נציגויות ישראל :טלפונים חשובים
שגרירויות וקונסוליות
שגרירות ישראל בבייג'ינג
כתובתNo. 17 Tian Ze Lu Chaoyang District 北京朝阳区天泽路 17 号 :
טלפון86-10-85320500 :
פקס86-10-85320555 :
שעות פתיחה :שני-שישי 09:00-12:00 -
אתרhttp://beijing.mfa.gov.il :
אימיילconsular3@beijing.mfa.gov.il :
שירותים :הנפקת דרכון ישראלי עקב אובדן/גניבה; דיווח על אסון; סיוע בעת פציעה ,מחלה; סיוע
לוגיסטי בסידורי העברת נפטר לישראל; סיוע במציאת עורך דין בעת מעצר/מאסר; שירותי קונסוליה
למונגוליה.

הקונסוליה הישראלית בשאנגחאי
כתובת7F New Town Mansion Loushanguan rd. 55, 上海市娄山关路 55 号新虹桥大厦 7 楼 :
טלפון86-21-6124500:
פקס86-21-6124555 :
שעות פתיחה :שני-שישי – 9:30-12:30
אתרhttp://www.isconshanghai.org/web :
אימיילconsulgen-assist@shanghai.mfa.gov.il :
שירותים :הנפקת דרכון ישראלי עקב אובדן/גניבה; דיווח על אסון; סיוע בעת פציעה ,מחלה; סיוע לוגיסטי
בסידורי העברת נפטר לישראל; סיוע במציאת עורך דין בעת מעצר/מאסר.
הקונסוליה הישראלית בהונג-קונג
כתובת701 Room Admiralty Centre Tower II 18 Harcourt Road :
טלפון852-2821-7500 :
פקס852-2865-0220:

שעות פתיחה :שני-שישי 09:30-12:30 -
אתרhttp://hongkong.mfa.gov.il :
אימיילinfo@hongkong.mfa.gov.il :
שירותים :הנפקת דרכון ישראלי עקב אובדן/גניבה; דיווח על אסון; סיוע בעת פציעה ,מחלה; סיוע לוגיסטי
בסידורי העברת נפטר לישראל; סיוע במציאת עורך דין בעת מעצר/מאסר.

הקונסוליה הישראלית בגואנגדז'ואו
כתובת19F Development Center 3 Linjiang Ave. Zhujiang New Town Tianhe District, 广州市 :
天河区珠江新城临江大道 3 号
טלפון86-20-85130500 :
פקס86-20-85130555 :
שעות פתיחה :שני-שישי 9:00-12:00 -
אתרhttp://embassies.gov.il/guangzhou :
אימיילinfo@guangzhou.mfa.gov.il :
שירותים :הנפקת דרכון ישראלי עקב אובדן/גניבה; דיווח על אסון; סיוע בעת פציעה ,מחלה; סיוע לוגיסטי
בסידורי העברת נפטר לישראל; סיוע במציאת עורך דין בעת מעצר/מאסר.

הקונסוליה הישראלית בצ'נגדו
כתובתThe Atrium No.99 Dongda Street Jinjiang District, 东大街 99 号晶融汇 :
טלפון86-28-68719500 :
פקס86-28-68719555 :
שעות פתיחה :שני-שישי 9:30-12:30
אתרhttp://embassies.gov.il/chengdu :
אימיילinfo@chengdu.mfa.gov.il :
שירותים :הנפקת דרכון ישראלי עקב אובדן/גניבה; דיווח על אסון; סיוע בעת פציעה ,מחלה; סיוע לוגיסטי
בסידורי העברת נפטר לישראל; סיוע במציאת עורך דין בעת מעצר/מאסר.

בתי חב"ד
בית חב"ד בייג'ינג
Fang Yuan Xi Lu (next to the south gate of Si De Park), 芳园西路(四得公园南门旁) :כתובת
86-10-910740109 ;86-10-64388802 :טלפון
/ http://www.chabadbeijing.com :אתר
info@chabadbeijing.cn:אימייל
. סעודות שבת וחג בית מדרש ומוזיאון יהודי קטן, מסעדה כשרה:שירותים

בית חב"ד בייג'ינג –סניף דאונטאון
Jian Guo Men Wai Diplomatic Building, Building 3 2F Room 23, 建国门外外交公寓 3 :כתובת
号楼 23 室
86-13-522016427 :טלפון
/http://www.chabadbeijing.com :אתר
info@chabadbeijing.cn :אימייל
. הצעת הנחות במלונות ועוד, סעודות שבת וחג:שירותים

בית חב"ד שאנגחאי
87 South Shuicheng road Shang-Mira Garden Vila #1, 上海市长宁区 水城南路 87 号 美 :כתובת
丽华花园 1 号别墅(延安西路虹桥路之间）
86-21-62780225 :טלפון
http://www.chinajewish.org :אתר
info@chinajewish.org :אימייל
. הצעת הנחות במלונות ועוד, סעודות שבת וחג, תפילות:שירותים

 פודונג- בית חב"ד שאנגחאי
Tomson Riviera Garden, Vila # 69, 2255 Luoshan road, (at the corner of Huamu road) :כתובת
Pudong Shanghai, 罗山路 2255 弄近花木路汤臣湖庭别墅 69 号.
86-21-58782008 :טלפון

פקס86-21-58783689 :
אתרhttp://www.chinajewish.org :
אימיילinfo@jewishpudong.com :
שירותים :בית כנסת ,סעודות שבת וחג ועוד.

בית חב"ד שאנגחאי – מרכז העיר
כתובת233 Wuding Road (near Changhua road), 武定路 233 号近昌化路 :
טלפון86-21-62557770 :
אתרhttp://www.chinajewish.org :
אימיילintownsjc@chinajewish.org :
שירותים :בית כנסת ,סעודות שבת וחג ועוד.

בית חב"ד הונג-קונג – האי הונג קונג
כתובתMacdonnell Road Hoover Court 1st Floor 7-9 :
טלפון852-25239770 :
פקס852-28452772:
אתרhttp://www.chabadhongkong.org :
אימיילinfo@chabadhk.org :
שירותים :תפילות ,סעודות שבת וחג ,הצעת הנחות במלונות ועוד.
בית חב"ד הונג-קונג – קאולון
כתובתHart Avenue on the 2nd Floor Tsim Sha Tsui 11 :
טלפון852-23665770 :
אתרhttp://www.chabadhongkong.org :
אימיילkowloon@chabadhk.org :
שירותים :תפילות ,סעודות שבת וחג ,הצעת הנחות במלונות ועוד.

קונג – לנטאו-בית חב"ד הונג
No. 17 Tian Ze Lu, Chaoyang District, 北京朝阳区天泽路 17 号 :כתובת
852-66223770 :טלפון
http://www.chabadhongkong.org :אתר
rabbi@jewishlantau.com :אימייל
. סעודות שבת וחג ועוד, תפילות:שירותים
בית חב"ד צ'נגדו

China Garden Tongzilin North Road 12, 10- 1- B, 成都市武侯区桐梓林北路 12 号中华 :כתובת
园绣苑 10 栋 1 单元 B 座
86-187-82434429 :טלפון
http://www.chabadchengdu.com :אתר
info@ChabadChengdu.com :אימייל
. סעודות שבת וחג ועוד, הצעת הנחות במלונות:שירותים

בית חב"ד גואנגדז'ואו
31 He ping Lu, overseas village, 广州市环市东路华侨新村和平路 31 号 :כתובת
86-137-10505049 ;86-20-83767070 :טלפון
http://chabadgz.com :אתר
info@chabadgz.org :אימייל
. סעודות שבת וחג ועוד, מסעדה כשרה, בית כנסת:שירותים

)בית חב"ד שנדז'ן – לואוחו (לוהו
Gongdian Nanyuan apartment building 1 2F Bao’an south road luohu district, 深圳市罗 :כתובת
湖区宝安南路供电南苑 1 号 2 楼（万象城对面，从真功夫与阳光医院中间进去）
.86-135-70806048 ;86-186-17000652 :טלפון
http://www.shenzhenjewishcenter.com :אתר
shenzhenjewishcenter@gmail.com :אימייל

. סעודות שבת וחג ועוד, מסעדה כשרה עם משלוחים:שירותים
קואו-בית חב"ד שנדז'ן – שה
B8 Lanyi garden south east Haibin road Shekou Nanshan district, 南山区蛇口老街蓝漪 :כתובת
花园 8B 栋（即蛇口市场傍边）
.86-135-56892441 ;86-755-82070712 :טלפון
http://www.chabadshenzhen.org :אתר
chabadsz@yahoo.com :אימייל
. סעודות שבת וחג ועוד, הצעת הנחות במלונות, ארוחות כשרות:שירותים

)יו-וו (אי-בית חב"ד אי
2nd Floor No. 1-7 Building 23 Yinhai District 1 Yiwu, 义乌市 银海一区 23 幢 1-7 号 2 :כתובת
楼
.86-579-85567094 ;86-158-57917765 :טלפון
http://chabadyiwu.org :אתר
rabbi@chabadyiwu.org :אימייל
. סעודות שבת וחג ועוד, מסעדה כשרה עם משלוחים, בית כנסת:שירותים

מרכזים יהודים נוספים
קהילת בייג'ינג
Capital Club Athletic Center 3rd Floor Ballroom Capital Mansion Xinyuan Nanlu 6 :כתובת
Chaoyang District, 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦旁边的京城俱乐部 3 层
86-10-84862225 :טלפון
http://www.sinogogue.org/ :אתר
info@sinogogue.org :אימייל
. סעודות שבת וחג ופעילויות חברתיות אחרות:שירותים

קהילת שאנגחאי
כתובת :מיקומי האירועים משתנים.
אתרhttp://www.kehilatshanghai.org :
אימיילinfo@kehilatshanghai.org :
שירותים :ארוחות שבת וחג ,הרצאות ,פעילויות חברתיות ועוד.
מוישה האוס  -שאנגחאי
אתרhttp://www.moishehouse.org/houses/shanghai :
אימיילjosh@moishehouse.org ; mhshanghai@gmail.com :
שירותים :ארוחות שבת חילוניות ,הרצאות ,התנדבויות ופעילויות חברתיות אחרות.
שובה ישראל  -הונג קונג
כתובתConnaught Road 61, Central Fortune House, 3rd floor, Central, HK Island :
אתרhttp://www.shuva-israel.com :
אימיילshuvaisrael.tr@gmail.com :
שירותים :אירוח תרמילאים ,בית כנסת ,חנות ומסעדה.

