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מיקום המקוה בישוב שם הבלנית בלנית-טלפון ' מס מקוה-טלפון ' מס הישוב
ישראלוב מרגריטה  02-6565043 02-5849770  אדם

    02-9947419 עבו ליאת אחיה

 02-9978447 02-9972741  
 02-9975104

  וינברג גילה
מ"מ-ולי'פריצקי ג

אלון

ישראל יפה 08-9297258     בית אריה

 02-5362072 08-9265353 
02-5363160

  קוטאי רבקה'צ
מ" מ-אוחנה ענת 

בית חורון

    052-4408895 חסקין יעל גבעת אסף

  02-9947386 052-7966592 יהוד אורלי גבעת הראל

 02-9975621 02-9973970   
02-9973203  

  בהרב ברכה
מ"מ- קופלד חדוה

דולב

יצחקי חנה 02-5361483     חדשה

מוקף גדר עץ , בכניסה לישוב
לבנה

חניה נורית 02-9975136 02-9978198 חרשה

 08-9761478 08-9761588   
08-9762211  

  רוטנברג מרים
מ"מ- אדרי רחל

חשמונאים

, מול המכולת, מרכז הישוב
מוקף גדר עץ חומה

02-9974449 02-9973848   
02-9975334

  האריס לאה
מ"מ- סלע מיכל 

טלמון

 02-9942101 02-9941973 
02-9941965 

  אוטינגר סלביה 
מ"מ-נט'פרידמן ג

כוכב השחר

 02-9975185 02-9975140   
02-9973768

  לוס אסנת אי
שרביט פנינה

כוכב יעקב

תלקס יהודי  02-5354623 02-5903291  כפר אדומים

 08-9726783 08-9726722 
08-9726738 

  גולדברגר חוה 
מ"מ-גוטליב הדסה

מבוא חורון

 02-5355310 02-5355157  
 02-5355385  

  שפילמן דינה 
מ"מ-ברר רבקה

מכמש

 02-9941007 02-9942429  
 02-9941603  

  ביסמוט סופי
מ"מ-לדרר חנה

מעלה לבונה

 02-5354243 02-5354734  
 02-5355085  

  קרויזר שלומית
מ"מ-ויס רות

מצפה יריחו

 08-9762584 08-9761138   
08-9761090  

  לף רבקה
מ"מ-יקובס בתיה'ג

מתתיהו

 08-9240306 08-9247846   
08-9240057  

  סבן שרה
מ"מ-עפרי שושנה

נוה צוף

 02-5909866 02-5901778   
02-5909910  

  חדד תמר
מ"מ-יובל גילה

נופי פרת

ד"ס חב"מאחורי ביכנ 08-9242274 08-9246343   
08-9245070  

  אוחנה לאה
מ"מ-מעודה ברכה

נחליאל

ליד המרפאה, שכונת הקבע 02-9974905 02-9971970  
02-9975317 

  פרידמן ענת 
מ"מ-אוריאל טובה

נריה

    02-9944015 יתטמיר סיגל עד- עדי



מיקום המקוה בישוב שם הבלנית בלנית-טלפון ' מס מקוה-טלפון ' מס הישוב
 08-9205076 08-9218173 טואג אילנית עופרים

 08-9254291 08-9209323   
08-9243205  

  שלמה אורלי
מ"מ- רינהפרוס

עטרת

 02-9942129 02-9942354   
02-9943412  

  אלבוים מיכל 
מ"מ- שריד ליאת

עלי

    02-9947306 עציון ענת שכונת -עלי
היובל

 שכונת -עלי         
פלגי מים

  02-9972114  
  

02-9978184  
02-9971437

  פרנק שרה
ניזרי תמר

עמונה

 02-9973307 02-9973889   
02-9973140  

  עציון חיה
מ"מ-שלניץ יפה

עפרה

ליד בנין המועצה 02-9975584 02-9975046  
02-9973920 

  וולפסון נעמי 
הורוביץ צאלית

פסגות

אלי איילת-בן 02-9944991 02-9409437  רימונים

 02-9943840 02-9942511   
02-9943142

  ברון צפורה
מ"מ-שפירא תמר

שבות רחל

אחרי , במעלה הכביש
המכולת

02-9941788 02-9942336   
02-9943120  

  מאיירס יונה
מ"מ-שיגול ריטה

שילה

  02-9973441 02-9974927  
02-9978277

  פורמן חנה
ליפשיץ לאה

ציון-תל
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