בסיעתא דישמיא

רשימת שדכנים מעודכנת | י"ב חשון התשפ"ב | גרסא ז
שם השדכן

מספר טלפון

ציבור | סגנון

מיקום

גילאים

הרב מיכאל ואורה
אהרונוב

053-2742163

דתי לאומי

ישיבת מעלה אפרים

לבנים מגיל 22

צהלי אלינור

050-6727717

דתי לאומי

מדרשת אורות עציון

לבנים עד 32

הילה ונתנאל אוחיון

לבנות054-4919112 :
לבנים050-5982648 :

תורני לאומי ותורני לאומי
פתוח

מצפה יריחו

18-36

אהרון אתרוג

052-8109033

תורני לאומי

מדרשת שירת חברון

ללא הגבלה

חסיה באבד

050-2007938

דתי לאומי

מדרשת נוב

 22ומעלה

יונה בודו

054-7244187

דתי לאומי ,חוצניקים

ישיבת הכותל

עד 30

חנה בורו

055-6611315

ישיבות הקו

ישיבת הר המור,
מדרשת אוריה

עד 27

אברהם בורשטיין

052-3114334

תורני לאומי

ישיבת מרכז הרב

ללא הגבלה

הרב עוזי ביננפלד

052-8604417

דתי לאומי

מדרשת אורות עציון

תשלום

שעות פנייה

הערות נוספות
לבנות ללא הגבלה

הודעה או וואצאפ בערב
דמי שידוך

צוות שדכניות ייעודי של המדרשה

החל מ19:00
לפנות בשעות הצהריים

דמי שידוך  2000מכל צד
דמי שידוך

לשלוח הודעה או וואצאפ
שעות הערב20:00-22:00 :

לפנות בהודעה  /וואצאפ

לבני ישיבות ולבנות המחפשות כאלו
לרוצות להיות אברכיות .משתדל לעזור גם
לבנות שלא מצאו זמן רב.
מעניק סיוע בשידוכים

יובל בן דוד

054-3066205

דתי לאומי

20-35

20:00-21:00

רחל בן דוד

050-3930800

מסורתי ודתי לאומי

+30-50

20:00-21:30

להתקשר ,אפשר לשלוח פרטים בוואצאפ

אליעזר וחנה בן יעקב

לבנים050-8868881:
לבנות052-8109363:

תורני לאומי

הודעה לחנה לקביעת ראיון
בביתם שבירושלים

לבנות המחפשות בעל אברך

הרבנית חוה צופיה
בלום
הרבנית רחל
ברונשטיין

054-7337144

דתי ותורני לאומי

(718)-7221759

חב"ד ,דוברי עברית
ואנגלית בארץ ובעולם

הרב נתנאל ברקוביץ'

054-4790953

רחל גוב ארי

054-9434335

חב"ד ובעלי מוגבלויות

צבי גוייטן

050-7125394

תורני לאומי

ליאור ולאה גולדמן

לבנים054-4566414 :
לבנות052-6882064 :

דתי ותורני לאומי

בת אל גרינשפן

02-5386218

תורני לאומי

ירושלים

הרב הראל הורוביץ

052-4845026

דתי לאומי

ישיבת ראשון לציון

ישיבת הר המור

18-24

דמי הרשמה200 :

21-30
בני ראם

תורת החיים

עדיפות להודעה בוואצאפ

מתאים גם למקורבים לחב"ד ולגילאים
נוספים

ללא הגבלה
ללא הגבלה

דמי שידוך  4000מכל צד

18-53

דמי שידוך  1500מכל צד

16:00-21:00

לשלוח פרטים ותמונה לוואצאפ והם יחזרו
אליכם

20-40
ימי א ,ד; בין השעות 14:00-
18:00
20-25

ד"ר כבי וייס

058-4553048

כללי

ללא הגבלה

דמי שידוך

שמחה ויצמן

054-7770578

כללי ,חב"ד ופרק ב

ללא הגבלה

דמי שידוך

משה חיון

050-9790182

דתי ותורני לאומי

20-40

לאה חן

052-2478489

בעיקר חבד וכללי

דין יהודה וליאת טיק

052-6956662

תורני לאומי חסידי

רובין יהודית

052-8336420

דתי לאומי

אורנה כהן

054-7692350

דתי ותורני לאומי

הודעה  /טלפון  /מייל
לשלוח פרטים ותמונה מלאה
במייל או בוואצאפ

harelhoro@gmail.com
chevy@theshadchanit.com

21:30-23:00
במאגר בעיקר בנות

ישיבת רמת גן

19-25
22-30

שדרות

עד 32

דמי הרשמה) 350 :הנחה
לבחורי ישיבה( ,דמי
שידוך3500 :

מעל 21:00

לרציניים בלבד ,חסרים בעיקר בנים

ראיון בירושלים או שדרות

המאגר ברובו מהדרום

אירית כהן

052-3720438
iritshamay@gmail.com

דתי לאומי

אשי כהן

052-5537775

תורני לאומי

יוסי לארי

052-3096360

דתי לאומי
דתי לאומי

הרבנית נטע לביא

מזכירה :שרה 0586801819

רינה לוי

054-6087129

דתי ותורני לאומי ,מעט
חרדים ומעט פרק ב

שושנה וואצאפ:
0523802483
אלימלך054-7471188 :
052-7412666

אלימלך ושושנה ליפן
מיכאל לסרי

ישיבת אור וישועה

בית אל

לבנות19-24 :

לשלוח פרטים במייל /
וואצאפ

היא או בעלה יחזרו אליכן

19-25

פנייה בהודעה

לפנות בסמס והוא יחזור כשיוכל לשיחה

ימי שלישי 20:30-22:30

19-32

אחר"צ עד 21:45

מעל 20

ממשיכה את עבודת אביה ,יהודה דנינו

כללי ,חוצניקים ,בעל"ת
מבוגרים ופרק ב'

רמת בית שמש

ללא הגבלה

דמי שידוך  4000מכל צד

עדיפות לפנייה במייל ולמלא
טופס שישלחו אליכם

דתי לאומי
חילוני ,מסורתי ,דתי,
לאומי ,אקדמאי

ישיבת שדרות

לבנות עד 24

דמי שידוך

לפנות בוואצאפ

נתניה

30-35

דמי שידוך

פנייה בהודעה או וואצאפ

ללא הגבלה

דמי שידוך  4000מכל צד

20:00-23:00 ,10:00-13:00

מלווה לאורך הדרך

לפנות בוואצאפ או בהודעה,
בשעות אחר"צ
בשעות הערב

חסרות בעיקר בנות תורניות

חבצלת מורי-שריר

050-3993229

מיכל

055-6801686

חרדי ,חוזרים בתשובה

מלי

054-6288160

תורני לאומי

עד 24

סיגל ממן

050-4155192

חרדי

ללא הגבלה

סיגל סויסה

052-6028295

חב"ד

מרגלית סעדון

052-6671797

בת שבע עוקבי

050-5739005

כללי
דתי ותורני לאומי ,בעיקר
אקדמאי

רחל עמרני

052-7378222

דתי ותורני לאומי

הרב יאיר פינקלשטיין

050-8854144

דתי לאומי

ישיבת אור עציון

הילה פנינה

054-7637820

בעלי תשובה ופרק ב

כללי ,ישיבות
ומדרשות

ללא הגבלה

מרגלית פרנס

054-7581049

דתי לאומי חסידי )לכיוון
ברסלב(

ישיבת זמרת הארץ

18-22

דמי שידוך  1500מכל צד

הרב מאיר קדוש

הרב מאיר054-2648701 :
עינב054-5684034 :

תורני לאומי ,ישיבות הקו

ישיבת מצפה רמון

עד 24

דמי שידוך

הרב חיים קורץ

02-5909847 ,050-6743539

תורני לאומי ואקדמאי

מרכז הרב ,מצפה
יריחו

20-40

ללא הגבלה
יקיר ,אוניברסיטת
אריאל
קהילת הרב דוד חי
הכהן

עד 35

שושנה טל'054-8424019 :
lepon@012.net.il

חבצלת מורי-שריר

לפנות בוואצאפ בלבד
פרטים בשיחה

ללא הגבלה

רישום מותנה בפגישה

מדריכה ומלווה

מעל 20:00

16:00-21:00

מלווה לאורך הדרך

להתקשר בבקרים  /אחרי
 / 20:00הודעה בוואצאפ
להתקשר בערבים לקביעת
ראיון )מצפה רמון ,ירושלים(

חסרות בעיקר בנות
חובה לקבוע ראיון

רחל יפעת קיציס

054-6670407

דתי לאומי

ישיבת ירוחם וכללי

19-33

לפנות בהודעה בלבד

לא עונה לשיחות ,לפנות בהדעה או בוואצאפ

דסי קרעמער

054-3765615

חב"ד

ירושלים

ללא הגבלה

לאחר 21:30

אין וואצאפ ,לפנות דרך המייל:
kramerd770@gmail.com

ראשית

054-9385080

דתי לאומי

ללא הגבלה

הודעה בשעות הערב

מבצעת שיחות זום

פנינה רותם

052-8209936

תורני לאומי

דמי שידוך 4000

שירה שאולי כהן

050-9064949

תורני לאומי

אולפנת למרחב

ללא הגבלה

צפריר שטרן

+16467631328

ריבה רוטמן ושולמית
שיף

ריבה054-4845787 :
שולמית054-4772660 :

חוצניקים ,דתי לאומי
ותורני ,חרדי וחסידי
אקדמאי ,דתי ותורני
לאומי

ניו יורק

20-60

מדרשת בר אילן

21-38

אביעד שלוסברג

054-9107106

דתי לאומי

ישיבת מעלה
אדומים

הרבנית אסתר שלוש

055-6686005

דתי לאומי

נתניה | ירושלים

ידידיה שנדורפי

058-6510001

תורני לאומי

ישיבת מרכז הרב

עד 27

עומר שפס

050-3303617

דתי ותורני לאומי

ישיבות תל אביב

20-28

מרים שפרן

055-6685589

דתי ותורני לאומי

 ₪ 5000דמי שידוך

קיים אצלה מאגר בנות אולפנא

לפנות בין השעות 16:00-
 24:00בהודעות וואצאפ בלבד
ראיון באוניברסיטה בתיאום
מראש

לשלוח הודעה בוואצאפ עם פרטים מלאים
ותמונה או שתיים והיא תחזור אליכם
מנהל מאגר שידוכים בינלאומי עם אלפי
רשומים .לפנות בוואצאפ.
בעיקר מהמדרשה במקום

 ₪ 200דמי הרשמה

20-30

לבנות המחפשות בעל אברך
דמי שידוך  2000מכל צד

לפנות בהודעה
במאגרה הרבה ממכון לב וטל

נאווה תמר

052-8735077

ללא הגבלה

כללי

דמי שידוך

לפנות בין  19:00ל21:00

קבוצות
צעירי פתח תקוה

לתושבי פתח תקווה
בלבד

תהילה053-2823553 :

דתי לאומי

אלדד054-5649154 :

דתי לאומי

קישור לטופס כניסה

חרדי

שיבת ציון055-6600037 :

דתי לאומי

18-45

רחל054-2275288 :

פרק ב במגזר הדתי לאומי

ללא הגבלה

משה054-2097077 :

חרדי ופרק ב'

משנים סטטוס

לעמוד הראשי

דתי לאומי

קורעים את הים

קישור לקבוצה 2

דתי ותורני לאומי

חתונה מהודעה
ראשונה

קישור לקבוצה

דתי לאומי

מצוינים בעלי קושי

קישור לקבוצה

לבעלי מוגבלויות

כאן מתארסים

אהבה פרק ב

לחרדים עובדים
בלבד

19-34

לפנות בהודעת וואצאפ

18-68

לא להתקשר ,לפנות בהודעות
בלבד!

20-45

למלא את הטופס המצורף
לפנות בהודעת וואצאפ
לפנות בהודעת וואצאפ

יש קבוצת וואצאפ מוגבלת וקבוצת טלגרם
.לא מוגבלת .המפגשים לרוב באזור פ"ת
קבוצות שונות לגילאים שונים ,דיונים,
אירועים ושדכנים
קבוצות נפרדות לרווקים ,לפרק ב,
.ולישראלים דוברי אנגלית.
מאגר שידוכים :מספר בנות בקבוצה יחד
משדכות בהתנדבות מתוך המאגר (:
קבוצה שקטה

לפנות בין  12:00ל00:00
שתי קבוצות
מרכזיות
כרטיסים ללא
פרטים מזהים

+40 | 23-43

אירועים בתשלום

לפנות במסנג'ר לראשי
קישור ישיר לקבוצה .אם
המנהלים ניתן להשיג דרכנו

25-32

קיימות קבוצות שונות ,ניתן לקבל קישורים
דרכם .בנוסף ,קבוצת ייעוץ.
מבית עמותת קול רינה .אם התמלאה
הקבוצה ,בתיאור יש נוספות.
הקבוצה בטלגרם

את היזם ומנהל ניתן למצוא
דרכנו או בקישור לכתבה

כתבה על המיזם

מיזמים
 40יום
שגרירים בלב

40daysb4@gmail.com

קישור למיזם

קישור רשמי

אחראית  -ורד אביצור:
050-8314431

קישור למיזם

מבית מכון לב וטל

קישור למיזם

מבית מכון לב וטל

קישור למיזם

תורני לאומי

אהבת עולם
חברים משדכים

יאיר052-7249942 :

הכל כלול

קישור למיזם

עדי עד

קישור למיזם

כלל עולמי לחב"ד
)לדוברי עברית(

קישור למיזם

לציבור החרדי

קישור למיזם

לפגישות עם מכרים

קידושין

שאלות ופניות:
0537088962

קרובים
כולנו שדכנים

שאלות ופניות:
0587976716

Matchup

הרשמה לבנים | הרשמה לבנות

הרשמה לבנים | הרשמה לבנות | לפרק ב
דמי שידוך

קישור למיזם

לשדך אחרים

קישור למיזם

אירועים והיכרויות

מדרשת בינת )שבות
רחל(

אביטל058-7697997 :

לבוגרות המדרשה

מכון פועה

יערית02-6515050 :

לבעלי בעיות פוריות

בניין אריאל

הדס054-7906090 :

קישור לקבוצה

דתי לאומי

זיווג  4יו

לשאלות ופניות

קישור לאתר

מוסדות היכל דוד

08-6711411

אתר היכרויות
לדתיים ומסורתיים
חרדים ,דתיים
ומסורתיים

כל הרווקים אצלי (:

קישור

קישור למיזם

דתי לאומי

shiduch.org

אנגלית | רוסית

פייסבוק

לכל יהודי באשר
הוא

כולל מוקד ייעוץ וליווי
adayadnow@gmail.com

לשלוח הודעה במסנג'ר לברק
דרורי
לבנים20-30 :

דמי שידוך  2000מכל צד

לפנות בהודעה או טלפון
לאביטל
שעות פעילות9:00-15:00 :
ניתן לפנות למנהלי הקבוצות
בפייסבוק

22-38

דמי שידוך
25-40
דמי שידוך לשדכנים
בלבד !

אפליקציה תושק בקרוב! המיזם מקיים
מאות אירועים בארץ ובחול ,פרונטלי ובזום
לבנות :לבוגרות התוכנית המלאה במדרשה
בלבד .המיזם הוקם בהכוונת הרב רונן
טמיר והרב חיים פלק יו"ר עמותת ישפה
מתאים גם לאחרים שמעוניינים לשמוע
הצעות בסגנון כזה
ליווי ואימון אישי ,קבוצת פייסבוק,
אירועים ומפגשי היכרות.
השימוש באתר בחינם ,מיועד לציבור הדתי
לאומי והמסורתי ,וכן עובד עם שדכניות.

שעות פעילות14:00-18:00 :
עוקבים אחר העמוד
באינסטגרם ובעלת המיזם
תפנה אליכם בפרטי
נרשמים ופונים לשדכנים
העובדים עם האתר

המיזם הוא דף אינסטגרם פרטי שרק מי
שמשתתף בו גם רואה אותו ,בו מפורסמים
פרטיהם של המחפשים עם תמונה (:
הפרטים גלויים לשדכנים והם המציעים.
ישנה אופציה נוספת בתשלום.

אבינועם מפרסם בפיד האישי פוסטים עם
.הפרטים הזוכים למאות שיתופים
(: מוזמנים לעזור למיזם ולשתף
 עם,את הפרטים רואות רק השדכניות
.אישורכם גם הצד השני יראה
 ואף,ניתן להביט בערוץ גם ללא פרטים
.בשביל אחרים
אלגוריתם מתוחכם המביא הצעות ע"פ
העדפות אישיות כל שבוע
.למחפשות בסגנון אופי ישיבת מרכז הרב
(: מספר לאחראי המיזם אצלנו
מיזם חילוני במקור המתאים אך ניתן לסנן
.לפי דתיים וחרדים
,שתי קבוצות וואצאפ לציבור התורני בלבד
קבוצת פייסבוק ואתר שצריך לעלות בקרוב
לכלל הציבור הדתי
 כולל קבוצות לפרק ב ולבעלי,קבוצות שונות
. מנהל נפרד לכל קבוצה.מוגבלויות.
אלגוריתם חכם ונעים שעובד בשלימות דרך
algo.org.il : לכל הפרטים.הוואצאפ

לכולם

פייסבוק

:אבינועם הרש
avinoam811@gmail.co
m

קליק גן עדן

לכל המגזרים

קישור למיזם

בראשות הרב יגאל כהן

מוסדות יביא אומר

ממלאים פרטים בבוט

לכל המגזרים

קישור לבוט | קישור לערוץ

אפליקציית טלגרם

קליקר

הרשמה דרך האתר

דתי לאומי

קישור לאתר

(: מספר המנהלת אצלנו

Double

דתי לאומי תורני

2 | 1 טפסים למילוי

merkaz45@gmail.com

ישיבת מרכז הרב

כללי

קישור לאתר

דייט בתשע

דתי ותורני לאומי

shiduchdl@gmail.com

שידוכים דתי לאומי

055-6603336 :מלאכי

החצי השני

קישור לוואצאפ

פירוט על הצוות באתר

אלגו

Style

TL

Name of Shadchan

Chabad for English and
Hebrew speeking

(718)-7221759

Rabbanit Rachel
Bronstein

Over 30 & Second
marriage

rabbiari@hotmail.com

Rabbi Ari Enkin

Secular, Mesorati, Dati
Leumi, Haredi Modern

054-2092109

Toby Einhorn

Haredi: American
Israeli Litai

02-5681025
chanigreen2@gmail.co
m

Chani Greenblatt

שולחים מייל וממלאים
טופס
:ממלאים את הטופס
לבנים | לבנות

שלחי מייל ותקבלי תגובה
אוטומטית עם הסבר מדויק
הרשמה פשוטה באתר

2000 דמי שידוך

 ומעלה18

 עשוי,כרגע ללא תשלום
להשתנות

הפניות ופרטים דרך המייל
(: פרטים גם אצלנו

:כלל הקבוצות
18-65

לכל גווני הציבור
הדתי לאומי

לפנות אל הבוט בוואצאפ

כל גיל

דתי לאומי לגווניו

Additional Comments

How to Contact

Payment

Also for people close to Chabad and
other ages

Priority for WhatsApp

To Israelis who speak float English

Send Email with details

English and Hebrew speaking in Israel.
tobyeinhorn@yahoo.com

Interview required in
Zoom / Kfar Shemaryahu
/ Herzilya Pituach for men

Other Languages
Ages

Location

21-30

410NIS Registration
3500NIS Shiduch

Kfar Shemaryahu

Send resume and picture or set up a
meeting

4500NIS from each
side

20-30

second marriage double payment |
extra payment for special care

4000NIS from each
side in first marriage

25-80

Beit Shemesh

For all non-Israelis

050-4141797

Chaya Channa Katz

Shiduch payment

25-45

Ramat Bet
Shemesh

Frum Israelis English
speaking

staysane18@yahoo.com

Raizy Kuperwasser

Haredi: Litai & Sphardi

054-6690889

Jenny Itzhak

Interview required
For Israelis and non-Israelis.
jennyitzhak@gmail.com

17:00 and up

Shoshana TL: 054-8424019
lepon@012.net.il

Prefer contact by Email
and filling out a form

4000NIS from each
side

Unlimited

Ramat Bet
Shemesh

General

Shoshana
WhatsApp:052-3802483
Elimelech: 054-7471188

Elimelech and
Shoshana Lepon

In Corona time the interview in Zoom.
bayitneeman2@gmail.com

Interview in Bayit V'gan

Shiduch payment

Until 50

Bayit V'gan

For all non-Israelis

058-7643911

Natanya Mann

Mostly English and French speakers

Fill free to call

Shiduch payment

20-40

Jerusalem

Haredi

058-4216779

Shloime Perrin

.. Work with personal database for
Haredim. Shadchan who what to join
contact us in the Email below

Send details in Email

Ha'rove

Haredi: Baalei Teshuva
& Over 30

jenniferlreich@gmail.c
om

Jennifer Reich

Ramat Bet
Shemesh

058-5919272

Devora Rosenbaum

marriagearchitect@gma
il.com
08-9285589
ytovay@gmail.com

Daniella Rudoff

English and Hebrew speakers in Israel
& US

Interview required in
zoom or Beit Shemesh

Registration payment

Beit Shemesh

Dati Leumi English
speeking
Mesorati & Dati Leumi
& Haredi

Required: full resume and picture

Until 21:00 pm

Charity to Hachnasat
Kallah

Modi'in Illit

Haredi

reshimatsh@gmail.com
. הצעה או עדכון,( זמינים לכל שאלה: כלים ושדכנים שהעדיפו לא התפרסם נמצאים אצלנו

Tova Younger

