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 מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתייםברכת 

 דיי,נכב

 

 של המרשימה ההיענות לנוכח תוקף משנה מקבלות והן פסח של בהגדה ומרכזי חשוב מוטיב מהוות אלה מילים "ויפסח ייתי דצריך כל, ויכול ייתי דכפין כל"
 .ה"תשע סוביןמ מבצע כולנו הסדר במסגרת לליל זקנים אירוח של למשימה להצטרף גופים רבים

 
 ,ללא ספק ,ליל הסדר הוא .הפסח סדר את המקיימות שונות במסגרות זקנים אירוח - "מסובין כולנו" מבצע את מקיים משרדנובה  העשירית השנה לנו זו

 יות.הערב הבולט והמשמעותי ביותר בחגי ישראל. ערב זה ניחן בתחושת חגיגיות מיוחדת במינה, תחושת אחדות, אהבת חינם וסולידר
 אוכלוסיית הזקנים במהלך השנה.עבור  מקיים מבצע "כולנו מסובין" מהווה חוליה חשובה בשרשרת ארוכה של מבצעים ושירותים אשר משרדינו

 נרתמו אשר הארגונים כל עושים זאת לזולת ועזרה חברתית מעורבות, הדדית אחריות של ערכים למעשה הלכה ליישם ביכולתה נמדדת וערכית אנושית חברה

 .זו חשובה למשימה

  ת. עשייההעשייה למען הזולת, בכל השנה ובפרט בימי החגים, היא חלק בלתי נפרד מחוסנה של הקהילה ומבטאת ערכים של ערבות הדדית, אכפתיות ומעורבו

 ויה להערכה ולהוקרה. זו הבאה לידי ביטוי בחוברת שלפניכם, על ידי עשרות רבות של ארגונים המקיימים את סדר פסח עבור זולתם, רא

 זקןמען הל העמותות ארגון א,.ב.א ארגוןומרכזי דיור מוגן,  אבות בתי, הקיבוצית תנועה, הד"חב אגודת צעיריכאן המקום להודות לכל העושים במלאכה: 

  .במבצע חלק לקחתלסייע ו שניאותו רבים וטובים אחרים ועוד בישראל

 

 !שמח וכשרבברכת חג פסח 

 יוסי סילמן

 "ל משרד הרווחה והשירותים החברתייםמנכ
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 למשאבי קהילהת מנהלת האגף ברכ

 
 ם.  בקריאת ההגדה משתתפים כל בניסיפור יציאת מצרי במרכזו של טקס ליל הסדר מתקיימת קריאת ההגדה של פסח המספרת את 

עבור זה ב"והגדת לבנך ביום ההוא לאמור:   – ח'הצעיר ולכן מודגש בספר שמות  פרק יג' פסוק הוא הדור  יהיעד העיקר המשפחה, אך קהל
 עשה ה' לי בצאתי ממצרים".

 
 המתקיימות בכל רחבי הארץ.  על חגיגות המוניות של ליל הסדר   הגדת למכריך וחבריך"וחוברת זו היא בבחינת "

בשילוב זקנים, מוגבלים, ניצולי שואה, זה מבצע ל השהיית לנכון לציין את התרומה הגדולהאני מוצאת , למבצע כולנו מסוביןבשנת העשור 
 לחגוג את ליל הסדר בקרב משפחות, קהילות, ארגוני חסד, בתי אבות, רשויות מקומיות, התנועה  ,שמרגיש בודד חסרי בית וכל אדם

 הקיבוצית ועוד.
 

 השרות לזקן יחד עם פעל מר אברהם איבגי האחראי לטיפול בהתנדבות למען זקנים וניצולי שואה,  ,בשיתוף פעולה שאינו מובן מאליו
עשרות  חוברת מבצע " כולנו מסובין " ,בלתעד ד, ארגוני ניצולי שואה, רגוני עולים, ארגון חב"אמשרד הקליטה, במשרד הרווחה ויחד עם 

 בצוותא את חגיגת הסדר.המוכנים לקלוט את הפונים ולערוך ופעילים מסגרות 
 סיפור ההגדה המתעד את יציאת עם ישראל ממצרים, מעבדות לחירות, מעלה על נס את ערך החופש ואת הרצון והיכולת של האדם 

 העצמאי לתת סיוע לזולת.
 לעם ישראל. המתאים לו ולהרגיש שייך אני מאחלת לכל אחד ואחת שמבקשים לחגוג בחברותא את ליל הסדר למצוא המקום

חג הפסח למשמעותי עבור המצטרפים  שבתרומתם הפכו אתלהביע את תודתי בשם האגף למשאבי קהילה לכל נותני החסות כאן הזמן 
 לשולחנם.

 חג חרות שמח.בברכת 
 

 
 

 ב ב ר כ ה ,      
 
 

 נילי דרור
 מנהלת אגף משאבי קהילה

http://www.gov.il/
http://www.molsa.gov.il/
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 ברכת מנהלת השירות לזקן

 

 כמידי שנה, גם בפסח הזה יקיים משרד הרווחה והשירותים החברתיים את מבצע "כולנו מסובין".

 "אל תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי אל תעזבני" .

האנשים המבוגרים בחברה ובקהילה הם היסודות של חיינו כחברה, הם אלו שמחזיקים את הזיכרון הלאומי, האישי והפרטי. בחג הפסח 
 ניתנת להם ההזדמנות לספר לבנינו ובני ביתנו על העבר.                                    

 ו. עם שאינו זוכר את עברו, גם ההווה שלו דל ועתידו לוט בעבר

חג הפסח מזכיר לנו כחברה את המחויבות שלנו לדאוג לזקנים החיים בתוכנו. ההזדמנות לארח לארוחה משותפת, משמחת את הנותן, 
 ובזכותה הוא מקיים שמחת מצווה.

ם בשותפות עם משרדי הממשלה השונים, מחלקות לשירותים חברתיים, ארגונים ועמותות לקדו  השירות לזקן פועל בכל ימות השנה
 רווחתם של קשישים בקהילה, בתי אבות ודיורים מוגנים, כשטובת הזקן לנגד עיניו. 

 תודתי והערכתי לכל השותפים במבצע חשוב זה, שבזכות סיועם ונדיבותם, אירוע זה מתאפשר.

 
 בברכת חג חרות שמח,

 גלית מבורך                                                   

 מנהלת השירות לזקן                                               
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 העורך דבר
הדדית העזרה במדרש חז"ל: "בשעה שיצאו ישראל ממצרים, כרתו ברית לעשות חסד זה עם זה". מדרש זה מהווה מוטיב חשוב ומרכזי 

משנה תוקף לנוכח ההיענות המרשימה של גופים רבים  יםמקבל דברי מדרש אלו. ולקראת חגי ישראל השנה במהלךעם ישראל הקיימת ב
 .הוח זקנים לליל הסדר, במסגרת המבצע "כולנו מסובין", תשע"להצטרף למשימה של איר

 

ומאידך ,  זו ברוכה בפעילות חלק הלוקחים הגופים היקף, , מחד   מרשים באופן התרחבכי ,  לקיומו  של מבצע כולנו מסובין ובמבט לאחור ניתן לומר בסיפוק  עשורהשנה מלאו 
  . רים ציבורייםבסד התארחלבקרב אוכלוסיית הזקנים חלה פתיחות 

  .ועוד מקומיות רשויות ,וולונטריות עמותות ,הקיבוצית התנועה ,ד"חב בתי ,ארגונים  ,ציבור מוסדות ,משתתפים במבצע
  .במבצע המעורבים הגופים לכל המוגשת בליל הסדר , ,האירוח מקומות על מידע חוברת הפסח חג לקראת משרדנו מנפיק שנה מידי
 .ביתו בקרבת אירוח מקום למצוא זקןאדם  ללכ לאפשר מנת על ,רבים אירוח מקומות באיתור ומאומצת מרוכזת ודהעב שנעשתה ,לציין עליי

  .בחוברת ההערות בעמודת כמצוין ,לינה גם מציעים המארחים בהם מקרים אותם למעט,  5102באפריל  3י'ד בניסן  תשע'ה,   - דהיינו ,בלבד הסדר ליל לארוחת הוא האירוח
 גם לארגן מוכנים המארחת המסגרת או הזקן את שבץהמ הגוף בהם מקרים אותם למעט ,תאםהמ הגוף על או המתארח הזקן באחריות יהיה ובחזרה האירוח למקום הזקנים ליווי
 תרופתי טיפול ,רגישויות ,אבחנות ,ואייםרפ באישורים אותם לצייד ,המתארחים לזקנים לביטוח לדאוג :תנאים מספר על להקפיד יש ,כן כמו .ההערות בעמודת כמצוין ,ליווי

  .המתארח של ערך חפצי או כסף על אחראי המארח המוסד אין כי ,לדעת תאםהמ הגוף על .הצורך במידת אמבולנס ותשלום
ציבור ש ,היא   -שאיפתנו  .חרדי/דתי רקע ,מנטליות ,בפסח עדות מנהגי:כגון,  השונות האירוח במסגרות הזקנים של השיבוץ להצלחת חיוניים מרכיבים כמה על הדעת את לתת יש

 .בית של תחושה לזקן להעניק יקל ולמארחים בנוח המתארח ירגיש הזקנים
 לא אשר ,האירוח במבצע המשתתפים הגופים אותם לכל כוח יישר הרבה מגיע ודאי והשקעה . אדם כוח ,הכנה רבה דרושה ,הסדר לליל אירוח לארגן כדי כי , בעליל לי נראה

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

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

 .החלשים ביננויחד בערבות הדדית הכוללת  את הנזקקים ו כולנוהמחייבת אותנו להיות ,   כולנו, הדגש הוא על המילה , מסובין "  נולכוה הזה להגדה " הליבנאמר באסיים 
 

 ושמח כשר פסח חג בברכת

 איבגי אברהם
  התנדבותמרכז בכיר 

 בתחום הזקן
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 סיוע מוקדי

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

 גם לאנשים חזקים 
 יש רגעים חלשים.

 סיוע רגשי לכל אדם במצוקה.
מכל טלפון בכל שעה. 1021  

 
: 

1-022-02-1021 
 2שלוחה  1021או 

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

 www.reutheshel.org.il או באינטרנט 402-000-000-1  'בטל
 

המשרד לאזרחים ותיקים מוקד פניות הציבור ומיצוי זכויות 

 )שיחת חינם(8840* טל: אזרחים ותיקים וניצולי שואה 

infogimlaim@pmo.gov.il 
ות גמלאים וניצולי שואה מקבל פניות ומטפל בהן בנושא מיצוי זכוי

השירות בישראל. מסייע  ומלווה במיצוי הזכויות עד לסיום התהליך 
 ללא תשלום

קו לניצולי שואה ובני 
חותיהם:משפ  

1-022-02-1021 
.2שלוחה  1021או   

 

http://www.reutheshel.org.il/
mailto:(שיחת%20חינם)%20infogimlaim@pmo.gov.il
mailto:(שיחת%20חינם)%20infogimlaim@pmo.gov.il
mailto:(שיחת%20חינם)%20infogimlaim@pmo.gov.il
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 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 אופקים
 אגודה למען הזקן אופקיםה

 משכנות אופק בית אבות
 סדר פסח

 
 /א.52רח' קדש 

 אופקים

 ליזה פרץ
80-4436699 
80-4436698 

betavotm@walla.co.il 

01 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 הארוחה תתקיים 

 בערב. 00:88בשעה 
ישנה אפשרות לקחת ארוחה 

 הביתה.  "חמגשית"ב
 תיאום מראש.

 אופקים
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
מזון לעריכת סדר 

 פסח
 ברחבי אופקים

 הרב דוד ברזילאי
859-3487463 
80-4490770 

herzll@netvision.net 

בהתאם 
לצרכים 

 יות.ולאפשרו

סיוע במציאת פתרונות אירוח 
 לליל הסדר . 

לאותם הספקת מוצרי מזון  כמו כן
מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 

 זקנים לליל הסדר.

 אופקים
 משרד הקליטה

 אופקיםסניף 

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

לליל חדשים 
 הסדר

 אופקיםברחבי 

 יגאל בניוק
80-3047866 
858-3909047 

igalb@moia.gov.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 מידע  קייםברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 אופקים
 צעירי אגודת חב"ד

 ד אופקים”בית חב

 סדר פסח ציבורי
 לדוברי רוסית

בבית ספר 
רחוב  חב"ד.

 01 יהודה הלוי

 רב מנחם סגלה
80-4493869 
859-0099778 

Fm7700@gmail.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 אילת
 האגודה למען הזקן

בבסיס חיל הים  ציבורי פסח סדר
 באילת.

 רה נבוןשי
80-3679839 

agouda@013.net 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
יל + לח38הסעה הלוך ממועדון 

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

 תיאום מראש.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:betavotm@walla.co.il
mailto:betavotm@walla.co.il
mailto:igalb@moia.gov.il
mailto:igalb@moia.gov.il
mailto:Fm7700@gmail.com
mailto:Fm7700@gmail.com
mailto:agouda@013.net
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 אילת
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 ח לליל הסדראירו

 ברחבי אילת.
 הרב משה שטרן
0-088-640-000 

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

תרונות מציאת פ
לעולים  אירוח

לליל  חדשים
 הסדר

 ברחבי אילת

 סבטלנה קופרשמידט
80-3679637 
858-3909004 

svetlanak@moia.gov.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.
 יש להפנות אליהם 
 לבד.עולים חדשים זקנים ב

 אילת
 צעירי אגודת חב"ד

 אילת בית חב"ד

שלושה סדרי פסח  
ציבוריים בשפות 
רוסית, ספרדית 

 ועברית

בית חב"ד, רח' 
 , 1רודד 

 שכונת הדקל

 הרב מנחם קליין
80-3679900 
859-9007945 

chabadeilat@walla.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 באר שבע
 אגף הרווחה המחלקה

 לקשיש עיריית באר שבע

מציאת פתרונות 
 ברחבי באר שבע אירוח לליל הסדר

 אפרת אבני רכזת מתנדבים 
 859-9849900 

 )עם מענה קולי( 80-3985094
efrata@br7.org.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ות.ולאפשרוי

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.

 באר שבע
 בית אבות עירוני

 באר שבע
 פסח סדר

 
ברח' דוד המלך 

51 

 אם הבית -יהודית
8599000999  
80-3979588 

bab@bezeqint.net 

01 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 באר שבע
 בית אבות ג.ג בית חם

 סדר פסח
בבית אבות בית 

 2שרה  חם רח'

 ילנה
859-6765895 
80-3979060 

Lena_lipa@walla.com 

5 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:2@1800391818.co.il
mailto:svetlanak@moia.gov.il
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mailto:chabadeilat@walla.com
mailto:chabadeilat@walla.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 באר שבע
 דיור מוגן בית יונה

 מבוגרת הלאוכלוסייבית 

 סדר פסח
 

ברח' יעקב דורי 
5 

 המזכירה -חנה
80-3987999 
80-3987975 
a@beityona.co.il-hana 

4 
 לארוחות ליל הסדר ולמחרת,

 לל לינה.לא כו
 תיאום מראש.

 באר שבע
 חברת מטב

 מרכז יום לזקן "השלום"
 02רח' השלום  הלדוגמ סדר פסח

   רויטל סגרון יעקב
 9שלוחה  80-3984964

revitals@matav.org.il 
01 

 יתקיים באחד  הסדר פסח לדוגמ
 הימים הסמוכים לליל הסדר.

 תיאום מראש.

 באר שבע
 חברת מטב

 יהמרכז יום לזקן סקנדינב

פסח  יסדר 5
  הלדוגמ
 

רחוב שפרינצק 
00  

 חנן אבוטבול
859-9764039 

scandinavia@matav.org.il 

 סדר בוקר 01
 סדר ערב 4

יתקיימו  הפסח לדוגמי סדר 5
 באחד הימים הסמוכים 

 לליל הסדר
 תיאום מראש.

 באר שבע
 מרכז סיעודי איתנים

 סדר פסח
 

 3ח' העלייה בר
 א'

 מנהל -אבישי בן יעקב 
80-3044778 

eitanim3@inter.net.il 
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.

 באר שבע
 מרכז תורני קהילתי
 "טוב להודות לה'"

סדר פסח ציבורי 
 בשפה הספרדית

 
בבית כנסת 

אוהל רחל. רחוב 
האיילה פינת 
 משעול גירית

 (00-)מקלט א

 הרב ישראל וורצמן
8586556673 

Win110306@gmail.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

לארוחת ליל הסדר בלבד. האירוח 
מותנה בתשלום. נא להגיע רגלי 

 למקום האירוח. 
 תיאום מראש.

 באר שבע
 משרד הקליטה
 מרחב באר שבע

מציאת פתרונות 
 לעוליםאירוח 

לליל  חדשים
 הסדר

 חבי באר שבעבר

 נטלי גרנד
0-544-588-490 

858-3909580 
natalig@moia.gov.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.
 יש להפנות אליהם 

 עולים חדשים זקנים  בלבד.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
file://MOLSA.GOV.IL/East/MB/Users/AvrahamEI/My%20Documents/מבצע%20כולנו%20מסובין%202015/חוברת%20מבצע%20כולנו%20מסובין%202015/Win110306@gmail.com
file://MOLSA.GOV.IL/East/MB/Users/AvrahamEI/My%20Documents/מבצע%20כולנו%20מסובין%202015/חוברת%20מבצע%20כולנו%20מסובין%202015/Win110306@gmail.com
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 באר שבע
 צעירי אגודת חב"ד 

 , יא' ועש'ן ה' ותשכונ בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 וח לליל הסדראיר

, יא'  שכונות ה'
 ועש'ן

 הרב אברהם כהן
80-3999464 
859-9677840 

b@actcom.net.il-chabad 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות

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

סח סדרי פ
ציבוריים בשפות: 

 עברית ורוסית

מספר מוקדים ב
 בעיר

 הרב זלמן גורליק
80-3966047 

sheva@chabad.org.il-beer 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 סמליים.דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 ר שבעבא
 צעירי אגודת חב"ד

 "נווה זאב"שכונת   בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

שכונת ברחבי 
 "נווה זאב"

 הרב ניצן חלק
80-3967954 
859-3777780 

P052677701@gmail.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 שפחות מארחות.ומ

 באר שבע
 צעירי אגודת חב"ד

 "נווה נוי"שכונת  בית חב"ד

 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 שכונת ברחבי 
 "נווה נוי"

 הרב שמואל נחימובסקי
80-3975778 
859-9589778 

Ravshmuel.n@gmail.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.

 ימונהד
 האגודה למען הקשיש

 בית אבות שירלי
 סדר פסח

 
 רח' באבא

 ,דימונה 5סאלי 

 יעל יריחובר עו"ס 
80-355077750 
avot@012.net.il-Bet 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.

 דימונה
 משרד הקליטה

 סניף דימונה

ציאת פתרונות מ
לעולים אירוח 

לליל חדשים 
 הסדר

 ברחבי דימונה

 יאנה פרץ
80-3536000 
858-3909597 

d4perets@moia.gov.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.
 יש  להפנות אליהם 
 בד.עולים חדשים זקנים בל

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:chabad-b@actcom.net.il
mailto:chabad-b@actcom.net.il
mailto:beer-sheva@chabad.org.il
mailto:beer-sheva@chabad.org.il
mailto:P052677701@gmail.com
mailto:P052677701@gmail.com
mailto:Bet-avot@012.net.il
mailto:Bet-avot@012.net.il
mailto:d4perets@moia.gov.il
mailto:d4perets@moia.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 דימונה
 צעירי אגודת חב"ד

 ד דימונהבית חב"

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי דימונה

 הרב ישראל גליס
80-3557800 
859-7778508 

chabaddimona@walla.co.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 ת מארחות.על מסגרות ומשפחו

 הערבה התיכונה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ספיר
 ציבורי פסח סדר

ברחבת בית 
הכנסת ספיר 

 בערבה

 לויב וחני הרב משה
859-5950778 
80-3509966 

bloyarava@gmail.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 ןחוף אשקלו
 התנועה הקיבוצית

 קיבוץ יד מרדכי

סדר פסח 
במתכונת 
 קיבוצית

 קיבוץ יד מרדכי
 אגף המשימות -רויטל עקרוני

86-3495640 
 mesimot@tkz.co.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 תיאום מראש.

 חוף אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 ישוב קהילתי ניצןחב"ד בית 
 ציבורי פסח סדר

 
 52ברח' יהודה 

 מנהל - יגאל קירשנזפטהרב 
80-3097908 
859-5309349 

chabad@chabadgushkatif.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 ם מראש.תיאו

 ירוחם
 צעירי אגודת חב"ד

 ד ירוחםבית חב"
 סדר פסח ציבורי

"ד בבית חב
שכונת נאות 

הדר, רח' אשר 
 סנקר

 הרב חיים וולף
859-7778705 
80-3508680 

chabad_yerucham@walla.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ש"ח לאורח . 01דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 להבים
 צעירי אגודת חב"ד

 ד להבים"בית חב

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 חבי להביםבר

 הרב נפתלי מרינובסקי
80-3507367 
858-9890807 

nmarinovsky@gmail.com 

בהתאם 
לצרכים 

 .ולאפשרויות

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 מיתר
 צעירי אגודת חב"ד

 מיתר בית חב"ד
 בבית חב"ד סדר פסח ציבורי

 שניאור זלמן קורץ
80-3506999 
859-5640778 

chabadmeitar@walla.co.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 דר בלבד.לארוחת ליל הס
 דמי רישום סמלים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 

 מצפה רמון
 צעירי אגודת חב"ד

 מצפה רמון בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

אות בבית נפל
הטבע היהודי, 
 7רח' נחל מישר 

 הרב צבי סלונים
80-3545778 
859-9545778 

m@inter.net.il-chabad 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 מרחבים
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
מזון לעריכת סדר 

 פסח

ברחבי מ.א 
 מרחבים

 הרב דוד ברזילאי
859-3487463 
80-4490770 

herzll@netvision.net 

בהתאם 
לצרכים 

 ות.ולאפשרוי

סיוע במציאת פתרונות אירוח 
 לליל הסדר . 

לאותם כמו כן הספקת מוצרי מזון 
מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 

 זקנים לליל הסדר

 נתיבות
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
מזון לעריכת סדר 

 פסח
 ברחבי נתיבות

 הרב דוד ברזילאי
859-3487463 
80-4490770 

herzll@netvision.net 

בהתאם 
ם לצרכי

 ולאפשרויות.

במציאת פתרונות אירוח  סיוע
 . לליל הסדר

לאותם כמו כן הספקת מוצרי מזון 
מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 

 זקנים לליל הסדר

 נתיבות
 משרד הקליטה

 סניף נתיבות

מציאת פתרונות 
 לעולים אירוח

לליל  חדשים
 הסדר

 ברחבי נתיבות.

 רדה פורמן
0-544-588-403 

858-3909043 
radaf@moia.gov.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.
 יש להפנות אליהם 

 עולים חדשים זקנים בלבד.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:chabadmeitar@walla.co.il
mailto:chabadmeitar@walla.co.il
mailto:chabad-m@inter.net.il
mailto:chabad-m@inter.net.il
mailto:radaf@moia.gov.il
mailto:radaf@moia.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 נתיבות
 צעירי אגודת חב"ד

 ד נתיבותבית חב"

 סדר פסח ציבורי
 

  
 'אמונה'מעון 

 54 בן גוריון רח'

 ל מנורהרב גי
858-3505304 
80-4499057 

Gilmanor8@walla.com  

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 נתיבות
 צעירי אגודת חב"ד

 ותד נתיבבית חב"

 סדר פסח ציבורי
השפות לדוברי 
 וסיתרעברית ו

 
 בבית הכנסת 
 "משכן ראובן"

 005רח' הגפן 
 נווה נוי

 הרב גיל מנור
858-3505304 
80-4499057 

Gilmanor8@walla.com  

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 עומר
 חב"דצעירי אגודת 

 ד עומרבית חב"
 סדר פסח ציבורי

 הרב מנחם מנדל פלמן 
858-9996778 

bet770@012.net.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 ערד
 יוזמה פרטית  - יוסף אליאס

 סדר פסח ציבורי

 
 בבית הכנסת 

 ,הכיפה-הרשב"י
 א' 37הפלמ"ח  

 מר יוסף אליאס
80-4470870 
859-9083585 
856-0696939 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד 
 תיאום מראש.

 ערד
 יוזמה פרטית-שמעון חזן 

 סדר פסח ציבורי

 
 בית הכנסת 
 בית רחמים 

 . 45רח' שמעון 

 שמעון חזן
858-7687654 

ם בהתא
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
  תיאום מראש.

 ערד
 מחלקה לשירותים חברתיים

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי ערד
  מזכירה מירי קינן

80-4450350 
muni.il.miri@arad 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

מסגרות  ברשותם קיים מידע על
 ומשפחות מארחות.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:Gilmanor8@walla.com
mailto:Gilmanor8@walla.com
mailto:Gilmanor8@walla.com
mailto:Gilmanor8@walla.com
mailto:bet770@012.net.il
mailto:bet770@012.net.il
mailto:miri@arad.muni.il
mailto:miri@arad.muni.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 ערד
 בית אבות

 משפחתון מתן
 סדר פסח לדוגמא

 
 52ברח' ברקת 

 מנהלת -גב' נטלי סמובול 
859-6853033 

il.com-bareket@matan 
3 

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד 
 הימים הסמוכים לליל הסדר.

 תיאום מראש.

 ערד
 משרד הקליטה

 סניף ערד

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

לליל דשים ח
 הסדר

 ערדברחבי 

 נינה יופה
80-3549999 
858-3909044 

ninay@moia.gov.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 ערד
 צעירי אגודת חב"ד

 ערדד בית חב"

סדר פסח ציבורי 
  בשפה העברית

 אברהם זלמנובהרב 
859-5974778 

chabad.arad@gmail.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 ערד
 צעירי אגודת חב"ד

 ד ערדבית חב"

סדר פסח ציבורי 
 בשפה הרוסית

 

 הרב רפאל תירוש
859-9893980 
877-9889000 

chabad.arad@gmail.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 ית גתקר
 משרד הקליטה

 ת גתסניף קרי

 מציאת פתרונות
 לעולים חדשים

 אירוח לליל הסדר
 ת גתברחבי קרי

 ורה קניבסקיא
858-3909759 
80-3070339 

orak@moia.gov.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 מידע  קייםברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 ית גתקר
 צעירי אגודת חב"ד

 ת גתבית חב"ד קרי

שני סדרי פסח 
ציבוריים בשפות 
בוכרית, רוסית 

 ועברית

חב"ד רחוב בית 
 .2אליהו הנביא 

 הרב משה הבליין
80-3009990 
80-3006603 
858-9947780 

gmail.com @442771 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:ninay@moia.gov.il
mailto:ninay@moia.gov.il
file://MOLSA.GOV.IL/East/MB/Users/AvrahamEI/My%20Documents/מבצע%20כולנו%20מסובין%202015/חוברת%20מבצע%20כולנו%20מסובין%202015/chabad.arad@gmail.com
file://MOLSA.GOV.IL/East/MB/Users/AvrahamEI/My%20Documents/מבצע%20כולנו%20מסובין%202015/חוברת%20מבצע%20כולנו%20מסובין%202015/chabad.arad@gmail.com
mailto:orak@moia.gov.il
mailto:orak@moia.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 ית גתקר
 ת חב"דצעירי אגוד

 ד קרית גתבית חב"

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ת גת.ברחבי קרי

 הרב שלמה בוטבול
80-3004774 
859-9789660 

Shlomo.butbul.770@gmail.com 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 מידע  קייםברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 שדות נגב
 יד רחמיםעמותת 

מוצרי  הספקת
ר מזון לעריכת סד

 פסח

ברחבי מ.א 
 שדות נגב.

 הרב דוד ברזילאי
859-3487463 
80-4490770 

herzll@netvision.net 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

סיוע במציאת פתרונות אירוח 
 לליל הסדר . 

לאותם כמו כן הספקת מוצרי מזון 
מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 

 זקנים לליל הסדר

 שדרות
 יד רחמיםעמותת 

י מוצר הספקת
מזון לעריכת סדר 

 פסח
 ברחבי שדרות.

 הרב דוד ברזילאי
859-3487463 
80-4490770 

herzll@netvision.net 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

סיוע במציאת פתרונות אירוח 
 לליל הסדר . 

לאותם כמו כן הספקת מוצרי מזון 
מסגרות ומשפחות המוכנות לארח 

 זקנים לליל הסדר

 שדרות
 משרד הקליטה

 שדרות סניף

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

לליל חדשים 
 הסדר

 ברחבי שדרות.

 יגאל בניוק
80-3047866 
858-3909047 

igalb@moia.gov.il 

בהתאם 
לצרכים 

 ולאפשרויות.

 מידע  קייםברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 ם בלבד.עולים חדשים זקני

 שדרות
 צעירי אגודת חב"ד

 ד שדרותבית חב"
 סדר פסח ציבורי

 מרכז חב"ד 
)ביה"ס מעוז 

הישן( רח' 
חטיבת גבעתי 

00. 

 הרב זאב פיזם
 משרד- 80-3306778

858-0757784 
 סימה- 858-0757778

chabad_sderot@walla.com 

בהתאם 
לצרכים 

 פשרויות.ולא

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ₪. 01דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 קיים אירוח  גם בבתי משפחות.

 תיאום מראש.

 

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:igalb@moia.gov.il
mailto:igalb@moia.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 אפרת
 צעירי אגודת חב"ד 

 אפרת בית חב"ד
 ד "בית חבב סדר פסח ציבורי

 נחשוןהרב ניסן 
250-0023027 

 הרבנית שרה נחשון
2515078870 
20-7733702 

sara7709@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 .בלבד הסדר ליל תלארוח
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 .מראש תיאום

 אשדוד
 בית אבות אשדוד

 .7רח' הרב נסים  סדר פסח

 עו"ס -אתי אלמליח
 מזכירה  -ניבה 

203-0708220 
aliza_p@barak.net.il 

03 

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

 לבד.חברתיים בישוב ב
 .תיאום מראש

 אשדוד
 מרכז רפואהבית הדר 

 שיקום וסיעוד 
  0אורט רח'  סדר פסח

 שירה אשכנזי
 רכזת קשרי קהילה

252-1007250 
shira_a@bethadar.com 

 אסתל מנהלת משרד
21-1581111 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר.
אירוח כולל ל קיימת אפשרות

 לינה, על בסיס  מקום פנוי.
 .תיאום מראש

 אשדוד
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 ברחבי אשדוד. אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
8-122-378-181 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 סגרותברשותם קיים מידע על מ
 ומשפחות מארחות.
 יש להפנות אליהם 

 ידיש בלבד.ימתארחים דוברי 

 אשדוד
 מחלקה לשירותים חברתיים

מציאת פתרונות 
 ברחבי אשדוד. אירוח לליל הסדר

מנהלת היחידה להתנדבות  -חנה בן איון
 עירונית

21-1525112 
250-2170882 

hanaba@ashdod.muni.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

ם קיים מידע על מסגרות ברשות
 ומשפחות מארחות.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 אשדוד
 "מנה חמה" עמותת

 חסדי אריה 

סדרי פסח 
 ציבוריים

במספר מוקדים 
ברחבי העיר 

 אשדוד.

 אבי אמסלם
21-1572303 
252-2555555 

manahama@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

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

 .תיאום מראש

 אשדוד
 משרד הקליטה

 וד ואשקלוןמרחב אשד

 פתרונות מציאת
 לעולים אירוח

 הסדר לליל חדשים

ברחבי אשדוד 
 ואשקלון.

 חנניה מרמור
252-7082708 

8-577-522-782 
hananyam@moia.gov.il        

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.
 יש להפנות אליהם 

 עולים חדשים זקנים בלבד.

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

סדר פסח ציבורי 
 לזקנים ועולים

מועדון הביצה 
 בת הנגברחוב חטי

 גודמן שניאור הרב
250-3770270 
21-1770073 

chabadashdod@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 .מראש תיאום

 אשדוד
  ד"חב אגודת צעירי

 רובע ד' ד"חב בית
 'ד רובע ס"מתנ ריסדר פסח ציבו

 61 השייטים' רח

 קרמר מנדל מנחםהרב  
 לבירורים והרשמה:

21-1550008 
m@chabad.org.il-kramer 

 לצרכים בהתאם
 .ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 ש"ח.52דמי רישום סמליים של 

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 .מראש תיאום

 אשדוד
  ד"חב אגודת צעירי

 רובע ט' ד"חב בית

סדר פסח ציבורי 
 לזקנים ועולים

 הרב יוסי מרגוליות מתנ'ס רובע ט'
252-3710227 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 .מראש תיאום
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 אשדוד
 צעירי אגודת חב"ד 

 י"ג –רובעים י' בית חב"ד 

ר פסח ציבורי סד
 לזקנים ועולים

 במתנ"ס 
 י"ג –רובעים י' 

 הרב שניאור גודמן
250-3770270 
21-1770073 

chabadashdod@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 אשדוד
 י אגודת חב"דצעיר

 בית חב"ד רובעים י"א, י"ב

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 יםברחבי רובע
 אשדוד. , י"בי"א

 הרב מרדכי לאופר
1523223- 21 

250-0020215 
rabbi@laufer.biz 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 חות.על מסגרות ומשפחות מאר

 אשקלון
 בית אבות הלפרין

ברח' אבשלום  סדר פסח
 1חביב 

 זיוה יוסף
21-7075000 
21-7075075 

hailpern@bezeqint.net 

0 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 בתשלום סימלי.
 תיאום מראש.

 אשקלון
 משרד הקליטה
 סניף אשקלון

מציאת פתרונות 
עולים אירוח ל

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי אשקלון.

 חנניה מרמור
8-577-522-785 
8-577-522-782 

hananyam@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 אשקלון
 בית אבות נאות אבי

קרן היסוד ברח'  סדר פסח
62 

 עו"ס נטשה
250-7332077 
21-7078182 

Neot_avi_ashkelon@walla.com 
shevchna@gmail.com 

1 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 אשקלון
 עירי אגודת חב"דצ

 אפרידרשכונת בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 לדוברי רוסית

כפר הנופש 
 צרפתי.ה

 הרב אברהם קוסקס
21-7052783 
252-2575317 

kosks770@zahav.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 אשקלון
 עירי אגודת חב"דצ

 אפרידרשכונת בית חב"ד 

 וריסדר פסח ציב
 בשפה העברית

בית הכנסת 
 תפארת יוחאי

 משה פלסהרב 
21-7052783 
252-2053028 

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 יברחב
 שכונת ברנע.

 הרב שניאור זלמן ליברמן
21-7052783 
252-7002580 

chaiashk@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשריות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 גבעת ציוןשכונת בית חב"ד 
 סדר פסח ציבורי

בית כנסת באולם 
 "אוהל יעקב"

 ברחוב
 .25אפרים 

 רב אליהו תקתוקה
21-7052783 
252-2307081 

taktuk@zahav.net.il 

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
 העבריתבשפה 

  
 60ברח' לכיש 

 וולףהרב מנחם 
21-7052783 
252-7702030 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 נווה דקליםשכונת בית חב"ד 

 סדר פסח ציבורי
 בשפה העברית

  
ברח' מבצע משה 

66 

 סחיים אטיאהרב 
21-7052783 
252-2777103 

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 
 עבריתבשפה ה

בית הכנסת אור 
בשכונת  ישראל

 שמשון

 מנחם גורליקהרב 
21-7052783 
250-0027377 

chabadashk@neto.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשריות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 אשקלון
 צעירי אגודת חב"ד

 אשל אשקלוןשכונת בית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
 שמשוןבשכונת  רוסיתבשפה ה

 הרב גדליה מלמד
21-7052783 
252-0188270 

ia@gmail.com770gedal 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשריות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 באר טוביה
 התנועה הקיבוצית

 אשדוד -קיבוץ חצור

סדר פסח במתכונת 
 קיבוצית.

-קיבוץ חצור
 אשדוד.

 אגף המשימות -רויטל עקרוני
23-7705371 

 mesimot@tkz.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 .תיאום מראש

 ביתר עילית
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

י ביתר ברחב
 עילית

 הרב משה שטרן
8-122-378-181 

2@1800391818.co.il 

צרכים בהתאם ל
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם
 מתארחים דוברי  יידיש בלבד.

 ביתר עילית
 להשקות צמאי חסדיך

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 ביתר עילית.

 אשר זלצמן
250-0722102 

2444612@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשריות.

מסגרות ים מידע על ברשותם קי
 משפחות מארחות.ו

 ביתר עלית
 צעירי אגודת חב"ד

 ד ביתר עיליתבית חב"
 

  סדר פסח ציבורי
 הרב יעקב טורנהיים

252-0020001 
35yanki@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשריות.

 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 בית שמש
 כולל חב"ד 

 ש"ל ירושלים""א
  סדר פסח ציבורי

 משה ריבקיןהרב 
250-0020230 

Nsr770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 בית שמש
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי בית שמש.
 רב משה שטרןה

8-122-378-181 
2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם
 מתארחים דוברי  יידיש בלבד.

 בית שמש
 משרד הקליטה
 סניף בית שמש

מציאת פתרונות 
ם אירוח לעולי

 חדשים לליל הסדר

 ברחבי
 בית שמש.

 אדלה מושקטו
20-7723777 
252-7082582 

adelam@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

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

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 בית שמש
 ת חב"דצעירי אגוד

 בית שמש בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי,
 בשפה הרוסית 

 במתנ"ס 
 "פסגות השבע"
דרך יצחק רבין 

56 

 זנדרוב שלמההרב 
20-7781800 
252-1758002 

70@gmail.comZanda7 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 במקרה הצורך ניתן להתארח 
 אצל משפחות.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 בית שמש
 צעירי אגודת חב"ד

 בית שמש בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי,
 בשפה הרוסית 

בית הכנסת עץ 
יוסף רח' השבעה 
 ליד בית התמחוי

 זנדרוב שלמההרב 
20-7781800 
252-1758002 

Zanda770@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.

 בית שמש
 צעירי אגודת חב"ד

 בית שמש בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי,
 בשפה הרוסית 

רח'  בהוסטל
 03המשלט 

 זנדרוב שלמההרב 
20-7781800 
252-1758002 

Zanda770@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.

 גבעת זאב
 צעירי אגודת חב"ד

 גבעת זאב בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
, העברית בשפה

 לשפה בתרגום
 .הרוסית

בית הקשיש רח' 
 יהושוע בן נון

 הרב חיים בכר
5373710- 20 

252-1001202 
chgz770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 מקום האירוח.נא להגיע רגלי ל
 .תיאום מראש

 

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 בת עין.

 הרב רמיאל מאור
252-7221002 

Chabad.batayin@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשריות.

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

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 גוש עציון
 חב"דצעירי אגודת 

 בית חב"ד תקוע

 ציבורי פסח סדר
 .הרוסית בשפה

 באולם הפיס.

 הרב דוד דהן
250-1002070 
20-7773711 

daviddahan59@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר.
במקרה הצורך יש אפשרות ללון 

אצל משפחות קהילת חב"ד 
 במקום.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 הר אדר
 צעירי אגודת חב"ד

 הר אדר בית חב"ד
נוף הרים  רחוב סדר פסח ציבורי

72. 

 הרב מנחם פרידמן
20-5337300 
252-5337300 

chabadha@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .53:33הסדר יתחיל בשעה 

 מקום האירוח.נא להגיע רגלי ל
 תיאום מראש.

 הר חברון
 צעירי אגודת חב"ד

 טנא עומריםמושב בית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
בשפה העברית 

בתרגום לספרדית, 
 ידישיאנגלית ו

 .במועדון הישוב

 הרב יוסף יצחק דרוק
 21-7583707 

21-7583707 
252-0171205 

omdrucky770@gmail.c 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

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

מציאת פתרונות 
 ברחבי עתניאל. אירוח לליל הסדר

 הרב יוסף דהן
20-7773778 
2525225882 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ירושלים
 אשל ירושלים

 .7ברחוב הכותל  סדר פסח ציבורי

 ישראל כהן
20-7003222 
250-0700077 

eshelj@013net.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.

 ירושלים
 אשל ירושלים

 סדר פסח ציבורי
רחוב הכנסת 

, פינת 6אורחים 
 67ס חברת ש"

 ישראל כהן
20-7003222 
250-0700077 

eshelj@013net.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.

 

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:chabadha@gmail.com
mailto:chabadha@gmail.com
drucky770@gmail.com
drucky770@gmail.com


 ירושלים והסביבה מחוז
 

 

  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL  66ברתיים, תחום התנדבות. משרד הרווחה והשירותים הח ,תנדבות בתחום הזקןהמרכז בכיר , אברהם איבגי 
 35156 :מגדלי הבירה, ירושלים, מיקוד 93, ירמיהו 5621ת.ד 

   252 -6002206, , נייד 20-5245002טל:   
 http://www.molsa.gov.il   :חברתייםאתר משרד הרווחה והשירותים ה                

           

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 ירושלים
 רוכלין בית אבות הספרדי ע"ש

 סדר פסח

 
 5רח' החרצית 

שכונת קריית 
 מנחם.

 מנהל -אברהם גמש
 20-7233288טל:   

avr_g@walla.co.il  
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .תיאום מראש

 ירושלים
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 ברחבי ירושלים. אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
8-122-378-181 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ם קיים מידע ברשות
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם
 מתארחים דוברי  יידיש בלבד.

 ירושלים
 מנהל קהילתי

 שכונת נווה יעקב

 סדר פסח ציבורי
 דהנחיית נציג חב"

 / לדוברי רוסית 
 עברית

 
במנהל קהילתי  

 נווה יעקב,
 03שד' נווה יעקב  

 א

 או במזכירות – אדרת רפפורט
20-5132203 

025838474r@gmail.com 

בהתאם  לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.    

 ירושלים
 משגב לקשיש

מציאת פתרונות 
 ברחבי ירושלים. אירוח לליל הסדר

 שושי הורביץ
20-7050222 

 שלוחה קהילות תומכות
lakashish.org-shosh@misgav 

בהתאם  לצרכים 
 ולאפשרויות.

ברשותם קיים מידע על  
מסגרות ומשפחות מארחות. 

 .חרדים -רצוי מתארחים דתיים
את הבקשות לאירוח יש 

 להעביר עד לראש חודש ניסן.

 ירושלים
 משרד הקליטה
 מרחב ירושלים

מציאת פתרונות 
עולים אירוח ל

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי ירושלים.

 קטיה טוב
1599-500-923 
252-3808132 

tuve@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש  להפנות אליהם 
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 ירושלים
 בית אבות

 נווה הורים 
 סדר פסח

 
)פינת  0מעלה זאב 

 ש"י  עגנון(.

 רחל מלומד
252-2511700 
20-7223333 

nvehorim@zahav.net.il 

4 
  .וחת ליל הסדר בלבדלאר

 על בסיס מקום פנוי.
 תיאום מראש.                    
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 ירושלים
 נועם שבתעמותת 

 ח ציבורי סדר פס

רח' אולם קרלין 
 .66אבינועם ילין 

מתחת לבית 
 .הכנסת

 יעקב בוקשפן
250-3881202 
20-5300825 

nshabbos@013.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

לארוחת ליל הסדר ולימי חול 
 המועד, לא כולל לינה.

העמותה מקיימת גם ארוחות 
במקום בלילות שבת ובערבי 

 השנה. חגים במהלך כל
 תיאום מראש

 ירושלים
 דיור מוגן נופים

 סדר פסח
 בדיור מוגן נופים 

 דרך הנרייטה 
 .5סולד 

 מנהל רפי פולק
20-7512312 
20-7512000 

m@bezeqint.netMigdalnofi 

1 
  ,לארוחות ליל הסדר ולמחרת

 .לא כולל לינה
 תיאום מראש.

 ירושלים
 633מוקד ב מלב"

ביצוע ניקיונות 
למנויי מוקד  לפסח

633 

ירושלים  ברחבי
 והסביבה

1-700-700-109 

cochav@melabev.org 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

לפסח מותנה הסיוע בניקיונות 
 633בהצטרפות כמנוי במוקד 

אוכלוסיית  הזקנים מוזמנת  
להצטרף למערך המנויים במוקד 

633. 

 ירושלים
 עידן

 בית אבות אליסיה

סדר פסח לדוברי 
 רוסית

 
 .6ברח' המצור 

 חדווה לינצר
20-5732078 
20-5733570 

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

4 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 יש העדפה לאורחים זקנים 

 ית  עצמאיים.דוברי רוס
 תיאום מראש.

 ירושלים
 עידן

 בית אבות עידן הזהב
 סדר פסח

 
 ברח' יוסי 

 .53בן יועזר 

 זוהר חגית
20-7332031 

Hagit_1234@walla.co.il 
 מנהל -דני 

jer.co.il-danni@idan 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 2
 תיאום מראש.  
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בעת מרדכישכונת גבית חב"ד 
 סדר פסח ציבורי

רועים יאולם הא
של בית הכנסת 

 עץ יוסף

 הרב יעקב סלונים
252-0727002 

chabadgm@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 קטמונים שכונת בית חב"ד
  פסח ציבוריסדר 

 הרב זיו אור
252-0022257 
20-5702072 

chabadkatamon@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 גונןשכונת בית חב"ד 
  יסדר פסח ציבור

 הרב זיו אור
252-0022257 
20-5702072 

chabadkatamon@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 גילהשכונת בית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי שכונת 
 גילה

 יצחק חביב  הרב
252-2133072 

orhabit@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 גילה שכונת בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 בשפה הרוסית

באולם בית 
 הכנסת בית יעקב 

 נה.רח' התא

 הרב הירש פרבר
7072712 -20 

252-5325002 
Hirsh770@chabad.info 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לאורח.₪  63דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 ר חומהבית חב"ד שכונת ה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי שכונת 
 הר חומה.

 אברהם אסולין
252-7350027 
200-5232002 

lubaavi@netvision.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

ברשותם קיים מידע על מסגרות 
 ומשפחות מארחות.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת מלחה
  סדר פסח ציבורי

 רוך חדדהרב ב
252-0500227 
200-3355083 

habracha@neto.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

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

 פתרונות מציאת
 הסדר לליל אירוח

ברחבי שכונות: 
רמת  ילנד,הול
 רמת דניה. שרת,

 שמואל בר כוכבא
252-3810002 

estybarco@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 נחלת שבעהשכונת בית חב"ד 
 ומרכז העיר

 ריסדר פסח ציבו

 
ביהכ"נ נחלת 

 יעקב 
רח' מעלות נחלת 

 .2שבעה  

 הרב יוסף סלונים
252-2720002 

chabad_r@neto.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 עיר גניםשכונת בית חב"ד 
 בית חב"ד  ציבורי סדר פסח

 .56רח' אביבית 

 הרב בגין קלימי
20-7238803 
250-1217002 

Beny44@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 ירושלים
בית חב"ד  צעירי אגודת חב"ד

 עיר העתיקהה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

רחבי העיר 
 העתיקה.

 הרב מנחם מנדל אזדבא
20-7012177 
252-7272782 

 ניתן להתקשר בין השעות
 בצהריים. 60:33-67:33 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד 

 פסגת זאבשכונת חב"ד  בית
 מזרח

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי שכונת 
 פסגת זאב מזרח

 הרב סימן קלמיאן
20-7578220 

chabadmizrach@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 פסגת זאבשכונת בית חב"ד 
 כזמר

 סדר פסח ציבורי
 בשפה הרוסית

 
ן גולדן יבבני

 קולוני ברחוב: 
 .12חיל האוויר 

 הרב אריאל פז
250-0020033 
20-5150203 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ש"ח. 52דמי רישום 

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

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 בפסגת זאשכונת בית חב"ד 
 צפון

 סדר פסח ציבורי
  

 'ץיהרב יצחק  קור
20-5131002 
252-5172123 

chabad.pisgatzeev@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 ש"ח. 03דמי רישום 
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 קטמונים שכונת חב"ד בית

יאת פתרונות מצ
 אירוח לליל הסדר

ברחבי שכונת 
 קטמונים

 הרב יצחק חביב
20-7072780 
252-2133072 

chabadjerus@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת קריית יובל ב"דבית ח
מתנ'ס פליפ לאון  סדר פסח ציבורי

 3רח' צ'ילה 

 הרב יוסף אלגוזי
20-7232000 

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
בשפות עברית 

 ואנגלית
 

 הרב ישראל גולדברג
20-1228080 

Office@JerusalemChabad.org 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 ירושלים
 רי אגודת חב"דצעי

 בית חב"ד שכונת רמות
 בקניון החדש סדר פסח ציבורי

 שכונת רמות.

 אורי קנטרוביץהרב 
20-5172270 

chabadramot@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד .
 דמי רישום סימליים

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

שכונות תלפיות  דבית חב"
 בקעהו

סדר פסח ציבורי 
 בשפה האנגלית

 אולמי אופוריה
  03רחוב פייר קניג 

 הרב אברהם הנדל
252-1325077 

chbadjangio@gmail.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ואפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
תפילת הסדר יתחיל אחרי 

עריב, כשעה וחצי אחרי מ
 הדלקת נרות.

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

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 ירושלים
 אגודת חב"דצעירי 

 תלפיות מזרחד שכונת בית חב" 

סדר פסח ציבורי 
 בשפה הרוסית

בבית הספר 
ממלכתי דתי 

י ברח' עול
 הגרדום.

 הרב חיים ניסילביץ
252-5271000 

בהתאם לצרכים 
 ואפשרויות.

 ל הסדר בלבד.לארוחת לי
 ₪ 53דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 ירושלים
 צעירי אגודת חב"ד

 מזרח תלפיותשכונות בית חב"ד 
 וארנונה הנציב ארמון

 

 סדר פסח ציבורי

 
בית חב"ד רח' 
שלמה בן יוסף 

537. 

 הרב חיים גוטליב
252-7228002 

haim1g1@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 יות.ולאפשרו

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 .₪ 63דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 לכיש
 מרכז יום לזקן נהורה

במרכז יום לזקן  סדר פסח לדוגמא
 נהורה.

 אבי ענטבי
21-7177227 
250-2332202 

hagitaz@012.net.il. 

בהתאם לצרכים 
 שרויות.ולאפ

סדר פסח לדוגמא יתקיים 
מהלך הימים הסמוכים לליל ב

 הסדר.
 תיאום מראש

 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 החבל.יי

 הרב שמואל ונקרט
 5350715- 20 

3107018 -250 
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
8-122-378-181 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם 
 ידיש בלבד.ימתארחים דוברי 

 מודיעין עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מודיעין עילית

 פתרונות מציאת
 רהסד לליל אירוח

ברחבי מודיעין 
 עילית.

 הרב אלעזר מרדכי קניג
250-0700030 

chabadmodiini@nepo.net.il 

בהתאם  לצרכים 
 ולאפשרויות.

 
 ברשותם קיים מידע 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.
 

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 מטה בנימין
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד עלי וסביבותיה
 בית חב"ד. סדר פסח ציבורי

 הרב רפאל סלומון
20-7720002 
252-0002088 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 מטה יהודה
 מוצא עלית

 רשת נווה עמית
 הרופא""מעון  בית אבות

 סדר פסח
בדרך כביש שבע 
האחיות, מוצא 

 עלית.

 רוני עוזרי מנהל 
 2שלוחה   20-5320888 

20-5025527 
Levy_y@meuhedet.co.il 

2 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 אביעזר בית חב"ד
  סדר פסח ציבורי

 במושב אביעזר

 הרב מיכאל מויאל
252-0020522 

gmail.comChabad.aderet.770@ 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.
 

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 אדרת בית חב"ד
  סדר פסח ציבורי

 במושב אדרת

 הרב מיכאל מויאל
252-0020522 

0@gmail.combad.aderet.77Cha 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 זכריה בית חב"ד
  סדר פסח ציבורי

 במושב זכריה

 הרב מיכאל מויאל
252-0020522 

com.770@gmail.aderet.Chabad 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 נווה מיכאל בית חב"ד
 ציבורי פסח סדר

 
במושב נווה 

 מיכאל

 הרב מיכאל מויאל
252-0020522 

Chabad.aderet.770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 נתיב הל"ה בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 
בקיבוץ נתיב 

 הל"ה

 הרב מיכאל מויאל
252-0020522 

Chabad.aderet.770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 שדות מיכה בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 
במושב שדות 

 מיכה

 הרב מיכאל מויאל
252-0020522 

Chabad.aderet.770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:Levy_y@meuhedet.co.il
mailto:Levy_y@meuhedet.co.il
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com
Chabad.aderet.770@gmail.com


 ירושלים והסביבה מחוז
 

 

  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL  63ברתיים, תחום התנדבות. משרד הרווחה והשירותים הח ,תנדבות בתחום הזקןהמרכז בכיר , אברהם איבגי 
 35156 :מגדלי הבירה, ירושלים, מיקוד 93, ירמיהו 5621ת.ד 

   252 -6002206, , נייד 20-5245002טל:   
 http://www.molsa.gov.il   :חברתייםאתר משרד הרווחה והשירותים ה                

           

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 מטה יהודה
 אגודת חב"דצעירי 

 שורש בית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 ברחבי שורש  אירוח לליל הסדר

 הרב זלמן זיגמן
252-7307772 

לצרכים  בהתאם
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מטה יהודה
 צעירי אגודת חב"ד,             

 בית חב"ד שואבה

מציאת פתרונות 
 שטייןהרב מנחם ברו ברחבי שואבה אירוח לליל הסדר

250-3727003 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות.
 ברשותם קיים מידע 
 רחות.על מסגרות ומשפחות מא

 מעלה אדומים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מעלה אדומים

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 מעלה אדומים.

 הרב אברהם שמלה
252-5522232 
20-5352772 
20-5722727 
ma@inter.net.il-Habad 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 מידע  ברשותם קיים
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מעלה אפרים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מעלה אפרים
 במתנ"ס סדר פסח ציבורי

 
 מנחם גליצנשטיין

252-5052571 
Gmm770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים

 להגיע רגלי למקום האירוע. נא
 תיאום מראש.

 קריית ארבע
 חסדי אבותעמותת 

 ציבורי פסח סדר

עמותת בהיכל 
 חסדי אבות

מול לשכת  
 .התעסוקה

 צבי אדרי
250-5207022 

 דוד אדרי
250-5207028 

nhevroni@net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ר בלבד.לארוחת ליל הסד
 נא להגיע רגלי למקום האירוע.

 תיאום מראש.

 קריית ארבע
 מדרשת חברון

 במדרשת חברון  ציבורי פסח סדר
 .034בנין 

 ינון ברוכין
250-2075512 

inon@mhebron.org 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוע.

 תיאום מראש.

 קריית ארבע
 אגודת חב"ד צעירי

 קרית ארבע בית חב"ד
 בית חב"ד. סדר פסח ציבורי

 רפאל )פולה( ברודהרב 
250-0023822 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוע.

 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 הפעילות אופי
 מקום

 הפעילות
 קשר איש

' מס
 מתארחים

 הערות

 מלאכיקריית 
 צעירי אגודת חב"ד

 קרית מלאכי בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי קריית 
 מלאכי

 ליפא קורצווילהרב 
252-0000222 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

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

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 אבן יהודה
 צעירי אגודת חב"ד 

 אבן יהודה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי אבן 
 יהודה

 הרב מנחם נוימן
90-0011999 
950-9999999 

chabadey@neto.bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 יותולאפשרו

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות.  על מסגרות

 אור יהודה
 צעירי אגודת חב"ד

 אור יהודה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי אור 
 יהודה

 הרב מנחם פרידמן
90-6006901 
950-9999011 

mmf358@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ת מארחות.על מסגרות ומשפחו

 אורנית
 צעירי אגודת חב"ד 

 אורנית בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי אורנית אירוח לליל הסדר

 הרב ינאם בן ארוש
90-0069199 
950-0650991 

Inamb2@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות.  על מסגרות

 אזור
 בית אבות 

 קבית הורים רחל ליצ
ברח' משה  פסח סדר

 53שרת 

 אילה
950-9900090 

ayalaly57@walla.com 
3 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
יש להפנות אליהם מתארחים 

רותים יבאמצעות המחלקה לש
 חברתיים בלבד.

 .תיאום מראש

 אזור
 צעירי אגודת חב"ד 

 ד אזור"בית חב
 

 סדר פסח ציבורי

סת עץ בית כנ
ברח' חיים 

 ויצמן
 מול קופ"ח.

 הרב שמעון ירדני
90-5509001 
950-5009991 

chabadazor@012.net.il  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש.

 אלעד
 עמותת להחזיקם ולהחיותם

את פתרונות מצי
 ברחבי אלעד אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-099-001-010 

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
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 אלעד
 ד צעירי אגודת חב"
 בית חב"ד אלעד

  סדר פסח ציבורי
 הרב יוסף יצחק סילברמן

950-0900096 
gmail.combeischabadelad@ 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 אלפי מנשה
 צעירי אגודת חב"ד 

 אלפי מנשה בית חב"ד

ת מציאת פתרונו
 אירוח לליל הסדר

ברחבי אלפי 
 מנשה

 שניאור רסקיןהרב 
950-5999999 

chabadmenashe@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 

 פעלא
 צעירי אגודת חב"ד 

 רמת אפעל בית חב"ד
 
 

ונות מציאת פתר
 אירוח לליל הסדר

ברחבי מועצה 
 אזורית אפעל

 הרב לוי יצחק גופין
959-0996911 
90-5000996 

gopin@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 אריאל 
 מועצה דתית 

 סדר פסח ציבורי

 
ט אולם הספור

במתחם " יובל"
 ביה"ס יובלי

 אריאל 

 מר עמוס צוריאל
90-0066900 

 הרב נתי שיינדל
 950-5061060 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 ₪.  53דמי רישום 

 תיאום מראש 

 אריאל 
 מועצה דתית 

 סדר פסח לדוגמא

 
 בדיור מוגן

 "פינת גן עדן" 
ם רחוב נחשוני

 אריאל    53

 מר עמוס צוריאל
90-0066900 

 הרב נתי שיינדל
 950-5061060 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

באחד מן סדר פסח לדוגמא יתקיים 
 .הימים הסמוכים לליל הסדר

 .תיאום מראש

 אריאל 
 מועצה הדתית

 סדר פסח לדוגמא
"מפעל שיקומי 

לי וע" רחוב מש
 . אריאל 9הזית 

 מר עמוס צוריאל
90-0066900 

 הרב נתי שיינדל
 950-5061060 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד מן 
 הימים הסמוכים לליל הסדר.

 .תיאום מראש

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 אריאל 
 מועצה הדתית 

 סדר פסח לדוגמא

מועדון "לב 
 החם "
רחוב 

. 3העצמאות 
 אריאל 

 מר עמוס צוריאל
90-0066900 

 הרב נתי שיינדל
 950-5061060 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד מן 
 הימים הסמוכים לליל הסדר.

 .תיאום מראש

 אריאל 
 מועצה  דתית 

 לדוגמא פסח סדר
"טיפולית 

"רחוב שער 
 אריאל  3הגיא 

 מר עמוס צוריאל
90-0066900 

 יינדלהרב נתי ש
 950-5061060 

modata@smile.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

סדר פסח לדוגמא יתקיים באחד מן 
 .כים לליל הסדרהימים הסמו

 .תיאום מראש

 אריאל
 צעירי אגודת חב"ד 

 אריאל בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
  רוסית לדוברי

 הרב אהרון מושקוביץ
90-0065960 
950-6069990 

chabad@myariel.org 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 .תיאום מראש

 באר יעקב
 צעירי אגודת חב"ד 

 באר יעקבבית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי באר 
 יעקב

 הרב שמואל בקרמן
90-0001000 
950-9009060 

chabadby@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע על מסגרות
 ומשפחות מארחות.

 בית אריה עופרים
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית אריה עופרים בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי  

 בבית אריה
ברח' אחי  

 281רותם 

 הרב נחום שטרסברג
950-5699600 

chabadba@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ש"ח. 30דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 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
950-0600101 

grumach@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 בית דגן
 בית אבות רחל ליציק

 סדר פסח
בבית אבות 
 רחל ליציק
 3רח' שבזי 

עו"ס                                      –שמרית
950-0909059   
90-0691101 

Shimel11@walla.com 

20 
 לארוחת ליל הסדר בלבד 

 תיאום מראש

 בני ברק
 בית אבות

 בית הורים ביחד
בוטינסקי 'רח' ז סדר פסח

95 
 מנהלת -מלכה גולדבלט 

90-5909091 
3 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
ארחים יש להפנות אליהם מת

באמצעות המחלקה לשירותים 
 חברתיים בישוב בלבד.

 תיאום מראש

 בני ברק
 בית אבות 

 בית הורים גני מרגוע
ברח' הרב קוק  סדר פסח

52 

 אסתר אם בית 
   5 שלוחה 90-6100500

 950-9600000  
lresthome@netvision.net.i 

20 
 יל הסדר בלבד.לארוחת ל

 תיאום מראש.

 בני ברק
 בית התבשיל

רבי  ברח' סדר פסח ציבורי
  35עקיבא 

 שמחה קרקובסקי
90-5906591 

 90-6150010 
betatavshil@bezeqint.net 
Dani6184225@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .לארוחת ליל הסדר בלבד
 תיאום מראש.

 בני ברק
 בית התבשיל

 סדר פסח ציבורי
 בשפה הרוסית

"אמנון"  מלוןב
  88 כהנמןרחוב 

 שמחה קרקובסקי
90-5906591 

 90-6150010 
betatavshil@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .תיאום מראש

 בני ברק 
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 ברחבי בני ברק  אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-099-001-010 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם 
 ים דוברי יידיש בלבד.מתארח
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 בני ברק 
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת פרדס כץ  בית חב"ד
 22רח' רוט  ציבורי  סדר פסח

 פרדס כץ

 הרב יוסף דוד הלל
950-6961190 

@gmail.com2723376 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד
 מלייםדמי רישום ס

 נא להגיע רגלי  למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 בני ברק 
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד שכונת שיכון ה'

מציאת פתרונות 
 ברחבי שיכון ה' אירוח לליל הסדר

 הרב חנניא קורקוס
950-5009999 

Korkus770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 בני עייש
 מחלקה לשירותים חברתייםה

תרונות מציאת פ
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי בני 
 עייש

90-6009099 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע 

 ומשפחות מארחות. על מסגרות

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

 בסיוע המועצה הדתית

סדר פסח ציבורי 
בשפות העברית 

 והרוסית

גיל מועדון 
ברחוב  הזהב

 מנחם בגין

 הרון קרניאלהרב א
90-0500500 
950-6099999 

kaba@etrog.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 בת ים
 התאחדות עולי טורקיה

מציאת פתרונות 
 ברחבי בת ים אירוח לליל הסדר

 ג'אק אבורסי
90-6500006 

iyt@netvision.net.il 
 10:09ל  0:09להתקשר בין 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 0יוצאי טורקיה בעלי ותק, עד 

 שנים בארץ בלבד.

 בת ים
 בית אבות חוף הסלע

בן  רח' דרך סדר פסח
 .82גוריון 

 מנהלת -רינת אמבר
90-5969900 

harelsa@012.net.il 
5 

 לארוחת ליל הסדר.     
 אירוח כולל לינה, ל קיימת אפשרות

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

 חברתיים בישוב בלבד.
 .תיאום מראש

 גבעת שמואל
 אילני חסד עמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי גבעת 
 שמואל

 אורן שניינברג
959-0595996 

hesed.co.il@info 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות
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iyt@netvision.net.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 גבעת שמואל
 מטב
 לזקן מרכז יום 

 הבית על הגבעה 

 לדוגמא פסח סדר

יום  במרכז
לזקן הבית על 

רח' הגבעה 
 .9בארי 

 טלפון לתיאום
90-5009969 

1 
 סדר פסח לדוגמא יתקיים

 2.5.1023  בתאריך 
 תיאום מראש.

 גבעת שמואל
 צעירי אגודת חב"ד 

 גבעת שמואל בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 בשפה הרוסית

אולם אירועים 
רח' בן גוריון 

22 

 הרב אריאל אליאס
90-5000669 
950-6090999 

gshmuel@chabad.info 
 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לאורח.₪  20דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 .תיאום מראש

 גבעתיים
 בית אבות בית החלמה

 שלוה -ומרכז לקשיש
ברח' מצולות  סדר פסח

 2ים 

 נסגי -הילית הירש
 מנהלת "שלוה".
90-5915600-6 

Shalva36@bezeqint. net 

20 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 גבעתיים
 מחלקה לשירותים חברתיים

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי 
 גבעתיים

 התנדבותל היחידה טל אורפז
90-5900000 

Talor@givatayim.muni.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע על מסגרות
 ומשפחות מארחות.

 גדרה
  -בית אבות  נווה אורנים

 בית הורים
 5ברח' חזית  סדר פסח

 עו"ס/לאה רוית 
90-0501956 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 20
 תיאום מראש.

 דרהג
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד גדרה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי גדרה

 הרב בנימין קרניאל
90-0509000 
950-0651000 

ckar@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע על מסגרות
 ומשפחות מארחות.

 גזר
 דחב" צעירי אגודת

 גני יוחנן דבית חב"
 33משק  סדר פסח ציבורי

 אברהם יצחק פרודנשטסקי
9505090999 

pail770@gmail.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:gshmuel@chabad.info
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mailto:Shalva36@bezeqint.net
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 גן יבנה
 צעירי אגודת חב"ד 

 גן יבנהד בית חב"
 

מציאת פתרונות 
 ברחבי גן יבנה אירוח לליל הסדר

 הרב שניאור זלמן קורנט
90-0599196 
950-0690010 

Chabad17@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 גני תקווה
 חב"ד צעירי אגודת 

 ד גני תקווהבית חב"
 

 סדר פסח ציבורי
באולם בית 

 הספר רביבים 
 20רח' התבור 

 הרב גרשון שנור
90-5005959 
950-5000050 

chabadgantik@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 דרום השרון
 צעירי אגודת חב"ד

 ומושב מתןקיבוץ  חב"ד בית
 ירחיב

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי קיבוץ 
מתן ומושב 

 ירחיב 

 הרב מנחם מנדל לווין
950-0950999 

chabadmatan@gmail.co.il  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 משפחות מארחות.ו על מסגרות

 דרום השרון
 צעירי אגודת חב"ד 

 ירקה ובית חב"ד נו

מציאת פתרונות 
 ה ירק ורחבי נו אירוח לליל הסדר

 הרב לוי נפרסטק
 959-0099005 

levensh@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 הוד השרון
 צעירי אגודת חב"ד 

 הוד השרוןבית חב"ד 
 דתית המועצה עם ה בשיתוף

 ועיריית הוד השרון

 ציבורי פסח סדר
אולמי אחוזת ב

רח' בני השרון 
 ברית.

 אריאל צדוק: מועצה דתית
950-5990060 

ariel@datithodhasharon.co.il 
 עיריית הוד השרון אופיר:

959-0059000 

בהתאם לצרכים 
 תולאפשרויו

 לארוחת ליל  הסדר בלבד
 )מחיר מסובסד(.
 תיאום מראש.

 הוד השרון
 צעירי אגודת חב"ד 

 הוד השרון בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
  ברח' דרך הים רוסית  השפב

 הרב שמשון טל
950-9999005 
999-0950999 

Chh770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל בלבד.

 דמי רישום מראש.
 גיע  רגלי למיקום האירוח.נא לה

 תיאום מראש.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 הרצליה
 בית אבות הרצליה

 פסח סדר
 

ברח' הרב קוק 
92 

 עו"ס -נועה מזור
 5שלוחה  90-0599100

Avot_h@netvision.net.il 
3 

 לארוחת ליל הסדר
 וכן לארוחת ערב חג שני.

 לא כולל לינה.
 .תיאום מראש

 הרצליה
 צעירי אגודת חב"ד 

 חב"ד  בית

סדר פסח ציבורי 
לדוברי עברית 

 ורוסית
 

 הרב יוסף יצחק אמיתי
90-0506106 
9505-099699 

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
 ר פסח ציבוריסד

בבית אבות 
"בית שירנה" 
רחוב מדינת 

 28היהודים 
 הרצליה פיתוח.

 אמיתי יצחק יוסף הרב
90-0506106 
9505-099699 

ayy770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 .מראש תיאום

 ןמודיעי חבל
 צעירי אגודת חב"ד 

 חב"ד מושב ברקת בית

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי מושב 
 ברקת

 הרב סעדיה מעטוף
90-0910910 
959-0000001 

d_bareket@bezeqint.netChaba 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 קיים מידע  םברשות
 ומשפחות מארחות. רותעל מסג

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

רחבי כפר 
דניאל 

 והסביבה 

 הרב משה  מרינובסקי 
950-9990109 

mm@kcm.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 

 חולון
 בית אבות

 בית הורים רבקה
 סדר פסח

 
רח' 

החשמונאים 
58 

 עמנואל בן ציון
90-5950996 

20 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 .תיאום מראש

 חולון
 משרד הקליטה 

 מרחב חולון ראשל"צ

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 
 ברחבי חולון

 אנה ליטרובניק
1-500-599-090 
959-6010000 

ana@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 בלבד. זקנים

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:Avot_h@netvision.net.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חולון
 צעירי אגודת חב"ד 

 מרכז בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 

מרכז קהילתי 
 נאות רחל 

 הרב ירחמיאל גורליק
90-5911500 

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 

קריית בן שכונת בית חב"ד 
 גוריון

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

שכונת ברחבי 
 ת בן גוריוןיקרי

 הרב דניאל סטון
90-5506560 
959-5000901 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם מאגר מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 חוף השרון
 קיבוץ גליל ים

 בית אבות "בית גיל ים"
 בית אבות  סדר פסח

 "בית גיל ים"
 ישראל חרמון
950-6166010 

8 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

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

מציאת פתרונות 
 ברחבי כפר נטר אירוח לליל הסדר

 הרב נפתלי מינצברג
950-9069005 

nastalyz@netvision.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יבנה
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד יבנה
 2ברח' הזמין  פסח ציבוריסדר 

 א'

 הרב יוסף יצחק לרר
90-0001665 
950-9099010 

yossi@chabadyavne.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 מקום האירוח.לרגלי נא להגיע 
 תיאום מראש.

 מונוסון-יהוד
 בות נאות יהוד בע"מ בית א

 פנסיון הורים
רח' העצמאות  סדר פסח

 יהוד 18

 עו"ס רותי
959-6091000 
90-5065555 

Yedidia1@bezeqint.net  

5 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 מונוסון-יהוד
 צעירי אגודת חב"ד 

 בית חב"ד  יהוד
 יסדר פסח ציבור

האולם 
המחודש של 
 מרכז יום לזקן

, 55רחוב שז"ר 
 יהוד

 הרב שמעון וינר
90-5061090 
959-5909005 

 להתקשר בין השעות
16:09-10:99 

chabadyehud@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ₪ 10 רישוםדמי 
 גלי למקום האירוח.נא להגיע ר

ישנה אפשרות להתארח גם בבתי 
 משפחות.

 .תיאום מראש

 וכב יאירכ
 דצעירי אגודת חב"

 

סדר פסח ציבורי 
בשפות העברית 

 והאנגלית
 

 דב גרינברגהרב 
950-0006000 
90-9906090 

rabbigreenberg.d@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 אפשרויותול

 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

 נחמיה שמרלינגהרב 
959-5550500 

cnmms@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש.

 כפר סבא
 בית אבות המבריא

 23ברח' רופין  סדר פסח
 אלי טובל

90-9605555 
elitovel@hamavri.co.il 

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 3
 תיאום מראש.

 כפר סבא
 משרד הקליטה 

 סניף השרון

ת פתרונות מציא
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 

ברחבי כפר 
 סבא

 מרינה שוורץ
959-6010090 

1-500-599-096 
marinas@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם  
 .בלבדעולים חדשים זקנים 

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

סדר פסח ציבורי 
 בשפה הרוסית

אולם בית 
הסטודנט רח' 

 משה שרת

 הרב יוסף ליפקין
950-9000005 
90-9690560 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 בלבד.לארוחת ליל הסדר 
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
 בשפה הספרדית.

 מועדון אולםב
   .נחשון

 .9 נחשון רחוב

 הרב יוסף ליפקין
950-9000005 
90-9690560 

ks.org.ilchabad@chabad 

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
 בשפה הרוסית.

 בית אולםב
 רחוב  ד"חב

 קניון 5 הכיכר
 .הכיכר

 הרב יוסף ליפקין
950-9000005 
90-9690560 

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
 בשפה העברית.

 אולםב
 רחוב ".אמונה"

  .213 ויצמן

 הרב יוסף ליפקין
950-9000005 
90-9690560 

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

 וריציב פסח סדר
 בשפה הרוסית.

 הוסטלב
 "עמיגור"

 משה רחוב 
 .52 דיין

 הרב יוסף ליפקין
950-9000005 
90-9690560 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש.

 כפר סבא
 רי אגודת חב"דצעי

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
 בשפה העברית

  .שרה ביתב
 .82 ויצמן רחוב

 הרב יוסף ליפקין
950-9000005 
90-9690560 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .מקום האירוחנא להגיע רגלי ל

 תיאום מראש.

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
 בשפה העברית.

 שכונתב
. הראשונים

 שועלי רחוב
 .שמשון

 הרב יוסף ליפקין
950-9000005 
90-9690560 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד 

 כפר סבא מרכז בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
 בשפה העברית.

 שכונהב
 רחוב  הירוקה

 .וילנסקי

 הרב יוסף ליפקין
950-9000005 
90-9690560 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש.

 כפר סבא
 צעירי אגודת חב"ד בית חב"ד

 כפר סבא מרכז

 ציבורי פסח סדר
 בשפה העברית

 שכונות
  קפלן -יוספטל

 .חוחית רחוב

 הרב יוסף ליפקין
950-9000005 
90-9690560 

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
 בשפה העברית.

 הוסטלב
 דרך  ".הדרים"

  המוביל
 .הדרים שכונת

 הרב יוסף ליפקין
950-9000005 
90-9690560 

chabad@chabadks.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש.

 לב השרון
 צומת דרור 

 רדיור מוגן פרוטיאה בכפ
 סדר פסח

בצומת דרור 
ליד מושב בני 

 דרור.

 גב' ורד מירמן
959-9600006 

5 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 לב השרון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד ינוב
 בבית המדרש  סדר פסח ציבורי

 נקודת אור

 הרב צמח אברהם
950-6961959 

Eitanrut1@gmail .com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ליל הסדר בלבד. לארוחת
 דמי רישום סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 .תיאום מראש

 לב השרון
 צעירי אגודת חב"ד

 נורדיה, גנות הדר בית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי נורדיה 
 וגנות הדר

 הרב  יוסף יצחק דרייפוס
950-0199910 

net.nordia@menadrin 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 לוד 
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת שערי עלייהבית חב"ד 

סדר פסח ציבורי 
בשפות עברית 

 ורוסית
 שכונת גני אביב 

 הרב אברהם חזן
90-0010999 
950-0600900 

shaliya@zahav.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לאורח.₪ 13דמי רישום 

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

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 לוד
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת שערי עליה בית חב"ד

סדר פסח ציבורי, 
בשפות עברית 

 ורוסית

שכונת 
אקדמאים נווה 

 נוף

 זןח אברהם הרב
90-0010999 
950-0600900 

shaliya@zahav.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .לאורח 13₪ רישום דמי

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 .מראש תיאום

 רעות-מכבים
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מכבים רעות
  סדר פסח ציבורי

 הרב יוסף יצחק נוימן
950-0999500 

Ysn10@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש.

 מודיעין
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד מודיעין

במועדון "הגג  ציבורי סדר פסח
 האדום"

 הרב ברוך סלונים
90-0990999 
950-0991999 

com.chabadmodiin@walla 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש.

 מזכרת בתיה
 צעירי אגודת חב"ד

 מזכרת בתיה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי מזכרת 
 בתיה

 הרב אריה גרינברג
90-0009050 
950-9006999 

Ag770@012.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 נס ציונה
 עיריית נס ציונה המחלקה 

 לשירותים חברתיים מדור לזקן

מציאת פתרונות 
 ירוח לליל הסדרא

ברחבי נס 
 ציונה

  לויןענת 
 ותיקומנהלת המחלקה לרווחת האזרח ה

90-0000990 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ציונה-נס
 צעירי אגודת חב"ד

 סדר פסח ציבורי.
 אולמי ויטראז

 32האירוסים 
 נס ציונה

 שפר-הרב שגיא הר
90-0099005 
950-6596999 

rabbisagee@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.

 נתניה
 בית אבות בית עמי

ברח' שלמה  סדר פסח
 52המלך 

 גדעון הלרמן
950-0005950 
90-0611000 

Gideon@beitami.co.il 

20 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 .תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 נתניה
 משרד הקליטה 

 מרחב נתניה והשרון

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 
 ברחבי נתניה

 דלי אלי
1-500-599-095 
959-6010000 

il.gov.dalia@moia 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם עולים 
 חדשים זקנים בלבד.

 נתניה
 -בית אבות נופי השרון

 מרכז מגורים
 מבוגרת הלאוכלוסיי

ברח' פתח  פסח סדר
 5תקווה 

 מיכל פארי , עו"ס
90-0691999 

office@nofeih.co.il 
5 

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

 תיאום מראש..

 נתניה 
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית נורדאו בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי נתניה אירוח לליל הסדר

 הרב נוח סוליש
90-0650999 

 203שלוחה 
950-0599999 

netanya.org-adchabad@chab 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 נתניה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד
 בשפה העברית סדר פסח ציבורי

 הרב צבי וילהלם
950-0169990 
90-0609901 

neto.bezeqint.netTzwi852@ 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לאורח.₪  50דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.     
 .תיאום מראש

 נתניה
 קופת הצדקה המרכזית

סדר פסח ציבורי  
 בנוסח ספרד

במלון כורש 
 נתניה 

 הרב חיים סויד
959-0990991 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוע

 תיאום מראש. 

 נתניה
 קופת הצדקה המרכזית

סדר פסח ציבורי 
 בנוסח אשכנז

בית "אדנת 
יצחק" רח' 

 1ספיר 

 טל' לתיאום :
1-099-060-666 

 0שלוחה 
mail.comkoopatz@g 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוע

 תיאום מראש. 
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 עמנואל
 צעירי אגודת חב"ד

 עמנואל בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי עמנואל אירוח לליל הסדר

 בן שמעון מיכלהרבנית 
950-9995511 

 אברהם בן שמעוןהרב 
950-0051999 
90-9000999 

Aybs770@gmail.com 
Mbs77070@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 עמק חפר
 התנועה הקיבוצית

 קיבוץ מעברות

סדר פסח במתכונת 
 קיבוץ מעברות. קיבוצית.

 אגף המשימות -רויטל עקרוני
90-6005000 

 mesimot@tkz.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 תיאום מראש

 עמק חפר
 התנועה הקיבוצית

 עין החורשקיבוץ 

סדר פסח במתכונת 
 קיבוצית

עין קיבוץ 
 החורש

 אגף המשימות -רויטל עקרוני
90-6005000 

 mesimot@tkz.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 תיאום מראש

 עמק חפר
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד כפר מונש
 בית חב"ד ציבורי סדר פסח

 הרב יהושע שי צ'רבינסקי
950-6099960 

shay@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .חלהגיע רגלי למקום האירונא 

 .תיאום מראש

 עמק חפר
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד מכמורת

  סדר פסח ציבורי
 הרב נתנאל בן מעש

950-0599900 
natibenmaas@gmail.com  

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוחנא להגיע רגלי למקום 
 .תיאום מראש

 עמק לוד 
 צעירי אגודת חב"ד

 מושב  זיתן בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי מושב 
 זיתן

 הרב יוסף הרשקוביץ
950-6060191 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 פרדסיה
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד פרדסיה

 58הארז ברח'  פסח ציבוריסדר 

 הרב מאיר מור יוסף
90-0000000 
959-0950999 

chabadp@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 .תיאום מראש

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:Aybs770@gmail.com
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mesimot@tkz.co.il
mesimot@tkz.co.il
mailto:natibenmaas@gmail.com
mailto:natibenmaas@gmail.com


 והמרכז אביב תל מחוז

 

  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL  32משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תחום התנדבות.  ,תנדבות בתחום הזקןהמרכז בכיר , אברהם איבגי 
 33136 :מגדלי הבירה, ירושלים, מיקוד 13, ירמיהו 3621ת.ד 

   252 -6002206, , נייד 20-5245002טל:   
 http://www.molsa.gov.il   :אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים                

  
  

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 פתח תקווה
 מרכז רפואי -ארבל

 להחלמה וסיעוד
ן ברח' אלחנ פסח סדר

 5 יצחק

 זיווה סוכובולסקי
 הלת אדמיניסטרטיביתמנ

90-0001099 
zivasucho@walla.com 

20 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 )חמש( 25:00הסדר יערך בשעה 
 תיאום מראש.

 פתח תקווה
 בית אבות בית
 הורים הדקל

 סדר פסח
 

ברח' נצח 
 23ישראל 

 מנהל-יוסי פרידמן 
90-0100099 
959-0100056 

Hadekel3@bezeqint.net 

8 

 בלבד. לארוחת ליל הסדר
 לשומרי מצוות בלבד.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש.

 פתח תקוה
 גיל עוז מרכז גריאטרי

רח' אמסטרדם  סדר פסח
2 

 מנהל –אמיר שרצר 
 אדמיניסטרטיביתמנהלת  -שרה זוהר 

990-0909909 
oz.co.il-sara@gil 

 

 ד.לארוחת ליל הסדר בלב 20
 תיאום מראש.

 פתח תקווה
 וורבררמת מתנ"ס 

 ציבורי פסח סדר
 בשפה הרוסית 

 
רח' הפורצים ב

28 

 הרב חיים בריסק 
950-6051099 
90-0010000 

 9שלוחה  

tnasim.org.ilverber@ma 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 מליים.דמי רישום ס

 תיאום מראש
 

 פתח תקווה
רח' הפורצים ב סדר פסח ציבורי  וורבררמת מתנ"ס 

28 

 טליה כהן
 959-9005999 

90-0010000 
 9שלוחה   

tnasim.org.ilverber@ma 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 אשתיאום מר
 

 

 פתח תקווה
 מדרשיה לנשים שילת
 "נקודת אור יהודית"

 סדר פסח ציבורי
יתקיים ברח' 

ברל  כצנלסון
55/5  

 שיראזיאל יהודית
999-9060109 
950-5500090 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר 
וארוחת צהריים למחרת בשעה 

 וכן ארוחות שביעי של פסח . 25:00
 ללא לינה.
 .שתיאום מרא

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
sara@gil-oz.co.il
sara@gil-oz.co.il
verber@matnasim.org.il
verber@matnasim.org.il
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verber@matnasim.org.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 פתח תקווה
 מונטפיוריבית  אבות 

 סדר פסח

 
ברח' 

מונטיפיורי 
51/55 

 ס נאווה"עו
90-0011050 

 מנהל -ראובן סולמון 
Ruven1967@neto.net.il 

20 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 פתח תקווה
 משרד הקליטה 

 מרחב פתח תקווה

 פתרונות מציאת
 הסדר לליל אירוח

 ברחבי 
 פתח תקווה

 יחיאלי מאיר
1-500-599-099 
959-6010905 

meiry@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 .זקנים בלבד

 פתח תקווה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 
  סדר פסח ציבורי

 יטשיאשר ד הרב
90-0009100 
90-0000090 

chabadpt@zahav.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תיאום מראש.

 פתח תקווה
 האגודה למען הקשיש -קשת

 גריאטרי משולב מרכז
 גבעת השלושה

רוב ורח' ארלוז סדר פסח
53 

 מנהלת -זוהר 
90-5100011 
90-5100100 

20 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

 צורן-קדימה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד צורן
  סדר פסח ציבורי

 א' 11רח' דולב 

 הרב מאיר טוביה כהן
959-0900999 
999-0599999 

chabadtzoran@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 חת ליל הסדר בלבד.לארו
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 צורן-קדימה
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד קדימה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי היישוב 
 קדימה

 הרב גדליה כץ
90-0009961 
950-9606900 

katzchabad@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. רותעל מסג

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:meiry@moia.gov.il
mailto:meiry@moia.gov.il
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 ית אונויקר
 אונו-יתיקר עיריית

 לאיםמהגהמחלקה לרווחת 
 בשיתוף חברת עמיגור

 סדר פסח

 
דיור מוגן 

 'עמיגור'ציבורי 
 רחוב ירושלים 

55  

 רכזת התנדבות - אידליץ אורנה
22-7769577 

ornae@kiryatono.muni.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .ום מראשתיא

 

 קריית עקרון
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית עקרון בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי קריית 
 עקרון

 הרב מאיר כהן
950-5900910 
950-0901019 

meircohen@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
  ומשפחות מארחות. ותעל מסגר

 קרני שומרון
 צעירי אגודת חב"ד

 קרני שומרון בית חב"ד
  סדר פסח ציבורי

 הרב יצחק כהן
90-9001096 
950-9999090 

yscowan@013.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

 ראש העין
 צעירי אגודת חב"ד

 

סדר פסח ציבורי 
 55ברח' שבזי  בשפה העברית

 הרב בנימין עקיבא
90-0000090 
950-0015550 

bezeqint.net@chabadrh 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ח.נא להגיע רגלי למקום האירו

 .תיאום מראש

 ראש העין
 דצעירי אגודת חב"

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי ראש 
 העין

 הרב אשר משולם 
950-6060990 

Ovt5771@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ראשון לציון
 ת אבות הבולגריבי

 8ברח' האם  פסח סדר
 הבית תאימהו

90-0000009 
012.net.il@bulgari  

23 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 ראשון לציון
 משרד הקליטה 

 מרחב חולון ראשל"צ

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 

ראשון ברחבי 
 לציון

 אנה ליטרובניק
1-500-599-090 
959-6010000 

ana@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 בלבד. זקנים

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 ראשון לציון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שיכון המזרח

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי שיכון 
 המזרח

 הרב שלום לוי
90-0501660 
950-9059990 

rishomizrah@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 ראשון לציון
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מרכז

סדר פסח ציבורי 
 בשפה הרוסית

באולם בית 
הכנסת ברח' 

 פופל

 הרב יצחק גרוזמן
90-0699506 
959-6009000 

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 הרוסית 

 והעברית
 

 הרב יצחק גרוזמן
90-0699506 
959-6009000 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 יל הסדר בלבד.לארוחת ל
 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
90-0506600 
950-0091910 

go@zahav.net.il-Ar 

צרכים בהתאם ל
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

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

 20ברח' המלך  ציבורי סדר פסח

 הרב דוד קפלן
90-0515609 

999-00609909 
950-9999016 

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
 הרב חנן כוחנובסקי

90-0610090 
950-0601900 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 .תיאום מראש

 רחובות 
 ת אבות גן דוד בע"מ בי

ברחוב  סדר פסח
 5הפלמ"ח 

 אלימלך כץ
959-9606000 
90-005050546 

20 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

  רחובות
 חיותםהלהחזיקם ולעמותת 

מציאת פתרונות 
 ברחבי רחובות   אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
1-099-001-010 

2@1800391818.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם 
 מתארחים דוברי יידיש בלבד.

 רחובות
 משרד הקליטה 

 סניף רחובות

מציאת פתרונות 
לעולים  אירוח

 לליל הסדר חדשים
 ברחבי רחובות

 ליטרובניק אנה
959-6010000 

1-500-599-019 
ana@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים חדשים 
 .זקנים בלבד

 רחובות
 נווה עמית בית אבות

 לב אבות רחובות
בבית אבות לב  סדר פסח

 אבות 

 י דרורלפנות לשרית  או גב  
90-0000906 
90-0000000 

1 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש. 

 רחובות
 נווה עמית 

 בית אבות "רחובות"
 סדר פסח

רח' דרך מרדכי 
 20בשיסט 

 גב' נטלי רזניק
90-0005090 

8 
נא  לארוחת ליל הסדר בלבד.

 להפנות אורחים עצמאיים בלבד
 .תיאום מראש

 רחובות 
 צעירי אגודת חב"ד

 ומקוב היובל חב"ד בית 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי  שכונת 
 היובל 

 הרב שמואל מנדלזון
950-0599900 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 רחובות
 צעירי אגודת חב"ד          

 בית חב"ד שכונת קרית משה

 סדר פסח ציבורי
 שפה הרוסיתב

טל בהוס
 רחובות

 הרב שמעון שעאר
950-9999500 

avichabad@gmail.com 
  הרב אבי שעאר
950-9999600 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד 
 דמי רישום סמליים

 נא להגיע רגלי למקום האירוח
 .תיאום מראש

 רחובות
 צעירי אגודת חב"ד

 חב"ד שכונת קרית משה בית

 סדר פסח ציבורי
 בשפה העברית

ברחוב יצחק 
 5משקה 

 הרב שמעון שעאר
950-9999500 

avichabad@gmail.com 
  הרב אבי שעאר
950-9999600 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד 
 דמי רישום סמליים

 לי למקום האירוחנא להגיע רג
 .תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 רחובות 
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכ' ההולנדית 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי
 שכ' ההולנדית 

 הרב משה טברדוביץ
950-6019999 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 
 ברשותם קיים מידע 

 על מסגרות ומשפחות מארחות.
 

 רחובות
 צעירי אגודת חב"ד

 ב"ד  רחובותבית ח

סדרי פסח  שלושה
 ציבוריים:

בשפות עברית 
 ורוסית

   כתובת
 :לרישום

משרד צעירי 
חב"ד, רח' 

 .233הרצל 

 הרב מיכאל רייניץ
950-9999005 
90-0090006 

chabad@chabadrehovot.co.il 
 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

  הסדר בלבד.לארוחת ליל 
 .לאורח₪  20 סמליים: דמי רישום 

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 קיימת אפשרות לאירוח במשפחות.

 תיאום מראש.

 רמלה
 משרד הקליטה

 רמלה -סניף השפלה 

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 לליל הסדרחדשים 
 ברחבי רמלה

 מאיר יחיאלי
1-500-599-010 
959-6010905 

lmeiry@moia.gov.i 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם עולים חדשים  
 זקנים בלבד.

 רמלה
 חב"ד צעירי אגודת

 בית חב"ד עמותת 
 "מאהבה חסדי זכריה"

 פסח סדרי שלושה
 בשפות ציבוריים
 רוסית עברית

 וספרדית

 

 הרב אברהם מדוויל
90-0005055 
950-6059009 

chabadramla@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 רמת גן
 תל השומר
 עד -בית אבות גיל

 מרכז גריאטרי ציבורי

 סדר  פסח
 במרכז הרפואי 
 ע"ש ד"ר שיבא

 תל השומר

 גילה שטראוס
90-9006109 

 סימונה במזכירות
90-9006100 

center.co.il-ad-giladcenter@gil 

3 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 .תיאום מראש

 רמת גן
 צעירי אגודת חב"ד 

 מרכז בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

בבית "מעשים 
 טובים"

רח' ז'בוטינסקי 
208 

 הרב דוד משה
90-6909019 
950-5999991 

התאם לצרכים ב
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי הרשמה סמליים.

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

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 רמת גן 
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד קריית קריניצי
 בית חב"ד רח'  ציבוריסדר פסח 

 2יוסף ספיר 
 הרב ישראל גורביץ

950-9000010 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 הסדר בלבד  לארוחת ליל
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 מראש. תיאום

 רמת גן
 ,צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד "רמת עמידר"
 בשיתוף ובמימון

 המחלקה לתרבות תורנית
 ת רמת גןיעירי

  סדר פסח ציבורי
 הרב חיים צדוק
959-0110500 
90-5901150 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ם סמליים.דמי רישו

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש.

 רמת גן
 צעירי אגודת חב"ד 

 שכונת מרום נווהבית חב"ד 
 סדר פסח ציבורי

 באולם ביהכ"ס
 "מרום נווה"

רח' יוחנן באדר 
5 

 הרב בנימין קלי
959-0969999 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .ע רגלי למקום האירוחנא להגי
 תיאום מראש.

 רמת השרון
 בית בלב  

ברח' יהודה  סדר פסח
 31הנשיא 

  אם הבית -לוסי בלום
90-5000101  

5 
 לארוחת ליל הסדר בלבד 

 תיאום מראש.

 רמת השרון
 ד"חב אגודת צעירי

 ציבורי פסח סדר
אולם 'עונג 

רחוב שבת' 
  8השפלה 

 הרב יהודה בוטמן
90-5090999 
950-0059999 

ybutmanrh@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ש"ח לאורח. 210דמי השתתפות 

 לנזקקים יוענק סבסוד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 רעננה
 דיור מוגן יוקרתי 

 אחוזת בית
 ,189אחוזה  פסח סדר

 רעננה

 אתי גרף
90-9995916 

bayit.co.il-eti@ahuzat 
 לארוחת ליל הסדר בלבד. 8

 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 רעננה
 בית התבשיל

 בשיתוף בית חב"ד רעננה
 סדר פסח ציבורי

 בית הכנסת
 "לכו נרננה"  

 3רח' הרצל 

 שמחה קרקובסקי
90-5906591 

gmail.comDani6184225@ 
 הרב אליהו שדמי

90-9006000 
combad@chabadraanana.Cha 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
  ש"ח לאורח. 20דמי רישום 

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 תיאום מראש.

 רעננה 
 "עמל בשרון"בית אבות  

 502אחוזה      סדר פסח

 שפטל חנה עו"ס
950-0000599 
90-9999090 

hanashespel@hotmail.com 

20 
 .לארוחת ליל הסדר בלבד

 נא להפנות מתארחים עצמאיים.
 תיאום מראש.

 רעננה 
 צעירי אגודת חב"ד 

 צפון רעננהבית חב"ד 
בית חב"ד  סדר פסח ציבורי

 רעננה צפון

 הרב ברוך שנהב
950-9990165 

ali@gmail.comchabadman 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 .נא להגיע רגלי למקום האירוח
 .תיאום מראש

 שוהם
 צעירי אגודת חב"ד 

 שהם בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי שוהם אירוח לליל הסדר

 הרב מנחם גרינברג
999-9099016 
90-0900050 
950-5006090 
hoham@gmail.comchabads 

בהתאם לצרכים 
 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 
950-9966106 

chshmron@not.net.il 

בהתאם לצרכים 
 אפשרויותול

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יפו אביב תל
 אחוזת ותיקי ת"א

 8בית השואבה  סדר פסח
 מזכירה-מירי

90-5666990 
20 

 לארוחת ליל הסדר בלבד
 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 תל אביב יפו 
 עמותת רעות

 דיור מוגן בית שלום
 

 סדר פסח
 1רחוב שי"ר 

)דיזנגוף פינת 
 ארלוזורוב(. 

   ניה בן יעקבמת
 בית שלום –עובד סוציאלי 

950-9901005 

-matanya.byaakov@beit
shalom.org.il 

3 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 בעל צביון דתי לאומי המקום
 הסדר יהיה מלא. .

 .ניתן להצטרף גם לתפילות החג
 תיאום מראש.

 יפו תל אביב
 קריית שלוםשכונת 

 העמותה למורשת
 יהדות בוכרה בישראל

 סדר פסח ציבורי
  1רח' הכינור 

קריית שכונת 
 שלום

 אליהו אמינוב
90-6009000 
959-5006100 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 .תיאום מראש

 יפו תל אביב
 לשובעעמותת 

 סדר פסח ציבורי

בבית היימס 
בשכונת 
 שפירא, 

חכמי  'רח
 59ישראל 

 עד חריש -גיל
90-0901661 

office.lasova@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 29:00הסדר יחל בשעה 

 תיאום מראש.

 יפו תל אביב
 מוסדות וואסלוי

עיר רחבי הב סדרי פסח ציבוריים
 תל אביב

 הרב ישי גוטליב
950-0090905 

 כתובת לרישום:
 52גוריון -שד' בן

 תל אביב

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח

דמי רישום מראש, השתתפות בסדר 
 הפסח ע"י כרטיסים בלבד

 תיאום מראש.

 יפו תל אביב
 משרד הקליטה 

 מרחב ת"א

מציאת פתרונות 
לעולים אירוח 

 דרלליל הסחדשים 

ברחבי תל 
 אביב

 חומה פינצ'ב
1-500-599-091 
959-6010500 

humap@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 מסגרות ומשפחות מארחות. על

 יש להפנות אליהם 
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 תל אביב יפו
 דצעירי אגודת חב"

 שכונת אזורי חן דב"בית ח
  סדר פסח ציבורי

 מנדי וברכה דוכן
9500001999 

mmduchan@yahoo.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
matanya.byaakov@beit-shalom.org.il
matanya.byaakov@beit-shalom.org.il
mailto:humap@moia.gov.il
mailto:humap@moia.gov.il
mmduchan@yahoo.com
mmduchan@yahoo.com


 והמרכז אביב תל מחוז

 

  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL  33משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תחום התנדבות.  ,תנדבות בתחום הזקןהמרכז בכיר , אברהם איבגי 
 33136 :מגדלי הבירה, ירושלים, מיקוד 13, ירמיהו 3621ת.ד 

   252 -6002206, , נייד 20-5245002טל:   
 http://www.molsa.gov.il   :אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים                

  
  

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 מקום הפעילות אופי
 הפעילות

 הערות מתארחים' מס קשר איש

 יפותל אביב 
 צעירי אגודת חב"ד 

 שכונת בבליבית חב"ד 

יאת פתרונות מצ
 אירוח לליל הסדר

ברחבי שכונת 
 בבלי

 הרב שלום גליצנשטיין
950-0069696 

rabbi@chabadbavli.org 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יפו בתל אבי
 צעירי אגודת חב"ד

 דר יוסףבית חב"ד שכונת ה
 סדר פסח ציבורי

 ת הכנסתבבי
כרון יז

קדושים, רח' 
 105בני אפרים 

 הרב גד פדלון
959-9000500 
90-6001006 
yosef@014.net.il-Chabad 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 לאורח.₪  200דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 .תיאום מראש

 יפו תל אביב
 גודת חב"ד צעירי א

 בית חב"ד רמת אביב 
 בשכונות עבר הירקון

 סדר פסח ציבורי
  בשפה העברית

 הרב דוד אושקי
90-6001900 
959-5056500 

chabadra@netvision.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 לי למקום האירוח.נא להגיע רג
 .תיאום מראש

 יפותל אביב 
 צעירי אגודת חב"ד 

 צפון ישןבית חב"ד 
 סדר פסח ציבורי

בית חב"ד 
ברחוב יהושע 

 9בן נון 

 הרב מנחם מענדל הכט
950-0110005 

rmhecht@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .ש"ח 230דמי רישום 

 האירוח. נא להגיע רגלי למקום
 .תיאום מראש

 יפו תל אביב
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד 
 שכונת קריית שלום

 סדר פסח ציבורי

בית חב"ד 
שדרות ישראל 

 שכונת  55גורי 
 קריית שלום

 הרב חנניה לביוב
90-6009000 
959-6901000 

etvision.net.ilnlevyov@ 

רכים בהתאם לצ
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

 יפו -תל אביב
 העמותה למען - קשת

 "צהלון" הקשיש
 מוסד הגריאטרי

 סדר פסח
 סדר פסח 
בשדרות 

 200ירושלים 

 זוהר רז
90-5100011 

Zohar@keshetaguda.org.il 
20 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 עקיבא אור
 ד"חב אגודת צעירי

 

 ציבורי פסח סדר
 עברית לדוברי

 ורוסית

 במרכז
 רחוב" ואהבת"

  3 הנשיא
 

 מן יואל הרב
450-5049545 

mchabadorakiva@gmail.co 

 לצרכים בהתאם
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 .91.3 בשעה יתקיים הסדר

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 .מראש תיאום

 שאן בית
 "השלישי גיל"ה עמותת
 חברתיים לשירותים המחלקה

 "יבנה חסד עולם" עמותת בסיוע

 ציבורי פסח סדר
 לזקן יום במרכז

 
 שאול' רח

 המלך

 מנהל  –דדה חדד 
454-0105425 

 רכזת טובול איריס
454-5959499 
40-9559105 

iris703@walla.com 

 לצרכים בהתאם
 ולאפשרויות

 .בלבד הסדר ליל לארוחת
 מראש תיאום

 

 שאן בית
 "יבנה חסד עולם" עמותת

 אברהם אשל

 פתרונות מציאת
 הסדר לליל אירוח

 בית ברחבי
 הוהסביב שאן

 ביטון אברהם ר"יו
451-9014454 

Hesed4@walla.com 

 לצרכים בהתאם
 ולאפשרויות

 מידע קיים ברשותם
 .מארחות ומשפחות מסגרות על

 שאן בית
 "הדסים" גריאטרי מרכז

שדרות מנחם  פסח סדר
 .99בגין 

 בית אם אנט
40-955251559 
454-1514995 

9. 
 .בלבד הסדר ליל לארוחת

 .מראש תיאום
 

 בית שאן
 צעירי אגודת חב"ד

 בית שאן בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי בית 
 שאן

 שמולביץ שלום בער הרב
451-1141441 

Shvsh770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 גבעת עדה- בנימינה
 צעירי אגודת חב"ד

 ד גבעת עדהבית חב"
 

 ציבורי פסח סדר
 בית חב"ד
 9רח' השקד 
 גבעת עדה

 נדל לויטיןהרב מנחם מ
9159254 -40 
5021019 -450 

habadga@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 .תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

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

 סדר פסח ציבורי

 
בבית הכנסת 

המרכזי 
בשכונה 

 ותיקהוה

 הרב אבשלום קיל
9044491 -40 

450-5404112 
avshalomkill@walla.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 .מראש תיאום

 גליל עליון
 התנועה הקיבוצית 

 קיבוץ סאסא

סדר פסח במתכונת 
 קיבוץ סאסא קיבוצית.

 אגף המשימות -רויטל עקרוני
44-9915495 

 mesimot@tkz.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 תיאום מראש

 גליל תחתון
 חב"דצעירי אגודת 

 בית חב"ד אילניה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 
 ברחבי אילניה

 הרב גיל חדד
450-9411205 

Gilad77t@gmail.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 גליל תחתון
 צעירי אגודת חב"ד

 אבני גבעתד בית חב"

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי גבעת 
 אבני

 הרב יוסף חיים רוזנבלט
9119401 -40 
1192114 -450 

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
 ת חב"ד גוש ארבלבי

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי  
 שוביםיהי

  ארבל,
 כפר חיטים,
 כפר זיתים

 הרב מנחם מנדל הרצל
 411-4104400 

450-1141149 
mendi@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 גליל תחתון
 צעירי אגודת חב"ד

 שרונהושב מד "בית חב
 שרונה מושב סדר פסח ציבורי

 הרב שלום דובער שניאורסון
450-9442114 

Sns770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 .תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 זבולון
 קיבוץ אושא

 בית הורים דורון
 סדר פסח

בית הורים 
 דורון

 קיבוץ אושא

 מנהלת - נירה מנדל
451-4101995 

betdoron1956@gmail.com 
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 

 .תיאום מראש

 זבולון
 התנועה הקיבוצית

 קיבוץ שער העמקים
קיבוץ שער  סדר פסח

 העמקים 

 אגף המשימות -רויטל עקרוני
44-9915495 

 mesimot@tkz.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 תיאום מראש

 כרון יעקביז
 בית במושבה בית אבות 

 (בית שחם)
 2רח' השמורה  סדר פסח

 חיים אלפרין
40-9499255 

haim.alperin@gmail.com 
9. 

, ליל הסדר לארוחתמוזמנים  .9 
 .כולל לינה 5מתוכם 

 תיאום מראש.

 כרון יעקביז
 צעירי אגודת חב"ד

 כרון יעקביז בית חב"ד
 ציבורי פסח סדר

אולם המתנ'ס 
המרכזי רח' 

 9דרך אהרון 

 הרב יוסף יצחק פריימן
40-9194114 
450-9942114 

chabadz@bezeqint.net 

לצרכים בהתאם 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .לאורח ₪ 5 רישום דמי

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 .מראש תיאום

 חדרה
 בית חולים סיעודי –משכנות זהב 

 סדר פסח

במשכנות זהב 
בשכונת ויצמן 
רחוב שועלי 

 4שמשון 

 חיה בן סדון עו"ס
451-4094992 
40-9442495 

mishkanotzahav@bezeqint.net 

5 
לארוחות ליל הסדר ולמחרת, לא 

  .כולל לינה
  תיאום מראש.

 חדרה
 משרד הקליטה

 מרחב חדרה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי חדרה

 חי אסולין
454-9120944 

2-599-544-940 
assouline@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

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

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חדרה
 ".92בית אבות "עד 

  סדר פסח
 6ברח' נוב 

 אלי עזרא
40-9445944 
454-5554202 

Betavotad120@walla.co.il 

 
2. 
 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .תיאום מראש

 חדרה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד שכונת בית אליעזר
 סדר פסח ציבורי

 
 שכונת 

 בית אליעזר

 הרב מיכאל רוטנברג
450-5091025 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 גלי למקום האירוח.נא להגיע ר
 .תיאום מראש

 חדרה
 צעירי אגודת חב"ד

 גבעת אולגה בית חב"ד
 ציבורי פסח סדר

 
 שכונת 

 גבעת אולגה

 הרב שאול אקסלרוד
450-1511442 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 .תיאום מראש

 חדרה
 דת חב"דצעירי אגו

 בית חב"ד  מרכז העיר
 ציבורי פסח סדר

מרכז העיר 
אולם יד לבנים 
רח' הגיבורים 

59 

 הרב שלמה שוורץ
450-9412114 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 .תיאום מראש

 חוף הכרמל
 צעירי אגודת חב"ד

 ילהבית חב"ד עין א

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי עין 
 אילה

 הרב מנחם טל
9495401 -40 
1951195 -450 

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
40-5515051 

galit@kerenlahaim.com 
Office@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חיפה
 ארגון עולי מרכז אירופה

 "ראשוני כרמל"  - דיור מוגן
  סדר פסח

 7רח' מאפו 

 מנהלת-שרה וייזברגר
451-5991445 
40-5104922 

 
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש

 חיפה
 ארגון עולי מרכז אירופה

 פסגת אחוזה -בית אבות
  סדר פסח

 6רח' שד' סיני 

 הדס גולן
 נטלי -מזכירה 

40-5191410 
40-5191400 

horim.org.il-natali@deit 

 
4 

 

 ל הסדר בלבד.לארוחת לי
 נא להגיע מאזור בית האבות.

יש להפנות מתארחים  באמצעות 
המחלקה לשירותים חברתיים 

 .בישוב בלבד
 .תיאום מראש

 חיפה
 אירופהארגון עולי מרכז 

 פסגת חן -בית אבות 
 סדר פסח

 
 .4רח' בת חן 

 חיפה

 מנהלת -אריאלה חורב
40-5215555 

arielahorev@gmail.com 

 
9. 

 הסדר בלבד.לארוחת ליל 
 תיאום מראש.

 חיפה
 הספרדי בית אבות

 בית אברהם
 

 פסח סדר
 

 ג, 9רח' גדליהו 
 נווה שאנן

 אם הבית שולה קמפ
40-5414952 
451-4440514 

sfaradi.co.il-Shula_k@ba 
414-1540104 

 
9. 
 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .תיאום מראש

 חיפה
 בית אבות בית הורים 

 חמדת אבות בע"מ
  פסח סדר

 35רח' הרצליה 

 מנהל –אשר זלצמן 
 עו'ס –אייל דרור 

40-5912115 
Dr_yanb@netvision.net.il 

 
4 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .תיאום מראש

 חיפה
 בית דינה-בית אבות

 

 סדר פסח

 
דם א ברח'
נווה  3הכהן 

 שאנן

    גקורצבר צפריר
451-5452119  

zafrir100@gmail.com 

 
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חיפה
 כרמל מערבי

 בית אבות בן יהודה
 סדר פסח

 
ם ברח' דרך הי

971 

 פאני סרויה סגנית מנהלת
40-5414410 

 451-5499955 –מיטל 
Jacobcohen10@gmail.com 

9. 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 .תיאום מראש

 חיפה
 בית אבות וינדזור

 סדר פסח
 

ברח' בן גוריון 
94 

 עו"ס-רוזה דסקל
451-4441421 
40-5511144 

 
2 

 רוחת ליל הסדר בלבד.לא
 תיאום מראש.

 חיפה
 בית אבות ורד הכרמל

 פסח סדר
 

ברח' פינסקי 
26 

 מנהל-יוסי יוסף
451-1014954 
40-5459149 

 
4 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.

 חיפה
 בית אבות בית יולס

 פסח סדר
 

ברח' כיכר  
 9הרקפות 

 נעמה 
411-14102125245 

 
2 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.

 

 חיפה
 יד עזר לחברעמותת 

 ציבורי פסח סדר

ית החם בב
לניצולי השואה 

 בחיפה
 2ברח' קסל 

40-5999955 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 חיפה
 מרכז הכרמל

 יד עזר לחברעמותת 
 סדר פסח ציבורי

בפאב בראון 
 במרכז הכרמל

רח' שד' מוריה 
98. 

40-5221492 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 חיפה
 יד עזר לחברעמותת 

 ציבורי פסח סדר
בבית הילד 
בחיפה רח' 

 4חזקיהו 

 נעמי אילוז
451-9901541 
 עפרה עובדיה
451-9901549 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חיפה
 חיפהבית אבות לב 

 סדר פסח
 

 2ברח' החשמל 
 א'

 יוסי אלזרע מנהל
454-5194911 

6 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 חיפה
 עמותת להחזיקם ולהחיותם

מציאת פתרונות 
 ברחבי חיפה אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
2-544-492-525 

2@1800391818.co.il 

לצרכים בהתאם 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 ומשפחות מארחות. על מסגרות

 יש להפנות אליהם 
 מתארחים דוברי יידיש בלבד.

 חיפה
 קר בתי אבות בע"מ ארומנפאו

 בית אבות מעון הרופא
 פסח סדר

 
 ,1ברח' דורי 

 נווה שאנן,
 חיפה

 יהודית דרורי
40-5115241 

Yehuditd@manpower.co.il 
9. 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .תיאום מראש

 

 חיפה
 מפעלי תורה וחסד

 סדר פסח ציבורי
 בית הארחה,

הרב הרצוג   רח'
8 

 יצחק קדוש 
40-5905214             

mtvhmtvh@gmail.com 

 בהתאם לצרכים
 ולאפשריות

 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ת לחג.ניתן לקבל מנות כשרו
 תיאום מראש.

 חיפה
 משרד הקליטה

 מרחב חיפה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי חיפה

 ג'נה פטרוקובסקי
2-599-544-911 
454-9120911 

janap@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

יש להפנות אליהם עולים 
 זקנים בלבד. חדשים.

 חיפה
 בית אבות  סיני

 סדר פסח
 

שדרות סיני 
9.\92 

 שמואל אגסי
40-5102025 
450-1442999 

5 

 ליל הסדר לארוחות 
 ולמחרת כולל לינה.

לפני  למקום האירוח נא להגיע
 כניסת החג  עד מוצאי החג .

)מאחר והמקום בעל אופי דתי 
רצוי שהמתארחים יהיו דתיים 

 במקום(.על מנת שירגישו נוח 
 .תיאום מראש

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד
 בית חב"ד אחוזה

בית חב'ד רח'  סדר פסח ציבורי
 .ב חיפה4פרויד 

 הרב יהודה דונין
40-5221114 
450-0194194 

ChabadHifa1@Gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד .
 דמי רישום סמליים.

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 .יאום מראשת

 

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 בת גליםשכונת בית חב"ד 
 והמושבה הגרמנית

 סדר פסח ציבורי

 
בית חב"ד, 

 שכונת בת גלים
רח' העלייה 

 94השנייה 

 הרב ישי קלי
450-0152114 

ChabadHifa1@Gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 האירוח למקום גליר להגיע נא
 .תיאום מראש

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 בת גליםשכונת בית חב"ד 
 והמושבה הגרמנית

שדרות בן  סדר פסח ציבורי
 חיפה 57גוריון 

 הרב ישי קלי
450-0152114 

ChabadHifa1@Gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 האירוח מקוםל רגלי להגיע נא
 .תיאום מראש

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 הדרשכונת בית חב"ד 

 ציבורי פסח סדר
 .לדוברי רוסית

 
במרכז לדוברי 

 רוסית

 בורשטיין דוד הרב שאול
450-5014419  
450-0192212 

 411-1424459 
ChabadHifa1@Gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד .
 ליים.דמי רישום סמ

 האירוח למקום רגלי להגיע נא
 .תיאום מראש

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

 כרמל מערבי בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

כרמל הברחבי 
 המערבי

 הרב שלמה חיים ליסון
451-1159445 
40-5451914 

770lison@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 ת מארחות.על מסגרות ומשפחו

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד

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

 קריית שפרינצק.ו

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי 
 השכונות.

 הרב דב גינזבורג
40-59109410 
450-0544055 

omchabadhaifa1@gmail.c 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 חיפה
 צעירי אגודת חב"ד 

 קריית אליהו ,בית חב"ד קריית אליעזר

 .ציבורי סדר פסח
 

בית הכנסת 
הפועל המזרחי 

 947)רח' יפו 
 סוף רח' רודנר(

 הרב יוסף ליפש
450-9900114 

ChabadHifa1@Gmail.com 

כים בהתאם לצר
 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

 הרב  יוסף יצחק רוזנברג
450-5114509 

ChabadHifa1@Gmail.com 

לצרכים  בהתאם
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד .
 דמי רישום סמליים.

 האירוח למקום רגלי להגיע נא
 .תיאום מראש

 חיפה
 ד"צעירי אגודת חב

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי  שכונות
  ,נווה יוסף
 ,נווה פז

 תל עמל

 הרב שלמה גרוס
454-9114415 

Dsgross770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 חיפה
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 ברחבי חיפה אירוח לליל הסדר

 גלית שמש גבריאלוב
40-5515051 

galit@kerenlahaim.com 
Office@kerenlahaim.com 

בהתאם       
 לצרכים

 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 חצור הגלילית
 מחלקה לשירותים חברתיים 

 ובית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

במרכז יום 
לזקן רח' 

שלמה בן יוסף 
53. 

 חדווה קרסנטי
40-9929914 

hedvalv@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 חצור הגלילית
 צעירי אגודת חב"ד

 חצור הגלילית בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי חצור 
 הגלילית

 הרב ניסן מור יוסף
451-0114919 
40-9544499 

Nissan770@neto.bezeqint.net 

כים בהתאם לצר
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 טבריה
 משרד הקליטה

 סניף טבריה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי טבריה

 מרינה וולווסקי
40-9114499 
454-9120119 

marinav@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 לאפשרויותו

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 טבריה
 בית אבות נוף טבריה

 סדר פסח
 

ברח' השומר 
28 

 מנהלת-מירה סדן
40-9129429 

tivon.co.il-tverya@ramat 
9. 

 דר בלבד.לארוחת ליל הס
 תיאום מראש.

 טבריה
 בית אבות נופשון

 בית דניאל
ברח' גוטליב  סדר פסח

 3שומכר 

 מנהלת -מרטה
40-5541112 

 
3 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד טבריה עלית
 סדר פסח ציבורי

 
שיכון ד' בקניון 

 לב האדם

 הרב עומרי בן עקיבא
450-5095959 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 .בלבד לארוחת ליל הסדר
 םידמי רישום סמלי

 נא להגיע רגלי למקום האירוע.
 תיאום מראש.

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד טיילת טבריה
 סדר פסח ציבורי

 
בבית הכנסת 
 העתיק חב"ד 
 ליד גן הזיכרון

 הרב שניאור זלמן טורקוב
450-9114552 

szt@017.net.il 

אם לצרכים בהת
 ולאפשרויות

 בלבד. לארוחת ליל הסדר
 ₪. .9דמי רישום 

 נא להגיע רגלי למקום האירוע.
 תיאום מראש.

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת מורדות טבריה בית חב"ד
 שכונת סדר פסח ציבורי

 מורדות טבריה

 הרב צבי זלמנוב
450-9125024 

zzalmanov@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד .
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 טבריה
 צעירי אגודת חב"ד

 המרכזי בית חב"ד
 7ברחוב רש"י  סדר פסח ציבורי

 הרב יוסף
450-5991524 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 .תיאום מראש

 טירת הכרמל
 צדקת אבותעמותת 

 סדר פסח ציבורי
 

 במרכז החסד
 .9רח' שי עגנון 

 הרב יוסף גדסי
451-9511452 

 טלפון לרישום:
40-5510114 

0526877081@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 .תיאום מראש

 טירת הכרמל
 דצעירי אגודת חב"

 טירת הכרמל בית חב"ד

 פתרונות מציאת
 הסדר לליל אירוח

 ברחבי 
 טירת כרמל

 יחזקאל מרקוביץ
40-5510251 

Yom770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 טירת הכרמל
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 טירת הכרמל

 לית שמש גבריאלובג
40-5515051 

galit@kerenlahaim.com 
Office@kerenlahaim.com 

בהתאם       
 לצרכים

 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יבניאל
 צעירי אגודת חב"ד

 יבניאל בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 יבניאלברחבי  אירוח לליל הסדר

 הרב אריה פרקש
450-1955114 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

 יסוד המעלה
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד יסוד המעלה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 יסוד המעלה

 ב רייצ'סהרב יעק
451-1141154 

yreitzes@netvision.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

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

 סדר פסח ציבורי
בשפות עברית 

 ורוסית
 

 הרב נעם דקל
40-9594495 
450-5409114 

Sdekel770@gmail.com 

רכים בהתאם לצ
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 ש"ח לאורח. .9דמי רישום 

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

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 כרמיאל
 בית אבות בראט

 סדר פסח
 

בשד' נשיאי 
 .92ישראל 

 עו"ס -חיה שרון
40-9555125 
450-9911141 

5 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 דמי רישום סמליים
 תיאום מראש

 כרמיאל
 ד הקליטהמשר

 מרחב כרמיאל

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי כרמיאל

 אינסה ויניצקי
2-599-544-914 
454-9120945 

inesav@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 .על מסגרות ומשפחות מארחות

אליהם עולים יש להפנות 
 חדשים זקנים בלבד.

 כרמיאל
 צעירי אגודת חב"ד

 כרמיאל בית חב"ד
  סדר פסח ציבורי

 9.3רח' צה''ל ב

 הרב נחום ריבקין
450-5124410 

chabad@karmil.co.il 
 הרב מנדי אלישביץ

 450-1224415 
mendye@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 פשרויותולא

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 .מראש תיאום

 מבואות החרמון
 צעירי אגודת חב"ד

 מבואות החרמון בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי מ.א. 
מבואות 
 החרמון

 הרב שניאור הלפרין
454-1149114 
dmc@gmail.comchaba 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מגדל
 דיור מוגן

 "בית שבת אחים"
  סדר פסח

 6ברח' יקינתון 

 מנכ"ל -איל אופיל
40-9121114 
451-4120194 

achim.co.il-eyal@shevet 

2 
 לארוחות ליל הסדר 
 ולמחרת כולל לינה

 תיאום מראש.

 מגדל
 צעירי אגודת חב"ד

 מגדל בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי מגדל אירוח לליל הסדר

 שמואל גרוזמןהרב 
450-1114521 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 מגדל העמק
 משרד הקליטה

 סניף מגדל העמק

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר

גדל ברחבי מ
 העמק

 פרנקל רימה
40-9504442 
454-9120552 

rimaf@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 רביןיוקרי ת יערת העמקושכונ ד"בית חב

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי שכונות
 יערת העמק 

 וקרית רבין

 הרב שניאור זלמן הכט
451-5229111 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 

 מגדל העמק
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מגדל העמק

סדר פסח ציבורי 
ה הרוסית בשפ

 בתרגום לעברית

 
הכנסת  בית

 חב"ד
רח' זבולון ליד 

 המתנ"ס

 הרב אליעזר פרסיה
40-9509114 
450-1114010 

Elnof770@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .לאורח ₪ 5 רישום דמי

 .האירוח למקום רגלי להגיע נא
 .מראש תיאום

 מטה אשר
 מושב רגבה

 ית נועםבית אבות ב
 פסח סדר

בבית אבות 
 נועם

 ב רגבהשומ

 דינה צור
40-9519909 

dina@regba.org.il 
 לארוחת ליל הסדר בלבד .9

 תיאום מראש.

 מטה אשר 
 התנועה הקיבוצית
 קיבוץ כפר מסריק

סדר פסח במתכונת 
 קיבוצית.

קיבוץ כפר 
 מסריק.

 אגף המשימות -רויטל עקרוני
44-9915495 

 mesimot@tkz.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 תיאום מראש

 מטולה
 צעירי אגודת חב"ד

 מטולה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי מטולה אירוח לליל הסדר

 הרב משה ששונקין
454-9421144 
40-9954141 

mel@actcom.net.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 שותם קיים מידעבר
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מנשה 
 התנועה הקיבוצית

 קיבוץ עין שמר

סדר פסח במתכונת 
 קיבוצית.

קיבוץ עין 
 שמר.

 אגף המשימות -רויטל עקרוני
44-9915495 

 mesimot@tkz.co.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד. 
 תיאום מראש

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:rimaf@moia.gov.il
mailto:rimaf@moia.gov.il
mesimot@tkz.co.il
mesimot@tkz.co.il


 חיפה והצפון מחוז
 

  

  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL  53משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תחום התנדבות.  ,תנדבות בתחום הזקןהמרכז בכיר , אברהם איבגי 
 30106 :בירה, ירושלים, מיקודמגדלי ה 93, ירמיהו 0651ת.ד 

   252 -6002206, , נייד 20-5245002טל:   
 http://www.molsa.gov.il   :אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים                

           

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 מעלות תרשיחא
 משרד הקליטה

 סניף מעלות

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי מעלות

 ראיד נסראלדין
40-9415422 
454-9120952 

z2nasir@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 שפחות מארחות.על מסגרות ומ

יש להפנות אליהם עולים 
 חדשים זקנים בלבד.

 מעלות תרשיחא
 בית אבות צדקת בית אליעזר

 סדר פסח
 

שכונת יפה נוף 
 94רח' האתרוג 

 אחות אחראית-חנה
40-9919449 
454-9019141 

3 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 מעלות תרשיחא
 צעירי אגודת חב"ד

 אתרשיח בית חב"ד מעלות
 סדר פסח ציבורי

 
רח' ירושלים 

שכונת רבין   43
 מעלות

 הרב יגאל כספי
40-9915451 
450-0921114 

770isnow@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

 מרום הגליל
 חב"ד צעירי אגודת

 בית חב"ד בירייה

מציאת פתרונות 
 ברחבי בירייה אירוח לליל הסדר

 הרב אהוד בשארי
451-1141224 

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 

תרונות מציאת פ
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 מושב שפר 

 קיבוץ פרודו

 הרב אהרון שיפמן
450-0591004 

Shefer770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 נהריה
 בית אבות בית הורים רונית

 סדר פסח

 
' ברח' שד

 74וויצמן 
 נהריה

 עו"ס - מירב אביטן
40-9914205 
451-5094445 

ronityk@netvision.net.il 

6 
 לארוחות ליל הסדר 

 .ולמחרת כולל לינה
 .תיאום מראש

 נהריה
 דיור מוגן -בית עדנה

  סדר פסח
 36ברח' בלפור 

 יקוטי רחמים
40-9911449 

yedna@netvision.net.il 
6 

 לארוחות ליל הסדר 
 .ולמחרת  כולל לינה

 .תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 נהריה
 מעון פאלס

 סדר פסח

 
 במעון פאלס

רח' המעפילים 
26 

 עו"ס -נעמה מלכוב
41-9915111 
451-5520105 

9. 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 על בסיס מקום פנוי.
 ם מראש.תיאו

 נהריה
 משרד הקליטה

 סניף נהריה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי נהריה

 לנה מןא
40-9929544 
454-9120129 

elenam@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 נות אליהםיש להפ
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 נהריה
 בית אבות עדן

ברח'   סדר פסח
 97ז'בוטינסקי 

 מנהל - דני שוורץ
40-9914109 

4 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 תיאום מראש.

 נהריה
 צעירי אגודת חב"ד

 נהריה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי נהריה
 ברוך וילהלםהרב 

40-9910515 
תאם לצרכים בה

 ולאפשרויות
 ברשותם קיים מידע

 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 מרחב נצרת עילית
מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר

 ברחבי 
 נצרת עילית

 מירה זילברמן
454-9120111 

2-599-544-944 
miraz@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 שרויותולאפ

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 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
450-4411442 

chabad_n_i@walla.com 

בהתאם  לצרכים 
 יותולאפשרו

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 נצרת עילית בית חב"ד
ברח' דיור מוגן  ציבורי  פסח סדר

 27יזרעאל 

 הרב יונה ברודקין
4511515919 

brodkin.yona@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 וחת ליל הסדר בלבד.לאר
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 הר יונה שכונת בית חב"ד

 . ציבורי פסח סדר
מתאים גם לדוברי 

 רוסית

 
ישיבה 

 התיכונית
 7יקינטון ברח' 

 ניסלביץ דוד הרב
 דוח יחיאל

450-5901149  
451-1414114  

dsh770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

 נצרת עילית
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונת רסקו בית חב"ד
 .ציבורי פסח סדר

בית הכנסת 
הגדול המרכזי 

רח' הגבעה, 
 רסקו

 הרב שמשון הלפרין
 חיים קינגהרב 

450-4411442 
451-1544512 

hasofrim770@gmail.com 
chabad_n_i@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

 נצרת עילית
 שכונת זאב בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי.
 

באולם 
ט הספור

בביה"ס 
 כסולות

 פיק הרב משה חיים
450-1401121 

pikmoshe@Gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .נא להגיע רגלי למקום האירוח

 .תיאום מראש
 

 נשר
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד  נשר
 והעמותה למען הזקן

  .ציבורי פסח סדר
 הרב משה קורנט

450-1954114 
Bcn770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 עכו
 בית ליליאן בית אבות

 סדר פסח
 בית ליליאן

רח' האירוסין 
1 

 דורון ריכטר
451-1542451 

9. 

מתארחים לארוחת ליל הסדר  .9
כם לאירוח מלא כולל לינה מתו 4

המקום בעל צביון דתי נא להגיע 
 רגלי למקום האירוח.

 תאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 עכו
 בית אבות נוף עכו

סמטת אבות  סדר פסח
 ובנים

 מנהלת –מילנה 
454-4244419 

 עו'ס –גילה רז 
40-9959044 

 

9. 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
יש להפנות את המתארחים 

באמצעות המחלקה לשירותים 
 בלבד . תייםחבר

 תיאום מראש.

 עכו
 משרד הקליטה

 עכוסניף 

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 עכוברחבי 

 לנה מןא
40-9929544 
454-9120129 

elenam@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 ות.על מסגרות ומשפחות מארח

 יש להפנות אליהם
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 עכו
 צעירי אגודת חב"ד

 עכו בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי עכו אירוח לליל הסדר

 הרב אבי הרוש
454-5951910 

akko@zahav.net.il-t-c 

בהתאם  לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 נותיעמק המעי
 ודת חב"ד צעירי אג

 בית חב"ד מנחמיה
  סדר פסח ציבורי

 בבית חב"ד
 הרב דוד ועקנין
450-4442115 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד
 נא להגיע רגלי למקום האירוח

 תאום מראש.

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מושב בלפוריה

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי מושב
 פוריהבל

 הרב נועם בר טוב
450-5540114 

balfurya@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

  תושבי מושבמיועד רק ל
 בלפוריה.

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

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי גבעת 
 אלה

 ק גלדציילרהרב יוסף יצח
450-1114144 

Ika770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 גדעון כפרד "בית חב
 סדר פסח ציבורי

 
 בית חב"ד 
 בכפר גדעון

 הרב אליעזר גבירץ
40-9594994 
451-1114222 

Gvirz770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

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

ניתן ללון תמורת תשלום במלון 
הארחה במקום והארוחות בבית 

 חב"ד.
 .₪ 95 רישום דמי 

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 .מראש תיאום

 עמק יזרעאל
 חב"ד צעירי אגודת

 בית חב"ד מרחביה

מציאת פתרונות 
 מרחביהברחבי  אירוח לליל הסדר

 הרב ברוך ליפקין
40-9591911 
451-5994209 

Lba0654321@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד מושב נהלל

מציאת פתרונות 
 רוח לליל הסדראי

ברחבי מושב 
 נהלל

 הרב דוד יוסף קטורזה
411-9220114 
450-1195114 

dctorza@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 שימשיתו קיבוץ הסוללים,  בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

קיבוץ  ברחבי
הסוללים 
 ושמשית

 הרב אהרון אריאל מוזיקנט
451-5994215 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 עמק יזרעאל
 צעירי אגודת חב"ד

 מושב תל עדשיםבית חב"ד 
 סדר פסח ציבורי

 
 -בבית חב"ד 

בית משפחת 
 הרב לוינסון

 הרב רפאל לוינסון
411-1911452 
450-5015121 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .האירוח למקום רגלי להגיע נא

 .מראש תיאום

 עפולה
 עמותת להחזיקם ולהחיותם

מציאת פתרונות 
 ברחבי עפולה אירוח לליל הסדר

 הרב משה שטרן
2-544-492-525 

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
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 עפולה
 בית אבות מ.ש.ל.ב

 סדר פסח

 
רח' 

, 6ז'בוטינסקי 
 גבעת המורה

 עו"ס –טובה כרמלי 
40-9990125 

eqint.netMishlav5@bez 
 .לארוחת ליל הסדר בלבד .9

 תיאום מראש.

 עפולה
 משרד הקליטה

 סניף עפולה

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר
 ברחבי עפולה

 דינה גרבר
40-9495444 
454-9120944 

dina.g@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 קיים מידע ברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 להפנות אליהםיש  
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 עפולה
 צעירי אגודת חב"ד

 עפולה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי עפולה אירוח לליל הסדר

 הרב שלמה סגל
450-9524114 
40-9041114 

t.ilchabadaf@actcom.ne 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 עתלית
 צעירי אגודת חב"ד

 עתלית בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 רחבי עתליתב אירוח לליל הסדר

 הרב משה אקסלורד
450-1114549 

Varda.chabad@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 ומשפחות מארחות.על מסגרות 

 פרדס חנה כרכור
 עמותת טובה וחסד

סדר פסח ציבורי 
 יוקרתי

בית הכנסת 
הספרדי "אור 
ישרים" , דרך 

 . למרחב

 אורלי לביא
 450-0912-500 

 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר ולמחרת
 לא כולל לינה

מי שנוסע, נא להגיע לפני כניסת 
 החג

 .תיאום מראש

 רכורפרדס חנה כ
 צעירי אגודת חב"ד

 פרדס חנה כרכור בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי פרדס 
 חנה כרכור

 הרב זלמן שניאור בוטמן
450-1054040 

zalmanbutman770@gmail.com 
 הרב יוסף קורנט

451-1151554 
Habad3@neto.bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 רות ומשפחות מארחות.על מסג
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 פרדס חנה כרכור
 שהם הרפואימרכז ה

 נווה אבות
  סדר פסח

 דרך הנדיב

 זהבה מוסרי
40-9415955                      

zehavam@shoham.Health.gov.il 
95 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
קיימת הסעה מטעם המרכז 

הרפואי שהם, אל מקום הסדר 
 ובחזרה.

 תיאום מראש.

 צפת
 רווחהאגף ה

 נאמנות לקשיש

מציאת פתרונות 
 ברחבי צפת אירוח לליל הסדר

 מזכירה –קרן 
40-9554191 

 בני אלגד
40-9554111 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 צפת
 משרד הקליטה

 סניף צפת

מציאת פתרונות 
 ברחבי צפת אירוח לליל הסדר

 דורית בת חן
40-9914125 
454-9120502 

doritb@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם 
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 צפת
 בית אבות "נוף צפת"

 רח'  סדר פסח 
 9ז'בוטנסקי 

 לבנה חביב 
40-999000 

454-4244419 
michal8855@walla.com 

 ניצולי שואה .9
 לארוחת ליל הסדר בלבד

 תיאום מראש

 צפת
ועמותת  עמותת דקל, עיריית צפת אגף הרווחה

 לפיד )חב"ד(
  סדר פסח ציבורי

 מזכירה –קרן 
40-9554191 

 בני אלגד
40-9554111 

combenielgad@walla. 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 תיאום מראש.

 צפת
 צעירי אגודת חב"ד 
 עמותת בית התבשיל

 אשל בנימין 

 סדר פסח ציבורי
בשפות העברית 

 והרוסית

סמטת 
 3המגינים 

 רבקה חניא
40-9512494 

office@ebz.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 שבי צפת.רק לתו

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 .תיאום מראש

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
mailto:doritb@moia.gov.il
mailto:doritb@moia.gov.il
mailto:michal8855@walla.com
mailto:michal8855@walla.com


 חיפה והצפון מחוז
 

  

  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL  55משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תחום התנדבות.  ,תנדבות בתחום הזקןהמרכז בכיר , אברהם איבגי 
 30106 :בירה, ירושלים, מיקודמגדלי ה 93, ירמיהו 0651ת.ד 

   252 -6002206, , נייד 20-5245002טל:   
 http://www.molsa.gov.il   :אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים                

           

 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 צפת
 צעירי אגודת חב"ד

 עמותת בית 
 התבשיל אשל בנימין

סדר פסח ציבורי 
לדוגמא לדוברי 
 השפה הרוסית  

אולם בית 
התבשיל מגיני 

 3צפת 

 רבקה חניא
40-9512494 

office@ebz.org.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

א סדר הפסח הציבורי לדוגמ
 ימים הסמוכים באחד היתקיים 

 לליל הסדר.
 תיאום מראש.

 צפת
 צעירי אגודת חב"ד

 צפת העתיקה בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי צפת
 העתיקה

 הרב גבריאל מרזל
40-9912020 
40-9914921 
454-1954955 

.netbeitchabad@bezeqint 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קצרין
 יד עזר לחברעמותת 

  סדר פסח ציבורי
 מר ברוך סבג
40-9554955 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

 קצרין
 צעירי אגודת חב"ד

 קצרין בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 ברחבי קצרין אירוח לליל הסדר

 הרב נועם שוורץ
450-5500441 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קציר
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד
  סדר פסח ציבורי

 הרב אביחי כהן
454-9245955 

Chabadkc.770@gmail.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

 קריית אתא
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד
 ציבורי פסח סדר

באולם בית 
 חב"ד

 .2ברח' חנקין 

 הרב חיים שלמה דיסקין
40-5054040 
451-0111122 

Diskin4@neto.bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 דמי רישום סמליים.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 .תיאום מראש

 קריית אתא
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית אתא

 גלית שמש גבריאלוב
40-5515051 

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 קריית ביאליק
 משרד הקליטה

 קריית ביאליק -סניף הקריות 

מציאת פתרונות 
אירוח לעולים 

 חדשים לליל הסדר

 ברחבי 
 אליקקריית בי

 בסקיקונה פטרו'ג
2-599-544-941 
454-9120911 

janap@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 יש להפנות אליהם
 .עולים חדשים זקנים בלבד

 קריית ביאליק
 בית אבות נוף הקריה

ברח'  יוסף לוי  ארוחת ערב
23 

 מנהלת - בלה גוטרזון
40-5100921 

5 
 ...:98מתקיימת ארוחה בשעה 
 ללא סדר כהלכתו.

 תיאום מראש.

 קריית ביאליק
 צעירי אגודת חב"ד

 שכונות סביניה בית חב"ד
 ביאליקקריית  

ברח' קרן   סדר פסח ציבורי
 43היסוד 

 הרב יצחק נחום
40-5144424 
450-5411419 

 בהתאם לצרכים
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

 קריית ביאליק
 צעירי אגודת חב"ד

 השכונות החדשות בית חב"ד
 ביאליקקריית  

 ציבורי פסח סדר
 בבית הכנסת
 ברח' יקניטון

 בגבעת הרקפות

 הרב פנחס מרטון
454-9922195 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 הסדר בלבד. לארוחת ליל
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

 קריית ביאליק
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי קריית 
 ביאליק

 גלית שמש גבריאלוב
40-5515051 

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ם קיים מידעברשות
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית חיים
 צעירי אגודת חב"ד

 מזרח בית חב"ד
ברח' אח"י  ציבורי פסח סדר

 95אילת 
 אוירכמן לויהרב 

451-0149110 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 קריית חיים
 צעירי אגודת חב"ד

 מערב בית חב"ד
 בבית הכנסת  סדר פסח ציבורי

 לברח' אברבנא
 ישראל קוטהרב 

451-0149110 
בהתאם לצרכים 

 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 קריית חיים
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית חיים

 אלובגלית שמש גברי
40-5515051 

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית טבעון
 בית אבות עדנה

 76ברח' קק"ל  פסח סדר
 גב' ענת בקרמן
40-9542422 

anat@edna.co.il 
5 

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 .תיאום מראש

 קריית טבעון
 צעירי אגודת חב"ד

 
 סדר פסח ציבורי

באולם שליד 
בית הכנסת 
היכל משה 
 ברח' החורש

 הרב מנשה אלטהויז
450-9114555 
450-1050595 
40-9540250 

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

 הרב מנחם ברוק
451-0155115 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 ראש.תיאום מ

 קריית ים
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ברחבי קריית 
 ים

 גלית שמש גבריאלוב
40-5515051  

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 ברשותם קיים מידע 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית מוצקין
 "בית בלב"

 "בית אילדן"-דיור מוגן
 סדר פסח

 
 רח'

החשמונאים 
76 

 אם הבית -מירה 
40-5150150 
451-0424245 

mira_s@bbalev.co.il 

9. 
 לארוחת ליל הסדר בלבד,

 תיאום מראש.

 קריית מוצקין
 צעירי אגודת חב"ד

 בית חב"ד
 סדר פסח ציבורי

 
 בשדרות

 2שכר קפלן יש 

 הרב שמואל ג'רופי
40-5124415 
451-5095944 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 קריית מוצקין
 צעירי אגודת חב"ד

 מוצקין הצעירה בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי
 

בית הכנסת 
שכונת נווה 

 גנים

 הרב שמעון אייזנבך 
454-9414114 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 קריית מוצקין
 קרן לחייםעמותת 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 קריית מוצקין

 גלית שמש גבריאלוב
40-5515051 

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 קיים מידעברשותם 
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 קריית שמואל
 ית שמואליועד שכ' קר

 צעירי אגודת חב"דבשיתוף 
 קריית שמואל בית חב"ד

 סדר פסח ציבורי

במבנה 
שממוקם ליד 
בית הכנסת 
הגדול, רחוב 

 מהוליבר

 מר אורי ברקאי
451-1191291 

 יוסף שכטרהרב 
454-0221241 

Uribar49@walla.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 תיאום מראש.

 קריית שמואל
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית שמואל בית חב"ד

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

 ברחבי 
 ית שמואליקר

 יוסף שכטרהרב 
454-0221241 

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
40-5515051 

galit@kerenlahaim.com 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 ת שמונהקריי
 משרד הקליטה

 ית שמונהיסניף קר

מציאת פתרונות 
 לעולים אירוח

 חדשים
 לליל הסדר

 ברחבי 
 ת שמונהיקרי

 אולגה זחזין
454-9120990 
40-9525044 

olgaz@moia.gov.il 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 ות.על מסגרות ומשפחות מארח

 יש להפנות אליהם
 עולים חדשים זקנים בלבד.

 קריית שמונה
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית שמונה בית חב"ד

 ציבורי פסח סדר
 העברית בשפה

 ברחוב הלבנון
95. 

 הרב יגאל ציפורי
40-9904114 
450-1140519 

Igalk8@bezeqint.net 

בהתאם לצרכים 
 שרויות.ולאפ

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש
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 הישוב שם
 המפעילה המסגרתו

 אופי הפעילות
 מקום

 הפעילות
 הערות מתארחים' מס קשר איש

 קריית שמונה
 צעירי אגודת חב"ד

 קריית שמונה בית חב"ד

ציבורי  סדר פסח
 רוסיתשפה הב

 ברחוב 
בא סאלי הב

91. 

 הרב יגאל ציפורי
40-9904114 
450-1140519 

ezeqint.netIgalk8@b 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות.

 לארוחת ליל הסדר בלבד.
 נא להגיע רגלי למקום האירוח.

 .תיאום מראש

 ראש פינה
 צעירי אגודת חב"ד

 ראש פינהבית חב"ד 

מציאת פתרונות 
 אירוח לליל הסדר

ראש ברחבי 
 פינה

 שגב לויהרב 
451-5192094 

egev770@gmail.coms 

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
40-9545901 
450-1145114 

 שניאור זלמן וולסובהרב 
450-4204114 

gmail.comrychabad@ 

בהתאם לצרכים 
 ולאפשרויות

 ברשותם קיים מידע
 על מסגרות ומשפחות מארחות.

 שלומי
 בית אבות "נוף שלומי"

 תברח' הטייל פסח סדר
 63האנגלית 

 גב' גלי סלע
454-4244429 
40-9445441 

9. 
 לארוחת ליל הסדר בלבד.

 נא להגיע רגלי למקום האירוח.
 תיאום מראש.
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