
lastnamefirstnamecitystreet

26רבי חיים ויטאל ירושליםעזראאבא שאול

49סורוצקין ירושליםאליהואבא שאול

'ב14הערבה זכרון יעקבשלמהאבו

7אמרי ברוך בני ברקעמרםאבוזגלו

5חזון איש נתיבותמשהאבוחצירא

18/22אחוה   חיפהדודאבוחצירא

372. ד. ת18ם "הרמברמלהיעקבאבוחצירא

6/8הרב שלום משאש ' רחאשקלוןישראל נדבאבוחצירא

6קפריסין באר שבעפנחסאבוחצירא

52/1העצמאות אשדודמאיראבוחצירא

4מלכי יהודה יבנהדודאבוחצירא

' א25מאיר יוסף ' רחרחובותאריה דודאבוחצירא

5ש "חזון אינתיבותברוךאבוחצירא

36. ד. ת47הרצל ' רחרמלהיחיאלאבוחצירא

1השומר רמלהיצחקאבוחצירה

98דרך המייסדים מושב בית עוזיאלבנימיןאבוטבול

1האורגים בת יםמימוןאבוטבול

5יהודה הנשיא ' רקרית אתאדודאבוטבול

2/4נגארה ' רחירושליםציוןאבוטבול

14קלושר חולוןניסיםאבורוס

702/2יפה נוף כוכב יעקבניראביב

5קוטשר ירושליםזכריהאביגל

79520מושב זרחיהאשר יעקבאבידן

17המוריה נוה דניאלאלישבאביחייל

4/12אור החיים ' רחמודיעין עיליתחייםאביטבול

בית שקמהחוף אשקלוןיעקבאביטן

באר טוביהיצחקאביטן

ניר משהמרחביםאברהםאביטן

25דולפין אשקלוןאשראביטן

טפחותחנניהאביטן

64חזון איש בני ברקמשהאביטן

107. ד. ת148המגינים שדרותשמעוןאביטן

ניו יורקב"ארהגבריאלאביכזר

10יציאת ארופה   רעננהיוסףאביני

מטה בנימיןשלמהאבינר

71דרך מצפה נבו מעלה אדומיםאלישעאבינר

20זיוון   ירושליםאליהואביסרור

נ הנגב.ו ד"מושב תלמי בילמרדכיאביצור

'א56נחל דולב בית שמשאיתמר אבישלוםאבישי

6עין חנוך גני תקווהגדאבישר

7ל "אצטירת כרמליוסףאבן חיים

62קטיף נתיבותאבשלוםאבנעים

38/12היובל נתיבותנדבאבסדריס

13/10חזקיה שבתי ירושליםנפתליל'אברג

6ח "הפלמנתיבותחיים יוסףל'אברג

3/21דן ירושליםאליהול'אברג

25150מושב צוריאל מעלה יוסףיצחקל'אברג

12/2רביבים ערדשיאברהם

4/5אור לציון נתיבותיצחקאברהם

9/48הקליר נתניהאנברםאברהם

16/8צונדק ירושליםיצחקאברהמי

8אברבנאל פתח תקוהשלוםאברהמי



49אור לציון נתיבותישראלל'אברז

סינגפורמרדכיל'אברז

 בית ישראל4אליהו ראם ירושליםעובדאברך

28השחר   סבא-כפרשמואלאברך

20אורנים ' רחזכרון יעקבמרדכיאברמובסקי

4רחוב הזית קרית יעריםישראלאברמובסקי

1189. ד.  ת15להמן ' רחקרית יםיוסףאברקי

9/2רחוב ערבות הנחל רמת בית שמשמיכאל שלמהאבשיד

22/5השומר   אתא-קריתאברהםאשווילי'אדג

62הרצל ' רחתקוה-פתחיהונתןאדואר

13חבצלת בנימינהיהושעאדוט

נגב. נ.דמושב נווהאליאדלר

' א8בו נריה בני ברקיצחקאדלשטיין

9הרב בלוי בני ברקאליהואדלשטיין

5489. ד.ת. 13ניצנים מגדל העמקגד משהאדרי

משמר הירדןגבעתייםפנחסאדרי

229/13גילה גפן ירושליםמאיראדרי

115זרועה עזתהשלוםאדרי

41המלך שלמה חיפהאליהואדרי

4/4אחד העם   אשדודחנניהאדרי

8נחל המעיינות נתיבותעודדאדרי

29/7הרב עובדיה יוסף מגדל העמקיוסףאדרי

כפר מימוןכפר מימוןמיכאלאדרעי

הר חומה, 16/8יצחק רפאל ירושליםמיכאלאדרעי

RUT DV GTNTRAL RAPP 18שטרסבורגמרדכיאדרעי

4/11קצנלבוגן ' רחירושליםיוסף יצחקאדרעי

104ד "ד ת"כפר חביהודה-אוריעקבאדרעי

9חוב נופי המדבר ירושליםרונןאהרון

19355גלבוע . נ.ד31מושב פרזון שאולאהרון

21אברבנאל רחובותמאיראהרון

 נתיבות314. ד. ת42/5הרב גרשונוביץ נתיבותרון אלאהרון

ישיבה, כרם יבנה7985500אבטח . נ.דאבישיאהרוני

3/11תל חי כפר סבאאברהםאהרוניין

42835  שער אפריים מיקוד 43הרימון שער אפרייםמרדכיאהרן

ברוךאוברלנדר 

(44865) צופים 176. ד.תשומרוןמשהאודס

13זוהר בית שמשיהודה משה אודסה 

26ש "החי' רחרחובותיהושועאודרברג

90404הר חברון . נ.דכרמליעקבאוהב ציון

' ג10בית לחם קרית אתאירוןאוזן

' רמות ב114/5אהרון אשכולי ירושליםדודאוחיון

25/16מעגלות הרב פרדס ירושליםדודאוחיון

12שגיא ' רחאלפי מנשהדודאוחיון

7צפניה בני ברקדודאוחיון

 אופקים20הלל אופקיםעמרםאוחיון

 גבעת אולגה1/5הגליל חדרהרןאוחיון

103זנוח מטה יהודהאלחנןאוחנה

158ל "האצ' רחקרית שמונהמאיראוחנה

1348/9בוטינסקי 'זנתיבותאהרוןאוחנה

24הנשיא בית שמשדודאוחנה

10גרינברג אורי צבי אשדודשמואלאוחנה

3/13הרב יוסף לוי קרית מוצקיןיוסףאוחנה

32סורוצקין ירושליםמשה חייםאוחנונה



34ארלוזרוב חיפהרפאלאוחנונה

233/7זלמן שזר צפתאברהםאוחנונה

14קפלן לודעמרםאוחנונה

233/7ר "זלמן שזצפתאברהםאוחנינה

5/2סוטין חיפהיצחקאוטמזגין

'ב71/3קרן היסוד קרית ביאליקמאיראוטמזגין

11נחום שאדיקר ירושליםאליעזראויערבאך

43אור החיים בני ברקאברהםאוירבך

20הרצל ' שדטבריהדודאוירבך

12לילינבלום כפר סבאצביאונגר

65רותם נתניהאליעזראוסלנדר

5ח " פלמרחובותשירהאופיר

35שמעון הצדיק אלעדשאולאופן

113מצפה יריחו מצפה יריחויואב חנניהאוקנין

14בת חן דימונהדודאור חי

 חשמונאים29היצהר מטה בנימיןאיתמראורבך

39בן צבי יצחק חדרהבצלאלאורדמן

¼א "החידביתר עיליתדוד צביאורדנטליך

התמרקרני שומרוןדב צביאורון

 שכונת מגרוןפסגות מזרח בנימיןדודאורזי

30שמקין חיפהמרדכיאוריה

22/3נחל צלמון מודיעיןליעדאוריין

2564. ד.ת. 41דרך הארבעה עכונתן יצחקאורכמן

10גלבוע קרית יםמשה שמואלאורכמן

21סול ליפצין ירושליםיהונתןאורן

4שפירא בני ברקיואבאושרי

54מושב רחוב עמק המעיינותשלמהאזואלוס

113. ד. ת3שירת הלויים מצפה יריחועדיאזולאי

אשראזולאי

26מקוה ישראל שדרותיוסףאזולאי

22הכלנית אשדודמיכאלאזנקוט

14/3שלום הגליל עכומשה מוריסאזנקוט

44100 מיקוד 4משה סנה כפר סבאצביאזרחי

25דגניות קרית טבעוןנסיםאחיטוב

224רחוב זריחה קידרישיאחיטוב

10/5תל אביב נס ציונהגור אריהאחירם

29/4תקווה -פתחנתניהשלוםאטאל

100כפר אוריה כפר אוריהגדאטיאס

8/7שמואל ניימן ירושליםמיכאלאטיאס

7משעול חנוךקריית גתמנשהאטלן

43נרקיסים יקנעם עליתיצחקאיבגי

14צייטלין   לציון-ראשוןמשהאיבגי

10רחוב זבולון המר ירושליםאליעזראיגרא

הנגב. נ.דשלומיתאריאלאיגרא

42בלוך תל אביבחיים יצחקאידלס

' א10פרנק ירושליםחגי נפתליאיזירר

6ריינס ירושליםדניאלאיזק

8הרב ניסים ראשון לציוןפנחסאיזק

3עינב אילתשמעוןאייזנבך

6מנחם בגין קרית מוצקיןשמעוןאייזנבך

רמת הגולן. נ.דחיספיןאהרוןאייזנטל

2. ד. ת28בית ישראל ' רחעמנואלמרדכיאייכלר

4הרב צבי יהודה בת יםדודאייפרמן



1הארבל אור עקיבאאליהואילוז

10/8א "הגררחובותיוסףאילוז

58אביגדור עשת   אתא-קריתשמעוןאילוז

3לבונטין   נתניהאליהואילן

14/13נחל לכיש ' רחבית שמששמחהאילן

4/1נחל ' רחערדינוןאילני

36790 1הנוריות נשרשמואלאינגבר

33/22גאון הירדן קרית גתאילןאינדפורקר

34פרישמן קרית אתאחיים עמרםאיפרגאן

10הרב קוק נתיבותיעקב ישראלאיפרגן

32עמנואל ליווס פתח תקוהדודאיפרגן

394/11העצמאות מגדל העמקיוסף מאיראיפרגן

9094200צפון יהודה . נ. ד86אלעזר גוש עציוןחייםאירם

6הזית   רעננהשלמהאישון

11/12ר מבעלזא "האדמואשדודיגאלאיתח

146מצפה יריחו מצפה יריחויש אליאיתן

79/5הצנחנים טבריהדניאלאלבו

169. ד. ת34יהודה ' רחערדיוסףאלבו

34ם "רמב' רחגבעת שמואלאליעזראלבז

34בן דוד בני ברקבן ציוןאלבז

10קדש דימונהניסיםאלבז

44יחזקאל   ירושליםראובןאלבז

24רחוב גבעת שאול ירושליםשלמהאלבז

53שלו יד בנימיןבן ציוןאלגאזי

 הר נוף58/7שמעון אגסי ירושליםציוןאלגרבלי

8קול צופיך קדומיםשלוםאלדד

הר חומה, 2/8הרב משה כלפין הכהן ירושליםאלוןאלהרר

162ספיר ' רחעלה זהבטלאלואי

מרחב עםמרחב עםגדאלואי

 גני הדר37יהודה הנשיא פתח תקוהמאיראלול

55יהודה הנשיא ' רתקווה-פתחברוך ידידיהאלול

11צבי יהודה בת יםרזיאלאלול

 א9הסיפן ירושליםיצחקאלון

'א5השלושה  בני ברקיצחקאלון

20חזקיהו המלך   ירושליםמרדכיאלון

2שלדג ' רחקיסריהצביאלון

30דירה '  כניסה א23שלמה בן יוסף ' רחאשדודשמואלאלזם

 רמת שלמה58/9חזון איש ירושליםמסעודאלחדד

18/10לבונטין   נתניהיצחקאלחדד

3לוע הארי , 1. ד.תמודיעיןאליהואלחרר

25/4הקבלן ירושליםארזאלחרר

102הרב חזן שלומימשהאלחרר

26אמיר דרורי חולוןפנחסאלטהויז

15295גליל תחתון . נ.דמצפה נטופהאליעזראלטשולר

סוסיההר חברוןאליעזראלטשולר

32אריאל נוף איילוןא. ישראלאלי קון

118/15ין 'אריה דולצירושליםיצחק גדאליאסף

12משעול ההדס ירושליםאביעדאליהו

247מוריה מורשת משגבעוזיאלאליהו

צפון שומרון. נ. ד257הגבורה ענבאוריאלאליהו

5855112 מיקוד 53רחוב מפרץ שלמה חולוןאורןאליהו

22865מושב שתולה מעלה יוסףזרחאליהו

39/83ליפסקי ' רחירושליםשלמהאליהו



"צפתשמואלאליהו 1189. ד. ת74ח ""הפלמ' רח "

143/10רחוב שדרות ירושלים נתיבותיהודהאליהו

39/83לואי ליפסקי ירושליםשלמהאליהו

wicker lane, hale barns, altrincham, cheshire 18לונדוןאמיראליטוב

12אבן האזל ירושליםשמעוןאליטוב

 ירושלים31/7הקבלן גזררחמיםאליטוב

בית צביחוף הכרמל. נ.דשאול משהאליטוב

17ניסים אלוני תל אביבחייםאלימלך

20186מורשת מורשתיובלאלימלך

14הרב שלמה מולכו חולוןשיאלימלך

23/1הרב אריה בינה ירושליםאביאלאלימלך

4ישראל בן זאב ירושליםיחזקאלאליסיאן

9אבן האזל ירושליםיעקבאליעזרוב

11. ד.תדימונהיצחקאליפנט

17/9שאול המלך ירושליםמשהאליצור

5/2יהודה הנשיא פתח תקוהדודאלישיב

15הפורצים ירושליםיעקבאלישיב

10יהודה הנשיא מודיעין עליתאהרוןאלכסנדר

15/12שבט נפתלי אשדודמשהאלמושנינו

4931929 7/14הרב משורר ישעיהו פתח תקווהראובןאלמליח

1/7ר האמצעי "האדמולודנסיםאלמליח

7/1קוברסקי ירושליםשמעוןאלמליח

2ח "פלמיהודה-אוריצחקאלמליח

 הר נוף9זרח ברנט ירושליםיצחקאלמליח

53החרוב עתליתשמעוןאלמליח

19שכונת קראוונים קרני שומרוןשמעון ישיאלמליח

13יוסי בן חלפתא אשדודחייםאלמקייס

175/3הרשרת הישוב צפתיוסףאלמשעלי

10גניחובסקי ' רחבני ברקיאיראלמשעלי

יד בנימיןיוסףאלנקוה

3זהבי   תקוה-פתחרפאלאלנקרי

39/1רחוב מנחם ארבר תל אביביוסףאלנתנוב

67אחד העם פתח תקוהאילןאלסטר

לכיש דרום. נ. ד102מושב שחר מושב שחרשלוםאלעזרא

101שיבולים עזתהדודאלעזרא

42/2שרת ' רחאופקיםבנימיןאלעזרה

18הרב עובדיה יוסף מגדל העמק דוד אלפסי

7765131'  רובע ז1/2הללאשדודיוסףאלפסי

' ב9הרב קוק ' רחאור עקיבאיוסףאלפסי 

2/5קהילת צפת נתניהכתריאלאלפרוביץ

21מעגלים נ הנגב.דמשהאלקבץ

7/18מיכאל טבריהאברהםאלקבץ

28מושב אחוזם לכישיעקבאלקבץ

27עין שמש גני תקווהפינחסאלקובי

303/1אפיקי מים כוכב יעקבאריאל שלוםאלקובי

88נוגה מושב נוגהיוסףאלקובי

3/5שמחה הולצברג שדרותיעקב מאיראלקובי

אילן רמוןהגלילית-חצוריצחקאלקיים

47השקד 10300חצור הגלילית דוד יוסףאלקיים

45/1החוזה מלובלין ביתר עיליתאליהו יוחאיאלקיים

103/11הציונות אשדודאליהואלקריף

 הר חומה94/6רב יצחק נסים ' רחירושליםיונתןאלרן

13הרב משאשא מעלותאליעזראמויאל



43/14אלעזר ' רבית שמשיואלאמזלג

28מרומי שדה מודיעין עיליתאורןאמזלג

3/17שמואל הנגיד אשדודרועיאמזלג

108100נ בקעת בית שאן .קבוץ שדה אליהו דקיבוץ שדה אליהואחיהאמיתי

68מושב זיתן עמק לודשמעוןאמיתי

צרופהחוף הכרמליצחקאמיתי

הזורעיםגליל תחתוןאברהםאמיתי

85/22י "האר' רחנתיבותרפאלאמיתי

קולומביהאביאמסלם

3קיפניס לוין באר שבעשלמהאמסלם

3/2ד איתמר אשדודיעקבאמסלם

1058/32טיילת הספורט גבריאלאמסלם

19/15ורשבסקי ירושליםמשהאמר

17הזית מרכז שפיראיצחקאמרבי

34/1ויצמן פתח תקוהינוןאמרוסי

1סמטת ברקת מעלה אדומיםתמירל'אנג

1/75חטיבת יפתח כרמיאלירוןאנגלמאייר

55חפץ חיים ' רחפתח תקוהאריה יהודהאנגלמן

3מורשת ישראל ראשון לציוןמרדכיאנגלמן

מזרח בנימין. נ.דפסגותליאוראנגלמן

1042. ד. ת30095 מיקוד 15האורן רמת ישייוסףאנטיזדה

10חתם סופר בני ברקיעקבאר'אנידג

סעדעזתה שדות נגבדודאסולין

7אבן שמואל ירושליםיוסף חייםאסולין

 קרית שמואל12דירה '  א6הרב אריה לוין חיפהמשהאסולין

24הגלבוע ' רחחיפהשמעוןאסולין

1/1  (בית אליעזר)וולפרברג חדרהאליהואסולין

ד"כפר חברמלהדודאסולין

60840 מיקוד 640. ד.תד"כפר חבישראלאסולין

53מגיד ממזריטש ביתר עיליתתמיר ישיאסולין

ALEE DES CHENES 03220 GANGY FRANCE 49צרפתשלמהאסוס

' א11גבעת שאול ירושליםאליהואסוס

16 דירה 3אור יחזקאל פתח תקוהיעקבאסיאג

22סביון ' רחרכסיםאברהםאסייג

3/4י עגנון "ש' רחעפולהשמעון יחיאלאסייג

939/2הראשונים   מגדל העמקדודאסייג

Frankfurt Germany FriedrichStr.27אביחי אפל

14אליקים אליקיםעזראאפרתי

15/4מנדלה מוכר ספרים  רחובותאורןאקוע

5קניאל חיפהגדליהואקסלרוד

6/4הירדן חדרהיואב יוסףאקריש

61שפירא פתח תקוהאיתןאקשטיין

298ישוב דולב מודיעין. נ.דיאיראראלי

22זמנהוף חולוןיוסףארביב

93עטרת מטה בנימיןעזריאלאריאל

12921רמת הגולן . נ.דמושב נוביגאלאריאל

21מושב מירון דירה יועזראריאל

9נחל דולב בית שמשאיתיאלאריאל

90407 37עתניאל הר חברוןשמואלאריאל

7אבן  רמת גןיעקבאריאל

נטענטעדרוראריה

47עזרא בני ברקנקדמוןאריכא

96מנחם בגין ' רחפתח תקוהשמואלארליך



ניר גליםחבל יבנהצביארנון

11/10מנחת יצחק ירושליםאשר מנחםארנטרוי

7וינר רחובותנחמןארנרייך

1/18הביסטיליה חיפהלוי יצחקארנשטיין

2סיירת גולני ירושליםליאוראשור 

9האורן יבנהאברהםאשטיבקר

244. ד.תד"כפר חבמאיראשטמקר

34הרב מדר זכריה רחובותציוןאשכנזי

11/11הצבעוני אשדודישראלאשכנזי

 קרית שלום8נילי אביב-תלשמעוןאשלג

 279ברכה לב השומרון יזהר אשר

4 (ב"ב)שפירא תקוה-פתחאשראשרי

37920כפר פינס כפר פינסיצחקבאואר

לאוואלקנדהרפאל דודבאנון

אבטח. נ.ישיבת כרם ביבנה דכרם ביבנהבנימיןבארי

5/14חרמון בית שמשמשהבארי

15/1רבי עקיבא מודיעין עלית שלמה בארי 

new york67-42burns st forest hills11375ברוךבביב

8נחל הירקון רמת בית שמשדודבגנו

20ניסים גאון אלעדערןבגריש

מושב שדי תרומותאברהםבדוס

37. ד. תאבן יהודהאהרןבדיחי

' כניסה ג63המעפילים חולוןאריהבהר

8בית שמאי רמת השרוןמשה חיבהרב

176. ד.ת, 19צבר ' רחנשרטוביהבהריר

137/6לוטוס מעלות תרשיתאאביאלבואהרון

42זוננפלד ' רחירושליםציוןבוארון

 גני אביב16 דירה 1סלוניקו לודמשהבובי

מרום הגלילמושב דלתוןאפריםבובליל

1בן גוריון בני ברקצוריאלבובליל

'ב4גורדון ירושליםרפאל עמיחיבובליל

123רבי עקיבא בני ברקשמעוןבוגדרי

13/13שלום בוניך נתיבותיורםבוגדרי

33/11כנסת יחזקאל ביתר עיליתמרדכיבוגיוב

3/5הרב נורוק ראשון לציוןקפיאלאו משהבוגלה

22המאירי אלעדאברהם ישעיהובוגנים

פריזצרפתאברהםבוהדנה

38/3הרצוג בני ברקמשה צביבוחבוט

12/10באר מים חיים בני ברקיעקבבוחבוט

 ירושלים8קויפמן חבל מודיעיןאהרוןבוטבול

20אביתר הכהן באר שבעיוסףבוטבול

10/2הרב ריינס נתניהברוךבוטביקה

90נחמיה ראשון לציוןיקירבוטה

12בשן רמת השרוןיהודהבוטמן

76הרצל נהריהישראלבוטמן

' אזור ז6/5ינאי אשדודגרשוןבוטראשוילי

11קהילות יעקב פתח תקוהיהודהבוטרמן

TAGLE 25204d c.p 1425ארגנטינהיוסף יצחקבומגרטן

12/2שלמה המלך קרית גתנתנאלבוני

1ר "סמטת אזבני ברקישראלבוסו

49/3הקבלן ירושליםשלמהבוסו

113פתח תקוה נתניהיחיאלבוסי

12מבצע לוט ערדרפאלבוסי



אחיסמךחבל מודיעיןמרדכיבוסקילא

7/1י "רשאופקיםיעקבבוסקילה

14י עגנון "שאשקלוןמאירבוסקילה

30/8שמעיה אלעדרונןבוסתן

588רב יעקב יחזקאל אלישמעקו'בוצ

7מושב מבטחים מושב מבטחיםשחרבוצחק

11/5שלום בונייך ' רחנתיבותחייםבוקובזה

2/2חנה רובינא חיפהשלום יעקבבוקיעט

1/6נתיבות שלום מודיעין עליתצביבוקשפן

47ה   "מזאאביב-תלצביבורגן

ישוב הושעיההושעיהחייםבורגנסקי

8/1יערה מגדל העמקיהושעבורשטיין

9פתח תקוה ירושליםמנחםבורשטיין

5החורש אלון שבותאמנוןבזק

4כפר תבור נתניהבצלאלבזק

2ק 'קורצצפתחייםבזק

15/1ן "הר' רחביתר עיליתאברהםבטאט

44813 3סימטת הארבל ' רחאורניתשמעוןבטיטו

24/1הדגן ראשון לציוןאבישיבטשוילי

שלמה.  ר76/11אברהם פטאל ירושליםשלוםביבי

42יתיר ' רחמיתרמשהביגל

קיבוץ מעלה גלבועקיבוץ מעלה גלבועדודביגמן

362/10האחד עשר צפתמשהביטון

15נורדאו חדרהישראל מאירביטון

7/2דובדבן מגדל העמקישראל יאירביטון

8יהויכין באר שבעאלעזרביטון

מרום גליל. נ.דכפר בירייהאליהוביטון

61אדירים אדיריםדודביטון

33/18ר מבעלז "אדמואשדודיורםביטון

5רב חסידא אשדודשמעוןביטון

'א214הנשיא בית שמששמעוןביטון

382. ד. ת15ם "רמב' רחחדרהשמעוןביטון

19220מגידו . נ.דמושב מלאהשמעוןביטון

16/12האלה לודשמעון מאירביטון

14/8רחוב שי עגנון אשקלוןאברהםביטון

9/3בירק יהודית רחובותישראלביינדמן

34/20מיכאל חזני באר שבעמזורביינה

66. ד.תקרית גתעופרביליה

4/3גבעת שושנה ' רחצפתמרדכיביסטריצקי

11/15איריס קרים יםמשהביסטריצקי

1האתרוג סביוןשמואלביסטריצקי

 רמת שלמה71/1דרוק ירושליםדודבירדוגו

48השקדים קרית טבעוןעמרם מיכאלבית אל

7/2נחמיה תמרי חולוןמשהביתן

86825ערבה תיכונה . נ.מרכז ספיר דערבות הירדןמשהבלוי

 קרית מלאכי156/12ד "חבבקעת הירדןיוסףבלוי

2הרב קוק ' רחבני ברקפנחסבלום

2נרקיס בת יםחנניהבלומרט

73/3הרב זיוון ירושליםשמעוןבלוקה

12/21דב פרומר   חיפהאברהםבלחסן

4אהרון אהרונסון ' רחנתניהיצחקבלייכברד

ירושליםמיכאלבלייכר

12/10רחוב זריצקי ירושליםמרדכיבלמס



47הקבלן ירושליםשמואלבלמס

ב"קיבוץ עין הנציב"קיבוץ עין הנציפנחסבלנק

(נווה צוף)חלמיש יהונתןבלס 7194500נ מודיעין . ד4חיטה ' רח

קרית שמואל',  א8/7דב פרומר חיפהיהונתןבלסן

3אלישע בני ברקצביבלק

6יפה רום   ירושליםמשהבן אבו

6שדרות עוזיהו אשדודדניאלבן אבו

79רחוב ירושלים מעלותשלמהבן אליהו

48/4מנחם בגין ' רחגדרהאלעדבן אליהו

30גלעד אבני חפץמנחםבן אריה

57יפה נוף צפתעידןבן גל

3האורן באר יעקבשמואלבן דוד

28/2החבצלת מגדל העמקאשרבן דוד

21משעול נאות הכיכר באר שבעאבישיבן דוד

2משה שרת קרית עקרוןיוסףבן דוד

בארות יצחקירוןבן דוד

עין הנציב עמק המעיינותעמק המעינותיצחקבן דוד

' רובע ז11/12מאיר בעל הנס אשדודפנחסבן הרוש

14האגוז אורניתינאםבן הרוש

202דרך יד לבנים חיפהנתנאלבן הרוש

4/9פלומניק לודדודבן זזון

1019/1יוני נתניהו ' רחקרית ארבעיוחנןבן זכאי

12נחל מטע בית שמשיאירבן זקן

 נווה שאנן67/3הגליל חיפהאשרבן חיים

30/5המייסדים   אתא-קריתמשהבן חיים

136בן גוריון רמת גןשמעוןבן חיים

' רמות ב111/6אהרון אשכולי ירושליםאליהובן חמו

435/10גילה ירושליםאברהםבן חמו

79350 33מושב עוצם לכיש דרוםדוד דניאלבן חמו

באר טוביהשלוםבן חמו

עזרשלמהבן חמו

11שדרות לכיש קרית גתשלמהבן חמו

5ויסבורג רחובותאביהודבן יהודה

4/1סימטת מנשה רמת גןיצחקבן יוסף

2/1ברק אריאלאבנרבן יוסף

5חתם סופר בני ברקצביבן יעקב

20/5י "רשבאשדודשלמהבן לולו

27הרב חיים ויטאל ירושליםיהושע מאירבן מאיר

3מעלה האשלים מכמורתנתנאלבן מעש

קיבוץ בית רימוןבית רימוןרןבן משה

נוף-  הר4שאולזון ירושליםגדעוןבן משה

171שילה שילהאלחנןבן נון

שריגיםמטה יהודהאביתרבן נון

4/2הערמונים נשרבנימיןבן נון 

גורןמושב גורןיורםבן סעדון

9אורנים רכסיםאהרוןבן סעדון

22/13השופטים   גת-קריתשמעוןבן עבו

 ירושלים27/16ין 'ר מרוז"האדמוירושלים- מבשרתשלמהבן עזרא

15ל "אצחיפהמרדכיבן עזרי

44/7רחוב הששה עשר ירושליםאלוןבן עמי

56/10אגסי ירושליםשי רפאלבן עמרם

מטה יהודהיוסףבן פורת

' ד24הקונגרס הציוני עפולהיצחקבן פזי



8050660 מיקוד 1397השקד ירוחםאחיהבן פזי

מצליחיואבמאירבן שבת

26ארלוזורוב   חיפהשלמהבן שושן

007ד " ת17המוריה ' רחנווה דניאלמתניהבן שחר

 פסגת זאב17/6הרב חיים לסקוב ירושליםאברהםבן שיטרית

 קייפ טאון18קיי אפאל ' רחדרום אפריקהדודבן שלוש

21/3נפתלי ' רחמודיעין מכבים רעותאלעזרבן שלמה

44861 49הכרמל אבני חוץאליקיםבן שלמה

34שעלביםזכריהבן שלמה

9אלישע בני ברקנסיםבן שמעון

13דבורה הנביאה בני ברקשלמהבן שמעון

101נחליאל יישוב נחליאלמשהבנבנישתי

19יחזקאל קוטשר ירושליםאוריבנון 

אבטח. נ.בני דרום דברנר. א.מעמיהודבניה

9051602  2/1הרב יצחק אריאלי ' רחביתר עיליתיעקבבניזרי

Panama city100rook hill dr #103 panama city beach florida 32407יוסףבניטה

9040700הר חברון . נ.דעתניאלשלמהבנימין

נוף איילוןיואבגדעוןבנימין

3ם "רמב40800אלעד מנחםבנימין

9התעוררות התשובה ביתר עיליתדודבנינו

יהודה הלויעפולהראובןבנינו

כפר רוזנואלדזרעיתשלוםבניסטי

10שלוש השעות בני ברקאהרוןבניסטי

גוש עציון,  נוה דניאל141. ד.תנוה דניאלדודבס

יציץיואבשלמהבסו

4/20הרב יעקב לנדא ' רחבני ברקיחיאלבסיס

13הרב זמבה  נתניהאורבעדש

נגב. נ.דמושב פטישרחמיםבעל הנס

34שבי ציון ' רחרמת השרוןבניהובצלאלי

21ל "שדירושליםיצחקבצרי

 הר נוף12שאולזון ירושליםעזראבצרי

16/6גורדון קרית יעריםדבבקשט

6/4שיזף ערדאלעזרבקשי

73/3ויצמן תל אביבעמנואלבר

14דוב הוז נתניהקלמן מאירבר

60לוחמי גליפולי   אביב-תלמשהבר

 הר נוף12/5שאולזון ירושליםמרדכיבר אור

7מורדי הגיטאות   רחובותנפתליבר אילן

חספיןרמת הגולןטוביהבר אילן

22הגולן בית שמשחגי פנחסבר גיורא

22581 22הגולן בית שמשחגיבר גיורא

12התשעים ושלוש פתח תקוהליאורבר דע

35רובין ' רחתל אביב יפויצחקבר זאב

מטה יהודהבנימיןבר זוהר

CARER DE CAPELLANS 2. 4-2 08002 BARCELONAברצלונהשמעון מאירבר חן

16הקתרוס ' רחמעלה אדומיםשמעוןבר נוי

12/4התשעים ושלוש פתח תקוהאיתיאלבר ניצן

16/15ההעברה ' רחירושליםבן ציוןבר שלום

7/6ישראל בן זאב ירושליםאורןבר שלום

9הרב זולטי ירושליםאליהובר שלום

3/7אנדרסן תל אביבעזראבר שלום

2השריג כרמי צוריוסףבר ששת

2/15רב חיסדא אשדודחייםבר ששת



5/7אהרונסון בני ברקיאירבראון

39ח באייר "כאלון שבות דסברגבראון 

20רבבות אפרים קדומיםניצןבראונר

1כצנלסון קרית אתאעופרברבי

26ד "כפר חבד"כפר חבשמעוןברגמן

32הרב יצחק ניסים ירושליםמשהברגמן

80סלנט   תקוה-פתחשלוםברגר

רוסיהרוסיהאלכסנדרברדה

984/27ג "תשימגדל העמקיהודהברדוגו

13/6הסוכנות היהודית אור יהודהיעקבברהום

76/1פנחס רוזן תל אביבמנחםברוד

כרמי יוסףיואבאליעזרברוד

7/2ר "זלמן שזנתניהשניאורברוד

3. ד. ת12הדרום ' רחסביוןדודברודמן

11ג יורדי הסירה   "כגבעתייםמשה אהרוןברוידא

51/5שאול המלך תל אביבבכורברוך

' ב11הגפן ניצןשאולברוכי

434. ד. ת5זגגי צפתבניהוברונר

15/9בורוכוב רעננהאביגדורברונר

15תל אביב נס ציונהאהרוןברוקלין

67/1מצפה נבו מעלה אדומיםאברהםברוש

מרכז מסחרי חדשגני תקוהיחיאלברזילי

123הרב שלום שבזי ' רחראש העיןאסףברזילי

19305נ יזרעאל מיקוד "מושב בלפוריה דעמק יזראלנועם יצחקברטוב

5הר אשינים חובת ציוןגדברטוב

8הדקלים כרכור-פרדס חנהיואבברי

24המעפילים בת יםאברהםברידס

 הר נוף26אגסי ירושליםיהודהבריטקופף

27/6טרומפלדור פתח תקוהחיים דבבריסק

טלמוןמטה בנימיןרחמיםברכיהו

28/8הרב ינאי ' רחאשדודשבתאיברלב

101הרי יהודה נוה דניאלדרורברמה

13א "חזוי"זדודברנד

19יהודה הלוי בני ברקנחוםברנהולץ

76/2הרצל נהריהנחוםברנסון

8גופנא דולבחיים דודברנסון

6/4מבוא הגבים מעלה אדומיםשמעוןברק

110/20אהרון אשכולי ירושליםאליהוברקאי

12ערבי נחל תל אביבעקיבאברקאי

11הרצל רעננהאהרןברקוביץ

5בן צבי פתח תקוהחייםברקוביץ

27מרים הנביאה בית שמשדבברקוביץ

8/25ח ""הפלמאשדודעוזיאל משה'ברקוביץ

1163/5ד "חבקרית מלאכיאהרוןברקולין

6טביב נתניהעמנואלבשארי

 גבעת אולגה2מבצע קדש חדרהאפריםאמי'ג

7060/2חבצלת אילתמנחםיבלי'ג

29/5ישמח ישראל ביתר עיליתבנימיןייקוב'ג

316. ד.ד ת"כפר חבד"כפר חבירוחם פישל הלויייקובס'ג

18שבעת המינים מרכז שפיראיהודהיסון'ג

2576. ד.ת40600תל מונד גבריאלראפי'ג

10הדס נתניהציוןרבי'ג

5עצמון אשוב נופית שלוםרבי'ג



3נגר יצחק הרצליהיחיאלרפי'ג

34/3שדרות עוזיהו   אשדודיעקבגאגולאשווילי

10/2מאיר שמואל ירושליםאברהם צביגאופטמן

1 דירה 61השקמה חדרהשמעוןגבאי

8איינשטין עפולהאשרגבאי

11/7החושן ' שדציון-מבשרתדניאלגבאי

37עזרא בני ברקמשהגבאי

174בן גוריון ' שדאור עקיבאמשהגבאי

18/1אלי כהן קדימה צורןשמעוןגבאי

44הקוממיות קרני שומרוןשלמהגבאי

30880בית צבי סיטרון מיקוד חוף הכרמלמ.אריאלגבאי

64חוסן חוסןשמעוןגבאי

770כפר גידעון עמק יזרעאלאליעזרגבירץ

2/9לאה גולדברג ' רחלודאליהוגבסו

 גבעת שאול20/31קהתי ירושליםמשהגברא

גדרותיחיאלגברא

 1/7ח "כיטבריהיניבגבריאל

מטה בנימיןמאירגבריאל

15הרב בוזגלו דוד אשדודדודגבריאלי

32טל חרמון ' רחקדומיםאביעדגדות

25 (נווה חוף)חיל רגלים לציון-ראשוןאליהוגדליה

4 דירה 32רחוב הנוטר תל אביבשמעוןגדסי

14שפירא בני ברקדודגהרי

15מסריק ' רחנתניהאברהם דודגוגיג

האדמור האמצעילודשיגודי

6אביגדורי ירושליםדניאלגודיס

12/7רבי מאיר אלעדשיגוזלן

שדה צבימרחביםגדגוזלן

8אביר יעקב ' רחירושליםאלדדגוטל

18חיים ויטל ' רחירושליםנריהגוטל

25ירושלים צפתנחוםגוטרמן

17משעול האשכולית קרית גתשמעוןגויטע

9246106 7/3נרקיס ירושליםישראלגולדברג

44מסקין פתח תקווהיניב שמעוןגולדברג

25/113סנהדריה מורחבת ירושליםיוסףגולדברג

71935ישוב דולב מיקוד מטה בנימין. א.מערןגולדווסר

254שבי שומרון מאירגולדמינץ

כפר אדומיםמטה בנימיןגבריאלגולדמן

12רבי טרפון ירושליםיהודהגולדפישר

6גפן כפר ורדיםשלמהגולדפרב

14א "הגררחובותמרדכיגולדרייך

ישוב אספרגוש עציוןישראלגולדשטיין

11ההתנחלות קרני שומרוןדבגולדשטיין

17ריינס פתח תקווהמרדכיגולדשטיין

28נצח ירושלים אפרתשמעוןגולן

זבית יוסףיוסףגולן

87נ מודיעין .דמתתיהושמעוןגונן

2/12הרדוף רמת אפעל רמת גןלוי יצחקגופין

53/1אהבת ישראל כוכב יעקב- תל ציוןמרדכיגור

10/5תל אביב נס ציונהאחירםגור אריה

3אשתאול חולוןדודגור אריה

9בר כוכבא חולוןיוחנןגור אריה

21דקר הרצליההראלגורדון



10עזרא רחובותנחום שמואלגורטלר

מושב אביטלתענך המזרחישניאור זלמןגורי

17/1רב חיסדא אשדודשמואלגורן

2לורנס קליין ראשון לציוןאריאלגורן

14/1בנימין רחובותהלל מנחםגז

1/8אודם נחניאלנאור שלמהגז

4/5הרדוף רמלהזוהרגטהון

4/5הרדוף רמלהזוהרגטהון

26/10הנרקיסים רכסיםיוסףגיגי

כפר פינסכפר פינסשמעוןגיטלר

62ל "אצ' רחרמת גןיצחקגילברג

63טשרניחובסקי ' רחחיפהשלום יהודה ליבגינזבורג

8496500 מיקוד 1יערה ישוב עומריוסףגינזבורג

4הגפן עפרה- מטה בנימיןאברהםגיסר

233ד שכונים "כפר חבד"כפר חבמשהגלבשטיין

2שער הגולן גבעת אלהיוסף יצחקגלדציילר

10ד "שיכון חבלודיעקבגלוברמן

24/8יחזקאל הנביא בית שמשחיים אליהוגלוכובסקי

12ההגנה   רחובותמנחםגלוכובסקי

'א/57דרך צרפת   חיפהנפתליגלזר

22/8עמק ברכה תל אביבאשרגליס

90638מזרח בנימין . נ.מעלה אפרים דבקעת הירדןמנחםגליצנשטיין

45808 צור יצחק 6 דירה 8נחל ערוגות צור יצחקשמואלגליצנשטיין

17/7אונקלוס תל אביבשלוםגליצנשטיין

21זנגויל ' רחירושליםשלמהגליק

מזרח בנימין. נ.בית אל דישעיהו יהודהגליק

18/6הרב צבי יהודה ירושליםישראלגליקמן

8שלום סיון ירושליםאפריםגליקסברג

26יוסף בן צבי ' רחגבעתייםיוסףגליקסברג

3המרי   גבעתייםאיתיאלגליקסברג

6רזיאל רמת גןגבריאל מאירגלסר

קיבוץ לביאיהודהגלעד

נ מודעין.נריה דטלמוןגילגלעד

אשקלוןמשהגלעד

תפרחמרחביםשמואלגלעד

8דרך בית הדין לודבועזגלעדי

26השילוח חיפהיצחק שמואלגמזו

86התאנה ' רחמושב נוחםנחוםגמליאל

10מנוחה ונחלה ' רחרחובותיהודהגמליאל

54ברנר הרצליהמאירגמליאל

7קדמן חולוןאוריגמסון

44839רבבה שומרוןאוריאלגנזל

16החשמונאים   אביב-תליוסףגערליצקי

22רחוב מיכאל נאמן תל אביבמנחםגערליצקי

31חוני המעגל ' רחאלעדמשהגפני

8קורנית מעלותדן צמחגץ

6ענתות ירושליםדניאלגראבסקי

ז" ארמון הנציב תלפ18/2אליעזר קשאני ירושליםאריהגרביאן

459לוי יצחק ד"כפר חבשלמהיק'גרברצ

6אברהם שפירא נתניהיעקבגרוס

17שבעת המינים מרכז שפיראחגיגרוס

קרני שומרוןטוביהגרוסמן

18. ד. ת1הזית ' רחמגדל העמקיצחק דודגרוסמן



אלעדשלמה זלמןגרוסמן

א7מסדה פתח תקווהשאוליגריב

1/1הרימון טלזסטון-קרית יעריםאוריגרילוס

95ירדן נחליםנעםגרינבלט

4גיבורי ישראל ' רחבני ברקישעיהוגרינוולד

מושב נחליםחבל מודיעיןדודגרינוולד

38/7מסילת יוסף מודיעין עליתאליעזרגרינוולד

19/10זית שמן אפרתיהושעגרינשטיין

14פרי מגדים מעלה אדומיםשמעוןגרסון

מושב לפידותאליהוגרציאני

4/3מנשה מודיעיןערןדאום

43ח באייר "כאלון שבותגדעוןדאר

8474892:  מיקוד37משעול הערבה באר שבעשמואלדביר

3סירקין בני ברקמשהדביר

18עמק החולה מודיעיןחייםדברת

מבוא חורוןמטה בנימיןיונהדברת

66/5קהילות יעקב בני ברקאוהדדדון

70מושב אדרת מושב אדרתמשהדדון

69ברוש ' רחמבשרת ציוןכפירדדון

משעול האגורניצן ביעקבדדון

7אודם מודיעיןבנימיןדה לה פואנטה

' ב3/4הגפן קרית מלאכימאירדהאן

388/1ד "נחלת הר חב' שכקרית מלאכיאליהודהאן

8/7אורח חיים מודיעין עיליתאברהםדהאן

11/1האורן עכודודדהאן

46נחשון   . משבע-באריוסףדהאן

22בעל שם טוב בני ברקראובן מרדכידהאן

50/15שאולזון ירושליםעמרםדהן

מושב אבן מנחםגליל מערבימשהדהן

35נוטמן רחובותדודדהן

24/1נחל דולב בית שמששרגאדהן

205מושב יושיביה הנגב. נ.דאברהםדהן

14/8חנה סנש אשדודיואלדהן

בית עזראדודדהן

19ר מבעלז "האדמואשדודיגאלדהן

16/1דוד אלעזר ' רחבאר שבעיצחקדהן

פדוייםמושב פדוייםיחיאלדהרי

16המורים פתח תקוהיוסףדואני

25/6ם "רמבראשון לציוןמרדכי צבידוברבסקי

48/7ההגנה רחובותראובןדוד

14המעלה פרדס חנהעודדדוד

חלץחוף אשקלוןשמואלדוד

7ברכאן עפולהשמואלדוד

10הברוש דימונהיעקבדודי

יצהרשומרוןדודדודקביץ

22/10רבקה בקעה ירושליםאיתמרדוויק הכהן

120מעלה גיא אוני ראש פינהאברהםדוידוביץ

150הנשיא יצחק בן צבי הרצליהעמיתדוידיאן 

1אברהם שפירא   נתניהמשהדויטש

 בני ברק7אונקלוס טירת יהודהישעיהודויטש

' ה25השחף בית רבןדניאלדויטש

10השלשה בני ברקדבדומב

16/4הרב מימון ירושליםיונתןדון יחיא



' א37גלבוע חיפהאלעדדוקוב

' א8בן נריה בני ברקשלמהדוקמן

7הנדיב הרצליהאפריםדור

90916נוקדים נוקדיםירוןדורני

13חי טייב ירושליםבנימיןדותן

עין כרםירושליםשלמהדחבש

אטליהרומאשמואלדי סיניי

מועצה דתית כנרות15132מועצה אזורית עמק ירדן שלמהדידי

נ הנגב. ד139מושב שרשרת מושב שרשרתיוסףדידי

7/8חצב רכסיםחייםדיין

 רמת שלמה7/9קהילות יעקב ירושליםאליהודיין

5א "החידירושליםאברהםדיין

21ג "המירושליםשבתידיין

25/7הרב ריינס נתניהבועזדיין

629/1איחוד העם אור עקיבאיוסףדיין

3דולפין חולוןיצחקדיין

11. ד.תדימונהשלוםדיין

34/2הציונית קרית אתאשלמה חייםדיסקין

552. ד. ת1תורה מציון כוכב יעקביצחקדיעי

17/30מרק לברי חיפהאלחנןדיעי

35/7עזרא רחובותעוזיאלדיעי

' א15הרב עזיזי דיעי חצור הגליליתמרדכידיעי

5הראשונים בני ברקיצחקדיצי 

תרוםמטה יהודהאלעזרדמארי

29שדרות ספיר טבריהשאולדמרי

12הרימון בית אליהודהדנה

' א6יהודית ירושליםיצחקדניאל

31/8פינסקר קרית אתאאליהודניאל

הרב שמידמן יצחקבני ברקמאירדניאל

גליל מערבי. נ.דמושב יערהשלמה אפריםדנינו

121המגינים ' שדחיפהניסיםדנינו

50האורן מבשרת ציוןאורידנינו 

5/6התמר מגדל העמקגדידסה

אשקלוןאוריוןדעי

17הצאלים   יקנעםנועםדקל

50מוקסי פנחס רחובותשרוןדקל נחשוני

7/5שאול המלך כפר סבאשלמהדרהין

 גבעת שאול7/7קהתי ירושליםאברהםדרוק

4יגאל ' רחבני ברקישראל חייםדרוק

90408הר חברון . נ.דטנא עומריםיוסףדרוק

5התקוה קרני שומרוןנחוםדרוקמן

37ל "קקקרית מוצקיןדוד מאירדרוקמן

65הפרחים כרמיאלדודדרור

585. ד. ת7הירדן ' רחקרית שמונהצפניהדרורי

76. ד.תאלון שבותיאירדרייפוס

 גנות הדר4הלילך ' רחגנות הדריוסף יצחקדרייפוס

12/10נחל מטע ' רחבית שמשדניאלדרייר

' ב23הרב מלצר ' רחבני ברקמאירדרעי

40עגנון . שבת יםדודדרעי

גבע כרמלישראל שלוםדרעי

90631:  בית אל מיקוד2קטלב בית אלאברהםדרעי

22/8הרב פנחס קהתי ירושליםאברהם מתןדרעי

22/5רב יהודה הנשיא אשדודאברהםדרעי



22/11בן קיסמא בית שמשדוד רפאלדרעי

8עומרי באר שבעיהודהדרעי

שוקדהעזתהראובןדרעי

'ה.  ש25משעול מעלה העקרבים באר שבעאהרןדרשביץ

7/2ל "קקקריית אונוחייםדרשן

13מושב זוהר זוהרדודדרשן

5/3גיבורי ישראל   סבא-כפרמרדכידשא

16טרומפלדור בית דגןיחיאלהבה

16/2' ר מלובביץ"האדמוירושליםיוסף יצחקהבלין

126סנהדריה המורחבת ירושליםחייםהבלין

46. ד.ת, 11שדרות לכיש ' רחקרית גתמשההבלין

3נתיב אליעזר   חיפהאליעזרהגר

חיפהיעקבהגר

10מרגולין רחובותיצחקהגרי

2נחל עמרם אילתיאירהדאיה

409/4אילת אילתמשההדאיה

19/11ח "הפלמתל אביביוסףהדנה

6/27אדלזון אברהם ירושליםיצחקהדר

קבוץ מעלה גלבועבנימיןהולצמן

46אשכול הוד השרוןשמואלהולשטיין

73122מבוא מודיעים חבל מודיעיןיקותיאלהופמן

63הבנים   הרצליהדודהורדן

34נחל חבר מודיעיןמאירהורדן

12אבטליוןבני ברקאריההורוביץ

49סורוצקין ירושליםנפתליהורוביץ

24גבעת שאול ירושליםיוסףהייזלר

125סנהדריה מורחבת ירושליםנחהייזלר

6רחוב מגדל דוד אלקנהפנחס צוריאלהיימן

51מגדיאל   השרון-הודראובןהילר

6גר צדק ' רחתל אביבעזראהימן

4ברבור העין-ראשיחיאלהינדי

13ברגמן ירושליםאליהו רפאלהישריק

126ד  .  ת4קול צופייך קדומיםנתנאל יהודההכהן

90407 מיקוד 88עתניאל עתניאלאוריהכהן

54אבן שמואל אבן שמואלשלוםהכהן

158הסיגלית ' רחבני ראםאיתןהכהן

ישיבת בית שמואלחדרהאלישיבהכהן

34דרך הגנים כפר שמריהויעקב דודהכהן

90407הר חברון . נ.דעתניאלראםהכהן

9610819 מיקוד 32/3הלוי אליעזר ירושליםיעקבקרנר- הכהן

44שיבת ציון ' רחראשון לציוןיוסףהכהן עראקי

' ב4שמעוני רחובותשמחההכהן קוק

46/1נחל צבי מגדל העמקשניאור זלמןהכט

409/4אילת אילתיוסףהכט

6גרוטו אלכסנדר ' רחפתח תקוהשלמההכט

44/10פנקס תל אביבמנחםהכט

8סעדיה הגאון   נתניהצביהלברשטאם

8הגבורה קרני שומרוןיצחקהלוי

3מקליס פתח תקוהמיכההלוי

555שכונת רימון מעלה מכמשאחיקםהלוי

16עמרם גאון ירושליםראובןהלוי

6טרפון בני ברקאבירןהלוי

33דולב אשקלוןאליהוהלוי



2דוד אלעזר רחובותנחמיההלוי

7/5קהתי פינחס ירושליםרחמים(כועי)הלוי 

24הנוטר ' רחרחובותשי ישראלהלל

81 דירה 3מונבז ירושליםיוסףהלל

בן שמןחבל מודיעיןרחמיםהלל

25/1דוד רזיאל פתח תקוהשיהלל

45הצפורן ירושליםאליעזרהללה

25227דואר שבי ציון שבי ציוןיהושעהלמן

192התאנה בית הללשניאור זלמןהלפרין

6שמואל הנגיד חולוןיחיאל מאירהלפרין

25האילן אשקלוןאפריםהלפרין

748. ד.תד"כפר חבישראל יצחקהלפרין

6ההגנה   ירושליםמיכאלהלפרין

1ד "חבמגדל העמקישראל יוסףהנדל הכהן

7הרב הרצוג רמלהאריההנדלר

מזרח בנימין. נ. ד420פסגות פסגותאביגדורהנמן

10משעול מנדרינה אילתלויהעכט

6ונגרובר ' רחפתח תקוהמשההר נוי

19סם דליה נס ציונהשגיאהר שפר

רמת רחליוסףהראל

3/11תל חי   סבא-כפראברהםהרוניין

8/2ברגמןירושליםאברהםהרוש

305. ד.תד"כפר חבשניאורהרוש

גני יוחנןיואביהודההרוש

34מורגנטאו הנרי ירושליםדודהריסון

 גילה6מבוא קידה ירושליםאסףהרנוי

8מוריה נוף איילוןיצחקהרפז

33אור עולם פדואלצביהרץ

14תורה מציון ירושליםחייםהרצברג

239הפרח בגני חד נסשלום דובערהרצל

מושב ארבלגליל תחתוןמנחם מנדלהרצל

590. ד.ת, ככר דקלנצרת עיליתישעיהוהרצל

71937מודיעין . נ.ד (טלמון צפון)ישוב נריה מיכאלהרשקוביץ 82רחוב הגפן 

111אלברט איינשטיין ' רחחיפהדניאלהרשקוביץ

336קיבוץ גלויות אופקיםישראלהרשקוביץ

20חנה רובינא פתח תקוהאבנרהרשקוביץ

1292000חיספיןיהושעהרשקוביץ

43שדה דוד שדה דודניסיםואזנה

35האלה שלומימשהוהב

34חיל הים נתיבותראובןוובשת

38955ה "כפר הראעמק חפראליעזר שמחהווייס

53יהונתן גוש עציוןחייםוול

452. ד. ת11הלילך רמת ישייוסף יצחקוולוסוב

12לשם נחניאליצחקוולושין

1/13שבטי ישראל בית שמשיוסף ברוךווליצקי

375הדס עדיאברהםוולף

20/7נורדאו נתניהמנחםוולפא

13דרור ' רחראשון לציוןיהודה דודוולפא

9חי   -תלחיפהגבריאלוולקוביץ

19/5הבנים רחובותיורםווסי

33הרב קוק כפר יונהחנוךווסרמן

כפר ברוךעמק יזרעאלאריהוועג

 רובע היהודי29חבד ירושליםברוךוידר



26התקופה ירושליםשאולוידר

6/7יעקב אבינו   שבע-באריצחקוידר

9/4ץ "החחיפהשלמהויזגאן

מושב אמציהאמציהנחויזונסקי

 א6י "לחרחובותיהודה יקותיאלויזנר

מושב כפר ברוךאריהוייג

10932שדמות מחולה בקעת הירדןאליעזרוייל

4דברי חיים   ירושליםדבוייס

7הזמיר אלעדיעקבוייס

18לוי אשכול גבעת שמואלישראלוייס

בני דרוםחבל יבנהשלמהוייס

13/10ן "הר' רחביתרמשה טוביהוייסברג

18י "רשקריית שמונהחייםוייסברג

4/4חפץ חיים ' רחביתר עיליתשמואלוייספיש

7/11בוטינסקי 'זיבנהאוריוילהלם

 בקעה2מרים החשמונאית ירושליםשלמהוילק

אלוןמנחםוינברג

11הרב יעקב לנצא בני ברקישראל חייםוינגוט

18רקפת מעלותמנשהוינר

18/12אשכנזי יהוד מונסוןשמעוןוינר

רחובותדניאלויצמן

אלונהמרדכיויצמן

29בורוכוב   עפולהשלמהויצמן

east 12th st. 2 fl. Brooklyn ny 11229 1669אברהםויצמן

פסגותפסגותיוסףויצן

58הגליל חיפהחגיולוסקי

12917רמת הגולן . נ.דרמת מגשימיםיהושעון דייק

 רמות10תיאודור לביא ירושליםאהרון יוסףוסרמן

מושב אביביםאביחי שלמהועקנין

21/4טבור הארץ טבריהאברהםועקנין

8הרב אונטרמן באר שבעמרדכיועקנין

מנחמיהדוד חנניהועקנין

337. ד.  ת126/3מעלה הבנים מעלותיצחקועקנין

24/6ויצמן נתיבותמאירועקנין

16אורנים יקנעםמיכאלועקנין

5ורנר   טבריהמנשהועקנין

33הכרמל קרית גתמשהועקנין

83ישעי מושב ישעידודוקחי

2/12שמעיה אלעדיעקבוקנין

12טבריה בני ברקחננאל יצחקוקנין

50הרב שלמה אלקבץ ירושליםאיתן שלמהוקנין

62מושב מלאה תענךצחיאלוקנין

26לבונטין   נתניהחייםוקנין

16/8צמח צדק   לודנפתליוקנין

13823מושב דישון מושב דישוןשמעון אליהווקנין

3קרן היסוד גבעת שמואלמשה צביוקסלר

53/6נחל דולב בית שמשנירורגון

513. ד.תבית אלאמירורד

12הרב ישעיהו המשורר פתח תקווהאיילורד

90938ראש צוריםמרדכיורדי

382. ד. ת15ם "רמב' רחחדרהדודורנר

17משעול דרבן באר שבעמשהאן'ז

43רחוב אברמסקי בני ברקמשהזאבי



44מירסקי יצחק ירושלים דניאל יוסף זאדה 

12/2דוד ברכאן   עפולהבנימיןזאודה

113יהושפט קרית גתאודיזאודה

22רבי ינאי בית שמשאברהם אמירזאודו

12/3דקל אביב-תלמשהזבולון

4יעקב דרויאן ' רחרחובותיצחקזגאיי

3/2האלה מגדל העמקיובלזגדון

אלעדאשרזגדון

' ב19הרצוג מושב נטעים גן רוה/ בני ברקאליהוזגורי

מושב נטעים/ '  ב19הרצוג גן רווה/ בני ברקאליהו אלירןזגורי

תירושמטה יהודהנסיםזגורי

250/8הזית עתליתאלירןזוהר

35ף "השחיד בנימיןאמיר שמעוןזוזוט

מחסיהמטה יהודהיוסףזוזות

17רוטשילד   ' שדחיפהנחוםזוין

12הגפן ' רחרכסיםיעקבזוננפלד

 בית וגן13א "החידירושליםרחמיםזיאת קצין

14995טבריה . נ.מושב כלנית דמושב כלניתמשהזיגדון

86כצנלסון הרצליהדורוןזיידי הלוי

6רות הכהן חיפהאליהו רחמיםזייני

3הפרוג חיפהחננאלזייני

13משה חיים שפירא אשדודיוסףזייני 

33בר גיורא   חיפהיוסףזילברפרב

5סורוצקין ירושליםיצחק פסחזינגר

9/3חזון ' רחביתר עליתיצחקזינו

16הדקל גמזואפריםזיק

16/1פנים מאירים ירושליםיצחקזכאים

26/6החוזה מלובלין ביתר עיליתראובןזכאים

18רחוב משקלוב ירושליםנסים פראנקזכרי

8מהריקא ראש העיןמנשהזכריה

51480 מיקוד 9גרשטנקורן בני ברקשלוםזכריהו

18שמאי אלעדשלמהזליכה

7680400 מזכרת בתיה 380. ד.תמזכרת בתיהאפריםזלמנוביץ

10/1משכן שילה ירושליםיוסףזלמנוביץ

30רחוב הנשיא מודיעין עיליתחיים יוסףזלץ

52כץ פתח תקוהנחזלצר

45יישוב בורגתה הברוש יישוב בורגתהחייםזמיר

16/1דב הוז נתניהיעקבזמיר

30080שדה יעקב עמק יזרעאלמרדכיזמיר

10גמליאל בני ברקאשרזמל

9לייב יפה   ירושליםחיים יהושעזמל

19ברויאר בני ברקישראל מאירזמרת

43ה באייר ראשון לציוןשלוםבר-זן

"איתןזנגולסז ה""כפר הרוא ע"ישיבת בנ"

18בילו פתח תקוהיהושע זאבזנד

19החשמונאים   אביב-תלמשהזנדר

דואר נע אבטר קבוצת יבנה  איילזנה 

75אבן שמואל אבן שמואלדודזנו

מושב שלוהדודזנו

17דוד מחלוף בני ברקאשרזנזורי

38ח "הפלמתל אביבשלמהזעפראני

25אליעזר הלוי ירושליםשמואלזעפרני

46הרב עוזיאל ירושליםיצחקזר



22יהודה המכבי בית אלאברהם דבזרביב

3הראובני ירושליםעמנואלזרביב

19הפורצים חולוןאברהםזרגרי

1/2אסירי ציון חדרהערןזרגריאן

5חיזקיהו קרית גתבנימיןזרו

19/11מאנה תל אביבראובן אבאזרקי

5חנקין בני ברקניסיםחארר

90622 מיקוד 553לב בנים כוכב יעקביעקבחביב

Yerres France13 rue des vignesמאיר שלמה חביב 

707/1יפה נוף כוכב יעקבאבישיחבר טוב

62/4וולפסון   נהריהיהושעחברוני

4/7אגסי ירושליםיוסףחברוני

5החיטה מרכז שפיראשלוםחבשוש

20שאלתיאל אפרתהללחבשוש

אשל הנשיאמרחביםיואבבי'חג

16הפלמח תל אביבאמנון אהרןחגיגי

12/1קפריסין באר שבעישראלחדאד

25ברכיה מושב ברכיהשאולחדאד

9/10ר מבעלזא "האדמואשדודאליאורחדד

' שכונה ט35/2יריחו באר שבעדרורחדד

3/17 ליבין צ"ראשלצבי מנדלחדד

9חנקין בני ברקיוחנןחוברה

נ מודיעין"דצל נחליאלאוריאלחוברה

839ם "רשבבני ברקהרצלחודר

11שדרות הרצל טבריהמיכאלחודר

40/14קדושת לןי ביתר עילית בנימין חוטה 

.TEMPELGASSE 7אוסטריה-וינהיעקבחוטובלי

23פנחס בן יאיר אלעדזרחיה חופי 

4/19נחל הבשור שדרותאלימלךחורי

3/13רבינא תל אביבאליהוחזות

108יוספטל ' שדבת יםמשה נועםחזן

12/6ד צמח צדק "שיכון חבלודאברהםחזן

61/9רמות פולין ירושליםשמואל אברהםחזן

136/18רחוב יהודה קרני ירושליםשלוםחזן

 נוה יעקב12/12שאדיקר נחום ירושליםיאירחזן

1הסחלב אשדודאברהםחטואל

69דביר איתמרנתןחי

25נוף איילון נוף איילוןאיילחיון

3099. ד. ת51557 מיקוד 5הרב שלמה כהן בני ברקיוחנן אהרןחיות

9ברויאר יצחק  שמואלחיות

' ג24לוטם ביתר עיליתישי סאסיחייט

10  ם"רמבחולוןרביחיים

18חזון איש רכסיםליאורחיים

3 דירה 19שמעון בן שטח ' ראלעדהללחיימוב

8/8עין עופרים מצפה רמוןדודחיימוב

58הרב הרצוג   ' רחשדרותיהודהחיימוב

23  חכמי ישראל' שד' רחאביב-תליעקבחיימוב

 נוה יעקב4/17אבא אחימאיר ' רחירושליםשאולחיימוב

' ג12עזרא ונחמיה ' רחפתח תקוהחנוךחיימוביץ

8ספיר ' רחקדרוןיהודהחייק

39ששת הימים ירושליםיצחקחייקה

149/8ביאליק ' רחבאר שבעיהודהחכים

89הערבה יקנעם עיליתדודחכם



21הגדוד העברי   ' רחלציון-ראשוןבן ציוןחכמוב

30הדלק ' רחגבעת עדהדוד אריהחלמיש

תל אביבחנוךחלמיש

13חפץ מרדכי פתח תקוהנירחמד

6/9רמז ' רחקרית אתאשלוםחמו

4 דירה 8אל נקווה תל אביבמשהחממי

39בר אילן בני ברקיוסףחממי

106ארלוזורוב   חולוןאברהםחמרא

20ורדימון נתיבותבנימיןחן

17הזית רמלהיוסףחן

16/14האלה חרישיוסףחן

12וולפברג חדרהחלפוןחן סידה

23גיבורי ישראל בני ברקיוחאיחנאסב

8המעוף צפתטלחנן

' ג12/8מרים מזרחי רחובותמאור משהחנש

42/2אירוס הארגמן   נתניהדודחפוטא

44גרונר ' רחבני ברקחייםחפוטה

' ב28חנקין יהושע עפולהישראלחרזי

36מעלה עמוס גוש עציוןזאבפ"חרל

12ניסנבוים ' רחירושליםאליהופ"חרל

7משעול תאנה תל מונדיעקב בצלאלחרר

21/4האשל ' רחרמת גןאור חייםטאוב

Francois pellos 06000 niceצרפתדניאלטבול

54/10טרומפלדור פתח תקוהיצחקטבול 

 פסגת זאב149רחמלביץ ירושליםדודניק'טבצ

18הירשנברג תל אביבאסףניק'טבצ

' ב29הר הצופים רחובותמשהטברדוביץ

ד"כפר חבדובטברדוביץ

9אבני נזרבני בקרדרורטבריה

2/4אור החיים ' רחירושליםניסיםר'טג

8/2מרדכי אלקחי ירושליםחייםטגניה

6202ד " ת4שרי ישראל ירושליםשמעיהטהבש

14/1רוזנבלט ירושליםאבישיטהרני

10/3רבי עקיבא ביתר עיליתדודטהרני

3/7האגוזים ' רחקריית יםאליהוטובול

68עזרא בני ברקשלמהטובול

 יישוב נטע7עין גדי ישוב נטעאמיתיטובול

13הר ציון קריית שמונהאופירטובול

58/3אהבת ישראל תל ציון- כוכב יעקבאיתמרטובול

56/4ההגנה רחובותשלמהטובול

38955כפר הרואה עמק חפרחייםטובולסקי

10רמז קדימהמשה מרדכיטוביאס

93/6דרוק שלמה זלמן ירושליםיצחקטובלי

19/4אש הקודש ' רחביתר עיליתאברהם חייםטוגרי

14/8רבי מאיר אלעדרחמיםטוויג

22הסלע   עתליתיעקבטויב

14/8קיפודן מודיעיןאליהוטויטו

4/11שושנה ירושליםאוריאלטויטו

36/32הציונות ' רחאשדודדודטויטו

3מבצע יואב שדרותדרורטויל

4רמת הגולן אריאלציוןטויל

31לחי ' רחקרית ביאליקיוסףטולדאנו

7יעלים גבעת זאביוסףטולידאנו



16לוי אשכול טירת הכרמלברוךטולידאנו

26קוטשר ' רחירושליםמרדכיטולידנו

12שמשון   חיפהשמואלטולידנו

17הרב קוק   לציון-ראשוןשמואלטולידנו

68הנביאים ירושליםמשהטופיק

1/5צמח צדק ' רחלודדוד נתנאל חייםטורנהיים

' א64בן פורת אור יהודהיאיר ראובןטחובר

22הס ' רחהרצליהנדבטייכמן

7/2זליג בס פתח תקוהנחמיהטיילור

 פרדסיה7נרקיס ' רחפרדסיהמנשהטיירי

5רוזובסקי בני ברקעמוסטיירי

2מהריקא   העין-ראשמנשהטיירי

20/3בנימין רחובותיצחקטיירי

31דרך האבות יד בנימיןשמואלטל

40/2הרב צבאן נתיבותשמואלטליאס

15/4המסילות ראשון לציוןאופיר יהודהי'טנג

156שערי תורה לב השומרון אריה טסלר 

4/10הרדוף ' רחרמלהאברהםטפירו

35אחימעץ אביב-תלעזראטרב

12טרומן רמת גןיוסף טרב 

6מינץ בני ברקערןטרבלסי

90433 אלון שבות 10רחוב הזית גוש עציוןראובןטרגין

22/23הכנסת ' רחבאר שבעאברהםטריקי

1צבי יהודה ירושליםצוריאל שמעוןיבין

20/15זוננפלד בני ברקחיים הכהןיגודיוב

' ו14חפץ חיים רעננהשבתייגל

לב השומרון. נ.דאיתמראפריםידידיה

3 דירה 52עורן חרישליאורידעי

25בן ציון ירושליםיגאליהב

6 (רמת אליהו)הכנסת לציון-ראשוןיעקביהודא

 נווה יעקב8 דירה 12נחום שאדיקר ' רירושליםמשהיום טוב

נ חוף עזה.דמורגמנשהיום טוב

7דניאל ליפשיץ ' רחפתח תקוהמשהיומטוביאן

12יבנה רמלהמיכאליומטוביאן

15עזריאל   ירושליםינוןיונה

49דוד אלעזר חולוןאלדדיונה

14/3ב 'אבא ברדיצ' רחבת יםאבויוסופוב

' רמות א12מורגנטאו ירושליםמאיר זיויוסף

147. ד. ת44857צפון השומרון מיקוד . נ.דענבאלעד שלמהיוסף

1/9קאליב   לציון-ראשוןיגאליוסף

מבצע קדשמבשרתאברהםיוסף

31גולדה מאיר קרית מלאכיאבשלוםיוסף

122ארלוזרוב חולוןאברהםיוסף

22בעל התניא בני ברקאייל אריהיוסף

45הקבלן   ירושליםדודיוסף

6/20רשי אלעדבצלאליוסף

5אהליאב ירושליםיצחקיוסף

16שמואל נתניהשרון יצחקיוסף דגמי 

1/25  צמח צדקלודברוךיורקוביץ

14/1אריה בינה ירושליםדודיושובייב 

13חצב רכסיםהראל אשריזדי

72/7רחמילביץ ירושליםשמעוןיחיאל

69הרי יהודה גני תקוהצדוקימיני



30. ד. ת9978400ישיבת שעלבים שומרון. נ.דמיכאלימר

80500 מיקוד 13נחל יעלים ירוחםיצחקינאי

5067. ד. ת20400כפר חסידיםכפר חסידיםשיינאי

53השופר פתח תקוהצבייניר

6הכנסת   לציון-ראשוןיהודהיעקב

תעוזמטה יהודהיעקביעקב

8הגאון מוילנא ' רחראשון לציוןשלמהיעקובוביץ

5דגל ראובן פתח תקוהיצחקיעקובוביץ

99784שמשון מיקוד . נ.דשעלביםשייעקובוביץ

16. ד. תבאר יעקבאברהםיעקובזון

מרחביםאליהויעקובזון

54/8חי טייב ' רחירושליםיניביעקובי

 שכונת נוה שלום34דברי חיים '  רח42218 מידוד 11530.ד.תנתניהדודיעקובי גריה

16מלאכי בני ברקאברהםיפה

14/3מאיר ' ראלעדעובדיהיפעי

11קהילת ורשה תל אביבישראליפרח

2/18הרדוף רמלהשמעון שלוםיפרח

' ב28דוכיפת נתניהשלמהיפרח

60קלחיםמרחביםאברהםיפרח

118עין שריד עין שרידאשר אסףיפרח

528/4קרית קמניץ   ירושליםדודיפרח

11אמרי בינה ירושליםישראליפרח

' א69כהנמן   בני ברקישראליפת

62/12חי טייב   ירושליםיוסף צבייפת

26התבור   אביב-תלמרדכייצהרי

65דוד בן גוריון קרית מלאכידקר מרדכייצחק

110/20מאור חיים צפתרונןיצחק

6 דירה 21רחוב שטרן אברהם ירושליםיחזקאליצחק

13מחרוזת ' רחיפו- תל אביבאסייצחקוב

6דירה ' א13מינץ ' רחבני ברקגבריאליצחקוב

60222 2/11ח "הפלמאור יהודהיוסף יצחקיצחקוב

13/4מנוחה ונחלה רחובותמנחםיצחקוב

17רבי טרפון נתניהעקיבאיצחקי

45820מושב פורת לב השרוןמרדכייצחקי

11/2התור אלעדרונייצחקי

168. ד.מושב משמרת תמשמרתאלחנןיקונט

אברהםיקותיאל

5הר תבור כפר סבאדודירו

178ד "חב' שכמלאכי-קריתיהודהירוסלבסקי

55/9יהודה הנשיא פתח תקוהדודירקוני

414רחוב בן סרוק ראשון לציוןשאולישועה

34יהודה נחשוני בני ברקלירן שלוםישי

3החרות ' רחעכויוסףישר

סוסיאהר חברון. נ.דאברהםישראל

11/4פרץ . ל.ירחובותידידיהישראלי

73134כפר האורניםיהודהישרים

פדואלשומרוןמנשהיששכר

א4/5בית שערים ירושליםדניאלכאלב

67650 20משה בריל תל אביבאליהוכאלף

6/13פלמח חדק לודאליהוכבדה

16/14שלמה המלך קרית גתעמיחיכהן

2הרימון קרית מלאכינריהכהן

שער הנגבשער הנגבציוןכהן



כפר חנניהכפר חנניהנחשוןכהן

1/26שמואל הנביא ירושליםיצחקכהן

' א23ויצמן בת יםלאון אלוןכהן

28שפרינזק אזוראברהםכהן

4רב האי גאון בני ברקגרשוםכהן

8א "חידבני ברקאהרןכהן

2מגיני צפת ' רחצפתרפאלכהן

17יגאל ידין ' רחעכואברהםכהן

31ד "תבת עיןדניאלכהן

 נווה יעקב4/7ניימן ירושליםיצחקכהן

23צפניה ירושליםאוריכהן

17מעלה החמישה ראשון לציוןאברהםכהן

3/25לוי   . ס.ארמלהאברהםכהן

70700:  מיקוד17/5העצמאות גדרהאיתןכהן

30השופטים גן יבנהציוןכהן

30הטייסים אשקלוןאופירכהן

נגב. נ.דסנסנהיחזקאלכהן

7א "הרב לוין מרישבני ברקיצחקכהן

125וייצמן כפר סבאדניאל עזראכהן

34ד "תרמלהבנימיןכהן

 באר גנים19הבציר ' רחבאר גניםבנימיןכהן

11/3טירת צבי כפר סבאיניבכהן

20הגבורה קרני שומרוןיהושעכהן

5שבזי שלום חדרהחגיכהן

מורשתיצחקכהן

96' בית מסישוב אבן שמואלמרדכיכהן

4גאולה   יבנה-גןדודכהן

12/1צמח צדק לודמרדכיכהן

216נחל תרצה יקיראהרוןכהן

14 יצחק משקה' רחרחובותצביכהן

38מצפה חיפהאריהכהן

3 דירה 8אברהם שפירא נתניהמשה ישראלכהן

2/101שערי ברכה הר ברכה שומרוןיוגבכהן

4רבי עקיבא ' רחביתר עיליתיוסף דודכהן

2/1הרב ישעיהו מאיר פתח תקוהשמואלכהן

13/8נחלת שלמה נתיבותמשהכהן

60840:  מיקוד829. ד.תד"כפר חביוסף יצחקכהן

126. ד. ת17שפרינצק אזוראלוןכהן

17/3זאב פלק ירושליםשניאור זלמןכהן

6/9מבוא יסמיןירושליםאברהם משהכהן

81זבולון אתא-קריתמשהכהן

3/13הלפיד כפר סבאאלעדכהן

5/3דב הוז רחובותדרורכהן

51/2ם "רמבשדרותמרדכיכהן

79רחוב פאטל בועזכהן

16רבנו פוליטי ירושליםשמואלכהן

213/78דוד אלעזר צפתשי שמעוןכהן

3/2מוריה באר שבעמנחםכהן

3/2מוריה באר שבעמנחםכהן

97ם"מושב יד רמבגבריאל שמעוןכהן

372ד " ת627/1ד "רחוב חבנתיבותחייםכהן

9יפה נוף קרני שומרוןציון זיוכהן

77ה   "מזאאביב-תלאברהםכהן



בית הגדיעזתהאהרוןכהן

נחל הבושרבית שמשאלעדכהן

16הרב שפירא ' רחבני ברקאפריםכהן

64ערבה כרמיאלברקכהן

16/2ד "חבביתר עילית(אורגני)דגני כהן

8צבי יהודה   ים-בתדודכהן

5דוסתאי ' רחירושליםדודכהן

85334סנסנהחזיכהן

40/3רופין כפר סבאחייםכהן

29בן צבי   רמלהיוסףכהן

2נפתלי טור סיני   שבע-באריורםכהן

51האורן   ציון-מבשרתיעקבכהן

22סורוצקין ירושליםיקותיאלכהן

 רמות2אידלסון ירושליםירוןכהן

קול צופייךקדומיםנתנאל יהודהכהן

27י "הלחנתיבותפנחסכהן

44קויפמן באר שבעשמעוןכהן

10האודן ישראלכהן

26טרומפולדור ' רחחיפהשמואל שיכהן

' ב3שביל הפרחים צורןמאיר טוביהכהן

122רבבה לב השומרוןמשה צביכהן

15/10דב הוז חולוןיצחקכהן

4/4אחיה השילוני בית שמשרפאל גדליהוכהן

38הכרמל ' רחרחובותמאור דודצמח-כהן

114מעון מעוןמשהכהן 

7/43קהילות שום ירושליםאמירכהן 

41עוזה עוזהעמיחי עמוסכהן 

79367:  מיקוד3כיסופים  בני דקליםשלמהכהן דוראס

110/6יהודה הנשיא אלעדברוךכהן צמח

44830 מיקוד 9392. ד.תשילהאביכהנא

43/8האיילות גבעת זאבחיים בצלאלכהנא

 נוה יעקב2/2רחוב כפר עברי ירושליםמיכאלכהניאן

 נתניה26הולנד לב השרוןפנחסכובאני

52הגדוד העברי   נתניהאבנרכובאני

831/6רמת צבי זכרון יעקבשמואלכובאני

2044. ד.תד"כפר חבחנןכוחונובסקי

8יונתן בן עוזיאל אלעדאריאלכוכבי

5שלמה הכהן בני ברקיוסף יהודהכורי

11/2העגור ישיכחלון

41פ "חרלירושליםאברהם יצחקכלאב

א18עמק אילון שוהםרן דודכלילי

קרית שמואל' ב- 11דב פרומר חיפהיצחקכליפה

19לוין קיפניס באר שבעראובןכמיל

40800 מיקוד 16/3חוני המעגל אלעדמיכאלכנפו

דרום השרוןמאירכנפו

46. ד.ת32מרכז שפירא יוסףכפיר

19גלבוע   חיפהחייםכץ

3משוא הפעמון מעלה אדומיםיהושעכץ

12אהרונסון רמת גןאהרוןכץ

54/12חי טייב ירושליםאהרןכץ

5/4נחל הבשור בית שמשאריהכץ

4/הצופים   אחיפהשרגא דודכץ

באר טוביהזכריהכרמי



8רבי מאיר ירושליםבנימין צבילאו

10נחל חבר מודיעיןדודלאו

65שרת ' רחתל אביבישראל מאירלאו

4לבונטין   נתניהמשה חייםלאו

21/4אהבת ציון תל אביבצבי יהודהלאו

9המרד רחובותיחיאללאש

מסלולמרחביםאברהםלב

10930עמק בית שאן . נ.מחולה דערבות הירדןצבילב

25הרב שך בני ברקשמעוןלב

שומרון. נ.בית אל דבית אלאליעזרלב יונה

1יחזקאל בני ברקאשרלבי

16/22אליעזר ברגמן ירושליםרועילביא

מועצה אזורית עמק המעיינותמושב שדה תרומותשמעוןלביא

95434 מיקוד 8הרב קוטלר ירושליםשמעוןלביא

מושב קשתרמת הגולןאוריאללביא

4 דירה 20משורר פתח תקוהיונתןלביא

43/29י "רשבמודיעין עליתשלמהלביא

215. ד.תאלון מורהאליקיםלבנון

4נטרונאי גאון ירושליםדודלבנון

5הגר   שבע-באריצחקלבנון

24הטייס ראש העיןרונןלגאמי

18דוד המלך ראש העיןיוסףלגאמי

11אבא חלקיה ירושליםמרדכילגאמי

9/11המלך שלמה נהריהשמעוןלגריסי

מושב גאוליםלב השרוןמאירלדאני

4קדושי גורליץ בני ברקאליעזרלדני

8האי גאון בני ברקחגילהב

 גילה18אודם ירושליםמאירלובין

ניר עציוןחוף הכרמלרונןלוביץ

2/1מילמן אשדודמאיר אשרלוגסי

16דניו יחזקאל בת יםישראל נסיםלוגסי

4/10אריה אשקלוןשמעוןלוגסי

7הרב עובדיה חדרהמשה אורלוגסי

10/6הברוש קרני שומרוןמשהלוונטהל

7אצל פורסטנברג אלפסי ירושליםיוסףלוי

9ם "רמבבני ברקאליהולוי

' א16שמעיה אלעדורדיאללוי

24/3א "הריטב' רחמודיעין עליתאלמוגלוי

2/9יוסי בר חלפתא אשדודישראללוי

10תדהר קצריןיוסף שמעוןלוי

22דניאל ' רחאופקיםיגאללוי

4ברכות שלמה נווה דניאלשלמהלוי

9/9חיבת ציון אשדודשלוםלוי

1241200:  מיקוד 152אלוני הבשן נ רמת הגולן.דאבישילוי

אבני איתןרמת הגולןארז יחזקאללוי

מושב חוסןמושב חוסןיצחקלוי

28/3רבן יוחנן בן זכאי בית שמששלמהלוי

7/6אידלסון אברהם ' רחירושליםנסיםלוי

31ח "הפלמצפתשילוי

נוף- הר 72/1קצנלבוגן ירושליםיעקבלוי

20צייטלין בני ברקאמנוןלוי

4486100אבני חפץ שומרוןדודלוי

1יחזקאל בני ברקאשרלוי



 הר נוף30שאולזון ירושליםבנימיןלוי

50נהר הירדן בית שמשדודלוי

4/4חטיבת הנגב שדרותדניאללוי

מבוא חורוןדניאל נחוםלוי

נוף-  הר18אגסי שמעון ירושליםיעקבלוי

מושב רויהיעקבלוי

כרם ביבנהיצחקלוי

אשתאולמטה יהודהיצחקלוי

000003קרוון קרני שומרוןיצחק יעקבלוי

3הדקל מושב גמזומשה אורןלוי

דולבשחרלוי

585. ד. ת7הירדן ' רחקרית שמונהשלוםלוי

8עין הקורא   לציון-ראשוןשלמהלוי

50רחוב מודיעין ראש העיןדניאללוי

22גבעת הבזלת מושבת כינרתיוסף יצחקלוי

7/10רבי עקיבא מודיעין עיליתנתןלוי

39הרימון גבעת עדהמנחם מנדללויטין

29השחף משק ' רחמושב ירחיבמנחםלוין

36586שדה יעקב מיקוד שדה יעקבזאבלוין

14אברהם שפירא ' רחנתניהדודלוין

7תל קטיפא נטעיעקבלוין

90613 מיקוד 1105. ד.תישוב בית אליוסףלוין

31נרקיסים קרית טבעוןאברהםלוין

40יהודה הלוי נתניהעמיהוד יצחקלוין

3/5רחוב ארנון תל אביבאריהלוין

34אבן גבירול אלעדיחיאל צבילוינזון

תל עדשיםרפאללוינסון

44מבצע נחשון עלייגאללוינשטיין

3/830הנשיא צפתנהוראילחיאני

20שלמה המלך קרית גתמיכאללחיאני

 בית אורות הר הזתים4מעלות חנן פורת ' רחירושליםדבליאור

1רבי יוסי בני ברקירוחםליבוביץ

65ירושלים ' שדאשקלוןמנחם מנדלליברמן

963. ד. ת4דרך הרב רכסיםיוסףליזרוביץ

אבן שמואלשפיראשרליטוב

 נתניה5/16פרופסור  שור נתניהאהרון חייםלייאנס

22ברויאר   בני ברקאברהםליכטנשטיין

24/1האגוז רחובותנחום משהליכטנשטיין

14נועם אלימלך בני ברקאמנוןלימואי

מושב מרחביהמושב מרחביהברוךליפקין

79805שקמים . נ.דכפר אחיםשלמהליפש

8הרב הרצוג חיפהשלוםליפש

כפר גדעוןעמק יזרעאלאברהםליפשיץ

3מוסטוביי פתח תקוהמשהליפשיץ

15המגינים   אתא-קריתשמעוןלמברגר

Kiev Ukraineprospect mayakovskoho 5 apt.200דניאללנאו

28דרך מנחם בגין פתח תקוהארי יהושעלנדא

605/1הדף היומי ירושליםשלמהלנדאו

26הרב קוק בני ברקחיים אשרלנדאו

' ב16אבני נזר ברק-בנייחזקאללנדאו

9פינלס   אביב-תליהודהלנדאו

מבוא דותןנ צפון השומרון.דאליעזרלנדמן

1מימון   חולוןנתןלנדמן



86מושב צפריה עמק לודנחלנדסברג

75484בני נצרים מיקוד בני נצריםיעקבלנזר

6מנחת שלמה קרית יעריםיצחקלסרי

94/3הגיבורים בית שאןיוסף יצחקלסרי

נ מזרח בנימין.דבית אליורםלסרי

 מושב ממתיהו97הרב גיפטר ' רחמושב מתתיהוזאבלף

7דגנים מרכז שפיראשמעוןלפיד

44מסקין ירושליםיגאל ירחמיאללרר

' א10/1דואני ' שדיבנהיוסף יצחקלרר

13מונאש   אביב-תלמשהמאיה

19הגדוד העברי רעננהיעקבמאיר

1דיסקין ירושליםאליאבמאיר

5המעפיל ראש העיןעמיתמגד

51לנדרס רמת גןאליעזרמגן

6סירקיס דניאל ירושליםמאיר יהושעמגנס

8נחמיה בני ברקמרדכימגער

2יחיא ערוסי אשקלוןאילןמדהני

6/4ה "הלאור יהודהנדבמדהני

9מרום גליל בר יוחאיארזמדמון

71דרך החורש ירושליםדניאלמדר

10990מזרח בנימין . נ.חמדת דערבות הירדןינוןמדר

10יעבץ בני ברקיחיאלמהלה

19יואב נתניהשמעוןמהצרי הלוי

4מרגולין רחובותיצחקמהצרי הלוי

6/3רבי טרפון אשדודמיכאלמהרט

74מרכז מסחרי   אביב-תלצבימובשוביץ

1חשמונאים הוד השרוןיובלהז'מוג

14הרצל ' שדירושליםאליהו יוסףמוגרבי

17הרב קוטלר בני ברקיוסף דודמוגרבי

10/5צמח צדק לודיצחקמוזגרשוילי

328. ד. ת495שכונת לוי יצחק ד"כפר חבמיכאלמויאל

27הנבל קדומיםאשרמולד

 קריית שלום23קפלנסקי אביב-תלליאורמונסה

2התלמוד באר שבעאורימוסאי

36החלוץ   השרון-רמתיעקבמועלם

22/21פנחס קהתי ירושליםשמעוןמועלם

 רחובות14מצהלה יעקב חבל מודיעיןיעקבמועלם

583/31האודם ' רחירושליםיחזקאלמוצא

12צופית יד בנימיןגבריאלמור

48הארז פרדסיהמאירמור יוסף

42/3רחמלביץ ירושליםציוןמור יוסף

זבולוןיעקבמור יוסף

מושב אבן מנחםאברהםמור יוסף

1/5הכרכום מעלה אדומיםיהודהמורג

26רבנו גרשוםירושליםיאירמורה

21/1ישוב אור הגנוז אור הגנוזדעימורן

17פנקס 'רחפתח תקוהרועימושקוביץ

17ספיר נוף איילוןדורוןמושקוביץ

86מדבר סיני ירושליםמאיר יששכרמזוז

35יהודיה ' רחקצריןאליהומזוז

 קרית משה14/38הרצל ' שדירושליםשלמהמזור

34/20חזני מיכאל באר שבעבהיינהמזור

34/9הנרי מורגנטאו ירושליםאברהםמזרחי



24יוהנסבורג ' רחאשקלוןבן ציוןמזרחי

31/3דרך מצפה נבו מעלה אדומיםישראלמזרחי

19דרך האור באר גניםנסיםמזרחי

63/44משה דיין ' שדירושליםליאורמזרחי

מושב גבעתיאברהם חייםמזרחי

19בובר   אביב-תלבן ציוןמזרחי

15ח   "הפלמים-בתמשה חימזרחי

ביתר עיליתעמימזרחי

17הבושם תל אביבצדוקמזרחי

רחובותשלמהמזרחי

32אמרי חיים בני ברקשלמהמחפוד

7/6האמוראים אשדודאיתמרמחפוד

2טולידנו בני ברקיהודהמחפוד

MONACOJEWISH CENTER, JCCM, 3 AVENUE DU BERCEAU, 98000תנחוםמטוסוב

z932 w. greenveaf chichgoב"ארהאריהמטנקי

כפר פינסיקותיאל זלמןמיזליס

109הרצל נהריהישעיהומייזלס

4/22הרטום נתניהיוסףמייטליס

16יהודה המכבי ישוב בת אלנועם דביר מייכור

DREVENA 4, BRATISLAVA 81106ב"ארהברוךמייערס

9שרי ישראל ירושליםיחיאלמיכאל

4רחוב גולדנברג חדרהדודמיכאלי

54בן זכאי בני ברקיניב משהמיכאלי

' א39בן אליעזר אריה רמלהאברהםמיכלשווילי

9/11צמח צדק לודבן ציוןמיכלשוילי

12התבור יד בנימיןיצחקמילוא

13ה "הלאלון שבותאבישימילנר

9ה "הלאלון שבותדודמילסטון

470ברקת קדומיםדניאלמילר

10יוסף קארו ירושליםאסףמימון

10בית לחם אתא-קריתאליהומימון

 תלפיות128/46דרך חברון ' רחירושליםדודמימון

12/1רחל טבריהאיילמימון

7/1רמות דוד קרית גתיהודהמימרן

23השופטים ' שדקרית גתגדמימרן

121ארץ חמדה רבבהיהושעמינרבי

לונדוןאפריםמירוויס

10/12הצנחנים לודאהרוןמירלשבילי

18חתם סופר בני ברקאברהם צבימישאלי

44התמר מושב חמדדוד יוסףמישלוב

31נתיב הסירים כרמיאלבנימיןמכלוף

33הרב קוק רמת השרוןאסא דודמלאכי

112בית עזריקםה'שרימלאכי

107/2רבבים ירוחםיוסףמלול

50מנחם מדמון תל אביבברקמליחי

12/2גטו וארשה ' רחרמלהאריאלמלייב

21/2קדושת לוי ' רחביתר עיליתיחזקאלמלכא

71/4הפסגה ירושליםדודמלכא

9/3דב ברייר   אשקלוןמימוןמלכא

 קרית בובוב50/7ניסבוים   ים-בתישראלמלכה

18שמאי ' רחאלעדמרדכימלכה

1משעול ברנר ' רחשדרותאורןמלכה

מגדיםחוף כרמלאבנרמלכה



45בבלי ' רחאשדודמרדכימלכה

34/40החומה השלישית ירושליםמאירמלכה

בני ברקאברהם יצחקמלכה

19. ד. ת19הגליל ' רחכרמיאלאליהומלכה

28/1נעמת חיפהאשרמלכה

הרב רייטפארט יצחקביתר עיליתיחזקאלמלכה

13פרל חיים בני ברקישימלכה

מלילותעזתהמנשהמלכה

5הירקונים פתח תקווהשלמהמלכה

23אלישע בני ברקשמעוןמלכה

430/1רובע המרכז   הגלילית-חצורשמעוןמלכה

9דוסטרובסקי ' רחירושליםמיכאלמלכיאור

22האגוז רחובותיוסףמלכיאל

 רמת שלמה21/6אגרות משה ירושליםאברהםמלמד

44835הר ברכה שומרוןאליעזרמלמד

3רבי חייא ' רחאלעדאשרמלמד

'בית אל במטה בנימיןברוךמלמד זלמן

37/2החוזה מלובלין ביתר עיליתמשהממלוק

101. ד.תמגדליגאלממליה

9/1ראובן באר שבעאברהםממן

6151. ד.ת'  א12האירוסים רכסיםרפאלממן

12/6י "רש' ריחחיפהיעקבממן

' שכונה א42הארז קרית גתאמירממן

14קטיף צמעלות תרשיחאיחיאלממן

7/4שבט מודיעיןיחיאלממן

45/11טרומן ירושליםיהודהמן

149הגיבורים חדרהאמירמנגיסטו

15/3ל "המהרבאר שבעאליעזרמנגשה

1גורודסקי   רחובותנחוםמנדלבוים

8חסידה ' רחערדיעקבמנדלזון

7/1ין אברהם 'עפגרחובותשמואלמנדלזון

קוממיותשפירמנחם מנדלמנדלסון

4/1הרצל כפר יונהמשהמנדפה

12920חספין רמת הגולןיואלמנוביץ

40שושנת העמקים מגדל העמקאברהםמנחם

72ויצמן חולוןאשרמנחם

214/52יפו ' רחירושליםישימנחם

40800:  מיקוד3הרב נסים גאון אלעדציון חייםמנחם

 קרית גת514. ד.תיישוב נגוהותזאבמנסבך

אלעדמרדכימנע

162הנשיא יצחק בן צבי הרצליהמנחםמנשה

4אנה פרנק זכרון יעקברפאלמנת

59הכובשים זכרון יעקבאליהומסורי 

4/10ליכטמן אברהם דוד ירושליםיעקבמעברי

7הרב קוק בני ברקאליהומעברי

20האשל יקנעם עיליתזבולוןמעודה

354הגפן מושב אחיעזרמשה צדוקמעודה

17חתוכה יורם ראש העיןחננאלמעודה

17/20פנחס בן יאיר ' ראלעדאהרוןמעודה

454החושן מושב ברקתסעדיהמעטוף

306האודם ברקתשלוםמעטוף

48רחוב בית ישראל ירושליםיהודהמערבי

56גאולים חולוןמשהמערבי



17/4הגדוד העברי רעננהמרדכימערבי

7דוד המלך   ' שדאביב-תליונהמצגר

40/1משך חכמה מודיעין עיליתאברהםמצליח

58רבוצקי רעננהאריאלמקחניאן

זיתיםגליל תחתוןאברהםמקייטן

Via del monte 1 trieste italiaטריאסטה- איטליהיצחק דודמרגלית

3הרב נריה בית אלרואימרגלית

14דרור פרדס חנה כרכוריעקבמרגלית

19. ד. ת19הגליל ' רחכרמיאלאברהם צבימרגלית

90400כרמי צור כרמי צורערןמרגלית

18/2משעול החצב כרמיאלעובדיהמרדכי

1513. ד.ת'  א2העמק הוד השרוןהראלמרדכי

40הרב קוק בני ברקיצחקמרוה

שדה אילןגליל תחתוןשמחהמרוויס

31ישעיהו הנביא מודיעיןטלמרום

' רמות א4/4סולם יעקב ירושליםחייםמרזיוב

11רבי עקיבא   נתניהחייםן'מריז

4/1תורת מנחם ד"כפר חביוסף יצחקמרילאשוילי

71ורד להביםנפתלימרינובסקי

997684שמשון . נ.שעלבים דקיבוץ שעלביםאהרןמרצבך

85. ד.תיד בנימיןהללמרצבך

4377. ד. ת2התלמוד באר שבעאהרוןמרציאנו

4/32י "רשבמודיעין עיליתיעקבמרציאנו

28ם "רמבבני ברקאלעזרמרק

90622 96נהר שלום כוכב יעקבבנימיןמרקוביץ

11כליל החורש לודשלום מרדכימרקוביץ

98412  מעלה אדומים 22הגילגל מעלה אדומיםחייםמרקוביץ

79550זבדיאל שפירגלעדמשה

13פלוגות תל אביבאברהםמשולם

22המלך דוד חיפהיעקבמשולם

24דרך משה דיין תל אביבמסעודמשולם

49יהודה הנשיא פתח תקוהדודמשולם

8. ד.הרצל ת' רחגן יבנהצוברימשומר

מושב פתחיהפתחיהמנשהמתאנה

11אוריאל מנוחין רחובותשחרמתנה

12410רמת הגולן . נ.דקשתאלעזרנאה

 גילה213/3אלמוג ירושליםיצחק ציוןנאמן

 ארמון הנציב252/18שלמה בן יוסף ירושליםאלעדנאמן

1חטיבת אלכסנדרוני מודיעיןחייםנבון

20135מיקוד שזורחייםנבון

9בתי מחסה   ירושליםאביגדורנבנצאל

7גרץ סבא-כפריהודהאתי'נג

162הנחלים מעלה אדומיםמרדכינגארי

' א11מרגלית רכסיםאיתמרנגר

4ד " ת1מלכי ישראל ראש העיןשלוםנגר

 רמת אלחנן3זמבא בני ברקיפתנדב

39פרץ רעננהיעקבנדב

50התפוצות   רמת גןאריהנדב

1/12הלל אשדודבועזנדב

2קליי תל אביביוסףנדב

79858משואות יצחקמאירנהוראי

5940. ד. ת13הסיגלית חדרהיצחקנהרי

14רימון בני ברקמימוןנהרי



תל אביברונןנויבירט

32באר גנים אבן יהודהמנחםנוימן

7יונה פתח תקווהחנניהנוני

32י "רשחדרהבן ציוןנורדמן

8סיומקין נתניהמשהנזרי

27/5הרב עובדיה יוסף אופקיםשאולנזרי

רחובותאריאלנזרית

22/7לואי פיקרד באר שבעאורןנזרית

120ח "הפלממבשרת ציוןבצלאל ציוןנחום

60/5נתיבות המשפט מודיעין עיליתרפאלנחומברג

תקומהעזתהשמואלנחושתן

854. ד.תד"חב-כפריעקבנחימובסקי

5הצנחנים   חולוןמרדכינחימובסקי

12/3קרן היסוד אשקלוןחייםנחמיאס

51 דירה 24אריה בן אליעזר פתח תקוההראלנחמיה

4/13סירני רחובותיהודה לייבנחמנסון

14משעול הכרמים אפרתיואלנחשון

21/2רבן יוחנן בן זכאי אלעדאברהםנחשון

4משעול הקלע כפר סבארוןנחשון

4/2התאנה ' רחנצרת עליתמנחם מנדלנחשון

12הרב קוק   לציון-ראשוןמשהנחשוני

11הרב שמואל רוזובסקי בני ברקיוסףנידאם

16אבן גבירול בני ברקשמואלנידאם

15הרב זוננפלד בני ברקמשהנידאם

9/3יהודה הלוי אשדודיעקבנידם

613נרות שבת   ירושליםשלמהניימן

7ד "הראבבני ברקיוסףניסן

17האורים פתח תקוהמשה יעקבניסנבוים

29עמק ברכה תל אביבירוןניסנהולץ

מכמשמטה בנימיןחגיניר

4יד ושם   שבע-באריעקבנמש

11/11הרצוג ' רחרעננהיעקבנסיר

18מגיני הגליל רחובותאליהונעמן

 פסגת זאב1/5חיים גבריהו ירושליםלוינפש

9/5הלל אלעדראובןנקאר

34יונה הנביא בני ברקעזראנקאש

96622א " כ4/2בורוכוב ' רחירושליםיוסףנקאש

22הבשן ' רחהרצליהיוסף יעקבנקי

1העבודה חולוןדרורנרוב

30החיטה מרכז שפיראיצחקנריה

26דוד המלך תל אביבבן ציוןנשר

5החיל קדומיםאריאלנתיב

Orchard Lake rd, West Bloomfeild, MI 48323 5335ב"ארהששוןנתן

גדרותגן חייםעובדיהנתן

19מנחם בני ברקזכריהונתנאל

7הרב משולם   רחובותאהרוןנתנאל

19נחל שניר מושב גתיתשמואלנתנזון

29ירמיהו אשקלוןיוסףסאמין

5/4חטיבת הנגב שדרותחייםסאסי

ישרשיואבמשהסבאג

2241. ד.ת,  9/4משה שרת עכושמואלסבאח

25גלבוע חיפהאלדדסבג

47השופר  ' רחפתח תקוהשלמהסבג



34/9דוד וולפסון ראשון לציוןאשרסבג

 מבועים3הגפן מרחביםרועיסבז

' ד10כנור חדרהשמעון יוחאיסבח

27/4נילי נתניהליעדסבן

31שקד תל אביבפנחססברי

ד"תשרי ע -103/13ראשון לציוןאליהול"סג

מושב שובהמושב שובהאברהםסגיס

44אהוד כפר האורניםשניאור זלמןסגל

2/3לשם ' רחעפולהיוסף יצחקסגל

'א25תמר קרית טבעוןשלמהסגל

21החיטה נוף הגלילדן אברהםסגליס

22בר יוחאי בר יוחאימאירסגרון

2האורן עליאליסדן

'ב20עמק אילון שוהםאוריסדן

51/6זלמן שזר תל אביביהודהסהלה

4הבשור קרית מלאכישלמהסהלו

31/1שלומציון המלכה מודיעיןשלמהסובול

18בעל התניא בני ברקיעקבסודרי

70/4בזל   שבע-בארמאירסויסא

34החלוצים  שמש-ביתשלמהסויסה

12הבוסתן ניצני עוזמיכאלסויסה

33הרב ריינס אשדודדניאלסויסה

42רחוב נילי נתניהאברהםסויסה

20סוקולוב בת יםעמרםסויסה

30/6תמר נוה מונוסוןיואלסויסה

70/7בזל רמת הנגבמאירסויסה

15שלמה המלך קריית גתרועיסויסה

ירושליםשלמהסויסה

18/2הראובני דוד גבעת שאוליעקבסויסה

25243אשרת . נ.דאשרתיצחקסולימן

אלון שבותגוש עציוןמברטו דודסולמון

הדר עםגזרמשהסוסיה

חוף הכרמלגבריאלסוראני

3אברהם שפירא   נתניהאליעזרסורוצקין

קיבוץ סעדקיבוץ סעדאריהסט

קיבוץ שלוחותקיבוץ שלוחותמיכאלסטבון

51דרך החול כפר ויתקיןאליהוסטולוביץ

15תורה ועבודה פתח תקוהאהודסטופל

מושב מעוןהר חברוןדניאלסטיטקין

מנשה. נ.דטל מנשהמאירסיאני

32אברבנאל   ברק-בנישמואלסיגלר

90/9רחוב בבא סאלי דימונהשלוםסיטבון

358דרך האבות יד בנימיןרועיסיטון

ב21הרצל טירת הכרמלשמואלסיידה

6האגוז ' רחרחובותמרדכיסיינה

11קרן היסוד זכרון יעקביאירסילברמן

 גילה62/42אריה בן אליעזר ירושליםשאולסילם 

12 דירה 3תקומה נתיבותאהרוןסימניאן

33הפסגה ירושליםרפאל סדיןסינדלר

 בית וגן33הפסגה ירושליםרפאלסינדלר סדין

8/3דוד וולפסון פתח תקוהיעקבסלהוב

7/17פדרמן דוזיה בני ברקציוןסלהוב

ב"קבוץ עין הנצישמואלסלוטקי



13ל "מהרשבני ברקאברהם יעקבסלומון

מושב בית גמליאלחבל יבנהאליהוסלומון

ניר ישראלחוף אשקלוןאריהסלומון

קרית משה' ב6גת ירושליםעמיהודסלומון

8עמרני אברהם ראש העיןעידןסלומי

48/4עמק אילון מודיעיןברוךסלונים

19ח "הע' רחירושליםיוסף יצחקסלונים

78/8הרב אברהם פתאל ' רחירושליםאברהם אריה'סמג

1סנפיר הרצליהמאירה'סמדג

12415רמת הגולן . נ.דיונתןישיסמואל

22בצלאל חיפהישעיהוסמוטני

90402הר חברון . נ.דבית יתירחייםסמוטריץ

9091500צפון יהודה . נ.דמגדל עוזאוריסמט

16בית יוסף בני ברקאליהו שמעון(ששון)סמרה 

81הדקלים יוקנעם פרדס חנהאברהםסנאי

 נווה יעקב27397. ד.  ת402/23אשר פולק ' רחירושליםאלעדסנבטו

12חבצלת ירושליםאלעדסנבטו

 א31שרת נתניהיונתן יעקבסנה

6נחל שמשון בית שמשחנוךסנהדראי

 א19א "הגרחדרהמרדכיסנואני

20/2הרב צבאן נתיבותדודסעדה

28/79הצנחנים תל אביבאהרון רוניסעדה

רמות מאיריואבאילןסעדה

18שניר יד בנימיןאלעזרסעדה

36/9שטרן אברהם ירושליםנחוםסעדו

68פאטל ירושליםציוןסעדון

7193700:  מיקוד1משעול הלוטם טלמוןאמיר שלמהספוקויני

נהר שלוםמצפה רמוןאוריאלספז

18קלישר בני ברקאברהםספינזי

10טל חרמון קדומיםברוך מרדכיספיר

7הערבה יבנהליאור שאולספיר

57ראובן   שמש-ביתאברהםספקטור

90938ראש צוריםבצלאלספרא

19ח "הפלמטירת הכרמלאליהו אליעדסקורי

24דוד רמז תל אביביונתןסרור

34קדם שהםדוד שלמהסתיו

49הקבלן ירושליםיעקבעדי

30העצמאות ראש העיןאבשלוםעדן

8הרב זוננפלד  בני ברקדוד אברהםעדס

17חרמון חיפהאילןעובד

24/8עזרא רחובותיעקבעובד

מושב עבדוןמושב עבדוןיעקבעובדיה

6/1רוזובסקי פתח תקווהעמנואלעובדיה

1/2הרב ערוסי יחיא אשקלוןמהדניעודנו

14הטייסים ירושליםלויאןעוזיאל

חינניתחינניתראובןעוזיאל

130ירחיב ' רחראש העיןדודעוזני

4אלרום רמת גןיחיעםעוזרי

קבוצת יבנהקבוצת יבנהעילאיעופרן

7 דירה 19ם "רשבאלעדברוךעוקשי

פתח תקווה4הרב גולד זוהר עוקשי 

35/2ל "שחירושליםשהםעורקבי

28אבן גבירול ' רחבני ברקיצחקעזיז



7הרב אשי ' רחבני ברקאשרעזר

12דירה מושב דובבעומרעזר

 מזרח בנימין90622 35/7אהבת אמת תל ציוןאביחיעזר

6/9הרב שלום משאש אשקלוןשאולעזרא

חוף השרוןשלמהעזרזר

14איריס מלאכי-קריתיצחקעזריאל

8חברון בני ברקיצחק אלחנןעזרן

2דון יוסף נשיא בני ברקדודעזרן

4/11הכרם עכושחרעזרן

5679. ד.ת (8אבינדב )ירושליםאברהםעטיא

6א "רחוב הגרנתניהאפריםעטיה

20אברהם שפירא נתניהיואלעטיה

3בוטינסקי 'זבאר יעקבעזראעטיה

10אור החיים מודיעין עיליתיוסףעטיה

221/10אילתאשריאלעטייה

3ישעיהו ישראל חדרהחייםעטרי

24ם "הרמבגני  מודיעיןיחיאלעטרי

17רבן גמליאל   הרצליהיחיאלעטרי

12הטורים ירושליםמשהעטרי

79855אבטח . נ.דכרם ביבנהיוסףעיני

27/2האדמוא מבעלז אשדודרפאלעלימה

42855מושב עולש עמק חפראליהועמאר

23/2רוטשילד אשדודמנחם מנדלעמאר

גבעת המבתרירושליםשלמה משהעמאר

'ב/18יהודה הימית יפואפריםעמדי

17/20איסלנד ירושליםמיכאלעמוס

24/4הדר יוסף תל אביבשלמה מאירעמור

4486 מיקוד 220רחוב כרמל אבני חפץמשהעמיאל

11יהושע בן נון קרית ארבעיהודהעמיחי

6עופר ' רחמנחמיהחי נתנאלעמנואל

79815: נ שקמים מיקוד. ד8מושב ינון מושב ינוןמשהעמר

שבות רחלאפריים. נ.מטה בנימין דבן ציוןעמר

227כלנית ינוןאביאלעמר

66נתיבות המשפט מודיעין עליתאבנרעמר

אשדודרפאלעמר

3/6סימטת מנשה בני ברקאחיעזרעמראני

6הקרן תל אביבאדירעמרוצי

טלמון- נריהמודיעין. נ.דנועםעמרם

4/3לובביץ ' רחביתר עיליתעופרעמרמי

4/3סיני ' רחאשקלוןדודעמרני

'ב17רבי טרפון נתניהמאירעמרני

13גבעת שאול ירושליםבנימיןענתבי

5618702:  מיקוד106הרצל ' שדירושליםמרדכיענתבי

37הנחלים מעלה אדומיםיצחקענתבי

1134/6נתיבות חזכי נתיבותמתןעסיס

7החרמון יבנהעופרעקיבא

14לוי גדרהטלעקיבא

תל אביבאביעדעקיבה

44/4לוין אפשטיין רחובותבנימיןערד

77דולב גאליהשמואל אהרוןערד

54הנשיא קרית אונורצוןערוסי

15/5רבי עקיבא מודיעין עיליתצפניהערוסי

' ב4הסוכנות היהודית עפולהאליהו עזריאלערמה



19רבי עקיבא נתניהמשהעשרי

22/3מגדלי דוד ראש העיןשאולעשרי

אולגה.  ג7הנביאים ' רחחדרהיצחקעשתר

5ההגנה רחובותיחיאלפאוסט

27/6הכלנית אשדודשלמהפאין

קרית גתפנחס לייבושפדווא

16/15מבוא כפתור החולות אשדודיצחקפדידה

3 דירה 6עין עבדת מצפה רמוןהראלפדידה

45המרד באר שבעיצחקפדידה

38302:  גבעת אולגה מיקוד11הירקון חדרהאלירןפדלון

138/20מעלות דפנה ירושליםדבפוברסקי

שדה אילןשמואלפויכטונגר

21/1יגאל ירושליםיעקבפולק

65עוזרר ' רחמסילת ציוןיעקבפולק

5הברכה חיפהיעקבפולק

13אחד העם פתח תקוהשמואלפופוביץ

76חיל האויר נתיבותדוד משהפורטל

20/3קרית קאליב   לציון-ראשוןיהודהפורטל

79353רווחה שפיריונהפורת

 2/8קדיש לוז רמת שרת מנואל(סעד)פיאצא 

8סולומון   תקוה-פתחעזריה חייםו'פיג

22הצנחנים   אביב-תלנפתליפיגנבוים

29זלמן שזר ' רחשדרותמשה זאבפיזם

3/14ל "הרמח' רחפתח תקוהנתנאלפיטוסי

5מסליאנסקי ירושליםיצחקפיטוסי

7 דירה 81הרב עוזיאל ירושליםבנימיןפיטרמן

40ההגנה רמת גןדודפייג

20סוקולוב נהריהיצחקפייגלין

1ענבר ' רחשערי תקוהשמואלפיירשטיין

70העצמאות הרצליהמאירפיירשטיין

 רמת אפעל59האורנים ' שדרמת אפעלישראל דודפינגבלט

מושב נתיב השיירהמושב נתיב השיירהמשה נירפינטו

20 יעקב קרולתקוה-פתחמשהפינטו

191. ד.מרכז דיסקונט תקרית מלאכיחייםפינטו

94יצחק ניסים אשקלוןגדפיניש

2דון יוסף נשיא ' רחבני ברקיוסףפינץ

20השיטה ' רחחולוןמשהפינקוביץ

44דרך בית לחם ירושליםשיפינקלשטיין

בר יוחאיבר יוחאיאהרוןפינקלשטיין

24/13י "רשבאלעדאפריםפינקר

10932עמק בית שאן . נ.שדמות מחולה דערבות הירדןאלישע פנחספיקסלר

10הסביון אורניתשיפירון

2124תאודור לביא ' רחירושליםיצחקפישל

ירושליםנחמיהפישמן

24משמר הירדן לציון-ראשוןיצחקפישר

13הקבלן ירושליםשלמהפישר

7/2אלומה אוריפישר

9הראשונים ' רחמטולהברוךפכטר

24בעל התניא בני ברקציוןפלאח

19/11שדרות המאירי ירושליםמאירפלבני

9093500צפון יהודה . נ.דבית חורוןמיכהפלד

46גפן עומרמנחם מענדלפלמן

' א6רימונים צפתיהודהפלס



13ברקת ערדישראלפלקסר

26הקבלן   ירושליםשמואלפנחסי

 גבעת שאול25 דירה 50אלקבץ ' רחירושליםמאירפנחסי

ירושליםאליהו חייםפנחסי

614/5הדף היומי ירושליםמשהפנחסי

תלמי אליהונגב. נ.דיהודהפנייר

1/31מלחמת ששת הימים טירת הכרמלשמואלפניקשווילי

עמנואלדודפנירי

4/15משה יוסטמן ' רחירושליםמשהפנירי

  26יונתן בן עוזיאל אלעדיהודהפנירי

' א22בבל עכושלמהפראנק

12מורגנטאו ירושליםחניאלפרבר

20מרדכי בנטוב רעננהשאולפרבר

8/8הכנסת ' רחגבעתייםשאולפרבר

483' קדקדומיםצביפרבשטיין

90435 מיקוד 1593. ד. ת21המעיין ' רחאפרתמיכאל שמאיפרדמן

22ברסלב בני ברקנחוםפרובר

(סטיבן)שמואל אריה הלוי פרוזנסקי 23/1שלומציון המלכה מודיעין

25יקינטון מעלותמרדכיפרומר

225צמח צדק 525. ד.תחייםפרוס

9/4נחל אילון רמת בית שמשחייםפרזון

4הרב רבינוביץ  בני ברקיוסף שמעוןפרטוש

4/1רבינו ניסים גאון אלעדכפירפרטוש

14הרב מימון ' רחירושליםיוחנןפריד

4בדק אלעדאפריםפרידמן

53גאולה ' רחחיפהאנשילפרידמן

 קרית חיים36אלכסנדר זייד חיפהיצחקפרידמן

8473218 35/4הצבי באר שבעעוזיאלפרידמן

ירושליםדן משהפריימן

12410מושב קשת רמת הגולןשמואלפריינטה

3עמרם גאון ירושליםמאיר זאבפרימן

' ב29נחל דולב בית שמשאלחנןפרינץ

90433גוש עציון אלון שבותגדעוןפרל

8נילי רחובותאלימלךפרנס

16הפלמח בני ברקאברהםפרנקו

22חזון איש ירושליםפנחספרנקל

74קרית חנוך דירה שעלביםאליקיםפרנקל

18ו "בילתל אביבשמעון מנחםפרנקל

208. ד. תיבנאלסיני מאירפרנקל

41רודנסקי באר שבעאורלןפרפרה

 679שבי דרום אבישיפרץ

37. ד.ת 2515000מושב צוריאלברק ברוךפרץ

28/1הרב מן ההר ירושליםאברהםפרץ

11ניר עקיבא מושב ניר עקיבאמשהפרץ

3/12רבי יוסף קארו ביתר עיליתחנניהפרץ

29נוף הכרמל קרית אתאיוסף חייםפרץ

12420נ .דמושב שעליחיאלפרץ

מושב אלומהאלומהאליהופרץ

24השרון ' רחרעננהיצחקפרץ

אשדודאשרפרץ

מושב פקיעיןדודפרץ

ניר עקיבאמרחביםחייםפרץ

5/2אביר יעקב ירושליםיהודהפרץ



22ח "הפלמתל אביביצחקפרץ

35אלון גבעת אבנייעקב עמיחיפרץ

נווהנווהרפאלפרץ

27/ ב30מיכשוולי אשדודשלמהפרץ

11ניר עקיבא מושב ניר עקיבאמשהפרץ

18הפועל בת יםשיפרקש

מקסיקושם טוב משהיקורל'צ

14נחל צלמון מודיעיןיעקבקוטאי'צ

680. ד.תכפר מונשיהושערבינסקי'צ

24משעול החורש יקירטלצאיג

21/2זנגויל ירושליםאליהוצבע

11הפיקוס ניר גליםשרוןצברי

10/2רבי צדוק בית שמשליאורצברי

4יעקב קדוראן רחובותיצחקצגאי

31טבריה ' רחירושליםמיכאלצדוק

5א "הגרבני ברקינוןצדוק

29בן זכאי   ברק-בנישלמהצדוק

32/8הנרי מורגנטאו ירושליםדודצדוק

76ט   "הבעשאתא-קריתשילהצדוק

24התאנה תל מונדשלמהצדוק

273דרך האבות יד בנימיןאליקיםצדוק

3פנחס בן יאיר אלעדמנחםצדוק

' א44הזית בני עייששלוםצדוק

25שוחט ישראל הרצליהשלמהצדוק

רחוב מוריהפרדס חנהדודצדקה

40חזון יחזקאל יישוב אלומהעקיבאצדקיהו

8539100מיקוד מושב שרשרתשמואלצובירי

' כניסה א10הרב קאליש בני ברקגמליאלצוויגנבאום

19148קיבוץ מירב קבוץ מירבאיתןצוקר

4/16חתם סופר ביתר עיליתאביתרצור

בית רמוןגליל תחתוןיחיאלצור

43עזרא ' רחרחובותנעמןצורי

93. ד. ת1פינת מכבי , א"ת' רחנס ציונהאברהםצוריאל

 10/6הפורצים נתניהמשהצורישדי

51243מיקוד , קרית הרצוג  , 4אביעד בני ברקשמואלצורישדי

3הרב בר אילן בני ברקבן ציוןציוני

9טרומפלדור חיפהחייםציוני

5סעדיה גאון בני ברקמנחםציוני

9 דירה 11צפריר ' רחאור יהודהוידאלציטונה

אנגליהאבינועםציטרון

1יסמין קריית שמונהיגאלציפורי

27ליסין תל אביבחייםצמבליסט

42825ינוב לב השרוןאברהםצמח

7נחל יד בנימיןאשרצנעני

54מלכי ישראל   העין-ראשחייםצנעני

27/7מנחםבגין גבעת שמואלמיכאלצנעני

האירוסבני ראםיגאלצעידי

11היסמין רמת גןמשהצפר

1עזרא נהריהצבי עופרצרפתי

4/1אשור קרית גתהללצרפתי

5/3השקד גבעת זאבארי דודקאהן

33י "רשבמודיעין עיליתשמואלקאופמן

3/11מצדה כפר סבאזמרוקאסו



27/2ירדן נצרת עיליתעוזיקאפח

45830: כפר יעבץ מיקודכפר יעבץיורםקאפח

365860מיקוד מושב שדה יעקבאליהוקארו

24אהרון דב ' רחבני ברקאליהוקב

6מנחת שלמה קרית יעריםיהודהקבסה

93/4ויצמן ' שדקריית ביאליקיוסףקדוש

ספסופהמרום הגלילאליהוקדוש

12ו "בילפתח תקווהשלמהקדוש

 יד בנימין289ד .תיד בנימיןגביקדוש

4ר "סימטת אזבני ברקמיכאלקדוש

14דבורה נשרמאורקדוש

8הרצוג   חיפהדודקדוש

9/1שלום שבזי ' רחרחובותעוזיאלקדם

180/4זבוטינסקי בני ברקמשה חיקדמי

עמק חפרעוזי עזראמן'קוג

12טורי זהב ' רחחשמונאיםאביקוזמן

12טורי זהב חשמונאים-גני מודיעין אברהםקוזמן

א27פלמח נס ציונהעזריאל שלמהקוזניץ

601לוי יצחק ד"כפר חבמנחםקוטנר

 הר נוף7בראנד ירושליםמיכאלקוטק

עלומיםעזתהעמיתקולא

13אליעזר הלוי ירושליםאבישיקוליין

יישוב מאורמאורדורוןקולר

32אריאל יישוב נוף איילוןישראל אליעזרקון

6/82הרימון גבעת שמואלאריאלקונסטנטין

8060000 10השיטה מצפה רמוןצביקוסטינר

דולבמטה בנימיןיחזקאלקופלד

613רקפת צור הדסהלוי יצחקקופר

50/13נחל דולב רמת בית שמשמנחםקופרמן

18מנחת יצחק ירושליםבן ציוןקוק

20דבורה הנביאה בני ברקפינחסקורח

6שלמה מימון תל אביבמשה חייםקורט

6הנביאים הרצליהדוד חייםקורין

4355716, 219אחוזה רעננהצביקורן

 ב2קול צופייך קדומיםאליעדקורנברג

2/7רחוב המגן גן יבנהשניאור זלמןקורנט

294מורן ' רחברקןמנחם מנדלקורנט

120דרך הרימון מושב חמדאהרן בן ציוןקורנפלד

12עציון גבר ' רחמיתרשניאורקורץ

14מזל אריה ' רחירושליםיצחקקורץ

6אדוננו ברוך אשדודציוןקורקוס

1/7הלל קריית אתאמשהקורקוס 

3/8מעגל השילוח ראשון לציוןדותןקורתי

27 דירה 26גבעת שאול ירושליםחנינאקושלבסקי

34ם "רמבצ"ראשלפנחסקזיוף

23פיקא פתח תקוהדניקטנוב

23פיקא ' רחפתח תקוהדניאלקטנוב

10/3חטיבת גולני מודיעיןשחרקיהן

13חרמון   מושב גן נראבשלוםקיל

31/1דולב חיפהברוךקינד

79515שדה גת .נ.דצור הדסהיוסף יצחקקירש

 גבעת מרדכי14חיים הלר מושב שפיראחימאירקלה

21ל "שח' רחירושליםאיסרקלונסקי



ירושליםמשהקלזאן

north jersey ave 6022אנטוורפןאבישלוםקלזאן

19שאול אביגור chicagoיוסףקליימן

2634111 קרית שמואל מיקוד 11 ה"הראירושליםשלום יהודהקליין

13שייקה אופיר חיפהיעקבקליין

5יטקובסקי ראש העיןשמשוןקליין

57הנמל ' רחפתח תקוהמשהקליין

מעלה חברחיפהאליעזרקליין

יסודותהר חברוןחייםקליין

18השרון נחל שורקיעקבקליין

 פסגת זאב18/26גדוד חרמש ' רחאבן יהודהיריבקליין

חיננית, מנשה. נ.טל מנשה דירושליםניסן סלמניקלימי

5 פנים מאירותיישוב חינניתדודקלימן

102/15  קרית אברמסקיירושליםמשהקלירס

46ניות אשדודחייםקלמנוביץ

155שדרות ירושליםמיכאלקלר

10/4שופן ירושליםאלן אברהםקמחי

10גדיד תל אביבאריקקמחי

Kneza Milona 61יישוב ניצןיגאלקמינצקי

6/1אלומה Belgrade Serbiaיהושעקמינצקי 

12/8שדי חמד נצרת עיליתאיילקנטרוביץ

9680. ד. ת155/יפו   אמודיעין עיליתמאירקסלר

פדואל, 4הר המור חיפהשמואלקפלן

7שמחה גולן ' רחיישוב פדואלבנימין גדעוןקפלן

10/21הצבר חיפהדבקפלן

סתריהקרית אונויחיאלקפלן

38ששת הימים ' רחיואביוסף יצחקקפלן

22בבלי רעננהאביחיקצין

12הלר  תל אביבאבשלוםקציר

54העצמאות ירושליםאברהםקצנלבוגן

79855אבטח . נ.דפתח תקוהשמואלקראוטהמר

50האורן כרם ביבנהעומרי ישראלקראוס

14התקוה מבשרת ציוןיעקבקראוס

3הלילך קרני שומרוןזאבקרוב

מצפה יריחונתניהראובןקרוגר

מטה בנימיןיהודהקרויזר

' א13בעל השאילותות פתח תקווהחייםקריינדלר

24 דירה 18החיטה ירושליםאיילקרים

16קנאי הגליל נצרת עליתנועם שלוםקריספיל

33183 מיקוד 12השילוח ' רחירושליםאברהםקריספין

59. ד. ת13הזית ' רחחיפהיהודהקריספין

'ב4העולש קרית ביאליקעמינדבקריספין

24בן ציון ' רחפרדס חנהשלמהקריספין

4445338 כפר סבא 29ארלוזורוב   נתניהיגאלקריספל

42842 בת חפר 50חבצלת סבא-כפריעקב בן ציוןקרמר

זמרתעמק חפריוסףקרסיק

38423מיקוד ,23הנשיא ' רחעזתהדודקרעי

חדרהשי שמעוןקרפן

5/30ברנדה מושב נטועהעופרקשאני

37/1גאון הירדן ' רחפתח תקוהמלאכיראבד

13  ט"הבעשקרית גתיוסףראוי

 הר נוף29/6רחוב חיפהמשהראוכברגר

חבל בנימין. נ. ד96האלה ' רחירושליםאברהםרביב



מושב בן זכאינסיםרביב

2דסלר תלמיםאסףרביב

 בית וגן14הרב ברגמן אליעזר ' רחבני ברקפנחס הכהןרבין

32עזרת תורה ירושליםשלמה ישי הכהןרבין

הדר גנים, 5 (אלבז)נתן ' רחירושליםשמואלרבינוביץ

46/5הבירגדה היהודית פתח תקוהשלמהרבינוביץ

25סורוצקין נתניהאשררבינוביץ

בית חגיירושליםיהודה. חרבינוביץ

59טרומפלדור ' רחהר חברוןמשהרבינוביץ

35אליעזר יפה פתח תקוהיעקברביץ

 נווה שאנן62/40חניתה רעננהיובל יקותיאלרגב

53/13מעלות חברון חיפהיצחקרואש

324נחל קנדה קרית ארבעמישאלרובין

2ההגנה רבבהיהונתןרובין

76452 מיקוד  14/6שפינוזה ברוך רחובותאברהםרובין

79855כרם יבנה רחובותישעיהורובינשטיין

מטעחבל יבנהאפרייםרובנשטיין

20רבינו תם מטה יהודהמשהרודריגז

3הרב שמחת כהן ' רחאלעדשניאור זלמןרווח

102/3  יצחק ניסיםבאר שבעגדרווח

8ר מבאבוב   "האדמואשקלוןמאיררווח

ברושים-בתיעקבה'רוז

6ר מבאבוב "האדמומרחביםיהודהרוזיליו

17כספי בת יםיעקברוזין

11הערבה ירושליםשלמה דודרוזן

109הגילגל מגשימיםדודרוזן

17הקבלן מעלה אדומיםאהרוןרוזנבאום

28יוסף בן קיסמא ירושליםצבירוזנבאום

33כלניות אלעדליאוררוזנבוים

46הגפן גבעת אבנייוסף חייםרוזנבלט

14קומוי אפרתשראלרוזנבלט

10שטרית   חיפהיוסף יצחקרוזנברג

30ביאליק נתניהיהושערוזנברג

44857ענב פתח תקוהשמואל דברוזנברג

 מטרסדורף16הרב יוסף גבאי ענבניררוזנברג

 הר נוף12אגסי ירושליםאליהו דודרוזנטל

50משה שרת ירושליםחיים שלמהרוזנטל

19פרל אזוראברהםרוזנטל

גבעת האולפנהבני ברקמשהרוזנטל

בית אלנריהרוזנטל

1093200נ בקעת שאן מיקוד "שדמות מחולה דלונדוןיחזקאל ליונלרוזנפלד

קיבוץ חפץ חייםבקעת בית שאןשלמהרוזנפלד

44829אפרים מיקוד . נ.דקיבוץ חפץ חייםשמואלרוזנפלד

26/1סיתוונית כפר תפוחשמעוןרוזנצוייג

90836 הר אדר מיקוד 13הברוש ' רחבית שמשמלך שלוםרוזנר

18החרמש הר אדרנפתלירוטנברג

5יפה נוף סביוןנחמיהרוטנברג

12/7ניסנבאום קרני שומרוןמיכאלרוטנברג

3לנדאו חיפהישעיהורוטר

6 (ב"ב)רבי יוסי פתח תקוהדניאלרוטשטיין

1336/1זבוטינסקי רמת גןאריהרוטשטיין

4תבור נתיבותיקיר שמעוןרומנו

קריה חסידיתלודאבירוקח



12/1יובל 10300חצור הגלילית ישראלרושצקי

45/1איילות נתיבותדודרז

10רחוב מזור גבעת זאבפנחסרז

3/2ילקוט הרועים ירושליםפנחסרז

2/7זבוטינסקי תל אביבאברהםרזניקוב

7ברוריה אור יהודההראלרחימי

13טרומפלדור ' רחירושליםשמעוןרחמים

4ביאליק נהריהינוןרחמני

14נחל אבנון גבעת שמואלאבירט

53/2דיזינגוף ירוחםיהודהרט

51/7הרב ריינס נתניהאליהו אלןריאחי

14מוזיר אשדודדודריאחי

237תל אביבאברהםריגר

מצפה נטופהמחנה תלנוףיצחקריגר

59/3תכלת מצפה נטופהשמואלריינר

94. ד.תמודיעיןאליעזררייף

10קבוצת אברהם יסוד המעלהיעקברייצס

1313. ד.ת90433אלון שבות יוסף צבירימון

5 דירה 53המכבים אפרתשלמהריסקין

מודיעין. נ.דבני ברקמנחםריפקינד

14ל "שחיישוב טלמוןמיכאלרכל

1550ד " ת45ארזי הבירה ' רחרמת השרוןחנניהרכל

456ד .ת20חיה מושקא ירושליםיצחקג"רלב

כפר חבדחיים הללרסקין

הונגריהקפריסיןאריה זאברסקין

4אליהו ראם בודפשטשמואלרסקין

101בלפור   ירושליםשלוםרפאלי

נחלהנהריהיחזקאלרפאלי

יואבשלמהרצון

2/10הנרקיס ' רחשיקאגודניאל יוסףרקח

18/10הנרקיסים בת יםנתנאל טלשאוליאן

רכסיםשמעון יוסףשאלתיאל

7ראשון לציון ירושליםיוסףשבח

7יונה גרין הרצליהפזשביט

8ארבל פתח תקוהאברהם אילןשבתאי

36/5הרב רובין יד בנימיןמיכהשגב

17פנים מאירות ירושליםיעקב משהשדמי

20מבצע סיני ירושליםנתן יותםשהם

47רוטשילד חולוןבנימיןשהר

30מדאר פתח תקוהיהודהשהרבני

 קרית יובל13/2רחוב זנגויל רחובותאברהםשהרבני

33בן צבי יצחק ירושליםאורןשוב

חספיןחדרהיעקב ישראלשובע

3 דירה 230ר "זלמן שזחספיןאמנון אהרןשוגרמן

12/26אמיר גלבוע צפתרפאלשוואב

6התאנה תל אביבאליהושוויכה

התורמוס קרית מלאכייעקבשוויכה

10הרקפת תלמי אלעזרמנחם מנדל שוויכה

12דירה '  ב5מנשה קפרא כפר יונהעוזישוויצה

10א "החידרחובותאשרשוורץ

43טרומפלדור בני ברקאברהם יוסףשוורץ

34/2רובע יזרעאל פתח תקוהמנשהשוורץ

2מעלות קדושי טלז עפולהאיילשוחט



6רחוב הפרחים 90840טלז סטון ישראל אריהשולמן

39הכותל ' רחלודעמיתשולמן

20/27תל ערד נתיבותמשה ישראלשוקרון

לכיש דרום. נ.דדימונהאהרון משהשוקרון

4רחוב הרב זרביב מושב תלמיםשמואלשוקרון

25/12הרב פרדו משה טירת כרמלרועישור

8/4רחוב כנסת יחזקאל בני ברקמשהשור

 בית וגן18ברגמן ' רחביתר עיליתחגישושן

12920 רמת הגולן 4חיספין ירושליםיונתןשושן

10אלישע כנרותעמוסשושן

27 דירה 117רחוב מעגלי יבנה קרית גתשמואלשושנה

4482500נ אפרים מיקוד .מעלה לבונהדירושליםיהונתןשושני

9978400ישיבת שעלבים מטה בנימיןיאיר יצחקשחור

6ההגנה שעלביםגרשוןשחור

 אחוזה2/9ק 'ינוש קורצרחובותיהודהשחור

44834לב השרון .נ.דחיפהישראלשחור

12הבריכה ' רחאיתמרחיים אמציהשחר

8סורצקין חיפהיחיאלשחר

כפר גדעוןבני ברקמרדכישטיבל

כפר גדעוןכפר גדעוןאליהו יהודהשטיגליץ

18הרב קוטלר עמק יזרעלאליהו יהודהשטיגליץ

' ג20בן ציון בני ברקיעקבשטיינברג

20בעל התניא ירושליםיצחקשטיינברג

2מנדלי מוכר הספרים ' רחבני ברקיוסףשטיינמץ

18שערי תורה   רחובותאפריםשטיינקולר

5הנוטרים ירושליםישעיהושטינברג

15התיכון ירושליםשלמהשטינמץ

49/1יחזקאל הנביא חיפהיוסףשטמלר

746/10ההגנה בית שמשאברהםשטרית

 כניסה א104/41הרב בן ציון יאדלר ירוחםציוןשטרית

1פרנקפורטר ירושליםיוסףשטרית

38חובבי ציון פתח תקוהאברהםשטרית

' רמות א8/12פרנקפורט חדרהיהודהשטרית

45שאול ירושליםמנחם ישראל שטרית

191. ד. תחיפהשלמהשטרן

25עזרת תורה   אלקנהיהודהשטרן

מנשהירושליםיחיאלשטרן

אזרית מנשהמיכאל שלמהשטרן

13עמרם גאון אילין-מצפהדבשטרן

ירושליםמרדכישטרנברג

'א3יעקב נחום אפשטיין פרדס חנהמרדכישטרסברג

 העיר העתיקה5בוני החומה ' רחירושליםשלמהשיבר

2631ד.תירושליםמרדכישיינברגר

14י "רשאשדודיוסףשיינין

13/18זרח ברנט בני ברקנחוםשיינין

17אמרי בינה ירושליםישראלשיינפלד

33יהושע ' רירושליםאברהם צבישיינפלד

שומרון. נ. דבני ברקיהודה לייבשיינר

עין צוריםקדומיםדניאלשילה

7ירמיהו עין צוריםליאורשיליאן

7אברהם שפירא בני ברקמאירשינדלר

22חברון נתניהאברהםשינדלר

42755נתניה ' א4טולדנו בני ברקיחזקאלשינפלד



63. ד.תבית יצחקנחוםשיר

5/12נחל זרחן מושב טפחותאברהםשיש

ראש צורים גוש עציוןאילתמנחם מנדלשכטר

1449/1מעגל היפרוק חלמישישישכטר

798מעלה הזיתים ירוחםיצחקשלו

' ב2/10העגור ירושליםגד יוסףשלוין

2גרינברג יבנהאלוןשלום

4מנשה ' סמ' רחבני ברקזכריהשלום

4/13העליה בני ברקישראל מאירשלום

163ויצמן ' רחנצרת עיליתאוריאל דודשלומי

9/11הרב יעקב לנדאו כפר סבאאברהםשלוש

24/7לבינטין בני ברקאברהם מאירשלוש

' ב5הנזיר הכהן   נתניהברק לב שלוש

דרום השרוןנתניהיהודהשלוש

1אונטרמן   יוסףשלוש

95/1רחמילביץ ' רחירושליםאליהושלזינגר

29עינב ירושליםדודשלם

19/5נחל קישון ' רחבית חשמונאינפתלישלמה

26/5דב פרומר ' רחבית שמשמשהשלתיאל

59/3נחלת אשר חיפהיואלשם טוב

40ח   "הפלמנהריהאברהםשם טוב

 מושב תפרח6ל "רמחירושליםשלוםשם טוב

10/2נחל נחשון ' רחתפרחעודדשמואל

2שידלובסקי בית שמשיוסףשמואל כהן

21זנגויל אור עקיבאאליעזרשמולביץ

169. ד. ת52/4מעלות חברון ' רחירושליםדודשמחון

6630. ד. ת36אלה קריית ארבעיאירשמחי

שבי שומרוןכרמיאלאוריאל שרגאשמידוב

' ג12/11שדרות ירושלים שומרוןיהושעשמידט

6/7עין גנים ' רחלודחייםשמילה

8/1סביון פתח תקוהיהודהשמיר

' רמות א16/9צפרירים אדם- גבע בנימיןיצחקשמלוב

44מרים מזרחי ירושליםיצחקשמלוב

29גרינינגר פאול רחובותאברהםשמן

18בורמה ירושליםיעקבשמעון

10נר התמיד תל אביבנהוראישמעונוב הלוי

' א18אחינועם כוכב השחרשמואלשמעוני

8יהודה הלוי ירושליםנפתלישמרון

91272 ירושלים 27304. ד. ת1 דירה 8ניימן שמואל כפר יונהנחמיהשמרלינג

12/6דרך כרמית ירושליםשמעוןשמש

20/2משה ברזני ירושליםיעקבשמש

 גבעת המשואה3/1מנשה נחמיה ירושליםיגאלשמשון

31השלוח   קרית גתראובןשנאורסון

71937מודיעין . נ. ד4הר המור חיפהחייםשנברגר

114/1מצפה נבו נריה טלמוןיפתח יצחקשנדורפי

6061.ד. ת21עין שמש מעלה אדומיםזאבשנדלוב

13משעול הזמיר   גני תקוהגרשון חנוךשנור

rue saint simon 94000creteil 3מגדל העמקשמואלשנור

6ח "העחגישניאור

האלה. נ. ד82מושב זכריה ירושליםפרוספרשניאור

3/5הרב שאולי ' רחמטה יהודהזלמןשניאור

1סמדר רחובותעקיבאשניאור

3/5הרב שאולי ירושליםגדעוןשניאור



' ב18השושן רחובותעקיבאשניאור

8שפרינצק בית שמשאליעזרשנקולבסקי

76חבצלת השרון לודאיתןשנרב

43קראוזה אליכיןשקדשעיבי

5נחשון חולוןגלשעיו

40600 9הנורית חולוןיוסףשעשוע

קיבוץ טירת צביתל מונדאסף שלמהשעתל

83/2יהודה הנשיא עמק בית שאן. נ.דמשהשפטר

13אהרונסון   אלעדאלמוגשפירא

גבעת יעריםברק-בניאהודשפירא

134/12סנהדריה מורחבת מטה יהודהחנניהשפירא

26רחל המשוררת   ירושליםאברהםשפירא

78/17מנחם בגין ירושליםדודשפירא

1237. ד.תפתח תקוהשלמהשפירא

2כנפי נשרים כוכב יאירשמואלשפירא

 הר נוף52אגסי ירושליםיעקב אלעזרשפירא כהנא

56מוריה ירושליםאבידן משהשפנייר

6הרב ריינס נוף איילוןשלמהשפר

9זנגוויל ירושליםיגאל בצלאלשפרינגר 

47הראה ירושליםחנניהשפרן

12דרך קנדה רמת גןישראלשפרן

12412רמת הגולן . נ.דגן יבנהיהודהשקיר

12יפה נוף אלוני הבשןאברהםשר שלום

12/7אברהם רביץ קרני שומרוןמרדכישראל

3מצפה ירושליםיוסףשרביט

7/31עץ הדר חיפהיעקבשרביט

 רמת שלמה4הרב אלמושנינו ירושליםשי יצחקשרגא

' א130/4סנהדריה המורחבת ירושלים אלחנן שרגא

  32רבינו גרשום   ירושליםשלמהשרגא

10ארץ ישראל השלמה ירושליםברוךשרגא 

12רוזובסקי ראש העיןשלמהשרון

12יעקב קנמון פתח תקווהיאירשרון

86הנדיב ' רחעפולהסרוסי שרון שמעון

2ארה 'נגכרכור- פרדס חנהאמוץשריג

8536500נ נגב .דירושליםגדעוןשריון

245/7ג מעפילים "מניר עקיבא שבי דרוםאברהםשרייבר

4 דירה 8רחוב תפוח דימונהינון עזראשרים

255התאנה ' רחערדדודשרים

34אנילביץ ' רחנתיבותנתנאלשריקי

רעננהראשון לציוןאליקיםשריר

64. ד.ת, קדומיםכפר בתיהיובלשרלו

66חזון איש קדומיםיוסףשרמן

20מרים מזרחי ' רחבני ברקאברהםשרמן

15/15צבי הוז רחובותבניהושרעבי

30סוקולוב נתניהנריה ליאורשרעבי

200הזית בני ברקעמנואלשרעבי

3משעול האגס בני ראםאליעזרשרעבי

6הנשיאים   ניצןאלדדשרעבי

4 ל"שחיבנהעתניאלשרעבי

נתן אלתרמן ירושליםיוסףשרעבי

4זכריה משה ראש העין יצחק שרעבי

3גבעת שאול רחובותנתןשרעבי

14ז זאב "בראירושליםסעדיהשרעבי



48/13הרב שאולזון פתח תקוהעמנואלשרעבי

33מלכי ישראל ראשון לציוןזוהרשרעבי

95477 11גבעת שאול ירושליםשלמהשרעבי 

50מונטיפיורי ירושליםאורישרקי

154ל "אצפתח תקוהדודשרשבסקי

1מעלות הרי יהודה אופקיםאיילששון

55יהודה הנשיא ביתר עיליתיעקב עזראתופיק אביעזרי

12משעול חירם   פתח תקווהאלחנןמן'תורג

' ב27האירוסים ' רחדימונהדודמן'תורג

18מנדלי   רכסיםיעקבמן'תורג

4בר גיורא חולוןיחיאלתם

Rua alburquerque lins 1203ירושליםשלמהתם

12הגפן ' רחברזילמשהתמים

86ל   "צהרכסיםמשהתנעמי

תלמי יחיאלהעין-ראששמואלתעיזי

45825מושב עזריאל באר טביהאבינועםתעיזי

לב השרוןיוסףתעיזי

9דם המכבים   מעלותמאיר


