
 

 מידע שימושי
 

 -מקוואות בקרית מלאכיא. 
 80-0287778טלפון:  קרית מלאכי.    72רמב"ם  כתובת :( 1   
 

 מוצאי שבת ליל שבת ה-ימים א שעות פתיחה:

דקות אחרי  78 פתיחה
 השקיעה

שעה אחרי צאת  בזמן השקיעה
 השבת

 78:08 -חורף  סגירה
 73:08 -קיץ 

שעה לאחר 
 הפתיחה

שעה וחצי אחרי 
 הפתיחה

 
  .מטר לפני היציאה מקרית מלאכי לכיוון באר טוביה( 328 -)הכניסה מרח' בן גוריון, כשכונת חב"ד, קרית מלאכי  כתובת: (7

 80-0282228 טלפון:
 

 מוצאי שבת ליל שבת ה-ימים א שעות פתיחה:

שעה אחרי  זמן  השקיעהבזמן  פתיחה
 הדלקת נרות

שעה אחרי צאת 
 השבת

 77:88 -חורף  סגירה
 70:88 -קיץ 

שעה לאחר 
 הפתיחה

 77:88 -חורף 
 70:88 -קיץ 

 
 המקוואות סגוריםכל בתשעה באב וביום הכיפורים 

 
 
 
 
 

 -ב של שמות המשפחה(-)לפי סדר א רבנים העונים לשאלות בהלכות טהרת המשפחהב. 
 טלפון כתובת שם

 828-8388808 מושב זרחיה הרב אשר אבידן
 80-0202377  הרב יהודה בהרב
 828-0277778 קרית מלאכי 38ם -שד' י הרב אשר בנימיני

 80-0208733 322חב"ד  הרב יהודה ירוסלבסקי
828-8308000 

 828-8380882 קרית מלאכי 7848רש"י  -הרב יעקב לוי
 828-8888078 קרית מלאכי 043רחוב רש"י  -הרב חיים מלכה
 828-8008832 042רחוב בן אהרון  -הרב נועם רימון

 
 
 
 

  -ג. תיבת שאלות בטהרת המשפחה בעילום שם
)מאחורי  מוצבת על הקיר מימין לפתח החנות "אופטיקה מיכאל" במרכז קרית מלאכי.התיבה 

הכותרת "שאלת רב" מידע מפורט  )בדפים המצורפים לערכה שלפניכם, תוכלו למצוא תחת. אופטיקה הלפרין(
 יותר על השימוש בתיבה זו(.

 
 



 

 
 
 

  -ד. בודקות טהרה בקרית מלאכי והסביבה
 טלפון כתובת שם

 052-6089960 מרכז שפירא רעות סרוסי
  ענת ניר

 08-8501953 קריית מלאכי C/11 783אחוזת גן  חינם לחברות הקופה -קופ"ח לאומית *
050-7236947 

 050-6781922 קריית מלאכי גני חב"ד מרגלית מרדכיוב

 08-6815015 אבן שמואל  לגמי ציפורה
052-5163538 

 057-3130052 בית חלקיה  מעייני פסי
 054-9375287  כרם ביבנה  פיקסלר שושי

 www.puah.org.il -* רשימת בודקות טהרה בפריסה ארצית ניתן למצוא באתר מכון פוע"ה 
 בתשלום סמלי(כרוכה  הבדיקה אצל בודקת הטהרה)      

 
 
 

  -ה. מרכז המשפחה
 יעוץ, הכוונה וטיפול בענייני זוגיות, טהרת המשפחה, חינוך ילדים.

 828-8888078 –חיים מלכה 
 
 

 -ו. מכון פוע"ה
קולוגיה ופוריות. להם בעיות בגני , הכוונה וסיוע לזוגותרפואי הלכתי מכון פוע"ה מתמחה במתן ייעוץ

 ם!השרות ללא תשלו
 . גבעת שאול, ירושלים 38רח' עזריאל  -כתובת 

 87-7232828 -טל' 
 www.puah.org.il -אתר מכון פוע"ה 

 
 
 
 

http://www.puah.org.il/
http://www.puah.org.il/

