
 2018זיכרון בסלון  –בתים מארחים 
 (20:00) 11.4 -צורן

 סיגל כזום -מארחים

)  מלי וסרמן דור שני -עדות

 +(10גילאי 

 :טלפון להרשמה

 054-9797242 

 12.4 -צורן
 מטר חן -מארחים

 זלדה שום דור שני -עדות

 :טלפון להרשמה

 054-5436828 

 

 (20:30)11.4 -צורן

 חובב וענונו   רות -מארחים

דור   ויניקורנורית  -עדות

בשיקול דעת  ' כיתה ו)שני 

 (הורים

 :טלפון להרשמה

 054-4922999 

 (20:30)11.4 -צורן

 מדיני דליה -מארחים

  צביקה אורן דור -עדות

 +(10גילאי ) שני

 :טלפון להרשמה

 054-4981778 

 (20:30) 11.4 -קדימה
 בן טוב מזל -מארחים

 אביבה פז דורי שני -עדות

 :טלפון להרשמה

 054-7535642 

052-3369080 

 (20:00)11.4 -צורן

 אורית כליף -רחיםמא

הראל דור   רלי -עדות

 +(13גילאי ) ראשון

 :טלפון להרשמה

 054-6307703 

 12.4 -צורן

 גליה כהאן -מארחים

אלחנן טל דור   -עדות

 ראשון

 :להרשמה טלפון

 054-4700055 

 (19:30)7.4 -צורן

 אבינון ורנידפנה  -מארחים

דור   אבינוןשרה  -עדות

 +(16גילאי ) ראשון 

 :טלפון להרשמה

 054-9726781 

 (20:30)11.4 -צורן

 מולה-דנה סנדר -מארחים

יהדות   דולינסקירחל  -עדות

 +(16גילאי ) בולגריה 

 :טלפון להרשמה

 052-3770740 

 (20:00) 11.4 -צורן

 אביב כפיר -מארחים

 שני דורון קרני דור -עדות

 :טלפון להרשמה

 050-5633666 

 

 (20:30)11.4 -קדימה

 לימור שחק -מארחים

דור   שטיימיץדובי  -עדות

גילאי  )יהדות הונגריה, שני

12)+ 

 11.4 -צורן
 ליאת פנקס -מארחים

של   אמארחל פנקס  -עדות

 ('מכיתה ו) ליאת 

 :טלפון להרשמה

 054-245499 

 11.4 -צורן

 חגית מעוז -מארחים

רייכמן דור שני   קלרי -עדות

)  האמאראשון  דור+

 +(14מגילאי 

 :טלפון להרשמה

 054-4425212 

 11.4 -קדימה

 רבינוביץעירית  -מארחים

אופירה האלה   -עדות

 מרצה בנושא השואה

 :  טלפון להרשמה

054-6640072 

 11.4 -צורן

 סיוון גרוס -מארחים

דבורה יובל דור   -עדות

 ראשון

 :  טלפון להרשמה

054-4777707 

 

 בוקר( 9.30) 12.4קדימה 

 נועה שגב -מארחים

לעמוד בצפירה   -עדות

להאזין לעדות ושיח  , ביחד

 .פתוח

 :טלפון להרשמה

054-4669646 

  11.4 -קדימה

 אמבוסאתי  -מארחים

צורי רביניאנו שואת   -עדות

 יהדות לוב דור ראשון

 :טלפון להרשמה

 054-7311168 

 

 11.4 -צורן

 רונית רביב -מארחים

חוה שטיינר דור  -עדות

 ראשון

 :טלפון להרשמה

 050-6458882 

 

 11.4 -קדימה

 אפרת שניידר -מארחים

חוה בארי דור   -עדות

 +(  8גילאי )שני

 

 (20:00)9.4 -צורן

 גריןקרן  -מארחים

יהודית דורון דור   -עדות

 ראשון

 :טלפון להרשמה

 052-8670342 

 12.4 -צורן

 איגראורן  -מארחים

אבא של אורן דור   -עדות

 +(10גילאי )שני

 :טלפון להרשמה

 052-48466277 

 12.4 -צורן

 ענת לנדאו -מארחים

ציפי לנדאו דור שני   -עדות

 יהדות טהראן ורומניה

 

 

 (20:30)11.4 -צורן

 סיגל שמיר -מארחים

יחיאל מפולי ורבקה   -עדות

  גילאי)הרמן מהונגריה 

16)+ 

 :טלפון להרשמה

 054-3217980 

 (19:30)11.4 -צורן

 טלפיר סמנטה -מארחים

ברברה בירן שורדת  -עדות

 שבחרה בחיים

 :טלפון להרשמה

 052-6947154 

 12.4 -קדימה

 שיר עמית -מארחים

 אירית דור ראשון -עדות

 

 

 

 11.4 -קדימה

 עדי שגיא -מארחים

גניה בן עזרא דור   -עדות

 ראשון

 :טלפון להרשמה

 050-66217339 

 10.4 -צורן

 זימלשרון  -מארחים

דודה של שרן רינה   -עדות

 להב

 :  טלפון להרשמה

להתקשר  ) 052-9426388

 ( 17:00אחרי 

 11.4קדימה 

 בליטשטייןשרה  -מארחים

 אלברט שדה -עדות

 :  טלפון להרשמה

050-7675010 

 

11.4 

 איילת הלר -מארחים

 איילת הלר -עדות

 

 

 (20:30)11.4קדימה  

 משפחת דותן -מארחים

 שנייאקר רפי "ד -עדות

 
 

 


