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 חפשו אותנו גם בפייסבוק: חווה אלמו  

מרכז  - "ביתא ישראל"כפר  - מרכז גרמאצ'ין -"חוויה האתיופית" ב אנו מזמינים אתכם לבקר
, ולהכיר את תרבות חיי היהודים באתיופיה באמצעות סיפורים תרבות ומורשת של יהודי אתיופיה

 מרתקים, צלילים וטעמים.
 

שם לו למטרה לקרב בין תרבות יהודי אתיופיה לבין  –)"הגאווה שלנו" באתיופית(  מרכז גרמאצ'ין
 החברה הישראלית ולחזק בקרב יוצאי אתיופיה את הגאווה במוצאם.

 
 מאמנת אישית ומנחה מוסמכת  ,מרכז גרמאצ'ין, אשת חינוך ת מנהלת ומקימ – חווה אלמו

 אטרון "שורשים".  ימכון אדלר בתחומים: זוגיות, הורות, נוער ומשפחה. ממקימות תמטעם 
 

 אורחיםלחווה תקבל את פני הבאים למרכז גרמאצ'ין בלבוש אתיופי אותנטי וססגוני, תציע 
טקס  -" "בונההבשילוב מוזיקת רקע אותנטית וטקס  ,להתלבש בכדי להיכנס לאווירת המקום

סיפור עלייתה מאתיופיה לישראל  -הקפה המסורתי. חווה תספר את סיפורה האישי המרגש 
ל מנהגים, מסורת עולם תרבותי שלם ש המבקרים תחשוף בפניחווה  ,בנוסף .כילדה בת עשרלבדה 

 ההשתלבות בישראל ועוד....האנשים המיוחדים בני העדה האתיופית, החיים באתיופיה, 
 
 מגוון תוכניות עשירות לבחירתכם:מרכז המבקרים ב"חוויה האתיופית" ב
 

 תוכנית בסיסית:
 הסיפור. שמיעת הסבר על התרבות האתיופית ועל מורשת יהדות אתיופיה התוכנית כוללת:

בליווי מצגת ברקע .  – שברחה כילדה קטנה לירושלים ללא הוריה של חווה אלמו מרתקהאישי ה
סוגים של גרעינים מבית העדה  -"קולו" , "דאבו" חגיגילחם  הקפה,מתכבדים בטקס הכנת 

 שעתיים. משך הפעילות:  .מסורתי אתיופי ודריקב מסיימים  ., שתיה קלההאתיופית
 

 תוכנית הכוללת טעימות:
את תוכן התוכנית הבסיסית, ובנוסף מתכבדים המשתתפים בטעימות של מגוון  התוכנית כוללת:

 .שעתיים משך הפעילות: אתיופיים מסורתיים. תבשיליםמאכלים ו
 

 תוכנית עם ארוחה אתיופית מסורתית:
בשרית או : את תוכן התוכנית הבסיסית ולאחריה ארוחה אתיופית מסורתית התוכנית כוללת

שמכיל את כל הויטמינים  "טף אנג'רה"את דגן ה כוללתה ,ובריאה מתובלת ,עשירהצמחונית, 
 שלוש שעות. משך הפעילות: והברזל הדרושים ואיננו מכיל גלוטן או חומרים משמרים.

 
 תוספות:

  :אפיית  ,   אתיופיות , הכנת בובותצמות, קליעת סליםפיסול בחימר, קליעת סדנאות 
 "אינג'רה".לחם הלחוח  או הכנת  ,בו"א"דהלחם החגיגי 

 להקת ריקוד או להקת מוזיקה אתיופית. 

  :העצמה נשית, שילוב החריג בחברה, תוכניות העשרה חינוכיות בנושאים מגוונים
 .ועוד והשונה, חג הסיגד, הכרת האחר התמודדות עם צרכים מיוחדיםשייכות, 

 
 הערות:

 פי בקשה ותקציב.-ניתן לבנות תכנית פעילות על 

 .הפעילות מתאימה לכל הגילאים, קבוצות ויחידים, תיירות פנים וחוץ 

 .הפעילות מתאימה למבקרים בעלי צרכים מיוחדים 
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 .'אנו מקיימים במקום: כנסים, ימי עיון, ימי הולדת וכד 

  חיצוניות ופעילויות חוץ לפי בקשה.אנו מקיימים הרצאות 

 .)הארוחות כשרות בהשגחת הרבנות )כשר למהדרין 

 .הביקור במקום בתאום מראש בלבד  

  ביום שישי עד שעה לפני כניסת שבת, 9:00-23:00שעות הפעילות: בימי חול בשעות ,
 במוצאי שבת כשעה לאחר צאת השבת.

 
 

 פרטים ליצירת קשר:
 054-2662335מנהלת המרכז:  –חווה אלמו 

   04-6534432טלפון/פקס :   מזכירת המרכז, –אילת 
  

  garmachin.center@gmail.com מייל:

 10900, שאן-, בית3ארז רחוב שכונת נוף הגלעד,  כתובתנו:
 
 

 580243590מס' העמותה: . חוג העמקים"בשמחה תרומות לעמותת  נקבל
 
 

 מחכים לראותכם עמנו,
מרכז  -כפר "ביתא ישראל"  -מרכז גרמאצ'ין  -חוויה האתיופית" החווה אלמו וצוות מרכז "

 תרבות ומורשת של יהודי אתיופיה
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