עניי עירך קודמים
Two Great Organizations - One Great Cause
!!Collectively Combating Neighborhood Poverty

נחל רפאים 36/2
02-995-1111

נחל לכיש 40/7
02-999-1553

Simchat Yechiel sponsors:
Shiurim, children’s programs,
And various Gemachim in the RBS area
לעילוי נשמת

יחיאל שמחה בן משה צבי ניימן

רמת בית שמש א'
רשימת בתי כנסת

מצא את בית הכנסת המבוקש לפי מספרו באיזור המתאים
רב
 #נוסח כתובת
בית כנסת
שן
 12ס דולב 70
אהבה ושמחה
קופרמן
 9א תמנה 2
אהבת ציון
 47א לכיש  33א זכריש
אהבת שלום
פלינטנשטיין
 93ס חבר 5
אוהב ישראל
 45ע איילון  23זעפראני
אוהל יעקב
 72ע אוריה 14
אוהל מרדכי ושרה
 75ע שורק  25רווח
אוהל עמרם ואליהו
עמיאור
 14ע מטע 2
אור ברמה
 58ח שורק  16אבשיד
אור ליובאוויטש
מורסיא
 52ע לכיש 4
אור מאיר
 18א מאור  27סולובייצ'יק
אור שלום
ססמן
 12א דולב 70
ארזי הלבנון
 51א לכיש 28
ארץ הצבי
 21ס מאור  6א שפירא
אש קודש
 56ע שורק  16מוגרבי
אשל אברהם
 73ס שורק  21ב הורוביץ
באסטאן
 37ס לוז  10/1סטבסקי
ביאלה
 2ס דולב  2/2גרוס
ביאלה שטיבל
 71ש אוריה  21יודלביץ
בית אברהם
 85א טבריה  5/2גרזי
בית דוד פילזנא
הוכברג
בית המדרש נחל נחשון  54א נחשון 9
 80א קישון 23
בית התפילה
אקער
 38ס לוז 23
בית מרדכי
בית תפילה יונה אברהם  33א רפאים  34א מלינוביץ
 59א מיכה  19רונס
בן צבי
 42א נועם 9
בני הישיבות
 62א שורק  15רייכמן
בני הישיבות
 70א אוריה  19גולדשטיין
בני תורה
פינקל
 60א משמר 4
ברכת אליהו
 57א שורק 16
ברסלב
 32ע רפאים  34ב לוי
דרכי אבותינו
 90ע עין גדי  37פרז'ון
דרכי תורה
קורנפלד
 34א לוז 2
הגר"א
כהן
 16ע מטע 6
היכל אליהו

 #נוסח כתובת
בית כנסת
 83ע ערוגות 30
היכל יוסף
 74ש שורק 25
זכות אבות
 53א לכיש 3
זכרון מרדכי
 23א רפאים 6
זכרון משה
חב"ד אור צבי ומנוחה  81ח צאילים 4
 7ח דולב 10
חב"ד בדולב
 44א גילה 3
חניכי ישיבות
חניכי ישיבות יוצאי תימן  61תב משמר 5
 43ס גילה 4
חסידים
 84א ערוגות 30
ישועות דוד
 8ס דולב 80
כלל ישראל
 79תש קישון 23
כנסת הגדולה
 78א שו רק 29
לב אליהו
 89א עין גדי 37
לב התורה
 6א קטלב 4
מבקשי השם
 39א נועם 19
מוסדות קול ברמה
 46ע לכיש  33ב
מוצא מים
 87א עין גדי 47/1
מכון לתורה
 20א מאור  6ב
מנורת המאור
 50ע לכיש 28
מעם לועז
 32ע רפאים  34ב
מקדש מאיר
 15ש מטע 6
מרכזי
 17א דולב 33
משאת מרדכי
 11ע דולב  78א
משכן אברהם ומאיר
 86ע עין גדי 47/15
משכן אליהו ומלכה
 25ע ירקון  18א
משכן יוסף וחנה
 92ע חבר 7
משכן משה ואליהו
 77ע שורק 27
משכן רפאל
 91א עין גדי 39
משכן שילה
 24ע ירדן 106
נווה אשר
 4ע קטלב 1
נחלי הרמה
 22ס רפאים  3א
נחלי תפילה
 19א מאור 25
נחלת ישראל יצחק
 10תב תמנה 18
נר תמיד
 40א נועם 19
נתיבות התורה
 95ע ערוגות 11
סוכת דוד
 26ש אל על 1
סן גרדנס
 48ס לכיש 24/8
עטרת ישעי' האלמין
 49ע לכיש 23
עטרת מרדכי
 3ע גיחון 1/1
עטרת שאול
 35א לוז 3
פני שמואל
 94א קישון 10
פרושים
קהילת טוהר לב ברמה  5ש קטלב 1
 82ס צאילים 4
קהל חסידים
 31ע רפאים 27
קול אליהו
 41א נועם 9
רמה אשכנז פרושים
 13ש דולב 43
רמת שלום
 76ס שורק 25
שבט הלוי
 1א דולב 2/1
שבטי ישורון
 55ע שורק 11
שמחת חיים
 88ע עין גדי 36/7
שמחת יצחק וישראל
 36א לוז 3
שערי תפילה

רב
רביב
רוברג
הרטמן
פראו
פערלשטיין
אלשיך
דוידוביץ
יעבץ
מחפוץ
גולדשטיין
מורי
יודלביץ
כהן
כהן
יעקבוביץ
מיירס
גניש
רונס
אדרי
לוי
ממן
שראבני
בגנו
אביטן
כהן
דרייר
וקסמן
רובינשטיין
יפרח
גרוס
עמר
ביטון
קירשנבאום

פרז'ון
ורגון
ואזנר
הבר
חליווה
דמרי
מרגליות

“שיח ברמה”
www.simchatyechiel.org

