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(/)

חפשהזינו מילת חיפוש

דף הבית (/)

(http://magazine.rotemltd.co.il/Merhav__2018_/4/#zoom=z) חוברת פעילות העמותה

http://vatikim.meydata.co.il/objDoc.asp?) לוח אירועים

(docName=journalOperationNode&docMode=prevJournalOp
https://www.galil-) אירועי מועצה

elion.org.il/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-

%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-

%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-

%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-

(%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://vatikim.meydata.co.il/objDoc.asp?) תמונות

(docName=smallGaleryPicNode#topAncho
(https://youtu.be/udDDpF_4dIk) סרטון תדמית

(objDoc.asp?docName=inboxNode&docMode=new/) צור קשר

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100008338988064&fref=ts) 

(objDoc.asp?CID=730&docMode=myLastOrders/) שלום אורח, להתחברות לאתר לחץ/י

objDoc.asp?) (0 פריטים) סל החוגים והפעילויות שלי

(CID=730&docMode=showBasket

נובמבר בחר/י את חודש ימי ההולדת:
שוהדגבא

https://www.vatikim.org.il/
https://www.vatikim.org.il/
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https://www.vatikim.org.il/objDoc.asp?CID=730&docMode=showBasket
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01

זמיר עובד

חגית בורשטיין

יעקב גוטליב

פטר מרום

02

גורג נאי

יהושע אביגדור

מרדכי ברן

נורית שנהר
03

אורי רונן

יוכבד בן זאב

ליבה לדרמן

משה הראל

רענן לבנוני

04

פלה כרמי

רחל חמו

05

בת שבע בראון

דליה ברנקל

יוחנן פרנק

רחל סיוון

06

יונה ישראלי

לביא ורדי

רחל לבני

0708

יעל זלצר

מרגלית שריג

עירית שגיא

שמעון יפת

09

גור אריה קוגן

ניצה ברקן

סילוויאן בלאיש

רם כרמי

10

בדרי רוקני

ברכה אגם

יהודה ששון

יואב חורין

מינה אורינוביץ

ציפורה שחר

קלאודיה פיינשטיין

11

אורי הירשפלד

אמנון הרדוף

ברוך כנרי

דיאן ניימרק

מתי חרוזי

צבי טאובליב

שרה פלס

12

אריאלה שדה

חוה שלזינגר

יהודית פרסר

מרינה לייקין

משה ליפר

נעמי אריאל

סגלה האס

רמה שפירא

13

פרידה שנקל

קרני ציוני

רעיה יניב

14

בינה קרטיס

גיטה הר-ציון

מיכל קרול

מרטין ברקלי

משה דואק

ניצה משה

רמי שגב

תמר חן

15

אמציה עגני

גיורא פרנק

יעקב קובץ

לאה מילר

מיכל גבישי

סילביה דורי

רבקה שכטר

שרלוט גרין

16

בלהה גבעוני

דוד קולט

קרול לופוב

רותי לבנוני

שלמה סנה

17

מרים קוניאל

ציונה היימן

רבקה יהודאי

רותי לבנה

רותי ליפר

רחל סלצר

18

גיורא שפיר

חסיה ברין

יחזקאל דורון

19

אהרון חנוך

אורי בארי

דינה בן אפרים

חנה פיינשטיין

נורית רפאפורט

סיגל שטר

שמואל שלומות

20

יאיר קרני

יני מיכאלי

יעקב קוצ משה

מריו פרטיג

נירה זוהר

עידית ארצי

שושנה קרופרו

21

אברהם הדר

רחל טלר

22

אביגיל חרמון

אירית שי

טובה בר אור

יאיר יאבו

מאיר ריינס

עוזי עילם

עירית שני

פרידה ליזרובסקי

צביה זאבי

רוני נרונסקי

רינה ליאור

23

גדעון בר

גפרי פלק

יוסף עמלני

סורל מרקס

עדה ליגום
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אופירה גורדון

חיה אורי - בן

אר

מרסל מסיקה

נתן גלילי

26

דוד כבירי

יוסי ארליך

מירה פלד

מרדכי יעקובי

עליזה זהר

שושנה בן שושן

27

קרול אברהם

שמואל שריג

28

אילנה צוקרמן

חיים גונאל

עדינה אורן

רבקה פלר

29

אסתר כרמי

טובה ספי

צמח אשתר

30

אלה רוסידן

יהודה קרן

מרים דביר

נילי ונדרמיר

נסיה אילן

פאני דויטש

רוני גנון

תאריך נוכחי:18/05/2019

(objDoc.asp?CID=730&docMode=myLastOrders) איזור אישי

(objDoc.asp?PID=666210&OID=697982) אודותינו

(objDoc.asp?PID=666210&OID=697667) קתדרה

(objDoc.asp?PID=666210&OID=694057) מרכז יום

(objDoc.asp?PID=666210&OID=689351) טיולים וסיורים

(objDoc.asp?PID=666210&OID=694021) התנדבות

(objDoc.asp?PID=666210&OID=689387) שורדי שואה

(objDoc.asp?PID=666210&OID=698460) +60 מועדון

(objDoc.asp?PID=666210&OID=697700) קהילה בקשר

(objDoc.asp?PID=666210&OID=694085) מועדונים בקיבוצים

(objDoc.asp?PID=666210&OID=707105) לימודי קריירה בגיל השלישי

(objDoc.asp?PID=666210&OID=705851) למידה מרחוק
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(objDoc.asp?PID=666210&OID=689397) מהמדיה

(objDoc.asp?PID=328177&OID=346352) מידע והטבות ארצי

https://www.vatikim.org.il/objDoc.asp?PID=666210&OID=689397
https://www.vatikim.org.il/objDoc.asp?PID=328177&OID=346352

