
 בס"ד

 ז"עתשרשימת בתי הכנסת 
 

 

מס' 
 סידורי

   
   נ"שם ביהכ

   
     שם הגבאי

 
 מייל כתובת

 
 טלפון
 

1.  

רח'  - 'מכבים'
 – 92מכבים מס' 

 נוסח אשכנזי

 
 
 

 

makabims@gmail.com 
 

 
 

 

 052-8744122  אמנון חדד  
 052-5692592  ניר טל )בר מצווה(  
 ishay_tal@walla.com 0542-555234 ישי טל  
 054-4266785  נתי פריד  
 054-7842074  עודד פינגלה  

2.  

רח'  - דורות אברהם
 מכבים

 נוסח אשכנזי - 94

 
 

 
dorot07@gmail.com 

 

 
 

 050-8941212  הירון מרל  
 054-6765005  אלטמן איציק  
 054-8070669  וייס אודי  
 054-5668808  פרנקל דרור  
 052-3987298  וסרשטרום גיל  

     

3.  

 – "מעלות נתן"
נוסח אשכנזי 

)בביה"ס "אבני 
  החושן"(

 96רח' מכבים 

  

aamyshul@gmail.com 
 

 
 

 mannzh@gmail.com 050-3852355 צביקה מן  
 zivbj@cs.cmu.edu זיו בר יוסף  

 

053-9350335 

  shai2929@gmail.com שי שפירא  
 

054-4956855 

4.  

רח'  –נוסח חב"ד 
,  2חרמון  מס' 
  מרכז ספרא

 
 -רב בית הכנסת
הרב מנחם 

 גרינברג

 
chabadshoham@gmail.com 

 

 
 

054-5496372 

 פרדי רבינוביץ  
 

 052-3997828 

5.  

 - "שבת אחים"
רח'  -נוסח ספרדי 

מרכז  2חרמון מס' 
 ספרא

 
 

  

 050-4007008  יואב דדון  
 054-6779775  אליהו גז  
 057-7572500  משה דבוש  
 052-2315353  נפתלי דדוש  

   מעלות -"אבני החושן .6

mailto:makabims@gmail.com
mailto:makabims@gmail.com
mailto:ishay_tal@walla.com
mailto:ishay_tal@walla.com
mailto:dorot07@gmail.com
mailto:dorot07@gmail.com
mailto:aamyshul@gmail.com
mailto:aamyshul@gmail.com
mailto:mannzh@gmail.com
mailto:mannzh@gmail.com
mailto:zivbj@cs.cmu.edu
mailto:zivbj@cs.cmu.edu
mailto:shai2929@gmail.com
mailto:shai2929@gmail.com
mailto:chabadshoham@gmail.com
mailto:chabadshoham@gmail.com


נוסח אשכנזי  - "זאב
 מרכז, 2רח' חרמון  -

 ספרא

aamyshul@gmail.com 
 

שמואל יהוד )בר   
 מצוות(

fhyahud@gmail.com 054-4658504 

 054-4658504  יואב ריטר  
 054-5552019  דרור לוי  
 050-7643376  מוטי שיף  
 054-3977024  ארז ורטהיימר  
 054-3976197  בן ציון ורטהיימר  

     

נוסח  -" היכל ציון" .7
  2רח' חרמון  -תימני 

 מרכז ספרא

   

 052-6960757  עמיחי לוי  

 050-8833740  אורי הלוי  

 054-6736519  אמנון אבידר  
     

 – "אהבת ישראל" .8
רח'   –מניין מרוקאי 

 2חרמון 
 מרכז ספרא

 
 

 
 

 
 

 יוסף צרפתי  
 )גזבר(

Yossi_41@bezeqint.net 054-4732391 

 בגשלמה ס  
 )מזכיר(

 052-3315221 

אבי בן חיון )יו"ר   
 הועד(

 050-3223666 

מיכאל וידל   
 )אחראי אירועים(

 054-7614966 

מיכאל כהן )אחראי   
 אחזקה(

 050-3250053 

 –ג' -שכונות ב' ו  .9

 - "זכור לאברהם"

ע. אילון  – נוסח ספרדי
 2ל פינת רח' החב

 
הרב  -רב בית הכנסת
 נסינגואלרן אליעזר מו

 

  
052-7906932 

 052-2964210  מרציאנו ףיוס  

 
 054-2252237  משה חיו   

 052-7392739  חנן סלע  

 - "שמחת משה" .10
רח'  -שכונות ב' + ג' 

)נוסח  51הירדן  

 אשכנזי(

   

 Gabiadler886@gmail.com 050-8839794 גבי אדלר  
 050-8382025  אמיר שטרן  
 050-2399536  צורי תמם  
 052-5745060  עוז בן יהודה  
 052-2452133  ערן בלומנטל  
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  ביהכ"נ "נר ברוך" .11
 

 2 רח' הדקל
 (פינת הקשת)

 מניין ספרדי
 

   

 052-5450177  משה ניסים  
050-6318670 

 050-5327636  נתן כהן  
 Rubi.yotam@gmail.com 50-2301555 רובי יותם  
     

ראל" "אחדות יש .12
נוסח  –ונה ה' שכ

 20ספרדי רח' תמר 

אלברט סיון )יו"ר 
 העמותה(

 

sivanalbert@walla.com 054-3171228 

 054-6533640  שלומי פרץ )גזבר(  
 050-5326123  מישל דנינו  

13.  

 - "מי לה' אלי"
שכונה ה' )נוסח 

אשכנזי( רח' תמר 
20 

 
 

 

Gabaim.mle@gmail.com  
 

 

 054-4899355  אפי גולדפרב  
 052-3934600  בועז רוזמן  
 050-5310062  אודי ויינטרוב  
 054-5599310  אבי גן  

רח'  - שכונה ט' .14
)רחבת כלנית בשמת 

  נוסח אשכנזי (1

 
 

beit.kneset.tet@gmail.com 

 
 

 
 

 050-6508889  נועם וינקלר  

 054-9225063  חיים איזקוביץ'  

)בר  מיקי ברנדס  
 מצוות וחתונות(

 052-3507449 

     

     

     
     

 )לילי( 1)מוקד ח.מ.ש( שלוחה  03-9723001.  טל' 2אולם מרכז ספרא, רח' חרמון *
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