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סוקולוב נפחא
זמן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

גולדשמיט שרה

אבן גבירול  7א'

זיצמו רחל

סוקולוב 33

03-6164314
050-4166759
03-6183713

יהודה שושי

חידא 8

077-7189478

נחום רבקה

סוקולוב 45

שולמן חוי

צייטלין 2

שפירא צירה

חידא 17

03-6164773
054-8540687
03-5792725
058-6176470
03-5707864
054-8593630

זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

אלחרר שרי

רבנו בחיי 18

05485-42566

אורבך אסתר

אבן גבירול 29

אברהם רחל

חידא 9

03-5704747
05276-92799
03-5706782
054-3311753

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
שם מטפלת

כתובת

טלפון

אנגל חני

הרב שך 50

03-5799927

בינדיגר אסתר

חידא 5

כהן שרה

אבן שפרוט 4

כהן שרה

חגי 9

כהן גאולה

דונולו 9

לוי אסתי

העליה השניה 9

לב רחל

חידא 17

מוזס לביאה

סוקולוב 28

נפתלי אוראל

סמטת אזר 7

0548489923

סימונובסקי יעל

אבן גבירול 6

0775006711

סולטן איריס

אבן גבירול 13

פאלק מרים

בילו 9

0548487033

פונפדר רבקה

סוקולוב 35

03-5792347

פרחים קמילה

אבן גבירול 37

קלאר מירי

חגי 3

קופמן אסתר

שבזי 14

053-3101343
03-5794251
05041-55376
0777012301
05271-68003
03-5700010
0527612640
03-5702769
0527652719
03-9090493
0527618010

03-6763799
0527172515
03-6168756
0533102075

0527663263
03-6165486
0545535928

0504188587
0776180703
0548438349
0775610861
0527142082
03-6188093
0583254279

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
שם מטפלת

כתובת

טלפון

קקון לאה

סוקולוב  36א'

0527677406

שפרן ברכה

אבן שפרוט 11

03-6163699

שרפהרץ נחמה

שבטי ישראל 24

שלזינגר מרים

חנקין 7

0548434666
03-6163490
0527607913
0777929445
0527642944

פרדס כץ/קרית הרצוג
זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

אהרוני רינה

עמק יזרעאל 44

0536281882

אגמון צפורה

אברמסקי 43

בן סניור ברכה

זבוטינסקי 122

03-5700995
0527674611
0548512650

ברלינר זיוה

קובלסקי 11

גולן הודיה

אבוחצירא  10ג'

0772199287
054366532
0527643522

גרינבוים בתיה

הצבי 11

גנסיא מרים

אברמסקי 35

דדון מיטל

צבי 21

03-5798407
0548471024
03-5790507
0504194128
0548401626

יעקב אביגיל

אברמסקי 37

0527126637

כהן הודיה

גנחובסקי 31

0527675756

כהן יהודית

גנחובסקי 28

0533105500

לב פנינה

מנחם בגין 38

03-5708393

מנשה רחל

גנחובסקי 10

0527657902

מוריה שרה

אברמסקי 28

עדס שירה

מפרץ שלמה 8

03-5787119
0556681598
0527127188

**
פותחת ב 01/10/19

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
שם מטפלת

כתובת

טלפון

רוט רחל

אברמסקי 39

רווה חוה נירית

אברמסקי 35

שטרית תמר

הצבי 11

שבתאי רונית

המכבים 81

03-5705216
0552282090
03-5783093
0504119025
03-5700381
0548498671
0504133768

שמחי שרה

הצבי 12

0548428037

שושן הדסה

קובלסקי  9ב'

03-6164471
0527133269

רבי עקיבא מזרח
זמן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

וקנין חנה

צפניה 7

ליהמן חנה

אלישע 1

03-5706459
0533171704
0504143453

פרקש מרים

אלישע 27

שולמן רוניה

מיכה 4

03-9647794
0533102581
03-5708640
0548597086

זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

בגדרי אורלי

ר' עקיבא 123

0506611513

המאירי טובה

ר' עקיבא 145

ויתקין רונית

שטרסר 5

יששכר רחל

אבטליון 12

רביבו יפה

אבטליון 17

03-6169249
0527664326
03-5706073
0548487920
03-6195087
0533325028
03-6188821

שניצר שירה

מהרש"ל 3

0527604360

שרפהרץ הדסה

צפניה 3

03-5786972
0533144896

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
רבי עקיבא מערב
זמן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

פרנקל ברוריה

רמבם 24

קופמן אלישבע

מנחם 6

03-5793753
0527643752
03-6168487

שרעבי שירה

מימון 3

03-6160515
0523395027

זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

אסייג נאוה

בן פתחיה 13

אסולין תהילה

טבריה 13

03-5780120
0583209934
0548465403

אזולאי רינה

מינץ 30

בלוך מאשי

עלי הכהן 6

03-5700370
0527662947
0527646320

בן דוד קטי

אהרון דב 3

0526699565

גבריאלוב חגית

ר' עקיבא 43

0548434602

גלוסקינוס שרה

רמבם 29

דדון ריקי

מנחם 11

03-5705348
0504181846
0528154499

וייס שייני

פרל 24

כהן יעל

הרצוג 4

כהן רותי

מינץ 7

ללוש רבקה

הרצוג 43

מרגלית תמר

חברון 19

נוימן שרה

חברון 19

03-6168378
0527650076
0548401546
0527110203
0772340622
0548573707
0774810062
0583280762
0777182035
0527694818
0527640711

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
שם מטפלת

כתובת

טלפון

עצור ליבנת

מינץ 35

03-6160486

פרום פנינה

רמבם 9

פרצוביץ שרה

הרב קוק 3

03-6914666
0548494290
0504194848

שמש רבקה

רמבם 9

** פותחת עם מ"מ

03-5706337
0548426615

מרכז העיר
זמן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

אוחיון שמחה

הגר"א 4

בוסתנאי לאה

חפץ חיים 5

03-6191790
0548432790
03-5791540
0527643981

זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

אילוז שולמית

וינברג 3

0504142943

אבוחצירא מרים

יגאל 9

אפנגר נעמי

הירש 16

אוסטרליץ חיה

אביי ורבא 9

בן אבו אבישג

אליעזר 9

** פותחת או עם מ"מ או תחילת
אוקטובר

03-5788517
03-6194095
0548475616
03-5798968
0533155510
03-6160145
0527604198

בצלאל שרה

דוד המלך 5

0527112546

בר ששת שירלי

בן זכאי 23

ביטון יעל

שד"ל 8

03-6167513
0527150951
0548421867

גוטליב רבקה

טרפון 5

דורי אילה

בן זכאי 22

03-5785948
0527134817
0504165761
0504155873

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
שם מטפלת

כתובת

טלפון

הורביץ מרים

בן זכאי 32

זנגו אלה

בן זכאי 25

03-5700232
0533134563
0504150192

יצחק נעמי

יהודה הנשיא 42

0548498270

כהן הדר

ר' טרפון 12

0556811112

כהן ליזי

פנקס 16

כהן ביתיה

יהושע 30

0777800919
0525689207
03-5700303
0527675763

** פותחת או עם מ"מ או תחילת
אוקטובר

מונסונייגו מזל

שמעון בן שטח 7

ניימן אסתר

בן זכאי 29

פרידמן מרים

יהושע 13

פיקסלר רותי

וולפסון 20

פישהוף נעמי

חולדה הנביאה 7

רוט שרה

יהושע 23

שמש רחל

הגר"א 5

0772011302
0527693602
03-6160996
0548496996
0548440838
0548427649
03-6186670
0527675800
0548525710
03-6192548
0527650751
0775185695
0527687338

רמת אלחנן
זמן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

וסטהיים גבי

זוננפלד 10

0548428835

קפלן חנה

עטיה 6

03-6760134
0556705042

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

אלחדד אסתר

זוננפלד 10

בן אבו ציפורה

עטיה 4

03-5740224
0548473988
03-6776263

דדון עליזה

אבני נזר 9

לוי חנה

זוננפלד 16

לוי תמר

עטיה 4

מסטבוים מרים

כהנמן  79ב'

ערבה דינה

זמבא 5

03-6164645
0527625232
03-6767711
0527672508
03-5746794
0504157574
03-5791711
0548474730
03-5706662
0533108365

רמת אהרון /אור החיים
זמן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

בביוף חנה

רוזנהיים 11

גולדשטיין מרים

שמעון הצדיק 2

03-6198716
0527677747
03-6194184

זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

ועקנין דבורה

פרדו 5

מרגי אסתר

פרדו 6

נדר כוכבה

נועם אלימלך  4ב'

סבג אסתר

נועם אלימלך  11א'

03-5793286
0533124635
03-5780784
0527121214
03-5796289
0527640354
03-5703765

צוקר עדינה

טולדנו 2

03-5795563

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
חזון איש
מן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

סוקולובסקי צביה

מרים הנביאה 13

רוטנברג שרה

לנדא 11

שחף מזל

חזון איש 68

03-6191455
0548466977
03-5799149
0527177416
03-5700084
0548449188

זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

ביטון דקלה

שד' רמז 16

0504170051

בלוי טובה

מלצר 12

ביטון שולמית

רוזובסקי 9

גרינולד לאה

בעל התניא 6/3

הכהן עדני רחל

דסלר 18

חגבי אסתר

רמז 6

כהן קרוינה

לנדא 6

כהן מירה

לנדא 11

לפלער חוי

לנדא 8

03-5708715
0527653774
03-5791442
0585791442
03-5793540
0533101844
03-6165063
0548437444
03-5788872
0533130887
03-5790380
0533106902
03-6163623
0548404721
03-5797851

מילר בתיה

עזרא 53

נדל מרים

בית שמאי 14

פרידמן שרה

קדושת יו"ט 8

פרידמן שרה ב'

לנדא 9

קוט נחמה

אלשיך 8

03-6189047
0548408082
0777107170
03-5788513
0504161439
03-6169676
0527697080
03-5700185
0504174096

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
עזרא נחמיה
זמן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

צבאח פרידה

דון יוסף 6

03-6196277
0548466420

זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

תורגמן רחל

דון יוסף 6

03-5791620
0543060188

ויזניץ/מרכז בעלי מלאכה
זמן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

אבי ראש רות

רבינא 1

טולדנו יעל

מתתיהו 1

03-5747485
0556773382
03-5742795

פרידמן אסתר

בן יעקב 20

03-6762352

קוקיס חנה

בן דוד 8

052765398
0527653989

זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

ברלינסקי דבורי

קהילות יעקב 42

דוד גליה

קיבוץ גלויות 16

טובאק קריינדי

אמרי ברוך 22

03-6743310
0527197727
03-6770117
0548454422
0548401574

טהרני תהילה

האדמור מקוצק 41

טויסיג רעכי

אהבת שלום 4

0777513019
0527647975
0527636418

משה בתאל

קהילות יעקב 57

0504117363

מוצרפי זהבה

עוזיאל 11

03-6746275
0533179094

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
שם מטפלת

כתובת

טלפון

פריד רוחי

דמשק אליעזר 15

0527696829

קליין זיסי

דמשק אליעזר 4

0527151023

שיק שרה

בן דוד 39

03-5747422
0527677907

שיכון ו'
זמן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

כהן פרח

בירנבוים 17

0504191418

זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

חן תמר

קושניר 6

חזקיהו נחמה

אורליאן 17

כהן רחל

רימון 25

נהרי שמחה

אמרי חיים 24

03-6776824
0504184152
03-6772792
0527149929
03-6744144
0548455035
03-5743650

עוזרי תמר

בירנבוים 35

03-6779268

פרקש נחמי

אמרי חיים 20

שרים חדוה

בירנבוים 13

03-5741972
0548413380
03-6786844
0533162274

שיכון ה'
זמן הפעלת המשפחתון 6 :ימים א' -ה'  7:00-16:00יום ו' 7:00-12:00
שם מטפלת

כתובת

טלפון

פרידמן מלכה

גני גד 7

03-6161802
0527611284

רשימת משפחתונים לשנת תש"פ
זמן הפעלת המשפחתון 5 :ימים א' -ה' 7:00-16:30
שם מטפלת

כתובת

טלפון

חדאד אריאלה

גני גד 8

סקלר יפה

קלישר 7

03-6188531
0504160228
03-5706919

פשקוס חיה שיינדי

זבולון המר 4

קרומן בלומה

צירלסון 13

03-5701176
0533121175
0527698048

רודרמן רחל

קלישר  7ב'

0527111115

שולמן חנה

ריינס 4

03-5704301
0504174301

