חשבון מדויק על גודל הזכות של לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש
שקול כנגד לימוד תורה של  75שנה בימות חול
כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש
שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך  75שנה

 לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבימרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה ,זי"ע:

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך
שעה שוה ללימוד  75שנה בימות החול
החשבון בשעות יהיה637,200=75*354*24 :
שוה 637,200 :שעות תורה בנגלה
חשבון זה מבוסס על  24שעות לימוד תורה ביום
במשך  70שנות חייו של אדם לפי תהלים ) 52שבתות בשנה(
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000מיליארד  319מיליון  408אלף
פירושו של דבר ,אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך  70שנה,
עולה החשבון יותר משני מיליארד שעות ,והרי זה בהישג ידו של כל יהודי.
בהתחשב במשפחה בת  10ילדים ** שיצטבר ב  11דורות** למספר עצום של אנשים:
 100,000,000,000של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד,
וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה כדלקמן:

סך הכל שעות התורה 2,319,408,000) :מוכפל
ב 100,000,000,000-מיליארד  223,020,000,000,000,000,000 -שעות,
כלומר כ 223-קווענטיליון  20קוואדריליון שעות תורה.

גליון מס' 8
תשרי תש"ע לפ"ק

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד
את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.
ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת
זכית לקבל מיליארד שעות תורה.
אם כך מובן ,שגדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש נגאל במהרה.
* כיון שנותרו לכל היותר כ  230שנה עד  6000שנה שזה הזמן המוזכר בגמרא לקיום העולם הזה) ,מסכת
סנהדרין דף צז/א :אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום( .ומשך
דור בימינו הינו כ  20שנה ,הרי בזמן שנותר יש מקום ל 11דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:
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סכ"ה  x 100מיליארד צאצאים

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי
האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת
נא לשלוח פרטים לפקס 02-995-1300
או לדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

שעה אחת לימוד זוהר בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.

כף החיים שו"ע אורח חיים סימן קנה
רבי שמעון בן יוחאי העורך דין שלנו בשמים
לזכות לשנת חיים טובים ומתוקים ומתוקנים זאת
אומרת שעה אחת של שבת שוה :אלף שעות ביום
חול ושעה אחת של לימוד זוהר הקדוש ביום חול
יותר משנה שלימה של לימוד פשט יוצא מזה:
שעה אחת של לימוד זוהר הקדוש בשבת קודש
יותר מאלף שנים פשט ביום חול .זאת אומרת :אם
לימוד זוהר  6שעות בשבת קודש ,מתקן  6אלפים
שנה של העולם .מכאן יכולים להבין את גודל
הכוח של יהודי פשוט הלוקח על עצמו ללמוד
זוהר הקדוש בשבת קודש  6שעות ,מחזיק את
כל הבריאה כולה ,מיום בריאת העולם עד ביאת
המשיח בב"א .מכאן יכולים להבין איזה כוח גדול
יש בזוהר הקדוש שמתקן את כל העולם כולו,
כמו שאמר הרשב"י הקדוש במסכת סוכה דף
מ"ה ע"ב ,וזה לשונו :ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה
משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את
כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה
ואילמלי אלעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד
עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא
העולם עד סופו.
הרשב"י הקדוש נתן לנו סגולה גדולה כזאת:
שבלימוד זוהר הקדוש  6שעות בשבת קודש,
מתקנים  6אלפים שנה של העולם.
על ידי לימוד שעה אחת זוהר בשבת קודש
אפשר להביא הגאולה שלימה
בספר ישעיה )פרק ס' פסוק כ"ב(" :הקטן יהיה
לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה‘ בעתה אחישנה"
צריך ביאור ,מה כוונת הפסוק שהקטן יהיה לאלף,
איך יכול להיות שבן אדם קטן יזכה להיות לאלף
והצעיר לגוי עצום?
נראה לפרש בהקדם הפסוק הקודם פסוק כ"ב,
שאמר" :ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ
נצר מטעו }מטעי{ מעשה ידי להתפאר" ,דהנה
איך יכול להיות ועמך כלם צדיקים וכו' ,הלא
הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר הרע די גדול,
וצריך לנהל איתו מלחמה כבידה ,וקשה מאוד
לנצח אותו ,אתמהה?
ולפרש זאת נקדים דברי המפרשים :בתרגום
יונתן על ישעיה )פרק ס פסוק כב( :דזעיר בהון

יהי לאלפא ודחלש לעם תקיף אנא ה‘ בזמנה
איתינה :וברש"י ישעיה שם :עתה אחישנה -
זכו אחישנה לא זכו בעתה :ובמצודות דוד
שם :קטן  -השבט הקטן יתרבה עד אלף
פעמים ככה .והצעיר  -כפל הדבר במ"ש.
אני ה'  -אשר היכולת בידי לכן בבוא עת הגאולה
אמהר להרבות הקטן לאלף והצעיר לגוי עצום:
וברד"ק שם :קטן  -אינו אומר על גוף אחד
כי מה ענין קטן וצעיר אלא רוצה לומר השבט
והמשפחה ,הקטן מהם יהיה לאלף פעמים ממה
שהוא עתה ,וכפל הענין במ"ש כמנהג ,ואמר
הצעיר לגוי עצום:
אני ה' בעתה אחישנה  -זאת הטובה שאני
מבטיחם אני ה' אעשנה שהיכולת בידי ,ואמר
בעתה ואמר אחישנה אמרו רז"ל זכו אחישנה
לא זכו בעתה ,ויש לפרש כשיגיע עתה אחישנה,
לגמרה מהרה כי לא יארך זמן מעת החל הישועה
עד כלותה ,וי"ת אנא השם בזמנה אייתינה:
ובמלבי"ם שם :הקטן יהיה לאלף  -בריבוי הכמות
והצעיר  -בכח יהיה לגוי עצום  -בריבוי האיכות
בכח ועצמה ,והגם שאני מתמהמה עתה והעם
חלשים ומעטים ,הנה אני ה' בעתה אחישנה -
בבא העת המיועד אעשה הדבר בזריזות )כי זה
גדר פעל חיש( ואמלא את הבטחתי ,עד כאן
לשונם ז"ל.
אפשר לפרש על פי דברי הבן איש חי שאם לומד
בשבת שעה אחת זוהר זה כמו שלמד אלף שנים,
ואם לומד  6שעות בשבת נחשב כמו שלמד שש
אלפים שנה של בריאת העולם .ועל ידי נזכה אני
ה' בעתה אחישנה  -בבא העת המיועד אעשה
הדבר בזריזות כמו שכתב המלבי"ם.
התשובה היא על ידי שילמוד שעה אחת בזוהר
הקדוש בשבת קודש.עוד נראה לפרש בהקדם
מה שכתוב בספר אגרת מסע אור החיים הקדוש,
)כתב יד אחד מתלמידיו( ,וזה לשונו שם :ולמדנו
עד ששה שעות ,ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח
טוב* אשר כמוהו לא נהיה,
* לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון :היום יום ב' ,ה' לאדר ב',
שנת וית"ן ל"ו ,נסענו מעכו לצפת ת"ו לראות את פני האדון
ה' בארץ הגליל ,ואחר כך הלכנו למירון וכו' ולמדנו שם בחשק
גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד ד' שעות מהלילה,
ועמדנו לאכול ,וחזרנו תיכף אחר האכילה לימודינו כפי שנתן
הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר אחד של הזוהר .והיה
חלקי ספר בראשית ,ולמדנו עד ששה שעות ,ובסוף ו' שעות
נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה וכו' .ולמדנו עד ח'
שעות מהלילה ,והלכנו לישון .וקודם שהאיר היום כשני שעות
עמדנו על משמרתנו ולא ישננו כי אם שני שעות ,וישבנו ללמוד.
וכשהאיר פני המזרח התפללנו כוותיקין וישבנו ללמוד עד י"ח
שעות בלי הפסק בינתיים אפילו בדיבור של דברי תורה .ואחר
שאכלנו חזרנו ללימודינו כל יום חמישי ,עד ח' שעות מהלילה.
וביום ו' בבוקר וכו' .ובכל יום השבת היינו לומדים זהר ,ובלילה

בן איש חי פרשת שמות
ובזה יבואר הפסוקים ועמך כלם צדיקים ,שאם
כולנו נתחיל ללמוד ולגרוס בזוהר נזכה להיות
צדיקים ,לעולם יירשו ארץ ונזכה לירושת הארץ,
נצר מטעו }מטעי{ מעשה ידי להתפאר ,שהקדוש
יוכל להתפאר אתנו במה שזיכינו במשך של
ששה שעות לקיים עולם של תורה של ששת
אלפים שנה ,ועל ידי נזכה למה שאמר בפסוק
הבא "הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה‘
בעתה אחישנה" ושאלנו איך יכול להיות שהקטן,
אפילו ילד קטן פשוטו כמשמעו יהיה לאלף,
והצעיר לגוי עצום? אפשר לפרש התשובה היא
על ידי שילמוד שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת
קודש.עוד נראה לפרש בהקדם מה שכתוב
בספר אגרת מסע אור החיים הקדוש) ,כתב יד
אחד מתלמידיו( ,וזה לשונו שם :ולמדנו עד ששה
שעות ,ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר
כמוהו לא נהיה.
ליל מוצאי שבת עשינו משמורות כל הלילה ,שהאידרות אמר
הרב שנלמד אותם ביחד ,וכן היה .ובשעה שהתחלנו האדרות
היתה הארה גדולה והרגש גדול בנשמותינו וכו' ,וגמרנו האדרות
סמוך לאור היום ,ולמדנו מאמרי בר יוחאי בשמחה גדולה) .אגרת
מסע אור החיים הקדוש ,כת"י אחד מתלמידיו ,נדפס בס' טעמי
המנהגים ,עניני הילולא דרשב"י(
ב( קביעות זמנים ללמוד ספר הזהר על ציון רשב"י:
א .בהיות חברים מקשיבים אצל ציון רשב"י ועוסקים באמרותיו
אמרות טהורות כדרכו פעמים בשנה מעת לעת ומפקידה לפקידה
וכו') .ספר החרדים בהקדמה(
ב .שני פעמים בשנה חוק ולא יעבור הולכים כל חכמי סגולה
וכו' למירון ,ושם פורסים אוהל אחד מן קברו של רשב"י עד
קברו של ר"א ,ויושבים שם בין רשב"י ור"א י' ימים וי' לילות
רצופים ועוסקים בספרי הזוהר .וזה הסדר הם עושים עשרה ימים
קודם שבועות ועשרה ימים קודם ראש השנה תמיד) .ספר מצרף
לחכמה(
ג .כך נהגו הראשונים כמלאכים ,רבנן קדישין ,תקיפי ארעא
דישראל של אותו הדור דעה ,שעלו בחצרות בית ה' במירון שתי
פעמים בשנה ולמדו שם זוהר הקדוש בקודש ,שפכו את לבם
בבכי ומרירות לבם לתיקון נפשם בתשובה עילאה .וכן מצינו
שנהגו כן תלמידי גורי האריז"ל ושאר חכמי וגדולי התורה מצפת
ת"ו לעלות מירונה שני פעמים בשנה ללמוד שם ספרי זוהר הק'.
)טעמי המנהגים ,עניני הילולא דרשב"י(
ה"מגיד" הבטיח להבית יוסף שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו
שערי אורה :א) .אמר המגיד למרן הבית יוסף( :אם תקבע עתים
בחכמת הקבלה ,אפתח לבך בה דתדביק רזין סתימין דלא ידע
יתהון בר נש) .מגיד מישרים פ' בא(

בזוהר הק' תרומה ד' קכ"ח ע"ב :ההוא זכאה בעי למרדף
בתר חייבא וכו' בגין דיחשב ליה כאלו הוא ברא ליה ודא
איהו שבחא דיסתלק בי' יקרא דקב"ה יתיר משבחא
אחרא וכו' ועל דא באהרן ורבים השיב מעון וכתוב
בריתי היתה אתו החיים והשלום ועיי"ש בד' קכ"ט ע"א
כמה הפליגו שם כמה גדולים זכות הצדיקים שמחזירים
רשעים בתשובה .וכן שמעתי מאדמו"ח ז"ל אשר ספר
לו מוזלל"ה איך שפעם אחת נפגשו בעולם העליון רש"י
ז"ל עם הרב הקדוש רבי איציקל מדראהאביטש ושאל
רש"י ז"ל רבי איציקל איזה זכות ומצוה יש לו לבנו הרב
הקדוש ר' מיכל המגיד משרים מזלאטשוב מה ששומע
שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב הנ"ל ,והשיב לו
ר' איציקל הנ"ל ,איך שלומד תורה לשמה ולא נתקררה
דעתו של רש"י ז"ל ,ואמר לו עוד שבנו הרבה לסגף את
עצמו בתעניתים וסגופים וגם בה לא נתקררה דעתו
הקדושה ,ואמר לו עוד אשר הרבה בגמ"ח וצדקה ופיזר
נתן לאביונים וכדומה ועוד לא נתקררה דעתו.
שוב אמר לו שרבים השיב מעון ועשה הרבה בעלי
תשובה בעולם ובזה נחה ושקטה דעתו של רש"י ז"ל,
ונחה דעתו הקדושה מה שמרעישים אתו כל הפמליא
של מעלה ע"כ .מובן כי מעשה כזאת לא יוכל לספר
אשר עיני בשר לו ואך לאדם אשר עיניו משוטטות
בעולמות עליונים שומע ורואה מה שלא ישמע לזולתו.
יוכל לספר כזאת.
מכאן נוכל להבין איך גדלה מעלתן של אלו שזוכים
להפיץ את הזוהר הקדוש שבה תלויה כל הגאולה
שלימה ,וגדולה זכות הראשי ישיבות המנהלים והמלמדים
שיתחילו ללמוד זוהר הקדוש עם תלמידיהם ,הלא אין
זכות גדולה מזה בעולם) ,ישמח משה עה"ת בהקדמה
בקו' תהלה למשה דף י"א ע"ב( )ראה בעלון  4-5זכות
של אדם אחד שלומד זוהר ,ומכל שכן מלמדים לצאן
קדשים ,ראה עין יעקב על מסכת שבת אות צא(
"אל
ָא ַמר רַב יְהו ָּדהָ ,א ַמר רַבַ ,מאי ִּד ְכ ִתיב) ,תהלים קה( ַ
יחי"
"אל ִּתגְ ע ּו ִב ְמ ִׁש ָ
יאי ַאל ָּתרֵעוּ"? ַ
יחי ,ו ִּלנ ְִב ַ
ִּת ְּגע ּו ִב ְמ ִׁש ָ
יאי ַאל ָּתרֵעוּ" ֵ -אלוֹ
ַבן" .ו ִּלנ ְִב ַ
 ֵאלוֹ ִּתינוֹקוֹת ֶׁשל ֵּבית ר ַָּבי יְהו ָּדה
ֲכ ִמיםָ .א ַמר ֵריׁש ָל ִקיׁש ִמּׁשוּם ר ִּ
ידי ח ָ
ַּת ְל ִמ ֵ
יאהֵ ,אין ָהעו ָֹלם ִמ ְת ַק ּיֵים ֶא ָּלא ִב ְׁש ִביל ֶה ֶבל ִּתינוֹקוֹת
ָׂ
ְנ ִש
יד ְך ַמאי?
ַבןָ .א ַמר ֵל ּיה רַב ַּפ ָּפא ְל ַא ַּב ּיֵיִּ ,ד ִידי ו ְִד ָ
ֶׁשל ֵּבית ר ָּ
ָא ַמר ֵל ּיהֵ ,אינוֹ ּדו ֶֹמה ֶה ֶבל ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ֵח ְטאְ ,ל ֶה ֶבל ֶׁש ֵאין
יאהֵ ,אין
ָׂ
ַבי יְהו ָּדה ְנ ִש
ּבוֹ ֵח ְטא .ו ְָא ַמר ֵריׁש ָל ִקיׁש ִמּׁשוּם ר ִּ
ׁ.
ֲפ ּיל ּו ְל ִב ְניָן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש
ַבן ,א ִ
ְמ ַב ְּט ִלין ִּתינוֹקוֹת ֶׁשל ֵּבית ר ָּ
)ראה ילקוט שמעוני תהלים  -פרק קה  -רמז תתסג,
ועוד ,ואכמ"ל(.

ג

היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על
עצמו ללמוד הזוהר הקדוש לפי עמוד היומי
נחלק את ספרי הזוהר הקדוש ,תיקוני זוהר,
אור הזוהר ,עלונים ועוד  -חינם  -בפריסה
נרחבת במקומות ובאיזורים כדלקמן:

ש
ב"ה זכינו ואור הזוהר הקדוש
מתפשט והולך ממשיך להאירר
תי
עוד בית יהודי ועוד אחד ,בתי
מדרשות ,כוללים וישיבותת
דו
נוספות ,מקומות בהם נוסדו
מי
שיעורים ללימוד הזוהר היומי
ברוב עם ,מרחבים רבים אשרר
ר.
נהנים מהאור הזך והטהור.
בכח האור לגרש את החושךך
ת,
ולקרבינו לתכלית האמיתית,
לעת אשר יתגלה האור הגנוזוז
לעין כל "אור חדש על ציוןון
תאיר ונזכה כולנו במהרהה
לאורו".

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי האור
ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת
נא לשלוח פרטים לפקס 02-995-1300
או לדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com

בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי הזוהר הקדוש ,תיקוני זוהר ,אור הזוהר ,עלונים ועוד  -חינם
052-6209807 / 02-9912327
אביעזר-מושב
052-26222777
אופקים
077-9248522
אופקים
052-7643116 / 03-9090881
אלעד
03-9360632
אלעד
052-7654124
אלעד
052-712-3510
אלעד
057-3117913 / 03-9072629
אלעד
050-7115390
אלעד
08-8565928
אשדוד
054-8416192 / 08-9562888
אשדוד
054-4940834
אשדוד
054-8416117 / 08-9562888
אשדוד
057-2251405
אשדוד
054-8416112 / 08-8562888
אשדוד
054-4940834
אשדוד
052-7626119
אשדוד-רובע ג'
08-6739750
אשקלון
054-4699823 / 08-6716606
אשקלון-נוה דקלים
052-2436822
אשקלון
052-2436822
אשקלון
077-7800949
אשקלון
0779248522
באר שבע
08-6108605
באר שבע
057-3102912 / 08-6409158
באר שבע
052-7652742 / 077-5505936
בית שאן
054-8419055 / 077-5585031
בית שאן
077-5505936
בית שאן
054-8462212 / 02-9923927
בית שמש
052-7135944 / 02-9996106
בית שמש
02-9912945
בית שמש
050-8736266 / 077-2112125
בית שמש
054-7781350 / 02-9923298
בית שמש
0548-412530 / 02-9998693
בית שמש
077-7991287
בית שמש
בית שמש-איזור תעשיה 02-9999373 / 02-5800926
02-9916447 /
בית שמש-גבעת שרת
054-4794860 /02-9913322
בית שמש-גבעת שרת
054-2621843
בית שמש-גבעת שרת
050-9118114 / 02-9914528
בית שמש-גבעת שרת
057-8187376 / 02-9920310
בית שמש-גבעת שרת
050-6946721
בית שמש-הרטוב
02-9951687
בית שמש-חפציבה
052-5592655
בית שמש-חפציבה
054-5291099 / 054-5291099
בית שמש-חפציבה
02-9922769
בית שמש-יפה נוף
050-8756477 /02-9996424
בית שמש-מושב זנוח
02-9919520
בית שמש-נחלה ומנוחה
054-4794860 / 02-9913322
בית שמש-עיר
050-8756477 / 02-9996424
בית שמש-עיר
057-9221591
בית שמש-עיר
02-9924486
בית שמש-קריה חרדית
02-9998744
בית שמש-רמה א'
052-7025170
בית שמש-רמה א'
02-9922862
בית שמש-רמה א'
050-4105953 / 077-7995694
בית שמש-רמה א'
050-4105953 / 077-7995694
בית שמש-רמה א'
054-8462516 / 02-9921322
בית שמש-רמה א'
054-8462212 / 02-9922862
בית שמש-רמה א'
057-3119974 / 02-9919974
בית שמש-רמה א'
052-27640197 / 077-3200742
בית שמש-רמה א'
054-8468049 / 077-4142080
בית שמש-רמה א'
054-8462516 / 02-9921322
רמה א'בית שמש ר
ד

בית שמש-רמה א'
בית שמש-רמה א'
בית שמש-רמה א'
בית שמש-רמה א'
בית שמש-עין גדי
בית שמש-עין גדי
בית שמש-עין גדי
בית שמש רמה ב'
בית שמש-רמה ב'
בית שמש-רמה ב'
בית שמש-רמה ב'
בית שמש-רמה ב'
בית שמש-רמה ב'
בית שמש-רמה ב'
בית שמש-רמה ב'
בית שמש-רמה ב'
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית-הגפן
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית-הדקל
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק-קרית הרצוג
בת ים
בת עין
גבעת זאב
חדרה
חדרה-אור עקיבא
חולון
חיפה-הדר
חיפה
טבריה-קרית שמואל
טבריה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים-בית ישראל
ירושלים-בר אילן
ירושלים-גבעת זאב
ירושלים-גבעת זאב
ירושלים-זכרון משה
ירושלים-מורשה
ירושלים-מורשה
ירושלים-מקור ברוך
ירושלים-נוה יעקב
ירושלים-נוף הרים
ירושלים-עין כרם
ירושלים-עין כרם
ירושלים-פסגת זאב
ירושלים-פרדס
ירושלים-רוממה

02-9923370
052-7270300
054-8441423
054-8433385 / 077-410085
052-2906020
02-9991884
052-2906020
054-8409045 / 02-9997304
054-7781350 / 02-9923289
052-7669956
02-9995878
02-9921388
052-7695378 / 02-9923581
052-7634563 / 02-9924247
02-9924332
02-9995236
052-7603303 / 02-5808970
02-5807752
054-8475305
02-5802391
057-3107400
02-5808536 / 02-5807752
02-5800871
02-5800364
054-8475305 \ 02-5807651
054-6609475
02-5800871
054-8464606
03-6180777
054-4523917
052-7606801 / 03-5708299
050-855-7339 / 03-9088613
050-4128420
052-2620954 / 052-6077914
?
054-4956515
054-6567839 / 04-6247235
04-6262204
052-7133786 / 077-5014013
04-867-8043
052-7673605 / 077-7660763
052-7126848 / 077-868180
04-6724542
072-2322608 / 02-5381303
052-71205230 / 02-5402113
02-571192
02-6282510
052-71205230
054-8416181
052-7604578 / 02-5021073
052-7686978
054-4956515
057-3131343 / 054-8431645
02-6282519
02-6282519
02-5023811
052-7625510 / 077-9511004
02-5344634
02-6448515
6448515-20
077-5117008 / 052-2637767
077-4080252
02-5003597

ירושלים-רמות א'
ירושלים-רמות ד'
ירושלים-רמות
ירושלים-רמת אשכול
ירושלים-שדרות אשכול
יקנעם
כפר אתא
052-2906020
לוד
054-7613851
מבשרת ציון
050-6856422
מבשרת ציון
052-4178426 / 08-9721439
מודיעין עילית
054-4128929
מודיעין עילית
050-8741606 / 08-9741606
מודיעין עילית
08-9742049
מודיעין עילית
054-4840174 / 08-9740174
מודיעין-ברכפלד
054-4523917
מירון
0547693119
מירון
057-8161389 / 08-6595237
מצפה רמון
054-6786102
נהריה-צפון
052-563-4174 / 054-496-6811
נצרת עילית
052-8044588 / 04-6571363
נצרת עילית
052-4215105
נצרת עילית
04-6463271
נצרת עילית
052-6175323
נתיבות
נתניה
09-8877718
077-7900242
נתניה
052-6329681
נתניה קרית נורדאו
050-4160188 / 09-8323442
נתניה
054-4515034 / 09-8619442
נתניה-קרית צאנז
054-4328190
עפולה
050-8715177
עפולה
050-8756827
עפולה
054-6538794
עפולה-עילית
052-3976612
עפולה-עלית
050-8715177
עפולה-צפון
054-8474455 / 03-2087058
פתח תקוה
054-8425228 / 03-9088572
פתח תקוה
052-6165231 / 03-9091002
פתח תקוה
057-8165043 / 03-9074317
פתח תקוה
050-2558544
פתח תקוה
054-7781959
צפת
054-8421915
קרית גת
052-8325421 / 03-94028270
ראשון לציון
052-8325421
ראשון לציון
050-9951046 / 03-9563892
ראשון לציון-מרכז
050-8737205
ראשון לציון
050-5797595 / 03-9648512
ראשון לציון
050-5329390
ראשון לציון
054-8481181 / 050-5797595
ראשון לציון
03-9402827
ראשון לציון-מזרח
052-7607999
רחובות
050-2226672
רחובות
052-6395777
רחובות
050-9094953 / 08-9151932
רמלה
052-6305948 / 08-9244180
רמלה
0504180635
רמלה
052-7669258
תל אביב-שכונת נוה שרת
03-7316051
תל אביב
03-6491168
תל אביב
0507487004
תל אביב
052-5355579
תל אביב
054-6571330
02-5868083
02-5712461
050-4149191 / 02-6535973
050-4001775

