רשימת בתי הכנסת באור יהודה
עדכון אחרון  -נובמבר 3102

מס'

שם ביכנ"ס

כתובת

שם הגבאי ופרטיו

.1

משכן שמעון

אסירי ציון 9

.2

עולי בבל – סקיה ב'

שרת 25

באבי שמעון
אלכסנדרוני 19
טל' 050-5333333
6730157
חזקוני שקורי
050-3311506

.3

אלי כהן

הראשונים 60

חזן אלי
סמ' במעלה 9
052-5679773

.3

שיבת ציון

הבנים

.5

עץ חיים

סמטת חברון 3

.7

יגדיל תורה

הרצל 17

.6

אור הגנוז

עולי גרדום 1

.7

בן איש חי

הרצל

.9

היכל שלמה נקוצ'ה

יחזקאל קזז 7

.10

עולי בבל

יוסף חיים 10

מרדכי טובל
רח' בן גוריון 33
053-3963633
חסאן אפרים
דוד רמז 17
5332577 , 5337777
050-7727172
עו"ד יעקב נחום
סמ' הגן
050-5613500
אודי שרעבי
מונטיפיורי 35
050-7623179
עזרא כהן
רח' הרצוג 2733
052-5713963
7331767
רפי חיון
יחזקאל קזז 7
050-7602137
חיים יוסף
דוד אלעזר 735
056-7193315

.11

עולי אירן

זבוטינסקי 13

.12

נוה שלום -עולי תורכיה

הנרקיס 31

.13

שיכונים

שד' בן פורת 23

.13

אור -ישראל

שד' בן פורת

.15

תפארת ישראל

תפארת ישראל 10

קראווני יוסי
דוד אלעזר 10
052-356603
5377255 ,5332560
נעימי יוסף
עצמאות 15
5333772
052-2572312
דוד מזרחי
סמט' היסמין 133
5330391
052-7573907
עמית ג'רבי
בן פורת 50
050-5537797
אבן שוע ישראל
סמ' כנרת 36
5333720
050-6527332
חיים שניברג
סמט' כנרת 1532

.17

עולי הודו

הדקלה 37

.16

גאולי ה' – עולי גרוזיה

זבוטינסקי 17

.17

עולי בוכרה

העצמאות 32

.19

היכל מיכאל

ההגנה 23

.20

עולי לבנון

יקותיאל אדם 33

.21

צמח צדק

יקותיאל אדם

.22

בית יעקב

אסירי ציון 10

.23

ישמח משה

שרת 7

.23

ביכנ"ס רס"ג

יוסף קארו 10

.25

אהל משה

יקותיאל אדם 2233

.27

יד לאחים

הסביון

.26

כתר מנחם

יקותיאל אדם 2233

.27

סמרקנד

סמט' המעפילים 6

.29

מגן דוד

יוסף קארו

.30

היכל שמואל

איילת השחר 1
ת"ד 233

.31

אוהל אבנר

דגניה 30

.32

אור יצחק

שרת 23

5331607
אשטמקר בן ציון
סביון 937
5335531
052-5735531
מיכאלי אפרים
זבוטינסקי 17
5337652
052-3271121
שלום – 5330313
בן משה 053-3333929
אליהו אבייב
הבנים 3311
5336163
052-3363236
בן זיקרי יהודה
חלוצים 2
5336007
050-7692733
שקפטי מורד
השומר 5
056-7177336
יוסופוב אשר
חצב 2731
5336960
מיכאל חודדה
בשן 6
050-7371336
בנימינוב מאיר חי
שרת 15
5336332
050-3135752
מנחם זנזורי
כמוס עגיב 7
052-6795353
פרץ ויקטור
עצמאות 7033
052-3651271
5335355
יצחק קריכלי
אליהו סעדון 11337
03-5336677
052-3237969
ברוך אברמצייב
כלנית 332
066-3366090
050-7671727
דניאל חפיזוב
בן פורת 17
052-3331050
דוד שמעיה
הגליל 31
0666766005
050-3113279
מרדכי נבעה
אסירי ציון 22317
050-3053027
אפרים יונתנוב
דיקלה 37
5335271
050-6320357
מושייב אלכס

.33

יחזקאל

סמטת במעלה 3
(ספיר )3

.33

ברכת יצחק

איילת השחר 1

.35

נוה ספרדים

צאלון 23

.37

שער הרחמים

זבוטינסקי 9

.36

נוה סביון אשכנזים

צאלון 27

.37

משכן האבות

כצנלסון

.39

עטרת כהנים

סמטת המעפילים 1

.30

אוהל יואב

יקותיאל אדם 31

.31

משפ' מצלאווי

נוה רבין 133

.32

היכל יצחק דוד

דוד אלעזר 17

.33

בית מנחם

צפריר

.33

ביכנ"ס עולי לוב

רמ"א  7רמת פנקס

.35

ביכנ"ס עולי בבל

רמ"א  7רמת פנקס

.37

ביכנ"ס סוויד

רמ"א 32
רמת פנקס

.36

ביכנ"ס נתיב שמים

רח' איילת השחר 13

.37

ביכנ"ס הפרח בגני

כצנלסון 10
מקלט זק"א

יהדות קנדה 3135
052-3310205
צדוק יל
סמט' במעלה 6
053-6236023
אבינועם פוסטבסקי
איילת השחר 1
5331333
דני מפורי
יהלום 13
052-7367113
7332363
יקותיאלוב רחמין-
יוסף חיים 2236
052-7301793
יעקב אידל
שוהם 26
7333239
052-2752959
שלומי פז
ת"ד 517
052-2773337
אלי דוד
בן פורת 73
052-7569566
יצחקוב יוסף
פלמ"ח 2311
050-7677673
7330753
דוד יונא
נוה רבין 133
050-2033166
דוד אשר
צפריר 27
050-5370370
הרב הראל רחימי
עצמאות 30317
052-7660777
שלום חכמון
רמ"א  53רמת פנקס
5332673
רחמים סייג
חכם יוסף חיים  31רמת
פנקס
5331137
יוסי סוויד
רמ"א  32רמת פנקס
053-3363555
052-6716666
יצחק גטהול
סיני 10
053-7562772
מלדה מלסי
איילת השחר 11
053-7352357
חיים לוי
ת"ד ,590
יהדות קנדה 37317
050-6600569

