
 בס"ד
                                                                                              עיריית ראש העין

 תרבות תורנית                                                                                                     
 

  בתי כנסת ברחבי הישוב 
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 1 

  
 

 שכונת צה"ל  )שכון א'(
 

נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'
 תפילה

 טלפון שם האחראי

 0545764276 אוריאלוהב  שאמי 34 הרש"ש אחוות אחים  .1
 

 צה"ל פינת  אחים ורעים  .2
 ריה"ל  

 9389398 מנגדי יוסף בלאדי

 0547396997 אהליאבחדד  שאמי 93צה"ל   בית יעקב נחלת יוסף  .3

 0522-683028 קרני אבנר בלאדי 39הרש"ש  חמדת ימים  .4

 9388844 דניאל רדעי בלאדי 7 נתן שאול חסד לאברהם  .5

 9380284 מקייטן זכריה בלאדי 19אבן עזרא  יד שמואל  .6

 מגן דוד *  .7
 

 9387363 מעודה יחיאל שאמי יצחק הלוי

 נוה קודש *  .8
 

 0543395070 בשארי אליהו שאמי 62צה"ל 

 0506468685 עזרימעדני  מישא 77 צה"ל נצח ישראל  .9

   שוקר ישי שאמי 99 צה"ל נתן אברהם )שוקר(  .10

 יאיררצון  שאמי 66צה"ל  סוכת שלום  .11
 )נתי יפת(

0503262614 

 9380678 שרעבי משה שאמי 101צה"ל  שער השמים  .12

 0528-848460 יצחק מיכאל שאמי 82צה"ל  תפארת נתן שאול  .13

 05404940235 י יואבתעיז שאמי 15יצחק הלוי  תפארת שלום  .14

 0546781517 אשואל שמואל שאמי 55צה"ל  ביכ"נ חדש  .15
 

 
 ונת אביב )שכון ב'(שכ

 
נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'

 תפילה
 טלפון שם האחראי

 050-7666782 רצון עזרא בלאדי 40 מלכי ישראל אהל משה  .16

 052-5447300 אלוני יהודה בלאדי המלך דוד אהל משה ועמנואל  .17

ביכ"נ לעדה  *     .18
 האתיופית

-ספרדי  51 ג'ון קנדי
 אתיופים

 052-6362660 צגיה

  98ר' יהודה הלוי  בית יהודה  .19
 

 9387110 עמרם משפ'  שאמי

 בית חב"ד   .20
 בית מנחם

 054-4315552 עקיבא בנימין חב"ד 41ר' יהודה הלוי 

   שאמי ג'ון קנדי בני עקיבא  .21

 9389302 ' מלאכימשפ שאמי מלכי ישראל היכל נוריאל  .22

 050-4272228 מרדכיצפר  שאמי 48ר' יהודה הלוי  היכל שלום *  .23

ג'ון קנדי פ. מלכי  חפץ חיים  .24
 ישראל

 050-5214526 אילן אשואל שאמי

 0546640634 אילןקוממי  שאמי 72ג'ון קנדי  ישורון  .25

 0504441041 אלעדנגר  שאמי 1 מלכי ישראל מדרש יחיאל  .26

 0545727939  דנוך עזריאל שאמי 50 ודה הלויר' יה מרום ציון *  .27

 9389117 לוי אהרון שאמי 17 הנביאים משאת בנימין  .28
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 9031352 עטרי עמרם בלאדי 12 הנביאים נחלת ישורון  .29
0522481764 

 9389022 שרעבי משפ'  שאמי מלכי ישראל סוכת שלום שרעבי  .30

 9380806 מליחי זמיר בלאדי 19מלכי ישראל  לב אחים רמב"ם *  .31

 0502227858 יוסף טל שאמי ג'ון קנדי שיבת ציון  .32

-ספרדי 34  ג'ון קנדי שערי צדק  *  .33
 הודים

 9022723 סגווקר שלום 
0543310532 

 0505504941 רענןעמרם  שאמי ג'ון קנדי תפארת עמרם  .34

 
 

 שכונת שבזי )שכון ג'(
 

נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'
 תפילה

 טלפון שם האחראי

 9021020 קוביאחרק  שאמי 4 הרצל מועדאהל   .35

 בית יעקב  .36
 ע"ש מוסא יהודה

 עדני משפ'  שאמי אפק
 צברי אבנר

9380461 
 

 0544490857 דוד נחמיה שאמי גאולה בית אהרון ושמואל  .37

 9389741 שלמהקהלת  בלאדי  35אפק  דברי קהלת  .38

)בי"ס  97שבזי  היכל הקודש  .39
 רמב"ם(

בלאדי 
 ברסלב

 052-7661397 דוד גיא שיאחי

 0528-317919 אדמוני יעקב שאמי 4הרצל  חסד לאברהם  .40

 0524719847 אבנרבהגלי  שאמי 99 שבזי ימין משה  .41

 0525910143 לוי מרדכי בלאדי 30הרצל  מגדל עוז  .42

  דוכן משפ'  שאמי 11 שלמה מעודה נחלת יוסף  .43

  אביעדחתוכה  שאמי מלאכת שלמה סוכת שלום  .44

 0527274672 אביהואמי אער מישא 52שבזי  עץ חיים  .45

מיכאל אחרק  בלאדי דקר שבת אחים  .46
 וזכאי

9380584 

 9380474 הינדי יוסף בלאדי 33 אפק שיבת ציון  .47

 0546640695 ערסי מיכאל שאמי 104 שבזי שערי רחמים  .48

 9380590 זכריהוג'ימה  שאמי 19 עליזה בגין שערי רחמים  .49

 0544-222312 עוקשי דניאל שאמי 9ספיר  תפארת ישראל  .50

   ירוחםלוי  שאמי דקר תפארת ישראל  .51

 
 

 ונת רמב"ם )שכון ד'(שכ
 

נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'
 תפילה

 טלפון שם האחראי

 0545-293808 מנגדי משפ'  שאמי גלוסקא אהבת אחים  .52

 9389793 חמרי משפ'  שאמי גלוסקא אהבת שלום  .53

 9380266 חבורה מאיר שאמי 14 מהרי"ץ אהל צדוק  .54

 0544681049 בשארי ר' יאיר שאמי 9חזון איש  אור זרוע  .55

 9380120 קרואני יחיאל בלאדי 11 רמב"ם אלבום  .56

 0547455806 מדמוני יגאל בלאדי 44 אבן גבירול אליעזר  .57

 0545687749  הראלאחרק  שאמי 33 חזון איש בית התפילה  .58
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 0507362626 עמרני מנשה שאמי 3 צה"ל בית מנחם  .59

 0523-947518 אלמגור אביחיל ברסלב שלום מנצורה ית רפאל ברסלבב  .60

 0555535372 חג'בי אשר בלאדי 10 אבן גבירול היכל דוד  .61

 0523-534817 מג'הז יואל בלאדי 2גלוסקא  היכל יד ושם  .62

 אריאלדעוס  שאמי צה"ל היכל צדוק דעוס  .63
 כחול אמנון

0587333330 
0544499650  

 0505-248335 יצחק מתניה שאמי ולאבן גביר היכל קדושים  .64

 -יד הרמב"ם   .65
 פעמי משה

 עטרי עזרא בלאדי 30שבזי 
 

0545933374 

 9380240 עטרי מתניה בלאדי וולפסון ישיבת אחים  .66

 0545770534 נגר אליהו שאמי 6חפץ חיים  צדק ושלום  .67

 9388718 משפ' זביב בלאדי חזון איש כנפי יונה  .68

 9382484 צומעי פ' מש שאמי 3שבזי  מגן אברהם  .69

 9389578 דורני שמשון בלאדי הירקון משכן דוד  .70

מרכז  -משכן משה  .71
 רוחני

 9387572 זכריהמשפ'  שאמי 10מהריק"א 

 משכן משה  .72
 חוג בני הישיבות

 0527180801 יצחקמעודה  שאמי 10מהריק"א 

 9381023 עודד שמריהו שאמי 13 מהרי"ץ נוה אפיריון  .73

 0549920337 מרחום יוסף בלאדי 10יבניאלי  נוה שלום  .74

 9340152 ג'יבלי משה שאמי שלום זכריה נחלת יוסף  .75

 0546611021 עזראכבל  בלאדי הירקון נצח ישראל  .76

ע"ש אמנון בן   .77
 יחיא

  פדל משפ'  שאמי רמב"ם

יצחק שלמה  יספרד שלום מנצורה עוד יוסף חי  .78
 הכהן

052-4084411 

   בלאדי גלוסקא עטרת ישראל  .79

 0544-940241 מליחי אליהו  שאמי רמב"ם שבת אחים  .80

 0528064662 עובדיה יעקב  שאמי 14חזון איש  חזון עובדיה  .81

 050-7325780 חזי אברהם בלאדי 26 אבן גבירול שועת עניים  .82

 0523785333 מרדכי זכריה שאמי 35זלמן שזר  שם ועבר  .83

 0522555734  קוממי גילי בלאדי 5העצמאות  שערי שמים  .84

 1מנחם עמוסי  תורת חיים  .85
 )בי"ס עתיד(

 0523757275 אשרף נחמיה 

 0527731114 יחיאלעוקשי  בלאדי סעדיה גאון תפארת ישראל  .86

 0544717309 דחבש יצחק שאמי זלמן שזר תפארת שלום  .87

 
 

 שכונת אביב )שכון ה'(
 

נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'
 תפילה

 טלפון שם האחראי

עפ"י  79רש"י  בית אל  .88
 הרש"ש

 0504117835 יניב יעקב

 9380415 פדל שלום  שאמי 6סנהדרין  בית יעקב  .89

 9389280 דהרי משפ'  שאמי 50סנהדרין  היכל שלמה  .90
052-3404988 
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 0528939565  חג'בי שמעון בלאדי 20רש"י  חפץ חיים  .91

   פנחס משה שאמי הבנים ישורון *  .92

 0778840738  מרדכימעודה  שאמי 44סנהדרין  מגן דוד  .93
0523782364 

 סנהדרין  נחלת אחים *  .94
 )בגן הצבורי(

 0526070211 חריר אבנר שאמי

  ארקש עובדיה שאמי 2 הבנים נחלת ששון  .95

 נתן שרה שאמי 75 סנהדרין סוכת שלום  .96
 סולימן שמעון

9389243 
050-7398520 

 054-4221429 גיאת אברהם  בלאדי קוממיות ע"ש מארי סלימן  .97

   עוקבי משפ'  שאמי 4ששת הימים  ישראלתפארת   .98
 מחפוד יאיר

9381821 
0545447702 

 0544940290 יואב עובד  שאמי 61 ר' יהודה הלוי תפארת שלום  .99
 

 
 שכונת הרקפות )שכון ו'(

 
נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'

 תפילה
 טלפון שם האחראי

 054-7774666   בן טובים משה שאמי 17סיני  אביר יעקב  .100

 המרכז הרוחני  .101
 ליהדות תימן

 0546647660  עמוס עטר בלאדי 60שילה 

 0505319546  חביב חיים בלאדי 15 המיילדת יד לחללי צה"ל  .102

 0504426240 גביר פנחס  בלאדי 94 רש"י משכן שמעון  .103

 0524717105 עובד יואב בלאדי הבנים פ. החלוץ משכנות אחים *  .104

ר' יהודה הלוי  נחלת עמרם  .105
125 

 9381544 עטרי משפ'  לאדיב

ע"ש פרחי יחיא   .106
 לז"

 פרחי דניאל  בלאדי הלחי
 

0522-541539 
0508391984 

 9387868 חלא משפ'  בלאדי צמוד לעירייה עץ חיים  .107

מנין אברכים ובני   .108
 תורה

ר' יהודה הלוי 
 פ. מתמיד 122

 054-8404102 יוסף אהרון 

 
 

 גבעת הסלעים
 

נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'
 תפילה

 טלפון שם האחראי

 0522-673538  הרב הינדי יחיאל ספרדי 3יונה  אפריון שלמה  .109

 הרב הינדי יחיאל / בלאדי 3יונה  אפריון שלמה  .110
 

 משרקי שמעון 

0522-673538 
052-3605329 

 יונה )מול קופ"ח אפיקי תימן  .111
 מכבי(

 0546622926  מדוואל שמואל בלאדי
 

 0505-581278 הורביץ מנחם  ידאח 25הדרור  היכל שילה  .112
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 גבעת טל
 

נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'
 תפילה

 טלפון שם האחראי

 054-6640692 נהרי שלמה  בלאדי 32חרמון  מקלט  .113

 052-8967143 מזרחי ראובן  יספרד משה דיין זכור לאברהם  .114

   אחיד משה דיין זכור לאברהם  .115

 0544-940225 שלומי  יחיא שאמי משה דיין זכור לאברהם  .116

 052-5250308 אסנפי עזרי  אחיד משה דיין זכור לאברהם  .117
 

 
 נווה אפק

 
נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'

 תפילה
 טלפון שם האחראי

 אליאסי ראובן  יספרד מבצע דני אבן העזר  .118
 

0522-954066 

 0505301975 צארום עוזי בלאדי 4 בזק אפיקי מים  .119

 052-2511537 שני מאיר  אחיד 74יקים אפ ביכנ"ס המרכזי  .120

 2ברקן  ביכ"נ הספרדי  .121
 )מול הקניון(

 יעקב בנימין יספרד
 

0522653457 

 0587704858 הכהן נחום חב"ד 1בזק  בית חב"ד  .122
 

 
 מצפה אפק

 
 

נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'
 תפילה

 טלפון שם האחראי

תורי זהב  אמרי יוסף  .123
 )משה"ב(

 0506283902  אדלר ישראל אחיד 

 0544-548625 מירז רפאל  יספרד 87רמת הגולן  הספרדי  .124

 0528017359  טירם טוביה שאמי יריעות שלמה יריעות שלמה  .125

 28עין גדי  אדמונד ספרא  .126
 )משה"ב(

 0528288203  בני ברזילי שאמי

 
 

 פסגות אפק
 
 

נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'
 תפילה

 טלפון שם האחראי

אלתרמן פ. עפרה  ימןנוסח ת  .127
 חזה

 0524574651 מדר זוהר שאמי

אלתרמן פ. עפרה  פסגות אפק  .128
 חזה

 0526703031 עמרם עמוס ספרד

אלתרמן פ. עפרה  היכל מאיר נסים  .129
 חזה

 תמיר חיים בלדי
 היקרי ירון

0524550231 
0522511720 

אלוף גורן פ.  אהבת ישראל  .130
 יגאל אלון

 0502969724 יוסף אייל ספרד
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 0584858434 כהן שניאור חב"ד שי עגנון ס צומחבי"  .131

 0524650700 אברבנאל גיל ספרד שי עגנון בי"ס צומח  .132

 0545629742 רום ישי אחיד שי עגנון בי"ס צומח  .133

 0558832181 כחול יואל בלדי קרל לנדשטיינר משכן אפק  .134

 0584718191 דריימן יהודה ספרד/אחיד 16גרטרוד עליון  יד רמה  .135

סגות צעירי פ  .136
 אפק

 0542280363 זונטג יוני  5עפרה חזה 

 
 

 ניצבא
 
 

נוסח  כתובת ביהכ"נ שם ביהכ"נ מס'
 תפילה

 טלפון שם האחראי

 0545533305 מאור אילן מעורב  בי"ס נופרים  .137

 


