
רשימת מקוואות חב"ד באה"ק*

ב"ה, אלול ה'תשע"ז

054-2461922 לאהשכ’ אורות הירוקה - רח’ הכרמל )פינת רחוב הארבל( אור עקיבא

050-7700136 אורלי050-6621165 רחוב השושנים מאחורי המרכז המסחריאחוזת ברק

אילת
050-9378502 מרים08-6331791רח’ ששת הימים בחניה של בנין 7014 מול בי”ס עציון

050-4508499 נועה08-6344060שכ’ השחמון - רח’ בני ישראל 23 
058-4137105 רחלשכ’ אלומות - רח’ גבעת שיר חדש איתמר

  054-8418637 ג'וליה03-9095744רח' אבטליון 11אלעד
058-5791162 שרה02-9934740רח’ זית שמן 34אפרת
054-5691283 חווה03-6417349רח’ בית לחם 33 )ליד בי”ס ממ”ד אור זבולון(אריאל

אשדוד
052-3557549 חנה073-2654678אזור ח’ -  רח’ האתרוג 3 פינת רח’ הכלנית

052-3557549 חנה073-2654681אזור י”א -  רח’ הר חרמון 5 צמוד לטיפת חלב
053-6722257 אורה08-6845208שכ’ ברנע - רח’ בלפור  אשקלון

054-7775289 רבקהמול מגרש הטניסבאר גנים

באר שבע
054-6409771 יהודית077-5446012שכ’ א’ - רח’ אחד העם 17 

050-6775331 שרה08-6104576שכ’ נחל עשן - רח’ נעמן בלקינד

050-4104651 סמדר04-6587480שכ’ אליהבית שאן

בית שמש

050-4143634 רבקה02-9952016 רח’ ראובן 20
050-8423440 מזל02-9925213רמת בית שמש א’ - רח’ נחל דולב 30 ליד הפארק

02-9996363רמת בית שמש ב’ - רח’ רשב”י 16 

ביתר עילית

02-580605902-5806113רח’ הבעל-שם-טוב 8 
02-6507450רח’ מוצפי ליד בנין 37

050-4114021 שרה02-5725649רח’ קנייבסקי פינת אגרות משה
02-5807722רח’ קדושת לוי 68 פינת מהרי”ץ

בני ברק

03-5709617רח' אחי' השילוני 4 **

03-6196867רח' נויפלד 15 

03-5744868רח’ בארי 7

רח’ חפץ חיים 7

054-5410301 שרה 08-8594386רח’ התמרבני עייש
050-7202912 אורנהרח’ הלבונהברקת

052-4420360 סיגל09-8784142מתחם מבני ציבורבת חפר

בת ים
054-7612777 רחל054-3332079רח’ החלוצים 11

052-3683181 רחל03-6498438שדרות העצמאות 66
054-6440258 קרן02-9933508מרכז הישובבת עין
054-6761190 נחמה08-8506404מאחורי בית הכנסתגבעתי

050-7271074 איריס 04-6779038רח’ הסביונים ליד המכולתגבעת אבני
052-2698385 מיכל04-6341874רח’ האמוראים 9גבעת אולגה

03-5320053רח’ שי עגנון 4גבעת שמואל

054-48835654 פערלה08-8691654רח’ היסמיןגדרה
052-2501511 שמחהשכ’ ותיקהגן נר

054-5336770 עדינהמבוא השקד מתחת לבית הכנסתהר אדר

09-9550442 שמחה09-9516136רח’ פנקס 54 נוה עמלהרצליה
058-7427709 לימור09-8352246רח’ שלמה המלך 34הרצליה פיתוח

בלניתטלפון במקוהכתובת המקוהשם הישוב



בלניתטלפון במקוהכתובת המקוהשם הישוב

חולון
052-2954916 אביטל03-5594803קרית שרת - רח’ השילוח 23, 

055-2273906 הדסהשכ’ תל גיבורים - רח’ הגבעול 1

050-3323811 רחל 03-5518523שכ’ בן גוריון- משעול הפז 15

חיפה

052-7137352 זהבה04-8620552שכ’ הדר - רח’ בצלאל 2
04-8539212שכ’ עין הים  - רח’ ההגה 7, ליד ביהכנ”ס המרכזי

04-6965773שכ’ אחוזה - שד’ סיני 16

053-2494016 איילה053-7205313 רח’ ענברחריש
054-8456516 אילנית 02-5913900רח’ הדקל 2 חשמונאים

054-8479335 כנרתרח’ הנביאים פינת אלנטאון 4 טבריה

050-6675105 הרצליה04-8570519שכ’ שז”ר - רח’ דקר טירת הכרמל
052-7147965 שולמית08-9160961רח’ שבזי 40יבנה

  050-6692691 נאוהרח’ הארבל, ליד הבריכהיד בנימין

054-6562360 ציונהרח’ צבי ישי 13יהוד

052-3134856 מאירה04-9937852רח’ ירדן 89יוקנעם עילית
052-5933464 רוניתרח’ הגפןיסוד המעלה

יצהר
052-6051151 בתיהמרכז הישוב

050-6934276גבעת תקומה 

ירושלים

053-2848023 רונית02-6723026שכ’ ארמון הנציב - רח’ אבשלום חביב 105 
054-5719770 ניקול02-6767779שכ’ גילה - רח’ הסנונית 3

02-5811715שכ’ הגבעה צרפתית - רח’ ההגנה 17 

054-3152600 מרים02-6453431שכ’ הר חומה - רח’ הממציא 17 )שלב א( 
054-2093250 תרצה02-6259755שכ’ הר חומה - רח’ הרב מן ההר 6 )שלב ב(

052-4817700 רזיאלה02-9708921שכ’ מעלה הזיתים, רח’ מעלה הזיתים
050-4161769 עופרה02-5849889שכ’ נוה יעקב - רח’ הרב זוין 2

050-7738784 אורנה02-5856990שכ’ פסגת זאב מזרח - רח’ ראובן ארזי )מול מספר 26(
054-4360770 נועה 02-6482534שכ’ קטמון )גונן( - רח’ אנטיגנוס 33

054-4360770 נועה02-6782352שכ’ קטמון -  רח’ ברניקי 4
054-8423301 פרידה02-6417110שכ' קרית יובל - רח' פלורנטין 6 **

052-7149551 כוכבה02-5632783שכ’ רחביה - רח’ האר’’י 5
052-7621676 אלישבע 02-5866357שכ’ רמות ג’ - רח’ שלום סיון 24

054-3102027 אודליה02-5863176שכ’ רמות ד’ - רח’ הרב חזקיה שבתאי 12
02-5863121שכ’ רמת שלמה - רח’ כהנמן 16 

050-8757898 יעלרח’ העמק, ליד בית הכנסתכרם מהר”ל

058-4155770 חנה055-6675972 רח’ דרך הלחםכפר אחים 

כפר חב”ד
054-6261770 עשירה03-9606929רח’ הרב שניאור זלמן גורליק 12 )ליד ביכנ”ס המרכזי(

 050-9606481 נאוה 03-9604458כפר חב”ד ב’
054-7551374 יעל09-7660802רח’ תל חי 67כפר סבא

 054-8471563 בת שבע רח’ המייסדים, מאחורי ביהכנ”ס הגדולכפר תבור 

050-9364550 ליאת03-9368361רח’ הארזכפר תפוח

052-4665361 עדנה054-5201654 מאחורי בית הכנסת במרכז הישוב הותיקלהבים 
052-4665361 עדנה 054-5201654 תפארת להבים - שדרות רימון ליד כיכר ויצמן

052-8596248 אסתר08-9243754שכון חב”דלוד

מגדל העמק
054-2123770 ציפי 04-6543220רח’ האילן 7 )אביב(

054-2327128 ברוריה04-6547808שכ’ נוף העמק - רח’ חבצלת 1
052-3946727 סמדר04-6817469שכ’ נחל צבי - רח’ נחל צבי פינת הערבה

050-9337721 מיטל08-9715759רח’ אליהו הנביא 14מודיעין 
052-8566808 עפרה 08-9349965רח’ מידוןמזכרת בתיה

052-2810573 ברכה לאהרח’ האירוס 12מטולה



בלניתטלפון במקוהכתובת המקוהשם הישוב

052-7669860 רבקהליד בית הכנסת של הישובמירון

052-3462435 דבורהליד יער לוי אשכולמנחמיה

  054-7254677 ענת02-5909385שכ’ 06 - רח’ ערבה 3מעלה אדומים
052-2415040 ידידה 052-2467709 מאחורי בית הכנסתמעלה אפרים

050-4121054 יפה04-9978777רח’ ירושלים 43מעלות
052-4301383 אביבהשד’ בן גוריון - מאחורי המתנ”סמצפה רמון

נהריה
04-9920985רח’ גרניום 10

04-9823860שכ’ נהריה הירוקה - רח’ לוי אשכול 47 

052-9577001 נחמה03-5337488רח’ ספיר 4נווה מונסון
052-2644805 לאה08-9245070נחליאל

052-6458538 עצמונהקראווילותניצן

נצרת עילית
052-5819571 יפה 04-6460684רח’ יזרעאל, מקוה דרומי 

052-2921432 בתיה 050-4141297שכ’ הר יונה
050-9939773 שושנהשכ’ רמות יצחק - רח’ הנוריות 39 נשר

054-7704664 רבקה08-9932203רח’ קריית מנחם )ליד מרכז להב”ה(נתיבות

נתניה
050-3077060 מלכה09-8655341קרית נורדאו - רח’ אריה לוין 4 )רוטנברג 34 פינת נורדאו(

09-8822329שכ’ רמת אפרים - רח’ סטרומה 13 

050-7560841 חנהרח’ הניצניםעותניאל

050-7247259 ליאת02-5913933שכ’ פלגי מים – רחוב הירדןעלי
052-8647757 שפרה09-7921875סוף רח’ פנחס לויןעמנואל

עפולה

052-8691923 שושי04-6597839רח’ קינמון 1
050-6314170 רותי04-6400100רח' כורש 15, צמוד למרכז פסגה **

שכ’ נוף יזרעאל - רח’ האירוסים פינת פעמונית
גבעת המורה

054-6212770 שושי04-6319792

עכו
054-9134540 רימונד 04-9917554    רח’ הכרם 2

054-8596230 פנינה 04-6577898רח’ הרב ניסים 30
  054-5918770 חני מרכז ספירערבה

050-4122642 שרה08-9955014שכ’ טללים - רח’ קנאים 59 ערד
052-3107150 חנה04-9840313רח’ החרוב, ליד קופ”ח כלליתעתלית

פתח תקוה

054-5799559 ברכה כפר אברהם - רח’ יונה גרין 2 פינת הירקונים

050-4160036 בן ברוך03-9320417שכ’ גני הדר - רח’ הרב טייב 14
054-7721916 רונית 03-9344973רח’ חיים עוזר 8

צפת
04-6999214  בית שולה04-6920395רמת רזים -רח’ התבור 

052-5614818 איריס052-5614818שכ' איביקור, רח' הנשרים  
054-5786903 ירדנה 04-6973321קרית חב”ד ליד ביכנ”ס חב”ד

050-4100514 שרה03-5350973רח’ הגפן 3קרית אונו
053-7448997 פנינה04-8452118רח’ גיבורי קריה 20/קבוץ גלויות 62קרית אתא

קרית גת

054-3264432 יהודית08-6884350רח’ הגבעונית 11
08-6884320רח' יחזקאל 7 )12 חנויות( **

050-8844913 אסתר08-6884322רח’ הארז 33

קרית מוצקין
054-4721090 רחל 04-8712525רח’ גרושקביץ 1 ליד ביכנ”ס המרכזי

054-4611840 רינהרח’ דרך קדיש לוז 58 

054-4650207 יונה08-8505754רח’ בן גוריון 89 קרית מלאכי
054-4801877  יפהרח’ הורדים 26קרית שמונה

03-5248522רח’ ה באייר 35ראש העין

050-2582197 שירי רח’ מעלה גיא אוני, ליד ביכנ”ס אלי כהןראש פינה

052-3617083 לאה03-9588380שכ’ גני אסתר - רח’ פופל 20, פינת כנפי נשריםראשון לציון



רחובות
054-8490728 שולה052-4312486רח’ מדר 10

 052-4312500 אסתר052-4312522שכ’ מרמורק - רח’ חשמונאים 3
054-8451611 מיה 08-9152465קרית מנחם בגין - רח’ שרעבי ליד בי”כ משכן אבנררמלה

052-6636668 לימור רח’ עזריאל 24רמת גן

050-9559380 ויקי03-5476770רח’ השפלה 8רמת השרון
050-8383121 פלורה04-9832641רח’ היסמין 7, ליד ביכנ”ס מגן אברהםרמת ישי

052-7157815 שרה03-9791460רח’ חרמון 6שוהם
054-6674770 עופרהרח’ הרב מימון 94שלומי

050-3669971 עידית תאשור

תל אביב

050-8995665 אהובה03-5288055רח’ בר כוכבא 45
03-6439725שכ’ רמת אביב - רח’ טאגור 23

054-8444668 שולמית03-5187164שכ’ תל כביר )נווה עופר( - רח’ אוריאל יעקובוב 4 
054-8402306 איבון03-5108677שכ’ נוה צדק - רח’ אלרואי 33

058-7977081 גאולהרח’ האורן, ליד המוסךתל עדשים

052-7663101 שושנה02-9973441רח’ קהילות יעקב  9תל ציון

בלניתטלפון במקוהכתובת המקוהשם הישוב

לעדכוני מקוואות ובקשות לסיורי רבנים לפיקוח הלכתי ו/או עזרה למימון שיפוץ
או איבזור וכן לתרומות ניתן לפנות באמצעות:

Mikvaot770@gmail.com :טלפון: 08-9477001 פקס: 08-9457620 מייל

*ישנם מקוואות שצויינו ברשימה שבהם יותר מבור טבילה אחד
ולכן יש לברר היכן בור חב"ד.

** מקוואות בשיפוצים בזמן הקרוב:
 בני ברק - רח' אחיה השילוני, עפולה - רח' כורש, ירושלים - קרית יובל,

קרית גת - רח' יחזקאל.

ישובים בהם יפתחו מקוואות חב"ד נוספים בעתיד הקרוב:
 רמת בית שמש ג', דימונה, יוקנעם, ניצן, קרית טבעון, ראשון לציון - שכ' נעורים ושכ' רמב"ם.

ישובים בהם מקוואות בשלבי תכנון מתקדם:
ביתר עילית, דימונה, רחובות - שכ' אושיות ועוד.

מרכז 'מקוואות חב"ד' שע"י ועד רבני חב"ד באה"ק הוקם על מנת לבסס ולחזק את פעילות 
מקוואות חב"ד ברחבי הארץ. המרכז עורך סיורי פיקוח הלכתיים ומסייע בהכוונה לאדריכלים 

וקבלנים, מסייע ע"י מתן מענקים לשיפוץ ובניה וכן עזרה באבזור מקוואות הפזורים בכל רחבי 
הארץ.

מוגש כמידע לחברי מכבי

מכבי מרחיבה את סל 
ההטבות לפני ואחרי לידה!*

הסל שלנוגדול יותר!
מהיום

תראו איך
גדל!הוא

בהשוואה לזכאות הקודמת ב״מכבי שלי״. הזכאות תורחב להחזר של 75% 
ועד 8,000 ₪ בסל ההטבות לפני ואחרי לידה, בכפוף לתקנון.

*יום כניסת השינוי לתוקף הינו 1.10.2017 , יא׳ בתשרי תשע״ח.
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