
 

  

 טלפון ליצירת קשר  מפעיל/ה  תחום הגמ"ח 

 052-4556582 לאה להב  גמ"ח אוכל לתינוקות 

 09-7921376 מש' סון  גמ"ח לברגי משקפיים 

 052-5952811 משפחת שעיו  גמ"ח כיסאות לרכב 

 055-8849053 אבישג גליק  גמ"ח כירה חשמלית 

 050-8761960 יאיר מרדכי   גמ"ח כלי עבודה 

 09-7928498 נאוה גרובס  גמ"ח כלים ודקורציה ע"ש סגן ישי שכטר 

   050-7282158 - מש' יצחקי  גמ"ח משמחים למען שמו באהבה

 09-7921622 משפחת גורקביץ  גמ"ח כספי ע"ש יהושוע השל גורקביץ 

 09-7921292 אמנון וייס  הלוואות לטווח קצר  -גמ"ח כספי ע"ש מאיר ולאה וויס

   שמעון פרוייליך  קרן יואל לעזרה הדדית קדומים

 052-2228634 משפחת אלדד  גמ"ח מוצצים 

 09-7921823 שי ונורית יצחקי  גמ"ח "משלוח מנות" 

 050-2484855 אילת שוורץ  גמ"ח ש"י 

 09-7928298 מש' ברלין  גמ"ח השאלת משחקים ע"ש צורית שרעבי ז"ל  

 054-7465555 יצחק ביטון  גמ"ח ספרי בישול 

 09-7921823 שי ונורית יצחקי  גמ"ח לעריסות "אור לאביחי"  

 054-7465555 יצחק ביטון  גמ"ח פלאפונים 

 09-7928385 שורץ אברהם ודבורה גמ"ח פלטות שבת ע"ש חיה בת אהרון ז"ל  

 052-6376868 הילה גיטמן  גמ"ח תרופות פוריות 

 052-5579451 ניני חלפון  גמ"ח תרופות קול צופייך 

 09-7928422 חיים זייד  גמ"ח תרופות קדומים 

 055-2272761 צנעה לוי  גמ"ח תרופות גבעת רש"י 

 09-7921424 פרלמן  מרכז אריה  -גמ"ח מכישירים רפואיים ע"ש אברהם ושרה

 052-8338605 משה טייכלר  יד שרה 

 050-2236875 שפי רודה  סבתא שושנה  -גמ"ח תרופות

 052-848-0515 שלי כרמי  גמ"ח פלטות 

 054-8103031 שלומית פרלמן  ח כיסאות לאירועים גמ"

 054-5454574 רננה אברהם  גמ"ח שמלות כלה   -אשת חיל 

 09-7921574 מש' הרשקוביץ  גמ"ח חתונה 

 09-7928357 מש' וסרטייל  גמ"ח מפות 

 09-7921819 משפחת דביר  כרית לברית מילה 

 09-7921823 מש' יצחקי  סט מהודר לברית מילה 

 09-7928368 מש' יומה  כרית לברית ע"ש שילת ז"ל 

 054-2200612  מיכל כהן  גמ"ח שמלות בת מצווה 

 054-7766356 אורלי אופיר  גמ"ח תחפושות 

 050-233-0081 אסתי מקייס  גמ"ח שמחי בי 

 09-7921424 מש' פרלמן  גמ"ח תפילין 

 09-7928498 מש' גרובס  גמ"ח תפילין 

 054-4344451 מש' בן הרוש  גמ"ח תפילין 

 shilkdumim@gmail.com  מלכה ברט  שב תושירות ייעוץ ל -שי"ל

 058-4334082 רחלי עזרא  גמ"ח מוצרי אלוורה 

 052-6225964  יודפת שילת  גמ"ח ברכת אסתר 

 052-4624366 רננה אברהם  גמ"ח ציוד לטיולים 

 054-5929834 דבורה ונפתלי סינואני  גמ"ח ע"ד מרגלית סינוואני צדוק 

 "חים בקדומיםרשימת גמ

 0546269844 -מחפשים התנדבות? זקוקים למתנדב? רוני


