
רשימת בתי כנסת בעיר רמלה
הגבאי' טלכתובת הגבאישם הגבאיעדהכתובתשםמס

7054-5820220העליה השניה מרדכי לויספרד8פנקס אשל אברהם1
7/4050-6663350דוד אלעזר יעקב חיימובבוכרה20דוד רזיאל אבשלום2
052-5618777 2/2ישראל פרנקל שהרבני עזראספרד2ם "רמבאור היהדות3
5052-2959886לוי אשכול נאמן שמואלספרד אשכול אור לאברהם אבינו4
8/2052-9211623ספיר כהן אהרןבוכרה     41לוי .ס.א(קייקוב )אור יוסף5

052-6474261 17/1מבצע יהונתן משה דוידובבוכרה41א ס לוי (קייקוב )אור יוסף
- 13הארזים חיים ארבלימרוקושכונת גני דןהיכל הבנים6
050-9916616 רמלה3התשעה דרעי מיכאלמרוקורחוב הצנחניםאהבת ישראל7
25050-4164746ש "אגל מאיר'אברזמרוקו28ביאליק אהל שרה8
15052-8510739בלינסון רמי חלפוןלוב12רחוב בילינסון אוהל אהרון9

052-3696029 6חנון לוין יוסף עבדושבבלרחוב אברהם הללאוהל יוסף ועמ10
052-5801037 17/1בן גוריון שלמה ברוךבוכרה18הלילך אוהל יעקב11
6050-7408275גדוד העברי חיים עמרהמרוקו11גבורי ישראל אוהל יצחק12

19/10054-7875085בן צבי יהודה מרציאנוגבאי נוסף
5/11054-2000731משה שרת גדעון לאוטהאתיופים10רחוב השיריון אוהל אברהם13
3/1054-4893675גטו ורשה ורייב 'שמחה דגבוכרה20בן צבי אוהל אברהם חיים14
050-8697904 20/17עמיחי דוד בן שימולמרוקווילנאאוהב שלום ורודף15
25050-5350816סטרומה ברוך דודמרוקו20ההגנה אחדות ישראל16

6054-7660777שלום עליכם עזרא ביגספרדאיילת השחר
052-4409785 10/6הרצל ברבי פנחסטוניס13מרדכי היהודי אלקטר17
21058-6009486אמרדוסקי עטיה אברהםטוניס15בוטינסקי 'זאלגריבה18
9054-5980759חיים בן עטר נפתלי כהןטוניס7מרים הנביאה בית יוסף מערבי19
052-7027087 11/1יחזקאל תומר פנחסובספרדי43ביאליק בית יוסף קארו20
050-5367308 5/20אהרון בוגנים רונן פנקרהודופינת קרן היסודבית אל21
050-6676795 7הדר שלמה האוזלמןאשכנז12הרצל בית ישראל22



הגבאי' טלכתובת הגבאישם הגבאיעדהכתובתשםמס
32/11052-4416500יוסי בנאי יעקב שירזיבבל48הרצל גאולה23

054-8439936מתתוב אמיררב בית הכנסתגאולה
052-3678179 רחובות30הבעל שם טוב טלבי ניסיםתימן81חגי גאולי תימן24

13052-3678417בלינסון מיכאל חדדגבאי נוסף
 8מור שלמה סרורספרדנוה הדריםגולני25
052-8282213 10/7ספיר שמש מאירירושלמיהפעמון גני דןגני דן26
050-5368098 לוד12ד "חבאהרון פרוסאשכנז5הרב קוק דברי חיים27
18052-7642102הגדוד העברי מרדכי זבולוןאשכנזאיילת השחר/המרכז 28
050-9225555 7/1הדקל חיים ארבלימרוקו11האלונים היכל הבנים29
יהודה פרטוקמרוקו2יונה הנביא הנצחון30
3050-5653535דוב עוז אברהם לופותורכים4השריון השלום31
054-6450330מדויל אברהם16צאלח מנשה בגין.מ.השכונתי ק32
4/3052-8797898ישראל פרנקל יהודה עובדיהבבל6מבצע קדש  זכור לאברהם33
054-3934898054-7014272- 10/4ויצמן מרדכי אלמועלםמרוקו37אילן - בר זרע יצחק35
21/6054-6272058עוזי חיטמן שלום בן עזראק אומנים/15עוזי חיטמן חזון יחזקאל36
24/1050-6323391סמולנסקי דמרי חייםטוניס7חניתה חסד ואמת37
050-4164746 22טייטלבאום מאיר אברגלמרוקו28דוד רזיאל א"יד הרמ38
052-9460445ב 16שמשון הגיבור אליאייב ירוסהבוכרה77בן גוריון יוסף הצדיק39
050-3616879כדוריספרדי7ז "רכנסת ישראל40
058-3260311שמעון בן שושןספרדיאבוחציראכתר ראובן41
33/1008-9225582בן גוריון מכבי אשרפרס28לוי .ס.אמרדכי הצדיק42
22/2054-7912364גיבורי ישראל אברהם מקרואתיופי8וילנא הקייס וובה43
16/12052-3324577שמשון הגיבור טלקר פנחסהודו10ההסתדרות מגן שלום44

3/10050-7707239חטיבת קריתי חיים אשתיוקרהודומגן שלום
עזרא ביגחזי סנדוריהרצל מדרשיית גאולה45
1/5052-2800206יוספטל יוסף פיומיתימן5אחד העם משכן שילה46



הגבאי' טלכתובת הגבאישם הגבאיעדהכתובתשםמס
6/10054-9197643אלמוג מרדכי שלוםבוכרהמרדכי שרעבימשכן אבנר47
3058-3260311הרצל שמעון בן שושןספרדי37בר אילן משכן ראובן48

יוסף
דוד תומרמקלטמרעה דוד

1/4054-5769672ש "אגדוד חמדיספרדש"אגנר יהודה49
8/4054-6730186ישראל פרנקל ציון בן יעישמרוקו4דני מס נחלת יצחק50
180מקלט ברסלב 7גולני נצח ישראל51
2בר לב   08-9223970  פנחס עמרניתימןשכונת משכנותסוכת שלום52  054-4298611
4/12054-7696120אשכול (נפטר גז יוסי)מרוקו245אשכול שפירא עבודת הלוי53
22052-3589988חיים בן עטר דני קניאסתורכים3בוטינסקי 'זעץ חיים54
052-8360580050-7806186- 14בורוכוב עוזרי שלוםתימן22בורוכוב עץ חיים הגבעה55
052-2334175 12/17יהודה שטיין אהרון מיכלשויליגרוזיה25אשכול עץ חיים56
052-3115972 6/2הרב פינס עמית טוראלאשכנז1ם "רמבקדושי השואה57
052-2781063 3מאיר בינט ון'קי פרג'גאשכנז12גיורא עמיחי קדושי סטרומה58

052-6036419 10/7עמיחי עמי קדושגבאי נוסף
050-5349729 רמלה3אגוזי ' רחאילוז אברהםספרד10סמילנסקי קהילות יעקב59
052-9433022 3נחמיה הראל שוהםמרוקו9נחמיה דוד אלאשקר' ר60

052-7710364 רב בית הכנסתמיכאל יומטוביאןמרוקו9נחמיה דוד אלאשקר' ר
1008-9243408קריתי שריקי יעקבמרוקו429קריתי דוד ומשה' ר61
13054-6916208סעדיה גאון אפרים גזטוניס 13סעדיה גאון חי טייב לא מת' ר62
08-9254269053-2827108 - 22/3ויצמן אילן סבגמרוקושכונת ויצמן עמרם בן דיואן' ר63
20/2054-9415000עמיחי אילן שמעונימרוקו365גיורא ה"רמב64
050-9178074 12/16השריון סבג גבריאלספרדי8השומר ה"רמב65
11/1050-3290710גרץ בלחסן מישלמרוקו2גיורא עמיחי י"רשב66

052-5848385חנןגבאי נוסף
4/56050-8751958המגדל הלבן עוטר חייםמרוקו35בן צבי ,ויצמןי"רשב67



הגבאי' טלכתובת הגבאישם הגבאיעדהכתובתשםמס
050-7858605אדמונד אסרףגבאי נוסף

9229935054-9173280 20מרגנית בנימין אסייגספרדהאילנותם"רשב68
054-9173280ציון דהןגבאי נוסף

11/3052-8956070אהרון בן יוסף מרציאנו יהודהספרד1מוצקין שארית הפליטה69
054-6710835 נוה דוד 36האילנות מוריס דגןטוניסויצמןשארית יצחק70
16/1052-2642129דליה רביקוביץ יהודה צפירהתימן48משה רבנו שבת אחים71

08-9250430050-5399770מעבדת ישראל ישראל גמליאלגבאי נוסף
2/8050-6781853דוגית אהרון אבקייבבוכרה31יאיר שטרן שבת אחים72
054-4896194 1/4בר אילן בן ציון מזגאוקרהודו8חיים שפירא שומרי גחלת73
23052-4672676זכריה אבנר דזורייבבוכרה44קריתי ששון ושמחה74
052-3224600 7/9מבצע יהונתן שמשון צגהוןאתיופיהבן צבי ,בית ציונהשיבת ציון75
5/6052-7141707אריה לוין יניב אבולוף הכהןספרדימנחם. ק12אלמוג שער המלך76
052-2569585 214/4אמיל זולה ליאור מרדכיבבלשלמה בן יוסףשערי צדק77
1408-9225098הדר יצחק שלוםתימן14הדר שערי ציון78
053-7317585 10/1ישראל פרנקל יוסי זרדבפרסהשיריוןשערי רחמים79
1008-9232540שלמה בן יוסף סרוסי חנןטוניס32אמיל זולא שערי שלום80
19/2050-8122012גטו ורשה אריאל מלאייבבוכרהא /21גטו ורשה שערי אריאל81
15052-8489051סמטת תוחלת סיסו שלמהמרוקו310סמטת תוחלת תהילה לדוד82
תורכים21השומר תלמוד תורה83
4052-8621379בורוכוב כהן שאולאחידויצמן מול העיריהתפארת מנחם84
13/6052-6348634מבצע יהונתן צדוק גזאלפרסל קרן היסוד"צהתפארת מאיר85
13054-5459926יהושוע בן נון איתמר/אשרף ברוךתמנייהושוע בן נוןתפארת ציון86

19/25050-4155905אבא אחימאיר הראל חייםבוכרה8צאלח מנשה ברכת שרה87
053-2777713 3חבצלת משה פלאייבבוכרה7גפן ברכת נוריאל88

052-8510524 26/12ויצמן יגאל שמשספרדי15שמשון הגיבור עזרא מחבש89



הגבאי' טלכתובת הגבאישם הגבאיעדהכתובתשםמס
4/2050-6685053דדון יעקב אמיל אסרף15שלמה המלך ל"חללי צה90
052-4303434 11/4יוסי בנאי יצחק מרציאנוספרדיישראל פוליאקוב חזון עובדיה91

12/4050-7731193ישראל פוליאקוב דהמן שלמהספרדיגבאי נוסףחזון עובדיה


