
Adraba

מרכז שירלי לואי 
לילדים וצעירים עם מוגבלות

בשנת תשע"ח

התוכנית מתאפשרת הודות לסיועם של קרן ג'ק רות', גלוריה ומרק בילר, קרן מקס ופאולין זימר, קהילת ניו לונדון, משפחת שוורץ, הפדרציה היהודית של הארטפורד.

"דע לך 
שכל רועה ורועה 
יש לו ניגון מיוחד"

רבי נחמן מברסלב, מתוך "ניגון העשבים".

10.05.18 כ"ה באייר 
בי"ס הנרייטה סאלד, חיפה

קהילת מוריה, 
רח' חורב 7, חיפה

15.05.18 א' בסיון
בי"ס גוונים, אשדוד

הכותל השיוויוני, עזרת ישראל

28.05.18 י"ד בסיון
בי"ס אורים, באר שבע

 קהילת אשל אברהם, 
שד' ירושלים 72, שכונה ט', באר-שבע

14.06.18 א' בתמוז
בי"ס מרכז קשתות, מ.א. מנשה

 קהילת ואהבת, 
רח' השמורה 1, זכרון יעקוב

04.06.18 כ"א בסיון
בי"ס אופקים, חיפה

 קהילת מוריה, 
רח' חורב 7, חיפה

15.03.18 כ"ח באדר
בי"ס וונצואלה קלישר
 קהילה מסורתית נווה צדק, 

רח' שלוש 42, תל אביב

10.05.18 כ"ה באייר
בי"ס חורשה, עין המפרץ
בית הכנסת בבוסתן הגליל

15.05.18 א' בסיון
בי"ס אורים, חיפה
גן לאומי בית שערים

17.05.18 ג' בסיון
בי"ס אייל, עכו

 קהילת הכרם, מרכז שפיצר, 
רח' שיזף, כרמיאל

28.05.18 י"ד בסיון
בי"ס אופק, הרצליה

 קהילת תורת חיים, 
רח' יהודה הנשיא 52, הרצליה

04.06.18 כ"א בסיון
בי"ס אורים, באר שבע

 קהילת אשל אברהם, 
שד' ירושלים 72, שכונה ט', באר-שבע

26.04.18 י"א באייר
בי"ס אנוך, תל אביב

 קהילה מסורתית נווה צדק, 
רח' שלוש 42, תל אביב

05.03.18 י''ח באדר
בי"ס עמל, חולון
קהילת הוד והדר, 

רח' החי"ש 4, כפר סבא

12.03.18 כ"ה באדר
בי"ס סאלד, כפר סבא

קהילת הוד והדר, 
רח' החי"ש 4, כפר סבא

10.05.18 כ"ה באייר 
בי"ס בית אקשטיין, רמת אפעל

קהילת הוד והדר,
רח' החי"ש 4, כפר סבא

17.05.18 ג' בסיון
בי"ס שחר, באר שבע

 קהילת מגן אברהם, 
רח' מרגנית 20, עומר

31.05.18 י"ז בסיון
בי"ס שקמים, ראשון לציון

 קהילת עדת שלום עמנואל, 
רח' מילר 6, רחובות

30.04.18 ט"ו באייר
בי"ס שירת הלב, כפר יעבץ

קהילת הוד והדר,
רח' החי"ש 4, כפר סבא

13.05.18 כ"ח באייר 
בי"ס שחר, כרמיאל 

קהילת הכרם, מרכז שפיצר, 
רח' שיזף, כרמיאל

17.05.18 ג' בסיון
בי"ס גניגר, חיפה

קהילת מוריה, 
רח' חורב 7, חיפה

07.06.18 כ"ד בסיון
בי"ס שקמים, ראשון לציון

 קהילת עדת שלום עמנואל, 
רח' מילר 6, רחובות

31.05.18 י"ז בסיון
בי"ס אילנות, נהריה

 המניין המשפחתי המסורתי, 
כפר ורדים

07.05.18 כ"ב באייר
בי"ס בית אקשטיין, רמת אפעל

קהילת הוד והדר,
רח' החי"ש 4, כפר סבא

14.05.18 כ"ט באייר
בי"ס אגם, רעננה

קהילת הוד והדר,
רח' החי"ש 4, כפר סבא

24.05.18 י' בסיון
בי"ס בנימין רוטמן, כדורי

קיבוץ חנתון

11.06.18 כ"ח בסיון
בי"ס צעד קדימה, ראשון לציון
 קהילת עדת שלום עמנואל, 

רח' מילר 6, רחובות

31.05.18 י"ז בסיון
בי"ס אילנות, ירושלים
 קהילת מורשת אברהם, 

רח' אדם 22, ירושלים

חד
בר - בת מצווה לילד המיו

"אדרבא"  - מרכז שירלי לואי לילדים וצעירים עם מוגבלות – התנועה המסורתית
גאה להזמינך לטקסי עלייה לתורה של בוגרי ובוגרות התכנית: 

תוכנית בר/בת מצווה
לילד המיוחד

MASORTI FOUNDATION

הטקסים מתקיימים בקהילות התנועה 
המסורתית בשעה 10:00, ייתכנו שינויים.

חפשו "התנועה המסורתית" בפייסבוק

rakezetbbm@masorti.org.il


