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 נכבדיי,
 

 במטרה להבטיח שאף אזרח ותיק לא יישאר רעב או בודד בפסח.  - את  מבצע "כולנו מסובין" כבר למעלה מעשור שמשרד הרווחה מפעיל

אחד העיקריים שבהם הוא המן שהוריד אלוהים מהשמיים על מנת להשביע את רעב  לעם ישראל ביציאתו ממצרים. כשנשב בסדר החג, נזכר בניסים שעשו

 עמו. בטחון תזונתי הוא תנאי יסוד לחיי כבוד של האדם ועלינו להבטיח כי למשפחות נזקקות במדינה לא יחסר מזון. 

ש''ח, מידי חודש, לרכישת  500ות כרטיס נטען בשווי משפח 10,840-רשויות מכל רחבי הארץ, במסגרתו יחולק ל 36-בפברואר השנה התחלנו בפיילוט ב

 מזון ברשתות נבחרות. המטרה שלנו היא לנסות ולעבור מסלי תמיכה בחגים לרשת בטחון תזונתי לאורך כל השנה ובצורה מכבדת. שכל משפחה תבחר

 את הפרויקט לכלל האוכלוסייה הנזקקת. בעצמה מה לקנות בחנות ומבלי לעמוד בתור מביש. אני תקווה כי המהלך יצלח כמצופה ושנרחיב

כולנו מסובין" התרחב באופן מרשים, ושיותר ויותר ארגונים לוקחים חלק בפעילות ברוכה זו, ולצד זאת מבצע "אני שמח להתעדכן מגורמי המקצוע ש

 האזרחים הוותיקים מגלים פתיחות ומתארחים בגאווה בסדרים ציבוריים.

אשר במסירות רבה פועלים לאורך  ,גי מתחום ההתנדבות באגף למשאבי קהילה ולעובדי השירות לאזרחים ותיקיםבהזדמנות זאת אודה לאברהם איב

, ל"הלב" השנה לרווחתם של האזרחים הוותיקים בישראל. כמו כן, ברצוני לומר תודה לשותפינו לדרך, לצעירי אגודת חב"ד, לבתי האבות, לארגון א.ב.א,

 ועוד מאות גופים נוספים שניאותו לקחת חלק במבצע זה. העמותות לזקן בישראל  איגוד
 

 בברכת חג פסח כשר ושמח

   כץ חיים ח"כ

 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים



 בס"ד

 
 למשאבי קהילההאגף 

 התנדבותתחום 

 

 
 חברתיים ואישיים לשירותיםהאגף   

   וותיקיםם אזרחיהשירות ל 
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 ברכת המנהלים
 

 שלום רב,
 

 ע "כולנו מסובין".מבצ את החברתיים והשירותים רווחה, ההעבודה משרד יקיים הזה בפסח גם, שנה כמידי

 בן גוריון". ובערכיה האנושייםמדינת ישראל תיבחן לא בעושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית "

 

ניתנת להם ההזדמנות לספר  מחזיקים את הזיכרון הלאומי, האישי והפרטי. בחג הפסחביחס לאנשיה המבוגרים ה סודות של חברה מוסרית וערכית הינויאחד ה

החיים בתוכנו. ההזדמנות לארח לארוחה משותפת, משמחת  אזרחים הוותיקיםחג הפסח מזכיר לנו כחברה את המחויבות שלנו לדאוג ל לבנינו ובני ביתנו על העבר.

 ובזכותה הוא מקיים שמחת מצווה. את הנותן,

 

האזרחים רווחתם של  פועל בכל ימות השנה בשותפות עם משרדי הממשלה השונים, מחלקות לשירותים חברתיים, ארגונים ועמותות לקדום אזרח הוותיקהשירות ל

 לנגד עיניו. אזרח הוותיקורים מוגנים, כשטובת הבקהילה, בתי אבות ודיהוותיקים 

 

וק הערכים של תחום ההתנדבות פועל ליצירת שיתופי פעולה עם החברה האזרחית ומתנדבים במטרה להעשיר את השירותים הניתנים ללקוחות הרווחה ולהוביל לחיז

 רב שצברו למען שיפור החברה.ל יחד עם האזרחים הוותיקים ולעזר בידע והניסיון הוהחברה בישראל. כמו גם לפע

 

 לכל השותפים במבצע חשוב זה, שבזכות סיועם ונדיבותם, אירוע זה מתאפשר. נווהערכת נותודת

 ,בברכת חג חרות שמח
 

 , מנהלת השירות לאזרח הוותיקגלית מבורך  , מנהל תחום התנדבות יהונתן שוורצמן
 



 בס"ד

   

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

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

 התנדבותתחום 

 ז"עתש "כולנו מסובין"מבצע 

 

 
 

 חברתיים ואישיים האגף לשירותים
 אזרחים וותיקיםהשירות ל

 העורך דבר
 

שראל מדרש חז"ל: "בשעה שיצאו ישראל ממצרים, כרתו ברית לעשות חסד זה עם זה". מדרש זה מהווה מוטיב חשוב ומרכזי בעזרה ההדדית הקיימת בעם י
מקבלים משנה תוקף לנוכח ההיענות המרשימה של גופים רבים להצטרף למשימה של אירוח אזרחים וותיקים במהלך השנה ולקראת חגי ישראל. דברי מדרש אלו 

 לליל הסדר, במסגרת המבצע "כולנו מסובין", תשע"ז.
 

הגופים הלוקחים חלק בפעילות ברוכה זו, דבר שהגדיל היקף  -במבט לאחור ניתן לומר בסיפוק כי התרחב באופן מרשים, מחד . "כולנו מסובין"מבצע את  למעלה מעשור אנו מקיימיםמזה 
 חלה פתיחות בקרב האוכלוסייה המבוגרת להתארח בסדרים ציבוריים. -באופן משמעותי את מבחר מקומות האירוח המוצע לציבור האזרחים הוותיקים, ומאידך 

 בתי חב"ד, וכן עמותות ומוסדות נוספים המקיימים סדרי פסח ציבוריים, ומסייעים במציאת פתרונות אירוח אצל משפחות.בתי אבות, מרכזי דיור מוגן, , מקומיות רשויותמסגרות האירוח יכללו בין היתר: 
 .במבצע המעורבים הגופים לכל המוגשת, בליל הסדר האירוח מקומות על מידע חוברת הפסח חג לקראת משרדנו מנפיק שנה דימ

 .ביתו בקרבת אירוח מקום למצוא זרח ותיקא ללכ , על מנת לאפשררבים אירוח מקומות באיתור ומאומצת מרוכזת עבודה שנעשתה, לציין עלי
 .בחוברת ההערות בעמודת כמצוין, לינה גם מציעים המארחים בהם מקרים אותם למעט,  2017באפריל  10, זד בניסן  תשע"י" – דהיינו, בלבד הסדר ליל לארוחת הוא האירוח

 גם לארגן מוכנים המארחת המסגרת או המתארח את שבץהמ הגוף בהם מקרים אותם למעט ,תאםהמ הגוף על או המתארח באחריות יהיה ,ובחזרה האירוח למקום המתארחים ליווי
 .ההערות בעמודת כמצוין, ליווי
 תאםהמ הגוף על. הצורך במידת אמבולנס ותשלום תרופתי טיפול רגישויות,, אבחנות, רפואיים באישורים אותם לצייד, מתארחיםל לביטוח לדאוג: תנאים מספר על להקפיד יש, כן כמו

 .המתארח של ערך חפצי או כסף על אחראי המארח המוסד איןכי  ,לדעת
  .חרדי/דתי רקע, מנטליות, בפסח עדות מנהגי :כגון, השונות האירוח במסגרות תיקיםואזרחים הוה של השיבוץ להצלחת חיוניים מרכיבים כמה על הדעת את לתת יש

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

 .כהלכה הפסח סדרי את לארגן יכולתם כמיטב ועושים, מאמץ
  ., בתי אבות ועמותותשואה וניצולי עולים גוני, ארהקליטהמשרד   -זה נאצל למבצע השותפים לכל נתונים והערכתנו תודתנו

, במהלך השנה, לקראת חגי תיקיםואזרחים הולרבות ציבור ה ,לקהילה הרחבהד, בעשיית חסד ובעזרה לזולת "כאן המקום להעלות על נס את מעורבותם ותרומתם של צעירי אגודת חב
 בפרט. ישראל בכלל ובמציאת פתרונות אירוח בליל הסדר

 .נויבינשאת הנזקקים והחלשים  יחד בערבות הדדית, הכוללת כולנוהמחייבת אותנו להיות , כולנו הדגש הוא על המילה מסובין". נולכוה הזה להגדה "הליבאסיים בנאמר 
 

 ושמח כשר פסח חג בברכת
  התנדבותמרכז בכיר , אברהם איבגי

 האזרח הוותיק נושאב

mailto:avrahamei@molsa.gov.il
http://www.molsa.gov.il/


 
 האגף למשאבי קהילה

 תחום התנדבות

 ז"עמבצע כולנו מסובין תש

 

 
 האגף לשירותים חברתיים ואישיים

 לאזרחים ותיקיםהשירות 
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 סיוע מוקדי
 פרמס, ולהשאיר שם *3656כל שעל המארחים והמתארחים לעשות הוא לחייג  ., תיווך בין מארחים למתארחים"כולם בסדר" - ארגון "מאיר פנים" •

 .שיש באיזור מגוריהם האפשרויותועיר ואנו נתקשר אליהם ונציע להם את  פוןטל

 

 

 
 
 

 
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 
infogimlaim@pmo.gov.il 

מקבל פניות ומטפל בהן בנושא מיצוי זכויות גמלאים וניצולי שואה בישראל. 
 השירות ללא תשלוםמסייע  ומלווה במיצוי הזכויות עד לסיום התהליך 

 
שירות הייעוץ לקשיש בביטוח  הלאומי מפעיל לרשותכם 

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

 
 מידע על זכויות ושירותים בקהילה * כויות בביטוח לאומיזמיצוי *

 .תמיכה אישית ואוזן קשבת *ייעוץ בנושאים רלוונטים לאדם המבוגר  *
 

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

 
 

 קו לניצולי שואה
 ובני משפחותיהם:

1-800-24-1201 
.4שלוחה  1201או   

 

לאנשים חזקים גם  
 יש רגעים חלשים.

 סיוע רגשי לכל אדם במצוקה.
מכל טלפון בכל שעה. 1201  

 
 
 

    

 

 

http://www.reutheshel.org.il/
mailto:(%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D)%20infogimlaim@pmo.gov.il
mailto:(%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D)%20infogimlaim@pmo.gov.il
mailto:(%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D)%20infogimlaim@pmo.gov.il


    מחוז באר שבע והדרום -סדרי פסח ציבוריים   
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 
 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםו העובדהאתר משרד 

 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 אופקים
 צעירי אגודת חב"ד

 ד אופקים”בית חב

 סדר פסח ציבורי
לדוברי כהלכתו 

 רוסית
 

 

 הרב מנחם סגל
08-9926034 
054-8144770 

Fm7700@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 אילת
 האגודה למען הזקן

 ציבורי פסח סדר
בבסיס חיל הים 

 באילת

 צביה משה 
08-6374064 

agouda@013.net 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
+ לחיל 60הסעה הלוך ממועדון 

הים והסעה חזור מבסיס חיל 
 פיזור בתחנות אגד בעיר. ,הים

 תיאום מראש

 אילת
 צעירי אגודת חב"ד

 אילת בית חב"ד

שלושה סדרי פסח  
 ציבוריים

בשפות  םכהלכת
 רוסית,ה
ספרדית ה
 עבריתהו

 

 בית חב"ד, 
 , 6רח' רודד 

 שכונת הדקל

 הרב מנחם קליין
08-6372488 
052-2887495 

mendiklein@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 באר שבע
 מרכז תורני קהילתי
 "טוב להודות לה'"

סדר פסח ציבורי 
בשפה  כהלכתו

 הספרדית
 

בבית כנסת 
אוהל רחל. רחוב 

האיילה פינת 
 משעול גירית

 )11-ה(מקלט 

 הרב ישראל וורצמן
050-3553376 

Win110306@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 האירוח מותנה בתשלום. 

 י למקום האירוח. נא להגיע רגל
 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Fm7700@gmail.com
mailto:Fm7700@gmail.com
mailto:agouda@013.net
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 באר שבע
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונה יא'חב"ד משיח בית 

פסח ציבורי  סדר
ה בשפ כהלכתו

 רוסיתה
 

בית משיח חב"ד 
רחוב רחבת 

   16השל"ה 

 הרב אברהם כהן
08-6422939 
054-2377091 

chabad-b@actcom.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

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

סדרי פסח 
ציבוריים 

בשפות  כהלכתם
 רוסיתהעברית וה

 

במספר מוקדים 
 בעיר

www.beer7.org  

 הרב זלמן גורליק
08-6233197 

Chabadbr7@chabad.org.il 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 סמליים.דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 דימונה
  מחלקת הקליטה עיריית

 דימונה וארגון מאיר פנים 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 אולם 
 פנים" "מאיר

 1רחוב המכבים 

  מר אסים שמינוב
053-5330416 

 ellklita@walla.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 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

 חוף אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ישוב קהילתי ניצן
 ציבורי פסח סדר

 כהלכתו
 29רח' יהודה 

 מנהל - קירשנזפטיגאל הרב 
08-6847210 
054-5684694 

chabad@chabadgushkatif.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabad-b@actcom.net.il
mailto:chabad-b@actcom.net.il
http://www.beer7.org/
http://www.beer7.org/
mailto:ellklita@walla.com
mailto:chabad@chabadgushkatif.com
mailto:chabad@chabadgushkatif.com


    מחוז באר שבע והדרום -סדרי פסח ציבוריים   

9 
 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 
 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםו העובדהאתר משרד 

 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 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

 מיתר
 צעירי אגודת חב"ד

 מיתר בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
 בבית חב"ד

 שניאור זלמן קורץהרב 
08-6513244 
054-5391770 

chabadmeitar@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 סמלים.דמי רישום 

 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 

chabad-m@inter.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 נתיבות
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד נתיבות

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בית הכנסת
 'אהבת יצחק'

 וברח
 2אבוחצירא  

 הרב גיל מנור
050-6515689 
08-9942157 

gilmanor8@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 נתיבות
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד נתיבות

 סדר פסח ציבורי
שפות כהלכתו ב

 רוסיתהעברית וה

 בבית הכנסת 
 "משכן ראובן"

 112רח' הגפן 
 נווה נוי

 הרב גיל מנור
050-6515689 
08-9942157 

gilmanor8@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabad_yerucham@walla.com
mailto:chabad_yerucham@walla.com
mailto:chabadmeitar@walla.co.il
mailto:chabadmeitar@walla.co.il
mailto:chabad-m@inter.net.il
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 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.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ערד
 סדר פסח ציבורי יוזמה פרטית - יוסף אליאס

 
 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
 סדר פסח ציבורי יוזמה פרטית -שמעון חזן 

 בית הכנסת 
 בית רחמים 

 42רח' שמעון 
 שמעון חזן

050-7307359 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

  תיאום מראש

 ערד
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ערד

סדר פסח ציבורי 
בשפה כהלכתו 

 העברית
 

 
 אברהם זלמנובהרב 

054-5279770 
chabad.arad@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קרית גת
 ישיבת בית דוד חב"ד

שני סדרי פסח 
ציבוריים 

בשפות כהלכתם 
בוכרית, רוסית 

 ועברית
 

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

 הסדר בלבד.לארוחת ליל 
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabadomer@gmail.com
mailto:chabadomer@gmail.com
mailto:yosi@chabadkg.org
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 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.
 ₪. 5דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 קיים אירוח גם בבתי משפחות.
 תיאום מראש

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabad_sderot@walla.com
mailto:chabad_sderot@walla.com
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
' מס קשר איש הפעילות

 הערות מתארחים

 אפרת
 צעירי אגודת חב"ד 

 אפרת בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
 ד "בית חבב

 נחשוןהרב ניסן 
052-7703206 

 נחשון הרבנית שרה
0585791162 
02-9933920 

sara7709@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

 אשדוד
 ""מנה חמה

 עמותת חסדי אריה
סדרי פסח 

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

סדר פסח ציבורי 
 מבוגריםלכהלכתו 

 ועולים
 

 מתנ"ס רובע ג'

 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 צעירי

 רובע ד' ד"חב בית

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 'ד רובע ס"מתנ
 16 השייטים' רח

 קרמר מנדל מנחםהרב  
 לבירורים והרשמה:

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

 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 
 מבוגריםל כהלכתו

 ועולים
 

 מתנ'ס רובע ט'
 ליותהרב יוסי מרג

054-3982446 
Beitchabadt@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 דמי רישום סמליים.

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

mailto:manahama@bezeqint.net
mailto:manahama@bezeqint.net
mailto:chabadashdod@gmail.com
mailto:chabadashdod@gmail.com


    מחוז ירושלים והסביבה -סדרי פסח ציבוריים   

13 
 

 אשדוד
 דצעירי אגודת חב"

 י"ג –רובעים י' בית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
בשפות  כהלכתו

 ית והרוסיתהעבר
 

 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

 אשקלון
 עירי אגודת חב"דצ

 אפרידרשכונת בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 בשפה כהלכתו

 רוסיתה
 

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
 עירי אגודת חב"דצ

 אפרידרשכונת בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
בשפה  כהלכתו

 העברית
 

 אולם 
 תפארת יוחאי 

 1קרייתי רח' 

 משה פלסהרב 
08-6754913 
054-4253241 

mpeles@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת ברנע בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

  כהלכתו

 הרב שניאור זלמן ליברמן
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

בית כנסת באולם 
 "פועלי צדק"

 ברחוב
 52אפרים 

 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 אילןשכונת בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
בשפה כהלכתו 

 העברית
 

 13ברח' לכיש 
 וולףהרב מנחם 

08-6754913 
050-6674737 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:simchako@gmail.com
mailto:simchako@gmail.com
mailto:kosks770@zahav.net.il
mailto:kosks770@zahav.net.il


    מחוז ירושלים והסביבה -סדרי פסח ציבוריים   

14 
 

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 נווה דקליםשכונת בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
בשפה כהלכתו 

 רוסיתה
 

 ברחוב 
 11מבצע משה 

 חיים אטיאסהרב 
08-6754913 
054-4699823 

atiaschai@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 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 
בשפה כהלכתו 

 עבריתה
 

בית הכנסת אור 
בשכונת  ישראל

 שמשון

 מנחם גורליקהרב 
08-6754913 
052-2709399 

chabadashk@neto.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 אשל אשקלוןשכונת בית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
בשפה כהלכתו 

 רוסיתה
 

 לוי רח' יהודה
 ב' 28

 שכונת שמשון

 הרב גדליה מלמד
08-6754913 
050-7811492 

770gedalia@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 בית שמש
 צעירי אגודת חב"ד

 בית שמש בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
בשפה  כהלכתו

 הרוסית
 

 במתנ"ס 
 "פסגות השבע"
דרך יצחק רבין 

21 

 זנדרוב שלמההרב 
02-9918127 
050-8951770 

Zanda770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 במקרה הצורך 
 ניתן להתארח אצל משפחות.

 האירוח.נא להגיע רגלי למקום 
 תיאום מראש

 בית שמש
 צעירי אגודת חב"ד

 בית שמש בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
בשפה כהלכתו 

 עבריתה
 

 הכנסת בית
 עץ יוסף 
 8 רח' השבעה

 בית התמחויליד 

 משה ריבקיןהרב 
052-7707037 

Nsr770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 במקרה הצורך 
 ניתן להתארח אצל משפחות.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

mailto:atiaschai@gmail.com
mailto:Zanda770@gmail.com
mailto:Zanda770@gmail.com
mailto:Nsr770@gmail.com
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 בית שמש
 צעירי אגודת חב"ד

 בית שמש בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
בשפה כהלכתו 

 הרוסית

 בהוסטל 
 39רח' המשלט 

 שלמה זנדרובהרב 
02-9918127 
050-8951770 

Zanda770@gmail.com 
02-9925866 

בהתאם לצרכים 
 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
בשפה  כהלכתו

 הרוסית
  18ראובן רח' 

 שלומית
054-5691132 

shlomitbecker@gmail.com 
 ריבה

condio2000@yahoo.com 
 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 להגיע רגלי למקום האירוח.נא 

 תיאום מראש
 

 גבעת זאב
 צעירי אגודת חב"ד

 גבעת זאב בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
 בשפה כהלכתו
 בתרגום העברית
 הרוסית לשפה

 

 בית הקשיש 
 ח' יהושוע בן נוןר

 הרב חיים בכר
5363687- 02 

050-8228424 
chgz770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 הסדר בלבד.לארוחת ליל 
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 הר אדר
 צעירי אגודת חב"ד

 הר אדר בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
 75נוף הרים  רחוב

 הרב מנחם פרידמן
02-5336327 
054-5336327 

chabadha@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 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 כהלכתו 

העברית בתרגום 
 ספרדיתלשפות 

 ידישיאנגלית ו

 במועדון הישוב

 דרוקהרב יוסף יצחק 
 08-6513676 

08-6513676 
054-7898025 

drucky770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

mailto:Zanda770@gmail.com
mailto:Zanda770@gmail.com
mailto:shlomitbecker@gmail.com
mailto:condio2000@yahoo.com
mailto:condio2000@yahoo.com
mailto:chabadha@gmail.com
mailto:chabadha@gmail.com
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סדר פסח ציבורי  ירושלים
 כהלכתו

בית הספר 
"הניסויי" רח' 

 7רבי עקיבא 

 רוני שלום לוי
054-7631020 

ronimiri@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ההשתתפות בסדר הפסח 

 ללא תשלום.
 נגיש לנכים.המקום 

 תיאום מראש

 ירושלים
 אשל ירושלים

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 7ברחוב הכותל 
 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 
 , פינת1אורחים 

 17חברת ש"ס 

 ישראל כהן
02-6273444 
052-2677796 

eshelj@013net.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 ירושלים
 מנהל קהילתי

 שכונת נווה יעקב

 סדר פסח ציבורי
כהלכתו בשפות  

 רוסיתוה עבריתה

 
במנהל קהילתי  

שד'  נווה יעקב,
 'א 38נווה יעקב 

  בוטמן הרב מאיר
052-8770214 

meirbutman@gmail.com  
בהתאם  לצרכים 

 ולאפשרויות
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 ירושלים
 סדר פסח ציבורי  נועם שבתעמותת 

רח' אולם קרלין 
 .11אבינועם ילין 

 מתחת 
 לבית הכנסת

 יעקב בוקשפן
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
 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

 ולמחרת ת ליל הסדר ולארוח
 .לא כולל לינה

 .ש"ח 25עלות מנה 
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:meirbutman@gmail.com
mailto:meirbutman@gmail.com
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 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.
 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 קטמונים שכונת בית חב"ד
 ציבורי סדר פסח

 כהלכתו
 4קנאי הגליל 

 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

 קטמונים שכונת בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
 2אמציה 

 זיו אורהרב 
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

 בית חב"ד שכונת גונן
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
 4רח' קנאי הגליל 
 בית כנסת חב"ד

 הרב שלמה סגל
054-2325788 
077-4253874 

chabadkatamon@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 גילה שכונת בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
בשפה  כהלכתו

 הרוסית
 

 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 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת הר חומהבית חב"ד 

 יסדר פסח ציבור
 כהלכתו

 18רח' זאב פלק 
 הרב שניאור זלמן כהן

052-8777073 
cohen0770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת מלחה
 סדר פסח ציבורי

  כהלכתו
 הרב ברוך חדד
054-2577049 
077-3355213 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

mailto:chabadkatamon@012.net.il
mailto:chabadkatamon@012.net.il
mailto:Hirsh770@chabad.info
mailto:Hirsh770@chabad.info
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 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

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

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 שמואל בר כוכבא
054-3182770 

estybarco@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ארוחת ליל הסדר בלבד.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 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.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

שכונות גבעת משואה, בית חב"ד 
 וקריית מנחם עיר גנים

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בית חב"ד 
 21אביבית  וברח

 או
רחוב קוסטה 

 70ריקה 

 הרב בגין קלימי
02-6431123 
052-8089770 

Beny44@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 גבעת משואה, תושכונבית חב"ד 
 וקריית מנחם עיר גנים

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

, 9דהומי רח' 
 קריית מנחם

 הרב בגין קלימי
02-6431123 
052-8089770 

Beny44@walla.com 

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 
 מרכז פסגת זאבשכונת 

 סדר פסח ציבורי
בשפה  כהלכתו

 הרוסית
 

 חב"דבית 
 רח' השישה עשר

 הרב אריאל פז
052-7707233 
02-5852473 

7707233@gmail.com 

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 
 מרכז פסגת זאבשכונת 

 סדר פסח ציבורי
בשפה  כהלכתו

 הרוסית
 

ן גולדן יבבני
  קולוני ברחוב

 65חיל האוויר 

 הרב אריאל פז
052-7707233 
02-5852473 

7707233@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 האירוח.נא להגיע רגלי למקום 
 תיאום מראש

mailto:estybarco@gmail.com
mailto:estybarco@gmail.com
mailto:Beny44@walla.com
mailto:Beny44@walla.com
mailto:Beny44@walla.com
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 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 
 צפון בפסגת זאשכונת 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בבניין החדש 
 של בית חב"ד 

 שדרות 
 68משה דיין 

 'ץיהרב יצחק  קור
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
 שכונת קריית יובל בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 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

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד 

שכונות רחביה,  בית חב"ד
 וקרית שמואל נחלאות

 סדר פסח ציבורי
כהלכתו בשפות 
 עברית ואנגלית

 

 
 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

 בית חב"ד שכונת רמות
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
' שד רמות קניון
 255 מאיר גולדה

 קנטרוביץ יאורהרב 
02-5860067 

chabadramot@012.net.il 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 
 בקעהושכונות תלפיות 

 

סדר פסח ציבורי 
בשפה  כהלכתו

 האנגלית
 

 קזבלנקהאולמי 
 רחוב 

  6מעשה חושב 

 הרב אברהם הנדל
054-8305799 

chabadjanglo@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ואפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
תפילת הסדר יתחיל אחרי 

 מעריב, כשעה וחצי 
 אחרי הדלקת נרות.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 ירושלים
 אגודת חב"דצעירי 

 תלפיות מזרחד שכונת בית חב" 

סדר פסח ציבורי 
בשפה  כהלכתו

 הרוסית
 

בבית הספר 
ממלכתי דתי 

 הגרדוםי ברח' עול
 הרב חיים ניסילביץ

054-5468772 
בהתאם לצרכים 

 ואפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ₪ 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 

 ולאפשרויות

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 .₪ 10דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

mailto:Office@JerusalemChabad.org
mailto:Office@JerusalemChabad.org
mailto:chabadjanglo@gmail.com
mailto:chabadjanglo@gmail.com
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 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 מזרח תלפיותשכונות בית חב"ד 
 וארנונה הנציב ארמון

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
בית הכנסת 

עתריד רח' יצחק 
 בן דור ארנונה

 הרב חיים גוטליב
054-6401770 

haim1g1@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 .₪ 10דמי רישום 

 למקום האירוח. נא להגיע רגלי
 תיאום מראש

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 מזרח תלפיותשכונות בית חב"ד 
 וארנונה הנציב ארמון

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 בית הכנסת

רח' הרכבים 
 תלפיות

 הרב חיים גוטליב
054-6401770 

haim1g1@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 .₪ 10דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 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.
 האירוח. נא להגיע רגלי למקום
 תיאום מראש

 

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 אדרת בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 במושב אדרת

 הרב מיכאל מויאל
054-7707540 

Chabad.aderet.770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

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

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 זכריה בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 במושב זכריה

 הרב מיכאל מויאל
054-7707540 

Chabad.aderet.770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 האירוח. נא להגיע רגלי למקום
 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 

Chabad.aderet.770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

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

 מטה יהודה
 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.
 האירוח. נא להגיע רגלי למקום
 תיאום מראש
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 מעלה אדומים
 צעירי אגודת חב"ד

 דומיםבית חב"ד מעלה א

 סדר פסח ציבורי
כהלכתו בשפה  

 הרוסית 
 

 הרב נתן קרא איוונוב
054-7718363 

Nat_karai@yahoo.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 מראש תיאום

 מעלה אדומים
 צעירי אגודת חב"ד

 דומיםבית חב"ד מעלה א

 סדר פסח ציבורי
כהלכתו בשפה 

 העברית 
 

 הרב ארז ליפשיץ
054-6330491 

erezlif770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 מעלה אפרים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מעלה אפרים

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 במתנ"ס
 מנחם גליצנשטייןהרב 

050-5250568 
Gmm770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים

 נא להגיע רגלי למקום האירוע.
 תיאום מראש

 קריית ארבע
 חסדי אבותעמותת 

 ציבורי פסח סדר
 כהלכתו

עמותת בהיכל 
 חסדי אבות

 מול  
 התעסוקהלשכת 

 צבי אדרי
052-5426740 

 דוד אדרי
052-5426741 

tzvi@hasdeiavot.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוע.

 תיאום מראש

 קריית ארבע
 מדרשת חברון

 ציבורי פסח סדר
 כהלכתו

 במדרשת חברון 
 304בנין 

 ינון ברוכין
052-4295580 

yinon@mhebron.org 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 נא להגיע רגלי למקום האירוע.
 תיאום מראש

 קריית ארבע
 צעירי אגודת חב"ד

 קרית ארבע בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
 בית חב"ד

 רפאל (פולה) ברודהרב 
052-7703144 

Refael7702@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 הסדר בלבד.לארוחת ליל 

 נא להגיע רגלי למקום האירוע.
 תיאום מראש

 

mailto:Gmm770@gmail.com
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 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

 אזור
 צעירי אגודת חב"ד 

 ד אזור"בית חב
 סדר פסח ציבורי

  כהלכתו

 הרב שמעון ירדני
03-5597431 
054-5947701 

chabadazor@012.net.il  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 אלעד
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד אלעד
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו

 ברחוב
 , 20 אבן גבירול

 צפון אלעד

 הרב יוסף יצחק סילברמן
054-8048876 

beischabadelad@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 מועד הרישום: 

 ניסן.ב 'ז אדר עד ב"י-מ
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 אריאל 
 סדר פסח ציבורי מועצה דתית 

ב"לובי" של 
 היכל התרבות

 העצמאותרח' 
3 

 מר עמוס צוריאל
03-9366088 
054-5691280 

 הרב נתי שיינדל
054-5691262 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 ₪  50דמי רישום 

 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

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:chabadazor@012.net.il
mailto:chabadazor@012.net.il
mailto:chabad@myariel.org
mailto:chabad@myariel.org
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 
 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 בית אריה עופרים
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית אריה עופרים בית חב"ד
 ציבוריסדר פסח 

 כהלכתו

 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

 בני ברק
 בית התבשיל

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 וב רח
  53רבי עקיבא 

 שמחה קרקובסקי
03-5796501 
03-6159313 

betatavshil@bezeqint.net 
Dani6184225@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

 בני ברק
 בית התבשיל

 סדר פסח ציבורי
בשפה  כהלכתו

 הרוסית

"אמנון"  מלון
  86 כהנמןרחוב 

 שמחה קרקובסקי
03-5796501 
03-6159313 

betatavshil@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

 בני ברק 
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת פרדס כץ  בית חב"ד
 ציבורי סדר פסח

  כהלכתו
 11רוט  רחוב

 פרדס כץ
 הרב יוסף דוד הלל

054-6761178 
@gmail.com6761178 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד
 מלייםדמי רישום ס

 נא להגיע רגלי  למקום האירוח.
 תיאום מראש

 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

 גבעתיים
גבעתיים בשיתוף עם עריית 

 עמותת מרחביה
 סדר פסח ציבורי

 גבעתיים קניון
 רבין יצחק דרך

53 

 עו"ס קהילתית פלדמן אורטל
 03-5722441 

ortalf@givatayim.muni.il 

 לצרכים בהתאם
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 באגףתתקיים  כרטיסיםה רכישת

 גבעתיים 4 המפנה' רח, הרווחה
 בלבד גבעתיים תושביל

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:betatavshil@bezeqint.net
mailto:betatavshil@bezeqint.net
mailto:betatavshil@bezeqint.net
mailto:betatavshil@bezeqint.net
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 
 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 גבעתיים
 צעירי אגודת חב"ד 

 גבעתיים בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו

בביה"ס בן 
גוריון רחוב 

פועלי הרכבת 
30 

 הרב יהושע סלפושניק
03-6722617 
054-7710486 

770shs@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

המקום נמצא בקומת קרקע עם 
 גלגלים. תלכיסאונגישות 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 גבעת שמואל
 צעירי אגודת חב"ד 

 גבעת שמואל בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בשפה הרוסית

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

 גזר
 צעירי אגודת חב"ד

 גני יוחנןבית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 55משק 
 אברהם יצחק פרודנשטסקיהרב 

054-5472770 
 pail770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 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

 הוד השרון
 צעירי אגודת חב"ד 

 הוד השרון בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו

 אולמי 
אחוזת השרון 
 רח' בני ברית

 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

 הוד השרון
 צעירי אגודת חב"ד 

 הוד השרון בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 רוסיתה השפב
  רח' 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
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 הרצליה
 צעירי אגודת חב"ד 

 חב"ד  בית

 סדר פסח ציבורי
לדוברי  כהלכתו

 עברית ורוסית
 

 הרב יוסף יצחק אמיתי
09-9546146 
054-5400600 

ayy770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 הרצליה
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 

 אמיתי יצחק יוסף הרב
09-9546146 
054-5400600 

ayy770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

 חולון
 צעירי אגודת חב"ד 

 מרכז בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
מרכז קהילתי 

 נאות רחל 
 הרב ירחמיאל גורליק

03-5011544 
holon@chabad.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 להגיע רגלי למקום האירוח.נא 
 תיאום מראש

 חולון
 צעירי אגודת חב"ד 

 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

 הסדר בלבד. לארוחת ליל
 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.
 דמי רישום סמליים.

 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

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

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

 סדר פסח ציבורי
  כהלכתו

 הרב נפתלי מינצברג
054-7260945 

naftaliminz@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .למתארח₪  10 דמי רישום סמליים

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

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 יבנה
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד יבנה
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
  וברח

 א' 1הזמין 

 הרב יוסף יצחק לרר
08-9421665 
054-7977919 

yossi@chabadyavne.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 מקום האירוח.לרגלי נא להגיע 
 תיאום מראש

 מונוסון-יהוד
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד  יהוד
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו

האולם 
המחודש של 
 מרכז יום לזקן

, 44רחוב שז"ר 
 יהוד

 הרב שמעון וינר
03-5361479 
050-5730885 

 להתקשר בין השעות
10:00-13:00 
16:30-19:00 

chabadyehud@gmail.com 

לצרכים בהתאם 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

ישנה אפשרות להתארח גם בבתי 
 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

 יונהכפר 
 צעירי אגודת חב"ד 

 יונהכפר  בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

  כהלכתו
 נחמיה שמרלינגהרב 

050-5552523 
cnmms@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד. לארוחת ליל הסדר
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 בשפה הרוסית

 אולם 
בית הסטודנט 
 רח' משה שרת

 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

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 פה הספרדיתבש

  אולם
 נחשון מועדון

 9 נחשון רחוב

 אדם הדרי הרב
050-6686863 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה הרוסית

  אולם
   ד"חב בית
 4 הכיכר רחוב

 הכיכר קניון

 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

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה העברית

 "אמונה" אולם
  125 ויצמן 'רח

 הרב יוסף ליפקין
054-7828385 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד.לארוחת ליל הסדר 
 .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

 הוסטל
 "עמיגור"

  רחוב 
 31 דיין משה

 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

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה העברית

 הרפואי מרכז
 רחוב מאיר

 טשרניחובסקי
 סבא כפר

 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

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 העבריתבשפה 

 שכונת
 הראשונים

 שועלי רחוב
 שמשון

 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

 בשפה העברית

 שכונה
 רחוב  ירוקהה

 וילנסקי

 מענדי קניבסקי הרב
054-6677072 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .למקום האירוחנא להגיע רגלי 

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד בית חב"ד

 כפר סבא מרכז

  ציבורי פסח סדר
  כהלכתו

 בשפה העברית

 שכונות
   קפלן-יוספטל

 חוחית רחוב

 שי עזיזה הרב
054-6677031 
09-7673568 

chabad@chabadks.org.il 

לצרכים בהתאם 
 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
 "הדרים"

  המוביל דרך
 הדרים שכונת

 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
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ינוב
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו

 בבית המדרש 
 נקודת אור

 רח' מבוא הגפן

 צמח אברהםהרב 
054-6761050 

Zemach770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 לוד 
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת שערי עלייהבית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי 
בשפות  כהלכתו

 עברית ורוסית
 שכונת גני אביב 

 אברהם חזןהרב 
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

 לוד
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת שערי עליה בית חב"ד

 פסח ציבוריסדר 
בשפות  כהלכתו

 עברית ורוסית

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

 מודיעין
 צעירי אגודת חב"ד

 חב"ד מודיעיןבית 
 ציבורי סדר פסח

 כהלכתו
 במועדון 

 "הגג האדום"

 הרב ברוך סלונים
08-9704770 
054-3001770 

chabadmodiin@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 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 

 ום האירוח.נא להגיע רגלי למק
 תיאום מראש

 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
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד
 פסח ציבוריסדר 

  כהלכתו

 הרב נחום גולדשמיד
054-2577088 
09-8627791 

Tzwi852@neto.bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 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 

 3שלוחה 
koopatz@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .חנא להגיע רגלי למקום האירו

  תיאום מראש

 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.
 .חנא להגיע רגלי למקום האירו

 תיאום מראש

 עמק חפר
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד כפר מונש
 ציבורי סדר פסח

 כהלכתו
 בית חב"ד

 הרב יהושע שי צ'רבינסקי
054-6877068 

Shay770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .חנא להגיע רגלי למקום האירו

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 פרדסיה
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד פרדסיה

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 48הארז רח' 
 הרב מאיר מור יוסף

09-8942898 
050-3054770 

chabadp@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 פתח תקווה
  –מרכז קהילתי תורני 

 מאור יהודה 

 סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 13רח' קלוזנר 
 משה

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"

 סדר פסח ציבורי
 כצנלסוןרח' 

  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

 צורן-קדימה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד צורן
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
 א' 22דולב  רח'

 הרב מאיר טוביה כהן
050-2794770 
077-9500770 

chabadtzoran@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 למקום האירוח.נא להגיע רגלי 

 תיאום מראש

 קריית עקרון
 לשכת הרב המקומי

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 אלעזר שרעבי
054-3543770 

Elazarsh770@gmail.com  
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 העין ראש
 צעירי אגודת חב"ד

 סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 בשפה העברית

 בית 
 מורשת תימן

 רחוב
 41שבזי 

 הרב בנימין עקיבא
03-9382372 
054-4315552 

chabadrh@bezeqint.net 
 עקיבא אביגד

 054-7770590 
avigad770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 ראשון לציון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מרכז

 סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 בשפה הרוסית

 באולם 
 בית הכנסת 

 ברח' פופל

 הרב יצחק גרוזמן
03-9670586 
050-6840422 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש
 וןראשון לצי

 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד מרכז

 סדר פסח ציבורי
בשפה  כהלכתו

 הרוסית והעברית
 

 הרב יצחק גרוזמן
03-9670586 
050-6840422 

בהתאם לצרכים 
 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
 כהלכתו

 10רח' המלך 

 הרב דוד קפלן
03-9515637 

077-83690037 
054-7770216 

chabadnc@neto.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .להגיע רגלי למקום האירוחנא 

 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

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש

 ראשון לציון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שיכון המזרח
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
 ברחבי 

 שיכון המזרח

 הרב שלום לוי
03-9581668 
054-7457704 

rishomizrah@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. מסגרותעל 
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 רחובות
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת קרית משה

 סדר פסח ציבורי
 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

 רחובות
 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

 לארוחת ליל הסדר בלבד 
 דמי רישום סמליים

 נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 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 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 קיימת אפשרות לאירוח במשפחות.

 תיאום מראש

 רמת גן 
  תל השומר

 בית חב"ד תל השומר
 שני סדרי פסח

מרכז רפואי 
 שיבא 

 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
 מרכז העיר

 ישראל למורשת המחלקה
 סדר פסח כהלכתו

 בית האזרח
 42רח' ביאליק 

 הרב ישראל שפרינגר
052-7707229 
03-5093818 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 הסדר בלבד.לארוחת ליל 
 דמי הרשמה סמליים.

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

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 רמת גן
 המחלקה למורשת ישראל

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 רחוב 
 241בן גוריון 

 אסף סימון
052-7073314 
03-5011167 
03-5093818 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי הרשמה סמליים.

 .רגלי למקום האירוחנא להגיע 
 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.
 דמי הרשמה סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 רמת גן
 המחלקה למורשת ישראל

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 106רח' הראה 

 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

 רמת גן
 צעירי אגודת חב"ד 

 מרכזי בית חב"ד
 ישראל המחלקה למורשת

 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

 קריית קריניציבית חב"ד 
 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

 בית חב"ד "רמת עמידר"
 המחלקה למורשת ישראל

 ציבוריסדר פסח 
 כהלכתו

 רחוב
 9 דיתאבפומ

 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
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 רמת גן
 צעירי אגודת חב"ד 

 שכונת מרום נווהבית חב"ד 
 המחלקה למורשת ישראל

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 "סנכבאולם בי
 "מרום נווה"

 3יוחנן בדר 

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

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 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. 120דמי השתתפות 

 לנזקקים יוענק סבסוד.
 להגיע רגלי למקום האירוח. נא

 תיאום מראש

 רעננה
 בית התבשיל

 בשיתוף בית חב"ד רעננה

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 בית הכנסת
 "לכו נרננה"  

 5רח' הרצל 

 03-5796501 - שמחה קרקובסקי
Dani6184225@gmail.com 

 09-7486338 - הרב אליהו שדמי
Chabad@chabadraanana.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש

 רעננה 
 צעירי אגודת חב"ד 

 צפון רעננהבית חב"ד 
 סדר פסח ציבורי

 כהלכתו
  6רחוב דוכיפת 

 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

 יפו תל אביב
 קריית שלוםשכונת 

 העמותה למורשת
 יהדות בוכרה בישראל

 סדר פסח ציבורי
  2רח' הכינור 

 שכונת 
 קריית שלום

 אליהו אמינוב
03-6837483 
050-5246194 

anator12345@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 יפו תל אביב
 סדר פסח ציבורי לשובעעמותת 

בבית היימס 
בשכונת 

 'שפירא, רח
חכמי ישראל 

79 

 עד חריש -גיל
03-3731661 

office.lasova@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 תל אביב יפו
 דצעירי אגודת חב"

 שכונת אזורי חן דבית חב"

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 
 מנדי וברכה דוכן

0543281770 
mmduchan@yahoo.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 מראשתיאום 

 יפו בתל 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 

Chabad-yosef@014.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לאורח.₪  100דמי רישום 

 להגיע רגלי למקום האירוח. נא
 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 

 הרב מנחם מענדל הכט
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 

 שכונת  34גורי 
 שלוםקריית 

 הרב חנניה לביוב
03-6837483 
050-6781833 

lavayov@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 אור עקיבא
  מאיר פנים

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 סניף
 מאיר פנים

 רוטשילד רחוב
17  

 חפוטה אילנית
054-7728471 

ilanitpo@walla.co.il 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשריות
 .בלבד הסדר ליל לארוחת

 מראש תיאום

 עקיבא אור
 ד"חב אגודת צעירי

סדר פסח ציבורי 
 לדוברי כהלכתו
 ורוסית עברית

 במרכז
 " ואהבת"

  3 הנשיא רחוב

 מן יואל הרב
054-5409838 

chabadorakiva@gmail.com 
 לצרכים בהתאם

 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 יום במרכז

 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

 גבעת עדה- בנימינה
 צעירי אגודת חב"ד

 ד גבעת עדהבית חב"
סדר פסח ציבורי 

 כהלכתו

 בית חב"ד
 1רח' השקד 
 גבעת עדה

 נדל לויטיןהרב מנחם מ
6289150 -04 
5412426 -054 

chabadga@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

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

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

בבית הכנסת 
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
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 גליל תחתון
 צעירי אגודת חב"ד

 שרונהמושב ד "בית חב
סדר פסח ציבורי 

 כהלכתו
 שרונה מושב

 שניאורסוןהרב שלום דובער 
054-6301770 

Sns770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש
 

 כרון יעקביז
 צעירי אגודת חב"ד

 כרון יעקביז 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.
 .חובה רישום דמי

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

 חדרה
 חב"דצעירי אגודת 

 בית חב"ד שכונת בית אליעזר
סדר פסח ציבורי 

 כהלכתו
 שכונת

 בית אליעזר
 הרב מיכאל רוטנברג

054-5467415 
M0545467415@gmail.com 

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 
Sa770770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 למקום האירוח.נא להגיע רגלי 
 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.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 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
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 אחוזהבית חב"ד 
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
 תיאום מראש

 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 רגלי 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

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 הדרשכונת בית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 לדוברי רוסית

 
 במרכז 

 לדוברי רוסית

 בורשטיין דוד הרב שאול
054-4791171 

 077-7010356 
t0777010356@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

 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 

chabadhaifa1@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

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

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד 

 קריית אליהו ,בית חב"ד קריית אליעזר
סדר פסח ציבורי 

 כהלכתו

הכנסת בית 
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
בניין קדמת חן 

 58רחוב חנקין 
 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

 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

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 לדוברי ספרדית

 חב"דבישיבת 
 10רח' ארליך 

 הרב יוסף
054-5967813 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד. לארוחת ליל הסדר
 םידמי רישום סמלי

 נא להגיע רגלי למקום האירוע.
 תיאום מראש

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 המרכזי בית חב"ד
סדר פסח ציבורי 

 כהלכתו
 הרב יוסף 7רחוב רש"י 

054-5967813 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ארוחת ליל הסדר בלבד.ל

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

 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 

chabadte@gmail.com 
לצרכים בהתאם 

 ולאפשרויות

 בלבד. לארוחת ליל הסדר
 םידמי רישום סמלי

 נא להגיע רגלי למקום האירוע.
 תיאום מראש
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 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

 טירת הכרמל
 צדקת אבותעמותת 

 סדר פסח ציבורי
 כהלכתו

 במרכז החסד
רח' שי עגנון 

10 

 הרב יוסף גדסי
052-6877081 

 טלפון לרישום:
04-8574770 

0526877081@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 הסדר בלבד.לארוחת ליל 
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש

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

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

עברית הבשפות 
 רוסיתהו

 מקבץ דיור
 רח' השיטה

 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
 תיאום מראש
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 כרמיאל
 צעירי אגודת חב"ד

 כרמיאל בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 103רח' צה''ל 

 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 למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

 מגדל העמק
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מגדל העמק

ציבורי סדר פסח 
  כהלכתו

בשפה הרוסית 
 בתרגום לעברית

 בבית 
הכנסת 
 המרכזי 
 רח' קדש

 הרב אליעזר פרסיה
04-6546770 
054-2273424 

Elnof770@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .לאורח ₪ 5 רישום דמי

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 תיאום מראש

 מעלות תרשיחא
 אגודת חב"דצעירי 

 תרשיחא בית חב"ד מעלות
סדר פסח ציבורי 

 כהלכתו

 הקשיש בבית
 מעלות

 ארזים רחוב

 הרב יגאל כספי
04-9978352 
054-4617770 

770isnow@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת רסקו בית חב"ד
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.
 מתאים גם לדוברי רוסית

 למקום האירוח.נא להגיע רגלי 
 תיאום מראש

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 הר יונה שכונת בית חב"ד
סדר פסח ציבורי 

 כהלכתו

 
הישיבה 
 התיכונית

 7יקינטון רח' 

 דוח יחיאלהרב 
054-5947709 

dsh770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד.לארוחת ליל הסדר 
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 נצרת עילית בית חב"ד
סדר פסח ציבורי 

  כהלכתו
 מתנ"ס גורדוון

 9רח' השקמה 

 הרב יונה ברודקין
0527528676 

brodkin.yona@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 יאום מראשת

 נצרת עילית
 שכונת זאב בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

באולם 
הספורט 
בביה"ס 
 כסולות

 פיק הרב משה חיים
054-2347712 

pikmoshe@Gmail.com 
pik.moshe@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .רגלי למקום האירוחנא להגיע 

 תיאום מראש

 נשר
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד נשר
 והעמותה למען הזקן

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

 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

 גדעון כפרד "בית חב
סדר פסח ציבורי 

 כהלכתו
 בית חב"ד 
 בכפר גדעון

 הרב אליעזר גבירץ
04-6593993 
052-2770111 

Gvirz770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

ולמחרת לארוחת ליל הסדר 
 מתארחים. 4כולל לינה עד 

 מעבר לזה ניתן ללון 
 תמורת תשלום 

במקום במלון הארחה 
 בבית חב"ד.והארוחות 

 .₪ 15 רישום דמי 
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 מושב תל עדשיםבית חב"ד 
סדר פסח ציבורי 

 כהלכתו

 
 -בבית חב"ד 

בית משפחת 
 הרב לוינסון

 הרב רפאל לוינסון
077-7977081 
054-8478712 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד. לארוחת ליל הסדר
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 תיאום מראש

 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

 כרכורחנה -פרדס
 עמותת טובה וחסד

סדר פסח ציבורי 
 יוקרתי כהלכתו

בית הכנסת 
 הספרדי 

, "אור ישרים"
 דרך למרחב

 אורלי לביא
 054-4921-544 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר ולמחרת
 לא כולל לינה
 מי שנוסע, 

 נא להגיע לפני כניסת החג
 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
 צעירי אגודת חב"ד 
 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
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 קריית אתא
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד
סדר פסח ציבורי 

 כהלכתו

 באולם 
 בית חב"ד
 20רח' חנקין 

 דיסקיןהרב חיים שלמה 
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 ביאליק
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונות סביניה בית חב"ד
 קריית ביאליק 

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

באולמי בית חן 
 (מרכז צעירים)

 רחוב
 64קרן היסוד 

 הרב יצחק נחום
04-8700310 
054-8077049 

 ניתן להירשם גם במוקד העירוני
haravnachum@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .19:00הסדר יתחיל בשעה 

 דמי רישום סמליים.
 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

בגבעת 
 הרקפות

 הרב פנחס מרטון
050-6611768 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד.לארוחת ליל הסדר 
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 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

 בלבד.לארוחת ליל הסדר 
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 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.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 קריית מוצקין
 צעירי אגודת חב"ד

 מוצקין הצעירה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 

בית הכנסת 
 שכונת 

 נווה גנים

 ש רוזנברג יהרב בער
052-7703188 

 הרב שמעון אייזנבך 
050-9020770 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש

 מוצקין קריית
 צעירי אגודת חב"ד

 מוצקין הצעירה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 כהלכתו

 

מרכז פיס 
 קהילתי

 ש רוזנברג יהרב בער
052-7703188 

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

 העברית בשפה
 15 הלבנון 'רח

 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
 אגודת חב"דצעירי 

 קריית שמונה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
  כהלכתו

 רוסיתשפה הב

 רחוב 
 19בא סאלי הב

 הרב יגאל ציפורי
04-6943770 
054-7704576 

Igalk8@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Igalk8@bezeqint.net
mailto:Igalk8@bezeqint.net
mailto:Igalk8@bezeqint.net
mailto:Igalk8@bezeqint.net


    מחוז באר שבע והדרום -אירוח בבתי אבות ודיור מוגן    

47 
 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 
 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 אופקים
 אופקים הזקן למען האגודה

 סדר פסח
בית אבות 

 משכנות אופק
 'א 25רח' קדש 

 אופקים

 ליזה פרץ
08-9963344 
08-9963320 

betavotm@walla.co.il 
10 

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 18.00הארוחה תתקיים בשעה 

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

 תיאום מראש

 באר שבע
 בית אבות דורות בנגב

 סדר פסח
  4 דרום כפר
 עתיקה עיר

 נהאאיל
08-6654525 

dorotbanegev@gmail.com 
 אפרת אבני

08-6205149 
efrata@br7.org.il 

10 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 באר שבע
 בית אבות השלום

 סדר פסח
 18  ושם יד' רח

 'ג' שכ

  אירנה
08-6232242 

vera@neveshva.co.il 
 אפרת אבני

08-6205149 
efrata@br7.org.il 

10 
 בלבד.לארוחת ליל הסדר 
 תיאום מראש

 

 באר שבע
 בית אבות עירוני

 באר שבע
 פסח סדר

 
 וברח

 20דוד המלך 
 שכ' ד

 ברלב רינה
08-6474500 
 אפרת אבני

08-6205149 
efrata@br7.org.il 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10
 תיאום מראש
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 
 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 באר שבע
 סדר פסח בית אבות ג.ג בית חם

 בבית אבות 
 בית חם 
 5רח' שרה 

 עמיחי מאור
050-5392231 
08-6274131 

Ami995@walla.com 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 2

 תיאום מראש

 באר שבע
 דיור מוגן בית יונה

 מבוגרת הלאוכלוסייבית 
וארוחת  סדר פסח

 צהריים למחרת
 ובברח

 2יעקב דורי 

 המזכירה -חנה
08-6407444 
08-6407475 

hana-a@beityona.co.il 
4 

ולארוחת  ליל הסדר תלארוח
 לא כולל לינה. ,צהריים למחרת

 תיאום מראש

 באר שבע
 סדר פסח מרכז סיעודי איתנים

 
 ובברח

 א' 3העלייה  

 מנהל -אבישי בן יעקב 
08-6199770 

eitanim3@inter.net.il 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 5

 תיאום מראש

 דימונה
 סדר פסח הקשיש למען האגודה

בית אבות 
 שירלי

  וברח
 ,2סאלי  באבא

 דימונה

 יעל יריחובר עו"ס 
08-6558777/8 

Bet-avot@012.net.il 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי
 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 

 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
' מס קשר איש הפעילות

 הערות מתארחים

 אשדוד
 7רח' הרב נסים  סדר פסח בית אבות אשדוד

 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
 מרכז רפואהבית הדר 

 שיקום וסיעוד 
  3אורט רח'  סדר פסח

 שירה אשכנזי
 רכזת קשרי קהילה

050-8729057 
shira_a@bethadar.com 

 משרד קבלה
08-8518888 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר.
אירוח כולל ל קיימת אפשרות

 לינה, על בסיס  מקום פנוי.
 תיאום מראש

 אשקלון
 רח'  סדר פסח בית אבות הלפרין

 6אבשלום חביב 

 זיוה יוסף
08-6795777 
08-6795795 

hailpern@bezeqint.net 
3 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.

 

 אשקלון
 סדר פסח אבי בית אבות נאות

 ובברח
 15קרן היסוד 

 עו"ס נטשה
052-6334766 
08-6761810 

Neot_avi_ashkelon@walla.com 
shevchna@gmail.com 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 6
 תיאום מראש

 ירושלים
 סדר פסח ליןחרו בית אבות הספרדי ע"ש

 
 2רח' החרצית 

 שכונת 
 קרית מנחם

מנהל - אברהם גמש  
02-6433411 

 avr_g@walla.co.il 
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי
 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 

 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
' מס קשר איש הפעילות

 הערות מתארחים

 ירושלים
 בית אבות
 נווה הורים

 סדר פסח
 

 מעלה זאב 
 (פינת ש"י  עגנון)

 רחל מלומד
054-4588672 
02-6403333 

nvehorim@zahav.net.il 
4 

  .וחת ליל הסדר בלבדלאר
 על בסיס מקום פנוי.

  תיאום מראש

 ירושלים
 סדר פסח דיור מוגן נופים

 בדיור מוגן נופים 
 דרך 

 2סולד  הנרייטה

 מנהל רפי פולק
02-6580384 
02-6580222 

Migdalnofim@bezeqint.net 
4 

  ,לארוחות ליל הסדר ולמחרת
 .לא כולל לינה
 תיאום מראש

 ירושלים
 עידןעמותת 

 סדר פסח 
 לדוברי רוסית

בית אבות 
 אליסיה

 
 1 רח' המצור

 מנהלת ענבל צונץ
02-5630291 
02-5633567 

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

4 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 יש העדפה לאורחים זקנים 
 דוברי רוסית  עצמאיים.

 תיאום מראש

 ירושלים
 סדר פסח עמותת עידן

בית אבות עידן 
 הזהב

 
  וברח

 28בן יועזר יוסי 

 זוהר חגית
02-6330738 

Hagit_1234@walla.co.il 
 מנהל -דני 

danni@idan-jer.co.il 

5 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

   תיאום מראש

 מטה יהודה
 מוצא עלית

 רשת נווה עמית
 "נופי מוצא" דיור מוגן

 סדר פסח
 בדרך כביש 

שבע האחיות, 
 מוצא עלית

 רוני עוזרי מנהל 
 0שלוחה   02-5347111 

02-5705509 
Levy_y@meuhedet.co.il 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 5
 תיאום מראש
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 
 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 אזור
 בית אבות 

 קבית הורים רחל ליצ
 פסח סדר

  ובברח
 35משה שרת 

 אילה
054-7742473 

ayalaly57@walla.com 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10

 תיאום מראש

 בני ברק
 בית אבות

 בית הורים ביחד
 סדר פסח

 וברח
 94בוטינסקי 'ז

 הגברת אולגה אם הבית
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 5 03-5797901

 תיאום מראש

 בני ברק
 בית אבות 

 בית הורים גני מרגוע
 סדר פסח

  וברח
 31הרב קוק 

 אחות ראשית –בלה 
   3 שלוחה 03-6182542

ganeymargoa@neto.net.il  
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10

 תיאום מראש

 בת ים
 סדר פסח בית אבות חוף הסלע

 דרך 
 61בן גוריון 

 מנהלת -רינת אמבר
03-5067042 

harelsa@012.net.il 
4 

 לארוחת ליל הסדר.
 אירוח כולל לינה, ל קיימת אפשרות

 על בסיס  מקום פנוי.
אליהם מתארחים  יש להפנות

באמצעות המחלקה לשירותים 
 חברתיים בישוב בלבד.

 תיאום מראש

 גבעתיים
 בית אבות בית החלמה

 שלוה - ומרכז לקשיש
 סדר פסח

 וב רח
 1מצולות ים 

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

Shalva36@bezeqint.net 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10

 תיאום מראש

 גדרה
  - בית אבות  נווה אורנים

 בית הורים
 3ברח' חזית  סדר פסח

 עו"ס/לאה רוית 
08-8591056 

oranim2012@gmail.com 
10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 
 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 הרצליה
 פסח סדר בית אבות הרצליה

 
  וברח

 91הרב קוק 

 עו"ס -נועה מזור
 3שלוחה  09-9500134

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

 מרה –אם הבית 
052-2320919 

8 
 לארוחת ליל הסדר

 וכן לארוחת ערב חג שני.
 כולל לינה. לא

 תיאום מראש

 הרצליה
 בית הורים כספי

 סדר פסח
רח' אנה פרנק 

10 

 דני שקדי
09-9596262 

dani@golden-age.co.il 
10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

 הרצליה
 בית הורים שבעת הכוכבים

 סדר פסח.
חלוקת ארוחות חג 

אזרחים לבתי 
 וותיקים

רח' הנשיא 
 יצחק בן צבי 

138 

 אורנה בן נון 
09-9610003 

orna@7stars.co.il 
5 

 ,לארוחת ליל הסדר בלבד
והספקת שתי ארוחות חג לביתי 

 אזרחים וותיקים
 תיאום מראש

 הרצליה
 בית פרוטיאה

 סדר פסח
רח' אשר ברש 

5 

 לין לוקוף
09-9595200 

lynn@bethprotea.com 
10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

 חולון
 בית אבות

 בית הורים רבקה
 סדר פסח

 
וב רח

החשמונאים 
76 

 
 עמנואל ליאור

03-5054776 
052-7249955 

Lior7249@gmail.com 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10
 מראשתיאום 

 חוף השרון
 קיבוץ גליל ים

 בית אבות "בית גיל ים"
 סדר פסח

 בית אבות 
 "בית גיל ים"

 ישראל חרמון
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 8 052-6166818

 תיאום מראש
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 
 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 כפר סבא
 15רח' רופין  סדר פסח "המבריא"בית אבות 

 אלי טובל
09-7645555 

elitovel@hamavri.co.il 
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 לב השרון
 צומת דרור

 דיור מוגן פרוטיאה בכפר
 

 סדר פסח
בצומת דרור 

 ליד מושב 
 בני דרור

 ירמןאגב' ורד מ
053-7699246 

Veredme3@gmail.com  
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

 נתניה
 סדר פסח בית אבות בית עמי

  וברח
שלמה המלך 

41 

 מנהל גדעון הלרמן
09-8611222 

Gideon@beitami.co.il 
10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 

 פתח תקווה
 מרכז רפואי - ארבל

 להחלמה וסיעוד
 פסח סדר

 וברח
 4 ן יצחקאלחנ

 זיווה סוכובולסקי
 מנהלת אדמיניסטרטיבית

03-9321477 
zivasucho@walla.com 

10 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 (חמש) 17:00יערך בשעה יהסדר 
 תיאום מראש

 

 פתח תקוה
 גיל עוז מרכז גריאטרי

 סדר פסח
רחוב 

 1אמסטרדם 

 מנהל –אמיר שרצר 
 מנהלת אדמיניסטרטיבית -שרה זוהר 

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

 

10 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 פתח תקווה
 סדר פסח מונטפיוריבית  אבות 

 
מונטיפיורי רח' 

32/34 

 ס נאווה"עו
03-9311853 

 מנהל -ראובן סולמון 
Ruven1967@neto.net.il 

10 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש
 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Veredme3@gmail.com
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 פתח תקווה
 סדר פסח האגודה למען הקשיש - קשת

גריאטרי  מרכז
 משולב

 גבעת השלושה
 וברח
 35רוב וארלוז

 מנהלת -זוהר 
03-5133411 
03-5182182 

Zohar@keshetaguda.org.il 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10

 תיאום מראש

 ראשון לציון
 8רח' האם  פסח סדר בית אבות הבולגרי

 הבית תאימהו
03-9482227 

Bulgari@012.net.il 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 15

 תיאום מראש

 רחובות 
 סדר פסח בית אבות גן דוד בע"מ 

 רחוב 
 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
 סדר פסח נווה עמית

 דיור מוגן
 לב אבות 

 2רחוב סירקין 

 עו"ס לנה גלר פרידמן
08-9344785 
08-9344786 

lena.g@meuhedet.co.il 
4 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
(נא להפנות את המתארחים רק 
באמצעות המחלקה לשירותים 

 חברתיים במקום)
 תיאום מראש

 רחובות
 סדר פסח נווה עמית 

בית אבות 
 "רחובות"

 
דרך מרדכי 

 10בשיסט 

 גב' נטלי רזניק
08-9445402 

reznik_n@meuhedet.co.il 
2 

נא  לארוחת ליל הסדר בלבד.
 להפנות אורחים עצמאיים בלבד

 תיאום מראש
 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:reznik_n@meuhedet.co.il
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 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 

giladcenter@gil-ad-center.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 רעננה
 דיור מוגן
Palace 

 פסח סדר
, 269אחוזה 

 רעננה

 אתי גרף
09-7705016 

eti@ahuzat-bayit.co.il 
6 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 רעננה 
 301אחוזה  סדר פסח "עמל בשרון"בית אבות 

 שפטל חנה עו"ס
054-9292577 
09-7707474 

hanashespel@hotmail.com 
10 

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
סיעודיים נא להפנות מתארחים 

 .ווי צמודיבלבד עם ל
 תיאום מראש

 יפו-אביב תל
 מזכירה - מירי 8בית השואבה  סדר פסח אחוזת ותיקי ת"א

 לארוחת ליל הסדר בלבד 10 03-5666004
 תיאום מראש

 יפו -תל אביב
 עמותת רעות

 סדר פסח

 דיור מוגן 
  בית שלום

 
 2רחוב שי"ר 

יזנגוף פינת (ד
 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
 העמותה למען - קשת

  הקשיש
 סדר פסח

 "צהלון"
 מוסד גריאטרי

שדרות רחוב 
 100ירושלים 

 זוהר רזגברת 
03-5133411 

Zohar@keshetaguda.org.il 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10

 תיאום מראש

 

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

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 שאן בית
 פסח סדר "הדסים" גריאטרי מרכז

 שדרות 
 110מנחם בגין 

 בית אם אנט
04-6581578/9 
050-7873668 

10 
 .בלבד הסדר ליל לארוחת

 תיאום מראש

 זבולון
 קיבוץ אושה

 בית הורים דורון
 סדר פסח

בית הורים 
 דורון

 הקיבוץ אוש

 מנהלת -נירה מנדל 
052-3247668 

betdoron1956@gmail.com 
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 17:00 שעהיתחיל ב הפסח סדר

 תיאום מראש

 כרון יעקביז
 "בית במושבה"בית אבות 

 )בית שחם(
 2רח' השמורה  סדר פסח

 חיים אלפרין
04-6396158 

haim.alperin@gmail.com 
10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 תיאום מראש

 חדרה
 סדר פסח בית חולים סיעודי –משכנות זהב 

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
 6רח' נוב  סדר פסח "120בית אבות "עד 

 אלי עזרא
04-6335933 
050-5580141 

Betavotad120@walla.co.il 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 20

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:betdoron1956@gmail.com
mailto:mishkanotzahav@bezeqint.net
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 חיפה
 ארגון עולי מרכז אירופה

 
 סדר פסח

 - דיור מוגן
"ראשוני 

 כרמל"
 7רח' מאפו 

  מנהלת - צלילה
04-8243611 

tslila@beit-horim.org.il 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 5

 תיאום מראש

 חיפה
 ארגון עולי מרכז אירופה

 
 סדר פסח

 - בית אבות
 פסגת אחוזה
 6רח' שד' סיני 

 בית מנהלת – גולן הדס
 04-8262074. טל

 04-8262044: פקס
hadas@beit-horim.org.il 

 

6 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע מאזור בית האבות.

יש להפנות מתארחים  באמצעות 
חברתיים  המחלקה לשירותים
 .בישוב בלבד

 תיאום מראש

 חיפה
 אירופהארגון עולי מרכז 

 
 סדר פסח

 - בית אבות
 פסגת חן

 וברח
 40בת חן 
 חיפה

 מנהלת - אריאלה חורב
04-8128888 

arielahorev@gmail.com 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10

 תיאום מראש

 חיפה
 הספרדי בית אבות

 בית אברהם
 פסח סדר

 'ג 1רח' גדליהו 
 נווה שאנן

 יגאל אלון
073-2504240 

Igal_@ba-sfaradi.co.il 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 10

 תיאום מראש

 חיפה
 בית אבות בית הורים 

 חמדת אבות בע"מ
 35רח' הרצליה  פסח סדר

 תמנהל – יוליה
04-8671278 
054-4656605 

Dr_yanb@netvision.net.il 
עו"ס -קרן  

054-3282221 

5 
 ולמחרתלארוחת ליל הסדר 
 כולל לינה

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:Dr_yanb@netvision.net.il
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 חיפה
 סדר פסח בית דינה - בית אבות

 רחוב
 3דם הכהן א

 נווה שאנן

 גקורצבר צפריר
052-8381776 

zafrir100@gmail.com 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 4

 תיאום מראש

 חיפה
 כרמל מערבי

 בית אבות בן יהודה
 179דרך הים  סדר פסח

 סגנית מנהלת -פאני סרויה 
 נסרין עו"ס

04-8370024 
Jacobcohen10@gmail.com 

15 
מתארחים לארוחת ליל הסדר  15

 מתארחים  כולל לינה 5מתוכם 
 תיאום מראש

 

 חיפה
 סדר פסח בית אבות וינדזור

 רחוב
 14בן גוריון 

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

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 2
 מראשתיאום 

 חיפה
 פסח סדר בית אבות ורד הכרמל

 רחוב 
 26פינסקי 

 מנהל - יוסי יוסף
052-2473680 
04-8389236 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 2
 תיאום מראש

 חיפה
 פסח סדר בית אבות בית יולס

כיכר  רחוב 
 1הרקפות 

 נעמה 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 2 077-7374121/138

 תיאום מראש

 חיפה
 בתי אבות בע"מקר  ארומנפאו

 
 פסח סדר

בית אבות מעון 
 הרופא
 ,9רח' דורי 

 נווה שאנן,
 חיפה

 גברת חווי ארמלין עו"ס
04-8228132 

10 

 מתארחים לארוחת ליל הסדר 10
לאירוח מלא כולל לינה  5מתוכם 

 על בסיס מקום פנוי
 אום מראש.ית

 טבריה
 סדר פסח בית אבות נוף טבריה

  וברח
 28השומר 

 י בוגניםמיר
050-6967642 
04-6716016 

tverya@ramat-tivon.co.il 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 6

 תיאום מראש

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:zafrir100@gmail.com
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 כרמיאל
 בית אבות בראט

 סדר פסח
שד' נשיאי 

 120ישראל 

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

chaya@bet-brat.net 
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים

 תיאום מראש

 מטה אשר
 מושב רגבה

 בית אבות בית נועם
 פסח סדר

 בית אבות נועם
 ב רגבהשומ

 דינה צור
04-9529946 

dina@regba.org.il 
10 

 . לארוחת ליל הסדר בלבד
 כשרות למקום.אין תעודת 

 תיאום מראש

 מעלות תרשיחא
 סדר פסח בית אבות צדקת בית אליעזר

שכונת יפה נוף 
 14רח' האתרוג 

 אחות אחראית - חנה
04-9976336 
050-6476707 

Hanna_bayer@zedaka.org 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 3
 תיאום מראש

 נהריה
 סדר פסח בית אבות בית הורים רונית

 74שד' וויצמן 
 נהריה

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

ronityk@netvision.net.il 
6 

 לארוחות ליל הסדר 
 .ולמחרת כולל לינה

 תיאום מראש

 נהריה
 36רח' בלפור  סדר פסח בית עדנה  דיור מוגן 

 יקוטי רחמים
04-9927006 

yedna@netvision.net.il 
6 

 לארוחות ליל הסדר 
 .ולמחרת  כולל לינה

 תיאום מראש

 נהריה
 סדר פסח מעון פאלס

 במעון פאלס
 26המעפילים 

 מנהל שלמה רפפורט
04-9928222 10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 על בסיס מקום פנוי.

 תיאום מראש
 נהריה

  סדר פסח בית אבות עדן
 רחוב

 17ז'בוטינסקי 
 מנהל - דני שוורץ

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 4 04-9923246
 תיאום מראש

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

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 עכו
 סדר פסח בית אבות נוף עכו

 סמטת 
 אבות ובנים

 מנהלת –מילנה 
050-3130067 

 עו'ס רכזת  – עליזה בן לולו
04-9956400 

10 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
המתארחים יש להפנות את 

באמצעות המחלקה לשירותים 
 .בלבד חברתיים

 תיאום מראש

 חנה כרכור-פרדס
 שהם הרפואימרכז ה

 נווה אבות
 דרך הנדיב סדר פסח

 זהבה בסר
04-6375658  

zehavam@shoham.Health.gov.il 
15 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
קיימת הסעה מטעם המרכז 

  הרפואי שהם,
 אל מקום הסדר ובחזרה.

 מראשתיאום 

 צפת
 סדר פסח  בית אבות "נוף צפת"

 רחוב
 1נסקי יז'בוט

 לבנה חביב 
04-699444 

050-3130079 
michal8855@walla.com 

 .לארוחת ליל הסדר בלבד 7
 תיאום מראש

 קריית טבעון
 76רח' קק"ל  פסח סדר בית אבות עדנה

 גב' ענת בקרמן
04-9831311 

anat@edna.co.il 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 5

 תיאום מראש
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 אופקים
 משרד הקליטה

 אופקיםסניף 

מציאת פתרונות 
 אירוח 

 לעולים חדשים 
 לליל הסדר

 אופקיםברחבי 
 בניוקיגאל 

08-9961284  
050-6214897 

igalb@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 מידע  קייםברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 בלבד. מבוגריםחדשים  עולים

 אופקים
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
 עריכתמזון ל

 סדר פסח
 ברחבי אופקים

 הרב דוד ברזילאי
054-6907936 
08-9941778 

herzll@netvision.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

לאותם הספקת מוצרי מזון 
מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 

 לליל הסדר. אזרחים ותיקים

 אילת
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי אילת
 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.

 באר שבע
 אגף הרווחה המחלקה

 לקשיש עיריית באר שבע
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי באר שבע
 רכזת מתנדבים  -אפרת אבני 

 052-4094488 
 (עם מענה קולי) 08-6205149

efrata@br7.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי
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 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 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 

 בלבד. זקניםעולים חדשים 

 באר שבע
 צעירי אגודת חב"ד 

 שכונות ה' , יא' ועשן בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 , שכונות ה'
 יא' ועשן 

www.beer7.org  

 הרב אברהם כהן
08-6422939 
054-2377091 

chabad-b@actcom.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות

 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

 "נווה נוי"שכונת  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

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 דימונה
 משרד הקליטה

 סניף דימונה

 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 

 עולים חדשים זקנים בלבד.
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי
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 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 להבים
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד להבים

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי להבים
 הרב נפתלי מרינובסקי

08-6517637 
050-2041017 

nmarinovsky@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 נתיבות
 משרד הקליטה

 סניף נתיבות

מציאת פתרונות 
  אירוח

 חדשים לעולים
 לליל הסדר

 ברחבי נתיבות
 רדה פורמן

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
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
 מזון לעריכת 

 סדר פסח
 ברחבי נתיבות

 הרב דוד ברזילאי
054-6907936 
08-9941778 

herzll@netvision.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

לאותם הספקת מוצרי מזון 
מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 

 לליל הסדר. אזרחים ותיקים

 ערד
 מחלקה לשירותים חברתיים

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי ערד
 חננאל מגד

050-7796282 
08-9951658 

hananel_m@arad.muni.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 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 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.
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 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי
 050 -6223326נייד , Avrahamei@molsa.gov.ilמייל: 

 http://www.molsa.gov.il :הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה ואתר משרד 

 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 קרית גת
 משרד הקליטה
 סניף קרית גת

מציאת פתרונות 
 אירוח 

לעולים חדשים 
 לליל הסדר

 ברחבי קרית גת
 בסקיאורה קנ

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
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד קרית גת

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי קרית גת

 הרב שלמה בוטבול
08-6889779 
054-4702338 

Shlomo.butbul.770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 מידע  קייםברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 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

לאותם הספקת מוצרי מזון 
מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 

 לליל הסדר. אזרחים ותיקים

 שדרות
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
 מזון לעריכת 

 סדר פסח
 ברחבי שדרות

 הרב דוד ברזילאי
054-6907936 
08-9941778 

herzll@netvision.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

לאותם הספקת מוצרי מזון 
מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 

 לליל הסדר. אזרחים ותיקים

 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.
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 אשדוד
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי אשדוד
 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 

 אשדוד
 משרד הקליטה

 וד ואשקלוןמרחב אשד

 פתרונות מציאת
 לעולים אירוח

 הסדר לליל חדשים

ברחבי אשדוד 
 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
 אגודת חב"דצעירי 

 בית חב"ד רובעים י"א, י"ב
מציאת פתרונות 
 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 
 מארחות.על מסגרות ומשפחות 

 

 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 
 זקנים בלבד.עולים חדשים 

 ביתר עילית
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 י ברחב
 ביתר עילית

 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 להפנות אליהםיש 
 מתארחים דוברי  יידיש בלבד.

 ביתר עילית
 להשקות צמאי חסדיך

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 ביתר עילית

 אשר זלצמן
052-7604820 

2444612@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 עברשותם קיים מיד

 משפחות מארחות.מסגרות ועל 
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 בית שמש
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי בית שמש
 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.

 בית שמש
 הקליטהמשרד 

 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 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 ת עיןב

 הרב רמיאל מאור
054-6408770 

Chabad.batayin@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 חברוןהר 
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד עתניאל

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי עתניאל
 הרב יוסף דהן
02-9963661 
050-5405110 

Yod770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 

 ירושלים
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 לליל הסדראירוח 

 ברחבי ירושלים
 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם
 יידיש בלבד.מתארחים דוברי 

 ירושלים
 משרד הקליטה
 מרחב ירושלים

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי ירושלים

 קטיה טוב
1-599-500-923 
050-3121834 

tuve@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

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

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 גילהשכונת בית 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
 

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת הר חומה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר
 לדוברי צרפתית

 ברחבי שכונת 
 הר חומה

 אברהם אסולין
054-6357709 
077-5430770 

lubaavi@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 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. 

chabadoldcity@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות.על מסגרות 

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 קטמונים שכונת חב"ד בית
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

 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 
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 מודיעין עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מודיעין עילית
 פתרונות מציאת

 הסדר לליל אירוח
 ברחבי 

 מודיעין עילית
 הרב אלעזר מרדכי קניג

052-7627732 
chabadmodiini@gmail.com 

בהתאם  לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 ברשותם קיים מידע 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מטה יהודה
 אגודת חב"דצעירי 

 שורש בית חב"ד 
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי שורש 
 הרב זלמן זיגמן
054-6379990 

yecheiel@gmail.com  
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד, 

 בית חב"ד שואבה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי שואבה
 שטייןהרב מנחם בור

052-3946723 
menybu@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מעלה אדומים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מעלה אדומים
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 מעלה אדומים

 הרב אברהם שמלה
054-5540034 
02-5354960 
02-5900649 

Habad-ma@inter.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מלאכיקריית 
 צעירי אגודת חב"ד

 קרית מלאכי בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 מלאכיקריית 

 ליפא קורצווילהרב 
054-7277044 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:yecheiel@gmail.com
mailto:yecheiel@gmail.com
mailto:Habad-ma@inter.net.il
mailto:Habad-ma@inter.net.il


    מחוז תל אביב והמרכז -מציאת פתרונות אירוח לליל הסדר  

69 
 בנושא האזרח הוותיק, מרכז בכיר התנדבות אברהם איבגי

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

 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 \מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון

 אבן יהודה
 צעירי אגודת חב"ד 

 אבן יהודה בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 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

 אורנית
 צעירי אגודת חב"ד 

 אורנית בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי אורנית
 הרב ינאם בן ארוש

03-9360177 
052-2659771 

Inamb2@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות.  על מסגרות

 אלעד
 מחלקה לשירותים חברתיים

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי אלעד

 קליין נחמי
 רכזת תחום התנדבות

03-9078114 
03-7478860 

nehamik@elad.muni.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות  על מסגרות

 אלעד
  להחזיקם ולהחיותם עמותת

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי אלעד
 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.

 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

 פעלא
 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 

levigopin@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 מקום
 \מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון

 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 

chabadshb@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 בית דגן
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית דגן בית חב"ד
 גנות ,משמר השבעה מושבים:

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ,ברחבי בית דגן
השבעה  משמר

 וגנות

 הרב שמואל גרומך
054-4692141 

grumach@walla.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 בני ברק 
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי בני ברק 
 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 
לצרכים  בהתאם

 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם 
 מתארחים דוברי יידיש בלבד.

 בני ברק 
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד שכונת שיכון ה'
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי שיכון ה'
 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 

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

Yair_yaish@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 בת ים
 התאחדות עולי טורקיה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי בת ים
 ג'אק אבורסי
03-6582936 

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

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 יוצאי טורקיה בעלי ותק, 

 שנים בארץ בלבד. 3עד 
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 \מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון

 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. מסגרותעל 

 גבעתיים
 מחלקה לשירותים חברתיים

מציאת פתרונות 
 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
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד גדרה
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי גדרה
 הרב בנימין קרניאל

08-8597892 
054-4651348 

ckar@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 מארחות.ומשפחות  על מסגרות

 גן יבנה
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד גן יבנה
 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי גן יבנה
 הרב שניאור זלמן קורנט

08-8570176 
052-3603219 

Chabad17@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. מסגרותעל 

 דרום השרון
 צעירי אגודת חב"ד

  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 

 מארחות. משפחותו על מסגרות

 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
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 \מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון

 חולון
 משרד הקליטה 

 מרחב חולון ראשל"צ

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 
 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

 חולון
 משרד הקליטה 

 חולון סניף

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 
 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 
 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 

Chabad.k.b.g@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם מאגר מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 

 כפר סבא
 משרד הקליטה 

 סניף השרון

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 

 ברחבי 
 כפר סבא

  זיוה בניקוב
050-6214771 

1-599-500-906 
zivab@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם  
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 לב השרון
 צעירי אגודת חב"ד

 נורדיה, גנות הדר בית חב"ד 
מציאת פתרונות 

 לליל הסדר אירוח
 ברחבי נורדיה 

 וגנות הדר
 הרב  יוסף יצחק דרייפוס

054-8177014 
chabadnoga@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 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

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

 מקום
 \מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון

 נס ציונה
 עיריית נס ציונה 

חברתיים המחלקה לשירותים 
 מדור לזקן

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 נס ציונה

 ענת לוין 
 מנהלת המחלקה לרווחת האזרח הוותיק

08-9383702 
Anat-l@nzc.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 נתניה
 משרד הקליטה 

 מרחב נתניה והשרון

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 
 ברחבי נתניה

 חי אסולין
1-599-500-905 
050-6214600 

assouline@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם עולים 
 זקנים בלבד.חדשים 

 נתניה 
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית נורדאו בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי נתניה

 הרב נוח סוליש
09-8653770 

 105שלוחה 
054-2577077 

chabad@chabad-netanya.org 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 עמק לוד 
 צעירי אגודת חב"ד

 מושב  זיתן בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 מושב זיתן

 הרב יוסף הרשקוביץ
054-6368101 

Aba7701@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע 

 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 פתח תקווה
 משרד הקליטה 

 מרחב פתח תקווה
 פתרונות מציאת

 הסדר לליל אירוח
 ברחבי 

 פתח תקווה

 מאיר יחיאלי
1-599-500-907 
050-6214735 

meiry@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

להפנות אליהם עולים חדשים יש 
 .זקנים בלבד

 קריית אונו
 ה"על עמותת

 רווחת הגמלאימחלקת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי קריית 
 אונו

 רכזת התנדבות - אידליץ אורנה
03-7769517 

ornae@kiryatono.muni.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות
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mailto:assouline@moia.gov.il
mailto:chabad@chabad-netanya.org
mailto:chabad@chabad-netanya.org
mailto:meiry@moia.gov.il
mailto:meiry@moia.gov.il


    מחוז תל אביב והמרכז -מציאת פתרונות אירוח לליל הסדר  

74 
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 \מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון

 קריית עקרון
 צעירי אגודת חב"ד

 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

 ראשון לציון
 משרד הקליטה 

 מרחב חולון ראשל"צ

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 

 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.

אליהם עולים חדשים  יש להפנות
 בלבד. זקנים

 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

  רחובות
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי רחובות  
 הרב משה שטרן
1-800-391-818 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. מסגרותעל 

 יש להפנות אליהם 
 מתארחים דוברי יידיש בלבד.

 רחובות
 משרד הקליטה 

 סניף רחובות

מציאת פתרונות 
לעולים  אירוח

 לליל הסדר חדשים
 ברחבי רחובות

  אירינה רוזנבלום
050-6214859 

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

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 .זקנים בלבד

 רחובות 
 צעירי אגודת חב"ד

 ומקוב היובל בית חב"ד 
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 שכונת היובל 

 הרב שמואל מנדלזון
054-2577022 

Shmuel@chabadrehovot.co.il 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.
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 הישוב שם
 הפעילות אופי המפעילה המסגרתו

 מקום
 \מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון

 רחובות 
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכ' ההולנדית 
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 שכ' ההולנדית 

 הרב משה טברדוביץ
054-6917770 

moshtv@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 רמלה
 משרד הקליטה

 רמלה -סניף השפלה 

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 
 ברחבי רמלה

 מאיר יחיאלי
1-599-500-912 
050-6214735 

meiry@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם עולים חדשים  
 זקנים בלבד.

 שוהם
 צעירי אגודת חב"ד 

 שהם בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי שוהם

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

chabadshoham@gmail.com 

לצרכים בהתאם 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 

 שומרון 
 צעירי אגודת חב"ד 

 והסביבה בית חב"ד אלון מורה
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 תל אביב
 משרד הקליטה 

 תל אביבמרחב 

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 

 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

 יפותל אביב 
 צעירי אגודת חב"ד 

 שכונת בבליבית חב"ד 
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 שכונת בבלי

 הרב שלום גליצנשטיין
054-4860676 

rabbi@chabadbavli.org 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 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

 גליל תחתון
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד אילניה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי אילניה
 הרב גיל חדד
054-6377148 

gilad77t@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 גליל תחתון
 צעירי אגודת חב"ד

 אבני גבעתבית 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
 בית חב"ד גוש ארבל

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

 חדרה
 משרד הקליטה

 מרחב חדרה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי חדרה

 יוליה חיבניק
050-6214871 

1-599-500-904 
ulyah@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
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 עין אילה

 הרב מנחם טל
04-6398342 
054-7657765 

Cmt770@gmail.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 חוף הכרמל
 עמותת קרן לחיים

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי מ.א.
 חוף הכרמל

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 
office@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 חיפה
 עמותת להחזיקם ולהחיותם

 מציאת פתרונות
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי חיפה
 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.

 חיפה
 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 
 זקנים בלבד. חדשים

 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
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 חיפה
 ד"צעירי אגודת חב

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי  שכונות
  ,נווה יוסף
 ,נווה פז

 תל עמל

 הרב שלמה גרוס
050-6223375 

Dsgross770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 על מסגרות ומשפחות מארחות.
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 חיפה
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי חיפה
 שמש גבריאלובגלית 

04-8575457 
galit@kerenlahaim.com 

Office@kerenlahaim.com 

 לצרכים בהתאם
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 חצור הגלילית
 צעירי אגודת חב"ד

 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 
אירוח לעולים 

 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

 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 

לצרכים  בהתאם
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 טירת הכרמל
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 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 
 אירוח לליל הסדר

 יבניאלברחבי 
 הרב אריה פרקש

054-7655770 
aryefarkash@gmail.com 

 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 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 

yaakovreitzes@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 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.

 מבואות החרמון
 צעירי אגודת חב"ד

 מבואות החרמון בית חב"ד
פתרונות מציאת 

 אירוח לליל הסדר

ברחבי מ.א. 
מבואות 
 החרמון

 הרב שניאור הלפרין
050-7209770 

chabadmc@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מגדל
 צעירי אגודת חב"ד

 מגדל בית חב"ד
פתרונות מציאת 

 אירוח לליל הסדר
 ברחבי מגדל

 שמואל גרוזמןהרב 
054-7770812 

gruzmansh@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מגדל העמק
 משרד הקליטה

 סניף מגדל העמק

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 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.

 מגדל העמק
 ד "צעירי אגודת חב

  ת יערת העמקושכונ ד"בית חב
  וקריית רבין

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי שכונות
 יערת העמק 

 ת רביןיוקרי

 הרב שניאור זלמן הכט
052-8119227 

Rabbi.zhecht@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מטולה
 צעירי אגודת חב"ד

 מטולה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי מטולה

 הרב משה ששונקין
050-9017703 
04-6950207 

mblsasonkin@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 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.

 הגלילמרום 
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד בירייה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי בירייה
 הרב אהוד בשארי

052-7707113 
Bashari770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 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.

 נהריה
 משרד הקליטה

 סניף נהריה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי נהריה

  אינסה ויניצקי
04-6920218 
050-6214635 

inesav@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם
 בלבד.עולים חדשים זקנים 

 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 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש  להפנות אליהם
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 נצרת עילית בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 נצרת עילית

 שמשון הלפרין
054-3077001 

chabad_n_i@walla.com 
בהתאם  לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 ומשפחות מארחות.על מסגרות 
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 עכו
 משרד הקליטה

 עכוסניף 

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 עכוברחבי 

 לנה מןא
04-9916833 
050-6214719 

elenam@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 להפנות אליהם יש
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מושב בלפוריה
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
 בלפוריה.מושב 

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 גבעת אלה

 גלדציילרהרב יוסף יצחק 
054-7770703 

Ika770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 מרחביהברחבי 
 הרב ברוך ליפקין

04-6592972 
052-5990149 

Lba0654321@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 

 יזרעאלעמק 
 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
 מארחות.על מסגרות ומשפחות 

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 שמשיתו קיבוץ הסוללים בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

קיבוץ ברחבי 
הסוללים 
 ושמשית

 הרב אהרון אריאל מוזיקנט
052-5990178 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 מארחות.על מסגרות ומשפחות 

 

 עפולה
 עמותת להחזיקם ולהחיותם

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי עפולה
 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.
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 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 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 להפנות אליהםיש 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 חנה כרכור-פרדס
 צעירי אגודת חב"ד

 כרכור בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 כרכור

 הרב זלמן שניאור בוטמן
054-2483434 

zalmanbutman770@gmail.com 
 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 מסגרות ומשפחות מארחות.על 

 חנה כרכור-פרדס
 צעירי אגודת חב"ד

 פרדס חנה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 חנה -פרדס

 הרב יוסף קורנט
052-2257553 

kurantt770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 מסגרות ומשפחות מארחות. על

 צפת
 משרד הקליטה

 סניף צפת
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי צפת
 אינסה ויניצקי
04-6920218 
050-6214635 

inesav@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 צפת
 צעירי אגודת חב"ד

 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
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:dina.g@moia.gov.il
mailto:dina.g@moia.gov.il
mailto:kurantt770@gmail.com
mailto:kurantt770@gmail.com
mailto:inesav@moia.gov.il
mailto:inesav@moia.gov.il
mailto:beitchabad@bezeqint.net
mailto:beitchabad@bezeqint.net


    מחוז חיפה והצפון -מציאת פתרונות אירוח לליל הסדר  

83 
 , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיקאברהם איבגי

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

 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 קצרין
 צעירי אגודת חב"ד

 קצרין בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 הרב נועם שוורץ ברחבי קצרין
054-5544032 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית אתא
 קרן לחייםעמותת 

 

מציאת פתרונות 
 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 

מציאת פתרונות 
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
 מארחות.על מסגרות ומשפחות 

 יש להפנות אליהם
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 קריית ביאליק
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 קריית ביאליק

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 קיים מידעברשותם 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 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

 מסגרות ומשפחות מארחות.על 

 קריית חיים
 צעירי אגודת חב"ד

 מערב בית חב"ד
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית חיים

 ישראל קוטהרב 
054-9425051 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 קריית ים
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 לליל הסדראירוח 

 ברחבי 
 קריית ים

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457  

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 מקום
מס' מתארחים  קשר איש הפעילות

 הערות הספקת מזון \

 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.

 קריית שמואל
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית שמואל

 גלית שמש גבריאלוב
04-8575457 

galit@kerenlahaim.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
מידעברשותם קיים   

 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 

olgaz@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 ראש פינה
 צעירי אגודת חב"ד

 ראש פינהבית חב"ד 
מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 אש פינהר

 הרב שגב לוי
052-8761490 

segev770@gmail.com 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 רמת ישי

 הרב יוסף וולסוב
04-9835647 
054-7738770 

 שניאור זלמן וולסובהרב 
054-3140770 

rychabad@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 

mailto:Avrahamei@molsa.gov.il
mailto:olgaz@moia.gov.il
mailto:olgaz@moia.gov.il
mailto:segev770@gmail.com
mailto:segev770@gmail.com


    פעילויות לקראת ליל הסדר   

85 
 התנדבות בנושא האזרח הוותיק, מרכז בכיר אברהם איבגי

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

 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 אריאל 
 סדר פסח לדוגמא  מועצה דתית

 
 דיור 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 
 מהימים הסמוכים לליל הסדר.

 תיאום מראש

 אריאל 
 סדר פסח לדוגמא מועצה הדתית

"מפעל 
שיקומי" רחוב 

  9לי הזית ומשע

 מר עמוס צוריאל
03-9366088 
054-5691280 

 הרב נתי שיינדל
 054-5691262 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד 
 הימים הסמוכים לליל הסדר.מ

 תיאום מראש

 אריאל 
 לדוגמאסדר פסח   מועצה הדתיתה

 מועדון 
 "לב החם"

רחוב 
  5העצמאות 

 מר עמוס צוריאל
03-9366088 
054-5691280 

 הרב נתי שיינדל
 054-5691262 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד 
 הימים הסמוכים לליל הסדר.מ

 תיאום מראש

 אריאל 
 לדוגמא פסח סדר  דתיתהמועצה  ה

 "טיפולית"
 רחוב 

 5שער הגיא 

 מר עמוס צוריאל
03-9366088 
054-5691280 

 הרב נתי שיינדל
 054-5691262 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד 
 הסדר. הימים הסמוכים ללילמ

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 באר שבע
 ב"חברת מט

 מרכז יום לזקן "השלום"
 15רח' השלום  אלדוגמ סדר פסח

 רויטל סגרון יעקב  
 2שלוחה  08-6209439

revitals@matav.org.il 
10 

 יתקיים באחד  הסדר פסח לדוגמ
 הימים הסמוכים לליל הסדר.מ

 מראשתיאום 

 באר שבע
 אלדוגמ סדר פסח מתנס פאני קפלן

רחוב קלאוזנר 
 שכונה ד' 15

   דבורה דוד
050-6757420 

fannykaplan@kivunim7.co.il 
20 

 יתקיים באחד  הסדר פסח לדוגמ
 הימים הסמוכים לליל הסדר.מ

 תיאום מראש

 גבעת שמואל
 לזקן מרכז יום 

  הבית על הגבעה
 לדוגמא פסח סדר

לזקן מרכז יום 
הבית על 

 הגבעה
 9רח' בארי 

 מנהלת - פוסלסקי זיוית
 טלפון לתיאום
03-5327060 

zivitp@matav.org.il 
2 

 יתקיים באחד הסדר פסח לדוגמ
 הימים הסמוכים לליל הסדר.מ

 תיאום מראש 
 

 נשר
 סדר פסח לדוגמא קשישעמותה למען ה

מרכז יום 
 קשישל

 רחוב בר מוחא

 רובי אברמוביץ
04-8213784 

rubi@amuta.co 
15 

 סדר פסח לדוגמא יתקיים 
  6.4.17ביום חמישי י' בניסן 

 כולל ארוחה. .11:00ה בשע
 תיאום מראש

 עפולה
 בית אבות מ.ש.ל.ב

 לדוגמא פסח סדר

 
וב רח

, 6ז'בוטינסקי 
 גבעת המורה

 עו"ס –טובה כרמלי 
04-6664715 

Mishlav5@bezeqint.net 
10 

 סדר פסח לדוגמה, יתקיים
 שעות הצהרייםב 10.4שני ה ביום 

 תיאום מראש

 ערד
 בית אבות

 משפחתון מתן
 25 ברח' ברקת סדר פסח לדוגמא

 מנהלת - גב' נטלי סמובול 
054-3056166 

bareket@matan-il.com 
3 

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד 
 הימים הסמוכים לליל הסדר.מ

 תיאום מראש
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 הישוב שם
 אופי הפעילות המפעילה המסגרתו

 מקום
 הערות מתארחים' מס קשר איש הפעילות

 תל אביב
 קשת העמותה למען הקשיש

הרמת כוסית עם 
 הרב מאיר לאו

מרכז יום לזקן 
קשת אביבים 

 רמת אביב
רח' חיים לבנון 

75 

 אביגיל שרה עימנו גב'
03-6402000 

avigail@keshetaguda.org.il 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

הרמת כוסית יתקיים  טקס
 במהלך הימים שלפני ליל הסדר

 תיאום מראש
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