גבאים של בתי הכנסת
)2016 'תשרי תשע"ז (אוק
'דואר אל

פלאפון

שם

avnerush6710@gmail.com

050-6278988
054-5727578
054-4882194
052-3325024
052-4295291
052-3114141

abbaox@gmail.com

055-6661213

יוסי בק
שמחה גולדסמית
בנימין עזיז
קובלנץ יעקב
משה לפידות
אבנר שרון
משה סודרי
שלמה אקסנהנדלר
אנדי וינשטיין
אסתר מרגוליס
יאיר שרלו
ג'רמי אמנט
משה באואר
משה מולר
אילנה אלכסנדר
חגית הומינר
אהרון היימן
ראובן ירון
מיכאל דהן
רונן מלאכי
עמי- אבי אוהב
שמעון סיאני
נחלת אופיר
ישי מררי
שלום סרמוניטה
ינוקא יצחק

yosbeck@gmail.com
rimonshul@gmail.com
benjie@bezeqint.net
coblentz@bezeqint.net
maishlap@netvision.net.il

esther.shizgal.margolis@gmail.com
tlcyairs@zahav.net.il
jbament1@gmail.com
mosheb@matrix.co.il

050-5466298
054-5422613
052-3402438

mushimo@education.gov.il
ealex711@gmail.com
hagit.huminer@googlemail.com

052-8873985
052-8625442

aaron.lists@gmail.com
irdavid@zahav.net.il
mikidan6@gmail.com

052-6661122
050-3977784

aviohevami@gmail.com
shimons@yedidim.org.il

054-7717081

nahalatophir@gmail.com
yishay-m@012.net.il
ssermo@gmail.com
isaak1960@gmail.com

050-5795574
052-8902617
054-3331514

בית כנסת

#

רימון מרכזי

1

רב תכליתי
מגן אברהם

2
3

ספרדי ירושלמי רימון

4

מנין המעיין
שירת שלמה

5
6

לב אפרת
תאנה – מזרח
"בית אהרון" גפן מרכזי

7
8
9

 הגפן – ספרדי10
" "משכן יאיר11

 נחלת אופיר12

 אוהל שמעון ואסתר13

לביא יצחק ז'אק

ohel.shimon@gmail.com
jacqueslabi@gmail.com
yehudaett@gmail.com
rrosenstarkoeg@gmail.com

054-7204005
054-4897577

יהודה אטינגר
ראובן רוזנשטרק

 תפארת אבות14

15
16
17
18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

אליהו עבאדי
בית חב"ד
כהן אבי
מרכזי בדקל ב'
שלמה דותן
גני אפרת  -משכן בניה
שמואל לנדאו
ברכה ושלום (דקל מערב) רוברט מלמד
בארי פרקש
קווין פרל
אשומרת אברהם
אילנה וולהוז
דני מינצר
נעם קופמן
ישראל אזולאי
אור חביב
יחיאל פישמן
זית רענן  -זית
יוני בן דויד
ניצן כהן
דרור דוד
"אורות הזית"ספרדי
ירושלמי
מאיר אליפור
איירה האוזר
בנה ביתך בזית
דוד פינק
משה בניטה
קול ברמה
שראל בן צבי
משכן צפורה
יוני
לימור ריסקין
זמר הזית
רונן כץ
מוטי ביר
מנורת המאור
יוסי גרשינסקי
יוני ג
נוסח תימן[
אבשלום מעוז
אבי שמל
שירת דוד
יודי רייניץ
צבי מייזל
אורות חהודה
נועם שפירו
אור איתן
יאיר סינגר
דגן
בית מדרש לנשים

abadi18@walla.co.il

050-5393204
050-5669903
052-6071833

052-3471658
052-8934261
052-5662293
054-5993267
052-2600413
052-4800188
054-7387582
052-3229455
052-4200991
052-2677177
052-4448948

dekelshul@gmail.com
shlomo.dotan@gmail.com
landauys@gmail.com

kevinpearl@outlook.com
elana100@gmail.com
min_book@bezeqint.net
noamko1@walla.co.il
yfishman@gmail.com
yoni@zomet.org
nitsancohen@gmail.com
Orot.hazayit@gmail.com
elipur@013net.net
limjts@netvision.net.il
ktefrat@gmail.com

052-3993382
050-6238305
054-6208930
052 5118404
050-7607538
050-7669956
050-8755339
052-3115890
050-3095621
058-4235320

moshe_benita@bezeqint.net

sarelbt@gmail.com
fainsilber@yahoo.com
limoriskin@gmail.com
ro_katz@walla.com
motibier@gmail.com
yosiger@gmail.com

avischmell@gmail.com
Shiratd@gmail.com

052-2554176
052-4678417
052-4531641

hmaisel@gmail.com
noam.shapiro@gmail.com
yairs120@gmail.com
office@wbm.org.il

