
 

  
 מס הכנסת_ בית ביתכנסת_כתובת הגבאי_שם הגבאי_כתובת  בבית_טלפון

.1  אבנר מלול  אליהו ' שכ  אלמליח מאיר\אברהם עמור  700שכונת אליהו    6584888 - מאיר - 585419חנות  -משה עמור

.2  אהבת חסד דרכי יהושוע  בנה ביתך   אלי סבג  192נוף גלעד   0509444782

.3  אהבת ישראל  מרכז שווקים  חביב גיל \יוסף אבו ' ר  ' ג 19ודה הלוי יה  גיל - 054/8445596  6585618

.4  אהבת שלום  263/1' שכון ג  לוי שם טוב   48חסכון   6584324

.5  אוהל יוסף  אליהו' שכ  אדרי מאיר/  אדרי דוד   3צמרת    050-7990136/  6581326

.6  מגן משיח  -אוהל יעקב וחי  'שכון ג  איובי זכריה   1עצמון ' רח  050-6278626  

.7  אוהל יצחק  אליהו  אדמונד    

.8  אוהל ישראל  'שכון ב  ישראלי פנחס' ר  48' שכון א  6587784

.9  אוהל מועד  258' שכון ג  רונן פרץ / בן חיים מכלוף  258' שכון ג  050-4062631/  6588806

.10  אוהל שלמה  1חסכון   בן שבת דוד  17קדמת עדן   0528480956ניסים קדוש - 054/2282845

.11  ל "ש אלעד בצון ז"אור אלעד ע  50שדרות הארבעה   רויימי רפאל  50/13 4- שדרות ה  6586595

.12  אור החיים מיכאל וגבריאל  2' שכון א  יצחק אבוטבול  829/29' ד' שכ  0509620928  6480260

.13  אור שמעון  ' שכון ג  יהודה אמסלם  142ד .ת  050-4400638  6585613

.14  אלי כהן  'שכון ד  זגורי אברהם  192/1' ד' שכ  050/2321250  6586413 

.15  אמת ליעקב חסד לאברהם  טירת צבי  אסולין אבי  1570טירת צבי   057/7750733

.16  אשכנזי מרכזי  העיר העתיקה  דוידוביץ שלום   7נווה דקל   6587211

.17  בית אל  'שכון ג  אוחיון מאיר  838/6' שכון ט  6586301

.18  ד"בית חב  ליד מגה 68מקלט    הרב שמואל רייניץ  56/1 4' שד  054/6450545

.19  בית יעקב  16חומה ומגדל ' שכון ד  נחמני יעקב אלמקייס  834/8' שכון ד  050/4100943

.20  בית יצחק  אלי כהן  שמעון אלבז' ר  590/26' ט' שכ  6585330

.21  בית  יעקב ויצחק   5אליהו   אלחרר אברהם    050-2394318  

.22  בית מדרש זוהר התורה  1623/2טירת צבי   אסרף מאיר  1623/2טירת צבי        6060807       052/7602167

.23  בנה ביתך כבתחילה  בנה ביתך  בטיטו חיים  21בנה ביתך   054-3266933 -רשף יונתן 054/3911633       6588645

.24  )מקלט(בני עקיבא  חסכון   מאיר בן ברוך   44. ד.ת  0506512006

.25  גולני  ס גולני"ביה  יסה דניאלסו  050/4444956  050/6278718מן      'אבי תורג

.26  רבה'גריבה  ג  'שכון ג  ק'חיון ז   9התומר     052-4217313        6587158

.27  הדרת יוסף  שכונת אליהו  נגר שמעון  6585566  050/5307210

.28  היכל הארבעה  אליהו  מן'תורג  א2נוף גלעד   6586058

.29  היכל שלמה  'שכון ג  ראניסים עז  102/1אליהו ' שכ      050/9005051       6480046

.30  הישיבה הגבוהה הסדר  18יצחק שמש   הרב שלמה שושן  692ד .ת   0506210775     0779300580

.31  זכור לאברהם  105' שכון א  רחמים  מוסאי   109' שכון א  0507496581

.32  שערי דניאל, חידושי משה  'שכון א  מוסאי יעקב  913/12חסכון   0522977279 - 6588783

.33  כולל חידושי משה   ' א' מקלט שכ  מוסאי מנשה   'שכון א  050-5760645

.34  חיים  ויצחק  'שכון ג  דוד נעים  1/8שכון עממי   6588130

.35  חנוך לנוער  מרכז שקם  הרב בדוש פנחס    050/4219004

.36  חסד לאברהם  94אליהו   לסרי אשר  24בנה ביתך   050-8334270   6584242

.37  יגל יעקב  111' שכון א  נאמני אליעזר  851/12'  שכון א  שמואל     054/7651563

.38  יד יצחק וניסים  אליהו' שכ  דנינו מאיר  1587/2צבי .ט  050-4734953אילן בן סימון    6584791

.39  יוסף מאיר  'שכון ד  צדק גבריאל  159/1' שכון ד  6586783

.40  ישורון  491אליהו   עמרני שלמה  576/2אליהו   6587757

.41  ישיבה תיכונית  נוף גלבוע  דיין מאיר   44ד .ת  6480044

.42  ישמח יהודה בשערי צדק  'שכון ג  שימחי ברוך  1' שכון ג  052-2264384

.43  ישמח ישראל  68שאול המלך   שייקה כהן  נוף הגלבוע  אמיר 052-5919770   050-5755514   6588018

.44  מגן אברהם  'שכון א  רפי אור  143' ד' שכ  050/6519290

.45  מזרחי שמואל  422/5' שכון ב  אוחנה דוד  260/1' שכון ג  052/8844130   6587190

.46  מפתן צעירים  'שכון ג  מן מאיר'תורג  753ד .נוף גלבוע ת  054/4864805

.47  מקור ברוך  848' שכון ט  גבאי מאיר  1יהודה הלוי   6586243

.48  קהילת יעקב  485אליהו   אלמליח יעקב  594אליהו   יחיאל 052-6052016    6584657

.49  אורט  -קול יעקב  ס מקיף דתי"ביה  אבוקסיס שמעון  134ד .ת  מוטי 0777699847   052-4384949 –דהן בן 

.50  דוד בן ברוך ' ר  1520/3אליהו   שטרית אליהו  520/3אליהו ' שכ  65844811

.51  יעקב חזוט' ר  אליהו  רויימי מאיר  16/2חסכון   6584629

.52  רב פעלים  הואלי  הרב איתי אסרף  050-8782102  משה 052-7642871

.53  ם"רמב  ם"ס רמב"ביה  יצחק ווענונו   \אדרי חיים   831/13' שכון ד  0507563769יצחק   \חיים   0504231818

.54  י"רשב  250/1' שכון ג  0509809110 - גרשום שלום     שמעון לוי 054-6060179

.55  שאול המלך  ס שאול המלך"ביה  אמזלג מקס  הדקל 18/2חסכון   6585656

.56  שבט אחים גם יחד  ליד אולם דוד 90כביש   שמואל גרמאי  63/1הארבעה     050-9027790    6587618

.57  שער הרחמים  'שכון א  שמש יונתן  'שכון ד  6586116 \  052/2826080

.58  שער השמיים  ס מאיר"ביה  052-7662842יוסי לוי   אבי גולן   054-5404039

.59  צדקשערי ישראל אמת ו  ' ב' שכ  לארי שלמה  37גורדון   6588898

.60  תהילות זכריה  'ג' שכ  דוד דוידי   421/11' ב' שכ  052/2619326    6587128

.61  תורה וחיים  אליהו  י'משה טנג  312ד .ת  052-7676894  6480894

.62  תורת משה ומכלוף  ליד בניין העירייה  אליהו  בן שמחון  50/1ארבע ' שד  057-2724645 \ 6588630

.63  )תחכמוני(תלמידי חכמים   ס תחכמוני"ביה  שלום שריקי ואמויאל מרדכי' ר  ' ון גשכ  244/2'ג' שכ  65870220   6588273

.64  תפארת ישראל לעולי תימן  94' שכון א  חיים חיים / איציק הסר   'שכון א  0773296388-   050/5296388

.65  תפארת שלמה  121/1' שכון ד  יואל בן חמו  836' שכון ד  6588750

.66  קרית רבין   קרית קבין  ירון בן ברוך   קרית רבין  0508254326אשר שטרית  - 0507213811

.67  אוהל אברהם ושרה   שכונת אליהו  דוד דרעי \מן 'איתי תורג    0508342038
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