תשע"ו

בס"ד
רשימת בתי כנסת בגבעת שמואל
.1

בית הכנסת
אהבת אחים ספרדי

רחוב
נימרובר 2

שם הגבאי
שעיו יצחק
שמש הרצל

טלפון
052-5939555
 5323706חנות
052-7102035
שמש אבא

.2

אהבה ואחווה ספרדי

פרץ 19

שוקרון שמעון

052-6114691

.3

אור-ישראל ספרדי

הנשיא 6

ביטון רחמים

052-7607868

.4

בית – אל ספרדי

הנשיא 12

חלואני יצחק

052-6881231
9192925עבודה

.5

שלום ורעות ספרדי

פרדס רוזנבלום 1

צנעני מיכאל

0509222241

.6

שבת אחים ספרדי

פרדס רוזנבלום
38

קלפה מורדי
שלמה מלאכי
אבי טויטו
ביתן שלמה
טויטו שאול יוסף
חיים

052-4205861
050-5556323
050-2059303

.7

משכן שלמה ויוסף
ספרדי
הריף  -ספרדי
נוסח מרוקאי

ביאליק 61

יצחק עדי

הרצל (2ליד
המשמר האזרחי)

דוד חזות

.10

שפתי רננות -ספרדי
נוסח טוניס לוב
נתיבי אמת -ספרדי
מעל הזמן -ספרדי
אוהל יצחק ואסתר
ספרדי -נוסח מרוקאי
רינת ישראל -ספרדי

גן ליטוף לטף
רמב"ם 17
הרימון
הנשיא 10
זבולון המר 4

ציון וצורי
אלי סהר
מאיר עמר
בכר אברהם
שלום אזרד

5322623
055-6601422
5322641050-8501409
נוסח מרוקאי
052-5360058
052-5724197
050-4185044
052-2552158

שמחה הולצברג

ניסים מחלב

052-6441751

Nissim.zion@gmail.com
אתר אינטרנט

.15

"אברהם יגל" -ספרדי

נעמי שמר 1

זילכה אליהו

0506292193

.16

רינת הדר אשכנזי
(נצר אחרון)

סמטת משה דיין 5

אורי ויסבורד
שרגא לפידס

050-6885667
052-3258181

eliz@soreq.co.il
avraham.yagel@gmail.com
Uri1234@gmail.com
Shragala@015.net.il

.17

בית מתתיהו -אשכנזי

העבודה 1

בני ברם
ארהלה קיטאי
יוני לוי יצחק
בנצי סבר
מוטי שטיין
יצחק איינהורן

0523270259
0522789228
0522226694
0545631477
0542046922
0507664756

בית מתתיהו beitmatit@gmail.com

.18

היכל יהודה -אשכנזי

שד' העצמאות

דור שמואל
מיכה שחרור
שמעון אילן

0506-209914
052-6017250
054-8008816

dand1@015.net.il
ilanshn@013net.net

.19

המרכזי -אשכנזי

בר-אילן 21

אבי פרלמוטר,
אלחנן לנגה,
שמוליק מרקוביץ,
מאיר וינקלר
ודניאל ברקוב

.9

.11
.12
.13
.14

בני הרשקוביץ

אתרי אינטרנט ומיילים

 sites.google.comאתר אינטרנט
mordi@aspen.co.il

hazoutd@gmail.com

amuta.siftey.renanot@gmail.com
EliS@IsraelHayom.co.il

 merkazi.tripod.comאתר אינטרנט
hershkow@netvision.net.il

.20

קרליבך "לכו נרננה"-
אשכנזי

ביאליק 61

ד"ר קפלן ברוך

5323051

bk@012.net.i

.21
.22

רמת-אילן-אשכנז
תפארת ישראל-אשכנז
חב"ד

רחבת אילן 2
שד' הגיבורים 5

חיים הופמן
שבתאי פישר

050-2272227
054-6608770

chaim.h@012.net.il
 Givatshmuel.orgאתר אינטרנט
shabtayfisher@gmail.com

.23

מנין צעירי הגבעה-
אשכנז

הנשיא 57

יוסי מושקוביץ
נפתלי קליין
חיים מאירוביץ
אבנר פינקלשטיין

052-8858330
052-3694104

דואר אלקטרוני משותף גבאים

.24

שירה חדשה-אשכנז

רח' בר אילן
ביה"ס חטיבה
בוגרת

אבנר הרטוב

5323507
054-5597102
052-8984792

d_lif@walla.com

.25

נווה שמואל|/זכור
לאברהם-אשכנז

זבולון המר 4

אבי מו משה ווסרמן
סקוביץ'
בני ליבוביץ'
צפריר גוטמן
ירון קנובל

0507337055
0524848755
0525286321
0523651392
0545434502

moskovitz.a@gmail.com
mlvasser@gmail.com
benny.leibovitch@gmail.com
,zafrir.gutman@hp.com
zafrofra@walla.co.il
yaronk44@gmail.com

.26

נאוה תהילה-אשכנז

הרימון

פרידר ישראל
ארז פרבר

.27

היכל רחמים-אשכנז

שי עגנון 6
אחראי
אולם אירועים

.28

קהילת אהבת ישראל-
אשכנז
"צעירי הדר"-אשכנז
אהבת איתן -אשכנז

לוי אשכול 15/17

.31

היכל זרח -אשכנז

.32

עוז והדר -אשכנז

.33

קהילת צעירים בגבעת
שמואל -אשכנז

דוד ליפשיץ

-

gabaim@hotmail.com

vaad@geva4u.com

hakehila.shelano@gmail.com
המייל של בית הכנסת

ifrieder@gmail.com
erez@maanit.co.il

נתנאל
סלומיאנסקי

netanel@topaudio.co.il

-://shtiblach.co.il/phsאתר

אלי סהר

.29
.30

שמחה הולצברג
לוי אשכול

ביאליק  53בי"ס
זבולון
במכינה
ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי
במכינה

משה טוויל
יוסי גרין
שועלי יהושע,
פינקלר דוד,
פלג מאיר,
מיקנובסקי יעקב,
ויטמן צבי ,
שימל משה,
גלפרין מרון
רז שרייבר
אברהם
גיל סובול
אברמוביץ יעקב
ברם נועם
קטן יוסף

050-2080049
050-7696402

re.moshe@gmail.com

050-6461941
054-4939354
050-4044370
0544900688
050-7476952
5325782

אחראי על חדר האוכל
razshr@gmail.com

שמואל יוגריז
שמאי שאול
יוסי דרוק

054-7696743
052-4886099
054-4973511
052-5661666

אריאל לבנון -

05292732480

Sobgil69@gmail.com
Ahavat.aitan2012@.gmail.com

muliky@walla.com
rinat.hadar.givat.shmuel@gmail.com
0525661666@walla.com
minyanbagiva@gmail.com
greenbloom@gmail.com

