
 לפי שכונות: לתפילות חגי תשרי רשימת בתי הכנסת 
 

 : שכונת נופי הסלע
 

 סלולרי גבאי שכונה  בית הכנסת 

 נופי הסלע שים שלום 
 מעון הצור 

 ירון מזרחי 
 אורן מזרחי 

050-5064524 
0505063547 

 נופי הסלע משה דיין 
 1חלמיש 

 052-4883594 אלעד נוימן

 נופי הסלע מעלות לדוד
 91הרכס 

 057-3630906 יעקב בנימין

 הסלענופי  תימן  
   30רכס 

 יוסי אקוע 
 שי חמי

050-6215555 

054-7796693 

 נופי הסלע מעלה יוסף 
 31האלמוג 

 הרצל מלול
 גלעד כהן 

050-5843974 

052-7136031 

 נופי הסלע מניין חצר
 המצוק 

 052-6051464 אריאל ברהום 

 נופי הסלע מניין חצר 
 נופי הסלע

 054-460-8531 פורת-צבי בן

 נופי הסלע מניין חצר 
 28הרכס 

 ליאב קבלו 
 יעקב אהרון 

054-6240245 
050-6889977 

 0508-296491 שמעון מזרחי  נופי הסלע נופי הסלע

 נופי הסלע נופי הסלע
 2השחם 

 יואב חבושה 
 עמרם אוחנה 

057-7619442 
050-6217070 

 054-6330491 הרב ארז ליפשיץ   נופי הסלע 07בית חב"ד 

 נופי הסלע אברהם אוהל 
 מעלה תורה בנים 

 058-6111092 ציון אלפסי 

 נופי הסלע קול יעקב
 האלמוג

 פנחס דוד חי 
 מרדכי עמיאל 

050-5648822 
052-2409452 

 נופי הסלע אחדות ישראל 
 37האלמוג 

 052-8308040 מתי קופמן 

 נופי הסלע אהבת חיים 
  30הרכס 

 050-5506063 מוטי פרץ

 נופי הסלע צור ישראל
 28הרכס 

 053-3354476 יאיר פטמן

 נופי הסלע מניין בחוץ בשחם 
רוב השחם בגן  

 משחקים 

 050-6276469 בועז לוינגר

 052-8655561 חמנירשי  מעלה התורה  אהבת כל ישראל 

 050-5380004 הרצל חג'ג'   

 
 

 שכונת צמח השדה 
 

 סלולרי גבאי שכונה  בית הכנסת 

  צמח השדה שיח השדה 
 4צפצפה 

 שלום בוטבול 
 שי ברוך 

054-9788747 
050-5340978 

 אליהו עלפי  צמח השדה  עמל הוד אדומים 
 משה רחמים 

050-8296377 



 צמח השדה  אור זרוע 
 1הקנה 

 054-5944840 מאיר דדון 

 צמח השדה  ברכת כהן 
 הקנה 

 050-4351606 נאקי ישי 

 050-9009895 אשר אבגי צמח השדה  שלום לעם

 054-5664488 שרעבי עודד   צמח השדה  תפארת תימן 

צמח בי"ס ממ"ד  אוהבי ציון 
 השדה 

 050-3235137 אלוש מאיר 

 צמח השדה  אמרי פי
 2האשל 

 050-6389398 רוני רפאלי

 צמח השדה  צעירי כורדיסטן 
 1הערבה 

 050-5236742 זאב גורדו

 צמח השדה  אהבת ישראל
 1הדקל 

  אברהם מלכה
 ניסים טויטו 

052-6915499 

 צמח השדה  חצרמניין 
 השקמה 

 050-6233539 אבנר דגני 

 צמח השדה  מניין חצר
 השיזף 

 054-6772206 משה רחמים 

 צמח השדה  מניין חצר
 המרווה 

 050-6277933 אילן לוי

 צמח השדה  ברכת הכהן 
 הגומא 

 052-7102454 אברהם כהן  
052-7172531 

 צמח השדה  
 06סנטר 

 0502-116510 דניאל ישראלי 

 050-5078579 יורן נאקי   ה  צמח השד צמח השדה 

 
 כונת מגדים ש 
 

 סלולרי גבאי שכונה  בית הכנסת 

  050-4567844 דניאל מינץ  25 פרי מגדים גבעת מגדים

 052-4045053 יהודה בוזגלו  פרי מגדים חסדי חנניה 

 050-6775063 דוד בן ישעיה  81 פרי מגדים ישי אוהל גבריאל

 050-6613697 יחיאל וקנין  25 פרי מגדים מצפה מגדים

 050-5853769 יעקב אהרון   פרי מגדים 

 
 שכונת כלי שיר 

 

 סלולרי גבאי שכונה  בית הכנסת 

 כלי שיר  מחניים
 17החליל 

 054-5664751 יעקב בלינקי

 כלי שיר  מוסר אביך 
 5צל הצל

 050-9344340 בעז לימן

 052-4767324 דניאל בארי כלי שיר  נוסח אחיד

 כלי שיר  נחלת אבות 
 37מדבר יהודה 

 052-8641028 ציון יצחק 

 כלי שיר  עלי עשור 
 37 יהודהמדבר 

 0506931314 ירון מחסומי 

 כלי השיר  קהל חסידים 
 22השופר 

 050-9800446 עוז אריאל



 כלי שיר  היכל אביעד 
 15התוף 

 054-4582004 חיים דרעי 

 כלי שיר  יצחקי 
 2הגיתית 

 050-4650448 אשר דיל 

 כלי שיר  אוהל אברהם אבינו 
 1העוגב 

 אלבצ'ו
 יצחק זאודה 

050-6233553 
054-5514420 

 052-5769988 עמרם ארג'ואן  הצלצל יצחקי 
054-6402788 

 
 שכונת מצפה נבו

 

 סלולרי גבאי שכונה  בית הכנסת 

 054-4408872 מייקל ברנד מצפה נבו קרליבך בגן 

 שי פרץ מצפה נבו פני שמואל
 מייקל שומכר 

052-5665302 

052-6130910 

 054-3040515 יונתן רוסנר  מצפה נבו נחלת יהודה

 054-4547374 אורי תאיר  5 מצפה נבו מעלות דוד 

 054-7887390 בני אנדה  מצפה נבו הגלגל 

 054-7887569 שי מורלי  מצפה נבו היכל בר יוחאי

 052-6826236 אברהם בנגוסי מצפה נבו משכן שושנה 

 052-7099978 אריה כהן  פארק-מצפה נבו מצפה נבו עליון

 052-2513632 מיכאל בן הרוש פארק-מצפה נבו נזר אהרן 

 054-4636410 ברוך ברנר  גלגל -מצפה נבו מניין חצר

 
 הנחלים, מדבר יהודה, אבני החושן, כיכר יהלום, המצדים וגבעת המייסדים ת ושכונ

 

 סלולרי גבאי שכונה  בית הכנסת 

 ישנה  אור התורה 
 54הנחלים 

 יצקן רמי 
 מומו אמסלם 

050-6209903 
052-8180025 

 ס "מתנ, ישנה אהל רחל 
 5מדבר יהודה 

 050-6284176 דורון סגל

ימים   -הר ומניין צ
 נוראים 

 052-8593337 יאיר פינגרהוט  מועדון יובלים

 ישנה  אבני החושן 
 אבני החושן 

 050-8296329 איציק סרוסי /שלמה כהן

 ישנה  מגן אבות
 ככר יהלום 

 050-6489630 מזרחי רחמים

 ישנה  מרכזי 
 96נחלים 

 אלי ביטון
 יוסי זדה 

054-3052615 
0505705040 

 ישנה  ד"בית חב
 כיכר יהלום  פארק

 
   שמואל דודיסקו

052-7707488 

 ישנה  נחלת יצחק 
 63 מצדיםה

 050-5202188 יצחק צרפתי 

 אבנר אברהם 1הנחלים  ברחוב מתפללים 
 נופר

052-6635442 
052-7324425   

 052-7644406 יניב מור גבעת המייסדים  אור החיים 

 
 
 



 

 


