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 בתי כנסת בזכרון יעקב

 כתובת טלפון שם הגבאי כתובת שם בית הכנסת
 ת מנייןקביעו

 שבת ויום טוב

 ת מנייןקביעו

 מנחה וערבית

 ת מנייןקביעו

 חולשחרית ב

 כן כן כן 22התקומה  05523740881 פרץ יוסי סמטת הבאר אהבת שלום

 כן כן כן הלל יפה 046398289 ו ויקטורוענונ הלל יפה אהל חנה

 כן לא כן 9העליה  046396160 ר' אלקובי יוסף 9העליה  אהל רחל

 כן כן כן 56המייסדים  0506776610 שבתאי אבנר הנדיב אהל יעקב

 כן כן כן העליה 0546090056 גלילה יונה 7העליה  בית אל

 כן כן כן הרצל 046399898 אלעמנו צעירי 16תרע"ב  בית שם

 כן כן כן 835צ רמ" 046390583 גמליאל אבי יפה הלל דברי שלום ושלמה

 לא לא כן נלסידרך פ 0522459082 אסלין מאיר ביה"ס החורש החורש

 כן כן כן 12העלייה  046390441 סו כלפוגב הנדיב רפאלהיכל 

 לא כן כן חלומות זכרון 0529463812 אלעזר בן שטרית ומות זכרוןחל חלומות

 כן כן כן טרומפלדור 0546458832 פרץ אברהם 5העבודה  מגדל דוד

 כן כן כן 3השלושה  046292198 צבי פרידמן העליה מול היקב

 לא לא כן הגדוד העברי 0544983101 לוי יואב תרע"ב נה ישראלמח

 כן כן כן ערבה 0508362603 הרב אבו שלמה ראובן רוןנווה הב

 לא לא כן 62גאולים  046398376 שבתאי יצחק 35 גאולים חקקידת יצע

 לא כן כן התירוש 0508843416 אלקיים יעקב בי ציוןש רבי מאיר בעל הנס

 לא לא כן טרומפלדור 046390451 נוטקביץ בנצי 29רומפלדור ט רמז



 בתי כנסת השייכים למרכז לחינוך תורני

 )בתי כנסת אלו שייכים לעמותת המרכז לחינוך תורני שמנוהלת ע"י עמותה פרטית(

 

  

 כן כן כן 67שבי ציון  046399687 לוי עדי 7שבי ציון  רשב"י

 לא לא כן 182הגת  0578125802 ציוני משה סמטת הבאר וןשערי צי

 לא כן כן רח' היין 0523996613 מדאר יוחנן תרע"ב תפארת בחורים

 כתובת טלפון שם הגבאי כתובת שם בית הכנסת
 ת מנייןקביעו

 שבת ויום טוב

 ת מנייןקביעו

 מנחה וערבית

 ת מנייןקביעו

 חולשחרית ב

 כן כן כן 830רמ"צ  046396120 משה סילבר 834"צ רמ באור יעק

 כן כן כן 9הזית  0504116139 גר שלמהברלינ 6הזית  מיכאלזכרון 

 כן כן כן 20הלל יפה  0533116600 סבג חיים 20הלל יפה  ישיבה צעירים

 כן כן כן זו"אח 046390553 הרב י. גור 20הלל יפה  חטיבה לצעירים

 כן כן כן 832רמ"צ  046396242 עמירם כרמי 832רמ"צ  מסילת ישרים

 כן כן כן 8חזו"א  046396695 ש. גלר 5הזית  מרכז לחינוך תורני

 כן כן כן 3זו"א ח 046396780 מסורי .א 5הזית  משכן רפאל

 כן כן כן 832רמ"צ  046397078 זילברברג 832רמ"צ  יעקבתפארת 



 בבתים פרטייםכנסת הבתי 

 כנסת חב"דבתי 

 טיביםוקונסרב רפורמיםכנסת בתי 

 

 כתובת טלפון שם הגבאי כתובת שם בית הכנסת
 ת מנייןקביעו

 שבת ויום טוב

 ת מנייןקביעו

 מנחה וערבית

 ת מנייןקביעו

 חולשחרית ב

    הלל יפה 046396180 ברנס ברוך הלל יפה נר מרדכי

 כתובת טלפון שם הגבאי כתובת שם בית הכנסת
 ת מנייןקביעו

 שבת ויום טוב

 ת מנייןקביעו

 מנחה וערבית

 ת מנייןקביעו

 חולשחרית ב

 בית כנסת חב"ד
 3אליהו חכים 

 רמת צבי
     0522697189 אורי טרוים

  אתר כתובת דוא"ל טלפון קהילהרכז/ת  כתובת שם בית הכנסת

 0505314848 אביטל צעירי )ליד בית התותחן( 2אהרון  סולם יעקב
k.sulam.yaakov

@gmail.com 
 רפורמי 

 הבתוא
, 2, מרכז מסחרי, קומה 1השמורה 

 322 - 317חדרים 

דני ברנשטיין 

 מזור
046291180 

misrad.veahavta

@gmail.com 

https://www.masorti.

org.il/veahavta 
 קונסרבטיבי

mailto:k.sulam.yaakov@gmail.com
mailto:k.sulam.yaakov@gmail.com
mailto:misrad.veahavta@gmail.com
mailto:misrad.veahavta@gmail.com
https://www.masorti.org.il/veahavta
https://www.masorti.org.il/veahavta

	בתי כנסת בזכרון יעקב
	בתי כנסת השייכים למרכז לחינוך תורני
	בתי הכנסת בבתים פרטיים
	בתי כנסת חב"ד
	בתי כנסת רפורמים וקונסרבטיבים

