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- דצמבר  2021 כריסמס 
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ורים מיוחדים בכפר נצרת  סי

ורים מיוחדים בכפר נצרת  סי

ורים מיוחדים בכפר נצרת  סי

האולפן השקוף של חדשות הבוקר

ן גולדן קראו שוק חג המולד  
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טקס הארת
המסע מבבל לבית לחם עץ האשוח

קישוט
והרכבת

עץ האשוח

ן גולדן קראו שוק חג המולד 

- עמותת אל מואכב כריסמס מרקט 
ן בנדיקטוס ו חני

- עמותת אל מואכב כריסמס מרקט 
ן בנדיקטוס ו חני

Christmas Magic Lights

המסע מבבל 
לבית לחם 
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- מפצח האגוזים הפקה מוזיקלית 

פסטיבל מוסיקה ליטורגית

הארת
עץ חג
המולד

שוק חג 
המולד

ן גולדן קראו

ן סנט אנטו

כריסמס מרקט
מועצת העדה האורתודוקסית

וגלריה אמנות מהארץ שלי יריד  שוק חג המולד + 

ורי חג המולד סי
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קונצרט
הולדת ישוע

ית הבשורה כנסי
נית הלטי

ן לגאסי מלו

יב . מסלול דרי מופע כריסמס עולמי

Christmas Magic Lights
יב . מסלול דרי מופע כריסמס עולמי

ן הבשורה י רחבת מעי

ורים מיוחדים בכפר נצרת  סי

ורים מיוחדים בכפר נצרת  סי

ורים מיוחדים בכפר נצרת  סי
אנסמבל

בארוקאמרי
ן ית מלו כנסי
סנט גבריאל

נשף+ארוחה
+ריקודים

מופעי אורות

שוק חג 
המולד

ן גולדן קראו

קונצרט 
דיאלוג נשי

נשף חג 
המולד

ור חג  סי
המולד

ארוחת ערב
מסורתית

תהלוכת חג 
המולד ה-38

22.1223.1224.12 19.1220.1221.1225.12

כריסמס
מרקט

מועצת העדה 
האורתודוקסית

- מפצח האגוזים הפקה מוזיקלית 

זי אעזר מטעם פאו ורי חג המולד סי

1.12.2021
ום רביעי י

-1.12.2021
5.1.2022

רביעי-רביעי

1-11.12.2021
רביעי-שבת

3-5.12.2021
שישי-ראשון

5.12.2021
ראשון

-6.12.2021
10.1.2022

שני-שני

9-12.12.2021
16-19.2021

חמישי-ראשון

12.12.2021
ראשון

14-18.12.2021
שלישי-שבת

15-18.12.2021
שלישי-שבת

16-23.12.2021
חמישי-חמישי

16-18.12.2021
חמישי-שבת

16-19.12.2021
ן  חמישי-ראשו

16-25.12.2021
חמישי-שבת

17.12.21
שישי

19.12.2021
ראשון

24.12.2021
שישי

25.12.2021
שבת

ום לידתו י
של ישוע

31.12.2021
שישי

סילבסטר
 

8.1.2021
שבת

- עמותת אלמאוכב טקס הארת עץ האשוח 
₪40 למבוגר  |  20:00  | ן  במרכז סנט אנטו

ששופכים אור על אירועי  ורים מיוחדים בכפר נצרת  סי
 - ובתאום מראש בלבד  כרטיסים   | סיפור המולד 

www.nazarethvi l lage.com  |  04-6456042
14:30  |  11:30 בשעות: 

- עמותת אלמאוכב ומופעים  כריסמס מרקט דוכנים 
₪40 כניסה  | ן בנדיקטוס  ו חני  |  17:00-22:00

נה,  נגי מופע   | זף  ו ג' המסע מבבל לבית לחם בסנט 
ות עמאל  ושירה של תנועת הצופים, רקדני ריקוד 

19:00  | ולהקת שירה 

10:00  | קישוט והרכבת עץ האשוח 
נית האורתודוכסית ו ו ית הבשורה הי בכנסי

Christmas Magic  L ights
יב . מסלול דרי מופע כריסמס עולמי

17:00-23:00 ום  י כל 
- כרטיסים בהזמנה מראש בלבד 

www.magicnazareth.com

ן גולדן קראו ן  בבריכת מלו שוק חג המולד 
₪30 לילד  | גר  ₪40 למבו  |  17:00-22:00
www.goldencrown.co. i l  |  04-6508000/1

וזיקוקים הארת עץ חג המולד 
ית הבשורה האורתודוכסית בחצר כנסי

17:00-20:30 ן השעות:  בי

16:00  | ן לגאסי  שוק חג המולד במלו
www.nazareth legacy.com  |  04-9060000

 
ן לגאסי במלו וגלריה אמנות מהארץ שלי  יריד 

| הכניסה חינם  17-22:00

האולפן השקוף של חדשות הבוקר
ן הבשורה י | רחבת מעי  09:30-21:30 ן  בי

הפקה מוסיקלית בהשראת מפצח האגוזים
וזף ג' בבית הספר סנט  יקובסקי  של צ'

₪100 כניסה  |  20:00

פסטיבל מוסיקה ליטורגית
20:30  |  04-6016799 וכרטיסים  לפרטים 

l i turg ica lnazareth.co. i l

כריסמס מרקט של המועצה האורתודוכסית
₪25 כניסה  | יה)  ן אל מוטראן (סמוך לכנסי ו בחני

זי אעזר ורי חג המולד מטעם פאו סי
₪99 כניסה  |   11:00-14:00 ן השעות:  בי

www.abrahamhoste ls .com/nazareth/he/deal_catsdeals

קונצרט הולדת ישוע הללויה
| כניסה חינם  19:00  | נית  ית הבשורה הלטי כנסי

- פיראס  04-6554170  |  054-6417374

בכנסיית הבשורה  Mir iam’s  Angls
 19:00  | ם  ירושלי הקונצרט השנתי עם מקהלת 

וכלי הקשה, להקת "עלמה" קונצרט דיאלוג קול נשי 
ומוסיקת עולם בקתדרלה של סינט רי חג המולד  שי

80₪ ברכישה מראש  |  13:00  | ן העיר)  גבריאל (צפו
https://eventbuzz.co. i l/vhomp |  052-3784586

וה  ואחו 38 תהלוכת שלום  תהלוכת חג המולד ה-
 14:30  | ועד בזיליקת הבשורה  ממקדש מריה 

יל וקוקטי א.ערב, ריקודים  נשף חג המולד 
ן העיר) בקתדרלה של סינט גבריאל (צפו  |  20:00

04-6572133

ארוע מוסיקלי ארוחת ערב מסורתית 
 9410 * -  “ ”זעפרן במסעדת 

www.leshemhote ls .co. i l/ramada-nazareth-hote l-deals

ור חג המולד בעיר העתיקה סי
ן רמדה  מטעם מלו

ן סנט גבריאל 2022 במלו מקבלים את 
יל וקוקטי 20:00 נשף, ארוחה ריקודים 

יה בזיקוקים בטראסה המשקיפה לעיר 24:00 צפי
nazsgh@yahoo.com  |  04-6572133

וקולות המולד מופעי אורות 
- הכניסה חינם. ן בוסקו הסלזיאנית  דו ית  בכנסי

24:00  |  23:00  |  22:00  |  21:00 בשעות: 
זיקוקים!  כולל 

ן סנט גבריאל אנסמבל בארוקאמרי | כנסיית מלו
וחד  ים שעובדו במי ושירים עברי שוברט, באך, מוצארט 

יסד של האנסמבל  והמי י המנצח הנודע  לאנסמבל ע"
 052-4291887 | להזמנות:   ₪ 80 | כניסה  אבנר איתי 

29.1230.1231.12 26.1227.1228.121.1
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ליל
הסילבסטר

ן רמדהסנט גבריאל מלו

 Mir iam’s
Angls

כנסית הבשורה

מסעדת זעפרן

ן בוסקו דו ית  בכנסי
הסלזיאנית

ן סנט גבריאל מלו

Christmas Magic Lights
יב . מסלול דרי מופע כריסמס עולמי

Christmas Magic Lights
יב . מסלול דרי מופע כריסמס עולמי

Christmas Magic Lights
יב . מסלול דרי מופע כריסמס עולמי

זי אעזר מטעם פאו

ן ית מלו כנסי
גיבראל סנט 

ום לידתו י
של ישוע


