
מקום ההסמכההערותתשלוםל"דואבית. טלניידשםתפקידישוב

ל"צהר ומרכז יהכן02-9934425orit.lamm@gmail.com 054-4926371אורית לםמדריכת כלותאלעזר

מדרשת נשמתכן054-748898702-6727426 יהודית פוגלמדריכת כלות ויועצת הלכה

מכון פועהכן052-280401202-9934897hebrew.ng@gmail.comנסים אשכנזימדריך חתנים

מכון פועהגישור ויעוץ תעסוקתי, ד"עוכן 052-421241702-9934897ngashkenazi@gmail.comגילי אשכנזימדריכת כלות

מכון פועהאלעזר, 35רחוב גוש קטיף , אחות ומיילדת במקצועהכן050-323105802-6569425micsh@neto.net.ilמיכל כהןבודקת טהרה ומיילדת

מכון פועהלא054-479261102-9933635sh.tzvi@gmail.comשחר אהרונוביץמדריך חתנים

בנין שלםלפי יכולת התשלוםכן054-2461222tarnon@gmail.comתמי ארנוןמדריכת כלות

, יועצת הלכה, מדריכת כלות
יועצת לחיי אישות, בלנית

ל"נשמת ומרכז יהכן058-14445302-9934453nechamabarash@gmail.comנחמה ברש

חיפה-מכון מבשר שלוםכן054-6641709milka.malkiel@gmail.comמיכלה נוסבויםמדריכת כלות

052-3114903ryh@harova.orgיונתן הורוויץמדריך חתנים

שדה בועז
יועצת לחיי , מדריכת כלות

אישות לאחר הנישואים
קורס צוהרכן054-425359602-9947685prinsmichal@gmail.comמיכל פרינס

רבכן052-6071865nbsamet3@gmail.comבתשבע סמטמדריכת כלותנוקדים

קורס צוהרלא052-595886502-9932746ברוש רעותמדריכת כלותראש צורים

מכון פועהכן050-202388702-993-8086limorfi@gmail.comלימור פישמןמדריכת כלות ואישות

נשמתמקרים ספציפיים 050-8693215amraanan@gmail.comאמירה רענןמדריכת כלות

054-2822662sherloyam@gmail.comנחשון שרלומדריך חתנים

אין הסמכה רשמיתעמוסה מאודלאrivki_ifra@walla.com 052-399280902-9936455רבקי ישראלימדריכת כלותמגדל עוז

משולב עם צהר,נשמת לא02-9936438tsahalala@gmail.com צהלה סמטמדריכת כלות

צהרטובים השניים-תשלום דרך צוהרתלוי בנסיבות 050-995529102-9935129eknol@kfar-etzion.co.ilמרים קנוהלמדריכת כלותכפר עציון

בנין שלםמנהלת חדר לידה הדסה הר הצופיםלא050-517272102-9933839חיימסון סימהבודקת טהרהאלון שבות

לא052-429535302-9938339ifatmis4@walla.co.ilיפעת משגבמדריכת כלות/יועצת הלכה
התכנית להכשרת , בקרן אריאל

יועצות הלכה בנשמת

ייעוץ בנושאים , הדרכת כלות
הלכתיים-רפואיים

כן054-2024584,02-9309820chanahalle@gmail.comחנה גלוזנר
מדריכות הבית "קורס , מכון פועה: מקום הסמכה

.הדרכת כלות"+היהודי
, מכון פועה

בנין שלםתלוי בנסיבות 052-838568302-29932590adinamilston@gmail.comעדינה מילסטוןמדריכת כלות

050-578674202-9938676landman.sarah@gmail.comשרה לנדמןיועצת הלכה, מדריכת כלות
-הדרכות כלות
תשלום סמלי

נשמת

מדרשה בניו יורק ונשמתכן052-618-681402-930-9468leorabednarsh@gmail.comליאורה בדנרש.יועצת הלכה ומדריכת כלות

מועצה דתית גוש עציון050-5876044shpigel16@gmail.comנתנאל שפיגלמדריך חתנים

מועצה דתית גוש עציון050-8568878ricky.itay@gmail.comאיתי לוימדריך חתנים

מועצה דתית גוש עציון054-3094304jbfelder8@gmail.comיעקב פלדרמדריך חתנים

מועצה דתית גוש עציון054-6371662daniandmaz@gmail.com דני אפלמדריך חתנים

מועצה דתית גוש עציון054-9796605amir.hildes@gmail.comאמיר הילדסהיימרמדריך חתנים

מועצה דתית גוש עציון052-4767272yfreedman@gmail.comיונתן שי פרידמןמדריך חתנים

מועצה דתית גוש עציון 054-5676724borsteinyta@gmail.comבצלאל בורשטייןמדריך חתנים

מועצה דתית גוש עציון 054-7241496pigybank87@gmail.comגרג בנקמדריך חתנים

מועצה דתית גוש עציון 052-8591536akivazuk@gmail.comעקיבא צוקרמןמדריך חתנים

מועצה דתית גוש עציון 053-6230092markcsteiner13@gmail.comמרק שטיינרמדריך חתנים

מכון פועהלא052-566-281702-960-5653avrumw@gmail.comאברהם וייס מדריך חתניםכרמי צור

ת"הסמכה ליועצת הלכה בנשמכן054-310139702-9605153ofan11@gmail.comחניטל אופןמורה במדרשות

מכון פועהתלוי בנסיבות 054-582-3033zehaviss@gmail.comזהבה וייסמדריכת כלות

מדרשה בבר אילןכן054-305345502-5712418efratnitay@gmail.comאפרת ויזל

איןשנה שניה בלימודים ליעוץ נישואיםכן057-7252790 02-9934930maleamos@neto.net.ilבת שבע רביבומדריכת כלותמעלה עמוס

בנין שלם"עמותת שמחת שני"תרומה ללא054-5993271גילה ינובסקיהדרכת כלותנוה דניאל

מועצה דתית עמק בית שאןכן050-5995392elchayali@gmail.comמיכל קמפניינו אילי

מכון פועהלפי יכולת התשלוםכן052-2336640meirora3@gmail.comאורה וינגוטמדריכת כלות

מדרשת נשמתניתן לפנות אלי בשאלות בהלכות נדה וכן עם עדיםתלוי בנסיבות 052-520947102-9925714shiracoops@hotmail.comשירה כפיריועצת הלכה

כן052-866080102-9933057m_mintzer@walla.co.ilמיכל מינצרמדריכת כלות ומאמנת זוגיתאפרת
אימון , בית מדרש לנשים אפרת

החוויה הדיאלוגית-זוגי

מדרשת נשמתלא050-909023202-9931923gbraner@gmail.comגילה ברנריועצת הלכה

בית מדרש לנשים באפרתכן050-520023102-9932326oritsh426@gmail.comאפרת שמעוןמדריכת כלות

המדרשה באוניברסיטת בר אילןכן050-7448062efitzur@gmail.com אפרת צורמדריכת כלות ובודקת טהרהתקוע

צהרכן054-8435-970thebesht26@gmail.comנעם סגלמדריך חתנים

בנין שלםכן054-7966223ayakoren2@gmail.comאיה קורןמדריכת כלות

מועצה דתית גוש עציון ונשמת"אל הלב"מדריכה להגנה עצמית בלפי סיכום עם הזוג050-8807602daniellatranslate@gmail.comדניאלה לוימדריכת כלות

מועצה דתית גוש עציון ונשמתלפי סיכום עם הזוג050-9605582chanibel109@gmail.comחני בלאנשמדריכת כלות

מועצה דתית גוש עציון ונשמתלא050-5734376orate91@gmail.comאורה מרקמדריכת כלות

מועצה דתית גוש עציון ונשמתלפי סיכום עם הזוג058-7134082rseckbach@gmail.comשולמית זקבךמדריכת כלות

מועצה דתית גוש עציון ונשמתדוברת צרפתיתלפי סיכום עם הזוג054-5307458muriel.meimoun@gmail.comמוריאל מימוןמדריכת כלות

מועצה דתית גוש עציון ונשמתנפש ותראפיה בתנועה-מטפלת גוףלפי סיכום עם הזוג052-4501391rhbvrjk@gmail.comרינה חן ציוןמדריכת כלות

מועצה דתית גוש עציון ונשמתלפי סיכום עם הזוג050-9591219avital.oliel@gmail.comאביטל יחיאמדריכת כלות

מכון פועהכן054-597061502-9309136moriabendet@gmail.comמוריה בנדטבודקת טהרהבת עין

מכון פועהלפי סיכום עם הזוג054-7277171ערן ברנדוייןמדריך חתנים

מועצה דתית גוש עציון054-3993455winstongrayinc@gmail.comדניאל וינסטוןמדריך חתנים

מכון פועהלפי סיכום עם הזוג054-6440258קרן ברנדוייןמדריכת כלות

מכון פועה דולה, מדריכת הכנה ללידהכן racheli@ali-beer.co.il 054-7960247רחלי ויינשטוקמדריכת כלותגבעות

 054-8005465yedidyam@gmail.comידידיה מנדלבאוםמדריך חתנים

052-8743868rothmar@gmail.comשמחה דן רוטמןמדריך חתניםפני קדם

052-7693546אברהם דונייבסקימדריך חתניםביתר עלית
מתן מפגשים6מימינום כן052-8341176yosefa.fogel@gmail.comיוספה רובלמדריכת כלותירושלים

ישיבה יוניברסיטהאנגלית+ ספרדית כן 058-6300637ahuvatsykin@gmail.comאהובה שחר ציקין מדריכת כלותירושלים

גוש עציון- יועצות טהרה , בודקות טהרה, מדריכי חתנים, רשימת מדריכות כלות
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