תשע"ח

מדינת ישראל

בית חינוך כמשפחה

ירושלים

כותרת האירוע
חידון מחוזי לתלמידים ביסודי בסימן  70שנה לאור חזון הנביאים

ראשון לציון

"יריד המזרח" הוקרה והצדעה לכוחות הבטחון ודוכני מכירה .

אלעד

מדרש נוער  -לימוד ושיח בנושא זהות ציונית דתית

מחוז תל אביב

אופקים

כנס הצדעה מחוזי לגננות החמ"ד

באר שבע

כנס ילדי ונוער הקהל מחוזי

באר שבע

ערב הורי במ"ה בגנים

נתיבות

מירוץ הצבי :כנס מחוזי של כתיבת סיפורים לאור הרב גץ

פרדס חנה

כנס הקהל מחוזי יסודי

פרדס חנה

כנס הקהל יסודי למען ציון

טירת כרמל

הצדעה לחמד טירת כרמל:

קרית מוצקין

חידון  70שנה למדינת ישראל

חיפה

תערוכה  -קליטת עליה בראי האומנות

חיפה

יום חסד נוער הקהל  -תהיה נחמ"ד

חיפה

מעלים בקודש לאור חזון החמ"ד  -ערב לימוד רשותי

חיפה

ישיבת פיקוח חגיגית

חיפה

הוקרה למצטייני מעורבות בחמד

חיפה

מעלים בקודש :לימוד חברותות  +הפעלה חוויתית

קרית שמואל

מעלים בקודש :לימוד חברותות על יסודיים עם יסודיים

חיפה

הצדעה למדריכי חמ"ד חיפה

טבריה

ערב הצדעה לעובדי ההוראה בחמד בטבריה

רמת הגולן

ערב הצדעה לעובדי ההוראה בחמד ברמת הגולן

צפת

ערב הצדעה לעובדי ההוראה בחמד בצפת

מחוז צפון

האקתון בחירת יוזמות הקהל למען ציון מחוז צפון

מחוז צפון

כנס הקהל יסודי למען ציון .בסימן  70שנה לאור חזון הנביאים

מעלות

ערב הוקרה למערכת החינוך במעלות

בת ים

הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של אבנר גץ בעיר בת ים

תל אביב

האקתון יוזמות הקהל עי"ס מחוזי

בת ים

אירוע רשותי בת ים -אות הפעיל המצטיין בת ים-חמ"ד
וממלכתי יסודי איילת דוידזון

אור יהודה

כנס גננות חגיגי לפתיחת אירועי שבוע החמ"ד

פתח תקווה

כנס הצדעה לצוותי חנ"מ באולפנית בנ"ע חמ"ד ישורון פ"ת

גבעת שמואל "יריד מתנה" יריד תוצרים בשיתוף גני הילדים למען ילדים עם
צרכים מיוחדים.
ערב הוקרה לצוותי החינוך בחבל יבנה
חבל יבנה
חבל מודיעין

יום לימוד תורה בחברותות

ראשון לציון

"בעין טובה" -הוקרה לנותני השירות בקהילה

אלעד

ערב במ"ה בנושא זהות ציונית דתית לנשים ונערות

אלקנה

מדרש נוער הצגה "מסכים" ושיח בנושא זהות ציונות דתית

באר יעקב

אירוע קהילתי " -לחוות,לחקור ,להאמין" בסימן  70שנה למדינה

רמלה

בעין טובה  -מוקירים תודה לכוחות הבטחון וההצלה ברמלה

הר ברכה

ערב הצדעה לצוותי החינוך

גבעת שמואל ערב לימוד לע"נ של המחנך הרב איתמר בן גל הי"ד
ראש העין

כנס מנהיגות יישובי יסודי" -הקהל למען ציון " כחוליה בשרשרת
ה.70 -

קרית עקרון

ערב הצדעה רשותי לכלל צוותי החינוך

גבעת שמואל חמד מרכז קולטים עליה באהבה
מבשרת ציון

קמחא דפסחא איסוף מצרכי מזון ל"שיח סוד"

גוש עציון

אימוץ פינות חמות לחיילים לכל אורך שבוע החמ"ד

מעלה אדומים פרלמנט יש"י רשותי יסודי
גוש עציון

פרלמנט "הקהל" חמ"ד רשותי יסודי

גוש עציון

ערב הצדעה למערכת החינוך של החמ"ד

ירושלים

טקס "עולי עשור" חמ"ד מחוז ירושלים

קריית ארבע

הצדעה למתנדבים בחמ"ד ובכלל במעמד שר החינוך

בית שמש

הצדעה למערכת החינוך של החמ"ד בעיר

בית שמש

האקתון יש"י רשותי

בית שמש

חידון  70שנה למדינה חמ"ד מחוז ירושלים

בית שמש

מתנות לאביונים בבית שמש בשיתוף עם מוסדות החמ"ד

ירושלים

מפקחסד  -התנדבות של צוות הפיקוח וההדרכה ב"חסדי נעמי"

מעלה אדומים מפגש גננות וסייעות חמ"ד

נתניה

ערב הוקרה למנהלי בתי הספר בעיר נתניה ובני זוגם

מטה יהודה

מפגש גננות חמ"ד

תל אביב

כנס גננות (גבעתיים ,חולון,ר"ג ,ת"א) בנושא יזמות וחדשנות

מודיעין

פרלמנט יש"י יסודי חמ"ד 1

תל אביב

חמ"ד של פעיל -יסודי ועי"ס בעיר תל אביב

מודיעין

פרלמנט יש"י יסודי חמ"ד 2

פתח תקווה

ערב זמר לגננות חמ"ד (פ"ת וקרית אונו) – ערב בסימן 70שנה
למדינה שרונה בן שושן
"מנהיגות מובילה ערכים" כנס מנהיגות הקהל ומועצות חמ"ד  +מ"מ

בקעת הירדן

בחירות השיר של  70שנה

נתניה
נתניה

הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של אבנר גץ בעיר נתניה

פתח תקווה

אירוע רשותי פתח תקווה  -אות הפעיל המצטיין העירוני חמ"ד
ומ"מ יסודי
חידון מחוזי 70 -שנה לתקומת ישראל.

בני ברק

אירוע רשותי בני ברק -אות הפעיל המצטיין העירוני

מחוזי

כנס מנהלים מחוזי -אולפני ישורון

פתח תקווה

התיישבותי

מחוז צפון

ירושלים
ראשון לציון

מחוז ירושלים

מחוז חיפה

ירושלים

חסד צוות הפיקוח וההדרכה  -ביקור והתנדבות בבית אביה
הוקרה לילדים ולבתי ספר זוכי פרסים שונים

מחוז מרכז

מחוז דרום

ירושלים

סיור הוקרה בשכונת מוסררה למנהלים ובני זוגם

ערב הצדעה של הורי קהילת חמ"ד לצוותי החמ"ד בעיר

שם הישוב
אופקים

מחוז מנח"י

שם הישוב

ארועים ישוביים במחוזות

כותרת האירוע
האקטון יוזמות חברתיות של נוער הקהל סביב נושאי חזון החמד

מבוא חורון

יום לימוד תורה וחסד עם הקהילה

בקעת הירדן

"האור שבלב"  -איסוף חבילות  -קמחא דפסחא

מצפה יריחו

יריד חסד וחמ"ד -בנושא  70שנה למדינת ישראל

גבעת וושינגטון חידון בנושא  70שנה למדינת ישראל לאור חזון הנביאים

אפרת

יוצרים שינוי עולים קומה במעורבות החברתית

בית ירח
מ.א .עמק הירדן

קיימות בפיתוח טכנולוגיות למידה חדשניות

פרטים נוספים אודות זמני
ומיקום האירועים המחוזיים
בסריקת הקוד

