב ממתיהו 97רח' הרב גיפטר  מושב מתתיהו זאב לף

 לרר
יגאל 
ירחמיא

 ל
  44מסקין  ירושלים

 לרר
יוסף 
 יצחק

 א' 10/1שד' דואני  יבנה

 13  מונאש  אביב-תל משה מאיה

 19הגדוד העברי  רעננה יעקב מאיר

 1דיסקין  ירושלים אליאב מאיר

  5המעפיל  ראש העין עמית מגד

 51לנדרס  רמת גן אליעזר מגן

 מגנס
מאיר 
 יהושע

 6סירקיס דניאל  ירושלים

 8נחמיה  בני ברק מרדכי מגער

 2יחיא ערוסי  אשקלון אילן מדהני

 6/4הל"ה  אור יהודה נדב מדהני

 9מרום גליל  בר יוחאי ארז מדמון

 71דרך החורש  ירושלים דניאל מדר
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 10990חמדת ד.נ. מזרח בנימין  ערבות הירדן ינון מדר

 10יעבץ  בני ברק יחיאל מהלה

 19יואב  נתניה שמעון מהצרי הלוי

 4מרגולין  רחובות יצחק מהצרי הלוי

 6/3רבי טרפון  אשדוד מיכאל מהרט

 74  מרכז מסחרי  אביב-תל צבי מובשוביץ

 1חשמונאים  הוד השרון יובל מוג'הז

 מוגרבי

אליהו 
 14שד' הרצל  ירושלים יוסף

 17הרב קוטלר  בני ברק יוסף דוד מוגרבי

 10/5צמח צדק  לוד יצחק מוזגרשוילי

 328ת.ד.  495נת לוי יצחק שכו כפר חב"ד מיכאל מויאל

 27הנבל  קדומים אשר מולד

 קריית שלום 23קפלנסקי  אביב-תל ליאור מונסה 

 2התלמוד  באר שבע אורי מוסאי

 36  החלוץ  השרון-רמת יעקב מועלם

 22/21פנחס קהתי  ירושלים שמעון מועלם

 רחובות 14מצהלה יעקב  חבל מודיעין יעקב מועלם

 583/31רח' האודם  ירושלים יחזקאל מוצא

 12צופית  יד בנימין גבריאל מור

 48הארז  פרדסיה מאיר מור יוסף

 42/3רחמלביץ  ירושלים ציון מור יוסף

 זבולון   יעקב מור יוסף

 מושב אבן מנחם   אברהם מור יוסף

 1/5הכרכום  מעלה אדומים יהודה מורג

 26רבנו גרשום ירושלים יאיר מורה

 17רח'פנקס   פתח תקוה רועי שקוביץמו

 17ספיר  נוף איילון דורון מושקוביץ

 מזוז
מאיר 
 יששכר

 86מדבר סיני  ירושלים

 35רח' יהודיה  קצרין אליהו מזוז

 קרית משה 14/38שד' הרצל  ירושלים שלמה מזור

 34/20חזני מיכאל  באר שבע בהיינה מזור

 34/9הנרי מורגנטאו  ירושלים אברהם מזרחי

 24רח' יוהנסבורג   אשקלון בן ציון מזרחי

  31/3דרך מצפה נבו  מעלה אדומים ישראל מזרחי

 19דרך האור  באר גנים נסים מזרחי

 63/44שד' משה דיין  ירושלים ליאור מזרחי

 מזרחי
אברהם 

 חיים
   מושב גבעתי

 19  בובר  אביב-תל בן ציון מזרחי

 15  הפלמ"ח  ים-בת משה חי מזרחי
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   ביתר עילית עמי מזרחי

 17הבושם  תל אביב צדוק מזרחי

   רחובות שלמה מזרחי

 32אמרי חיים  בני ברק שלמה מחפוד

 7/6האמוראים  אשדוד איתמר מחפוד

 2טולידנו  בני ברק יהודה מחפוד

 MONACO תנחום מטוסוב
JEWISH CENTER, JCCM, 3 

AVENUE DU BERCEAU, 98000 

 z932 w. greenveaf chichgo  ארה"ב אריה מטנקי

 מיזליס
יקותיאל 

 זלמן
   כפר פינס

 109הרצל  נהריה ישעיהו מייטליס

 4/22הרטום  נתניה יוסף מייכור

 DREVENA 4 ,BRATISLAVA 81106 ארה"ב ברוך מייערס

 9שרי ישראל  ירושלים יחיאל מיכאל

 4רחוב גולדנברג  חדרה דוד מיכאלי

 מיכאלי
יניב 
 משה

 54בן זכאי  בני ברק

 א' 39בן אליעזר אריה  רמלה אברהם מיכלשווילי

 9/11צמח צדק  לוד בן ציון מיכלשוילי

 12התבור  יד בנימין יצחק מילוא

 13הל"ה  אלון שבות אבישי מילנר

 9הל"ה  אלון שבות דוד מילסטון

 470ברקת  קדומים דניאל מילר

 10יוסף קארו  ירושלים אסף מימון

 10בית לחם  אתא-קרית אליהו מימון

 תלפיות 128/46רח' דרך חברון  ירושלים דוד מימון 

 7/1רמות דוד  קרית גת יהודה מימרן

 23שד' השופטים  קרית גת גד מימרן

 121ארץ חמדה  רבבה יהושע מינרבי

   לונדון אפרים מירוויס

  10/12הצנחנים  לוד אהרון מירלשבילי

 מישאלי
אברהם 

 צבי
 18חתם סופר  בני ברק

 44התמר  מושב חמד דוד יוסף מישלוב

 31נתיב הסירים  כרמיאל בנימין מכלוף

 מלאכי
אסא 
 דוד

 33הרב קוק  רמת השרון

 112בית  עזריקם שרי'ה מלאכי

 107/2רבבים  ירוחם יוסף מלול

 50מנחם מדמון  תל אביב ברק מליחי

 12/2רח' גטו וארשה  רמלה אריאל מלייב

 21/2רח' קדושת לוי  ביתר עילית יחזקאל מלכא

 71/4הפסגה  ירושלים דוד מלכא
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 9/3  דב ברייר  אשקלון מימון מלכא

 קרית בובוב 50/7  ניסבוים  ים-בת ישראל מלכה

 18רח' שמאי  אלעד מרדכי מלכה

 1רח' משעול ברנר  שדרות אורן מלכה

 מגדים חוף כרמל אבנר מלכה

 45רח' בבלי  אשדוד מרדכי מלכה

 34/40החומה השלישית  ירושלים מאיר מלכה

 מלכה
אברהם 

 יצחק
   בני ברק

 19ת.ד.  19רח' הגליל  כרמיאל אליהו מלכה

 28/1נעמת  חיפה אשר מלכה

 הרב רייטפארט יצחק ביתר עילית יחזקאל מלכה

 13פרל חיים  בני ברק ישי מלכה

 מלילות עזתה מנשה מלכה

 5הירקונים  פתח תקווה שלמה מלכה

 23אלישע  בני ברק שמעון מלכה

 430/1  רובע המרכז  הגלילית-חצור שמעון מלכה

 9רח' דוסטרובסקי   ירושלים מיכאל מלכיאור

 22האגוז  תרחובו יוסף מלכיאל

 רמת שלמה 21/6אגרות משה  ירושלים אברהם מלמד

 44835הר ברכה  שומרון אליעזר מלמד

 3רח' רבי חייא  אלעד אשר מלמד

 בית אל ב' מטה בנימין ברוך מלמד זלמן

 37/2החוזה מלובלין  ביתר עילית משה ממלוק 

 101ת.ד.  מגדל  יגאל ממליה

 9/1ראובן  באר שבע אברהם ממן

 6151א' ת.ד.  12האירוסים  רכסים רפאל ממן

 12/6ריח' רש"י  חיפה יעקב ממן

 שכונה א' 42הארז  קרית גת אמיר ממן

 יחיאל ממן
צמעלות 
 תרשיחא

 14קטיף 

 45/11טרומן  ירושלים יהודה מן

 149הגיבורים  חדרה אמיר מנגיסטו

 15/3המהר"ל  באר שבע אליעזר מנגשה

 1  גורודסקי  רחובות נחום מנדלבוים

  8רח' חסידה  ערד יעקב מנדלזון

 7/1עפג'ין אברהם  רחובות שמואל מנדלזון

 מנדלסון
מנחם 
 מנדל

 קוממיות שפיר

 4/1הרצל  כפר יונה משה מנדפה

 12920חספין  רמת הגולן יואל מנוביץ

 40שושנת העמקים  מגדל העמק אברהם מנחם

 72ויצמן  חולון אשר מנחם
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 214/52רח' יפו  ירושלים ישי מנחם

 40800מיקוד:  3הרב נסים גאון  אלעד ציון חיים מנחם

 קרית גת 514ת.ד.  יישוב נגוהות זאב מנסבך

   אלעד מרדכי מנע

 162הנשיא יצחק בן צבי  הרצליה מנחם מנשה

 4אנה פרנק  זכרון יעקב רפאל מנת

 4/10ליכטמן אברהם דוד  שליםירו יעקב מעברי

 7הרב קוק  בני ברק אליהו מעברי

 20האשל  יקנעם עילית זבולון מעודה

 מעודה
משה 
 צדוק

 354הגפן  מושב אחיעזר

 17חתוכה יורם  ראש העין חננאל מעודה

 454החושן  מושב ברקת סעדיה מעטוף

 306האודם  ברקת שלום מעטוף

 48רחוב בית ישראל  ירושלים יהודה מערבי

 56גאולים  חולון משה מערבי

 17/4הגדוד העברי  רעננה מרדכי מערבי

 7  שד' דוד המלך  אביב-תל יונה מצגר

 40/1משך חכמה  מודיעין עילית אברהם מצליח

 58רבוצקי  רעננה אריאל מקחניאן

 זיתים גליל תחתון אברהם מקייטן

 מרגלית
יצחק 

 דוד
 -איטליה

 טריאסטה
Via del monte 1 trieste italia 

 3הרב נריה  בית אל רואי מרגלית

 יעקב מרגלית
פרדס חנה 

 כרכור
 14דרור 

 מרגלית
אברהם 

 צבי
 19ת.ד.  19רח' הגליל  כרמיאל

 90400כרמי צור  כרמי צור ערן מרגלית

 18/2משעול החצב  כרמיאל עובדיה מרדכי

 1513א' ת.ד.  2העמק  ןהוד השרו הראל מרדכי

 40הרב קוק  בני ברק יצחק מרוה

 שדה אילן גליל תחתון שמחה מרוויס

 31ישעיהו הנביא  מודיעין טל מרום

 רמות א' 4/4סולם יעקב  ירושלים חיים מרזיוב

 11  רבי עקיבא  נתניה חיים מריז'ן

 מרילאשוילי
יוסף 
 יצחק

 4/1תורת מנחם  כפר חב"ד

 71ורד  להבים נפתלי מרינובסקי

 997684שעלבים ד.נ. שמשון  קיבוץ שעלבים אהרן מרצבך

 85ת.ד.  יד בנימין הלל מרצבך

 4377ת.ד.  2התלמוד  באר שבע אהרון מרציאנו
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 4/32רשב"י  מודיעין עילית יעקב מרציאנו

 28רמב"ם  בני ברק אלעזר מרק

 90622 96נהר שלום  כוכב יעקב בנימין מרקוביץ

 מרקוביץ
שלום 
 מרדכי

  11כליל החורש  לוד

 98412מעלה אדומים   22הגילגל  מעלה אדומים חיים מרקוביץ

 79550זבדיאל  שפיר גלעד משה

 13פלוגות  תל אביב אברהם משולם

  22המלך דוד  חיפה יעקב משולם

  24דרך משה דיין  תל אביב מסעוד משולם

 49יהודה הנשיא  פתח תקוה דוד משולם

 8רח' הרצל ת.ד.  גן יבנה צוברי משומר

 מושב פתחיה פתחיה  מנשה מתאנה

 11אוריאל מנוחין  רחובות שחר מתנה

 12410ד.נ. רמת הגולן  קשת אלעזר נאה

 נאמן

יצחק 
 גילה 213/3אלמוג  ירושלים ציון

 1חטיבת אלכסנדרוני  מודיעין חיים נבון

 20135מיקוד  שזור חיים נבון

 9  בתי מחסה  ירושלים אביגדור נבנצאל

 7גרץ  סבא-כפר יהודה נג'אתי

 162הנחלים  מעלה אדומים מרדכי נגארי

 א' 11מרגלית  רכסים איתמר נגר

 4ת"ד  1מלכי ישראל  ראש העין שלום נגר

 רמת אלחנן 3זמבא  בני ברק יפת נדב

 39פרץ   רעננה יעקב נדב

 50  התפוצות  רמת גן אריה נדב

 1/12הלל  אשדוד בועז נדב

 2קליי  תל אביב יוסף נדב

 79858 משואות יצחק מאיר נהוראי

 5940ת.ד.  13הסיגלית  חדרה יצחק נהרי

 14רימון  בני ברק מימון נהרי

   תל אביב רונן נויבירט

 32באר גנים  אבן יהודה מנחם נוימן 

 7יונה  פתח תקווה חנניה נוני

 32רש"י  חדרה בן ציון נורדמן

 8סיומקין  נתניה משה נזרי

   רחובות אריאל נזרית

 22/7לואי פיקרד  באר שבע אורן נזרית

 נחום

בצלאל 
 120הפלמ"ח  מבשרת ציון ציון
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 60/5נתיבות המשפט  מודיעין עילית רפאל נחומברג

 תקומה עזתה שמואל נחושתן

 854ת.ד.  חב"ד-כפר יעקב נחימובסקי

 5  הצנחנים  חולון מרדכי נחימובסקי

 12/3קרן היסוד  אשקלון חיים נחמיאס

 51דירה  24אריה בן אליעזר  פתח תקוה  הראל נחמיה

 נחמנסון

יהודה 
 לייב

 4/13סירני  רחובות

 14עול הכרמים מש אפרת יואל נחשון

 21/2רבן יוחנן בן זכאי  אלעד אברהם נחשון

 4משעול הקלע  כפר סבא רון נחשון

 נחשון

מנחם 
 4/2רח' התאנה  נצרת עלית מנדל

 12  הרב קוק  לציון-ראשון משה נחשוני

 11הרב שמואל רוזובסקי  בני ברק יוסף נידאם

 16אבן גבירול  בני ברק שמואל נידאם

 15הרב זוננפלד  בני ברק משה נידאם

 9/3יהודה הלוי  אשדוד יעקב נידם

 613  נרות שבת  ירושלים שלמה ניימן

 7הראב"ד  בני ברק יוסף ניסן

 ניסנבוים
משה 
 יעקב

 17האורים  פתח תקוה

 29עמק ברכה  תל אביב ירון ניסנהולץ

 מכמש מטה בנימין חגי ניר

 4  יד ושם  שבע-באר יעקב נמש

 11/11רח' הרצוג  רעננה יעקב נסיר

 18מגיני הגליל  רחובות אליהו נעמן

 פסגת זאב 1/5חיים גבריהו  ירושלים לוי נפש

 9/5הלל  אלעד ראובן נקאר

 34יונה הנביא  בני ברק עזרא נקאש

 96622כ"א  4/2רח' בורוכוב  ירושלים יוסף נקאש 

 נקי
יוסף 
 יעקב

 22רח' הבשן  הרצליה

 1העבודה  חולון דרור נרוב

 30החיטה  מרכז שפירא יצחק נריה

 26דוד המלך  תל אביב בן ציון נשר

 5החיל  קדומים אריאל נתיב

 ארה"ב ששון נתן
5335 Orchard Lake rd, West 

Bloomfeild, MI 48323 

 גדרות גן חיים עובדיה נתן

 19מנחם  בני ברק זכריהו נתנאל

 7  הרב משולם  רחובות אהרון נתנאל

 19נחל שניר  מושב גתית שמואל נתנזון
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 29ירמיהו  אשקלון יוסף סאמין

 5/4חטיבת הנגב  שדרות חיים סאסי

 ישרש יואב משה סבאג

  2241,  ת.ד. 9/4משה שרת  עכו שמואל סבאח

 25גלבוע  חיפה אלדד סבג

 47רח' השופר   פתח תקוה שלמה סבג

 34/9דוד וולפסון  ראשון לציון אשר סבג

 מבועים 3הגפן  מרחבים רועי סבז

 סבח
שמעון 
 יוחאי

 ד'  10כנור  חדרה

  27/4נילי  נתניה ליעד  סבן

 31שקד  תל אביב פנחס סברי

 תשרי ע"ד -103/13 ראשון לציון אליהו סג"ל

 מושב שובה מושב שובה אברהם סגיס

 סגל
שניאור 

 זלמן
 44אהוד  כפר האורנים

 סגל
יוסף 
 יצחק

 2/3רח' לשם  עפולה

 א'25תמר  קרית טבעון שלמה סגל

 סגליס
דן 

 אברהם
 21החיטה  נוף הגליל

 22בר יוחאי  בר יוחאי מאיר סגרון

 2האורן  עלי אלי סדן

 ב'20עמק אילון  שוהם אורי סדן

 51/6זלמן שזר  תל אביב יהודה סהלה

 4הבשור  קרית מלאכי שלמה סהלו 

 31/1שלומציון המלכה  מודיעין שלמה סובול

 18בעל התניא  בני ברק יעקב סודרי

 70/4  בזל  שבע-באר מאיר סויסא

 34 החלוצים  שמש-בית שלמה סויסה

 12הבוסתן  ניצני עוז מיכאל סויסה

 33הרב ריינס  אשדוד דניאל סויסה

 42רחוב נילי  נתניה אברהם סויסה

 20סוקולוב  בת ים עמרם סויסה

 30/6תמר  נוה מונוסון יואל סויסה

 70/7בזל  רמת הנגב מאיר סויסה

 15שלמה המלך  קריית גת רועי סויסה

   ירושלים שלמה סויסה

 25243ד.נ. אשרת  אשרת יצחק סולימן

 סולמון
מברטו 

 דוד
 אלון שבות גוש עציון

 הדר עם גזר משה סוסיה

 חוף הכרמל   גבריאל סוראני

 3  שפירא  אברהם נתניה אליעזר סורוצקין

 קיבוץ סעד קיבוץ סעד אריה סט
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 קיבוץ שלוחות קיבוץ שלוחות מיכאל סטבון

 51דרך החול  כפר ויתקין אליהו סטולוביץ

 15תורה ועבודה  פתח תקוה אהוד סטופל

 מושב מעון הר חברון דניאל סטיטקין

 9  דם המכבים  מעלות מאיר סיאג

 ד.נ. מנשה טל מנשה מאיר סיאני

 32  אברבנאל  ברק-בני שמואל סיגלר

 90/9רחוב בבא סאלי  דימונה שלום סיטבון

 358דרך האבות  יד בנימין רועי סיטון

 ב21הרצל  טירת הכרמל שמואל סיידה

 6רח' האגוז  רחובות מרדכי סיינה

  11קרן היסוד  זכרון יעקב יאיר סילברמן

 12דירה  3תקומה  נתיבות אהרון סימניאן

 סינדלר

רפאל 
 33הפסגה  ירושלים סדין

סינדלר 
 סדין

 בית וגן 33הפסגה  ירושלים רפאל 

 8/3דוד וולפסון  פתח תקוה יעקב סלהוב

 7/17פדרמן דוזיה  בני ברק ציון סלהוב

 קבוץ עין הנצי"ב   שמואל סלוטקי

 סלומון

אברהם 
 13מהרש"ל  בני ברק יעקב

 מושב בית גמליאל חבל יבנה אליהו סלומון

 ניר ישראל חוף אשקלון אריה סלומון

 ב' קרית משה6גת  ירושלים עמיהוד סלומון

 8עמרני אברהם  ראש העין עידן סלומי

 48/4עמק אילון  מודיעין ברוך סלונים

 סלונים
יוסף 
 יצחק

 19רח' הע"ח  ירושלים

 סמג'ה
אברהם 

 ארי
  78/8רח' הרב אברהם פתאל  ירושלים

 1סנפיר  הרצליה מאיר סמדג'ה

 12415ד.נ. רמת הגולן  יונתן ישי סמואל

 22בצלאל  חיפה ישעיהו סמוטני

 90402ד.נ. הר חברון  בית יתיר חיים סמוטריץ

 9091500צפון יהודה ד.נ.  מגדל עוז אורי סמט

 אברהם סנאי
יוקנעם פרדס 

 חנה
 81הדקלים 

 ירושלים אלעד סנבטו
נווה  27397ת.ד.   402/23רח' אשר פולק 

 יעקב

 12חבצלת  ירושלים אלעד סנבטו

 6נחל שמשון  בית שמש חנוך סנהדראי

 א'  19הגר"א  חדרה מרדכי סנואני

 20/2הרב צבאן  נתיבות דוד סעדה
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 סעדה
אהרון 

 רוני
 28/79הצנחנים  תל אביב

 רמות מאיר יואב אילן סעדה

 18שניר  יד בנימין אלעזר סעדה

 36/9שטרן אברהם  ירושלים נחום סעדו

 68פאטל  ירושלים ציון סעדון

 ספוקויני
אמיר 
 שלמה

 7193700מיקוד:  1משעול הלוטם  טלמון

 נהר שלום מצפה רמון אוריאל ספז

 18קלישר  בני ברק אברהם ספינזי

 ספיר

ברוך 
 10טל חרמון  קדומים מרדכי

 ספיר
ליאור 
 שאול

 7הערבה  יבנה

 57  ראובן  שמש-בית אברהם ספקטור

 90938 ראש צורים בצלאל ספרא

 סקורי
אליהו 
 אליעד

 19ח הפלמ" טירת הכרמל

 24דוד רמז  תל אביב יונתן סרור

 סתיו
דוד 
 שלמה

 34קדם  שהם

 49הקבלן  ירושלים יעקב עדי

 30העצמאות  ראש העין אבשלום עדן

 2התאנה  אליכין חיים עדני

 עדס

דוד 
 8הרב זוננפלד   בני ברק אברהם

 17חרמון  חיפה אילן עובד

 24/8עזרא  רחובות יעקב עובד

 מושב עבדון מושב עבדון יעקב עובדיה

 1/2ערוסי יחיא הרב  אשקלון מהדני עודנו

 חיננית חיננית ראובן עוזיאל

 130רח' ירחיב  ראש העין דוד עוזני

 4אלרום  רמת גן יחיעם עוזרי

 קבוצת יבנה קבוצת יבנה עילאי עופרן

 7דירה  19ם רשב" אלעד ברוך עוקשי

 35/2שח"ל  ירושלים שהם עורקבי

 28רח' אבן גבירול  בני ברק יצחק עזיז

 7רח' הרב אשי  בני ברק אשר עזר

 12דירה  מושב דוב"ב עומר עזר

 מזרח בנימין 90622 35/7אהבת אמת  תל ציון אביחי עזר 

 6/9הרב שלום משאש  אשקלון שאול עזרא 

 חוף השרון   שלמה עזרזר

 14איריס  מלאכי-קרית יצחק עזריאל
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 עזרן
יצחק 
 אלחנן

 8חברון  בני ברק

 2דון יוסף נשיא  בני ברק דוד עזרן

 4/11הכרם  עכו  שחר עזרן 

 5679( ת.ד. 8)אבינדב  ירושלים אברהם עטיא

 6רחוב הגר"א  נתניה אפרים עטיה

 10אור החיים  מודיעין עילית יוסף עטיה 

 20אברהם שפירא  נתניה יואל עטיה

 3ז'בוטינסקי  באר יעקב עזרא עטיה

 221/10 אילת אשריאל עטייה

 3ישעיהו ישראל  חדרה חיים עטרי

 24הרמב"ם  גני  מודיעין יחיאל עטרי

 17  רבן גמליאל  ליההרצ יחיאל עטרי

 12הטורים  ירושלים משה עטרי

 79855ד.נ. אבטח  כרם ביבנה יוסף עיני

 27/2האדמוא מבעלז  אשדוד רפאל עלימה

 42855מושב עולש  עמק חפר אליהו עמאר

 עמאר
מנחם 
 מנדל

 23/2רוטשילד  אשדוד

 עמאר
שלמה 
 משה

 גבעת המבתר ירושלים

 /ב'18הימית יהודה  יפו אפרים עמדי

 17/20איסלנד  ירושלים מיכאל עמוס

 עמור
שלמה 
 מאיר

 24/4הדר יוסף  תל אביב

 4486מיקוד  220רחוב כרמל  אבני חפץ משה עמיאל

 11יהושע בן נון  קרית ארבע יהודה עמיחי

 עמנואל

חי 
 נתנאל

 6רח' עופר  מנחמיה

 79815ד.נ שקמים מיקוד:  8מושב ינון  מושב ינון משה עמר

 בן ציון עמר
ד.נ. מטה בנימין 
 אפריים

 שבות רחל

 227כלנית  ינון אביאל עמר

 66נתיבות המשפט  מודיעין עלית אבנר עמר

   אשדוד רפאל עמר

 3/6מנשה סימטת  בני ברק אחיעזר עמראני

 6הקרן  תל אביב אדיר עמרוצי

 טלמון -נריה ד.נ. מודיעין נועם עמרם

 4/3רח' לובביץ  ביתר עילית עופר עמרמי

 4/3רח' סיני  אשקלון דוד עמרני

 ב'17רבי טרפון  יהנתנ מאיר עמרני

 13גבעת שאול  ירושלים בנימין ענתבי

 5618702מיקוד:  106שד' הרצל  ירושלים מרדכי ענתבי

 37הנחלים  מעלה אדומים יצחק ענתבי 
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 1134/6נתיבות חזכי  נתיבות מתן עסיס

 7החרמון  יבנה עופר עקיבא

 14לוי  גדרה טל עקיבא

   תל אביב אביעד עקיבה

 44/4לוין אפשטיין  רחובות בנימין ערד

 ערד
שמואל 
 אהרון

 77דולב  גאליה

 54הנשיא  קרית אונו רצון ערוסי

 15/5רבי עקיבא  מודיעין עילית צפניה ערוסי

 ערמה
אליהו 
 עזריאל

 ב' 4הסוכנות היהודית  עפולה

 19רבי עקיבא  נתניה משה עשרי

 22/3מגדלי דוד  ראש העין שאול עשרי

 ג. אולגה 7רח' הנביאים  חדרה יצחק עשתר

 5ההגנה  רחובות יחיאל פאוסט

 27/6הכלנית  אשדוד שלמה פאין

 פדווא
פנחס 
 לייבוש

   קרית גת

 16/15מבוא כפתור החולות  אשדוד יצחק פדידה

 3דירה  6עין עבדת  מצפה רמון הראל פדידה

 45המרד  באר שבע יצחק פדידה

 38302גבעת אולגה מיקוד:  11הירקון  חדרה אלירן פדלון

 138/20מעלות דפנה  ירושלים דב פוברסקי

   שדה אילן שמואל פויכטונגר

 21/1יגאל  ירושלים יעקב פולק

 65רח' עוזרר  מסילת ציון יעקב פולק

 5הברכה  חיפה יעקב פולק

 13אחד העם  פתח תקוה שמואל פופוביץ

 פורטל
דוד 
 משה

 76חיל האויר  נתיבות

 20/3  קרית קאליב  לציון-ראשון יהודה פורטל

 79353רווחה  שפיר יונה פורת

 פיג'ו
עזריה 

 חיים
 8   סולומון תקוה-פתח

 22  הצנחנים  אביב-תל נפתלי פיגנבוים

 3/14רח' הרמח"ל  פתח תקוה נתנאל פיטוסי

 5מסליאנסקי  ירושלים יצחק פיטוסי

  7דירה  81הרב עוזיאל  ירושלים בנימין פיטרמן

 40ההגנה  רמת גן דוד פייג

 20סוקולוב  נהריה יצחק פייגלין

 1רח' ענבר  שערי תקוה שמואל פיירשטיין

 70העצמאות  הרצליה מאיר פיירשטיין
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 פינגבלט
ישראל 

 דוד
 רמת אפעל 59שד' האורנים  רמת אפעל

 פינטו
משה 

 ניר
מושב נתיב 

 השיירה
 מושב נתיב השיירה

 20 יעקב קרול תקוה-פתח משה פינטו

 191דיסקונט ת.ד. מרכז  קרית מלאכי חיים פינטו

 94יצחק ניסים  אשקלון גד פיניש

 2רח' דון יוסף נשיא  בני ברק יוסף פינץ

 20רח' השיטה  חולון משה פינקוביץ

 44דרך בית לחם  ירושלים שי  פינקלשטיין

 בר יוחאי בר יוחאי אהרון פינקלשטיין

 24/13רשב"י  אלעד אפרים פינקר

 פיקסלר
אלישע 
 פנחס

 10932שדמות מחולה ד.נ. עמק בית שאן  ערבות הירדן

 10הסביון  אורנית שי פירון

 2124רח' תאודור לביא  ירושלים יצחק פישל 

   ירושלים נחמיה פישמן

 24משמר הירדן  לציון-ראשון יצחק פישר

 13הקבלן  ירושלים שלמה פישר

 9רח' הראשונים  מטולה ברוך פכטר

 24בעל התניא  בני ברק ציון פלאח

 19/11שדרות המאירי  ירושלים מאיר פלבני

 9093500צפון יהודה ד.נ.  בית חורון מיכה פלד

 פלמן
מנחם 
 מענדל

 46גפן  עומר

 א' 6רימונים  צפת יהודה פלס

  13ברקת  ערד ישראל פלקסר

 26  הקבלן  ירושלים שמואל פנחסי

 גבעת שאול 25דירה  50רח' אלקבץ  ירושלים מאיר פנחסי

 פנחסי
אליהו 
 חיים

   ירושלים

 תלמי אליהו  ד.נ. נגב יהודה פנייר

 1/31מלחמת ששת הימים  טירת הכרמל שמואל פניקשווילי

   עמנואל דוד פנירי

 א' 22בבל  עכו שלמה פראנק

 12מורגנטאו  ירושלים חניאל פרבר

  20בנטוב מרדכי  רעננה שאול פרבר

 8/8רח' הכנסת  גבעתיים שאול פרבר

 483קד'  קדומים צבי פרבשטיין

 פרדמן
מיכאל 
 שמאי

 90435מיקוד  1593ת.ד.  21רח' המעיין  אפרת

 22ברסלב  בני ברק נחום פרובר

 25יקינטון  מעלות מרדכי פרומר

 225צמח צדק  525ת.ד.  חיים פרוס

  9/4נחל אילון  רמת בית שמש חיים פרזון

file:///C:/Users/giur/AppData/Roaming/Microsoft/תיקי%20מוסמכים/פ/פינטו%20משה%20ניר%20060521879.pdf
file:///C:/Users/giur/AppData/Roaming/Microsoft/תיקי%20מוסמכים/פ/פינקלשטיין%20שי%20038665949.pdf
file:///C:/Users/hadassahs/תיקי%20מוסמכים/פ/אפרים%20פינקר39338033.pdf
file:///C:/Users/giur/AppData/Roaming/Microsoft/תיקי%20מוסמכים/פ/פישל%20יצחק%20033914565.pdf
file:///C:/Users/giur/AppData/Roaming/Microsoft/תיקי%20מוסמכים/פ/פלבני%20מאיר%20037120789.pdf
file:///C:/Users/giur/AppData/Roaming/Microsoft/תיקי%20מוסמכים/פ/פלמן%20מנחם%20מענדל%20034142414.pdf
file:///C:/Users/hadassahs/תיקי%20מוסמכים/פ/פלקסר%20ישראל%20031386261.pdf
file:///C:/Users/giur/AppData/Roaming/Microsoft/תיקי%20מוסמכים/פ/פנחסי%20מאיר%20039276639%20.pdf
file:///C:/Users/hadassahs/תיקי%20מוסמכים/פ/פניקשוילי%20שמואל%20323455576.pdf
file:///C:/Users/giur/AppData/Roaming/Microsoft/תיקי%20מוסמכים/פ/פרדמן%20מיכאל%20015943707.pdf
file:///C:/Users/hadassahs/תיקי%20מוסמכים/פ/פרזון%20חיים%20034498741.pdf


 

 פרטוש
יוסף 
 שמעון

 4  הרב רבינוביץ בני ברק

 4/1רבינו ניסים גאון  אלעד כפיר פרטוש

  14רח' הרב מימון  ירושלים יוחנן פריד

 4בדק  אלעד אפרים פרידמן

 53רח' גאולה  חיפה אנשיל פרידמן

 קרית חיים 36אלכסנדר זייד  חיפה יצחק פרידמן

 8473218 35/4הצבי  באר שבע עוזיאל פרידמן

 ירושלים    דן משה  פריימן

 12410מושב קשת  רמת הגולן שמואל פריינטה

 פרימן
מאיר 
 זאב

 3עמרם גאון  ירושלים

 ב' 29נחל דולב  בית שמש אלחנן פרינץ

 90433גוש עציון  אלון שבות גדעון פרל

 8נילי  רחובות אלימלך פרנס

 16הפלמח  בני ברק אברהם פרנקו

 22חזון איש  ירושלים פנחס פרנקל

 74קרית חנוך , דירה  שעלבים אליקים פרנקל

 פרנקל
שמעון 
 מנחם

 18ביל"ו  תל אביב

 פרנקל
סיני 
 מאיר

 208ת. ד.  יבנאל

 41רודנסקי  באר שבע אורלן פרפרה

 פרץ
ברק 
 ברוך

 37ת.ד.  2515000 מושב צוריאל

 28/1הרב מן ההר  ירושלים אברהם פרץ

 11ניר עקיבא  מושב ניר עקיבא משה פרץ

 3/12רבי יוסף קארו  ביתר עילית חנניה פרץ

 פרץ

יוסף 
 29נוף הכרמל  קרית אתא חיים

 12420ד.נ  מושב שעל יחיאל פרץ

 מושב אלומה אלומה אליהו פרץ

 24רח' השרון  רעננה יצחק פרץ

   אשדוד אשר פרץ

   מושב פקיעין דוד פרץ

 ניר עקיבא מרחבים חיים פרץ

 5/2אביר יעקב  ירושלים יהודה פרץ

 22הפלמ"ח  תל אביב יצחק פרץ

 נווה נווה רפאל פרץ

 27'ב/30מיכשוולי  אשדוד שלמה פרץ

 11ניר עקיבא  מושב ניר עקיבא  משה פרץ 

 18הפועל  בת ים שי פרקש
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 14נחל צלמון  מודיעין יעקב צ'קוטאי

 680ת.ד.  כפר מונש יהושע צ'רבינסקי

 24משעול החורש  יקיר טל צאיג

 21/2זנגויל  ירושלים אליהו צבע 

 11הפיקוס  ניר גלים שרון צברי

 10/2רבי צדוק  בית שמש ליאור צברי

 4יעקב קדוראן  רחובות יצחק צגאי

 31רח' טבריה  ירושלים מיכאל צדוק

 5הגר"א  בני ברק ינון צדוק

 29  בן זכאי  ברק-בני שלמה צדוק

 32/8הנרי מורגנטאו  ירושלים דוד צדוק

 76  הבעש"ט  אתא-קרית שילה צדוק

 24התאנה  תל מונד שלמה צדוק

 273דרך האבות  יד בנימין  אליקים צדוק

 3פנחס בן יאיר  אלעד מנחם צדוק

 א' 44הזית  בני עייש שלום צדוק

 25שוחט ישראל  הרצליה שלמה צדוק

 רחוב מוריה פרדס חנה דוד צדקה

 40חזון יחזקאל  יישוב אלומה עקיבא צדקיהו

 8539100מיקוד  מושב שרשרת שמואל צובירי

 177ת.ד. 1רח' פינס  גדרה ציון צוברי

 כניסה א' 10הרב קאליש  בני ברק גמליאל צוויגנבאום

 19148קיבוץ מירב  קבוץ מירב איתן צוקר

 4/16חתם סופר  ביתר עילית אביתר צור

 בית רמון גליל תחתון יחיאל צור

 43רח' עזרא  רחובות נעמן צורי

 93ת.ד.  1א, פינת מכבי רח' ת" נס ציונה אברהם צוריאל

 51243, קרית הרצוג , מיקוד  4אביעד  בני ברק שמואל צורישדי

 3הרב בר אילן  בני ברק בן ציון  ציוני

 9טרומפלדור  חיפה חיים ציוני

 5סעדיה גאון  בני ברק מנחם ציוני

 9דירה  11רח' צפריר  אור יהודה וידאל ציטונה

 1יסמין  קריית שמונה יגאל ציפורי

 27ליסין  תל אביב חיים צמבליסט

 42825ינוב  לב השרון אברהם צמח

 7נחל  יד בנימין אשר צנעני

 54  מלכי ישראל  העין-ראש חיים צנעני

 27/7מנחםבגין  גבעת שמואל מיכאל צנעני

 האירוס בני ראם יגאל צעידי

 11היסמין  רמת גן משה צפר
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 צרפתי
צבי 
 עופר

 1עזרא  נהריה

  4/1אשור  קרית גת הלל צרפתי

 5/3השקד  גבעת זאב ארי דוד קאהן

 33רשב"י  מודיעין עילית שמואל קאופמן

 3/11מצדה  כפר סבא זמרו קאסו

 27/2ירדן  נצרת עילית עוזי קאפח

 45830כפר יעבץ מיקוד:  כפר יעבץ יורם קאפח

 365860מיקוד  מושב שדה יעקב אליהו קארו

 24רח' אהרון דב  בני ברק אליהו קב

 6מנחת שלמה  קרית יערים יהודה קבסה

 93/4שד' ויצמן  קריית ביאליק יוסף קדוש

 ספסופה מרום הגליל אליהו קדוש

 12ביל"ו  פתח תקווה שלמה קדוש

 יד בנימין  289ת.ד  יד בנימין גבי קדוש

 4סימטת אז"ר  בני ברק מיכאל קדוש

 14דבורה  נשר מאור קדוש

 8  הרצוג  חיפה דוד קדוש

 9/1רח' שלום שבזי  רחובות עוזיאל קדם

 180/4 זבוטינסקי בני ברק משה חי קדמי

 קוג'מן
עוזי 
 עזרא

   עמק חפר

 12רח' טורי זהב  חשמונאים אבי קוזמן

 אברהם קוזמן
-גני מודיעין 
 12טורי זהב  חשמונאים

 קוזניץ
עזריאל 
 שלמה

 א27פלמח  נס ציונה

 601לוי יצחק  כפר חב"ד מנחם קוטנר

 הר נוף 7בראנד  ירושלים למיכא קוטק

 עלומים עזתה עמית קולא

 13אליעזר הלוי  ירושלים אבישי קוליין

 יישוב מאור מאור דורון קולר

 קון
ישראל 
 אליעזר

 32אריאל  יישוב נוף איילון

 6/82הרימון  גבעת שמואל אריאל קונסטנטין

 8060000 10השיטה  מצפה רמון צבי קוסטינר

 דולב מטה בנימין יחזקאל קופלד

 613רקפת  צור הדסה לוי יצחק קופר

 50/13נחל דולב  רמת בית שמש מנחם קופרמן

 18מנחת יצחק  ירושלים בן ציון קוק
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 20דבורה הנביאה  בני ברק פינחס קורח

 קורח
שלמה 
 עמרם

 12עקיבא רבי  בני ברק

 קורט
משה 
 חיים

 6שלמה מימון  תל אביב

 קורין
דוד 
 חיים

 6הנביאים  הרצליה

 4355716, 219אחוזה  רעננה צבי קורן

 קורנט

שניאור 
 2/7רחוב המגן  גן יבנה זלמן

 קורנפלד
אהרן בן 

 ציון
 120דרך הרימון  מושב חמד

 12רח' עציון גבר  מיתר שניאור קורץ

 6אדוננו ברוך  אשדוד ציון קורקוס

 3/8מעגל השילוח  ראשון לציון דותן קורתי 

 27דירה  26גבעת שאול  ירושלים חנינא קושלבסקי

 34רמב"ם  ראשל"צ פנחס קזיוף

 23פיקא  פתח תקוה  דני קטנוב

 23רח' פיקא  פתח תקוה דניאל קטנוב

   מושב גן נר אבשלום קיל

 13  חרמון  חיפה ברוך קינד

 קירש

יוסף 
 31/1דולב  צור הדסה יצחק

 קלה
אחימאי

 ר
 79515ד.נ.שדה גת  מושב שפיר

 גבעת מרדכי 14חיים הלר  ירושלים איסר קלונסקי

 21רח' שח"ל  ירושלים משה קלזאן

 קלזאן
אבישלו

 ם
   אנטוורפן

 chicago 6022 north jersey ave יוסף קליימן

 קליין
שלום 
 יהודה

 19שאול אביגור  ירושלים

 2634111קרית שמואל מיקוד  11 הרא"ה חיפה יעקב קליין

 13שייקה אופיר  ראש העין שמשון קליין

 5יטקובסקי  פתח תקוה משה קליין

 57רח' הנמל  חיפה אליעזר קליין

 מעלה חבר הר חברון חיים קליין

 יסודות נחל שורק יעקב קליין

 18השרון  אבן יהודה יריב קליין 

 טל מנשה ד.נ. מנשה, חיננית יישוב חיננית דוד קלימן

 5 פנים מאירות ירושלים משה קלירס

 102/15  קרית אברמסקי אשדוד חיים קלמנוביץ

 46ניות  ירושלים מיכאל קלר

 10גדיד  יישוב ניצן יגאל קמינצקי

 6/1אלומה  נצרת עילית אייל קנטרוביץ
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 12/8שדי חמד  מודיעין עילית מאיר קסלר

 9680ת.ד.  155א/  יפו  חיפה שמואל קפלן

 קפלן
בנימין 
 גדעון

 , פדואל4הר המור  יישוב פדואל

 7רח' שמחה גולן  חיפה דב קפלן

 10/21הצבר  קרית אונו יחיאל קפלן

 קפלן
יוסף 
 יצחק

 סתריה יואב

 38רח' ששת הימים  רעננה אביחי קצין

 22בבלי  תל אביב אבשלום קציר

 12הלר   ירושלים אברהם קצנלבוגן

 54העצמאות  פתח תקוה שמואל קראוטהמר

 קראוס
עומרי 
 ישראל

 79855ד.נ. אבטח  כרם ביבנה

 50האורן  מבשרת ציון יעקב קראוס

 14התקוה  קרני שומרון זאב קרוב

 3הלילך  נתניה ראובן קרוגר

 מצפה יריחו מטה בנימין יהודה קרויזר

   פתח תקווה חיים קריינדלר

 א' 13בעל השאילותות  ירושלים אייל קרים

 קריספיל
נועם 
 שלום

 24דירה  18החיטה  נצרת עלית

 16קנאי הגליל  ירושלים אברהם קריספין

 33183מיקוד  12רח' השילוח  חיפה יהודה קריספין

 59ת.ד.  13רח' הזית  קרית ביאליק עמינדב קריספין

 ב'4העולש  פרדס חנה שלמה קריספין

 24רח' בן ציון  נתניה יגאל קריספל

 קרמר
יעקב בן 

 ציון
 4445338כפר סבא  29  ארלוזורוב  סבא-כפר

 42842בת חפר  50חבצלת  עמק חפר יוסף קרסיק

 זמרת עזתה דוד קרעי

 קרפן

שי 
 שמעון

 38423,מיקוד 23רח' הנשיא  חדרה

   מושב נטועה עופר קשאני

 5/30ברנדה  פתח תקוה מלאכי ראבד

 37/1רח' גאון הירדן  קרית גת יוסף ראוי

 13  הבעש"ט חיפה משה ראוכברגר

 הר נוף 29/6רחוב  ירושלים אברהם רביב

 ד.נ. חבל בנימין 96רח' האלה   מושב בן זכאי  נסים רביב

   תלמים אסף רביב
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 רבין
פנחס 
 הכהן

 2דסלר  בני ברק

 32עזרת תורה  ירושלים שמואל רבינוביץ

 , הדר גנים5רח' נתן)אלבז(  פתח תקוה שלמה רבינוביץ

 46/5הבירגדה היהודית  נתניה אשר רבינוביץ

 רבינוביץ
ח. 

 יהודה
 25סורוצקין  ירושלים

 בית חגי הר חברון משה רבינוביץ

 59רח' טרומפלדור  פתח תקוה יעקב רביץ

 רגב
יובל 

 יקותיאל
 35יפה אליעזר  רעננה

 נווה שאנן 62/40חניתה  חיפה יצחק רואש 

 53/13מעלות חברון  קרית ארבע מישאל רובין

 324נחל קנדה  רבבה יהונתן רובין

 2ההגנה  רחובות אברהם רובין

 76452, מיקוד  14/6שפינוזה ברוך  רחובות ישעיהו רובינשטיין

 79855כרם יבנה  חבל יבנה אפריים רובנשטיין

 מטע מטה יהודה משה רודריגז

 רווח
שניאור 

 זלמן
 20רבינו תם  אלעד

 3רח' הרב שמחת כהן  באר שבע גד רווח

 102/3  יצחק ניסים אשקלון מאיר רווח

 8  האדמו"ר מבאבוב  ים-בת יעקב רוז'ה

 ברוש מרחבים יהודה רוזיליו

 6  האדמו"ר מבאבוב  בת ים יעקב רוזין

 רוזן
שלמה 

 דוד
 17כספי  ירושלים

 11הערבה  מגשימים דוד רוזן

 109הגילגל  מעלה אדומים אהרון רוזנבאום

 17הקבלן  ירושלים צבי רוזנבאום

 28יוסף בן קיסמא  אלעד ליאור רוזנבוים

 רוזנבלט
יוסף 
 חיים

 33כלניות  גבעת אבני

 רוזנברג
יוסף 
 יצחק

 14קומוי  חיפה

 10  שטרית  נתניה יהושע רוזנברג

 רוזנברג
שמואל 

 דב
 30ביאליק  פתח תקוה

 44857ענב  ענב ניר רוזנברג 

 רוזנטל
אליהו 

 דוד
 מטרסדורף 16הרב יוסף גבאי  ירושלים

 רוזנטל
חיים 
 שלמה

 הר נוף 12אגסי  ירושלים

 50משה שרת  אזור אברהם רוזנטל
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 19פרל  בני ברק משה רוזנטל

 גבעת האולפנה בית אל נריה רוזנטל

 רוזנפלד
יחזקאל 

 ליונל
   לונדון

 שאןבקעת בית  שלמה רוזנפלד
שדמות מחולה ד"נ בקעת שאן מיקוד 

1093200 

 קיבוץ חפץ חיים קיבוץ חפץ חיים שמואל רוזנפלד

 44829ד.נ. אפרים מיקוד  כפר תפוח שמעון רוזנצוייג

 רוזנר
מלך 
 שלום

 26/1סיתוונית  בית שמש

 90836הר אדר מיקוד  13רח' הברוש  הר אדר נפתלי רוטנברג

 18החרמש  סביון נחמיה רוטנברג

 5יפה נוף  קרני שומרון מיכאל רוטנברג

 12/7ניסנבאום  חיפה ישעיהו רוטר

 3לנדאו  פתח תקוה דניאל רוטשטיין

 6  רבי יוסי )ב"ב(  רמת גן אריה רוטשטיין

 רומנו
יקיר 
 שמעון

 1336/1זבוטינסקי  נתיבות 

 4תבור  לוד אבי רוקח

 ישראל רושצקי
חצור הגלילית 

10300 
 קריה חסידית

 12/1יובל  נתיבות דוד רז

 45/1איילות  גבעת זאב פנחס רז

 10רחוב מזור  ירושלים פנחס רז

 3/2ילקוט הרועים  תל אביב אברהם רזניקוב

 2/7זבוטינסקי  אור יהודה הראל רחימי

 7ברוריה  ירושלים שמעון רחמים

 13רח' טרומפלדור  נהריה ינון רחמני

 4ביאליק  גבעת שמואל אבי רט

 14נחל אבנון  ירוחם יהודה רט

 ריאחי
אליהו 

 אלן
 53/2דיזינגוף  נתניה

 51/7הרב ריינס  אשדוד דוד ריאחי

 14מוזיר  תל אביב אברהם ריגר

 237 מחנה תלנוף יצחק ריגר

 מצפה נטופה מצפה נטופה שמואל ריינר

 59/3תכלת  מודיעין אליעזר רייף

 94ת.ד.  יסוד המעלה יעקב רייצס
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 יוסף צבי רימון
אלון שבות 

90433 
 10קבוצת אברהם 

 1313ת.ד.  אפרת שלמה ריסקין

 5דירה  53המכבים  בני ברק מנחם ריפקינד

 ד.נ. מודיעין יישוב טלמון מיכאל רכל

   14שח"ל  רמת השרון חנניה רכל

 1550ת"ד  45רח' ארזי הבירה  ירושלים יצחק רלב"ג

 רסקין

חיים 
 456ת.ד 20חיה מושקא  כפר חבד הלל

 רסקין
אריה 
 זאב

   קפריסין

 הונגריה בודפשט שמואל רסקין

 4אליהו ראם  ירושלים שלום רפאלי

 101  בלפור  נהריה יחזקאל רפאלי

 נחלה יואב שלמה רצון

 רקח
דניאל 
 יוסף

   שיקאגו

 שאלתיאל

שמעון 
  18/10רקיסים הנ רכסים יוסף

   ירושלים יוסף שבח

 שבתאי
אברהם 

 אילן
 7יונה גרין  פתח תקוה

 שדמי
יעקב 
 משה

 36/5הרב רובין  ירושלים

 שהם
נתן 
 יותם

 17פנים מאירות  ירושלים

 20מבצע סיני  חולון בנימין שהר

 47רוטשילד  פתח תקוה יהודה שהרבני

 30מדאר  רחובות אברהם שהרבני

 קרית יובל 13/2רחוב זנגויל  ירושלים אורן שוב

 שובע
יעקב 

 ישראל 
 33בן צבי יצחק  חדרה

 שוגרמן
אמנון 
 אהרן

 חספין חספין

 3דירה  230זלמן שז"ר  צפת רפאל שוואב

 12/26אמיר גלבוע  תל אביב אליהו שוויכה

 10הרקפת  כפר יונה עוזי שוויצה

 12ב' דירה  5מנשה קפרא  רחובות אשר שוורץ

 שוורץ
אברהם 

 יוסף
 10החיד"א  בני ברק

 43טרומפלדור  פתח תקוה מנשה שוורץ

 34/2רובע יזרעאל  עפולה אייל שוחט

 שולמן
ישראל 
 אריה

טלז סטון 
90840 

 2מעלות קדושי טלז 

 6רחוב הפרחים  לוד עמית שולמן
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 שוקרון

משה 
 39רח' הכותל  נתיבות ישראל

 שוקרון
אהרון 
 משה

 20/27תל ערד  דימונה

 ד.נ. לכיש דרום מושב תלמים שמואל שוקרון

 4רחוב הרב זרביב  טירת כרמל רועי שור

 25/12הרב פרדו משה  בני ברק משה שור

 8/4רחוב כנסת יחזקאל  ביתר עילית חגי שושן

 בית וגן 18רח' ברגמן  ירושלים יונתן שושן

 12920רמת הגולן  4חיספין  כנרות עמוס שושן

 10אלישע  קרית גת שמואל שושנה

 27דירה  117רחוב מעגלי יבנה  ירושלים יהונתן שושני

 שחור
יאיר 
 יצחק

 4482500מעלה לבונהד.נ אפרים מיקוד  מטה בנימין

 9978400ישיבת שעלבים  שעלבים גרשון שחור

 6ההגנה  רחובות יהודה שחור

 אחוזה 2/9ינוש קורצ'ק  חיפה ישראל שחור

 שחר
חיים 
 אמציה

 44834ד.נ.לב השרון  איתמר

 12רח' הבריכה  חיפה יחיאל שחר

 8סורצקין  בני ברק מרדכי שטיבל

 שטיגליץ
אליהו 
 יהודה

 כפר גדעון כפר גדעון

 שטיגליץ

אליהו 
 כפר גדעון עמק יזרעל יהודה

 18הרב קוטלר  בני ברק יעקב שטיינברג

 ג' 20בן ציון  ירושלים יצחק שטיינברג

שטיינזלץ 
 אבן ישראל

 2גסטר  ירושלים עדין

  20בעל התניא  בני ברק יוסף שטיינמץ

 2רח' מנדלי מוכר הספרים  רחובות אפרים יינקולרשט

 18  שערי תורה  ירושלים ישעיהו שטינברג

 15התיכון  חיפה יוסף שטמלר

 49/1יחזקאל הנביא  בית שמש אברהם שטרית

 746/10ההגנה  ירוחם ציון שטרית

 1פרנקפורטר  פתח תקוה אברהם שטרית

 38חובבי ציון  חדרה יהודה שטרית

 45שאול  חיפה שלמה שטרן

 191ת. ד.  אלקנה יהודה שטרן

 25  עזרת תורה  ירושלים יחיאל שטרן

 שטרן
מיכאל 
 שלמה

 מנשה  

 13עמרם גאון  ירושלים מרדכי שטרנברג

 5סמטת הפעמונית  פרדס חנה מרדכי שטרסברג
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 א'3יעקב נחום אפשטיין  ירושלים שלמה שיבר

 העיר העתיקה 5רח' בוני החומה  ירושלים מרדכי שיינברגר

 2631ת.ד אשדוד יוסף שיינין

 14רש"י  בני ברק נחום שיינין

 13/18זרח ברנט  ירושלים ישראל שיינפלד

 שיינפלד
אברהם 

 צבי
 17אמרי בינה  ירושלים

 שיינר

יהודה 
 33ר' יהושע  בני ברק לייב

 שכטר

מנחם 
 5/12נחל זרחן  ילתא מנדל

 ד. נ. שומרון קדומים דניאל שילה

 עין צורים עין צורים ליאור שיליאן

 7ירמיהו  בני ברק מאיר שינדלר

 7אברהם שפירא  נתניה אברהם שינדלר

 22חברון  בני ברק יחזקאל שינפלד

 42755א' נתניה 4טולדנו  בית יצחק נחום שיר

 63ת.ד.  מושב טפחות אברהם שיש

 1449/1מעגל היפרוק  ירוחם יצחק שלו

 2גרינברג  בני ברק זכריה שלום

 שלומי
אוריאל 

 דוד
  4/13העליה  נצרת עילית

 163רח' ויצמן  כפר סבא אברהם שלוש

 שלוש
אברהם 

 מאיר
 9/11הרב יעקב לנדאו  בני ברק

 ב' 5  הנזיר הכהן  נתניה יהודה שלוש

 דרום השרון   יוסף שלוש

 1  אונטרמן  ירושלים אליהו שלזינגר

 29עינב  בית חשמונאי נפתלי שלמה

 19/5רח' נחל קישון  בית שמש משה שלתיאל

 26/5רח' דב פרומר  חיפה יואל שם טוב

 59/3נחלת אשר  נהריה אברהם שם טוב

 40  הפלמ"ח  ירושלים שלום שם טוב

 מושב תפרח 6רמח"ל  תפרח עודד שמואל

 10/2רח' נחל נחשון  בית שמש יוסף שמואל כהן

 2שידלובסקי  אור עקיבא אליעזר שמולביץ

 21זנגויל  ירושלים דוד שמחון

 169ת.ד.  52/4מעלות חברון רח'  קריית ארבע יאיר שמחי

 שמידוב
אוריאל 
 שרגא

 6630ת.ד.  36אלה  כרמיאל

 שבי שומרון שומרון יהושע שמידט

 ג' 12/11שדרות ירושלים  לוד חיים שמילה

 6/7רח' עין גנים  פתח תקוה יהודה שמיר
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 8/1סביון  אדם -גבע בנימין יצחק שמלוב

 רמות א' 16/9צפרירים  ירושלים יצחק שמלוב

 44מרים מזרחי  רחובות אברהם שמן

 29גרינינגר פאול  ירושלים יעקב שמעון

שמעונוב 
 הלוי

 18בורמה  תל אביב נהוראי

 10נר התמיד  כוכב השחר שמואל שמעוני

 א' 18אחינועם  ירושלים נפתלי שמרון

 8יהודה הלוי  כפר יונה נחמיה שמרלינג

 ירושלים שמעון שמש
ירושלים  27304ת.ד.  1דירה  8ניימן שמואל 

91272 

 20/2משה ברזני  קרית גת ראובן שנאורסון

 31  השלוח  חיפה חיים שנברגר

 שנדורפי
יפתח 
 יצחק

 71937ד.נ. מודיעין  4הר המור  נריה טלמון

 114/1מצפה נבו  ומיםמעלה אד זאב שנדלוב

 שנור
גרשון 
 חנוך

 6061ת.ד. 21עין שמש  גני תקוה

 13  משעול הזמיר  מגדל העמק שמואל שנור

 rue saint simon 94000creteil 3   חגי שניאור

 6  הע"ח  ירושלים פרוספר שניאור

 ד.נ. האלה 82מושב זכריה  מטה יהודה זלמן שניאור

 3/5רח' הרב שאולי  רחובות עקיבא שניאור

 1סמדר  ירושלים גדעון שניאור 

 3/5הרב שאולי  רחובות עקיבא שניאור 

 ב' 18השושן  בית שמש אליעזר שנקולבסקי

 8שפרינצק  לוד איתן שנרב

 43קראוזה  חולון גל שעיו

 5נחשון  חולון יוסף שעשוע

 משה שפטר
ד.נ. עמק בית 

 שאן
 קיבוץ טירת צבי

 83/2יהודה הנשיא  אלעד אלמוג שפירא

 13  אהרונסון  ברק-בני אהוד שפירא

 גבעת יערים הודהמטה י חנניה שפירא

 134/12סנהדריה מורחבת  ירושלים אברהם שפירא

 26  רחל המשוררת  ירושלים דוד שפירא

 78/17מנחם בגין  פתח תקוה שלמה שפירא

 1237ת.ד.  כוכב יאיר שמואל שפירא

שפירא 
 כהנא

יעקב 
 אלעזר

 2כנפי נשרים  ירושלים

 שפנייר
אבידן 
 משה

 הר נוף 52אגסי  ירושלים
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 56מוריה  נוף איילון שלמה שפר

 שפרן
יגאל 
 בצלאל

  6הרב ריינס  ירושלים

 9זנגוויל  ירושלים חנניה שפרן

 12דרך קנדה  גן יבנה יהודה שקיר

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

 12יפה נוף  קרני שומרון מרדכי שראל

 12/7אברהם רביץ  ירושלים יוסף שרביט

 3מצפה  חיפה יעקב שרביט

 א' 130/4סנהדריה המורחבת  ירושלים שלמה שרגא

  32  רבינו גרשום  ירושלים ברוך שרגא

 10ארץ ישראל השלמה  ראש העין שלמה שרון

 12רוזובסקי  פתח תקווה יאיר  שרון

 אמוץ שריג
 -פרדס חנה

 כרכור
 86רח' הנדיב 

 2נג'ארה  יםירושל גדעון שריון

 אברהם שרייבר
ניר עקיבא שבי 

 דרום
 8536500ד.נ נגב 

 שרים
ינון 
 עזרא

 245/7מ"ג מעפילים  דימונה

 4דירה  8רחוב תפוח  ערד דוד שרים 

 255רח' התאנה  נתיבות נתנאל שריקי

 34רח' אנילביץ  ראשון לציון אליקים שריר

 רעננה כפר בתיה יובל שרלו

 64קדומים, ת.ד.  קדומים יוסף שרמן

 66חזון איש  בני ברק אברהם שרמן

 20רח' מרים מזרחי  רחובות בניהו שרעבי

 שרעבי

נריה 
 15/15צבי הוז  נתניה ליאור 

 30סוקולוב  בני ברק עמנואל שרעבי

 200הזית  בני ראם אליעזר שרעבי

 3משעול האגס  ניצן אלדד שרעבי

 6  הנשיאים  יבנה עתניאל שרעבי

 4  שח"ל  ירושלים יוסף שרעבי

 5  שמחי  רחובות ישי שרעבי

 3  עמיאל  תקוה-פתח ישראל שרעבי

 4זכריה משה  רחובות נתן שרעבי

 3גבעת שאול  ירושלים סעדיה שרעבי

 14ברא"ז זאב  פתח תקוה עמנואל שרעבי

 48/13הרב שאולזון  ירושלים שלמה שרעבי

 95477 11גבעת שאול  ירושלים אורי שרקי

 50מונטיפיורי  פתח תקוה דוד שרשבסקי

 154אצ"ל  אופקים אייל ששון

תופיק 
 אביעזרי

יעקב 
 עזרא

 1מעלות הרי יהודה  ביתר עילית
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 55יהודה הנשיא  פתח תקווה אלחנן תורג'מן

 12  משעול חירם  דימונה דוד תורג'מן

 ב' 27רח' האירוסים  רכסים יעקב תורג'מן 

 18  מנדלי  חולון יחיאל םת

 4בר גיורא  ירושלים שלמה תם

 Rua alburquerque lins 1203 ברזיל משה תמים

 12רח' הגפן  רכסים משה תנעמי

 86  צה"ל  העין-ראש שמואל תעיזי

 תלמי יחיאל באר טביה אבינועם תעיזי

 45825מושב עזריאל  לב השרון יוסף תעיזי
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