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 ה' אדר ב תשע"ו 
 2016מרץ  15 

2016-0041-542 
 השר ברכת

 ,נכבדי

את תחושת  ,ולו במעטבאמצעותו אנו מבקשים להפיג,  - מבצע "כולנו מסובין"מקיים את משרד הרווחה והשירותים החברתיים אנו נכנסים לעשור השני שבו 

 ים. ותיק יםאזרח יםהבדידות עמה מתמודד

מברך על הפרויקט החשוב הזה אני מעשה טוב למען האחר, קל וחומר כשמדובר בעשייה למען אבני היסוד של החברה הישראלית.  הדבר הגדול ביותר הוא לעשות

 .חברתיתהסולידריות ההדדית וההערבות קידש את ערך מאז ומתמיד כעם היהודי, ש וורואה בו ביטוי למחויבותנ

 "כאיש אחד בלב אחד".ונהיה תלך ותגדל רוח ההתנדבות בקרבנו תקווה כי אני 

אורך השנה אשר במסירות רבה פועלים ל, תכל עובדי המשרד העוסקים בתחום ההתנדבוול' לעובדי אגף 'שירות לאזרחים וותיקיםלהודות זו אני מבקש הזדמנות ב

עמותות ה יגודא - י האבות, לארגון א.ב.א, ל"הלב"צעירי אגודת חב"ד, לבתלרווחתם של האזרחים הוותיקים בישראל. כמו כן, ברצוני לומר תודה לשותפינו לדרך, ל

 שניאותו לקחת חלק במבצע זה. נוספיםועוד מאות גופים , ישראלב זקןל

 

,ג פסח כשר ושמחבברכת ח  

 
כץ חיים כ"ח  

 שר הרווחה והשירותים החברתיים
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 האגף למשאבי קהילה

התנדבותתחום   

 
 

 חברתיים ואישיים האגף לשירותים
אזרחים וותיקיםהשירות ל  

 ברכת המנהלים
 
 

אוכלוסייה זו, שהרצון שלנו  ומעלה, כאשר קצב גידול האוכלוסייה המבוגרת כפול מקצב הגידול של כלל האוכלוסייה. 65מאוכלוסיית המדינה הינה בת  10% -במדינת ישראל כיום 
מחבריה  19%-מחבריה מצביעים על דכאון ועוני לעת זקנה ו 50%-לכבדה מוטמע בתרבות הישראלית ובשפה העברית, איבדה בשנים האחרונות את הרגשת הערכה של החברה, כש

 מצביעים על בדידות וחוסר עורף משפחתי. 

שיתוף של תחום התנדבות והשירות לאזרחים וותיקים במשרד הרווחה והשירותים חברתיים, ומטרתו לחבר בין משפחות וסדרים פרויקט "כולנו מסובין" הינו פרויקט, שהוא פרי 
ם תנת כבוד לפרטיה המבוגריציבורים, אשר מעוניינים לארח אזרחים וותיקים חסרי עורף משפחתי, שמעוניינים לכבד את המשפחות בנוכחותם. יחד נוכיח שבישראל הקהילה נו

 ולא נשאיר אפילו בודד אחד בחג זה.

מתווה  ותיקים לאזרחים השירות. הוותיקים האזרחים של לרווחתם השנה כל לאורך פועלים התנדבות ותחום ותיקים לאזרחים השירות. זה במבצע מסתכמת לא עבודתנו אך
האזרח  השארת את המקדמת תפיסה הובלת תוך, במוסדות והן בקהילה הן, ותיקים לאזרחים שירותים על ומפקח מקדם, מתכנן וכן, ומשפחתו הוותיק באזרח טיפול מדיניות
 . שלו התפקוד שלבי בכל, ובקהילה בביתו הוותיק

די אזרחים י-תיים המובלים עלתחום התנדבות רואה באזרחים הוותיקים משאב כוח עיקרי בקהילה עם ניסיון חיים רחב שיכול להוביל לשינוי חברתי באמצעות פרויקטים התנדבו
מענה לצרכי אוכלוסיית וותיקים והמתאימים לרמתם המקצועית. כמו כן, פועל התחום בשיתוף גורמים רבים במערך הציבורי ובחברה האזרחית להבנות פרויקטים הנותנים 

 האזרחים הוותיקים, דוגמת: מיצוי זכויות והבניית מערך ההתנדבות למען הפגת בדידות לניצולי שואה. 

   ומצליח רב ובעמל בדבקות, שליחות בתחושת עבודתו עושה אשר, איבגי אברהם, וותיקים אזרחים התנדבות בכיר מרכז של הרבה הפעילות בזכות לפועל יוצא זה רךמבו מבצע
 .תודה לו להוקיר ברצוננו כך על. גופים מתנדבים ומשפחות, אשר מוכנות לארח ולחגוג עם האזרחים הוותיקים בקהילתם לגייס שנה אחר שנה

 
 בברכת חג אביב שמח,

 

  
 

,יהונתן שוורצמן  

 מנהל תחום התנדבות

,גלית מבורך  

  ותיקים מנהלת השירות לאזרחים



 בס"ד

   

 תחום התנדבות , משרד הרווחה והשירותים החברתיים,אזרח הותיקבתחום ה התנדבות, מרכז בכיר אברהם איבגי
 050 -6223326, נייד 02-5085440 טל:  91012מגדלי הבירה, ירושלים, מיקוד:  39. רח' ירמיהו 1260ת.ד 

 www.molsa.gov.il אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים:  avrahamei@molsa.gov.il מייל:
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 האגף למשאבי קהילה

תנדבותהתחום   

 ו"עתש "כולנו מסובין"מבצע 

 

 
 

 חברתיים ואישיים האגף לשירותים
אזרחים וותיקיםהשירות ל  

 העורך דבר

 "כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח".
 

ח אזרחים מילים אלו מהוות מוטיב חשוב ומרכזי בהגדה של פסח והן מקבלות משנה תוקף לנוכח ההיענות המרשימה של גופים רבים להצטרף למשימה של אירו
 ולנו מסובין" תשע"ו.ותיקים לליל הסדר במסגרת המבצע "כ

 

זו,  ברוכה בפעילות חלק הלוקחים הגופים היקף -מרשים, מחד  באופן התרחבהוא במבט לאחור ניתן לומר בסיפוק, כי מזה למעלה מעשור אנו מקיימים את מבצע "כולנו מסובין". 
 .המבוגרת להתארח בסדרים ציבוריים ההאוכלוסייחלה פתיחות בקרב  -מאידך דבר שהגדיל באופן משמעותי את מבחר מקומות האירוח, המוצע לציבור האזרחים הוותיקים, ו

 ועוד. מקומיות וולונטריות, רשויות חב"ד, עמותות ציבור, ארגונים, בתי מוסדות משתתפים במבצע
 מבצע.ב המעורבים הגופים לכל האירוח בליל הסדר, המוגשת מקומות על מידע חוברת הפסח חג לקראת משרדנו מנפיק שנה מדי
 .ביתו בקרבת אירוח מקום למצוא אזרח ותיק לכל רבים, על מנת לאפשר אירוח באיתור מקומות ומאומצת מרוכזת עבודה לציין, שנעשתה עלי

 בחוברת. ההערות עמודתב לינה, כמצוין גם מציעים המארחים בהם מקרים אותם , למעט 2016באפריל  22י"ד בניסן  תשע"ו,  –, דהיינו בלבד הסדר ליל לארוחת הוא האירוח
 לארגן מוכנים המארחת המסגרת או המתארח את המשבץ הגוף בהם מקרים אותם למעט ,המתאם הגוף על או המתארח יהיה באחריות ובחזרה, האירוח למקום המתארחים ליווי

 ההערות. בעמודת ליווי, כמצוין גם
 הגוף הצורך. על במידת אמבולנס ותשלום תרופתי טיפול רפואיים, אבחנות, רגישויות, באישורים אותם יידלמתארחים, לצ לביטוח תנאים: לדאוג מספר על כן, יש להקפיד כמו

 .המתארח של ערך חפצי או כסף על אחראי המארח המוסד כי אין ,המתאם לדעת
  .חרדי/דתי בפסח, מנטליות, רקע עדות מנהגי :כגוןהשונות,  האירוח במסגרות האזרחים הוותיקים של השיבוץ להצלחת חיוניים מרכיבים כמה על הדעת את לתת יש

 .בית של תחושה לאורח להעניק יקל ולמארחים בנוח, המתארח ירגיש היא, שציבור הוותיקים שאיפתנו
 חוסכים לא האירוח, אשר במבצע פיםהמשתת הגופים אותם לכל כוח יישר הרבה מגיע נראה לי בעליל, כי כדי לארגן אירוח לליל הסדר, דרושה הכנה רבה, כח אדם והשקעה. ודאי

 .הפסח כהלכה סדרי את לארגן יכולתם כמיטב מאמץ, ועושים שום
  .שואה, בתי אבות ועמותות וניצולי עולים משרד הקליטה, ארגוני  -זה נאצל למבצע השותפים לכל נתונים והערכתנו תודתנו

חב"ד, בעשיית חסד ובעזרה לזולת לקהילה הרחבה, לרבות ציבור האזרחים הוותיקים, במהלך השנה, לקראת כאן המקום להעלות על נס את מעורבותם ותרומתם של צעירי אגודת 
 חגי ישראל בכלל ובמציאת פתרונות אירוח בליל הסדר בפרט.

 , הכוללת את הנזקקים והחלשים שבינינו.יחד בערבות הדדית כולנו, המחייבת אותנו להיות כולנו מסובין". הדגש הוא על המילה כולנואסיים בנאמר בהגדה "הלילה הזה 
 

 ושמח כשר פסח חג בברכת
 איבגי אברהם

 מרכז בכיר התנדבות 
בתחום האזרח הוותיק

mailto:avrahamei@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/
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 מוקדי סיוע
 "פרמס, ולהשאיר שם *3656כל שעל המארחים והמתארחים לעשות הוא לחייג , תיווך בין מארחים למתארחים. "כולם בסדר" - ארגון "מאיר פנים 

 .ואנו נתקשר אליהם ונציע להם את האפשרויות שיש באיזור מגוריהםועיר  פוןטל

  

 

 
 

 
 

 

 קו לניצולי שואה
:ובני משפחותיהם  

1-800-24-1201  
.4שלוחה  1201או   

 
 

 
כל המידע למשפחה המטפלת בזקן  –אשל' -מרכז מידע 'רעות

 www.reutheshel.org.il או באינטרנט 204-700-700-1  'בטל
 

המשרד לאזרחים ותיקים מוקד פניות הציבור ומיצוי זכויות אזרחים 

 )שיחת חינם(8840* טל: ותיקים וניצולי שואה 

o.gov.ilinfogimlaim@pm 
מקבל פניות ומטפל בהן בנושא מיצוי זכויות גמלאים וניצולי שואה בישראל. 

 השירות ללא תשלוםמסייע  ומלווה במיצוי הזכויות עד לסיום התהליך 
 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 
שירות הייעוץ לקשיש בביטוח  הלאומי מפעיל לרשותכם 

 תשלום לקבלת מידע  מרכז תמיכה ומידע טלפוני ארצי ללא
 בנושאים הבאים:

 מידע על זכויות ושירותים בקהילה * כויות בביטוח לאומיזמיצוי *
 .תמיכה אישית ואוזן קשבת *ייעוץ בנושאים רלוונטים לאדם המבוגר  *

 

 02-6709857* או 9696טלפונים: 
 03-6751782פקס: 

 
 

 גם לאנשים חזקים
.יש רגעים חלשים  

.במצוקהסיוע רגשי לכל אדם   

.מכל טלפון בכל שעה 1201  
 
: 

1-800-24-1201  
4שלוחה  1201או   

http://www.reutheshel.org.il/
mailto:(שיחת%20חינם)%20infogimlaim@pmo.gov.il
mailto:(שיחת%20חינם)%20infogimlaim@pmo.gov.il
mailto:(שיחת%20חינם)%20infogimlaim@pmo.gov.il
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 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: , אברהם איבגי
 http://www.molsa.gov.il :אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

 

 מחוז באר שבע והדרום

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום אופי הפעילות
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 אופקים
 האגודה למען הזקן אופקים

 בית אבות משכנות אופק
 סדר פסח

 
 'א 25רח' קדש 

 אופקים

 ליזה פרץ
08-9963344 
08-9963320 

betavotm@walla.co.il 
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 לארוחת ליל הסדר בלבד
 18.00הארוחה תתקיים בשעה 

בערב. ישנה אפשרות לקחת 
 ארוחה ב"חמגשית" הביתה.

 תיאום מראש

 אופקים
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
 מזון לעריכת 

 סדר פסח
 ברחבי אופקים

 הרב דוד ברזילאי
054-6907936 
08-9941778 

herzll@netvision.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

סיוע במציאת פתרונות אירוח 
 לליל הסדר. 

לאותם כמו כן הספקת מוצרי מזון 
מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 

 זקנים לליל הסדר.

 אופקים
 משרד הקליטה

 אופקיםסניף 

פתרונות  מציאת
 אירוח 

 לעולים חדשים 
 לליל הסדר

 אופקיםברחבי 

 יגאל בניוק
08-9961284  

050-6214897 
igalb@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 מידע  קייםברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 .בלבד מבוגריםעולים חדשים 

 אופקים
 צעירי אגודת חב"ד

 ד אופקים”בית חב

 סדר פסח ציבורי
 לדוברי רוסית

 כהלכתו
 

 הרב מנחם סגל
08-9926034 
054-8144770 

Fm7700@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 האירוח.נא להגיע רגלי למקום 
 תיאום מראש

 אילת
 האגודה למען הזקן

בבסיס חיל הים  ציבורי פסח סדר
 באילת

 צביה משה 
08-6374064 

agouda@013.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
+ לחיל 60הסעה הלוך ממועדון 

הים והסעה חזור מבסיס חיל 
 זור בתחנות אגד בעיר.פי ,הים

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:betavotm@walla.co.il
mailto:betavotm@walla.co.il
mailto:igalb@moia.gov.il
mailto:igalb@moia.gov.il
mailto:Fm7700@gmail.com
mailto:Fm7700@gmail.com
mailto:agouda@013.net
mailto:agouda@013.net
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום אופי הפעילות
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 אילת
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 ברחבי אילת אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע על מסגרות
 ומשפחות מארחות.
 יש להפנות אליהם 

 ידיש בלבד.ימתארחים דוברי 

 אילת
 משרד הקליטה

 סניף אילת

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 
חדשים לליל 

 הסדר

 ברחבי אילת

 סבטלנה קופרשמידט
08-6372367 
050-6214889 

svetlanak@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.
 יש להפנות אליהם 

 עולים חדשים זקנים בלבד.

 אילת
 צעירי אגודת חב"ד

 אילת בית חב"ד

שלושה סדרי פסח  
ציבוריים בשפות 
רוסית, ספרדית 

 ועברית
 כהלכתו

 בית חב"ד, 
 , 6רח' רודד 

 שכונת הדקל

 הרב מנחם קליין
08-6372488 
052-2887495 

chabadeilat@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 באר שבע
 אגף הרווחה המחלקה

 לקשיש עיריית באר שבע

מציאת פתרונות 
 ברחבי באר שבע אירוח לליל הסדר

 מתנדבים  אפרת אבני רכזת
 052-4094488 

 )עם מענה קולי( 08-6205149
efrata@br7.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.

 באר שבע
 בית אבות עירוני

 באר שבע
 

 פסח סדר
 
 וברח

 20דוד המלך 

 אם הבית -יהודית
052-2888242  
08-6474500 

bab@bezeqint.net 

10 
 רוחת ליל הסדר בלבד.לא

 תיאום מראש

 באר שבע
 בית אבות ג.ג בית חם

בבית אבות בית  סדר פסח
 5חם רח' שרה 

 ילנה
052-3735025 
08-6274131 

Lena_lipa@walla.com 

2 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:svetlanak@moia.gov.il
mailto:svetlanak@moia.gov.il
mailto:chabadeilat@walla.com
mailto:chabadeilat@walla.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום אופי הפעילות
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 באר שבע
 דיור מוגן בית יונה

 מבוגרת הלאוכלוסייבית 

 סדר פסח
 

 ובברח
 2יעקב דורי 

 המזכירה -נהח
08-6407444 
08-6407475 
a@beityona.co.il-hana 

4 
 ליל הסדר, תלארוח

 לא כולל לינה.
 תיאום מראש

 באר שבע
 חברת מטב

 מרכז יום לזקן "השלום"
 

 15רח' השלום  הלדוגמ סדר פסח

   רויטל סגרון יעקב
 2שלוחה  08-6209439

revitals@matav.org.il 
10 

 חד יתקיים בא הסדר פסח לדוגמ
 הימים הסמוכים לליל הסדר.

 תיאום מראש

 באר שבע
 מרכז סיעודי איתנים

 סדר פסח
 
 ובברח

 א' 3העלייה  

 מנהל -אבישי בן יעקב 
08-6199770 

eitanim3@inter.net.il 
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 באר שבע
 מרכז תורני קהילתי
 "טוב להודות לה'"

סדר פסח ציבורי 
 בשפה הספרדית

 כהלכתו

 
בבית כנסת 

אוהל רחל. רחוב 
האיילה פינת 
 משעול גירית

 (11-)מקלט א

 הרב ישראל וורצמן
050-3553376 

in110306@gmail.comW 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 האירוח מותנה בתשלום. 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח. 
 תיאום מראש

 באר שבע
 משרד הקליטה
 מרחב באר שבע

מציאת פתרונות 
 אירוח 

  חדשים לעולים
 לליל הסדר

 ברחבי באר שבע

 נטלי גרנד
1-599-500-921 
050-6214508 

natalig@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.
 יש להפנות אליהם 

 עולים חדשים זקנים בלבד.

 באר שבע
 צעירי אגודת חב"ד 

 שכונות ה' , יא' ועשן בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 סדראירוח לליל ה

 , שכונות ה'
 יא' ועשן 

www.beer7.org  
 

 הרב אברהם כהן
08-6422939 
054-2377091 

b@actcom.net.il-chabad 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 סגרות ומשפחות מארחותעל מ

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/Win110306@gmail.com
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/Win110306@gmail.com
mailto:natalig@moia.gov.il
mailto:natalig@moia.gov.il
http://www.beer7.org/
http://www.beer7.org/
mailto:chabad-b@actcom.net.il
mailto:chabad-b@actcom.net.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום אופי הפעילות
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 באר שבע
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד המרכזי

סדרי פסח 
ציבוריים בשפות: 

 עברית ורוסית
 כהלכתו

במספר מוקדים 
 בעיר

www.beer7.org  

 הרב זלמן גורליק
08-6233197 

Chabadbr7@chabad.org.il 

תאם לצרכים בה
 ולאפשרויות

 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 סמליים.דמי רישום 
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש
 

 באר שבע
 צעירי אגודת חב"ד

 "נווה זאב"שכונת  בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 כהלכתו

 
שכונת ברחבי 

 "נווה זאב"
www.beer7.org 

 
 

 הרב ניצן חלק
08-6437259 
052-6777701 

P0526777701@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 באר שבע
 צעירי אגודת חב"ד

 וי""נווה נשכונת  בית חב"ד
 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 כהלכתו

 
 שכונתברחבי 

 "נווה נוי"
www.beer7.org 

 
 

 הרב שמואל נחימובסקי
052-4502770 

Ravshmuel.n@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 מארחות. על מסגרות ומשפחות

 דימונה
 האגודה למען הקשיש

 בית אבות שירלי
 

 סדר פסח

 
  וברח

 ,2סאלי  באבא
 דימונה

 יעל יריחובר עו"ס 
08-6558777/8 
avot@012.net.il-Bet 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 דימונה
  ה עירייתמחלקת הקליט

 דימונה וארגון מאיר פנים 
 

 סדר פסח ציבורי
 אולם 

 "מאיר פנים"
 1רחוב המכבים 

  מר אסים שמינוב

053-5330416 
ellklita@walla.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
http://www.beer7.org/
http://www.beer7.org/
http://www.beer7.org/
http://www.beer7.org/
mailto:P0526777701@gmail.com
mailto:P0526777701@gmail.com
http://www.beer7.org/
http://www.beer7.org/
mailto:Bet-avot@012.net.il
mailto:Bet-avot@012.net.il
mailto:ellklita@walla.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום אופי הפעילות
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 דימונה
 משרד הקליטה

 דימונהסניף 

 מציאת פתרונות
 אירוח  

לעולים חדשים 
 לליל הסדר

 ברחבי דימונה

 נטלי גרנד
08-6563888 
050-6214508 

natalig@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.
 יש  להפנות אליהם 

 ם זקנים בלבד.עולים חדשי

 דימונה
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד דימונה

מציאת פתרונות 
 ברחבי דימונה אירוח לליל הסדר

 הרב ישראל גליס
054-7770580 

chabaddimona@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ת מארחות.על מסגרות ומשפחו

 הערבה התיכונה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ספיר

 ציבורי פסח סדר
 כהלכתו

 ברחבת 
בית הכנסת 
 ספיר בערבה

 לויב וחני הרב משה
054-5458770 
08-6582433 

bloyarava@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אשקלון חוף
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ישוב קהילתי ניצן

 ציבורי פסח סדר
 כהלכתו

 
 29ברח' יהודה 

 מנהל - יגאל קירשנזפטהרב 
08-6847210 
054-5684694 

chabad@chabadgushkatif.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ד.לארוחת ליל הסדר בלב
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 ירוחם
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד ירוחם

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

בבית חב"ד 
 שכונת 

 נאות הדר, 
 רח' אשר סנקר

 הרב חיים וולף
054-7770785 
08-6580301 

chabad_yerucham@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .ש"ח לאורח 10דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 להבים
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד להבים

מציאת פתרונות 
 ברחבי להבים אירוח לליל הסדר

 הרב נפתלי מרינובסקי
08-6517637 
050-2041017 

nmarinovsky@gmail.com 

התאם לצרכים ב
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:natalig@moia.gov.il
mailto:natalig@moia.gov.il
mailto:chabaddimona@walla.co.il
mailto:chabaddimona@walla.co.il
mailto:chabad@chabadgushkatif.com
mailto:chabad@chabadgushkatif.com
mailto:chabad_yerucham@walla.com
mailto:chabad_yerucham@walla.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום אופי הפעילות
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 מיתר
 צעירי אגודת חב"ד

 מיתר בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 בבית חב"ד כהלכתו

 שניאור זלמן קורץהרב 
08-6513244 
054-5391770 

chabadmeitar@walla.co.il 

ם לצרכים בהתא
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמלים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 

 מצפה רמון
 צעירי אגודת חב"ד

 מצפה רמון בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

בבית נפלאות 
הטבע היהודי, 
 7רח' נחל מישר 

 הרב צבי סלונים
08-6595770 
054-4595770 

m@inter.net.il-chabad 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 מרחבים
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
 מזון לעריכת 

 סדר פסח

ברחבי מ.א 
 מרחבים

 הרב דוד ברזילאי
054-6907936 
08-9941778 

rzll@netvision.nethe 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 סיוע במציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר. 
לאותם כמו כן הספקת מוצרי מזון 

מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 
 זקנים לליל הסדר

 נתיבות
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
 מזון לעריכת 

 סדר פסח
 ברחבי נתיבות

 הרב דוד ברזילאי
054-6907936 
08-9941778 

herzll@netvision.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 סיוע במציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר. 
לאותם כמו כן הספקת מוצרי מזון 

מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 
 זקנים לליל הסדר

 נתיבות
 משרד הקליטה

 סניף נתיבות

מציאת פתרונות 
  אירוח

 חדשים לעולים
 לליל הסדר

 ברחבי נתיבות

 דה פורמןר
1-599-500-916 
050-6214896 

radaf@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 נתיבות
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד נתיבות

 יסדר פסח ציבור
 כהלכתו

 'אמונה'מעון 
 24 בן גוריון רח'

 הרב גיל מנור
050-6515689 
08-9942157 

Gilmanor8@walla.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabadmeitar@walla.co.il
mailto:chabadmeitar@walla.co.il
mailto:chabad-m@inter.net.il
mailto:chabad-m@inter.net.il
mailto:radaf@moia.gov.il
mailto:radaf@moia.gov.il
mailto:Gilmanor8@walla.com
mailto:Gilmanor8@walla.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום אופי הפעילות
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 נתיבות
 צעירי אגודת חב"ד

 ד נתיבותבית חב"

 סדר פסח ציבורי
לדוברי השפות 
 עברית ורוסית

 כהלכתו

 
 בבית הכנסת 
 "משכן ראובן"

 112רח' הגפן 
 נווה נוי

 הרב גיל מנור
050-6515689 
08-9942157 

Gilmanor8@walla.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 גיע רגלי למקום האירוח.נא לה

 תיאום מראש

 עומר
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד עומר

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 הרב מנחם מנדל פלמן 
050-2223770 

chabadomer@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 האירוח.נא להגיע רגלי למקום 
 תיאום מראש

 ערד
 יוזמה פרטית  - יוסף אליאס

 סדר פסח ציבורי

 
 בבית הכנסת 

 ,הכיפה-הרשב"י
 א' 37הפלמ"ח  

 מר יוסף אליאס
08-9971078 
052-2806505 
053-8323264 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

  .לארוחת ליל הסדר בלבד
 תיאום מראש

 ערד
 יוזמה פרטית -שמעון חזן 

 סדר פסח ציבורי

 
 בית הכנסת 
 בית רחמים 

 42רח' שמעון 

 שמעון חזן
050-7307359 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש 

 ערד
 מחלקה לשירותים חברתיים

מציאת פתרונות 
 ברחבי ערד אירוח לליל הסדר

 חננאל מגד
050-7796282 
08-9951658 

hananel_m@arad.muni.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ערד
 בית אבות

 משפחתון מתן
  סדר פסח לדוגמא

 25ברח' ברקת 

 מנהלת - גב' נטלי סמובול 
054-3056166 

il.com-bareket@matan 
3 

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד 
 יל הסדר.הימים הסמוכים לל

 תיאום מראש

 ערד
 משרד הקליטה

 סניף ערד

מציאת פתרונות 
 אירוח 

לעולים חדשים 
 לליל הסדר

 ערדברחבי 

 נטלי גרנד
08-6592444 
050-6214508 

natalig@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 מארחות.על מסגרות ומשפחות 

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום אופי הפעילות
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 ערד
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ערד

סדר פסח ציבורי 
 בשפה העברית

 כהלכתו
 

 אברהם זלמנובהרב 
054-5279770 

chabad.arad@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ערד
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ערד

סדר פסח ציבורי 
 בשפה הרוסית

 כהלכתו
 

 הרב רפאל תירוש
054-2026408 
077-2002818 

chabad.arad@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קרית גת
 משרד הקליטה
 סניף קרית גת

מציאת פתרונות 
 אירוח 

לעולים חדשים 
 לליל הסדר

 ברחבי קרית גת

 אורה קניבסקי
050-6214754 
08-6878662 

orak@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 מידע  קייםברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 קרית גת
 ישיבת בית דוד חב"ד

שני סדרי פסח 
ציבוריים בשפות 
בוכרית, רוסית 

 ועברית
 כהלכתו

בישיבת חב"ד 
  רחוב

 5אליהו הנביא 

 הרב משה הבלין
08-6812441 
08-6813386 
050-4497701 

gmail.com@449770 
 

   הרב יוסי וולף
050-4497702 

 yosi@chabadkg.org  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 אירוח.נא להגיע רגלי למקום ה
 תיאום מראש

 קרית גת
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד קרית גת

מציאת פתרונות 
 ברחבי קרית גת אירוח לליל הסדר

 הרב שלמה בוטבול
08-6889779 
054-4702338 

Shlomo.butbul.770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 מידע  קייםברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום אופי הפעילות
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 שדות נגב
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
 מזון לעריכת 

 סדר פסח

ברחבי מ.א 
 שדות נגב

 הרב דוד ברזילאי
054-6907936 
08-9941778 

herzll@netvision.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 סיוע במציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר. 
לאותם כמו כן הספקת מוצרי מזון 

מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 
 רזקנים לליל הסד

 שדרות
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
 מזון לעריכת 

 סדר פסח
 ברחבי שדרות

 הרב דוד ברזילאי
054-6907936 
08-9941778 

herzll@netvision.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 סיוע במציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר. 
לאותם כמו כן הספקת מוצרי מזון 

מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 
 .לליל הסדרזקנים 

 שדרות
 משרד הקליטה

 סניף שדרות

מציאת פתרונות 
 אירוח 

לעולים חדשים 
 לליל הסדר

 ברחבי שדרות

 יגאל בניוק
08-6897033 
050-6214897 

igalb@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 מידע  קייםברשותם 
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 שדרות
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד שדרות

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 מרכז חב"ד 
)ביה"ס מעוז 

הישן( רח' 
חטיבת גבעתי 

11 

 הרב זאב פיזם
 משרד- 08-6613770

050-8757709 
 סימה- 050-8757770

chabad_sderot@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ₪. 10דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 קיים אירוח גם בבתי משפחות.
 תיאום מראש
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 מחוז ירושלים והסביבה

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 אפרת
 צעירי אגודת חב"ד 

 אפרת בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 בית חב"ד ב כהלכתו

 הרב ניסן נחשון
052-7703206 

 הרבנית שרה נחשון
0585791162 
02-9933920 

sara7709@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

 אשדוד
 ת אשדודבית אבו

 7רח' הרב נסים  סדר פסח

 עו"ס -אתי אלמליח
 מזכירה  -ניבה 

073-2621402 
aliza_p@barak.net.il 

30 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
יש להפנות אליהם מתארחים 
באמצעות המחלקה לשירותים 

 חברתיים בישוב בלבד.
 תיאום מראש

 אשדוד
 בית הדר מרכז רפואה

 שיקום וסיעוד 
  3 אורטרח'  סדר פסח

 שירה אשכנזי
 רכזת קשרי קהילה

050-8729057 
shira_a@bethadar.com 

 אסתל מנהלת משרד
08-8518888 

לצרכים בהתאם 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר.
אירוח כולל ל קיימת אפשרות

 לינה, על בסיס  מקום פנוי.
 תיאום מראש

 אשדוד
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 ברחבי אשדוד אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע על מסגרות
 ומשפחות מארחות.
 יש להפנות אליהם 

 ידיש בלבד.ימתארחים דוברי 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 אשדוד
 ""מנה חמה

 עמותת חסדי אריה
 

סדרי פסח 
 ציבוריים

במספר מוקדים 
ברחבי העיר 

 אשדוד

 אבי אמסלם
08-8564373 
054-4555555 

manahama@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ניתן להתארח בבתי משפחות 
כמו כן יש אפשרות של קבלת 
 ארוחות מוכנות וכשרות לבית.

 תיאום מראש

 אשדוד
 משרד הקליטה

 מרחב אשדוד ואשקלון

 פתרונות מציאת
 לעולים אירוח

 הסדר לליל חדשים

י אשדוד ברחב
 ואשקלון

 חנניה מרמור
050-6214971 

1-599-500-914 
hananyam@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 אשדוד
  ד"חב אגודת צעירי
 רובע ג' ד"חב בית

סדר פסח ציבורי 
 למבוגרים ועולים

 כהלכתו
 

 גודמן שניאור הרב
052-3692067 
08-8662763 

chabadashdod@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש
 

 אשדוד
  ד"חב אגודת עיריצ

 רובע ד' ד"חב בית

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 'ד רובע ס"מתנ
 16 השייטים' רח

 קרמר מנדל מנחםהרב  
 לבירורים והרשמה:

08-8552721 
m@chabad.org.il-kramer 

 לצרכים בהתאם
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 ש"ח. 25דמי רישום סמליים של 

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

 אשדוד
  ד"חב אגודת צעירי

 רובע ט' ד"חב בית

סדר פסח ציבורי 
 למבוגרים ועולים

 כהלכתו
 'ס רובע ט'מתנ

 הרב יוסי מרגליות
054-3982446 

Beitchabadt@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 דמי רישום סמליים.

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 אשדוד
 צעירי אגודת חב"ד

 י"ג –רובעים י' בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי 
בשפות העברית 

 והרוסית
 תוכהלכ

 במתנ"ס 
 י"ג –רובעים י' 

 שמחה קול יעקבהרב 
054-7804514 

simchako@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אשדוד
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד רובעים י"א, י"ב

ת פתרונות מציא
 אירוח לליל הסדר

 יםברחבי רובע
 אשדוד , י"בי"א

 הרב מרדכי לאופר
08-8543443 
052-7702485 

lauferlea@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 אשקלון
 משרד הקליטה
 סניף אשקלון

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי אשקלון

 חנניה מרמור
1-599-500-915 
1-599-500-914 

hananyam@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 אשקלון
 בית אבות נאות אבי

 ובברח פסחסדר 
 15קרן היסוד 

 עו"ס נטשה
052-6334766 
08-6761810 

Neot_avi_ashkelon@walla.com 
shevchna@gmail.com 

6 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 אפרידרשכונת בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 י רוסיתלדובר

 כהלכתו

כפר הנופש 
 הצרפתי

 הרב אברהם קוסקס
08-6754913 
054-4565386 

kosks770@zahav.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 אפרידרשכונת  בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 בשפה העברית

 כהלכתו
 

 משה פלסהרב 
08-6754913 
054-4253241 

mpeles@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:simchako@gmail.com
mailto:simchako@gmail.com
mailto:lauferlea@gmail.com
mailto:lauferlea@gmail.com
mailto:Neot_avi_ashkelon@walla.com
mailto:Neot_avi_ashkelon@walla.com
mailto:kosks770@zahav.net.il
mailto:kosks770@zahav.net.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת ברנע בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 ב שניאור זלמן ליברמןהר
08-6754913 
054-9770512 

chaiashk@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 גבעת ציוןשכונת בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

באולם בית כנסת 
 "פועלי צדק"

 ברחוב
 52ים אפר

 הרב אליהו תקתוק
08-6754913 
054-4329218 

taktuk01@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 נווה אילןבית חב"ד שכונת 

 סדר פסח ציבורי
 בשפה העברית

 כהלכתו
 13ברח' לכיש 

 ולףוהרב מנחם 
08-6754913 
050-6674737 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת נווה דקליםבית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 בשפה העברית

 כהלכתו

 ברחוב 
 11מבצע משה 

 חיים אטיאסהרב 
08-6754913 
054-4699823 

תאם לצרכים בה
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת עתיקות בית חב"ד
 )שמשון(

סדר פסח ציבורי 
 עבריתבשפה ה

 כהלכתו

בית הכנסת אור 
בשכונת  ישראל

 שמשון

 מנחם גורליקהרב 
08-6754913 
052-2709399 

eto.net.ilchabadashk@n 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת אשל אשקלון

סדר פסח ציבורי 
 רוסיתבשפה ה

 כהלכתו
 שמשוןבשכונת 

 הרב גדליה מלמד
08-6754913 
050-7811492 

770gedalia@gmail.com 

אם לצרכים בהת
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ביתר עילית
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

י ביתר ברחב
 עילית

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

ם לצרכים בהתא
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם
 מתארחים דוברי  יידיש בלבד.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:2@1800391818.co.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 ביתר עילית
 להשקות צמאי חסדיך

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 ביתר עילית

 אשר זלצמן
052-7604820 

2444612@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 עיים מידברשותם ק
 משפחות מארחות.מסגרות ועל 

 ביתר עלית
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ביתר עילית
 

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 הרב יעקב טורנהיים
054-7707728 

35yanki@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 בית שמש
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 ברחבי בית שמש אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם
 בד.מתארחים דוברי  יידיש בל

 בית שמש
 משרד הקליטה
 סניף בית שמש

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר

 ברחבי
 בית שמש

 אדלה מושקטו
02-9903666 
050-6214510 

adelam@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ת.על מסגרות ומשפחות מארחו

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 בית שמש
 צעירי אגודת חב"ד

 בית שמש בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי,
 בשפה הרוסית 

 כהלכתו

 במתנ"ס 
 "פסגות השבע"

 דרך 
 21יצחק רבין 

 שלמה זנדרובהרב 
02-9918127 
050-8951770 

.comZanda770@gmail 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 במקרה הצורך 
 ניתן להתארח אצל משפחות.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:adelam@moia.gov.il
mailto:adelam@moia.gov.il
mailto:Zanda770@gmail.com
mailto:Zanda770@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 בית שמש
 צעירי אגודת חב"ד

 בית שמש בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי,
 בשפה העברית 

 כהלכתו

 בית הכנסת
 עץ יוסף 

 8רח' השבעה 
 ליד בית התמחוי

 משה ריבקיןהרב 
052-7707037 

Nsr770@gmail.com 
 שלמה זנדרובהרב 

02-9918127 
050-8951770 

Zanda770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 מליים.דמי רישום ס

 במקרה הצורך 
 ניתן להתארח אצל משפחות.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 בית שמש
 צעירי אגודת חב"ד

 בית שמש בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי,
 בשפה הרוסית 

 כהלכתו

 בהוסטל 
 39רח' המשלט 

בהתאם לצרכים  02-9925866
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .דמי רישום סמליים

 במקרה הצורך 
  אצל משפחות. ניתן להתארח

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 בית שמש
 בית כנסת נצח מנשה

 סדר פסח ציבורי
 ,כהלכתו

 בשפה הרוסית 
  18ראובן 

 ליסה מוריס
054-7395399 

mauril68@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 יותולאפשרו

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 גבעת זאב
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד גבעת זאב

 ציבורי פסח סדר
, העברית בשפה

 לשפה בתרגום
 הרוסית
 כהלכתו

 בית הקשיש 
 רח' יהושוע בן נון

 הרב חיים בכר
5363687- 02 

050-8228424 
chgz770@gmail.com 

רכים בהתאם לצ
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 

 גוש עציון
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד בת עין

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 בת עין

 הרב רמיאל מאור
054-6408770 

Chabad.batayin@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ותולאפשרוי

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Nsr770@gmail.com
mailto:Nsr770@gmail.com
mailto:Zanda770@gmail.com
mailto:Zanda770@gmail.com
mailto:mauril68@gmail.com
mailto:mauril68@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 גוש עציון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד תקוע

 ציבורי פסח סדר
 הרוסית בשפה

 כהלכתו
 באולם הפיס

 הרב דוד דהן
052-8770797 
02-9963988 

daviddahan59@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר.
 במקרה הצורך 

ללון אצל משפחות יש אפשרות 
 קהילת חב"ד במקום.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 הר אדר
 צעירי אגודת חב"ד

 הר אדר בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 75נוף הרים  רחוב כהלכתו

 הרב מנחם פרידמן
02-5336327 
054-5336327 

chabadha@gmail.com 

אם לצרכים בהת
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .20:00הסדר יתחיל בשעה 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 הר חברון
 צעירי אגודת חב"ד

 טנא עומריםמושב בית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
בשפה העברית 

בתרגום לספרדית, 
 ידישיאנגלית ו

 כהלכתו

 במועדון היישוב

 הרב יוסף יצחק דרוק
 08-6513676 

08-6513676 
054-7898025 

drucky770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 . 20:15הסדר יתקיים בשעה 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 הר חברון
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד עתניאל

מציאת פתרונות 
 ברחבי עתניאל אירוח לליל הסדר

 הרב יוסף דהן
02-9963661 
0505405110 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 רושליםי
 אשל ירושלים

 סדר פסח ציבורי
 7ברחוב הכותל  כהלכתו

 ישראל כהן
02-6273444 
052-2677796 

eshelj@013net.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 ירושלים
 אשל ירושלים

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

רחוב הכנסת 
, פינת 1אורחים 

 17חברת ש"ס 

 ישראל כהן
02-6273444 
052-2677796 

eshelj@013net.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabadha@gmail.com
mailto:chabadha@gmail.com
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/drucky770@gmail.com
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/drucky770@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 ירושלים
 בית אבות הספרדי ע"ש רוכלין

 סדר פסח

 
 2רח' החרצית 

 שכונת 
 קרית מנחם

 מנהל - אברהם גמש
02-6433411 

ilavr_g@walla.co.  
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

 ירושלים
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

 

מציאת פתרונות 
 ברחבי ירושלים אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם
 מתארחים דוברי  יידיש בלבד.

 ירושלים
 מנהל קהילתי

 שכונת נווה יעקב
 

 סדר פסח ציבורי
 הנחיית נציג חב"ד

 / לדוברי רוסית 
 עברית

 
במנהל קהילתי  

נווה יעקב, שד' 
 'א 38נווה יעקב 

  הרב מאיר בוטמן
0528770214 

meirbutman@gmail.com  

בהתאם  לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 ירושלים
 משגב לקשיש

מציאת פתרונות 
 ברחבי ירושלים אירוח לליל הסדר

 שושי הורביץ
02-6252444 

 שלוחה קהילות תומכות
lakashish.org-isgavshosh@m 

בהתאם  לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
על מסגרות ומשפחות מארחות. 

 .חרדים-רצוי מתארחים דתיים
את הבקשות לאירוח יש 

 להעביר עד לראש חודש ניסן.

 ירושלים
 משרד הקליטה
 מרחב ירושלים

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי ירושלים

 ה טובקטי
1-599-500-923 

050-3121834 
tuve@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש  להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 ירושלים
 בית אבות

 נווה הורים 
 סדר פסח

 
 מעלה זאב 

 י  עגנון()פינת ש"

 רחל מלומד
054-4588672 
02-6403333 

nvehorim@zahav.net.il 

4 
  .לארוחת ליל הסדר בלבד

 על בסיס מקום פנוי.
 תיאום מראש 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:avr_g@walla.co.il
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:meirbutman@gmail.com
mailto:meirbutman@gmail.com
mailto:shosh@misgav-lakashish.org
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mailto:tuve@moia.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 ירושלים
 נועם שבתעמותת 

 סדר פסח ציבורי 

אולם קרלין רח' 
 .11אבינועם ילין 

 מתחת 
 לבית הכנסת

 עקב בוקשפןי
053-3118070 
02-5322145 

nshabbos@013.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר ולימי 
 חול המועד, לא כולל לינה.

העמותה מקיימת גם ארוחות 
במקום בלילות שבת ובערבי 

 השנה. חגים במהלך כל
 תיאום מראש

 ירושלים
 דיור מוגן נופים

 

 סדר פסח
 בדיור מוגן נופים 

 ך דר
 2סולד  הנרייטה

 מנהל רפי פולק
02-6580384 
02-6580222 

m@bezeqint.netMigdalnofi 

6 
  ,לארוחות ליל הסדר ולמחרת

 לא כולל לינה.
 תיאום מראש

 ירושלים
 109מלב"ב מוקד 

 ביצוע 
ניקיונות לפסח 

 109למנויי מוקד 

ברחבי ירושלים 
 והסביבה

1-700-700-109 
cochav@melabev.org 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

הסיוע בניקיונות לפסח מותנה 
. 109בהצטרפות כמנוי במוקד 

אוכלוסיית הזקנים מוזמנת  
 למערך המנויים  להצטרף

 .109במוקד 

 ירושלים
 עידן

 בית אבות אליסיה

 סדר פסח 
 לדוברי רוסית

 
 1 ברח' המצור

 ענבל צונץ
02-5630291 
02-5633567 

Alisia2@bazeqint.net 
jer.co.il-alisia@idan 

4 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 יש העדפה לאורחים זקנים 

 דוברי רוסית  עצמאיים.
 תיאום מראש

 ירושלים
 עידן

 בית אבות עידן הזהב
 סדר פסח

 
  ובברח

 28יוסי בן יועזר 

 זוהר חגית
02-6330738 

Hagit_1234@walla.co.il 
 מנהל -דני 

jer.co.il-danni@idan 

5 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 אש  תיאום מר

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/cochav@melabev.org
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/cochav@melabev.org
mailto:Alisia2@bazeqint.net
mailto:Alisia2@bazeqint.net
mailto:alisia@idan-jer.co.il
mailto:alisia@idan-jer.co.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בעת מרדכישכונת גבית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

אולם האירועים 
של בית הכנסת 

 עץ יוסף

 הרב יעקב סלונים
054-7606770 

chabadgm@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 ום מראשתיא

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 
 שכונת הגבעה הצרפתית

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בית הכנסת 
"אהל שמואל" 

 17רחוב ההגנה 

 הרב דב הרשקוביץ
054-4923857 

chabadfrenchhill@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 ם מראשתיאו

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 קטמונים בית חב"ד שכונת

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 הרב זיו אור
054-7704059 
02-5670760 

chabadkatamon@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 ב' גונןשכונת "ד בית חב

י סדר פסח ציבור
 כהלכתו

 רחוב 
  36יוסי בן יועזר 

 בית כנסת כורש

 הרב זיו אור
054-7704059 
02-5670760 

chabadkatamon@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 ח' גונןשכונת  בית חב"ד

י סדר פסח ציבור
 כהלכתו

 5רחוב הנוטרים 
 בית כנסת חב"ד 

 הרב זיו אור
054-7704059 
02-5670760 

chabadkatamon@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 ןגונשכונת בית חב"ד 

 יסדר פסח ציבור
 כהלכתו

 

 הרב זיו אור
054-7704059 
02-5670760 

chabadkatamon@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 גילהנת שכובית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 שכונת גילה

 הרב  יצחק חביב
054-4833764 

orhabait@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabadkatamon@012.net.il
mailto:chabadkatamon@012.net.il
mailto:orhabait@gmail.com
mailto:orhabait@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 להגי שכונת בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 בשפה הרוסית

 כהלכתו

 אולם 
 בית הכנסת
 בית יעקב

 רח' התאנה

 הרב הירש פרבר
6760984 -02 

054-5345770 
Hirsh770@chabad.info 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לאורח.₪  10דמי רישום 
 למקום האירוח. נא להגיע רגלי

 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת הר חומה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 כהלכתו

 ברחבי שכונת 
 הר חומה

 אברהם אסולין
054-6357709 
077-5430770 

lubaavi@netvision.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ארחות.על מסגרות ומשפחות מ

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת מלחה

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 הרב ברוך חדד
054-2577049 
077-3355213 

habracha@neto.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

  הולילנד, ונותשכ בית חב"ד
 רמת דניה שרת, רמת

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

אולם בית הכנסת 
 "עדת ישראל"
 1רחוב נזר דוד 

 שמואל בר כוכבא
054-3182770 

estybarco@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ארוחת ליל הסדר בלבד.
 וח.נא להגיע רגלי למקום האיר

 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 נחלת שבעהשכונת בית חב"ד 
 ומרכז העיר

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 בית הכנסת
 נחלת יעקב 
 רח' מעלות 
 5נחלת שבעה 

 הרב יוסף סלונים
054-4642770 

4642770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 להגיע רגלי למקום האירוח.נא 
 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 עיר גניםשכונת בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בית חב"ד 
 21רח' אביבית 

 הרב בגין קלימי
02-6431123 
052-8089770 

Beny44@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ת ליל הסדר בלבד.לארוח
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Hirsh770@chabad.info
mailto:Hirsh770@chabad.info
mailto:estybarco@gmail.com
mailto:estybarco@gmail.com
mailto:Beny44@walla.com
mailto:Beny44@walla.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד 

 עיר העתיקההבית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

רחבי העיר 
 העתיקה

 הרב מנחם מנדל אזדבא
02-6284899 
054-9464910 

 ניתן להתקשר בין השעות
 בצהריים. 13:00-17:00 

chabadoldcity@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד 
 מזרח פסגת זאבשכונת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי שכונת 
 פסגת זאב מזרח

 סימן קלמיאןהרב 
02-6561007 

chabadmizrach@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 
 מרכז פסגת זאבשכונת 

 סדר פסח ציבורי
 בשפה הרוסית

 כהלכתו

ן גולדן יבבני
 קולוני ברחוב 

 65חיל האוויר 

 ל פזהרב אריא
052-7707233 
02-5852473 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ש"ח. 25דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 
 צפון פסגת זאבשכונת 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בבניין החדש 
 של בית חב"ד 

 שדרות 
 68משה דיין 

 'ץיב יצחק  קורהר
02-5838770 
054-5890843 

chabad.pisgatzeev@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 ש"ח. 30דמי רישום 
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 קטמונים שכונת בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 שכונת קטמונים

 הרב יצחק חביב
02-6760917 
054-4833764 

chabadjerus@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת קריית יובל

 ריסדר פסח ציבו
 כהלכתו

מתנ"ס פיליפ 
 8לאון רח' צ'ילה 

 הרב יוסף אלגוזי
02-6430222 

Office@chabadky.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabadoldcity@gmail.com
mailto:chabadoldcity@gmail.com
mailto:chabadjerus@bezeqint.net
mailto:chabadjerus@bezeqint.net
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד 

בית חב"ד שכונות רחביה, 
 וקרית שמואל נחלאות

 

 יסדר פסח ציבור
בשפות עברית 

 ואנגלית
 כהלכתו

 
 הרב ישראל גולדברג

02-8001717 
Office@JerusalemChabad.org 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת רמותבית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בקניון החדש
 שכונת רמות

 קנטרוביץ יאורהרב 
02-5860067 

chabadramot@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 
 בקעהופיות שכונות תל

סדר פסח ציבורי 
 בשפה האנגלית

 כהלכתו

 אולמי אופוריה
  39רחוב פייר קניג 

 הרב אברהם הנדל
054-8305799 

chabadjanglo@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ואפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
הסדר יתחיל אחרי תפילת 

 צי מעריב, כשעה וח
 אחרי הדלקת נרות.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 תלפיות מזרחד שכונת בית חב" 

סדר פסח ציבורי 
 בשפה הרוסית

 כהלכתו

בבית הספר 
ממלכתי דתי 

 הגרדוםי ברח' עול

 הרב חיים ניסילביץ
054-5468772 

בהתאם לצרכים 
 ואפשרויות

 בלבד.לארוחת ליל הסדר 
 ₪ 20דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 מזרח תלפיותשכונות בית חב"ד 
 וארנונה הנציב ארמון

 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 בית חב"ד 

רח' שלמה בן 
 207יוסף 

 הרב חיים גוטליב
054-6401770 

haim1g1@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ותולאפשרוי

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 .₪ 10דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 לכיש
 מרכז יום לזקן נהורה

במרכז יום לזקן  סדר פסח לדוגמא
 נהורה

 אבי ענטבי
08-6896046 
052-4334470 

hagitaz@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 יותולאפשרו

 סדר פסח לדוגמא יתקיים 
 18.4.16ביום שני י' בניסן 

 בשעות הערב.
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Office@JerusalemChabad.org
mailto:Office@JerusalemChabad.org
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 מגילות
 כפר אדומים, מצפה יריחו,
 ערבות הירדן, נופי פרת אלון

 צעירי אגודת חב"ד
 שובי החבליבית חב"ד י

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי  
 שובי החבליי

 הרב שמואל ונקרט
 5352985- 02 

3826281 -052 
cyericho@zahav.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מודיעין עילית  
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 מודיעין עילית

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם 
 ידיש בלבד.ימתארחים דוברי 

 מודיעין עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מודיעין עילית

 פתרונות מציאת
 הסדר לללי אירוח

 ברחבי 
 מודיעין עילית

 הרב אלעזר מרדכי קניג
052-7627732 

chabadmodiini@gmail.com 

בהתאם  לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 ברשותם קיים מידע 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מטה בנימין
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד עלי וסביבותיה

 סדר פסח ציבורי
 בית חב"ד כהלכתו

 הרב רפאל סלומון
02-9947770 
054-7770711 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 מטה יהודה
 מוצא עלית

 רשת נווה עמית
 "נופי מוצא" בית אבות

 

 סדר פסח
 בדרך כביש 

שבע האחיות, 
 מוצא עלית

 רוני עוזרי מנהל 
 0שלוחה   02-5347111 

02-5705509 
Levy_y@meuhedet.co.il 

5 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 אביעזר בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 במושב אביעזר

 הרב מיכאל מויאל
054-7707540 

Chabad.aderet.770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש
 

 מטה יהודה
 דצעירי אגודת חב"

 אדרת בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 במושב אדרת

 הרב מיכאל מויאל
054-7707540 

770@gmail.comChabad.aderet. 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:cyericho@zahav.net.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 זכריה בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 במושב זכריה

 הרב מיכאל מויאל
054-7707540 

aderet.770@gmail.com.Chabad 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 נווה מיכאל בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
 כהלכתו

 
 במושב 

 נווה מיכאל

 הרב מיכאל מויאל
054-7707540 

bad.aderet.770@gmail.comCha 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 נתיב הל"ה בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 בקיבוץ 

 נתיב הל"ה

 הרב מיכאל מויאל
054-7707540 

Chabad.aderet.770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ודהמטה יה
 צעירי אגודת חב"ד

 שדות מיכה בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 במושב 

 שדות מיכה

 הרב מיכאל מויאל
054-7707540 

Chabad.aderet.770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 שורש בית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 ברחבי שורש  אירוח לליל הסדר

 הרב זלמן זיגמן
054-6379990 

בהתאם לצרכים 
 לאפשרויותו

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד, 

 בית חב"ד שואבה

מציאת פתרונות 
 הרב מנחם בורשטיין ברחבי שואבה אירוח לליל הסדר

052-3946723 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 

 מעלה אדומים
 רי אגודת חב"דצעי

 בית חב"ד מעלה אדומים

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 מעלה אדומים

 הרב אברהם שמלה
054-5540034 
02-5354960 
02-5900649 
ma@inter.net.il-Habad 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ות מארחות.על מסגרות ומשפח

 מעלה אפרים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מעלה אפרים

 סדר פסח ציבורי
 במתנ"ס כהלכתו

 
 מנחם גליצנשטיין

050-5250568 
Gmm770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים

 ם האירוע.נא להגיע רגלי למקו
 תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 קשר איש
' מס

 מתארחים
 הערות

 קריית ארבע
 חסדי אבותעמותת 

 ציבורי פסח סדר
 כהלכתו

עמותת בהיכל 
 חסדי אבות

 מול  
 התעסוקהלשכת 

 צבי אדרי
052-5426740 

 דוד אדרי
052-5426741 

nhevroni@net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 א להגיע רגלי למקום האירוע.נ

 תיאום מראש

 קריית ארבע
 מדרשת חברון

 ציבורי פסח סדר
 כהלכתו

 במדרשת חברון 
 304בנין 

 ינון ברוכין
052-4295580 

inon@mhebron.org 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוע.

 תיאום מראש

 קריית ארבע
 חב"ד צעירי אגודת

 קרית ארבע בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 בית חב"ד כהלכתו

 רפאל )פולה( ברודהרב 
052-7703144 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוע.

 תיאום מראש

 מלאכיקריית 
 צעירי אגודת חב"ד

 קרית מלאכי בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 חבי בר
 מלאכיקריית 

 ליפא קורצווילהרב 
054-7277044 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.
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 תל אביב והמרכזמחוז 

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 אבן יהודה
 צעירי אגודת חב"ד 

 אבן יהודה בית חב"ד

ת מציאת פתרונו
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 אבן יהודה

 הרב מנחם נוימן
09-8911770 
054-7770707 

chabadey770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות.  על מסגרות

 אור יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 אור יהודה בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 הרב מנחם פרידמן
03-6346791 
054-7770811 

mmf358@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אורנית
 צעירי אגודת חב"ד 

 אורנית בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי אורנית אירוח לליל הסדר

 הרב ינאם בן ארוש
03-9360177 
052-2659771 

.comInamb2@walla 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות.  על מסגרות

 אזור
 בית אבות 

 בית הורים רחל ליצק
  ובברח פסח סדר

 35משה שרת 

 אילה
054-7742473 

ayalaly57@walla.com 
10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 אזור
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד אזור
 

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 הרב שמעון ירדני
03-5597431 
054-5947701 

abadazor@012.net.ilch  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 אלעד
 עמותת להחזיקם ולהחיותם

מציאת פתרונות 
 ברחבי אלעד אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

8.co.il2@180039181 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם 
 מתארחים דוברי יידיש בלבד.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 אלעד
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד אלעד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 ברחוב
 אבן גבירול, 

 צפון אלעד

 הרב יוסף יצחק סילברמן
054-8048876 

d@gmail.combeischabadela 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 אלפי מנשה
 צעירי אגודת חב"ד 

 אלפי מנשה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 אלפי מנשה

 שניאור רסקיןהרב 
054-5770777 

chabadmenashe@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 

 אפעל
 צעירי אגודת חב"ד 

 רמת אפעל בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
מועצה אזורית 

 אפעל

 הרב לוי יצחק גופין
050-4006011 
03-5343006 

gopin@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 

 אריאל 
 מועצה דתית 

 סדר פסח ציבורי

 
ב"לובי" של 
הקאנטרי 

 באריאל
 2רח' מצדה 

 

 מר עמוס צוריאל
03-9366088 
054-5691280 

 דלהרב נתי שיינ
 054-5691262 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 ₪  50דמי רישום 

 תיאום מראש 

 אריאל 
 מועצה דתית 

 סדר פסח לדוגמא

 
 בדיור מוגן

 "פינת גן עדן" 
רחוב נחשונים 

 אריאל    75

 מר עמוס צוריאל
03-9366088 
054-5691280 

 הרב נתי שיינדל
 054-5691262 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד מן 
 הימים הסמוכים לליל הסדר.

 תיאום מראש

 אריאל 
 מועצה הדתית

 סדר פסח לדוגמא
"מפעל 

שיקומי" רחוב 
  9לי הזית ומשע

 מר עמוס צוריאל
03-9366088 
054-5691280 

 הרב נתי שיינדל
 054-5691262 

ata@smile.net.ilmod 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד מן 
 הימים הסמוכים לליל הסדר.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabadmenashe@gmail.com
mailto:chabadmenashe@gmail.com
mailto:gopin@012.net.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 אריאל 
 מועצה הדתית ה

 סדר פסח לדוגמא

 מועדון 
 "לב החם"

רחוב 
  5העצמאות 

 מר עמוס צוריאל
03-9366088 
054-5691280 

 הרב נתי שיינדל
 054-5691262 
net.ilmodata@smile. 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד מן 
 הימים הסמוכים לליל הסדר.

 תיאום מראש

 אריאל 
 דתית המועצה  ה

 לדוגמא פסח סדר
 "טיפולית"

 רחוב 
 5שער הגיא 

 מר עמוס צוריאל
03-9366088 
054-5691280 

 הרב נתי שיינדל
 054-5691262 

modata@smile.net.il 

צרכים בהתאם ל
 ולאפשרויות

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד מן 
 הימים הסמוכים לליל הסדר.

 תיאום מראש

 אריאל
 צעירי אגודת חב"ד 

 אריאל בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
 כהלכתו

 רוסית לדוברי 

דרך הציונות 
21 

 הרב אהרון מושקוביץ
03-9365764 
054-6467702 

chabad@myariel.org 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 באר יעקב
 צעירי אגודת חב"ד 

 באר יעקבבית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 באר יעקב

 הרב שמואל בקרמן
08-9281888 
054-7330363 

chabadchb@gmail.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 

 בית אריה עופרים
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית אריה עופרים בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 תוכהלכ

 בבית אריה
 ובברח 

 182אחי רותם 

 הרב נחום שטרסברג
052-5670644 

chabadba@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ש"ח. 50דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 בית דגן
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית דגן בית חב"ד
 גנות ,משמר השבעהמושבים: 

 

יאת פתרונות מצ
 אירוח לליל הסדר

 ,ברחבי בית דגן
משמר השבעה 

 וגנות

 הרב שמואל גרומך
054-4692141 

grumach@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabad@myariel.org
mailto:chabad@myariel.org
mailto:chabadchb@gmail.com
mailto:chabadchb@gmail.com
mailto:grumach@walla.com
mailto:grumach@walla.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 בני ברק
 בית אבות

 בית הורים ביחד
 

 סדר פסח
 וברח

 94בוטינסקי 'ז
 הגברת אולגה אם הבית

03-5797901 
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 בני ברק
 בית אבות 

 בית הורים גני מרגוע
  וברח סדר פסח

 31הרב קוק 

 אחות ראשית –בלה 
   3 שלוחה 03-6182542

ganeymargoa@neto.net.il  

10 
 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 בני ברק
 בית התבשיל

 וב רח סדר פסח ציבורי
  53רבי עקיבא 

 שמחה קרקובסקי
03-5796501 

 03-6159313 
betatavshil@bezeqint.net 
Dani6184225@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ת ליל הסדר בלבד.לארוח
 תיאום מראש

 בני ברק
 בית התבשיל

 סדר פסח ציבורי
 בשפה הרוסית

"אמנון"  מלון
  86 כהנמןרחוב 

 שמחה קרקובסקי
03-5796501 

 03-6159313 
betatavshil@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ד.לארוחת ליל הסדר בלב
 תיאום מראש

 בני ברק 
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 ברחבי בני ברק  אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ת אליהם יש להפנו
 מתארחים דוברי יידיש בלבד.

 בני ברק
 עזר מציון

מציאת פתרונות 
 ברחבי בני ברק  אירוח לליל הסדר

 רחלי שילר
073-3956819 

nechamim@ami.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 ברשותם קיים מידע 

 ומשפחות מארחות. על מסגרות
 

 בני ברק 
 צעירי אגודת חב"ד

 ס כץ שכונת פרד בית חב"ד

ציבורי  סדר פסח
 כהלכתו 

 11רחוב רוט 
 פרדס כץ

 הרב יוסף דוד הלל
054-6761178 

@gmail.com6761178 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד
 דמי רישום סמליים

 נא להגיע רגלי  למקום האירוח.
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:ganeymargoa@neto.net.il
mailto:ganeymargoa@neto.net.il
mailto:betatavshil@bezeqint.net
mailto:betatavshil@bezeqint.net
mailto:betatavshil@bezeqint.net
mailto:betatavshil@bezeqint.net
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:2@1800391818.co.il


 בס"ד

    תל אביב והמרכז מחוז  

 

36  
 

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: , אברהם איבגי
 http://www.molsa.gov.il :אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

 

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 בני ברק 
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד שכונת שיכון ה'

פתרונות מציאת 
 ברחבי שיכון ה' אירוח לליל הסדר

 הרב חנניא קורקוס
052-5947770 

Korkus770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 בני עייש
 מחלקה לשירותים חברתייםה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 עייש בני 

 מחלקת הרווחה מנהל–מר יאיר אייש  
08-6990200 
052-6418480 

Yair_yaish@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 בני עייש
 צעירי אגודת חב"ד 
 בית חב"ד בני עייש

 בסיוע המועצה הדתית

 סדר פסח ציבורי 
בשפות  כהלכתו

 העברית והרוסית

גיל מועדון 
 ברחוב הזהב

 מנחם בגין

 הרב אהרון קרניאל
08-8594583 
054-6407770 

kaba@etrog.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 בת ים
 התאחדות עולי טורקיה

מציאת פתרונות 
 ברחבי בת ים אירוח לליל הסדר

 ג'אק אבורסי
03-6582936 

iyt@netvision.net.il 
 12:30ל  8:30להתקשר בין 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. מסגרותעל 

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 יוצאי טורקיה בעלי ותק, 

 שנים בארץ בלבד. 3עד 

 בת ים
 בית אבות חוף הסלע

 דרך  סדר פסח
 61בן גוריון 

 מנהלת -רינת אמבר
03-5067042 

harelsa@012.net.il 
4 

 לארוחת ליל הסדר.
 אירוח כולל לינה, ל יימת אפשרותק

 על בסיס  מקום פנוי.
יש להפנות אליהם מתארחים 
באמצעות המחלקה לשירותים 

 חברתיים בישוב בלבד.
 תיאום מראש

 בת ים
 עזר מציון

מציאת פתרונות 
  בת יםברחבי  אירוח לליל הסדר

 רחלי שילר
073-3956819 

nechamim@ami.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 ברשותם קיים מידע 

 ומשפחות מארחות. על מסגרות
 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/iyt@netvision.net.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/iyt@netvision.net.il
mailto:harelsa@012.net.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 גבעת שמואל
 אילני חסד עמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 גבעת שמואל

 אורן שניינברג
050-2505006 

hesed.co.il@info 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 גבעת שמואל
 מטב

 לזקן יום מרכז 
 הבית על הגבעה 

 לדוגמא פסח סדר

לזקן מרכז יום 
הבית על 

 הגבעה
 9רח' בארי 

 טלפון לתיאום
03-5327060 

2 

 סדר פסח לדוגמא יתקיים
 20.4.2016  ביום רביעי בתאריך 

 12:00בשעה 
 תיאום מראשב

 גבעת שמואל
 צעירי אגודת חב"ד 

 גבעת שמואל בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 הרוסית בשפה

אולם אירועים 
רח' בן גוריון 

11 

 הרב אריאל אליאס
03-5323667 
054-6403770 

gshmuel@chabad.info 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לאורח.₪  10דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 גבעתיים
 בית אבות בית החלמה

 שלוה - ומרכז לקשיש
 וב רח סדר פסח

 1מצולות ים 

 נסגי - הילית הירש
 מנהלת "שלוה".
03-5715644-6 

Shalva36@bezeqint. net 

10 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 גבעתיים
 מחלקה לשירותים חברתיים

ות מציאת פתרונ
 אירוח לליל הסדר

ברחבי 
 גבעתיים

 התנדבותל היחידה טל אורפז
03-5722382 

Talor@givatayim.muni.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 גדרה
  - בית אבות  נווה אורנים

 בית הורים
 3ברח' חזית  סדר פסח

 עו"ס/לאה רוית 
08-8591056 

oranim2012@gmail.com 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10

 תיאום מראש

 גדרה
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד גדרה

מציאת פתרונות 
 ברחבי גדרה אירוח לליל הסדר

 הרב בנימין קרניאל
08-8597892 
054-4651348 

ckar@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 גזר
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד גני יוחנן

 סדר פסח ציבורי
 55משק  כהלכתו

 אברהם יצחק פרודנשטסקי
0545472770 

pail770@gmail.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:gshmuel@chabad.info
mailto:gshmuel@chabad.info
mailto:Shalva36@bezeqint.net
mailto:Shalva36@bezeqint.net
mailto:Talor@givatayim.muni.il
mailto:Talor@givatayim.muni.il
mailto:oranim2012@gmail.com
mailto:oranim2012@gmail.com
mailto:ckar@walla.co.il
mailto:ckar@walla.co.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 גן יבנה
 "ד צעירי אגודת חב

 בית חב"ד גן יבנה
 

מציאת פתרונות 
 ברחבי גן יבנה אירוח לליל הסדר

 הרב שניאור זלמן קורנט
08-8570176 
052-3603219 

Chabad17@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 גני תקווה
 צעירי אגודת חב"ד 
 בית חב"ד גני תקווה

 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

באולם בית 
 הספר רביבים 

 10רח' התבור 

 הרב גרשון שנור
03-5345057 
054-5242358 

chabadgantik@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 דרום השרון
 עירי אגודת חב"דצ

  מתןקיבוץ  בית חב"ד
 ירחיב ומושב

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
קיבוץ מתן 

 ומושב ירחיב 

 הרב מנחם מנדל לווין
052-3759770 

levinm770@walla.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 משפחות מארחות.ו על מסגרות

 דרום השרון
 ד צעירי אגודת חב"

 ה ירקובית חב"ד נו

מציאת פתרונות 
 ה ירק ורחבי נו אירוח לליל הסדר

 הרב לוי נפרסטק
 053-8200295 

levensh@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 הוד השרון
 צעירי אגודת חב"ד 

 הוד השרון "דבית חב

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 רוסיתה השפב
  ברח' דרך הים

 הרב שמשון טל
054-7770835 
077-2052770 

Chh770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל בלבד.

 דמי רישום מראש.
 נא להגיע  רגלי למיקום האירוח.

 תיאום מראש

 הרצליה
 בית אבות הרצליה

 פסח סדר
 
  וברח

 91קוק הרב 

 עו"ס -נועה מזור
 3שלוחה  09-9500134

Avot_h@netvision.net.il 
mazor.noa@gmail.com 

 מרה –אם הבית 
052-2320919 

5 

 לארוחת ליל הסדר
 וכן לארוחת ערב חג שני.

 לא כולל לינה.
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Chabad17@bezeqint.net
mailto:Chabad17@bezeqint.net
mailto:levensh@gmail.com
mailto:levensh@gmail.com
mailto:Avot_h@netvision.net.il
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mailto:mazor.noa@gmail.com
mailto:mazor.noa@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 הרצליה
 צעירי אגודת חב"ד 

 חב"ד  בית

 סדר פסח ציבורי
לדוברי  כהלכתו

 עברית ורוסית
 

 הרב יוסף יצחק אמיתי
09-9546146 
0545-400600 

ayy770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 הרצליה
 חב"ד צעירי אגודת 

 בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 אמיתי יצחק יוסף הרב
09-9546146 
0545-400600 

ayy770@gmail.com 

ם לצרכים בהתא
 ולאפשרויות 

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

 ןחבל מודיעי
 צעירי אגודת חב"ד 

 חב"ד מושב ברקת בית

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 מושב ברקת

 הרב סעדיה מעטוף
03-9712712 
050-4483981 

chabad_bareket@neto.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 קיים מידע  םברשות
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ןחבל מודיעי
 צעירי אגודת חב"ד 
 בית חב"ד כפר דניאל

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 רחבי 
כפר דניאל 
 והסביבה 

 הרב משה  מרינובסקי 
052-7703190 

mm@kcm.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 

 חולון
 בית אבות

 בית הורים רבקה
 סדר פסח

 
וב רח

החשמונאים 
76 

 
 עמנואל ליאור

03-5054776 
052-7249955 

Lior7249@gmail.com 

10 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 חולון
 משרד הקליטה 

 מרחב חולון ראשל"צ

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי חולון

 אנה ליטרובניק
1-599-500-910 
050-6214823 

ana@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 .בלבד זקנים

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/ayy770@gmail.com
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/ayy770@gmail.com
mailto:chabad_bareket@neto.net.il
mailto:chabad_bareket@neto.net.il
mailto:mm@kcm.co.il
mailto:mm@kcm.co.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חולון
 משרד הקליטה 

 חולון סניף

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי חולון

  ילנה פורטנוב
1-599-500-908 
050-6214844 

elenap@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 בלבד. זקנים

 חולון
 עזר מציון

מציאת פתרונות 
  חולוןברחבי  אירוח לליל הסדר

 רחלי שילר
073-3956819 

nechamim@ami.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 ברשותם קיים מידע 

 ומשפחות מארחות. על מסגרות
 

 חולון
 צעירי אגודת חב"ד 

 מרכז בית חב"ד

 פסח ציבוריסדר 
 כהלכתו

מרכז קהילתי 
 נאות רחל 

 הרב ירחמיאל גורליק
03-5011544 

holon@chabad.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 חולון
 ב"ד צעירי אגודת ח

 מרכז בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 מרכז העיר
 בית חב"ד
  5רח' התומר 

 הרב ירחמיאל גורליק
03-5011544 

holon@chabad.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 חולון
 צעירי אגודת חב"ד 

 מרכז בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

בית הכנסת 
 הגדול

  5רח' הרק קוק 

 הרב ירחמיאל גורליק
03-5011544 

holon@chabad.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ליים.דמי רישום סמ

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 חולון
 צעירי אגודת חב"ד 

 מרכז בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 ישיבת חב"ד
  7רח' השילוח 

 הרב ירחמיאל גורליק
03-5011544 

holon@chabad.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 יל הסדר בלבד.לארוחת ל
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 חולון 
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד 
 קריית בן גוריוןשכונת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

שכונת ברחבי 
 ת בן גוריוןיקרי

 הרב דניאל סטון
03-5536569 
050-5429791 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 מאגר מידע ברשותם 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:elenap@moia.gov.il
mailto:elenap@moia.gov.il
mailto:holon@chabad.org.il
mailto:holon@chabad.org.il
mailto:holon@chabad.org.il
mailto:holon@chabad.org.il
mailto:holon@chabad.org.il
mailto:holon@chabad.org.il
mailto:holon@chabad.org.il
mailto:holon@chabad.org.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חוף השרון
 קיבוץ גליל ים

 בית אבות "בית גיל ים"
 בית אבות  סדר פסח

 "בית גיל ים"
 ישראל חרמון
052-6166818 

8 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 חוף השרון 
 צעירי אגודת חב"ד 
 בית חב"ד כפר נטר

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 נצברגהרב נפתלי מי
054-7260945 

naftaliminz@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 יבנה
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד יבנה

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

  וברח
 א' 1הזמין 

 יצחק לררהרב יוסף 
08-9421665 
054-7977919 

yossi@chabadyavne.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 מקום האירוח.לנא להגיע רגלי 
 תיאום מראש

 מונוסון-יהוד
 בית אבות נאות יהוד בע"מ 

 פנסיון הורים
 ר פסחסד

 וברח
 26העצמאות 

 יהוד

 עו"ס רותי
050-6401999 
03-5365555 

Yedidia1@bezeqint.net  

4 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש
 

 מונוסון-יהוד
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד  יהוד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

האולם 
המחודש של 

 ם לזקןמרכז יו
, 44רחוב שז"ר 

 יהוד

 הרב שמעון וינר
03-5361479 
050-5730885 

 להתקשר בין השעות
16:30-19:00 

chabadyehud@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ₪ 20 רישוםדמי 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
שרות להתארח גם בבתי ישנה אפ

 משפחות.
 תיאום מראש

 וכב יאירכ
 דצעירי אגודת חב"

 

 סדר פסח ציבורי 
בשפות  כהלכתו

 העברית והאנגלית
 

 דב גרינברגהרב 
054-3326244 
09-7736974 

rabbigreenberg.d@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 כמו כן שילוב מתארחים
 אצל משפחות בקהילה.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
  תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:naftaliminz@gmail.com
mailto:naftaliminz@gmail.com
mailto:yossi@chabadyavne.com
mailto:yossi@chabadyavne.com
mailto:Yedidia1@bezeqint.net
mailto:Yedidia1@bezeqint.net
mailto:chabadyehud@gmail.com
mailto:chabadyehud@gmail.com
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/rabbigreenberg.d@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 יונהכפר 
 צעירי אגודת חב"ד 

 נהיוכפר  בית חב"ד
 

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 נחמיה שמרלינגהרב 
050-5552523 

cnmms@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש
 

 כפר סבא
 "המבריא"בית אבות 

 15רח' רופין  סדר פסח
 בלאלי טו

09-7645555 
elitovel@hamavri.co.il 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 5
 תיאום מראש

 כפר סבא
 משרד הקליטה 

 סניף השרון

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר

 ברחבי 
 כפר סבא

  זיוה בניקוב
050-6214771 

1-599-500-906 
.gov.ilmarinas@moia 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם  
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 בשפה הרוסית

 אולם 
בית הסטודנט 
 רח' משה שרת

 סבאכפר  105בית חב"ד ויצמן 
 הרב יוסף ליפקין

054-7828385 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

  בוריצי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה הספרדית

  אולםב
 נחשון מועדון

 9 נחשון רחוב

 כפר סבא 105בית חב"ד ויצמן 
 אדם הדרי הרב

050-6686863 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .ם האירוחנא להגיע רגלי למקו

 תיאום מראש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה הרוסית

  אולםב
 בית

 רחוב  ד"חב
 קניון 4 הכיכר

 הכיכר

 כפר סבא 105בית חב"ד ויצמן 
 אהרון קניבסקי הרב

054-7828387 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:cnmms@walla.co.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה העברית

 אולםב
 "אמונה"
  125 ויצמן רח'

 כפר סבא 105בית חב"ד ויצמן 
 רב יוסף ליפקיןה

054-7828385 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה הרוסית

 הוסטלב
 "עמיגור"

  רחוב 
 31 דיין משה

 כפר סבא 105בית חב"ד ויצמן 
 אהרון קניבסקי הרב

054-7828387 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .ם האירוחנא להגיע רגלי למקו

 תיאום מראש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה העברית

 ביתב
 רחוב  שרה

 81 ויצמן

 כפר סבא 105בית חב"ד ויצמן 
 אהרון קניבסקי הרב

054-7828387 
09-7673568 

s.org.ilchabad@chabadk 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה העברית

 שכונתב
 הראשונים

 שועלי רחוב
 שמשון

 כפר סבא 105בית חב"ד ויצמן 
 אלעד כהן הרב

054-5460905 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 יתבשפה העבר

 שכונהב
 רחוב  הירוקה

 וילנסקי

 כפר סבא 105בית חב"ד ויצמן 
 מענדי קניבסקי הרב

054-6677072 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabad@chabadks.org.il
mailto:chabad@chabadks.org.il
mailto:chabad@chabadks.org.il
mailto:chabad@chabadks.org.il
mailto:chabad@chabadks.org.il
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mailto:chabad@chabadks.org.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 ר סבאכפ
 צעירי אגודת חב"ד בית חב"ד

 כפר סבא מרכז

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה העברית

 שכונות
 -יוספטל

 רחוב  קפלן
 חוחית

 כפר סבא 105בית חב"ד ויצמן 
 שי עזיזה הרב

054-6677031 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

ם בהתאם לצרכי
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה העברית

 הוסטלב
 דרך  "הדרים"

  המוביל
 הדרים שכונת

 כפר סבא 105בית חב"ד ויצמן 
 אהרון קניבסקי הרב

054-7828387 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 לב השרון
 צומת דרור 

 דיור מוגן פרוטיאה בכפר
 

 סדר פסח
בצומת דרור 

 ליד מושב 
 בני דרור

 מירמןגב' ורד 
053-7699246 

Veredme3@gmail.com  
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

 לב השרון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ינוב

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בבית המדרש 
 נקודת אור

 הרב צמח אברהם
054-6761050 

Eitanrut1@gmail .com 

רכים בהתאם לצ
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 לב השרון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד נורדיה, גנות הדר 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי נורדיה 
 וגנות הדר

 הרב  יוסף יצחק דרייפוס
054-8177014 

chabadnoga@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 לוד 
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת שערי עלייה

 סדר פסח ציבורי 
בשפות  כהלכתו

 עברית ורוסית
 שכונת גני אביב 

 הרב אברהם חזן
08-9214770 
052-2642028 

shaliya@zahav.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לאורח.₪ 25דמי רישום 

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabad@chabadks.org.il
mailto:chabad@chabadks.org.il
mailto:chabad@chabadks.org.il
mailto:chabad@chabadks.org.il
mailto:Veredme3@gmail.com
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mailto:shaliya@zahav.net.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 לוד
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת שערי עליה

סדר פסח ציבורי 
כהלכתו בשפות 

 רוסיתעברית ו

שכונת 
 אקדמאים 

 נווה נוף

 חזן אברהם הרב
08-9214770 
052-2642028 

shaliya@zahav.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .לאורח 25₪ רישום דמי

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

 רעות-מכבים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מכבים רעות

 יסדר פסח ציבור
 כהלכתו

, 5רח' גלבוע 
 רעות

 הרב יוסף יצחק נוימן
054-9770548 

chabadmaccabimreut@gmail.com 
 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 מודיעין
 רי אגודת חב"דצעי

 בית חב"ד מודיעין

 ציבורי סדר פסח
 כהלכתו

 במועדון 
 "הגג האדום"

 הרב ברוך סלונים
08-9704770 
054-3001770 

com.chabadmodiin@walla 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 מזכרת בתיה
 צעירי אגודת חב"ד

 מזכרת בתיה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 מזכרת בתיה

 הרב אריה גרינברג
08-9340352 
054-7926770 

Ag770@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 נס ציונה
 עיריית נס ציונה 

המחלקה לשירותים חברתיים 
 מדור לזקן

 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 נס ציונה

 ענת לוין 
 מנהלת המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

08-9383702 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ציונה-נס
 צעירי אגודת חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 אולמי ויטראז
 51האירוסים 
 נס ציונה

 שפר-הרב שגיא הר
08-9400935 
054-6506770 

rabbisagee@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .מראשדמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 נתניה
 בית אבות בית עמי

 סדר פסח
  וברח

שלמה המלך 
41 

 מנהל גדעון הלרמן
09-8611222 

Gideon@beitami.co.il 
10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabadmaccabimreut@gmail.com
mailto:chabadmaccabimreut@gmail.com
mailto:chabadmodiin@walla.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 נתניה
 עמותת אהבת חיים 

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

במלון המלך 
כורש רח' הרב 

 , נתניה 6קוק 

 הרב חיים סויד
050-4778771 

 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .חנא להגיע רגלי למקום האירו

 תיאום מראש

 נתניה
 משרד הקליטה 

 מרחב נתניה והשרון

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי נתניה

 דלי אלי
1-599-500-905 
050-6214929 

il.gov.dalia@moia 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ש להפנות אליהם עולים י
 חדשים זקנים בלבד.

 נתניה
 - נופי השרון דיור מוגן

 מרכז מגורים
 מבוגרת הלאוכלוסיי

 

  וברח פסח סדר
 7פתח תקווה 

 מירי אם הבית
09-8601777 

office@nofeih.co.il 
4 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 באמצעותיש להפנות מתארחים 

המחלקה לשירותים חברתיים 
 שתיאום מרא

 נתניה 
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית נורדאו בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי נתניה אירוח לליל הסדר

 הרב נוח סוליש
09-8653770 

 105שלוחה 
054-2577077 

netanya.org-adchabad@chab 

תאם לצרכים בה
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 נתניה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 הרב צבי וילהלם
054-8167709 
09-8627791 

neto.bezeqint.netTzwi852@ 

בהתאם לצרכים 
 פשרויותולא

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לאורח.₪  30דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 נתניה
 קופת הצדקה המרכזית

סדר פסח ציבורי 
 בנוסח אשכנז

 בית 
דנת יצחק" ע"

 2רח' ספיר 

 טל' לתיאום
1-800-262-666 

 2שלוחה 
il.comkoopatz@gma 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .חנא להגיע רגלי למקום האירו

 תיאום מראש 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:dalia@moia.gov.il
mailto:dalia@moia.gov.il
mailto:office@nofeih.co.il
mailto:office@nofeih.co.il
mailto:chabad@chabad-netanya.org
mailto:chabad@chabad-netanya.org
mailto:chabadtzoran@neto.bezeqint.net
mailto:koopatz@gmail.com
mailto:koopatz@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 עמנואל
 צעירי אגודת חב"ד

 עמנואל בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 הרב חי דמרי
058-6155770 

livnotbait@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .חע רגלי למקום האירונא להגי

 תיאום מראש

 עמק חפר
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד כפר מונש

 ציבורי סדר פסח
 בית חב"ד כהלכתו

 הרב יהושע שי צ'רבינסקי
054-6877068 

Shay770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .חנא להגיע רגלי למקום האירו

 תיאום מראש
 

 עמק חפר
 עירי אגודת חב"דצ

 בית חב"ד מכמורת

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 הרב נתנאל בן מעש
054-2577034 

natibenmaas@gmail.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 עמק לוד 
 דת חב"דצעירי אגו

 בית חב"ד מושב  זיתן
 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 מושב זיתן

 הרב יוסף הרשקוביץ
054-6368101 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 פרדסיה
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד פרדסיה

 סדר פסח ציבורי
 48הארז רח'  כהלכתו

 ר מור יוסףהרב מאי
09-8942898 
050-3054770 

chabadp@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 פתח תקווה
 מרכז רפואי - ארבל

 להחלמה וסיעוד
 

 וברח פסח סדר
 4 ן יצחקאלחנ

 זיווה סוכובולסקי
 מנהלת אדמיניסטרטיבית

03-9321477 
zivasucho@walla.com 

10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 )חמש( 17:00הסדר יערך בשעה 

 תיאום מראש
 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 פתח תקווה
 בית אבות

 הורים הדקל בית
 סדר פסח

 
 וברח

 15נצח ישראל 

 מנהל -יוסי פרידמן 
03-9128400 
050-4128856 

Hadekel3@bezeqint.net 

6 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לשומרי מצוות בלבד.

 .להגיע רגלי למקום האירוחנא 
 תיאום מראש

 פתח תקוה
 מרכז גריאטרי גיל עוז

רחוב  סדר פסח
 1אמסטרדם 

 מנהל –אמיר שרצר 
 מנהלת אדמיניסטרטיבית -שרה זוהר 

073-2780020 
oz.co.il-sara@gil 

 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10
 תיאום מראש

 פתח תקווה
  –מרכז קהילתי תורני 

 מאור יהודה 

 סדר פסח ציבורי 
 13רח' קלוזנר  כהלכתו

050-9403036 

verber@matnasim.org.il 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 דמי רישום סמליים.
 

 תיאום מראש
 

 פתח תקווה
 מדרשיה לנשים שילת
 "נקודת אור יהודית"

 כצנלסוןרח'  סח ציבוריסדר פ
  34/3ברל 

 שיראזיאל יהודית
077-7868180 
054-5522878 

Yador1988@gmail.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר 
וארוחת צהריים למחרת בשעה 

 וכן ארוחות שביעי של פסח. 13:30
 ללא לינה.

 תיאום מראש

 תח תקווהפ
 מונטפיוריבית  אבות 

 

 סדר פסח
 

רח' מונטיפיורי 
32/34 

 ס נאווה"עו
03-9311853 

 מנהל -ראובן סולמון 
Ruven1967@neto.net.il 

10 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 פתח תקווה
 משרד הקליטה 

 מרחב פתח תקווה

 פתרונות מציאת
 הסדר לליל אירוח

 ברחבי 
 פתח תקווה

 ימאיר יחיאל
1-599-500-907 
050-6214735 

meiry@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 .זקנים בלבד

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/sara@gil-oz.co.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/sara@gil-oz.co.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/verber@matnasim.org.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/verber@matnasim.org.il
mailto:Yador1988@gmail.com
mailto:Yador1988@gmail.com
mailto:meiry@moia.gov.il
mailto:meiry@moia.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 פתח תקווה
 עזר מציון

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
  תקווה פתח

 רחלי שילר
073-3956819 

nechamim@ami.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 ברשותם קיים מידע 

 ומשפחות מארחות. על מסגרות
 

 פתח תקווה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 יטשיהרב אשר ד
03-9227134 
03-9239972 

chabadpt@zahav.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 פתח תקווה
 האגודה למען הקשיש -קשת

 מרכז גריאטרי משולב
 גבעת השלושה

 וברח סדר פסח
 35רוב וארלוז

 מנהלת -זוהר 
03-5133411 
03-5182182 

10 
 בלבד. לארוחת ליל הסדר

 תיאום מראש

 צורן-קדימה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד צורן

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 א' 22רח' דולב 

 הרב מאיר טוביה כהן
050-2794770 
077-9500770 

chabadtzoran@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אונו יתיקר
 אונו-יתיקר עיריית

 הגמלאיםהמחלקה לרווחת 
 בשיתוף חברת עמיגור

 סדר פסח

 
דיור מוגן 

 ציבורי 'עמיגור'
 רחוב ירושלים 

37  

 רכזת התנדבות - אידליץ אורנה
03-7769517 

ornae@kiryatono.muni.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 קריית עקרון
 אגודת חב"ד צעירי

 קריית עקרון בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית עקרון

 הרב מאיר כהן
054-5783018 
052-3741317 

meircohen@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
  ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ת עקרוןקריי
 לשכת הרב הקומי

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 יוסף בן דודהרב 
055-6686011 

rybendavid@gmail.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabadpt@zahav.net.il
mailto:chabadpt@zahav.net.il
mailto:meircohen@gmail.com
mailto:meircohen@gmail.com
mailto:rybendavid@gmail.com
mailto:rybendavid@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 קרני שומרון
 צעירי אגודת חב"ד

 קרני שומרון בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 הרב יצחק כהן
09-7941406 
054-7770808 

yscowan@013.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ראש העין
 צעירי אגודת חב"ד

 

 סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 בשפה העברית

 רחוב
 41יהודה הלוי 

 הרב בנימין עקיבא
03-9382372 
054-4315552 

bezeqint.net@chabadrh 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 רגלי למקום האירוח. נא להגיע

 תיאום מראש

 ראש העין
 צעירי אגודת חב"ד

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 הרב אשר משולם 
052-6968008 

Ovt5771@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ון לציוןראש
 בית אבות הבולגרי

 8רח' האם  פסח סדר
 הבית תאימהו

03-9482227 
012.net.il@bulgari  

15 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 ראשון לציון
 משרד הקליטה 

 מרחב חולון ראשל"צ

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר

 ברחבי 
 ראשון לציון

 אנה ליטרובניק
1-599-500-910 
050-6214823 

ana@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 בלבד. זקנים

 ראשון לציון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שיכון המזרח

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 שיכון המזרח

 הרב שלום לוי
03-9581668 
054-7457704 

rishomizrah@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ראשון לציון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מרכז

 סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו 

 בשפה הרוסית

 באולם 
 בית הכנסת 

 ופלברח' פ

 הרב יצחק גרוזמן
03-9670586 
050-6840422 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:yscowan@013.net.il
mailto:yscowan@013.net.il
mailto:chabadrh@bezeqint.net
mailto:chabadrh@bezeqint.net
mailto:Ovt5771@gmail.com
mailto:Ovt5771@gmail.com
mailto:rishomizrah@walla.com
mailto:rishomizrah@walla.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 ראשון לציון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מרכז

 סדר פסח ציבורי
כהלכתו בשפה 

 הרוסית והעברית
 

 הרב יצחק גרוזמן
03-9670586 
050-6840422 

תאם לצרכים בה
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ראשון לציון 
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד נאות אשלים

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 נאות אשלים

 הרב אריאל גורן
03-9526638 
052-3301018 

agoren770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ראשון לציון
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד נווה חוף

 

 ציבורי סדר פסח
 10רח' המלך  כהלכתו

 הרב דוד קפלן
03-9515637 

077-83690037 
054-7770216 

chabadnc@neto.net.il 

רכים בהתאם לצ
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 ראשון לציון
 צעירי אגודת חב"ד

רמת אליהו שכונות בית חב"ד 
 ונווה ים

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 רחוב 
 7פנינת הים 

 הרב חנן כוחנובסקי
03-9618874 
052-2681782 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ל הסדר בלבד.לארוחת לי
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 רחובות 
 בית אבות גן דוד בע"מ 

 

 רחוב  סדר פסח
 4הפלמ"ח 

 אלימלך כץ
050-7696228 
08-9453585/6 

10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
)יש להפנות אליהם אורחים רק 
באמצעות המחלקה לשירותים 

 חברתיים במקום(
 תיאום מראש

 

 רחובות 
 חיותםהלהחזיקם ולותת עמ

מציאת פתרונות 
 ברחבי רחובות   אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם 
 דיש בלבד.מתארחים דוברי יי

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:agoren770@gmail.com
mailto:agoren770@gmail.com
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:2@1800391818.co.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 רחובות
 משרד הקליטה 

 סניף רחובות

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי רחובות

  אירינה רוזנבלום
050-6214859 

1-599-500-910 
irinar@moia.gov.ilana@ 

ים בהתאם לצרכ
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 .זקנים בלבד

 רחובות
 דיור מוגןנווה עמית 

 לב אבות רחובות
  בדיור מוגן סדר פסח

 לב אבות 

 שני כהן
08-9344786 
08-9344888 

Shani.c@meuhedet.co.il 

4 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
ת את המתארחים רק )נא להפנו

באמצעות המחלקה לשירותים 
 חברתיים במקום(

 תיאום מראש 
 

 רחובות
 נווה עמית 

 בית אבות "רחובות"
דרך מרדכי  סדר פסח

 10בשיסט 
 גב' נטלי רזניק
08-9445402 2 

נא  לארוחת ליל הסדר בלבד.
 להפנות אורחים עצמאיים בלבד

 תיאום מראש

 רחובות
 צעירי אגודת חב"ד

 ד שכונת חבצלתבית חב"

 סדר פסח ציבורי
כהלכתו בשפות 
 עברית ואנגלית

 

 ליד בי"ח קפלן
 

 הרב עידן ישראל מקאניק
054-9325771 

edanisrael@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד 
 נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 רחובות 
 צעירי אגודת חב"ד

 ומקוב היובל בית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 שכונת היובל 

 הרב שמואל מנדלזון
054-2577022 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 רחובות
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת קרית משה

 יסדר פסח ציבור
 כהלכתו

 שפה הרוסיתב

בהוסטל 
 רחובות

 הרב שמעון שעאר
054-7770599 

avichabad@gmail.com 
  הרב אבי שעאר
054-7770699 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד 
 דמי רישום סמליים

 נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:irinar@moia.gov.il
mailto:irinar@moia.gov.il
mailto:ana@moia.gov.il
mailto:ana@moia.gov.il
mailto:ana@moia.gov.il
mailto:edanisrael@gmail.com
mailto:edanisrael@gmail.com
mailto:avichabad@gmail.com
mailto:avichabad@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 בותרחו
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת קרית משה

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בשפה העברית

 רחוב 
 3יצחק משקה 

 הרב שמעון שעאר
054-7770599 

avichabad@gmail.com 
  הרב אבי שעאר
054-7770699 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ד לארוחת ליל הסדר בלב
 דמי רישום סמליים

 נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 רחובות 
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכ' ההולנדית 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 שכ' ההולנדית 

 הרב משה טברדוביץ
054-6917770 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 ברשותם קיים מידע 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.
 

 רחובות
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד רחובות

סדרי פסח  שלושה
 ציבוריים:

בשפות עברית 
 ורוסית

   כתובת
 :לרישום

משרד צעירי 
חב"ד, רח' 

 155הרצל 

 הרב מיכאל רייניץ
054-7770825 
08-9473386 

chabad@chabadrehovot.co.il 
 

צרכים בהתאם ל
 ולאפשרויות

  לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .לאורח₪  10 סמליים: דמי רישום 

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 קיימת אפשרות לאירוח במשפחות.

 תיאום מראש

 רמלה
 משרד הקליטה

 רמלה -סניף השפלה 

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי רמלה

 פרידה גילילוב
1-599-500-912 
050-6214822 

fridag@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם עולים חדשים  
 זקנים בלבד.

 רמלה
 חב"ד צעירי אגודת

 בית חב"ד עמותת 
 "מאהבה חסדי זכריה"

 פסח סדרי שלושה
  כהלכתו ציבוריים
, עברית בשפות
 וספרדית רוסית

 

 הרב אברהם מדוויל
08-9225855 
054-6450330 

chabadramla@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 רמת גן
 תל השומר
 עד -בית אבות גיל

 מרכז גריאטרי ציבורי
 

 סדר  פסח
 במרכז הרפואי 
 ע"ש ד"ר שיבא

 תל השומר

 גילה שטראוס
03-7346127 

 במזכירותטלי 
03-7346123 

center.co.il-ad-giladcenter@gil 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 רמת גן 
  תל השומר

 תל השומרבית חב"ד 
 שני סדרי פסח

 בית חולים 
 תל השומר
במחלקת 

שיקום ובמגדל 
 האשפוז 

 הרב ברגמן 
052-8770055 

myb333@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד 
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 רמת גן
 עזר מציון

את פתרונות מצי
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 רמת גן

 רחלי שילר
073-3956819 

nechamim@ami.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 ברשותם קיים מידע 

 ומשפחות מארחות. על מסגרות
 

 רמת גן
 מרכז העיר

 ישראל למורשת המחלקה
 בית האזרח סדר פסח כהלכתו

 42רח' ביאליק 

 הרב ישראל שפרינגר
052-7707229 
03-5093818 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי הרשמה סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 

 רמת גן
 המחלקה למורשת ישראל

 

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 רחוב 
 241בן גוריון 

 אסף סימון
052-7073314 
03-5011167 
03-5093818 

בהתאם לצרכים 
 תולאפשרויו

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי הרשמה סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 

 רמת גן
 המחלקה למורשת ישראל

 

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 באולם
 "חזון למועד"

 46רח' הגלגל 

 אורלי
 050-6663702 

03-5093818 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ם.דמי הרשמה סמליי

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 

 רמת גן
 המחלקה למורשת ישראל

סדר פסח ציבורי 
 106רח' הראה  כהלכתו

 אסף סימון
052-7073314 
03-5011167 
03-5093818 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי הרשמה סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 מת גןר
 צעירי אגודת חב"ד 

 מרכזי בית חב"ד
 המחלקה למורשת ישראל

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בבית 
"מעשים 
 טובים"

רח' ז'בוטינסקי 
106 

 הרב דוד משה
03-6737910 
054-5770001 
03-5093818 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי הרשמה סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 

 רמת גן 
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד קריית קריניצי
 

 ציבוריסדר פסח 
 כהלכתו

 בית חב"ד רח' 
 1יוסף ספיר 

 הרב ישראל גורביץ
052-7432814 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד 
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 שתיאום מרא

 רמת גן
 ,צעירי אגודת חב"ד

 חב"ד "רמת עמידר"בית 
 המחלקה למורשת ישראל

 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 

 רחוב
 9 פומבדיתא

 הרב חיים צדוק
050-4118598 
03-5741158 
 ברק אביאני

054-6881144 
03-5093818 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 

 גן רמת
 צעירי אגודת חב"ד 

 שכונת מרום נווהבית חב"ד 
 המחלקה למורשת ישראל

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 באולם ביכנ"ס
 "מרום נווה"

 3יוחנן בדר 

 הרב בנימין קלי
050-4760770 
077-9119770 
03-5093818 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .קום האירוחנא להגיע רגלי למ
 תיאום מראש

 רמת השרון
 ד"חב אגודת צעירי

 ציבורי פסח סדר
 כהלכתו

 אולם 
'עונג שבת' 
  8רחוב השפלה 

 הרב יהודה בוטמן
03-5472770 
052-8950770 

ybutmanrh@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ש"ח לאורח. 120השתתפות דמי 

 לנזקקים יוענק סבסוד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 רעננה
 דיור מוגן יוקרתי 

 אחוזת בית
, 269אחוזה  פסח סדר

 רעננה

 אתי גרף
09-7705016 

bayit.co.il-eti@ahuzat 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 6

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:ybutmanrh@gmail.com
mailto:ybutmanrh@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 רעננה
 בית התבשיל

 ננהבשיתוף בית חב"ד רע
 סדר פסח ציבורי

 בית הכנסת
 "לכו נרננה"  

 5רח' הרצל 

 03-5796501 - שמחה קרקובסקי
Dani6184225@gmail.com 

 09-7486338 - הרב אליהו שדמי
bad@chabadraanana.comCha 

צרכים בהתאם ל
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
  ש"ח לאורח. 10דמי רישום 

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 רעננה 
 "עמל בשרון"בית אבות 

 301אחוזה     סדר פסח

 שפטל חנה עו"ס
054-9292577 
09-7707474 

hanashespel@hotmail.com 

10 
 .לארוחת ליל הסדר בלבד

 עצמאיים. נא להפנות מתארחים
 תיאום מראש

 רעננה 
 צעירי אגודת חב"ד 

 רעננה צפוןבית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
  6רחוב דוכיפת  כהלכתו

 הרב ברוך שנהב
052-7703165 

chabadmanali@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 שוהם
 צעירי אגודת חב"ד 

 שהם בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי שוהם אירוח לליל הסדר

 הרב מנחם גרינברג
077-7800816 
03-9793358 
054-5496372 

chabadshoham@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 שומרון 
 צעירי אגודת חב"ד 

 והסביבה ד אלון מורהבית חב"

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי אלון 
 והסביבה מורה

 הרב יהודה רובין 
053-7766126 

chshmron@neto.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 

 יפו אביב תל
 אחוזת ותיקי ת"א

 

 8בית השואבה  סדר פסח
 מזכירה-מירי

03-5666004 
10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Dani6184225@gmail.com
mailto:Dani6184225@gmail.com
mailto:Chabad@chabadraanana.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 תל אביב יפו 
 עמותת רעות

 דיור מוגן בית שלום
 סדר פסח

 2רחוב שי"ר 
)דיזנגוף פינת 

 ארלוזורוב(

   מתניה בן יעקב
 בית שלום –עובד סוציאלי 

054-7791925 
-matanya.byaakov@beit

shalom.org.il 

6 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .המקום בעל צביון דתי לאומי

 הסדר יהיה מלא. 
 ניתן להצטרף גם לתפילות החג.

 תיאום מראש

 יפו תל אביב
 קריית שלוםשכונת 

 העמותה למורשת
 יהדות בוכרה בישראל

 סדר פסח ציבורי
  2רח' הכינור 

 שכונת 
 קריית שלום

 אליהו אמינוב
03-6837483 
050-5246194 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 יפו בלבד.-לתושבי תל אביב

 תיאום מראש

 יפו תל אביב
 לשובעעמותת 

 סדר פסח ציבורי

בבית היימס 
בשכונת 
 שפירא, 

חכמי  'רח
 79ישראל 

 עד חריש -גיל
03-3731661 

office.lasova@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 19:00הסדר יחל בשעה 

 תיאום מראש

 יפו תל אביב
 לשובעעמותת 

 בבית "לשובע" סדר פסח ציבורי
 ת"א 18צ'לנוב 

 עדי שבתאי פפו
050-8292970 

community@lasova.org.il  
 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .18:00 בשעהלארוחת ליל הסדר 
 במקום ארוחות חג בימי חול המועד 

 . 10.00-14.00בשעות 
 תיאום מראשלא כולל לינה. 

 יפו תל אביב
 משרד הקליטה 

 תל אביבמרחב 

ונות מציאת פתר
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר

 ברחבי 
 תל אביב

 חומה פינצ'ב
1-599-500-901 
050-6214522 

humap@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 מסגרות ומשפחות מארחות. על

 יש להפנות אליהם 
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 תל אביב יפו
 עזר מציון

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
  תל אביב

 רחלי שילר
073-3956819 

nechamim@ami.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 ברשותם קיים מידע 

 ומשפחות מארחות. על מסגרות
 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/matanya.byaakov@beit-shalom.org.il
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mailto:humap@moia.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 תל אביב יפו
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת אזורי חן בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 מנדי וברכה דוכן
0543281770 

mmduchan@yahoo.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ע רגלי למקום האירוח.נא להגי

 תיאום מראש

 יפותל אביב 
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד שכונת בבלי

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 שכונת בבלי

 הרב שלום גליצנשטיין
054-4860676 

rabbi@chabadbavli.org 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 שותם קיים מידע בר
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ב יפותל אבי
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת הדר יוסף

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 ת הכנסתבבי
כרון יז

קדושים, רח' 
 204בני אפרים 

 הרב גד פדלון
050-7222529 
03-6441926 
yosef@014.net.il-Chabad 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 הסדר בלבד. לארוחת ליל
 לאורח.₪  100דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 יפו תל אביב
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד רמת אביב 
 בשכונות עבר הירקון

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בשפה העברית

 שכונת 
 נווה שרת

 הרב דוד אושקי
03-6991049 
050-5256592 

chabadra@netvision.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 יפותל אביב 
 צעירי אגודת חב"ד 

 צפון ישןבית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

בית חב"ד 
ברחוב יהושע 

 9בן נון 

 מענדל הכטהרב מנחם 
052-8119225 

rmhecht@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .ש"ח 150דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 יפו תל אביב
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 
 שכונת קריית שלום

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

בית חב"ד 
שדרות ישראל 

 ת שכונ 34גורי 
 קריית שלום

 הרב חנניה לביוב
03-6837483 
050-6781833 

lavayov@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 יפו -תל אביב
 העמותה למען - קשת

 "צהלון" הקשיש
 מוסד הגריאטרי

 סדר פסח
 סדר פסח 
בשדרות 

 100ירושלים 

 זוהר רזגברת 
03-5133411 

Zohar@keshetaguda.org.il 
10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 חיפה והצפוןמחוז 
 

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום אופי הפעילות
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 עקיבא אור
 ד"חב אגודת צעירי

סדר פסח ציבורי 
 ילדובר כהלכתו
 ורוסית עברית

 במרכז
 " ואהבת"

  3 הנשיא רחוב

 מן יואל הרב
054-5409838 

chabadorakiva@gmail.com 

 לצרכים אםבהת
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 19.30 בשעה יתקיים הסדר

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

 שאן בית
 "השלישי גיל"ה עמותת
 חברתיים לשירותים המחלקה

 "יבנה חסד עולם" עמותת בסיוע

 ציבורי פסח סדר
 לזקן במרכז יום

 
 וברח
 המלך שאול

 מנהל  –דדה חדד 
050-4245015 

 רכזת טובול איריס
050-5959069 
04-6586245 

iris703@walla.com 

 לצרכים בהתאם
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 מראש תיאום

 שאן בית
 "יבנה חסד עולם" עמותת

 אברהם אשל

 פתרונות מציאת
 הסדר לליל אירוח

 בית ברחבי
 והסביבה שאן

 ביטון אברהם ר"יו
052-6423050 

Hesed4@walla.com 

 לצרכים בהתאם
 ולאפשרויות

 מידע קיים ברשותם
 .מארחות ומשפחות מסגרות על

 שאן בית
 "הדסים" גריאטרי מרכז

 שדרות  פסח סדר
 110מנחם בגין 

 בית אם אנט
04-6581578/9 
050-7873668 

 .בלבד הסדר ליל לארוחת 10
 תיאום מראש

 בית שאן
 אגודת חב"דצעירי 

 בית שאן בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 בית שאן

 שמולביץ שלום בער הרב
052-7707002 

Shbsh770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 גבעת עדה- בנימינה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד גבעת עדה
 

בורי סדר פסח צי
 כהלכתו

 בית חב"ד
 1רח' השקד 
 גבעת עדה

 הרב מנחם מנדל לויטין
6289150 -04 
5412426 -054 

habadga@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/chabadorakiva@gmail.com
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/chabadorakiva@gmail.com
mailto:iris703@walla.com
mailto:iris703@walla.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 גלבוע
 ד"חב אגודת צעירי
 נר גן ד"חב בית

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

הכנסת בבית 
המרכזי 
בשכונה 

 ותיקהוה

 הרב אבשלום קיל
6400067 -04 

054-8343771 
avshalomkill@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

 גליל תחתון
 צעירי אגודת חב"ד

 ת חב"ד אילניהבי

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 
 ברחבי אילניה

 הרב גיל חדד
054-6377148 

Gilad77t@gmail.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 גליל תחתון
 צעירי אגודת חב"ד

 אבני תגבעבית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 גבעת אבני

 הרב יוסף חיים רוזנבלט
6779047 -04 
7791770 -054 

rozenblat@neto.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 גליל תחתון
 כפר זיתים כפר חיטים, גוש ארבל,

 צעירי אגודת חב"ד
 "ד גוש ארבלבית חב

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי  
 שוביםיהי

  ארבל,
 כפר חיטים,
 כפר זיתים

 הרב מנחם מנדל הרצל
 077-3240044 

054-7737706 
mendi47@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 גליל תחתון
 צעירי אגודת חב"ד

 שרונהב מושד "בית חב

סדר פסח ציבורי 
 שרונה מושב כהלכתו

 הרב שלום דובער שניאורסון
054-6301770 

Sns770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

 זבולון
 קיבוץ אושה

 בית הורים דורון
 דר פסחס

בית הורים 
 דורון

 קיבוץ אושה

 מנהלת -נירה מנדל 
052-3247668 

betdoron1956@gmail.com 
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 17:00סדר הפסח יתחיל בשעה 

 תיאום מראש

 כרון יעקביז
 בית במושבה בית אבות 

 (בית שחם)
 2 רח' השמורה סדר פסח

 חיים אלפרין
04-6396158 

haim.alperin@gmail.com 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.  10

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:avshalomkill@walla.co.il
mailto:avshalomkill@walla.co.il
mailto:Gilad777t@gmail.co.il
mailto:Gilad777t@gmail.co.il
mailto:Sns770@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 כרון יעקביז
 צעירי אגודת חב"ד

 זיכרון יעקב בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
 כהלכתו

אולם המתנ'ס 
 המרכזי 
 1דרך אהרון 

 הרב יוסף יצחק פריימן
04-6293770 
054-6631770 

z6293770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .לאורח ₪ 5 רישום דמי

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

 חדרה
 בית חולים סיעודי –משכנות זהב 

 סדר פסח

במשכנות זהב 
בשכונת ויצמן 

 רחוב 
 4שועלי שמשון 

 חיה בן סדון עו"ס
052-3490661 
04-6331098 

mishkanotzahav@bezeqint.net 

5 
 לארוחות ליל הסדר ולמחרת, 

 .לא כולל לינה
  תיאום מראש

 חדרה
 משרד הקליטה

 מרחב חדרה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי חדרה

 חי אסולין
050-6214600 

1-599-500-904 
assouline@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 חדרה
 "120בית אבות "עד 

 6רח' נוב  סדר פסח

 אלי עזרא
04-6335933 
050-5580141 

Betavotad120@walla.co.il 

20 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:z6293770@gmail.com
mailto:z6293770@gmail.com
mailto:mishkanotzahav@bezeqint.net
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mailto:Betavotad120@walla.co.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חדרה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת בית אליעזר

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 שכונת
 בית אליעזר

 הרב מיכאל רוטנברג
054-5467415 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 חדרה
 צעירי אגודת חב"ד

 גבעת אולגה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 שכונת 
 גבעת אולגה

 הרב שאול אקסלרוד
054-2577031 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 חדרה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מרכז העיר

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

מרכז העיר 
אולם יד לבנים 

 51הגיבורים 

 הרב שלמה שוורץ
054-6321770 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 ח.נא להגיע רגלי למקום האירו
 תיאום מראש

 חוף הכרמל
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד עין אילה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 עין אילה

 הרב מנחם טל
6398342 -04 
7657765 - 054  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 חוף הכרמל
 עמותת קרן לחיים

מציאת פתרונות 
 וח לליל הסדראיר

 ברחבי מ.א.
 חוף הכרמל

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 
office@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 ת מארחות.על מסגרות ומשפחו

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:galit@kerenlahaim.com
mailto:galit@kerenlahaim.com
mailto:office@kerenlahaim.com
mailto:office@kerenlahaim.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חיפה
 ארגון עולי מרכז אירופה

 "ראשוני כרמל" - דיור מוגן
 7רח' מאפו  סדר פסח

 מנהלת-שרה וייזברגר
052-5992005 
04-8243611 

 
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 חיפה
 ארגון עולי מרכז אירופה

 פסגת אחוזה - בית אבות
 6רח' שד' סיני  סדר פסח

 הדס גולן
 לינט -מזכירה 

04-8262074 
04-8262044 

horim.org.il-natali@beit 

 
6 

 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע מאזור בית האבות.

יש להפנות מתארחים  באמצעות 
המחלקה לשירותים חברתיים 

 .בישוב בלבד
 תיאום מראש

 חיפה
 ארגון עולי מרכז אירופה

 פסגת חן - בית אבות 
 סדר פסח

 
 וברח

 40בת חן 
 חיפה

 מנהלת -אלה חורבארי
04-8128888 

arielahorev@gmail.com 

 
10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 חיפה
 הספרדי בית אבות

 בית אברהם
 פסח סדר

 
 'ג 1רח' גדליהו 

 נווה שאנן

 יגאל אלון
073-2504240 
052-9246439 

10 
 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 חיפה
 בית אבות בית הורים 

 בות בע"מחמדת א
  פסח סדר

 35רח' הרצליה 

 תמנהל – יוליה
04-8671278 

Dr_yanb@netvision.net.il 

 
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 חיפה
 בית דינה - בית אבות

 סדר פסח
 רחוב

 3דם הכהן א
 נווה שאנן

 גקורצבר צפריר
052-8381776  

zafrir100@gmail.com 

 
4 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 חיפה
 כרמל מערבי

 בית אבות בן יהודה
  סדר פסח

 179דרך הים 

 סגנית מנהלת -פאני סרויה 
 נסרין עו"ס

04-8370024 
Jacobcohen10@gmail.com 

10 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חיפה
 בית אבות וינדזור

 רחוב סדר פסח
 14בן גוריון 

 עו"ס-רוזה דסקל
052-3307017 
04-8522203 

 
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 חיפה
 בית אבות ורד הכרמל

 פסח סדר
 

 רחוב 
 26פינסקי 

 מנהל-יוסי יוסף
052-2473680 
04-8389236 

 
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 חיפה
 בית אבות בית יולס

 פסח סדר
 
כיכר  רחוב 

 1הרקפות 

 נעמה 
077-7374121/138 

 
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 חיפה
 בית אבות לב חיפה

 סדר פסח
 

 רחוב 
 א' 2החשמל 

 אלזרע מנהל יוסי
050-8290677 

3 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 חיפה
 עמותת להחזיקם ולהחיותם

מציאת פתרונות 
 ברחבי חיפה אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ע ברשותם קיים מיד
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם 
 מתארחים דוברי יידיש בלבד.

 חיפה
 מנפאוואר קר בתי אבות בע"מ

 בית אבות מעון הרופא
 פסח סדר

 
 ,9ברח' דורי 

 נווה שאנן,
 חיפה

 גברת חווי ארמלין עו"ס
04-8228132 10 

מתארחים לארוחת ליל  10
מתוכם לאירוח מלא  5הסדר, 

ל בסיס מקום פנוי, עכולל לינה 
 אום מראש.ית

 חיפה
 מפעלי תורה וחסד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בית הארחה,
 8הרב הרצוג  

 יצחק קדוש 
 14:00 -11:00להתקשר בין השעות 

04-8645120 
 mtvhmtvh@gmail.com 

 בהתאם לצרכים
 ולאפשריות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ניתן לקבל מנות כשרות לחג.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 החיפ
 משרד הקליטה

 מרחב חיפה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי חיפה

 ג'נה פטרוקובסקי
1-599-500-922 
050-6214677 

janap@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים 
 חדשים. זקנים בלבד.

 חיפה
 אבות  סיניבית 

 כהלכתו סדר פסח
 

שדרות סיני 
10\12 

 שמואל אגסי
04-8241418 
054-2331999 

5 

 לארוחות ליל הסדר 
 ולמחרת כולל לינה.
לפני  נא להגיע למקום האירוח

 כניסת החג  עד מוצאי החג .
)מאחר והמקום בעל אופי דתי 
רצוי שהמתארחים יהיו דתיים 
 על מנת שירגישו נוח במקום(.

 אשתיאום מר

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד אחוזה

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 בית חב'ד 
ב'  4רח' פרויד 
 חיפה

 הרב יהודה דונין
04-8112770 
054-4263763 

chabadhaifa1@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד .
 דמי רישום סמליים.

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 אשתיאום מר

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 בת גליםשכונת בית חב"ד 
 והמושבה הגרמנית

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 
בית חב"ד, 

 שכונת בת גלים
רח' העלייה 

 14השנייה 

 הרב ישי קלי
054-4251770 

chabadhaifa1@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד .
 ש'ח. 25דמי רישום 

 האירוח למקום לירג להגיע נא
 תיאום מראש

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 בת גליםשכונת בית חב"ד 
 והמושבה הגרמנית

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 שדרות 
 57בן גוריון 
 חיפה

 הרב ישי קלי
054-4251770 

chabadhaifa1@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ש'ח. 25דמי רישום 

 האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 הדרשכונת בית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 לדוברי רוסית

 
 במרכז 

 לדוברי רוסית

 בורשטיין דוד הרב שאול
054-8470076  
054-4791171 

 077-7010356 
chabadhaifa1@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 כרמל מערבי בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
כרמל ה

 המערבי

 הרב שלמה חיים ליסון
052-2256035 
04-8382623 

770lison@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 סגרות ומשפחות מארחות.על מ

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונות: בית חב"ד
 נווה דוד, עין הים, שער העלייה, ו,נורדא 

 קריית שפרינצק.ו

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 1רח' הרותם 

 הרב דב גינזבורג
04-86749324 
054-4833485 

comchabadhaifa1@gmail. 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד 

 קריית אליהו ,בית חב"ד קריית אליעזר

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

בית הכנסת 
הפועל המזרחי 

 147)רח' יפו 
 סוף רח' רודנר(

 הרב יוסף ליפש
054-6644770 

chabadhaifa1@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 דמי רישום סמליים

 נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת רמות

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 הרב  יוסף יצחק רוזנברג
054-5770849 

chabadhaifa1@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

 חיפה
 ד"צעירי אגודת חב

  ,נווה יוסףשכונות  ד"בית חב
 תל עמל, נווה פז

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 כונותברחבי  ש
  ,נווה יוסף
 ,נווה פז

 תל עמל

 הרב שלמה גרוס
050-6223375 

Dsgross770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabadhaifa1@gmail.com
mailto:chabadhaifa1@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חיפה
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 ברחבי חיפה אירוח לליל הסדר

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 
Office@kerenlahaim.com 

 בהתאם לצרכים
 תולאפשרויו

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 חצור הגלילית
 מחלקה לשירותים חברתיים 

 ובית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

במתנ"ס רח' 
 1ההסתדרות 

 חדווה קרסנטי
04-6916970 

hedvalv@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

 חצור הגלילית
 אגודת חב"ד צעירי

 חצור הגלילית בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 חצור הגלילית

 הרב ניסן מור יוסף
052-4770926 
04-6800369 

nisan@moryosef.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 טבריה
 משרד הקליטה

 סניף טבריה

מציאת פתרונות 
ירוח לעולים א

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי טבריה

 מרינה וולווסקי
04-6720399 
050-6214729 

marinav@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 טבריה
 בית אבות נוף טבריה

  וברח סדר פסח
 28השומר 

 י בוגניםמיר
050-6967642 
04-6716016 

tivon.co.il-tverya@ramat 

6 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 לדוברי ספרדית

 ישיבת חב"דב
 10רח' ארליך 

 הרב יוסף
054-5967813 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד. לארוחת ליל הסדר
 םידמי רישום סמלי

 נא להגיע רגלי למקום האירוע.
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:galit@kerenlahaim.com
mailto:galit@kerenlahaim.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד טבריה עלית

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 
שיכון ד' בקניון 

 לב האדם

 הרב עומרי בן עקיבא
054-5495959 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד. לארוחת ליל הסדר
 םידמי רישום סמלי

 נא להגיע רגלי למקום האירוע.
 תיאום מראש

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד טיילת טבריה

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 
בבית הכנסת 
 העתיק חב"ד 
 ליד גן הזיכרון

 הרב שניאור זלמן טורקוב
054-9770551 

szt@017.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד. לארוחת ליל הסדר
 ₪. 10דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוע.
 תיאום מראש

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת מורדות טבריה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 שכונת
 מורדות טבריה

 הרב צבי זלמנוב
054-6215413 

zzalmanov@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד .
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 המרכזי בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 7רחוב רש"י 
 הרב יוסף

054-5967813 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 ארוחת ליל הסדר בלבד.ל
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 יאום מראשת

 טירת הכרמל
 צדקת אבותעמותת 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 במרכז החסד
 10רח' שי עגנון 

 הרב יוסף גדסי
052-6877081 

 טלפון לרישום:
04-8574770 

0526877081@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 מראש תיאום

 טירת הכרמל
 צעירי אגודת חב"ד

 טירת הכרמל בית חב"ד

 פתרונות מציאת
 הסדר לליל אירוח

 ברחבי 
 טירת כרמל

 יחזקאל מרקוביץהרב 
04-8574157 

Yom770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 טירת הכרמל
 קרן לחייםעמותת 

ת מציאת פתרונו
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 טירת הכרמל

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 
Office@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יבניאל
 צעירי אגודת חב"ד

 יבניאל בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 יבניאלברחבי  אירוח לליל הסדר

 הרב אריה פרקש
054-7655770 

בהתאם לצרכים 
 יותולאפשרו

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 יסוד המעלה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד יסוד המעלה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 יסוד המעלה

 הרב יעקב רייצ'ס
052-7707283 

yreitzes@netvision.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 מארחות. על מסגרות ומשפחות

 יקנעם עלית
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד יקנעם

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

בשפות עברית 
 ורוסית

 

 הרב נעם דקל
04-9890398 
054-8049770 

Sdekel770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ש"ח לאורח. 10דמי רישום 

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 אשתיאום מר

 

 כרמיאל
 בית אבות בראט

 סדר פסח
 

שד' נשיאי 
 120ישראל 

 עו"ס -חיה שרון
04-9885715 
054-6627237 

5 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 דמי רישום סמליים
 תיאום מראש

 כרמיאל
 משרד הקליטה
 מרחב כרמיאל

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי כרמיאל

 אינסה ויניצקי
1-599-500-920 
050-6214635 

inesav@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

יש להפנות אליהם עולים 
 חדשים זקנים בלבד.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 כרמיאל
 צעירי אגודת חב"ד

 כרמיאל בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 103'ל רח' צה' כהלכתו

 הרב נחום ריבקין
054-5213074 

nrivkin@karmiel.co.il 

 הרב מנדי אלישביץ
 054-2113075 

mendy@karmiel.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח מקוםל רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

 מבואות החרמון
 צעירי אגודת חב"ד

 מבואות החרמון בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי מ.א. 
מבואות 
 החרמון

 הרב שניאור הלפרין
050-7209770 

chabadmc@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 קיים מידעברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מגדל
 צעירי אגודת חב"ד

 מגדל בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי מגדל אירוח לליל הסדר

 שמואל גרוזמןהרב 
054-7770812 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מגדל העמק
 משרד הקליטה

 סניף מגדל העמק

רונות מציאת פת
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר

 ברחבי 
 מגדל העמק

 מירי נידם
04-6540331 
050-6214696 

mirin@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 להפנות אליהם   יש
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 גדל העמקמ
  .ד"צעירי אגודת חב

שכונות יערת העמק וקריית  ד"בית חב
 רבין 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי שכונות
יערת העמק  

 וקריית רבין

 הרב שניאור זלמן הכט
052-8119227 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 

 מגדל העמק
 חב"ד צעירי אגודת

 בית חב"ד מגדל העמק

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו 

בשפה הרוסית 
 בתרגום לעברית

 
הכנסת  בית

 חב"ד
 רח' זבולון 
 ליד המתנ"ס

 הרב אליעזר פרסיה
04-6546770 
054-2273424 

Elnof770@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .לאורח ₪ 5 רישום דמי

 .האירוח וםלמק רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:nrivkin@karmiel.co.il
mailto:mendy@karmiel.co.il
mailto:chabadmc@gmail.com
mailto:chabadmc@gmail.com
mailto:mirin@moia.gov.il
mailto:mirin@moia.gov.il


 בס"ד

    חיפה והצפון מחוז   

 

71  
 

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: , אברהם איבגי
 http://www.molsa.gov.il :אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

 

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 מטה אשר
 מושב רגבה

 בית אבות בית נועם
 פסח סדר

בבית אבות 
 נועם

 שב רגבהומ

 דינה צור
04-9529946 

dina@regba.org.il 
10 

. אין לארוחת ליל הסדר בלבד
 תעודת כשרות למקום.

 תיאום מראש

 מטולה
 צעירי אגודת חב"ד

 מטולה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי מטולה ראירוח לליל הסד

 הרב משה ששונקין
050-9017703 
04-6950207 

melsasonkin@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מעלות תרשיחא
 משרד הקליטה

 סניף מעלות

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי מעלות

 ראיד נסראלדין
04-9078311 
050-6214981 

z2nasir@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים 
 חדשים זקנים בלבד.

 מעלות תרשיחא
 בית אבות צדקת בית אליעזר

 סדר פסח
 

שכונת יפה נוף 
 14ג רח' האתרו

 אחות אחראית - חנה
04-9976336 
050-6476707 

3 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 מעלות תרשיחא
 צעירי אגודת חב"ד

 תרשיחא בית חב"ד מעלות

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 וברח
 43ירושלים 

שכונת רבין  
 מעלות

 הרב יגאל כספי
04-9978352 
054-4617770 

770isnow@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 מרום הגליל
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד בירייה

מציאת פתרונות 
 ברחבי בירייה אירוח לליל הסדר

 הרב אהוד בשארי
052-7707113 

Bashari770@gmail.com 

אם לצרכים בהת
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מרום הגליל
 מושב שפר קיבוץ פרוד

 צעירי אגודת חב"ד
 שפר פרוד -בית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 מושב שפר 

 קיבוץ פרודו

 הרב אהרון שיפמן
054-4897443 

Shefer770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:z2nasir@moia.gov.il
mailto:z2nasir@moia.gov.il
mailto:770isnow@gmail.com
mailto:770isnow@gmail.com
mailto:Shefer770@gmail.com
mailto:Shefer770@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 נהריה
 בית אבות בית הורים רונית

 74שד' וויצמן  סדר פסח
 נהריה

 עו"ס - מירב אביטן
04-9923148 
052-8460338 

ion.net.ilronityk@netvis 

6 
 לארוחות ליל הסדר 

 .ולמחרת כולל לינה
 תיאום מראש

 נהריה
 דיור מוגן -בית עדנה

  סדר פסח
 36רח' בלפור 

 יקוטי רחמים
04-9927006 

yedna@netvision.net.il 
6 

 לארוחות ליל הסדר 
 .ולמחרת  כולל לינה

 תיאום מראש

 יהנהר
 מעון פאלס

 סדר פסח
 

 במעון פאלס
 26המעפילים 

 שלמה רפפורט מנהל
04-9928222 

10 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 על בסיס מקום פנוי.
 תיאום מראש

 נהריה
 משרד הקליטה

 סניף נהריה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי נהריה

  ויקטוריה פצ'ריחר
04-9950400 
058-5944560 

victoriap@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 נהריה
 בית אבות עדן

 רחוב  סדר פסח
 17ז'בוטינסקי 

 מנהל - דני שוורץ
04-9923246 

4 
 ליל הסדר בלבד. לארוחת

 תיאום מראש

 נהריה
 צעירי אגודת חב"ד

 נהריה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 16שד' הגעתון  כהלכתו

 ברוך וילהלםהרב 
04-9924875 

chabadanariya@gmail.com 
 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
דמי רישום סמליים, נא להגיע 

  רגלי למקום האירוע,
 ש!תיאום מרא

 נצרת עילית
 משרד הקליטה

 נצרת עילית מרחב

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר

 ברחבי 
 נצרת עילית

 מירה זילברמן
050-6214722 

1-599-500-903 
miraz@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 שפחות מארחות.על מסגרות ומ

 יש  להפנות אליהם
 .עולים חדשים זקנים בלבד

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:ronityk@netvision.net.il
mailto:ronityk@netvision.net.il
mailto:yedna@netvision.net.il
mailto:yedna@netvision.net.il
mailto:victoriap@moia.gov.il
mailto:victoriap@moia.gov.il
mailto:miraz@moia.gov.il
mailto:miraz@moia.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 נצרת עילית בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 נצרת עילית

 שמשון הלפרין
054-3077001 

chabadc_n_i@walla.com 

בהתאם  לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 ות מארחות.על מסגרות ומשפח
 

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 נצרת עילית בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

מרכז יום 
לקשיש תירוש 

 פינת יזרעאל

 הרב יונה ברודקין
0527528676 

brodkin.yona@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 הר יונה שכונת בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 .כהלכתו

 מתאים גם 
 לדוברי רוסית

 
הישיבה 
 התיכונית

 7רח' יקינטון 

 ניסלביץ דוד הרב
057-7320770 

 דוח יחיאלהרב 
054-5947709 

dsh770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת רסקו ית חב"דב

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

בית הכנסת 
הגדול המרכזי 

רח' הגבעה, 
 רסקו

 הרב שמשון הלפרין
054-3077001 

chabad_n_i@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 נצרת עילית
 שכונת זאב בית חב"ד

בורי סדר פסח צי
 כהלכתו

באולם 
הספורט 
בביה"ס 
 כסולות

 פיק הרב משה חיים
054-2347712 

pikmoshe@Gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש
 

 נשר
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד נשר
 תה למען הזקןוהעמו

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 הרב משה קורנט
054-7953770 

Bcn770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 עכו
 בית ליליאן בית אבות

 כהלכתו סדר פסח
 בית ליליאן

 וברח
 9האירוסין 

 דורון ריכטר
052-7831352 

10 

מתארחים לארוחת ליל הסדר  10
מתוכם לאירוח מלא כולל לינה  2

המקום בעל צביון דתי נא להגיע 
 רגלי למקום האירוח.

 תאום מראש.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
file:///C:/Users/menuhab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1IPEUQ3D/brodkin.yona@gmail.com
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mailto:dsh770@gmail.com
mailto:dsh770@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 עכו
 בית אבות נוף עכו

 סמטת  סדר פסח
 אבות ובנים

 מנהלת –מילנה 
050-3130067 

 רכזת עו'ס  –עליזה בן לולו 
04-9956400 

 

10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
להפנות את המתארחים  יש

באמצעות המחלקה לשירותים 
 חברתיים בלבד.
 תיאום מראש

 

 עכו
 משרד הקליטה

 עכוסניף 

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 עכוברחבי 

 לנה מןא
04-9916833 
050-6214719 

elenam@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 אפשרויותול

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 עכו
 צעירי אגודת חב"ד

 עכו בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי עכו אירוח לליל הסדר

 הרב אבי הרוש
050-5657674 

akko@zahav.net.il-t-c 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 ל מסגרות ומשפחות מארחות.ע

 נותיעמק המעי
 צעירי אגודת חב"ד 
 בית חב"ד מנחמיה

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 
 בבית חב"ד

 הרב דוד ועקנין
054-3031228 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד
 נא להגיע רגלי למקום האירוח

 אום מראש.ית

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 ושב בלפוריהבית חב"ד מ

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 מושב

 בלפוריה

 הרב נועם בר טוב
054-5804770 

balfurya@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מיועד רק לתושבי
 מושב בלפוריה.

 אלעעמק יזר
 צעירי אגודת חב"ד 
 בית חב"ד גבעת אלה

יאת פתרונות מצ
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 גבעת אלה

 גלדציילרהרב יוסף יצחק 
054-7770703 

Ika770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 גדעון כפרד "בית חב

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 בית חב"ד 
 בכפר גדעון

 ב אליעזר גבירץהר
04-6593993 
052-2770111 

Gvirz770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

ולמחרת כולל לארוחת ליל הסדר 
מתארחים, מעבר לזה  4לינה עד 

ניתן ללון תמורת תשלום במלון 
 הארחה במקום והארוחות 

 בבית חב"ד.
 .₪ 15 רישום דמי 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד מרחביה

מציאת פתרונות 
 מרחביהברחבי  אירוח לליל הסדר

 הרב ברוך ליפקין
04-6592972 
052-5990149 

Lba0654321@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מושב נהלל

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 מושב נהלל

 הרב דוד יוסף קטורזה
077-9114770 
054-7298770 

dctorza@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 שמשיתו קיבוץ הסוללים  חב"דבית 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

קיבוץ ברחבי 
הסוללים 
 ושמשית

 הרב אהרון אריאל מוזיקנט
052-5990178 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 מושב תל עדשיםבית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
 לכתוכה

 
 -בבית חב"ד 

בית משפחת 
 הרב לוינסון

 הרב רפאל לוינסון
077-7977081 
054-8478712 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

 עפולה
 עמותת להחזיקם ולהחיותם

מציאת פתרונות 
 ברחבי עפולה אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם 
 מתארחים דוברי יידיש בלבד.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Gvirz770@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 עפולה
 לדוגמה סדר פסח בית אבות מ.ש.ל.ב

 
וב רח

, 6ז'בוטינסקי 
 גבעת המורה

 עו"ס –כרמלי טובה 
04-6664715 

Mishlav5@bezeqint.net 
10 

 סדר פסח לדוגמה, יתקיים
 12.00, בשעה 21.4ביום חמישי, 

 תיאום מראש

 עפולה
 משרד הקליטה

 סניף עפולה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי עפולה

 דינה גרבר
04-6098300 
050-6214903 

dina.g@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 להפנות אליהםיש  
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 עפולה
 צעירי אגודת חב"ד

 עפולה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי עפולה ראירוח לליל הסד

 הרב שלמה סגל
054-6510770 
04-6407770 

chabadaf@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 עתלית
 צעירי אגודת חב"ד

 עתלית בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 רודהרב משה אקסל
054-7770839 

Varda.chabad@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד הסדר ליל לארוחת
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 מראש תיאום

 חנה כרכור-פרדס
 עמותת טובה וחסד

סדר פסח ציבורי 
 יוקרתי

בית הכנסת 
 הספרדי 

"אור ישרים", 
 דרך למרחב

 אורלי לביא
 054-4921-544 

בהתאם לצרכים 
 שרויותולאפ

 לארוחת ליל הסדר ולמחרת
 לא כולל לינה
 מי שנוסע, 

 נא להגיע לפני כניסת החג
 תיאום מראש

 חנה כרכור-פרדס
 צעירי אגודת חב"ד

 פרדס חנה כרכור בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
חנה -פרדס

 כרכור

 הרב זלמן שניאור בוטמן
054-2483434 

mzalmanbutman770@gmail.co 
 הרב יוסף קורנט

052-2257553 
kurantt770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Mishlav5@bezeqint.net
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חנה כרכור-פרדס
 שהם הרפואימרכז ה

 נווה אבות
  סדר פסח

 דרך הנדיב

 זהבה בסר
04-6375658  

am.Health.gov.ilzehavam@shoh 
15 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
קיימת הסעה מטעם המרכז 

 הרפואי שהם, 
 אל מקום הסדר ובחזרה.

 תיאום מראש

 צפת
 משרד הקליטה

 סניף צפת

מציאת פתרונות 
 ברחבי צפת אירוח לליל הסדר

 אינסה ויניצקי
04-6920218 
050-6214635 

sav@moia.gov.iline 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 צפת
 בית אבות "נוף צפת"

 רחוב סדר פסח 
 1ז'בוטינסקי 

 לבנה חביב 
04-699444 

050-3130079 
al8855@walla.commich 

 ניצולי שואה 10
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 צפת
 מאיר פניםעמותת ו עמותת דקל

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 מענדי
052-7702498 

 בני אלגד
04-6821740 
052-4276763 

benielgad@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 צפת
 רי אגודת חב"ד צעי

 עמותת בית התבשיל
 אשל בנימין 

סדר פסח ציבורי 
בשפות  כהלכתו

 העברית והרוסית

סמטת 
 3המגינים 

 רבקה חניא
04-6821090 

office@ebz.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 רק לתושבי צפת.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 צפת
 ת חב"דצעירי אגוד

 התבשיל אשל בנימין עמותת בית 

סדר פסח ציבורי 
לדוגמא לדוברי 
 השפה הרוסית  

 אולם
בית התבשיל 

 3מגיני צפת 

 רבקה חניא
04-6821090 

office@ebz.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

סדר הפסח הציבורי לדוגמא 
 ימים הסמוכים באחד היתקיים 

 לליל הסדר.
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:inesav@moia.gov.il
mailto:inesav@moia.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 צפת
 ודת חב"דצעירי אג

 צפת העתיקה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 העתיקה צפת

 הרב גבריאל מרזל
04-6921414 
04-6973912 
050-7983988 

beitchabad@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע
 ת מארחות.על מסגרות ומשפחו

 קציר
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 הרב אביחי כהן
050-9108655 

Chabadkc.770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קצרין
 י אגודת חב"דצעיר

 קצרין בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי קצרין אירוח לליל הסדר

 הרב נועם שוורץ
054-5544032 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית אתא
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 באולם 
 בית חב"ד
 20רח' חנקין 

 חיים שלמה דיסקיןהרב 
04-8453434 
052-4722711 

Diskin4@neto.bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 קריית אתא
 קרן לחייםעמותת 

ות מציאת פתרונ
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית אתא

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית ביאליק
 משרד הקליטה

 קריית ביאליק -סניף הקריות 

ת פתרונות מציא
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית ביאליק

  שוש יסיה
1-599-500-902 
050-6214728 

shoshanay@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם
 .זקנים בלבד עולים חדשים

 קריית ביאליק
 בית אבות נוף הקריה

 וברח ארוחת ערב
 23יוסף לוי 

 מנהלת - בלה גוטרזון
04-8744617 

5 
 .18:00מתקיימת ארוחה בשעה 
 ללא סדר כהלכתו.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:beitchabad@bezeqint.net
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 קריית ביאליק
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונות סביניה בית חב"ד
 קריית ביאליק 

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 רחוב
 43רן היסוד ק

 הרב יצחק נחום
04-8700310 
054-8077029 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית ביאליק
 צעירי אגודת חב"ד

 השכונות החדשות בית חב"ד
 קריית ביאליק 

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 בבית הכנסת
 ברח' יקניטון

 רקפותבגבעת ה

 הרב פנחס מרטון
050-6611768 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית ביאליק
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 קריית ביאליק

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית חיים
 צעירי אגודת חב"ד

 מזרח בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 רחוב
 15אח"י אילת 

 אוירכמן לויהרב 
052-4239724 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לבד.לארוחת ליל הסדר ב
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית חיים
 צעירי אגודת חב"ד

 מערב בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 בבית הכנסת 
 לברח' אברבנא

 ישראל קוטהרב 
052-4239724 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית חיים
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית חיים

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית טבעון
 בית אבות עדנה

 76רח' קק"ל  פסח דרס
 גב' ענת בקרמן
04-9831311 

anat@edna.co.il 
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 קריית טבעון
 צעירי אגודת חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

באולם שליד 
בית הכנסת 
היכל משה 
 ברח' החורש

 הרב מנשה אלטהויז
054-9770585 
054-2454898 
04-9834154 

althaus.m@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית ים
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית ים בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

בית כנסת 
 בבית הספר

 עלומים
 רח' משה שרת

 הרב מנחם ברוק
052-4258275 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית ים
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית ים

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457  

galit@kerenlahaim.com 

התאם לצרכים ב
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית מוצקין
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 
 שדרות

 2יששכר קפלן  

 הרב שמואל ג'רופי
04-8710328 
052-8495930 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 האירוח.נא להגיע רגלי למקום 
 תיאום מראש

 קריית מוצקין
 צעירי אגודת חב"ד

 מוצקין הצעירה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 

בית הכנסת 
 שכונת 

 נווה גנים

 הרב שמעון אייזנבך 
050-9020770 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית מוצקין
 רי אגודת חב"דצעי

 מוצקין הצעירה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 

מרכז פיס 
 קהילתי

 הרב בערש רוזנברג 
052-7703188 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית מוצקין
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

  ברחבי
 קריית מוצקין

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:althaus.m@gmail.com
mailto:althaus.m@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 קריית שמואל
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית שמואל בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

במבנה 
שממוקם ליד 
בית הכנסת 

 הגדול, 
 רחוב מוהליבר

 יוסף שכטרב הר
050-4117107 

uribar49@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית שמואל
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית שמואל בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

  ברחבי
 קריית שמואל

 יוסף שכטרהרב 
050-4117107 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית שמואל
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית שמואל

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 

תאם לצרכים בה
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית שמונה
 משרד הקליטה

 ית שמונהיסניף קר

מציאת פתרונות 
 אירוח 

 חדשים לעולים
 לליל הסדר

 ברחבי 
 ת שמונהיקרי

 אולגה זחזין
050-6214694 
04-6818400 

gov.ilolgaz@moia. 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 קריית שמונה
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית שמונה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 העברית בשפה
 15 רח' הלבנון

 הרב יגאל ציפורי
04-6943770 
054-7704576 

Igalk8@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית שמונה
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית שמונה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 רוסיתשפה הב

 רחוב 
 19הבבא סאלי 

 אל ציפוריהרב יג
04-6943770 
054-7704576 

Igalk8@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ראש פינה
 צעירי אגודת חב"ד

 ראש פינהבית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 ראש פינה

 הרב שגב לוי
052-8761490 

segev770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:uribar49@walla.com
mailto:uribar49@walla.com
mailto:olgaz@moia.gov.il
mailto:olgaz@moia.gov.il
mailto:Igalk8@bezeqint.net
mailto:Igalk8@bezeqint.net
mailto:Igalk8@bezeqint.net
mailto:Igalk8@bezeqint.net
mailto:segev770@gmail.com
mailto:segev770@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 רמת ישי
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד רמת ישי

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 רמת ישי

 רב יוסף וולסובה
04-9835647 
054-7738770 

 שניאור זלמן וולסובהרב 
054-3140770 

rychabad@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 שלומי
 בית אבות "נוף שלומי"

 תברח' הטייל פסח סדר
 63האנגלית 

 אביר חנא
04-9005002 

10 
 בלבד. לארוחת ליל הסדר

 תיאום מראש

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il

