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האירוע המרכזי - יום שלישי | 29.11.16 | 18:00 | אשכול פיס, הדקל 5 | הכניסה חופשית
חג הכיסופים לציון יהודי אתיופיה בתוכנית: ברכות | כיבוד מסורתי | מופע ריקוד ושירה | טקס מסורתי הבונה

אירועים ברחבי העיר 
אירוע לבני נוער בסימן "בוגרים יוצאי אתיופיה פורצי דרך"

 ברהנו טגניה  ח"כ לשעבר פנינה תמנו-שטה  קייס הקהילה 
 דמויות מפתח בקהילה  הזמר אביאור מלסה

29.11 | 19:00 | מרכז הנוער "החממה", ניסנבאום 68 | הכניסה חופשית. 

כנס "ההורים צעדו לפה - לאן אנו צועדים מפה" 
שיח מעמיק, מפרה, אחר ושוויוני בסוגיית הזהות שלנו כדור ההמשך. 
הכנס יעסוק בתפקידו של האינדיווידואליזם בקהילה שבטית האם 

זאת פריווליגיה או הכרח? פרטים נוספים באתר העירוני.
לרישום: בתיה דרורי סבהט 053-5300296

5.12 | 18:00 | המרכז לעירוניות ותרבות, רוטשילד 29 | הכניסה חופשית. 

יתקיים המשך לכנס " ההורים צעדו לפה, לאן אנו צועדים 
מפה" עם המרצה יריב גרשוני טייס שסייע בהעלאתם של יהודי 
אתיופיה "במבצע משה" לרישום: בתיה דרורי סבט 053-5300296 
8/12 | 18:00-20:30 | המרכז לעירוניות ותרבות, רוטשילד 29 

הכניסה חופשית. 

מפגש אישי ומרגש עם ליאור אבבה 
בליווי  שירה  משה״,  ב״מבצע  ישראל  לארץ  המסע  על  שיחה 
מקהלה, פעילות ויצירה.  6.12 | 17:00 | ספריית "אביטל" לילדים 

ולנוער, בן ציון ישראל 15 | הכניסה חופשית.

הפנינג אתיופי - חשיפה לתרבות, למסורת ולמנהגים
קופסא  משחקי  ומיתר,  נגינה  כלי  סדנאות  ריקוד,  סדנאות 
אתיופיים, פינת לבוש, צמות ויצירה  7.12 | 17:00 | תרבוטק - 

הספרייה המרכזית, יוספטל 98 | הכניסה חופשית. 
בתים מבפנים - אבליג׳ 

משפחות ישראלים ממוצא אתיופי בעיר מזמינים את שכניהם לבוא 
לטקס קפה מסורתי אצלם בסלון. בכל בית יספרו המארחים על 

חג הסיגד, סיפור העלייה הציוני ומה משמעותו של טקס הקפה.
12.12 המפגשים מתחילים ב- 19:00 | הכניסה חופשית.

משפחת דמסה שכונת עמידר  – רחוב חלמית 7 
גברת טקלה אצנפה – רחוב הנביאים 71 

משפחת צ'קול – רחוב החרמון 15 
משפחת אבבה- רחוב רח' השומרון 10

משפחת וורקיי  - רחוב השלושה 16
טלפון לפרטים: בתיה דרורי סבהט 053-5300296

29.11.16 - חוגגים את חג הסיגד 
ומתחברים למסורת יהדות אתיופיה

*חג שמח באמהרית

ביום רביעי 30.11.16 חג הכיסופים בירושלים, 
יעמדו הסעות לרשות התושבים

לתפילה בארמון הנציב,
ההסעות יצאו בשעה  8:00 מקניון בת ים.


