בס"ד
רשימת בתי כנסת בעיר רמלה
מס שם
אשל אברהם
1
אבשלום
2
אור היהדות
3
אם הבנים
4
אהבת ישראל
5
אהל שרה
6
אוהל אהרון
7
אוהל יוסף ועמ
8
אוהל יצחק
9
 10אוהל אברהם
 11אוהל משה
 12אוהב שלום ורודף
 13אחדות ישראל
 14אלקטר
 15אלגריבה
 16בית יוסף מערבי
 17בית יוסף קארו
 18בית אל
 19בית ישראל
 20בית גדי
 21גאולה
 22גאולי תימן
 23דברי חיים
 24הוסטל
 25המרכז
 26הנצחון

כתובת
פנקס 8
דוד רזיאל 20
רמב"ם 2
שכונת גני דן
רחוב הצנחנים
ביאליק 28
רחוב בילינסון 12
רחוב אברהם הלל
גבורי ישראל 11
בן צבי 20
נחמיה 5
וילנא
ההגנה 20
מרדכי היהודי 13
ז'בוטינסקי 15
מרים הנביאה
ביאליק 3
פינת קרן היסוד
הרצל 12
רחוב אפריאט
הרצל 48
חגי 81
הרמב"ם
בן גוריון 12
יונה הנביא 2

כתובת הגבאי
שם הגבאי
העליה השניה 7
מרדכי לוי
אברהם נתנוב לבונה 6
הרב איתן דהאן הרב קוק  11רמלה
הארזים 13
דרעי ניסים
התשעה  3רמלה
דרעי מיכאל
אג"ש 25
אברז'ל מאיר
רחוב גורדון 3
וידל יעקב
חנון לוין 6
יוסף עבדוש
יהודה שטיין 11
יעקב לוטטי
שמחה דג'ורייב גטו ורשה 3/1
פרטוש אברהם יבנה 34
עמיחי 20/17
דוד בן שימול
סטרומה 25
ברוך דוד
מרדכי היהודי 13
יונה ברבי
עטיה אברהם יוספטל 11
יבנה 14/1
כהן זבולון

טל' הגבאי
08-9217575
054-9037374
052-7632063
08-9234641
050-9916616
050-4164746
08-9228503
052-3696029
08-9226288
054-4893675
08-9231556
050-8697904
050-5350816
08-9247190
050-4168808
08-9254366

עדה
ספרד
בוכרה
ספרד
מרוקו
מרוקו
מרוקו
לוב
בבל
מרוקו
בוכרה
אלג'יר
מרוקו
מרוקו
טוניס
טוניס
טוניס
מרוקו
הודו
אשכנז
אשכנז
בבל
תימן
אשכנז

אהרון בוגנים 5/20
גורדון 18
צלח מנשה  7א
הרב מימון 4

050-5637308
052-3750548
054-6450330
054-7106810

אייגנשטיין מרדכיההגנה 10

08-9221596

אשכנז
מרוקו

מורגנשטרן זאב ויצמן 6
יונה הנביא 2
טהר דוד

08-9227727
9292294

רונן פנקר
ינקו משה
מדויל אברהם
עובדיה שלום

מס שם
 27השלום
 28זכור לאברהם
 30זרע יצחק
 31חסד ואמת
 32יד הרמ"א
 33יוסף הצדיק
 34כנסת ישראל
 35מרדכי הצדיק
 36מגן שלום
 37משכן שילה
 38משכן אבנר
 39נר יהודה
 40נחלת יצחק
 41סוכת שלום
42
 43עבודת הלוי
 44עץ חיים
 45עץ חיים
 46עץ חיים
 47קדושי השואה
 48קדושי סטרומה
 49קהילות יעקב
 51ר' דוד ומשה
 52ר' חי טייב לא מת
 53ר' עמרם בן דיואן
 54רמב"ה
 55רשב"י
 56רשב"י
 57רשב"ם
 58ששון ושמחה

כתובת
השריון 4
מבצע קדש 6
בר  -אילן 37
חניתה 7
דוד רזיאל 28
בן גוריון 77
ר"ז 7
א.ס.לוי 28
ההסתדרות 10
אחד העם 5
קרית מנחם
אג"ש
דני מס 4
שכונת משכנות
אשכול שפירא 245
ז'בוטינסקי 5
בורוכוב 22
אשכול 27
רמב"ם 1
גיורא עמיחי 12
סמילנסקי 10
קריתי 429
סעדיה גאון 13
שכונת ויצמן
גיורא 365
גיורא עמיחי 2
ויצמן,בן צבי 35
האילנות
קריתי 44

עדה
תורכים
בבל
מרוקו
טוניס
מרוקו
בוכרה
אשכנז
פרס
הודו
תימן
בוכרה
ספרד
מרוקו
תימן
בוכרה
מרוקו
תורכים
תימן
גרוזיה
אשכנז
אשכנז
מרוקו
מרוקו
טוניס
מרוקו
מרוקו
מרוקו
מרוקו
ספרד
בוכרה

כתובת הגבאי

שם הגבאי
אברהם לופו
יהודה עובדיה ישראל פרנקל 4/3
מוריס שרביט בר אילן 14
שמחוני 2
סרור נתן
א.ס.לוי
יעקב סבח
בן גוריון 25/3
חייקוב יוסף
שלתיאל יוסף בורוכוב 15
בן גוריון 33/10
מכבי אשר
דוד רזיאל 6/6
טלקר פנחס
הרב קוק 6
עדני שלום
נחשול 4/6
מרדכי שלום
מסדה 2/9
דוד חמדי
השומר 1
דרעי יצחק
חיים ב ר לב 2
פנחס עמרני
יצחק אהרונוב
אשכול 4/12
גז יוסי
)דוד לוי(
דני קניאס
יצחקי ניסים
אלכס שמלשוילי בן צבי 10/19
צה"ל 1/18
אביעד בהט
אפרים גולדמן גרשון שץ 30/10
אילוז אברהם רח' אגוזי  3רמלה
קריתי 10
שריקי יעקב
סעדיה גאון 13
אפרים גז
ויצמן 22/3
אילן סבג
השיריון 8
גבריאל
הברוש  9נוה דוד
נתן אלבז
ההסתדרות 4/4
עוטר חיים
מרגנית 20
בנימין אסייג
שמחה דג'ורייב קריתי 44

טל' הגבאי
050-5653535
052-8797898
054-7771020
052-3326609
9222547
08-9245538
050-9220156
08-9225582
052-3324577
08-9226879
08-9218607
08-9215777
08-9221895
054-4298611
08-9210349
052-3589988
054-7955427
052-3833375
050-3220842
050-5349729
054-5245435
054-6916208
050-7890390
050-9178074
050-6209768
050-8751958
9229935
9245826

מס שם
 59שארית הפליטה
 60שארית יצחק
 61שבת אחים
 62שושן הבירה
 63שיבת ציון
 64שערי צדק
 65שערי ציון
 66שערי שלום
 67תהילה לדוד
 69תפארת מנחם
 70תפארת מאיר
 71השיריון
 72גולני
 73אוהל אריאל
 74אוהל יעקב
 75אור יוסף
 76גני דן
 78ברכת נוריאל

כתובת
מוצקין 1
ויצמן
משה רבנו 48
שרת פינת קריתי
בית ציונה,בן צבי
שלמה בן יוסף
הדר 14
אמיל זולא 32
סמטת תוחלת 310
ויצמן מול העיריה
צה"ל קרן היסוד
רחוב השיריון
נוה הדרים
גטו ורשה /21א
הלילך 18
א ס לוי
הפעמון גני דן
חבצלת 3

עדה
ספרד
טוניס
תימן
פרס
אתיופיה
בבל
תימן
טוניס
מרוקו
אחיד
פרס
אתיופים
ספרד
בוכרה
בוכרה
בוכרה
ירושלמי
בוכרה

כתובת הגבאי
שם הגבאי
מרציאנו יהודה אהרון בן יוסף 11/3
בוקובזה יצחק ויצמן 10/15
גמליאל שלמה הרצוג  26נפטר
ברוך זדה סולטן צה"ל 339/30
מבצע יהונתן 7/9
שמשון צגהון
אמיל זולה 214/4
ליאור מרדכי
מרזוק 13
יצחקי ניסים
שלמה בן יוסף 10
סרוסי חנן
סמטת תוחלת 15
סיסו שלמה
שמואל אלישע ויצמן 2
מבצע יהונתן 13/6
צדוק גזאל
משה שרת 5/11
גדעון לאוטה
מור 8
שלמה סרור
אריאל מלאייב גטו ורשה 19/2
דוד רזיאל 10/9
הרב בר טוב
מאיר אריאל 3/14
יוחאי כהן
ספיר 10/7
שמש מאיר
משה פאילייב חבצלת 3

טל' הגבאי
052-8956070
08-9242022
08-9223229
08-9230295
08-9245225
052-2569585
08-9225098
08-9232540
052-3285672
052-3233846
9233222
054-2000731
052-3128300
050-8122012
052-5801033
054-6698612
052-8282213
054-2656170

