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 ד"בס

 

 חברתיים ואישייםרותים יהאגף לש                             מדינת ישראל                                                                                  למשאבי קהילההאגף 
 שירות לזקןה                      משרד הרווחה והשירותים החברתיים                                                                        התנדבות תחום    

 

 פתח דבר
 

 
מטרתו לרכז בשבוע ". אור בלב" הנקרא , השנה הדלקנו את הנר הראשון למיזם משותף חדש של תחום התנדבות והשרות לזקן במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

 .רחבי הארץ למען זקנים בכלל וניצולי שואה בפרטהחנוכה את מגוון הפעילויות המתקיימות ב
 

 .ביקור במוזיאונים ללא תשלום או בתשלום מופחת ואף הופעות של מקהלות הגמלאים, ובכלל זה ניצולי שואה בחג החנוכה, הפעילויות כוללות אירוח זקנים
  

 .המשך הפעילות גם לאחר היציאה לגמלאות נותן כוח לכם ומחזק את החברה כולה
 
יותר פעילויות במחלקות לשירותים , אנו רואים אבן דרך לחוברת בעתיד שתציג יותר הנחות והטבות לזקנים, תחילה בהיקף מצומצם כמו השנה, פרסום החוברתב

והכל תחת אור גדול שמפיץ חג החנוכה ומביא  ,בין ותיקי המגזר היהודי לבין מגזרים אחרים, בין עולים לילידי הארץ, חברתיים ויותר קשרי גומלין בין צעירים לזקנים
 .איתו תקווה ושמחה

 
 .הארגונים והמוסדות על פעילותם היומיומית לרווחת הזקנים ולברך אתכם בחג אורים שמח, העמותות, במיזם זה אנו מבקשים להודות לכל העובדים

 
 .יחד את החושך נגרש ונפיח בכל עם ישראל אור בלב

 
 בברכת חג חנוכה שמח

 
 

 פאני יוז                                       נילי דרור                                                                                
 לזקן    השירות  סגנית מנהלת        מנהלת אגף משאבי קהילה                                                                      

                                                                                                                           
  30111מיקוד  0621ד ,מגדלי הבירה ירושלים ת 93ירמיהו ' רח

16-5145362פקס  /16-51455057טלפון   
16 - 5251015: 'פקס,  16 - 5251011: 'טל  

:www.gov.il ממשל זמין   MOLSA.GOV.ILWWW.                   אתרנו באינטרנט:  
 

 "אור בלב"מבצע 

http://www.gov.il/
http://www.molsa.gov.il/
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 ד"בס

 

 חברתיים ואישייםרותים יהאגף לש                             מדינת ישראל                                                                                  למשאבי קהילההאגף 
 שירות לזקןה                                                                                                                                התנדבות תחום    

 

 דבר העורך
 
 ".בידנו אור ושלהבות ושמחה בלבבות, בואו נשיר מכל הלב, חנוכה הולך ומתקרב"
 

 .רעו בו לעם ישראליסים הגדולים שאלנזכר  ,שמחה והודאה, הללו לדורות לימי נקבע ימי החנוכה
זאת משום שחג  .את הרבים וחלשים את הגיבוריםשמעטים ניצחו , סים הגדולים האחריםאין אנו מציינים את הנ. פך השמן הוא נס, י הדלקת נרות חנוכה"שאנו מציינים ע ,הנס המיוחד

ור בבתינו אנו ובעיקר בבתיהם של אלו שאין מי שיאיר להעלות את האכדי לעשות הכל עלינו לדאוג  ."אור" - את שעלינו להפיק מחג זה ,בעיקר ,החנוכה במהותו נועד להזכיר לנו
 .ניצולי השואה בפרטולאוכלוסיית בכלל לציבור הזקנים  –עבורם 

 ."אור בלב"את מבצע  ום התנדבות והשירות לזקן במשרדנויזמו תח ,בישראלציבור הזקנים במסגרת פעולות המשרד לשיפור רווחתו של 
  :נוכה בין התאריכיםהמבצע מתוכנן להתקיים במהלך ימי הח

 .(11.71.71)ה "בטבת תשע' ב – (71.71.71)ה "ה בכסלו תשע"כ
 .גבורה ושמחה, אור -המסמלות את מאפייני חג החנוכה  ,המבצע משלב בתוכו מגוון פעילויות

  .לדידנו הם מהווים גיבורים לאומיים בעבר ובהווה .שואההפתחנו צוהר לעולמם של ניצולי  ,כמו כן
 .חנוכה הזדמנות טובה לכבד ולהוקיר את ניצולי השואהחג הבחגיגות  אנו רואים

 .אשר סייע לי בהכנת המבצע, בנוגע לאנשי מקצוע ומוסדות המטפלים בניצולי שואה יונישהעביר אליי מידע ח, נוי הערכה ותודה לשירות לזקן במשרדכעת הזמן להביע רחש
הנצחה באתרי ביקורים , מופעים אומנותיים, נאותסד, הרצאות: כגון, בזיקה לחג החנוכה, ות והטבות על פעילויות שונותהכולל הנח, מידע רב ומגווןשלפניכם מובא  באוגדן

 ,בנוסף .חהילא תש כוחה ולא נס לש אותה גבורהועל  אותם מקומות על, אותו עם של שנה 0022 אלו שמלפנישל היום ו גבורה וסיפוריאתרי , מוזיאונים, בד-בתי, וארכיאולוגיה
לכל הגורמים בעלי  הופץ האוגדן .חג החנוכהמהלך ב ניצולי שואהאשר יארחו  מסגרות זקנים ,כמו כן .אשר יופיעו וישמחו את אוכלוסיית הזקנים במסגרות השונות מלאיםמקהלות ג

 .'ומועדוני זקנים וכ, מוגן ציבורי דיור, אבות-בתי, קהילות תומכות, המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות: כגון, זיקה ועניין לנושא הזקן
 .מציגים את מגוון הפעילויות שלהם בקטגוריות השונותבאוגדן הגופים המופיעים . התנאים הנדרשים על מנת לקיים את פעילותומה  "הערות"מצוין בעמודת באוגדן לגבי כל גוף 

 הרשימו למען הזולת לתרום והנכונות ההתנדבות רוח. הישראלית החברה של ומרתקים יפים לרבדים אמצעי בלתי באופן נחשפתי , "אור בלב" מבצע של הארגון שבמהלך, לציין לי חשוב
 .חברתיות מטרות לקידום בהם הטמון הפוטנציאל את מיצו לא שעדיין רבים כוחות בעמנו שקיימיםתחושה  בי ונסכובמיוחד  אותי

 .יה ההתנדבותית בארץובהוו עזרה לזולתדבך נוסף וחשוב בכי מבצע זה מציב נ, אין ספק
 
 ".והדרת פני זקן"להגשמת המאמר הנעלה " יחד בלב אחד נתלכד לאגודה אחת"

 בברכת 
 "אור נרות זורח -חנוכה שמח "

 , אברהם איבגי
 מרכז בכיר ארצי בתחום הזקן

 .התנדבותתחום , משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מרכז בכיר ארצי בתחום הזקן, אברהם איבגי
 252 -6112216נייד , 21-5245771: פקס, 21-5245112: טל  30200: מיקוד, ירושלים, מגדלי הבירה 93ירמיהו ' רח. 0022ד .ת

     MOLSA.GOV.IL :אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים  AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL :מייל

 "אור בלב"מבצע 

mailto:AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL
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 הגוףשם 

 
 מיקום הפעילות

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 הערות

 אומנות ישראלית
 מסגרות זקנים 
 במרכז הארץ 
 ובאזור ירושלים

 :הרצאות
יהודית וחג החנוכה   .א

 .בספרים החיצוניים ובאמנות
 יה באמנותיממנורה לחנוכ  .ב

האור באמנות תפקידו   .ג
דרך אור ' מהויטראג. וחשיבותו

 "חול"אור של של קדושה ל
 

 אריאלה הירש ישראל
03-9212290 
250-2228033 

hirshariela@walla.com 

 ח "ש 056 - עלות הרצאה
 נסיעות +מ "מע+ 

 אמראינדיוס
 מסגרות זקנים 
 ברחבי הארץ

בנוי מתוכנית של יחודי הימופע 
נגינה ושירה  ,שילוב סיפור

 .אוטנטיים בכלים
מריקאי מופע פולקלור דרום א

 מהרי האנדים לצלילי חלילי
הפאן בטונים שונים ובשירים 

  .מוכרים ואהובים
 במהלך המופע הקהל 

 .משתתף בשירה
 

 
250 - 0221802:  לואיס  
250 - 8327352   :סיגל  

sigkarshir@ 
hotmail.com 

  – המופע עלות
ח "ש 0066 :זור תל אביב והמרכזבא

 ח"ש 0566: שאר חלקי הארץ

ארץ אלף "
 "המערות

 

 במסגרות זקנים 
 ברחבי הארץ

 

מתן הרצאות על ההיסטוריה 
ההרצאות מלוות . ותכני החג

 .בשירים ובמצגת מרשימה
טיולים מיוחדים שמביאים 

טעמיו , את ערכי החג
 וריחותיו מהנגב הצפוני 

 .הכרמל ועד לפאתי
 

 פרנק משה
056-6335200 
frankmoshe@ 

walla.co.il 

 :עלויות 
 .₪ 556 :הרצאה

 , טיול כולל אוטובוס
  :ביקור באתרים וארוחת צהריים

 .ליחיד בקבוצה₪  005

mailto:hirshariela@walla.com
mailto:sigkarshir@hotmail.com
mailto:sigkarshir@hotmail.com
mailto:frankmoshe@walla.co.il
mailto:frankmoshe@walla.co.il
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 הגוףשם 

 
 מיקום הפעילות

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 הערות

 "ןבית האומ"
www.artist-
studio.co.il 

 סגרות זקנים מב
 ברחבי הארץ

הדלקת נרות חגיגית עם :   
" פרחי ישראל"מקהלת הילדים 
. 

 .מחרוזת שירי חנוכה

לויליאור   
054-2195591 

liorlevy@ 
netvision.net.il 

מ "מע+ ח "ש 0066: עלות המופע
 לאולמות המופע מותאם 

 .איש ומעלה 066של 
, מגוון ועשיר: רפרטואר המקהלה

 ,המתאים את עצמו לכל סגנון ואירוע
ומשלב בתוכו את מיטב הזמר העברי 
 והחסידי בעיבודים חדשניים ומקוריים

 

 במחשבה תחילה
 במסגרות זקנים
 ברחבי הארץ

חג  -פעילות ייחודית לחנוכה 
סדנה , המשחק והמשפחה

ול של משחקי שתכלול מגוון גד
בליווי הנחייה , תייםישולחן חווי

 והסברים על המשחקים 
 ועל משמעות המשחק 

 בגיל השלישי

ישונית וולף אהרונס  
252-7070315 

kplaylearn@gmail.com 

עלות הפעילות הינה משתנה מאחר ו
התלוי בכמות המשתתפים ומיקום 

 06%ינתן הנחה של ת - הסדנא
 ."אור בלב"רסום מבצע לפונים דרך פ

 דבורת התבור
 גליל תחתון

 מושב שדמות דבורה

 .חגיגת נרות בדבורת התבור
 .פעילות מיוחדת לחנוכה

, הדרכה על נרות שמן המכבים
רות דונג הדבורים ונרות נ

 כיצד :צפייה בכוורות .מודרניים
ם את שעוות מייצרות הדבורי

 .ת לנרותהדבורים שמשמש
 .ת דבשטעימו

 .שתייה חמה
 

 מלכה בן זאב
22-3737578 
2525327325 

bee@tour-galilee.co.il 
 
 
 

  :עלות הפעילות
 .בקבוצה ליחידח "ש 06
 אתר מקורה ומחומם ה

 .מתאים לימי גשם
 תאום מראש

 

http://www.artist-studio.co.il/
http://www.artist-studio.co.il/
mailto:liorlevy@netvision.net.il
mailto:liorlevy@netvision.net.il
mailto:kplaylearn@gmail.com
mailto:bee@tour-galilee.co.il
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 הגוףשם 

 
 מיקום הפעילות

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 הערות

 ך "דרך התנ
 אל הטבע

 "מיכמנים"
 

www.michmani
m.co.il 

 
 
 
 

. 
 גליל תחתון

 מצפה
 מיכמנים

 
 
 

 
 ארץ זית שמן

 .ביקור בכרם הזיתים
נוף על מרחבי הגליל תצפיות 

 .והעיר כרמיאל
 הסבר על שיטות 

 . מסיק קדומות
הבאת הזיתים לבית , מסיק

 .הבד עם הסבר על הפעלתו
 הפקת  שמן זית 

 .ית בד עתיקבב
 

 רוני רק וצוות המדריכים
22-7881227 

 250-0273738  
<ronirakegmail.com> 

 
 
 
 

 
  :עלות הפעילות

  .ח ליחיד בקבוצה"ש 55
 .איש 06 :נימום קבוצהימ

 .שעות 0.5 :משך הפעילות
 :פעילויות נוספות

 .הכנת שמן מבושם מלבנדר ושמן זית
הכנת פיתות מקמח מלא עם זעתר 

 .יתיםבשמן זית וז
 .תה צמחים עם טעימות דבש מקומי

 
 תיאום מראש

 

הקרן למורשת 
 הכותל המערבי

 
 
 
 
 

 הרובע היהודי 
 ומרחב הכותל המערבי

 
 
 
 
 

 
סיור : "סיורי הדור הבא"

של סבים  לקבוצות מאורגנות
 יחד עם נכדיהם ,וסבתות

 .במרחב העיר העתיקה
 
 
 

 

 
מרכז ההזמנות של הקרן 
 למורשת הכותל המערבי

 
20-3071222 

 2276223שלוחה 
 

talmidim@thekotel.org 
 

 , כניסה לאתר: הסיור כולל
 .ללא תשלום –הדרכה והסעות 

 (.עד לסוף חודש דצמבר)
 :בימי החול  -שעות הסיור 

 06:66-00:66 
 ."כל הקודם זוכה"–מוגבל  סיוריםמספר ה

  מאורגנותוצות לקבהסיור מיועד 
  יחד עם הנכדיםסבים וסבתות  לש

 .(לא מתאים לבודדים)
 

 תיאום מראש
 

http://www.michmanim.co.il/
http://www.michmanim.co.il/
mailto:talmidim@thekotel.org
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 הגוףשם 

 
 מיקום הפעילות

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 הערות

המוסד לבטיחות 
 וגיהות

 
 
 
 
 
 
 
 

 במסגרות זקנים 
 ברחבי הארץ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 המוסד לבטיחות וגיהות

אשר תפקידו לקדם את נושא 
 ,הבטיחות בעבודה

 - חג החנוכהיקיים במסגרת 
 הרצאות והדרכות

נרות חנוכה הדלקת בנושא 
בבטחה ומתן טיפים 

 .בטיחותיים לקראת חנוכה
 

www.osh.org.il 
 

 ר סמי סעדי"ד - חיפה
801887262- 22 

 דב דביר - א"ת
5033238671- 22 

 זאב שכטר –ש "ב
28-3073287 

 אלכס גרצמן  -ם רושליי
3702112- 20 

 :מייל כללי
heifa@osh.org.il 
zeev@osh.org.il 
alexg@osh.org.il 

jerusalem@osh.org.il 
DoronR@osh.org.il 

 

 ,ההרצאות יינתנו ללא תשלום
 שעות הרצאה  06-בהיקף של כ

 ,0605דצמבר  חודשמהלך ב
 .מחוז/לכל סניף
 
 
 

 חברת חשמל
 
 
 
 
 
 

 אשקלון
 ". רוטנברג"מרכז מבקרים 
 

 חדרה
, "אורות רבין"מרכז מבקרים 

 מרכז מבקרים 
 "חוות חפציבה"

 
 
 

יור מודרך הכולל סרטון קצר ס
סיור ממונע  ,כן כמו .והסבר

 באוטובוס הקבוצה 
 .בליווי מדריך

www.iec.co.il 
 
 
 
 

 :אשקלון
 לילית ארמה

08-6791775 
Ubc6a@iec.co.il 

 
 :חדרה

 ":חוות חפציבה"
 קמילמן יעל

22-3228720 
Yael.kimelman@ 

iec.co.il 
 ארצי לתיאום ביקורים מוקד

273-8322222 
 

 ללא תשלום –ה כולל הדרכה כניס
 שעה עד שעה וחצי –משך הביקור 

 
 ם מראשתיאו

 
 
 
 

http://www.osh.org.il/
mailto:heifa@osh.org.il
mailto:zeev@osh.org.il
mailto:alexg@osh.org.il
mailto:jerusalem@osh.org.il
mailto:DoronR@osh.org.il
http://www.iec.co.il/
mailto:Ubc6a@iec.co.il
mailto:Yael.kimelman@%0Biec.co.il
mailto:Yael.kimelman@%0Biec.co.il
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 הגוףשם 

 
 מיקום הפעילות

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 הערות

החוויה "
 "יתהאולימפ

 
 
 
 

 תל אביב
 גני יהושע

 
 
 
 
 

כולל ביקור בחמישה הסיור 
המייצגים את , אולמות שונים

. ימפיותחמש הטבעות האול
, בכל אולם נושא אחר

ואמצעים טכנולוגיים הפונים 
ומסייעים , לכל החושים
מדמויות : להעביר אותו

דרך במה , הולוגרמה
 006מסתובבת ועד מסכי 

עם תאורה ייחודית , מעלות
 .וסאונד איכותי

 קובי סולומון

03-7955900 

kobi@nocil.co.il 
 
 
 
 

 :עלות כניסה כולל הדרכה
 .ליחיד בקבוצה ₪  18

 .איש 06 מנימום :גודל קבוצה
 

, נרות עם ספורטאים אולימפיים הדלקות
 :00:56כל יום בשעה 

 מכבי תל אביב כדורגל - 01.00-ב
 שחייני נבחרת ישראל - 01.00-ב

קפטנים קבוצות הכדורסל של  06.00-ב
 מכבי והפועל תל אביב

 יוני ארליך הטניסאיםאנדי רם ו 00.00-ב
אסתר רוט שחמורוב ונטע  - 00.00-ב

 ריבקין המעמלת האולימפית
 תיאום מראש

חוויה ירושלמית 
 עם ערך מוסף

 
מבית הקרן 

למורשת הכותל 
 המערבי

 
 
 

 -נקודת מפגש  .סיור א
נקודת סיום , רחבת שער יפו

 .רחבת הכותל -
 –נקודת המפגש  .סיור ב

 קופות סמוך ל
 .מנהרות הכותל

 -טקס הדלקת נרות . ג
רחבת  –נקודת מפגש 

 הכותל המערבי
 

סיור  –אור בעתיקה  .א
חנוכיות בין סמטאות העיר 

כולל קטע נגינה . העתיקה
 .משתתף  וסופגניה לכל

נס גדול  -! מיוחד לחנוכה. ב
סיור  -–פה  ממשהיה 

במתחמי החפירות והתגליות 
באזור רחבת הכותל ובקומת 

חת המקוואות שנתגלתה מת
 .למפלס מנהרות הכותל

הדלקת  -המרכזי טקס ה. ג
 רחבת בנרות חנוכה 

 .הכותל המערבי
 

מרכז ההזמנות של הקרן 
 למורשת הכותל המערבי

 
20-3071222 

 0שלוחה 
 

חפשו  –לפרטים נוספים 
חוויה  –אותנו בגוגל 

 ירושלמית עם ערך מוסף
 

kotel.orgEitanl@the 

 -בימי החול   -שעות הסיור  .סיור א
 .01:06 -מוצאי שבת , 01:66, 00:06

 
 .00:06, 05:06 -שעות הסיור  .סיור ב

 
  –משתתפי מבצע אור בלב  –עלויות 
 .לכל סיור – למשתתף₪  50

 
מעמד הדלקת נרות ברחבת הכותל . ג

 - צ"אחה 00:06מידי יום בשעה , המערבי
 .ללא תשלום

 מראשאום ית

mailto:kobi@nocil.co.il
mailto:Eitanl@thekotel.org
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 הגוףשם 

 
 מיקום הפעילות

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 הערות

 חפצים מספרים"
 "במחסן של סבא

 מטה יהודה
 מושב בית מאיר

 
 .חשיפה לחשמונאיות

כיה היחידה בעולם ונהצגת הח
 .המנגנת את התקווה

כולל חנוכיות וסביבונים תצוגת 
 .סביבון מעופרת יצוקה

 חומר רב על , כמו כן
 .חנוכה במעברות

 

 יעקב קלי

20-5222725 

20-5225882 

052-2600732 
yadkali@ 

netvision.net.il 

 ליחיד בקבוצה ₪ : 15כניסהעלות 
 , איש 06מינימום : גודל קבוצה

 .איש 56מקסימום 
 תיאום מראש

יחבקו אותך "
 "דרכיה

 חבל מודיעין

 
 באוטובוס טיול בן חצי יום

נתיבי גבורה בארץ "בנושא 
ידות יר". המכבים אז ועתה

מייצגים , יניםיבאתרים מענ
בנתיבי הגבורה ומרגשים 

ישראלית שהתחוללה -היהודית
באזור אז בימי 

חשמונאים ועתה /המכבים
 .בתקופת מלחמת העצמאות

 , אותם מקומות ,ותו עםא
 .אותה גבורה

 

 שאול אדלר
252-0807171 
20-5221227 

adler@013.net.il 

  :הטיולהדרכת עלות 
 .מ'ח כולל מע'ש 556

יתקיים בכל אחד מהתאריכים  טיולה
 01.01.01.00.00.05 :הבאים 

 
 .קיום הטיול מותנה במזג האויר

 אום מראשית

 מה הקשר
 
 

 

 במסגרות זקנים
 ברחבי הארץ

 
 

בשיתוף הקהל מצגת שירים 
 והרצאות 

 החנוכה ברוח חג
 

  ניסן פרידמן
 עיתונאי ויוצר

250-5138125 
nisafri@gmail.com 

 

 
 .שעה –משך ההרצאה 

 :עלות מפגש
 .מ"מע+  ₪ 566

 .תוספת נסיעות –מחוץ לגוש דן 
 

mailto:yadkali@netvision.net.il
mailto:yadkali@netvision.net.il
mailto:adler@013.net.il
mailto:nisafri@gmail.com
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 הגוףשם 

 
 מיקום הפעילות

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 הערות

מורשת יהודית 
 וישראלית

במרכז הארץ מסגרות זקנים 
 ובאזור ירושלים

 :הרצאות
  –החשמונאים מרד  .א

 רקע היסטורי
 קרבות יהודה המכבי  .ב

הלכות הדלקת  -לקהל דתי   .ג
, יהיצורת החנוכ, נר חנוכה

 .'מקום ההדלקה וכו

 גדעון ישראלי
22-7010072 
052-4835747 

isgideon@ 
netvisoin.net.il 

 ח "ש 056 :עלות הרצאה
 נסיעות + מ"מע+ 

 נמל יפו מרכז נא לגעת

 :תיותייוסדנאות חושך חו
 .טעימות שוקולד בחשכה -
 .טעימות יין וגבינה בחשכה -

 .פיסול בחשכה מוחלטת -

 רון בן אמוץ
22-3222777 

ron@nalagaat.org.il 

 ח "ש 06-החל מ :עלות הפעילות
 .ליחיד בקבוצה

 .איש 56 :קסימום משתתפים בקבוצהמ
 תיאום מראש

 

 מכון המקדש
 במסגרות זקנים
 ברחבי הארץ

הרצאה בנושא חנוכה במקדש 
ההרצאה מספרת . בליווי מצגת

 את סיפור חנוכה 
 המקורי במקדש

303252502- 
 6שלוחה 

 
office@temple.org.il 

 ₪  566 :עלות ההרצאה
 .עלות הסעה הלוך ושוב +

 "משק דבורים לין"
 
 
 
 

 גזר. א. מ
 'כפר בילו א

הרצאה מרתקת על עולם 
הדבורים המופלא הכוללת 
 - סיור במצפה הדבורים שלנו
לראות ולחוש מקרוב את 

 עולמן של הדבורים
 .ושל הדבוראי

סרטון קצר המתאר את תהליך 
 .יצירת הדבש במשק לין

נרות פעילות יצירה של 
 .פיסוליים מדונג דבורים טבעי

 

 שחר
2520027735 

shaharlin57@ 
gmail.com 

 + ליחיד בקבוצה₪  01 :עלות הפעילות
  – מתנה קטנה לכל משתתף

 .גרם 06 מעדן דבש
ביקור בתוספת של ניתן לשדרג את ה

 סופגניה /שתיה חמה ועוגה
 .למשתתף₪  5בתוספת של 

 תיאום מראש

mailto:isgideon@netvisoin.net.il
mailto:isgideon@netvisoin.net.il
mailto:ron@nalagaat.org.il
mailto:office@temple.org.il
mailto:shaharlin57@gmail.com
mailto:shaharlin57@gmail.com
mailto:shaharlin57@gmail.com
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 הגוףשם 

 
 מיקום הפעילות

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 הערות

 סיורים דינמיים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ירושלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :סיורים

 
 אור וירושלים. א

, אוסף חנוכיות ,בית טיכו כולל
 .סיורים במספר שכונות

 ,ירושלים חומות ואורות. ב
, אוסף חנוכיותתצוגת כולל 

 , קבר דוד, הר ציוןסיור ב
 ,רובע היהודי והכותלה

 , השוק דרךיציאה ו
 .ועוד, שער יפו

 .מהמכבים לאור וירושלים .ג
הסיור . ה מאזור המרכזיציא

קברי המכבים  ב כולל ביקור
 כרות עם קרבות המכביםיוה

 .וסיורים בירושלים
 

www.dynamictours 
.co.il 

 

 
 אורנה סידי

250-0822822 
 

 סיורים דינמיים
22-7522221 

 
sidi_o@netvision.net.il 

 
 
 
 
 
 
 
 

מלווים בהדרכה מקצועית  הסיוריםכל 
 .ומותאמים לגיל הזהב

  :עלות כל סיור
 .מ"כולל מע₪  0066-החל מ

 אנחנו אתכם מהרעיון 
 התאמה אישיתועד הביצוע ב

 .לצרכים ולרצון ,בהתאם לתקציב
 
 
 
 
 
 

 

mailto:sidi_o@netvision.net.il
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 הגוףשם 

 
 מיקום הפעילות

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 הערות

 ציוני דרך
 מרכז סיור ולימוד

 מזכרת בתיה
 
 
 

 מזכרת בתיה
 
 
 
 

סיור במושבה בליווי הצגות 
, נשמע מהן הקזרמות, רחוב

מה לעקרון ולמזכרת בתיה 
מדוע פרה לא עולה  ...וגם

ובעיקר נשמע על , במדרגות
 .גבורה ואור

אה את הסיור נסיים בהרצ
מרתקת על ימי החנוכה 

 - מהימים ההם ועד הזמן הזה
מה לחנוכה ולתנועה הציונית 

דרך קטעי  - ישוב בארץיול
 בולים , שירים, סרטים
 ?מה לא...ו

 אירית
250-8772280 

midrasha.mb@ 
gmail.com 

 
 
 

  –עלות הפעילות 
 איש 56עד לקבוצה ₪  056

 
 שעות  0-הפעילות כ משך

 .במסלול הליכה קצר ונוח
 

 ניתן לשלב הדלקת נרות
 בשילוב שירים וסופגניות 

 .בתשלום נוסף
 תיאום מראש

 ד'צעירי אגודת חב
 המרכז

 במסגרות זקנים 
 ברחבי הארץ

ד "ד והשליחים של חב"בתי חב
ברחבי הארץ ישמחו לשתף 

 .פעולה למען הזקן בישראל
מתן , ותניתן לתאם הרצא

מסיבות ואירועים , שירותי דת
 הכול בהתאמה  –

 .אופי המקוםללצרכים ו
 

השליח /לתיאום עם הסניף
הקרוב ניתן לקבל פרטים 

 chabad.org.ilבאתר 
 (סניפים ומוסדות)

 *2772או במוקד הארצי 

 

 רשות העתיקות
 

 במסגרות זקנים 
 ברחבי הארץ

מתן הרצאות בנושאים 
ץ המשלבים בין עתיקות האר

 .וחג החנוכה

 מירב שי
20-3022370 

250-2082228 

meyrav@israntique.
org.il 

 

במהלך חג  רשות העתיקות תעניק
משך . ללא תשלוםהרצאות  0 החנוכה

 .כל הקודם זוכה. הרצאה כשעה
בכל מקום אליו תוזמן ההרצאה יש לדאוג 

 .ברקו להקרנהלמחשב ולמקרן 

 
 

mailto:midrasha.mb@%0Bgmail.com
mailto:midrasha.mb@%0Bgmail.com
mailto:meyrav@israntique.org.il
mailto:meyrav@israntique.org.il
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 הגוףשם 

 
 מיקום הפעילות

 
 אופי הפעילות

 
 איש קשר

 
 הערות

 תיאטרון הצפון
 
 
 

 קרית חיים
 
 
 

 
 -"חגיגת השירים של דתיה"

קצבית , חגיגה צבעונית
ומשעשעת הגדושה בלהיטים 

 ,בן דור הגדולים של דתיה
מחסן : ממיטב קלטות הילדים

מי שטוב , השטוזים של דתיה
 ...דגדוגים ועוד, לו ושמח

-www.theatron
hazafon.co.il 

 

 קופות תיאטרון הצפון
22-8812812 

 
 

 
 

 
 המופע מתקיים 

 00.00.05-הביום שלישי 
 .01:06שעה ב

 .₪ 56 - עלות כרטיס
 כניסה גם לסבים וסבתות על מנת 

 .כלו לבלות זמן איכות עם נכדיהםושי
 

 אום מראשית
 

 

http://www.theatron-hazafon.co.il/
http://www.theatron-hazafon.co.il/
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51 
 

 

 

 
 שם היישוב 

 
 מועדון ת/רכז

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון סלולרי

 
 כתובת מייל

 050-8359281  משה צביה אילת
moshetzvia@walla.com 

 

 zeqint.netdinave@be 054-7919068 80-9907899 פלג דינה .א.אשכול מ

 carmelmagal@gmail.com 052-3917966 80-2809856 מגל כרמל ירוחם

 anatmirkaz@gmail.com 052-2291231 80-9999886 הורביץ ענת משמר הנגב

 betgilad2@gmail.com 054-5446805 80-9989967 ורבסק סבטלנה'ז ערד

 suzanbu@walla.co.il 054-2209852 80-2269655 בוסקילה סוזן שדרות

 hayal@sapir.ac.il 054-6755102 80-2086768 לוי חיה-ברדמן שער הנגב

 

mailto:moshetzvia@walla.com
mailto:dinave@bezeqint.net
mailto:carmelmagal@gmail.com
mailto:anatmirkaz@gmail.com
mailto:betgilad2@gmail.com
mailto:suzanbu@walla.co.il
mailto:hayal@sapir.ac.il
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61 
 

 

 

 
 שם היישוב 

 
 מועדון ת/רכז

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון סלולרי

 
 כתובת מייל

 80-0660558 ורחושה ראיסה אשדוד
 

 

. 
amihyash@gmail.com 

 

 052-2648927  80-0608888. שלח ורד באר טוביה
hameyasdim.vered@gmail.com 

 

 052-7656186 86-5666666 מרנשטין רוחמי ירושלים
-ruchami@MISGAV

LAKASHISH.ORG 

 

mailto:amihyash@gmail.com
mailto:hameyasdim.vered@gmail.com
mailto:ruchami@MISGAV-LAKASHISH.ORG
mailto:ruchami@MISGAV-LAKASHISH.ORG


 

רכזי מועדוני ניצולי שואה ליצירת קשר   
 מחוז תל אביב והמרכז
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 שם היישוב 

 
 מועדון ת/רכז

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון סלולרי

 
 כתובת מייל

 054-6688535 30-5545855 ליבו אסתר אזור
etylibo@bezeqint.net 

 

  בטיטו מאיר באר יעקב
 

 
mRavmb2010@gmail.co  

 30-5330050 קרבס לורלי בת ים
 

 
lorelinak@yahoo.com . 

 052-5809013 30-3588335 אדלשטיין עידית בני ברק
chail@ami.org.il 

 

 גמבש שלומית גבעת שמואל
 /30-505953574 גבי

  /30-505953074 שלומית
 

. 
shmuel.muni.il-Gabi_b@givat 

 

 לב דפנה גבעתיים
30-3/548/3 
30-3/5333/ 

 Michelle@givatayim.muni.il 

 Michelle@givatayim.muni.il 050-2818173 30-5/55093 קסוטו מישל גבעתיים

 moreshet10@gmail.com 054-4731129 5//39-9548 מרדיקס צילה הרצליה

mailto:etylibo@bezeqint.net
mailto:Ravmb2010@gmail.com
mailto:lorelinak@yahoo.com
mailto:chail@ami.org.il
mailto:Gabi_b@givat-shmuel.muni.il
mailto:Michelle@givatayim.muni.il
mailto:Michelle@givatayim.muni.il
mailto:moreshet10@gmail.com
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 מחוז תל אביב והמרכז
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 שם היישוב 

 
 מועדון ת/רכז

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון סלולרי

 
 כתובת מייל

 ריחני חנה .א. מ חבל מודיעין
30-9/0399/ 
30-9/55433 

054-2129099 
-hannar@Modiin

Region.Muni.il 

 lilip@holon.muni.il 054-7205058 30-5355355 פוזנר לילי חולון 

 ur@gmail.comnadyaf 052-3347558  פורסה נדיה חולון

 yandex.ru-helena@2007 054-4554188 34-9809455 גורודנוב הלנה יבנה

   34-9809455 ן טטיאנה'רונז יבנה

 a.comgimlaton@wall 054-4810782 3/3855/-39 סולומון נאוה כפר סבא

 איתן גלית מודיעין
34-9/58559 
34-3089054 
34-9/39035 

052-2376470 galit.r.eitan@gmail.com 

 ilanaelior@gmail.com 054-9393255 34-90438/3 אליאור אילנה נס ציונה

mailto:hannar@Modiin-Region.Muni.il
mailto:hannar@Modiin-Region.Muni.il
mailto:lilip@holon.muni.il
mailto:nadyafur@gmail.com
mailto:helena-2007@yandex.ru
mailto:gimlaton@walla.com
mailto:galit.r.eitan@gmail.com
mailto:ilanaelior@gmail.com
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 שם היישוב 

 
 מועדון ת/רכז

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון סלולרי

 
 כתובת מייל

 iras@netanya.muni.il 052-4434987 /39-433353 קשייב אירה-שפירא ניהנת

 yonat@hefer.org.il 054-9290069 39-4945308 טרגובניק יונה  .א. עמק חפר מ

 ayalaza1942@walla.com 054-9987827 30-508/8/9 צח אילה קריית אונו

 katros.club@gmail.com 050-6996328 30-9355583 אהרוני סבטלנה ראש העין

 ndotan1@bezeqint.net 054-5813036  דותן שונמית ראשון לציון

 רחובות
 אלתרמן סבטלנה
 אוסטרשר אירנה

34-9095345   

 gan.muni.il-iris@ramat 050-5400569 30-3/50/94 ליפקה סילוה גן-רמת

 krupnik1@012.net.il 054-6889389 30-3/353/3 קרופניק טובה גן-רמת

mailto:iras@netanya.muni.il
mailto:yonat@hefer.org.il
mailto:ayalaza1942@walla.com
mailto:katros.club@gmail.com
mailto:ndotan1@bezeqint.net
mailto:iris@ramat-gan.muni.il
mailto:krupnik1@012.net.il


 

רכזי מועדוני ניצולי שואה ליצירת קשר   
 מחוז תל אביב והמרכז
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 שם היישוב 

 
 מועדון ת/רכז

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון סלולרי

 
 כתובת מייל

 057-2505181 30-5883889 בורנשטיין ענבל תל אביב
-burnstien_i@mail.tel

aviv.gov.il 

 aviv.gov.il-baron_b@mail.tel  30-3554388 בראון בתיה תל אביב

 052-6005444 30-5550545 כהן מירטה תל אביב
-cohen_mo@mail.tel

aviv.gov.il 

 052-2242507 30-38/4933 שחם גל תל אביב
-shacham_g@mail.tel

aviv.gov.il 

 

mailto:burnstien_i@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:burnstien_i@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:baron_b@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:cohen_mo@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:cohen_mo@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:shacham_g@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:shacham_g@mail.tel-aviv.gov.il


 

רכזי מועדוני ניצולי שואה ליצירת קשר   
יפה והצפוןמחוז ח  
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 שם היישוב 

 
 מועדון ת/רכז

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון סלולרי

 
 כתובת מייל

 לוי עלוית-נוי גבעת אולגה
  

 
050-5555858 

 
alvitnoy85@gmail.com 

 

 00-6001066 טייכנר ציפי .א. גלבוע מ
050-6926670 

(רחל)  
dorot_gilboa@walla.com 

 052-2790622  סיני מירי גליל עליון
-sinai_ms@maayan

baruch.org.il 

 lla.comzipiomanit@wa 050-5999686 00-6875855 שמיר ציפי גנוסר

 michalk@zvulun.co.il 054-6833015 00-5085100 קציר מיכל .א. זבולון מ

 revitalfx1@walla.com 054-4337954 00-6808868 פוקס רויטל חדרה

 natali@shilo.co.il 052-2615983 00-5108810 נטלי חיפה

 eli0912@netvision.net.il 052-7738100 00-5581160 ברגר אלי טירת הכרמל

mailto:alvitnoy85@gmail.com
mailto:dorot_gilboa@walla.com
mailto:sinai_ms@maayan-baruch.org.il
mailto:sinai_ms@maayan-baruch.org.il
mailto:zipiomanit@walla.com
mailto:michalk@zvulun.co.il
mailto:revitalfx1@walla.com
mailto:natali@shilo.co.il
mailto:eli0912@netvision.net.il


 

רכזי מועדוני ניצולי שואה ליצירת קשר   
יפה והצפוןמחוז ח  
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 שם היישוב 

 
 מועדון ת/רכז

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון סלולרי

 
 כתובת מייל

  054-7272823 00-7570680 סיון יעל יוקנעם עלית

 ortalg44@walla.com  088-7887005 אתירם אורטל כרכור

 orly.levkovich@gmail.com 054-6626946 00-7750005 גיל בוריס כרמיאל 

 gilor@megido.org.il 052-3790629 00-7575511 זיו נעמי .א.מ מגידו

 nina.kanevsky@gmail.com 052-3363462 00-6000780 קנבסקי נינה מגדל העמק

 veredvatik@gmail.com 050-8515622 00-7107008400 אריאל ורד מטה אשר

 osnat_vaz@walla.com 050-4282601 00-7508786 ויצמן אסנת נהריה

 yala1964@gmail.com 050-3733801 00-6560561 אידוב אלה נצרת עלית

 gilain@bezeqint.net 054-7670771 00-5018850 פנומרמיוב אלה נשר

mailto:ortalg44@walla.com
mailto:orly.levkovich@gmail.com
mailto:gilor@megido.org.il
mailto:nina.kanevsky@gmail.com
mailto:veredvatik@gmail.com
mailto:osnat_vaz@walla.com
mailto:yala1964@gmail.com
mailto:gilain@bezeqint.net


 

רכזי מועדוני ניצולי שואה ליצירת קשר   
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 שם היישוב 

 
 מועדון ת/רכז

 
 טלפון בעבודה

 
 טלפון סלולרי

 
 כתובת מייל

 nuki@emekyizrael.org.il 050-7158719 00-6500108 בן שושן נוקי עפולה

 mily_roz11@walla.com 054-5495415 088-0500708 רוזנברג מילי פרדס חנה 

 rachel_sg@walla.co.il 052-4458577  סגלוביץ רחל קריית ביאליק

 helena.fadida@gmail.com 054-2494116 00-5888176 פדידה אילנה קריית ביאליק

  052-8159595 00-5070567 גילה קריית חיים

 yosi.gv@gmail.com 052-3703308 00-6700050 גבריאלי יוסי קריית שמונה

  054-6462721  חצקלביץ לודה שלומי

 

mailto:nuki@emekyizrael.org.il
mailto:mily_roz11@walla.com
mailto:rachel_sg@walla.co.il
mailto:helena.fadida@gmail.com
mailto:yosi.gv@gmail.com
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 שם הישוב
 המארחתוהמסגרת 

 הערות מספר המתארחים איש קשר אופי הפעילות

 אילת
 האגודה למען הזקן

 +06מועדון חברתי 

 –מסיבה עם נכדים ונינים  .א
בנושא  ותסדנאות משותפ

 ,    תאטרון בובות, חנוכה
חלוקת , תחרות שירים, קוסם 

שקיות ממתקים עם הפתעות 
 .ב"וכיוצ

חלוקת  ,מסיבת ימי הולדת .ב
ארוחת , ריקודים, אומן אורח, שי

 ערב חגיגית
 שירים בצוותא .ג
 ד"פעילות עם חב .ד

 שירה נבון
 מתאמת פעילות האגודה 

80-3606836 
 agouda@013.net 

 ניצולי שואה 06

 הפעילויות יתקיימו במהלך 
 .חג החנוכה

 ההשתתפות בפעילות 
 .ללא תשלום

 .ציבור ניצולי השואה מוזמן
 תיאום מראש

 באר שבע
 בית אבות

 "עירוני באר שבע" 

טקס הדלקת  - /6026/26-ב
  .מסיבת חנוכה+ ה יחנוכי

מסיבת זומבה   - /626/26/-ב
והפעלת דיירים באמצעות 

 .מוזיקה וריקודים
נערי ישיבת בני  - /026/26/-ב

עקיבא מוזמנים לשמח את 
 וקתבתוכנית חל, הדיירים

שירה ושמחה  ,סופגניות ומתנות
 .עד לב השמיים

מתארח הרב של  - /6126/26
ישיבת בני עקיבא יחד עם 

חלוקת  :בתוכנית .החניכים
, סופגניות וברכות חג שמח

 .שירה וריקודי חסידים

 ס"עו -רינה בר לב
80-3606788 
80-3606748 

 comrinab74@gmail.  

 ניצולי שואה  66
 לכל פעילות

הפעילויות יתקיימו בין השעות 
למעט הפעילות  60-61

אשר  /6./61.6בתאריך 
 תתקיים בין השעות

 .בבוקר 66./60.66-6 
 ההשתתפות בפעילויות 

 .ללא תשלום
 .ציבור ניצולי השואה מוזמן

 תיאום מראש

mailto:agouda@013.net
mailto:rinab74@gmail.com
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 שם הישוב
 המארחתוהמסגרת 

 הערות מספר המתארחים איש קשר אופי הפעילות

 באר שבע 
 "בית יונה"דיור מוגן 

 מסיבת חנוכה בהשתתפות
 מקהלת הבית והזמר יוסי לב

 שרה פרידמן
874-7409064 

a@beityona.co.il-Hana 
 ניצולי שואה 6/

מסיבת חנוכה תתקיים 
  /6026/26בתאריך 

 61:61בשעה 
 ההשתתפות במסיבה 

 .ללא תשלום
 .ציבור ניצולי שואה מוזמן

 תיאום מראש

 באר שבע
 "פאני קפלן"ס "מתנ

 "גיל הזהב"מועדון 

: אומן אורח. מסיבת חנוכה
 .שירה ופיוט -יהודית מנצור

 .סיפורי גבורה - אלון שחקן

 דבורה דוד
80-3696866 

fannykaplan@kivunim7.co.il 
 ניצולי שואה 6/

 המסיבה תתקיים במהלך 
 .ת הבוקרחג החנוכה בשעו

 ההשתתפות בפעילות 
 .ללא תשלום

 .ציבור ניצולי השואה מוזמן
 תיאום מראש

 
 באר שבע

לזקן מרכז יום 
 "השלום"

מסיבת חנוכה אשר תכלול 
הופעה של זמרת וארוחת 

  .צהריים חגיגית

 צילי אבטליון
 עובדת סוציאלית
80-3489669 

tav.org.iltzilia@ma 
 

 ניצולי שואה 1

חנוכה תתקיים מסיבת 
 .בשעות הבוקר /61.6ב

 ההשתתפות במסיבה 
 .ללא תשלום

עלות ההשתתפות בארוחת 
 .₪ 1/הצהריים 

 .ציבור ניצולי השואה מוזמן
  תיאום מראש

 

mailto:Hana-a@beityona.co.il
mailto:fannykaplan@kivunim7.co.il
mailto:tzilia@matav.org.il


 

 מחוז ירושלים והסביבה -אירוח ניצולי שואה בחג החנוכה  

62 
 

 

 

 שם הישוב
 המארחתוהמסגרת 

 הערות מספר המתארחים איש קשר אופי הפעילות

 אשקלון
 בית אבות

 "בית הלפרין"

בית הלפרין מזמין את ציבור 
ניצולי השואה לטכסי הדלקת 

מסיבות חנוכה , נרות
ופעילויות נוספות אשר 

 יתקיימו במהלך חג החנוכה

 רבקה
80-5976976 
80-5976976 

rivkamirla@gmail.com 

 ניצולי שואה 01

 ההשתתפות בפעיליות
 .ללא תשלום

 .ציבור ניצולי השואה מוזמן
 תיאום מראש

 ירושלים
 "בית רחל"מועדון 

 00.11בשעה  - 01.01.01-ב
הרצאה בנושא התפתחות 

 החנוכיות בהסטוריה 
 מפי הארכיאולוגית 

 .מלכה הרשקוביץ
 

נר ראשון של   - 01.01.01-ב
  - 03:1בשעה  , חנוכה

 מסיבת חנוכה בהובלת 
 .ד"בית חב

 סימה שחר
868-6665555 

beitrachel@ky.matnasim.
co.il 

 ניצולי שואה 01

 ההשתתפות בפעיליות 
 .ללא תשלום

 .ציבור ניצולי השואה מוזמן
 תיאום מראש

 ירושלים 
 בית אבות 

 "נווה עמית"

בית אבות נווה עמית מזמין 
את ציבור ניצולי השואה 

לטכס הדלקת נרות חנוכה 
 .במהלך ימי החג

 ציפי בן מלך 
85-6076655 

zippi.benmelech@gmail. 
 com 

 ניצולי שואה 5

טכס הדלקת הנרות יתקיים 
למעט  01311מידי יום בשעה 

יתקיים ערב הראשון בו ב
 .11311בשעה  הטכס

 ציבור ניצולי השואה מוזמן
 תיאום מראש

 

mailto:rivkamirla@gmail.com
mailto:beitrachel@ky.matnasim.co.il
mailto:beitrachel@ky.matnasim.co.il
mailto:zippi.benmelech@gmail.%0Bcom
mailto:zippi.benmelech@gmail.%0Bcom
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 שם הישוב
 המארחתוהמסגרת 

 הערות מספר המתארחים איש קשר אופי הפעילות

 גבעתיים
ראה בבית החלמה וה

 "שלווה"
 סמוך )

 (לקניון גבעתיים

 -נר ראשון  /6126/26 -ב
בשעות הבוקר מסיבת חנוכה 

 .עם גן ברוש גבעתיים

 -נר שלישי   /6126/26 -ב
מסיבת חנוכה  61:61שעה ב

 .טרניםועם להקת הו

 -נר שלישי  /6126/26 -ב
ניגונים לחנוכה  66:11שעה ב

עם ראש העיר מר רן קוניק 
 .המנגן על אקורדיון

 –נר שישי  /6./6.6/ -ב
מופע לחנוכה  61.61בשעה 

 .והדלקת נרות

 -נר שביעי   /26/26// -ב
בשעות הבוקר מסיבת חנוכה 

 .עם ויזה כאל

 ליאור רכז תרבות
30-5465155 

shalva36@bezeqint.net 
 ללא הגבלה

 ההשתתפות בפעילויות
 .ללא תשלום

 .ציבור ניצולי השואה מוזמן
 תיאום מראש

 גני תקוה
 "ביתינו"מועדון 

הדלקת נרות  /6./61.6 -ב
ד ביחד עם "י רב חב"חנוכה ע

שירה וריקודים של בנות 
 ".בית רבקה"בנות  ,ד"חב

תערך הדלקת  /6./6.// -ב
 .נרות בליווי אמן 

 מירה אהרון מנהלת המועדון
3554550553 

miraah@walla.com 

 ניצולי שואה 1/
 

 ההשתתפות בפעילויות
 .ללא תשלום

ניצולי שואה מוזמנים רק 
 .תושבי גני תקווה
 תיאום מראש

mailto:shalva36@bezeqint.net
mailto:miraah@walla.com
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 שם הישוב
 המארחתוהמסגרת 

 הערות מספר המתארחים איש קשר אופי הפעילות

 הרצליה
 "הרצליה"בית אבות 

טלי  -נר ראשון /6126/26-ב
צוות דואט שירי חנוכה  -ואבי 

חזנות והסברים על + 
 .מנהגים ומסורת

חיים  -נר שני  /6126/26-ב
הרצאה בנושא  -נתנאל

חנוכה על מלחמת האור 
 .והחושך

 –ישי נר חמ  /126/26/-ב
 .שירי חנוכה מופע -כפיר עוז

 –נר שביעי  -/26/26//-ב
הרצאה בנושא  –שפיגל ציפי 

 .םאור ואורי

 נועה מזור
30-0533605 

Avot_h@netvision.net.il 
 ניצולי שואה 61

הפעילויות יתקיימו בחדרי 
 האוכל והתרבות

 61:11 –61:11בין השעות 
 בתאריכים המצויינים

 תתקיים הדלקת נרות חנוכה
 לאחר ההרצאות והמופעים

 .בחדר האוכל
 השתתפות בפעילויותה

 .ללא תשלום
 .ציבור ניצולי השואה מוזמן

 תיאום מראש

 רעננה
 "בית רעננה"אחוזת 

 הדלקת נרות ומופע

אורלי שנהר מנהלת ' הגב
 מחלקת תרבות
30-4445315 

bayit.co.il-orly@ahuzat 

 ניצולי שואה /

אחד  הפעילות תתקיים בכל
 .61.11מימי החנוכה בשעה 

 ההשתתפות בפעילויות 
 .ללא תשלום

 .ציבור ניצולי השואה מוזמן
 תיאום מראש

 תל אביב
 - מועדון אביבים

 קשת

מסיבת חנוכה עם אורי 
תזמורת של איש  - גולדמן
, ערב של  סיפורים .אחד

 .צלילים ושירים

נעה איתיאל מנהלת מועדון 
 קשת-אביבים

30-1535333 
 65.33 משעה

Noa1@ 
keshetAguda.org.il 

 ניצולי שואה 1/

 יוםמסיבת חנוכה תתקיים ב
 .61:11בשעה /6126, רביעי

 ת ההשתתפות בפעילו
 ..ללא תשלום

 .ציבור ניצולי השואה מוזמן
 תיאום מראש

 

mailto:Avot_h@netvision.net.il
mailto:orly@ahuzat-bayit.co.il
mailto:Noa1@keshetAguda.org.il
mailto:Noa1@keshetAguda.org.il
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 שם הישוב
 המארחתוהמסגרת 

 הערות מספר המתארחים איש קשר אופי הפעילות

 זבולון
 קיבוץ אושא

 "דורון"בית הורים 

 מסיבת חנוכה
מנגן , ריקודים, מוזיקה -בתוכנית

 .מצגת וכיבוד קל, בליווי שירים
 

 נירה מנדל
250-8067223 

@gmail.combetdoron1956 
 

 ניצולי שואה 5

 .מסיבת חנוכה תתקיים
  81.81בתאריך 
 83:61בשעה 

 פעילות ההשתתפות ב
 .ללא תשלום

 .ציבור ניצולי השואה מוזמן
 תיאום מראש

 מטה אשר
 מושב רגבה

בית אבות ודיור מוגן 
 "בית נועם"

 נשף חנוכה
 ,הצגה, ברכות: בתוכנית

 .ריקודים וארוחת ערב ,מוזיקה

 שושןדינה בן 
26-9509320 

Dbenshosh1@gmail.com 
 ניצולי שואה 5

שף חנוכה יתקיים במהלך נ
 .חג החנוכה
  פעילותההשתתפות ב

 .ללא תשלום
 .ציבור ניצולי השואה מוזמן

 תיאום מראש

 זכרון יעקב
 בית אבות 

  "בית במושבה"
 (בית שחם)

. ר ראשוןהדלקת נ 81281-ב
 .שירי חנוכה והרצאה על חנוכה

 , הדלקת נר שני 81281-ב
 .הכנת לביבות

, הדלקת נר שלישי 81281-ב
 הכנת סופגניות וחידון חנוכה

http://haimalperin.wix.com/bai
bamoshava#!untitled/c1ng0-t 

 

 ם אלפריןיחי
26-2892953 
255-2299796 

haim.alperin@gmail.com 

 ניצולי שואה 11

שלושת האירועים יתקיימו 
בכל אחד  81:61בשעה 

 .מהתאריכים
 ההשתתפות בפעילויות 

 ללא תשלום
 .ציבור ניצולי השואה מוזמן

 תיאום מראש

 צפת
 בית אבות 

 "נוף צפת"
 מסיבת חנוכה

 לבנה חביב
26-2996666 
252-8982279 

michal8855@walla.com 

 ללא הגבלה

ביום  תתקיים מסיבת חנוכה
בכסלו  ד"כ 83.81שלישי 
בקפיטריה  83:61בשעה 

 .בבית האבות
 .ציבור ניצולי השואה מוזמן

 תיאום מראש

mailto:betdoron1956@gmail.com
mailto:Dbenshosh1@gmail.com
http://haimalperin.wix.com/bait-bamoshava#!untitled/c1ng0
http://haimalperin.wix.com/bait-bamoshava#!untitled/c1ng0
mailto:haim.alperin@gmail.com
mailto:michal8855@walla.com
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 שם הישוב
 המארחתוהמסגרת 

 הערות מספר המתארחים איש קשר אופי הפעילות

 שלומי
 אבות בית 

 "נוף שלומי"

מסיבת חנוכה כולל הדלקת 
 נרות שירה וריקודים

 ס'עו –גלי סלע 
26-9225220 

 ,252-8982292. 
 galisela77@gmail.com  

 ללא הגבלה

מסיבת חנוכה תתקיים 
 .במהלך החג

 ההשתתפות במסיבה 
 ללא תשלום

 .זמןציבור ניצולי השואה מו
 תיאום מראש

 

mailto:galisela77@gmail.com
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 שם הישוב

 גוףשם ה
 ואתר אינטרנט

 הערות איש קשר אופי הפעילות

 "אילת עירי"מוזיאון  אילת

 
ארכיון המוזיאון מציג את ה

כולל , ההסטורי של העיר אילת
, אום רשרש, תולדות אילת
מפות , גבולות, מבצע עובדה

 .והסכמי השלום
 

 גלעד שטרן
80-4568436 

 
museum@ 
eilat.muni.il 

 : עלות כניסה כולל הדרכה
 .ליחיד בקבוצה₪  5

 .כניסה חופשית לגלריית אומני אילת
 

 תיאום מראש

 בני שמעון
 "חצרים"קיבוץ 

 מוזיאון חיל האויר
 

 www.iaf.org.il 

 
במוזיאון רחבת מטוסים 

תיקים לצד ומטוסים ו, מרכזית
כלי טיס  051-כ, מתקדמים

פ "שונים מסודרים כרונולוגית ע
" מסרשמידט"לך בה: תקופות

של מלחמת " ספיטפייר"וה
, "לביא"העצמאות ועד ה

 .של ימינו F 15"וה" קוברה"ה
במטוס  - 717מטוס בואינג 

מוקרן סרט על התפתחות 
 .חיל האווירומורשת 

 

 דניאל
 :להזמנות

08-9907346 
08-9906888 
80-5584033 

 
Iaf.muse@ 

 gmail.com 

 .ליחיד בקבוצה₪  01: עלות כניסה
 שהקבוצה מגיעה  יש לציין

 .במסגרת מבצע אור בלב
 ח המוזיאון קפיטריה וחנות מזכרותבשט

 
 

 תיאום מראש

mailto:museum@eilat.muni.il
mailto:museum@eilat.muni.il
http://www.iaf.org.il/
mailto:Iaf.muse@%0Bgmail.com
mailto:Iaf.muse@%0Bgmail.com
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 יואב
 קיבוץ נגבה

 נגבה הפתוח המוזיאון
www.negbamuseum.blogspot

.co.il 

הדרכה במוזיאון נושא ה
  – נגבהב הפתוח

 גבורת המכבים "
 "וגבורת הנגבאים

ליד מגדל  - המפגש
אתרים . המים המנוקב

גבעת תום  - נוספים
גבעת ", עיבדיס, ותומר

, של פון וייזל" התותחים
 (.מבחוץ)מצודת יואב 

 מינדל מאיר
050-5550555 

meir_mindel2@walla.com 

 .ליחיד בקבוצה₪  7: הדרכהכניסה כולל 
 .יםעד שעתי –משך הסיור

 
 תיאום מראש

 ירושלים
 מוזיאון חצר הישוב הישן 

 ש יצחק קפלן"ע
http://oymuseum.datinet.co.il 

סיור חנוכיות במוזיאון 
 ."מעוז צור"

סיור חנוכיות בעקבות 
הווי החיים ברובע 

, היהודי בימי החג
מאפייני החג בקרב 

 ,העדות השונות
חנוכיה מקופסת 

גבורת לוחמי , סיגריות
הרובע ופשקוילים 
המעידים על קנאי 

ירושלים בימים ההם 
 .בזמן הזה

 צברי-אורה פיקל
20-6036726 
250-0220034 

o-museum 
@015.net.il 

 
 

 .ליחיד בקבוצה₪  01 :כניסה כולל הדרכה
 .כשעה: ןמשך הביקור במוזיאו

 .ניתן לשלב הדלקת נרות
 .ניתן לקיים סיור סבים ונכדים

 . ז.נא לדאוג להעברת רשימה שמית עם ת
 .של המבקרים לפני הביקור

 אום מראשית

http://www.negbamuseum.blogspot.co.il/
http://www.negbamuseum.blogspot.co.il/
mailto:meir_mindel2@walla.com
http://oymuseum.datinet.co.il/
mailto:museum-o@015.net.il
mailto:museum-o@015.net.il
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 מוזיאון יהדות איטליה ירושלים

 
תערוכת מנורות חנוכה 

כוללת ה ,ותמפואר
, חנוכיית ארמון איטלקי

חנוכייה מעוטרת ספסל 
ייה ופנסי רחוב וחנוכ
 .מכובעו של חייל

 

 אושרת
20-6002622 

oshrat.hevraitalia@gmail.
com 

 :עלויות 
 01-בן משפחה ב/נכד+ כניסה לאזרח ותיק 

 081ת של סיורי חנוכיות בעלו .ח בלבד"ש
 .(איש 53עד )ח לקבוצה "ש

 שתיאום מרא

 מרכז הרצל ירושלים

 
סיור מודרך במוזיאון 

סיורים כלליים הרצל ו
בהר הרצל הכוללים את 

גדולי , קבר הרצל
האומה ומשפחתו של 

ראשי , בוטינסקי'ז, הרצל
ממשלה ולפעמים גם 

 .נצר אחרון
 

20-6702525 
 2שלוחה  

museum@wzo.org.il 

מיצג + ה כניסה למוזיאון הרצל  כולל הדרכ
  .ליחיד בקבוצה₪  01 :קולי-אור

ניתן לערוך סיורים בהר הרצל בהדרכה 
 ₪  031בעלות של  מקומית

 .איש 01-51לקבוצה של 
 תיאום מראש

 ירושלים
 "מרתף השואה"מוזיאון 

 
www.martefhashoah.org  

 
האתר הראשון בנושא 

ם אחרי השואה שהוק
במוזיאון  .השואה
עפרם של  :קיימים

 .הנספים בשואה
בית קברות סמלי הכולל 

 .קהילות 0311
 

 אלי מרנשטיין
20-6325225 

em@ 
martefhashoah.org 

 .ללא תשלום –כניסה כולל הדרכה 
במקום קיימת חנוכייה מתקופת השואה 

 .דמההעשויה מתפוחי א
 תיאום מראש

 

mailto:oshrat.hevraitalia@gmail.com
mailto:oshrat.hevraitalia@gmail.com
mailto:museum@wzo.org.il
http://www.martefhashoah.org/
mailto:em@martefhashoah.org
mailto:em@martefhashoah.org
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 ירושלים
 
 
 
 
 
 

 
 מוזיאון מכון המקדש

 
 www.temple.org.il 

 
 
 
 

 
 :בתערוכה מוצגים

כלי מקדש משוחזרים  
, י המקורות וההלכה"עפ

כסף , עשויים מזהב
 . ונחושת

בגדי כהן הדיוט ובגדי 
כל זאת בגודל  ,כהן גדול

 .המקורי
ת הזהב של המכון מנור

מוצגת במדרגות 
המורידות לכותל והיא 
עשויה מזהב במשקל 

 .ג כנדרש בהלכה"ק 35
 

606050502- 

 1שלוחה 

 

 office@temple.org.il 

 

 

 

 :כניסהת יועלו
ליחיד  ₪ 03 -משתתפים  01לקבוצה מעל 

 .בקבוצה
 ליחיד₪  01 –ם משתתפי 01לקבוצה פחות מ

 (מוזיאוןמדרגות בכניסה ל 3קיימות )
 תיאום מראש

 
 

 

http://www.temple.org.il/
mailto:office@temple.org.il
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 אור יהודה
 מרכז מורשת יהדות בבל

www.babylonjewry.org.il 

סרט וסיור מודרך בחלקו 
ההיסטורי והאתנוגראפי 

, אוןישל המוז
 שחזורים  הכולל

 ברובע סמטה של
 כנסת בית, היהודי

 יהודי בית פנים, עתיק
 .ומעברה

 איילת שמש
 ,מנהלת מחלקת חינוך
 הדרכה ויחסי ציבור

 5שלוחה   35-355933599
 

guidance@ 
babylonjewry.org.il 

 ח לקבוצה"ש 052 - כניסה כולל הדרכה
 איש 02עד 

 .₪ 02: דרכההמחיר למבקר בודד ללא ה
 

 תיאום מראש
 
 

 אריאל
 
 
 
 

מוזיאון בית זיכרון לשואה 
 ולגבורה

 
www.go.ariel.muni.il/ 

memorial 
 

פריטים אוטנטיים 
 ,מתקופת השואה

בגדי פסים  :כגון
גלויות , ממחנות ריכוז

ל יהודים שנשלחו ש
 ,לגטאות ומהגטאות

יהודים  של לאמסמכים 
 .וסרטים יהודיים

 אירנה וודיסלבסקי
35-9313633 

 
 
 
 
 

 .כניסה כולל הדרכה ללא תשלום
 תיאום מראש

 
 
 
 
 

http://www.babylonjewry.org.il/
mailto:guidance@babylonjewry.org.il
mailto:guidance@babylonjewry.org.il
http://www.go.ariel.muni.il/%0bmemorial
http://www.go.ariel.muni.il/%0bmemorial
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 בת ים

 חווידע טבע בת יםמוזיאון 
 

https://www.facebook.com/
havayedateva.batyam 

 
ום הפנינג למשפחות י

הפעילות . בחנוכה
תכלול שעת סיפור 
, ומעבדה בנושאי החג

יצירה של סביבון יוצא 
מופע מפתיע , דופן

במיוחד והדרכות 
בתערוכות הייחודיות 

 .שלנו
תינתן הנחה מיוחדת 

מבצע  למגיעים דרך 
 ".אור בלב"

 

 עדי' גב
 רכזת הדרכה

מספר )מומלץ להרשם מראש 
 פוןבטל( הכרטיסים מוגבל

35-3359355 
 

havayeda.batyam@gmail
.com 

 .0020020200' הפעילות תתקיים רק ביום א
 .₪ 02ה 2עלות כרטיס ילד

 .ללא תשלום - סבתא מלווים2סבא
 .כסאות גלגלים2לנכים במקום אין נגישות

 תאום מראש
 
 

 חבל יבנה
 מושב בני דרום

 ן זיתשמ
 בני דרום

 
www.kad.co.il 

 
סיור בבית הבד 

המשוחזר ובבית הבד 
 .המודרני

הרצאה על תכונות שמן 
 .הזית

סרטון על הפקת שמן 
 .הזית בבני דרום

טעימות ממגוון שמני 
הזית ומוצרי הגורמה 

 .שלנו
 

 יאיר קבון
35-5363355 
333-5161111 

 
zait@kad.co.il 

 
 
 

 .טעימות ללא תשלום+ ה כולל הדרכה כניס
 .חצימשך הסיור כשעה ו

₪  02ניתן להזמין מראש קפה ומאפה בעלות של 
 .מאפים לאדם 0הכולל 

 תיאום מראש
 
 
 

https://www.facebook.com/havayedateva.batyam
https://www.facebook.com/havayedateva.batyam
mailto:havayeda.batyam@gmail.com
mailto:havayeda.batyam@gmail.com
http://www.kad.co.il/
mailto:zait@kad.co.il
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 חבל יבנה
 מושב ניר גלים

בכניסה )
הצפונית של 

 (אשדוד

עדות בית ה –" יד לעד"מוזיאון 
למורשת הציונות הדתית 

 והשואה
haedut.org.il-www.beit 

 
סיור מודרך במוזיאון 

וצפייה במיצג ותערוכת 
מיצג  –" בית הזכוכית"

אינטראקטיבי חדש 
המספר את סיפור 
ההצלה הייחודי של 

יהודי בודפשט בשלהי 
 .המלחמה

 

 גליה לוינוביץ
35-5315531 

 (3שלוחה )
 
haedut.org.il-galia@beit 

 .ליחיד בקבוצה₪  05 :כניסה כולל הדרכה
כריך 2ניתן להזמין מראש ארוחת צהריים בשרית

 .(בתשלום נפרד)
 תיאום מראש

 חולון
המוזיאון לתולדות חולון 

 וחוסמסה

 
, הסיור במוזיאון חוסמס

במיצגי הגן המקיף את 
המוזיאון ושמיעת 

סיפוריהם של מתאמני 
מלווי , "הגנה"ה

האתתים , השיירות
 .ודייירי הבית

 

35-3333533 
mus@holonet.org.il-Edu 

 

 הקבוציחיד בל₪  02 :עלות כניסה כולל הדרכה
 .מבקרים ומעלה 02 תב

 תיאום מראש

 לוד

 ישראל עדות למורשת מוזיאון
 – הברמן ומכון
 עברית ספרות למחקרי

www.museum.dpages.co.il 

 
המוזיאון מציג את 

התרבות והאומנות של 
עדות ישראל ובמיוחד 

, יהדות צפון אפריקה
אתיופיה ויהדות , הודו

 .אירופה
 

 צבי מלאכיר "ד
335-5515535 
zmalachi@ 

post.tau.ac.il 

 .בקבוצה ליחיד 10₪ : הדרכה כולל כניסה עלות
 מראש תיאום

http://www.beit-haedut.org.il/
mailto:galia@beit-haedut.org.il
mailto:Edu-mus@holonet.org.il
http://www.museum.dpages.co.il/
mailto:zmalachi@post.tau.ac.il
mailto:zmalachi@post.tau.ac.il


 

 זמחוז תל אביב והמרכ -ים ובתי בד מוזיאונ 

63 
 

 

 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 נתניה

 –מוזיאון העיר נתניה 
 המרכז לתולדות העיר

 
lculture.co.i-www.netanya 

 .מעשה בחנוכייה
און נספר יבסיור במוז

ונציג  חנוכיות שיש 
מאחוריהן סיפור 

 .ומורשת
 

 :סיור לחנוכה
   .מאפלה לאור גדול

סיור מיוחד עם נס 
 .מיוחד

 
סיור אל מתחם ההנצחה 

 ,הייחודי בחופי נתניה
המתאר את המסע 

שואה הישראלי מ-היהודי
 .ונס מיוחד הלתקומ

 מנהלת -חווה אפל 
 שכרשירה יש

395553333 
museum.netanya@gmail.

com 
 
 
 
 
 
 

 ליחיד₪  02 :כניסה כולל הדרכה
 .איש 02בקבוצה עד 

בית מבנה שהוקם כ ניתן עוד לשמוע במוזיאון על
 .מלאכה לאריגה לנערות עיוורות
 נספר על הנשים ועל המפעל 

 .ריםשהביא אור לנשים וגב
 ,"הזהב של אימא"סיור בתערוכה  - נוצץ ומאיר

המתארת את חבלי הקליטה של יוצאות לוב 
   52-שהגיעו לנתניה בשנות ה

 .עיני הבנותבכפי שהוא משתקף 
 

 תיאום מראש
 
 

http://www.netanya-culture.co.il/
mailto:museum.netanya@gmail.com
mailto:museum.netanya@gmail.com
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 תל אביב
 
 
 
 
 
 
 

 מוזיאון בית בן גוריון
 
house.org-www.bg 
 
 
 
 
 

 בן גוריון בתל אביב בית
הינו ביתו של דוד בן 

 ראש הממשלה, וריוןג
 ושר הביטחון הראשון

אותו , למדינת ישראל
 .וריש בצוואתו למדינהה

, הביקור בבית בן גוריון
מקום בו נעשתה 

מאפשר , היסטוריה
, אמיתית" נגיעה"

מוחשית ואישית 
באירועים המכוננים 

 ,בתולדות מדינת ישראל
י כמו גם מפגש בלת

אמצעי עם דמותו ואורח 
 .חייו של דוד בן גוריון

 מרדכיבן עדי 
35-3336363 

bghouse@bezeqint.net 
 
 
 
 
 
 

 .ללא תשלום - כניסה כולל הדרכה
 

 תיאום מראש
 
 
 
 
 

http://www.bg-house.org/
mailto:%20bghouse@bezeqint.net
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 תל אביב
 מוזיאון נחום גוטמן לאמנות

www.gutmanmuseum.co.il 

 
סיור מודרך . א

 ,במוזיאוןלמבוגרים 
בעקבות מוטיב האור 
והחושך בעבודותיהם 

של נחום גוטמן ואמנים 
נגלה כיצד . נוספים

מוטיבים אלו מאירים 
באור חדש את יצירות 

משך  .האמנות המוכרות
 .דקות 05-02הסיור 

 - נפלאות במוזיאון .ב
ג החנוכה סיור לרגל ח

. בעולם מופלא ואגדי
פעילות לסבים ולסבתות 

לחג  - לנכדים ולנכדות
את הסיור  .החנוכה

נסיים בתערוכה 
 תהאינטראקטיבי

: החדשה לילדים
בענק , מעשה בגמד"

 ". ובנסיכה
 .דקות 02משך הסיור 
 

מחלקת חינוך , פנינה רזי
 35-3635551: טלפון. והדרכה

nahum@gutmanmuseum
.co.il 

בעקבות מוטיב "סיור מודרך למבוגרים  עלות
 . ליחיד בקבוצה₪  0: "האור והחושך

 .משתתפים ומעלה 02 -החל מ
 

ח 'ש 0: "נפלאות במוזיאון"סיור מודרך  עלות
 02 -החל מ ,לסבים ולסבתות, ליחיד בקבוצה

 .ללא תשלוםלילדים הכניסה . משתתפים ומעלה
 

 .ומעלה 5הפעילות מתאימה לילדים מגיל 
 

 .ז.שמית ות היש להמציא מראש לכל סיור רשימ
 

כניסה  :(שנה בארץ 02עד )קבוצות עולים חדשים 
 . כולל הדרכה ללא תשלום

 .משתתפים ומעלה 02-החל מ
 

 תיאום מראש

 

http://www.gutmanmuseum.co.il/
mailto:nahum@gutmanmuseum.co.il
mailto:nahum@gutmanmuseum.co.il
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 בנימינה

 מוזיאון שוני
www.kkl.org.il/forestsearc
h/jabotinsky_shuni_park.

aspx 

הביקור כולל חיזיון אור קולי 
יור בתיאטרון ל וס"אודות האצ

 .הרומי במקום

 שמחון איציקמר 
40-0379834 
450-7334388 

itziksim@yahoo.com 

 .ליחיד בקבוצה₪  5 - כניסה כולל הדרכה
 

 אום מראשית

 גבעת עדה
 "עץ השדה"

www.tzofit.co.il 

 
בחוות עץ השדה  סיור

המתמחה בגידול כרמי זית 
ובייצור שמן זית איכותי 

 .ומוצרי זית מייוחדים נוספים
 

 איתי טפרברג
454-3808073 
40-0077340 

hasade.com-office@ets 

 .ללא תשלום - כניסה והדרכה כולל שתיה חמה
 ".עץ השדה"הנחה בקניית מוצרי  01%

 
 תיאום מראש

 חיפה

 המוזיאון הימי הלאומי
 (מוזיאוני עיריית חיפה)

 
www.hms.org.il 

 
המוזיאון מציג תערוכות 

מרהיבות של ספנות 
ביניהן , בתקופות שונות

ממצאים ותערוכת הפיראטים 
נדירים ששרדו מהעת 

ארכיאולוגיה תת , העתיקה
מטבעות , יתימ

מיתולוגיה , יווניים־רומיים
 .ימית ועוד

 

 :אום ביקוריםית
40-9335900 

 
director@hms.org.il 

. 
 .קבוצהיחיד בל₪  05 -הדרכה  כניסה כולל

 .איש לקבוצה 05: מינימום - גודל קבוצה
 .איש לקבוצה 31: מקסימום

 
 .שעה וחצימשך ההדרכה עד 

 
 תיאום מראש

http://www.kkl.org.il/forestsearch/jabotinsky_shuni_park.aspx
http://www.kkl.org.il/forestsearch/jabotinsky_shuni_park.aspx
http://www.kkl.org.il/forestsearch/jabotinsky_shuni_park.aspx
mailto:itziksim@yahoo.com
http://www.tzofit.co.il/
mailto:office@ets-hasade.com
http://www.hms.org.il/
mailto:director@hms.org.il
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 חיפה
 מוזיאון הכט

http://mushecht.haifa.ac.il 

 
מנר השמן "הדרכה בנושא 

במהלך  -" אל המנורה
נעקוב אחר  ההדרכה

השימוש בנרות השמן 
והתפתחותם מקערת החרס 

למנורת שבעת הקנים  ועד
 .שבסמל המדינה

 

 ערמון-עינת עמבר
40-7004347 
40-7004054 

eambar@univ.haifa.ac.il 

 .ללא תשלום - כניסה כולל הדרכה
 01:11-05:11ההדרכות ניתנות בין השעות 
 .איש 05לקבוצות המונות מעל 
 תיאום מראש

 חיפה

 מוזיאון העיר חיפה
 (מוזיאוני עיריית חיפה)

 
www.hms.org.il 

 
מוזיאון העיר שוכן במבנה 
. הטמפלרי הראשון במושבה
במוזיאון מוצגת תערוכת 
קבע העוסקת בהיסטוריה 

של חיפה מתקופות ומנקודות 
בנוסף מוצגות . מבט שונות

תערוכות מתחלפות 
: העוסקות בנושאים מגוונים

, ותלאומי-רב, זהות, עירוניות
 .ועוד
 

 :אום ביקוריםית
40-9335900 

 
director@hms.org.il 

 
 

. 
 .קבוצהיחיד בל₪  05 -הדרכה  כניסה כולל

איש  05: מינימום - גודל קבוצה
 .איש לקבוצה 31: מקסימום.לקבוצה

 
 .משך ההדרכה עד שעה וחצי

 תיאום מראש
 
 

http://mushecht.haifa.ac.il/
mailto:eambar@univ.haifa.ac.il
http://www.hms.org.il/
mailto:director@hms.org.il
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 חיפה

 הרמן שטרוקמוזיאון 
 (מוזיאוני עיריית חיפה)

 
www.hms.org.il 

 
שהוקם בבית אחד מוזיאון 

מני ההדפס החשובים מא
במוזיאון . בארץ ובגרמניה

ניתן להתרשם מהריהוט 
חפציו , המקורי של האמן

וממכונת ההדפס המקורית 
הקומה השנייה . ששוקמה

הדפס מציגה תערוכות 
ותחריט הכוללות הדגמה 

בנוסף  .בתיאום מראש
 מתקיימות בה סדנאות הדפס

 .לקהל הרחב
 

 :אום ביקוריםית
40-9335900 

 
director@hms.org.il 

 
 
 
 

 .קבוצהיחיד בל₪  05 -הדרכה  כניסה כולל
 .איש לקבוצה 05: מינימום -גודל קבוצה

 .איש לקבוצה 31: םמקסימו
 

 .משך ההדרכה עד שעה וחצי
 תיאום מראש

 
 

 חיפה

 מוזיאון חיפה לאומנות
 (מוזיאוני עיריית חיפה)

 
www.hms.org.il 

 
המוזיאון מתמקד בהצגת 
הדופק החי והפועם של 

, האמנות העכשווית
הישראלית והבינלאומית 

במוזיאון התערוכות . כאחד
הינן מתחלפות ומציגות 

 .אמנים ידועים
 

 :תאום ביקורים
40-9335900 

 
director@hms.org.il 

 
 
 

 .קבוצהיחיד בל₪  05 -הדרכה  כניסה כולל
 .איש לקבוצה 05: מינימום -גודל קבוצה

 .איש לקבוצה 31: מקסימום
 

 .חצימשך ההדרכה עד שעה ו
 תיאום מראש

http://www.hms.org.il/
mailto:director@hms.org.il
http://www.hms.org.il/
mailto:director@hms.org.il
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 חיפה

 מוזיאון טיקוטין לאומנות יפנית
 (מוזיאוני עיריית חיפה)

 
www.hms.org.il 

 
המוזיאון מציג תערוכות 

אמנות מסורתיות ועכשוויות 
המאפשרות להכיר את 
. התרבות והאמנות היפנית

המוזיאון בעל אוסף רחב של 
אומנות מסורתי חפצי אמנות ו

אשר רובם מאוספו של 
 .פליקס טיקוטין ומתרומות

 

 :אום ביקוריםית
40-9335900 

director@hms.org.il 
 
 
 

 .קבוצהיחיד בל₪  05 -הדרכה  כניסה כולל
 .איש לקבוצה 05: מינימום -גודל קבוצה

 .איש לקבוצה 31: מקסימום
 

 .משך ההדרכה עד שעה וחצי
 תיאום מראש

 חיפה

 מוזיאון מאנה כץ
 (מוזיאוני עיריית חיפה)

 
www.hms.org.il 

מוזיאון שהוקם בביתו של 
שהיה  ,האמן מאנה כץ

". אסכולת פריז"מחשובי 
המוזיאון עוסק בחיבור בין 

מציג , יהדות ואמנות
ות תחלפתערוכות מ

שמתמקדות באמנות 
מודרנית ומפגישות בין 

כץ -יצירותיו של מאנה
ליצירותיהם של אמנים 

 .אחרים
 

 :אום ביקוריםית
40-9335900 

director@hms.org.il 
 
 
 

 .קבוצהיחיד בל₪  05 -הדרכה כניסה כולל 
 .איש לקבוצה 05: מינימום -גודל קבוצה

 .איש לקבוצה 31: קסימוםמ
 

 .משך ההדרכה עד שעה וחצי
 תיאום מראש

http://www.hms.org.il/
mailto:director@hms.org.il
http://www.hms.org.il/
mailto:director@hms.org.il


 

 מחוז חיפה והצפון -מוזיאונים ובתי בד  

14 
 

 

 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 מטה אשר
 מושב רגבה

 מרכז הזית והשמן רגבה
www.oilcenter.co.il 

 
מרכז הזית והשמן ברגבה 
 מציג את עולם הזית הקדום

וחשיבותו בתולדות עם 
 .הדורותישראל לאורך כל 

בילוי יום כייף באטרקציה 
 .ערכית ארצישראלית

במקום הדרכה וסדנאות 
מהנות בטבע באווירה 

 למרגלות אמת קסומה
 .המים העותומנית

 .חוהמקום נגיש ונ
חצר , פארק בטבע: באתר

בתי בד  -ארכיאולוגית 
אולם לצפייה , להפעלה

 בסרטון
 .ועמדת מכירת מוצרי טבע

 

 סופיה לוי
454-9550053 

sophie_l@netvision.net.il 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – עלות כניסה כולל כל הפעילויות
 .ליחיד בקבוצה₪  5

 .שעות 5עד  ילותמשך הפע
 ארוחת צהריים בטבע, למעוניינים

 (לסועד ארוחה חמה₪  31)
 

גיה הפנינג חגיגת השמן נוסטל 00.30.30-ב*
 .מיועד לקבוצות גמלאים. של אומנות

 .כניסה חינם
 

 תיאום מראש

http://www.oilcenter.co.il/
mailto:sophie_l@netvision.net.il
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 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 מנשה
 עין שמר

 

 "חצר ראשונים"מוזיאון 
 

www.courtyard.co.il 

 הדרכה כולל הביקור
 וכן המוזיאון ובחצר במוזיאון

 .קצר אורקולי סרט
 מראשית בד בבית ביקור

 בדגש תהקודמ המאה
  של ההיסטוריה

 ,בארץ השמן הפקת
 ושיחזורו הצלתו סיפור

 .עבודה למצב והבאתו
 פעולתו בהדגמת נצפה

  שמן מנורת נדליק סיוםלו
 .עברו בימים כמו

 טובית שפירא מנהלת המוזיאון
40-0380308 

-Rishonim@ein
shemer.com 

 10כולל הדרכה לקבוצה עד עלות כניסה 
 .₪ 511: מבקרים

 .משך הסיור כשעתיים
  תרשימה שמית הכולל יש להגיש

 .שנת לידה של המבקרים+ ז "ת+ מלא  םש
 

 אום מראשית

 מנשה
מושב גן 
 השומרון

 
 
 
 
 

 "תבלין בגן"חוות 
 

www.tavlinbagan.co.il 
 
 
 
 
 

ת שמנים בימי החנוכה חוויי
ייסוב סביב ש, למבקרים

היכרות שמנים שונים מן 
תוך התכבדות  ,הטבע

בחליטת בריאות אורגנית 
כדורי "עם עוגיות  ,וטעימה

 .משמני העץ" הפתעה
נפיק שמן ארומתי טיפולי 

לאחר קטיף העלים ונחשף 
 ".ארומתרפיה"לעולם ה

" הסנפת"נכיר לעומק תוך 
 .שמנים שונים בהרחה

סגולות "ים סדנא בנושא נקי
ונסייר בחווה " השמן מהצומח

 .להיכרות מקרוב
 

 נאוה מאור כהנא
40-0384305 

450-
3839390

nava@tavlinbagan.co.il 
 
 
 

 .ליחיד בקבוצה₪  15 -ה כולל הדרכה כניס
 .משך הבילוי בחווה כשעה וחצי באווירת הפינינג

 
 תיאום מראש

 
 
 
 

http://www.courtyard.co.il/
mailto:Rishonim@ein-shemer.com
mailto:Rishonim@ein-shemer.com
http://www.tavlinbagan.co.il/
mailto:nava@tavlinbagan.co.il
mailto:nava@tavlinbagan.co.il


 

 מחוז חיפה והצפון -מוזיאונים ובתי בד  

14 
 

 

 שם הישוב
 גוףשם ה

 ואתר אינטרנט
 הערות איש קשר אופי הפעילות

 עכו
 "אוצרות בחומה"מוזיאון 

www.ozart.net 
 .תערוכת חנוכיות וסביבונים

 
 רידן סיסי

40-9933440 
 

ozarot@gmail.com 

 .ליחיד בקבוצה₪  01 - כניסה כולל הדרכה
 

 אום מראשית

 ןפקיעי
 בית בד פקיעין אלזיתון

 
www.olivs.com 

 
מרכז מבקרים למורשת 

 ,השמן זית כולל הסבר
 .הדרכה וטעימות
 , במקום בתי בד
 .פינת חי ודשא

 

 אמיר-אבו
40-9980355 
454-7007344 

a@zahav.net.il-amir 

 .ללא תשלום -טעימות + כניסה כולל הדרכה 
 .לנכים במקום קיימת חניכה ונגישות

 
 אום מראשית

 

http://www.ozart.net/
mailto:ozarot@gmail.com
http://www.olivs.com/
mailto:amir-a@zahav.net.il


 

מחוז באר שבע והדרום מקהלות גמלאים   

84 
 

 

 

 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 באר שבע
 "בית יונה"דיור מוגן 

 "בית יונה"מקהלת 
 ---

 שרה פרידמן
250-5089720 

a@beityona.co.il-Hana 

 י בניצוחה של "שירי א
 לידיה פישמן' הגב

איזור באר שבע 
 והסביבה

 ---
 עהכש

 
 המופע ללא תשלום

 ההסעה כרוכה בתשלום
 02 -חברי מקהלה ' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

 

 באר שבע
 יחידת קליטה עירונית

 "נבל"
 ---

 גורבץ נינה
2500992029 
27-9092299 

nina@kivunim7.co.il 

, עברית, שירים ביידיש
  שפות קלאסיות, רוסית

 בניצוחו של 
 מר לינצקי ולדימיר

 ברחבי הארץ 
 ---

 דקות 02-02

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 00.22-00.22שעות מועדפות  
 02 - חברי מקהלה' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

 

 באר שבע
 יחידת קליטה עירונית

 

 "קולנו"
 ---

 גורבץ נינה
2500992029 
27-9092299 

nina@kivunim7.co.il 

המקהילה  אקדמית 
שפות . רפרטואר קלאסי

בניצוחה . עברית, אנגלית
 פיוקוב ילנה'לז' של הגב

 ברחבי הארץ 
 ---

 דקות 02-02

 המופע ללא תשלום
 בתשלום יםכרוכ והניצוח ההסעה

 00.22-00.22שעות מועדפות  
  01 - החברי מקהל' מס

 
 רהנחוצה מערכת הגב

 

 באר שבע
 יחידת קליטה עירונית

 
 
 

 "רעות"
 ---

 גורבץ נינה
2500992029 
27-9092299 

nina@kivunim7.co.il 
 
 
 

, עברית, שירים ביידיש
 בניצוחה  .רוסית

 חנה ביק' של הגב
 

 ברחבי הארץ 
 ---

 דקות 02-02

 המופע ללא תשלום
 תשלוםבכה ההסעה כרו

 20.22-02.22שעות מועדפות  
  00 - חברי מקהלה' מס

 
 

 נחוצה מערכת הגברה

mailto:nina@kivunim7.co.il
mailto:nina@kivunim7.co.il
mailto:nina@kivunim7.co.il


 

מחוז באר שבע והדרום מקהלות גמלאים   

84 
 

 

 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 באר שבע
 יחידת קליטה עירונית

 

 "חיינו"
 ---

 גורבץ נינה
2500992029 
27-9092299 

nina@kivunim7.co.il 

, עברית, שירים ביידיש
בניצוחה של  ספרדית, רוסית

 יוליה טמנוגורוד' הגב

ברחבי העיר 
 באר שבע

 ---
 דקות 02-02

 
 המופע ללא תשלום

 בתשלום כרוכהההסעה 
 20.22-02.22שעות מועדפות  

 00 - חברי מקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה
 

 ערד
 ס ערד"מתנ

 
 
 

 מקהלת ערד
 ---

 ראובן בצרתימר 
250-2827722 

Bat2000@zahav.net.il 
 

 'שרון ניקוליץ' גב
27-9559592 

arad.org-katedra@matnas 
 

 שירים ממיטב הזמר העברי
 

קיימת פעילות : לידיעתכם
 רלוונטית לחנוכה

מ "ק 002רדיוס 
 מערד
 ---

 כשעה

 המופע ללא תשלום
  ה בתשלוםההסעה כרוכ

  00 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 ערד
 ס ערד"מתנ

 
 
 

  "צלילי זהב"מקהלת 
 ---

 סבטלנה גוטמן' גב
252-9029290 

 'שרון ניקוליץ' גב
27-9559592 

arad.org-katedra@matnas 
 

 שירי עם ברוסית ועברית
 
 

ז איזור המרכ
 וירושלים

 ---
 דקות 22

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום 

 00 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 

mailto:nina@kivunim7.co.il
mailto:Bat2000@zahav.net.il
mailto:katedra@matnas-arad.org
mailto:katedra@matnas-arad.org


 

מחוז ירושלים והסביבה מקהלות גמלאים   

05 
 

 

 

 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 אשדוד
לרווחת הזקן ' המח

 אשדודעיריית 
 מועדון הדס

 "מועדון הדס"מקהלת 
 ---

 איליה ברוומן מר 
700-4451465 

lirita@ashdod.muni.i 

 שירי ארץ ישראל
 שירה ברוסית
 שירה באידיש

 ברחבי הארץ
--- 

 גמיש

 המופע ללא תשלום
 כרוכה בתשלום ההסעה

 צ"האח: שעות מועדפות
 52 - חברי המקהלה' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

 אשדוד
לרווחת הזקן ' המח

  אשדודעיריית 
 מועדון יהלום

 "גיל הזהב"מקהלת 
---  

 יורי סנדלרמר 
747-4461445 

irita@ashdod.muni.il 

 שירי ארץ ישראל
 שירה ברוסית
 שירה באידיש

 ברחבי הארץ
--- 

 גמיש

 ללא תשלום המופע
 כרוכה בתשלום ההסעה

 צ"החא: שעות  מועדפות
 52 -חברי המקהלה  'מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

 אשדוד
לרווחת הזקן ' המח

  אשדודעיריית 
 םנימועדון וטר

 ולהקה עממית םוטרני תמקהל
 ---

 אנה טבגר' גב
745-4514150 

irita@ashdod.muni.il 

 שירי ארץ ישראל
 שירה ברוסית

 
 ברחבי הארץ

 ---
 גמיש

 

 ללא תשלום המופע
 כרוכה בתשלום ההסעה

 צ"האח: שעות מועדפות
 52 - חברי המקהלה' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

 אשדוד
לרווחת הזקן ' המח

  אשדודעיריית 
 בבית איתן

 "אל הדרך"מקהלת 
 ---

 משה שלכטמןמר 
745-6743353 

irita@ashdod.muni.il 

 שירי ארץ ישראל
 שירה במספר שפות

 ברחבי הארץ
--- 

 גמיש

 ללא תשלום המופע
 רוכה בתשלוםכ ההסעה

 צ"האח: שעות מועדפות
 52 - חברי המקהלה' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

 אשדוד
לרווחת הזקן ' המח

 אשדודעיריית 
  האגודה למען הזקן

 "מכללת הגמלאים"מקהלת 
 ---

 משה שלכטמןמר 
745-6743353 

irita@ashdod.muni.il 

 אלשירי ארץ ישר
 ברחבי הארץ

--- 
 גמיש

 ללא תשלום המופע
 כרוכה בתשלום ההסעה

 צ"האח: שעות מועדפות
 55 - חברי המקהלה' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

mailto:irita@ashdod.muni.il
mailto:irita@ashdod.muni.il
mailto:irita@ashdod.muni.il
mailto:irita@ashdod.muni.il
mailto:irita@ashdod.muni.il


 

מחוז ירושלים והסביבה מקהלות גמלאים   

05 
 

 

 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 ירושלים
 "בית וגן"בית הארחה 

 "צלילי הלדינו"מקהלת 
 ---

 'מר עקביא קונונוביץ
745-0511757 
73-4144131 

kononovich@bezeqint.net 
 

שירים בלדינו ושירים 
ישראלים בליווי פסנתר 

 בניצוחה של
 .פלורה וינוקורוב 'גב

 אזור ירושלים
 ---

 כשעה

 
 המופע ללא תשלום

 ההסעה בתוך ירושלים ללא תשלום
 בסביבות ירושלים כרוכה בתשלום

 .צ"אחה - שעות מועדפות
 52 –מספר חברי המקהלה 

 
 ת הגברהנחוצה מערכ

 ירושלים
 מינהל קהילתי רמות

 "נפש צעירה"מקהלת 
 ---

 לנה' גב
747-0457311 
73-4105545 

llenaber@gmail.com 

 מגוון שירים עשיר
 פלורה וינוקורוב 'גב בניצוח

 .ארץברחבי ה
 ---

 כשעה

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 02 - י המקהלהחבר' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 ירושלים
  מינהל קהילתי

 זאב-פסגת

 "לב צעיר"מקהלת 
 ---

 גלינה פריץ' גב
745-4510136 

Varda001@bezeqint.net 

, שירים מגוונים ברוסית
 .עברית ויידיש

 .בניצוחו של מר יצחק נירקין

 ברחבי הארץ
 ---

 כשעה

 ₪ 022 –עלות המופע 
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 02 –מספר חברי המקהלה 
 

 נחוצה מערכת הגברה

 ירושלים
  מינהל קהילתי

 זאב-פסגת

 "צעדי הזהב"ת המחול להק
 ---

 גלינה פריץ' גב
745-4510136 

Varda001@bezeqint.net 

 –ישי רקדניות מהגיל השל
 .מגוון ריקודים

 עם הכוריאוגרף 
 .מר גנדי קוריאנבסקי

 ברחבי הארץ
 ---

 כשעה וחצי

 ₪ 022 – עלות המופע
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 52 –מספר חברי הלהקה 
 

 נחוצה מערכת הגברה

 ירושלים
 ס שמואל הנביא"מתנ

 מרכז הגיל השלישי

 "צלילי זהב"מקהלת 
 ---

 חווה פנחס' גב
73-4513146 
743-6165501 

: שירים מגוונים בשפות
 .רוסית ואידיש, עברית

 בניצוחה של 
 .הגברת חווה פנחס

 .באזור ירושלים
 ---

 דקות 22

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 52 –מספר חברי מקהלה 
 

 נחוצה מערכת הגברה

mailto:kononovich@bezeqint.net
mailto:llenaber@gmail.com
mailto:Varda001@bezeqint.net
mailto:Varda001@bezeqint.net
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05 
 

 

 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 ירושלים
ז "פקהילתי תלמינהל 

 מתקיים בשלוחת 
 ארנונה הצעירה

 "הצעירה צלילי ארנונה"מקהלת 
 ---

 גיתית כהן' הגב
050-8216625 
73-4063100 

gmail.com_@gititco 

 שירים בשפת הלדינו
 בניצוחה של 

 פלורה וינוקורוב' הגב

 בירושלים
 ---

 דקות 52

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 05 –מספר חברי מקהלה 
 

 רהנחוצה מערכת הגב

 מטה בנימין
 פסגות

 ס בנימין"מתנ

 בנימיןמקהלת 
 ---

 בועז גנוטמר  
743-4444545 

makhelab@gmail.com 

חזנות בניצוחו שירה וקטעי 
 של מר יותם סגל

 ברחבי הארץ
--- 

 כשעה וחצי

 המופע ללא תשלום
 םההגברה וחזן ראשי כרוכים בתשלו, הניצוח

 שעות הערב שעות מועדפות
 02 - מספר חברי המקהלה

 
 נחוצה מערכת הגברה

 

 מעלה אדומים
מרכז עירוני  – יובלים

 .לאזרחים ותיקים

 זהב אדומים
 ---

 דניאלה מרקוביץ
73-4644401 

@walla.co.ilzadanielam 

, ידישא, שפות עברית
 בניצוחו של  ,נולדי, רוסית

 איסק נירקיןמר 

 ברחבי הארץ
 ---

 כשעה

 
 המופע ללא תשלום 

 ההסעה כרוכה בתשלום 
 52 - חברי המקהלה' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

 

 

mailto:gmail.com@_gititco
mailto:makhelab@gmail.com
mailto:zadanielam@walla.co.il
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35 
 

 

 

 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 אבן יהודה

 "מיתר"מקהלת 
--- 

 מנהל מוזיקלי –בועז קביליו מר 
250-0500022 

bkabilio@gmail.com 

 שירים ישראלים
 

 הארץ ברחבי
--- 

 שעהכ

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 41 - המקהלהחברי ' מס
 נחוצה מערכת הגברה

 בת ים
 השומר  - בית גיל הזהב

 עמיגור

 "לב ששר"
--- 

 תיארה אורדן' גב
252-2529020 

tyrao@amigour.co.il 

 ,עברית, שירים באידיש
 .רוסית ואנגלית

 המרכזתל אביב וזור אי
 ---

 שעה וחצי

 ללא תשלום המופע
 ההסעה כרוכה בתשלום

 41 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 גבעתיים
 מלאים אלוןמועדון ג

 "אלון"מקהלת 
--- 

 דליה הראל
2522204952 

daliaharel@gmail.com 

 שירים ישראליים
 אסיים בעבריתוקל

 גוש דן
 ---

 דקות 14

 המופע ללא תשלום
 בתשלום והניצוח כרוכיםההסעה 
 41 - חברי המקהלה' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

 גבעתיים
 אגף הרווחה 

 עיריית גבעתיים

 "וטרנים"מקהלת 
--- 

 אילנה בורשטיין
22-5200029 
22-5200222 

lanab@givatayim.muni.ili 

 בעיקר שירים ברוסית
 ומעט שירים בעברית

 בניצוחו של מר לייקין זינובי

 גבעתיים והסביבה
 ---

 בתיאום

 המופע ללא תשלום
 בתשלום כרוכה ההסעה

 54 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 הוד השרון
 עיריית הוד השרון

 מקהלת ניצולי שואה 
--- 

 הדס אפרתי' גב
29-225922262 

-HadasE@hod
hasharon.muni.il 

  רוסיתבעברית ושירים ב
 מרינה קורנבליט 'גבבניצוחה של 

 מ "ק 45 רדיוס
 הוד השרוןסביב 

 ---
 שעהכ

 ללא תשלום המופע
 בתשלום והניצוח כרוכיםההסעה 

 צ"יום ג אחה: שעות מועדפות
 44 - המקהלה ר חברימספ

 
 נחוצה מערכת הגברה

mailto:bkabilio@gmail.com
mailto:tyrao@amigour.co.il
mailto:daliaharel@gmail.com
mailto:ilanab@givatayim.muni.il
mailto:HadasE@hod-hasharon.muni.il
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 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 הוד השרון
 קהילה תומכת

 מקהלת קהילה תומכת
--- 

 דגנית ננטל' גב
252-2225222 

dganitnantel@gmail.com 

 בניצוחה  עבריתבשירים 
 מרינה קורנבליט' של גב

 מ "ק 05רדיוס 
 הוד השרוןסביב 

 ---
 חצי שעה

 ללא תשלום המופע
 בתשלום והניצוח כרוכיםההסעה 

 בוקר' יום א :שעות מועדפות
 55 - המקהלהחברי ' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

 הרצליה

 "וייחד"מקהלת 
--- 

 מנהל מוזיקלי –בועז קביליו מר 
250-0500022 

bkabilio@gmail.com 

 אליםשירים ישר
 

 הארץ ברחבי
--- 

 כשעה

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 54 - המקהלהחברי ' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 הרצליה
 בית הגמלאי

 הרצליה –מקהלת גימלאים 
--- 

 אורלי קורן' גב
29-9524252 

250-2222522 
Gimlaeim6@gmail.com 

 ראליםשירים יש
 פרידה ברקובסקי 'גבבניצוחה של 

 

 ברחבי הארץ
--- 

 דקות 14–כ

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 05 - המקהלהחברי ' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 חולון
 עמיגור -דיור גיל הזהב 

 שיר' מקהלת דר
--- 

 .נדיה פורסה' גב
250-2222555 

nadyaf@amigour.co.il 

 
 :מחרוזת שירים במגוון שפות

 , איטלקית ,רוסית, אידיש
 .עברית ועוד

 .שמעון שטיינברג בניצוחו של מר

 איזור המרכז
--- 

 כשעה

 . המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 45 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 חולון
 מרכז קהילתי לזרוס

 לזרוסמקהלת מרכז קהילתי 
www.holonet.org.il 

--- 
 רונה פלג' גב

 רכזת למידה
 
 425שלוחה   225222225

laz@holonet.org.il-lemida 

 ברחבי הארץ רפרטואר גדול ומגוון

 המופע ללא תשלום
 .וםההסעה כרוכה בתשל

 
 נחוצה מערכת הגברה

 

mailto:dganitnantel@gmail.com
mailto:bkabilio@gmail.com
mailto:Gimlaeim6@gmail.com
mailto:nadyaf@amigour.co.il
http://www.holonet.org.il./
mailto:lemida-laz@holonet.org.il
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 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 כפר סבא
 מועצת הנשים 

 בעיריית כפר סבא

 'מקהלת נשים אנסמבל קולאז
--- 

 250-5505220 –רזיה ' גב
danraz@013.net 

 252-2524202 -אתי' גב
raz_eti@walla.com 

 252-2224224 -בתיה' גב
moravck@gmail.com 

 רפרטואר מגוון 
 רונית כץ' גבבניצוחה של 

 איזור המרכז
--- 

 דקות 15-כ

 .המופע ללא תשלום
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 40 - המקהלה חברות' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 כפר סבא

 "שמיים"מקהלת 
--- 

 מנהל מוזיקלי – בועז קביליומר 
250-0500022 

bkabilio@gmail.com 

 שירים ישראלים
 

 הארץ ברחבי
--- 

 כשעה

 מופע ללא תשלוםה
 ההסעה כרוכה בתשלום

 44 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 לוד
  –קונסרבטוריון 
 יחידת הנוער

 "גיל וגיל"מקהלת 
 ---

 פליקס סולומוניקמר 
25-9009422 

252-2990559 
Felsol1@netvision.net.il 

 : מבחר שירים בשפות
, אוקראינית, רוסית, בריתע

 .אידישו איטלקית

מרחק של שעה נסיעה 
 מלוד
 ---

 כשעה וחצי

 .המופע ללא תשלום
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 05 - המקהלהחברות ' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 לוד
 "גני אביב"מקבצי דיור 

 אלאונורה וילנסקי' גב
25-9042242 

250-2594944 
oshrata@lod.muni.il 

, עברית: מבחר שירים בשפות
 .רוסית ואוקראינית, אנגלית, אידיש

מרחק של חצי שעה 
 .נסיעה מלוד

 ---
 שעה וחציכ

 .המופע ללא תשלום
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 41 - חברות המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 לוד
 "גני יער"מקבצי דיור 

 אניה לנגר
25-9044222 

252-2252522 
oshrata@lod.muni.il 

, עברית: מבחר שירים בשפות
 תרוסית ואוקראיני, אידיש

מרחק של שעה נסיעה 
 מלוד
 ---

 כשעה וחצי

 .המופע ללא תשלום
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 45 - חברות המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

mailto:danraz@013.net
mailto:raz_eti@walla.com
mailto:moravck@gmail.com
mailto:bkabilio@gmail.com
mailto:Felsol1@netvision.net.il
mailto:oshrata@lod.muni.il
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 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 מודיעין
 עיריית מודיעין

 "שרים בגיל"

 ---
 דננברג הניה

250-0220205 

 שירים עבריים
 איזור המרכז

 ---
 דקות 14 –כ 

 המופע ללא תשלום
   ההסעה כרוכה בתשלום

  55 - חברי המקהלה' מס
 

 הגברהו קלידים מערכת יםנחוצ

 נס ציונה
 בית האזרח הותיק

-מקהלה בין - מקהלת שרשרת
 דורית של ילדים וניצולי שואה

--- 
 סייג –עידית חן ' גב

25-9252222 
idithen@walla.com 

 שירי משוררים ומלחינים ישראלים

 גדרה ועד חדרהמ
--- 

 דקות  55 -כ
. 

 .המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

משעות הבוקר עד שעות שעות מועדפות 
 המוקדמותהערב 

 15 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 נתניה
 מועדון דוב הוז

 ''באקורד לטיני''מקהלת 
 ---

 איילה ממן 
09-8334830 

mdovhos@012.net.il 
 

בניצוחה  עבריתוב לדינושירים ב
 של הגברת רעיה חודקוב

 מ "ק 455רדיוס של 
 סביב נתניה

 ---
  גמיש

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

  41 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 נתניה
 מועדון סלע

 ''המקהלה האדומה''
 ---

 סלבה אוקס
29-5504229 

Shoshana.sh@netanya.mu
ni.il 

בניצוחה  עבריתשירים ברוסית וב
 של הגברת רעיה חודקוב

 מ"ק 455רדיוס של 
 סביב נתניה

 ---
 כחצי שעה

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

שעות ההופעה המועדפות לפני הצהריים 
 ואחרי הצהריים

 1 - חברי המקהלה' סמ
 

 נחוצה מערכת הגברה

 נתניה
 סביוניםמועדון 

 ''י'מקהלת אלג''
 ---

 קתרין קשקוש
29-5222245 

Shoshana.sh@netanya.mu
ni.il 

 צרפתית ואנגלית, שירים בעברית
 ברחבי הארץ

 ---
 דקות  05

 המופע ללא תשלום
 כרוכה בתשלום ההסעה

  04 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

mailto:idithen@walla.com
mailto:mdovhos@012.net.il
mailto:Shoshana.sh@netanya.muni.il
mailto:Shoshana.sh@netanya.muni.il
mailto:Shoshana.sh@netanya.muni.il
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 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 עמק חפר

 מקהלת שירת
--- 

 ורדה ויסוצקי' הגב
22-2402244 

252-5229224 
vardav@biz.enh.org.il 

שירי , יצירות קלאסיות וישראליות
 עמים ומוזיקה קלאסית ,דת כושים

 .רונית כץ' גבשל בניצוחה 

 מרכז הארץ
--- 

 דקות 05

 .המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 05 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 עמק חפר
 אביחייל

 "מקהלת אביחייל"
--- 

 מנהל מוזיקלי –בועז קביליו מר 
250-0500022 

bkabilio@gmail.com 

 ירים ישראליםש
 

 ברחבי
--- 

 כשעה

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

  54 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 עמק חפר
 מרכז קהילתי

 "ותיקים ושרים"מקהלת 
 ---

 יונה טרגורבניק' גב
252-9092229 

yonat@hefer.org.il 

 י אהבה שיר ,י"שירי א
 .לטבע ולאדם

 אוה דה מאהיו' בניצוחה של הגב

 ברחבי הארץ
 ---

 דקות 15

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 04 - חברי מקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 עמק חפר
 מרכז קהילתי

בשילוב " ותיקים ושרים"מקהלת 
 "אפרוחי העפרוני"מקהלת 

 ---
 יונה טרגורבניק' גב

252-9092229 
at@hefer.org.ilyon 

 מופע משותף של שילוב מנצח 
 בין ותיקי הדור , בין דורי

 .לצעירים ביותר

 ברחבי הארץ
 ---

 דקות 45

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 45 - חברי מקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 פתח תקוה
 בית אבות ליאון רקאנטי

 שירי ארץ ישראל
--- 

 נדיה' גב
252-5254424 

 
 .ים בעברית ובלאדינושיר

 איתי וקסלר מר מנהל מוזיקלי
 
 

 איזור המרכז
--- 

 דקות 15-כ

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 45 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה
 

mailto:vardav@biz.enh.org.il
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 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 פתח תקוה
 "וורבר"ס "מתנ

 חיים סלעמר 
229054200 

 י"שירי א
 ת והסביבה"פ

 ---
 דקות 05-כ

 .המופע ללא תשלום
 רוכה בתשלוםההסעה כ

 45 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 פתח תקוה
 "עמותה למען הקשיש"

 "פרחי גיל הזהב"מקהלת 
 ---

 ה ברונשטייןאו' גב
2522252590 

 eva_54@walla.com 

 .אהבה וחגים, י"שירי א
 ת והסביבה"פ

 ---
 דקות 15-כ

 .םהמופע ללא תשלו
 ההסעה כרוכה בתשלום

 44 -חברי מקהלה ' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 גן –רמת 
המחלקה לתרבות הפנאי 

 לאזרחים ותיקים
 בעיריית רמת גן

 מקהלת צלילי גיל
--- 

 שושנה שפרינץ' גב
250-2524252 

 שירים במגוון שפות
 ---

 יוסי ואלדמר  –מנהל מוזיקלי 

 איזור המרכז
 ---

 כשעה

  המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 51 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 רמת השרון

 "שרונים"חבורת 
--- 

 מנהל מוזיקלי –בועז קביליו מר 
250-0500022 

bkabilio@gmail.com 

 שירים ישראלים
 ברחבי הארץ

--- 
 כשעה

 המופע ללא תשלום
 בתשלוםההסעה כרוכה 

 54 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 רעננה
 אחוזת בית רעננה

 "בנות הזהב"מקהלת 
 ---

אורלי שנהר מנהלת ' הגב
 מחלקת תרבות
29-2225222 

bayit.co.il-orly@ahuzat 

 בניצוחה  שירים עבריים
 מאיו-אווה דה' של הגב

 

 י הארץברחב
 ---
 שעה

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 55 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה
 

mailto:eva_54@walla.com
mailto:bkabilio@gmail.com
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 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 תל אביב
 מועדון כלנית

 להקת פלמנקו
--- 

 לוינטל שלומית' גב
22-2242252 

 תומר דברתמר 
aviv.gov.il-Davret_@mail.tel 

 איזור המרכז ריקוד מחול פלמנקו להקת

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 
 נחוצה מערכת הגברה

 תל אביב
 ס רמת ישראל'מתנ

 חבורת זמר הכלנית
 ---

 מנהל –מר תומר דברת 
22-5242225 

aviv.gov.il-Davret_@mail.tel 

 ל ושירי עדותשירי ארץ ישרא
בניהולה המוזיקלי של המורה 

 לוינטל שלומית

 כל הארץ 
 ---

 כחצי שעה 

 המופע ללא תשלום
 ההעה כרוכה בתשלום

 44 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 תל אביב
 צהלה

 "צהלה"חבורת הזמר 
--- 

 מנהל מוזיקלי –בועז קביליו מר 
250-0500022 

bkabilio@gmail.com 

 שירים ישראלים
 

 ברחבי הארץ
--- 

 כשעה

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 55 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 תל מונד

 "מעורב תלמונדי"
--- 

 מנהל מוזיקלי –בועז קביליו מר 
250-0500022 

kabilio@gmail.comb 

 שירים ישראלים
 

 ברחבי הארץ
--- 

 כשעה

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 55 - חברי המקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה
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 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 חדרה
 מחלקת הרווחה

 "הללויה"מקהלת 
--- 

 דודו שנימר 
90-5446668 

986-6054466 
Dudu.shani@gmail.com 

 + שירה עממית 
 שראלשירי חגי י

 דודו שנימר בניצוחו של 

מ "ק 02רדיוס 
 סביב חדרה

--- 
 דקות 02-כ

 מ"ח לא כולל מע"ש 022 -המופע עלות 
 ההסעה והניצוח כרוכים בתשלום

 02 -חברי המקהלה ' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 חיפה
 "בית יולסדיור מוגן "

 מקהלת בית יולס
 ---

 דליה לביא
900-0606736 
986-8657304 

joles.co.il@dalia  

: מבחר שירים בשפות
, צרפתית, הולנדית, עברית

 .רוסית ואנגלית, גרמנית

אזור צפון 
 והמרכז

 ---
 שעה -' ד 02

 .המופע ללא תשלום
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 02 - חברי מקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 טבריה
 מחלקת קליטה 

ה בשיתוף עיריית טברי
 משרד הקליטה

 "טיבריוס"מקהלת 
 ---

 סוניה חוסידמן' גב
989-0645869 

Sonya_55@walla.com 

: הופעה בארבעה שפות
אידיש , עברית, רוסית

 .ואוקראינית
 בניצוחה של 

 סוחנקי ילנה' הגב
 וליווי מוסיקלי 

 טרויאנסקי נינה' של הגב

חק של עד מר
שעתיים נסיעה 

 מטבריה
 ---
 שעה

 .המופע ללא תשלום
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 (00:22עד לשעה )צהריים /בוקר –שעות מועדפות 
 00 - חברי מקהלה' מס

 נחוצה מערכת הגברה

 נהריה
 חברת עמיגור

 "גלעד"בית גיל זהב 

 "שרים וחיים"מקהלת 
 ---

 מרינה אידלמן
96-4069700 

marinae@amigour.co.il 

, רוסית: שירים בשפות
 .עברית ואידיש

 .מחרוזת שירי חנוכה +
 .בניצוחו של מר מיכאל גרמו

 ברחבי הארץ
 ---

 'ד 02-שעה וכ

 .המופע ללא תשלום
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 .צ"אחה  -שעות מועדפות 
 .02 –חברי מקהלה ' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה
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 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 נצרת עלית
 העמותה  –עלמה 

 למען הקשיש

 "קולות הזהב"מקהלת 
 ---

 אידוב אלה
9896066597 

yala1964@gmail.com 

 רפרטואר רחב 
, עברית: ומגוון בשפות

, רוסית, אידיש, אנגלית
 .צרפתית, ספרדית

 בניצוחה של 
 .ברנדסקי סבטלנה' הגב

מ "ק 022רדיוס 
 סביב 

 .נצרת עלית
 ---

 עד שעה וחצי

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 02 - חברי מקהלה' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 נשר
 חברת עמיגור
 בית גיל זהב

 "גבעת עמוס"

 "התקווה"מקהלת 
 ---

 סבטלנה סטסנוב
96-4069374 
9863994895 

svetlanas@amigour.co.il 

, רוסית: שירים בשפות
 .אידיש ואוקראינית, עברית

 בניצוחו של 
 .מר אנטולי לוברסקי

 ברחבי הארץ
 ---

 –' ד 00בין 
 שעה

 .המופע ללא תשלום
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 .02 –חברי מקהלה ' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 צפת
נאמנות פיתוח 

 שירותים לקשיש צפת

 ניגון עתיק
 ---

 אסתר סברדלוב
96-4559306 

kivoonhadash@gmail.com 

סיקה אשירי עם וקל
ידיש אושירים ב.ברוסית

 בניצוחה של .ובעברית 
 לודמילה אלטשולר' הגב

מ 'ק 022רדיוס 
 סביב צפת

 ---
 דקות 02-22

 המופע ללא תשלום
 ההסעה כרוכה בתשלום

 02 - רי מקהלהחב' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה

 
 קרית אתא

 חברת עמיגור
קרית "בית גיל הזהב 

בשיתוף בית " בינימין
 "יבניאלי"גיל הזהב 

 "קרית בינימין"מקהלת 
 ---

 אידה סוסנוב
96-4069370 

983-8357640 
edas@amigour.co.il 

 

: מבחר שירים בשפות
, אידיש, עברית, סיתרו

. אוקראינית ואנגלית
 בניצוחה של 

 .שושנה גלינסקי' הגב
מופע רקדניות עם + 

הכוריאוגרף מיכאל 
 .דונייבסקי

אזור צפון 
 והמרכז

 ---
 'ד 02-שעה ו

 .המופע ללא תשלום
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 00 - חברי מקהלה' מס
 00 - רקדניות' מס

 
 נחוצה מערכת הגברה

 קרית טבעון
 ת"ותת שלהבעמ

 חבורת זמר
 ת רון"שלהב

 ---
 יורם גרזון

989-0086066 

, י בשפה העברית"שירי א
 .שירי חג ומועד

 מ"ק 02רדיוס 
 סביב טבעון

 ---
 דקות 02 -כ

 .המופע ללא תשלום
 .ההסעה כרוכה בתשלום

 .ערב, שעות מועדפות
 00 - חברי מקהלה' מס

 
 הגברהנחוצה מערכת 
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 שם הישוב
 והמיסגרת המפעילה

 שם המקהלה
 קשרהאיש ו

 
 רפרטואר המקהלה

 הפעילות םמקו
 ומשך ההופעה

 הערות

 קרית ים
 ס קרית ים "מתנ
 ש מנדל"ע

 מקהלת גלי שיר
 ---

 מר שלומי רווח
986-8006349 

shlomirevach@walla.co.il 

 .י"שירי א
 22-שירי שנות ה

 בניצוחו של מר אריה ברכה

עד מרחק 
נסיעה של שעה 

 מקרית ים
 ---

 שעות 0-כ

 
 .המופע ללא תשלום

 .ההסעה כרוכה בתשלום
 .ופע יתקיים בימי רביעי בלבדהמ

 .00 -חברי מקהלה ' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה
 

 קרית ים
 חברת עמיגור

 "פזית"בית גיל זהב 

 "פזית –עמיגור "מקהלת 
 ---

 ברכה ארז
96-4069369 

983-6097564 
brachaerez@gmail.com 

מחרוזת שירי חנוכה 
אידיש , עברית :בשפות

 בניצוחה של . ורוסית
 .אינה קוריצקי' הגב

עד מרחק 
נסיעה של שעה 

 מקרית ים
 ---

 שעהכ

 
 .המופע ללא תשלום

 .ההסעה כרוכה בתשלום
 .בוקר, שעות מועדפות

 02 –חברי מקהלה ' מס
 

 נחוצה מערכת הגברה
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