
שם האירועשם הישוב

מחוז דרום

מסע בני-בנות מצווהמוא"ז לכיש
מנהיגי חינוך בעיר שדרות לאור משנתו של הרב אלישע זצ"לשדרות

חמ"ד של יועצות - אחד על אחדרחבי המחוז
עמיתי חמ"ד מובילים מניעת בריונות ברשתבאר שבע
חמ"ד בעליהבאר שבע
 באר שבע 
 קריית גת

קריית מלאכי
מצדיעים לילדי הקהל

"גדולים החולמים חלומות" מחלום למציאות, שוויון הזדמנויות לאור משנתו של הרב נריהנתיבות
"יד ביד נצעד לאורך כל הדרך"- תהלוכת שבוע החינוך המאוחדאשקלון

"להאיר את העיר" חמ"ד של משפחה לאור דמויות החמ"ד בגני הילדיםגני הילדים
 מוא"ז 

חידון מחוזישדות נגב

יום שיא אהבת תורהאשדוד
כנס יוזמות נוער חמ"ד "ואהבת לרעך כמוך"עלה נגב

"שואלין ודורשין..." מתכוננים לחג הפסח מתוך ערכי החמ"דמוסדות עי"ס
 שדרות
 דימונה

 אופקים 
קריית גת

מתחנכים ממשנתו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

חמ"ד ותפוצותאשקלון
מנהלי חמ"ד עולים לירושליםירושלים

חמ"ד של מנהיגי חינוך בעיר אילתאילת
חמ"ד וקהילה - קידום שותפות הורים בעבודת הייעוץ החינוכירחבי המחוז
חמ"ד של אחדות חמ"ד מוריה 

חמ"ד של שבתאופקים
תמימי דרך - ילדי הגנים בנתיבות מלמדים ולומדים זהירות בדרכים לאורו של הרב נריהנתיבות
חמ"ד של עיראשדוד

כנס משותף לרכזות שפה מאיזור ב"שבאר שבע

שבותי
התיי

חידון פרקי אבותגבעת וושינגטון
האקתון תיכוניים - החומרים של האתמול הם העתיד של המחראפרת

אירוח תלמידי כתות ח מבית ספר בפילדלפיהקבוץ סעד
מירוץ תמ״ר  ע״ש אבינועם כהןרמת הגולן

שלים
ירו

מפקחסד באגודת אפרתפיקוח מחוזי
ערב הצדעה לרכזי החינוך החברתי בביה"ס היסודייםירושלים

יריד יזמות חברתית ערכית בבנימיןפסגה בנימין
חידון מחוזי - פרקי אבותבית שמש
עולי עשורבית שמש

כנס רכזים חברתיים על יסודימודיעין 
הצדעה רשותית לתלמידים ועובדי הוראה עוליםקריית ארבע

 חמד"ת הימים במחוז ירושלים ברוחו של הרב וישליצקי זצ"ל כל המחוז
בשיתוף עם תנועות הנוער והגרעינים

מפגש לגננות בנושא אחדות וייחודיותמעלה אדומים
מפגש לגננות וסייעות במטה יהודה בנושא בריאותמטה יהודה

הפנינג בבית שמש להורים וילדים בשיתוף גננות חמ"ד, חנ"מ ומ"מבית שמש
הפנינג הורים וילדים בשיתוף חמ"ד, חנ"מ ומ"מרמת בית שמש

הכנסת ספר תורה וחנוכת הבית לבית ספר "חמדת השקד"מבשרת ציון
"והעמידו תלמידים הרבה" במבוא חורוןמבוא חורון

האקתון תיכונים באפרתאפרת
מפגשי גננות חגיגיים לרגל שבוע החמ"ד בבנימין ובבית אלבית אל ובנימין

כנס חמ"ד וחוסן לגננות מובילות מבנימין ובית אלעפרה

מנח"י

פעילות חסד של גננת בבית אבות בירושלים בשיתוף ילדים והוריםירושלים
הוקרה לבנות שירות מחו"ל המשרתות לבדן בירושליםירושלים
ביקור והתנדבות באבוקת אור ובבית חינוך עיוורים - צוות הפיקוח ממלכתי וממדירושלים
יום מנהיגות לנוער הקהל - מרכז נוער אמי"ת טכנולוגי ירושליםירושלים

ערב במ"ה מרכזי להורי הגנים ובתי הספר בשכונהקריית משה 
ערב הוקרה לגננותירושלים
סיור הוקרה למורים וגננותירושלים
חידון מחוזי פרקי אבותירושלים

מובילים בעלייה - מפגש מורי קליטת עלייה ממחוזות מנח"י ומרכזרעננה

ארועים ישוביים במחוזות

פרטים נוספים אודות זמני ומיקום האירועים 
המחוזיים בסריקת הקוד >
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מחוז מרכז

יום המעשים הטובים בסימן יחד שבטי ישראלראשון לציון
יום לימוד תורה עירוני חמ"ד יסודי ועל יסודיראשון לציון

יום חסד רשותירמלה
בית מדרשנועראלעד
"העבר את זה הלאה"-לאור דמותו של הרב נריה אלעד

שבת חמ"דאלקנה
"תושב"ע ברשת" - יום לימוד תורה רחובות

יום החסד - יש"י גבעת שמואל
חברותות למידה על הרב נריה חמד ישובי.יהוד

"ברכת האילנות" רעננה
"עליה לרגל"יצהר

קבלת שבת יש"יצור יצחק, אבני חפץ
חסד וקהילה - יריד ספרים יישובי שבי שומרון 

יש"י - יום המעשים הטובים מו"א גזר 
יום לימוד תורה יישובי גן יבנה 

הוקרה לצוותי חינוך חבל יבנה 
 צור יגאל 
חמד של אחדות - קבלת שבת יש"יכוכב יאיר

הוקרה לצוותי חינוך קריית עקרון
"לאורו נלך" הצגה משותפת הר ברכה 

"מובילים בעליה"- מפגש למידה והעצמה רעננה
חמ"ד של מדריך - מפגש למידה והעצמה משרד החינוך ת"א
במ"ה מחוזית - מפגש הנהגות הורים ופיקוח בנושא: זהות ציונית דתיתמשרד החינוך ת"א

לימוד תורה הורים וילדים קדומים 
בית מדרש נוער בהובלת תנועות הנוערקדומים

"שישישוק" מכירת מאפים ומוצרים תרומה "לעלה נגב"קרני שומרון
שוק "תן וקח" דוכני מכירה תרומה לניצולי שואה יבנה

תל אביב

חידון מחוזי במסכת אבותפתח תקווה
יום שכולו תורה עם רב העיר הרב מיכה הלוי בפ"ת והרב קלמן בר בנתניהפ"ת, נתניה

ביקור ראש מינהל החינוך הדתי בעיר הרצליההרצליה
יום שיא לגננות נתניה בנושא אחדותנתניה
כנס מועצת הקהל נתניה יסודי ועל יסודינתניה

סיור בירושלים למובילות האשכולות בנושא שמחה של מצווהפתח תקווה
פעילות שיא לגננות "גדולים החולמים חלומות והופכים חלומות למציאות"תל אביב
חידון וירטואלי לאור דמותם של הרב והרבנית נריה זצ"לתל אביב
תערוכה לאור דמותם של הרב והרבנית נריה זצ"לתל אביב
למידת עמיתים אזורית "חלון לחלום" - קליטת תלמידים עוליםתל אביב

כנס מחוזי מנהלי וכלל צוותי החנ"מ.פתח תקווה
כנס מנהלים הצדעה למנהיגי חמ"ד מחוז ת"א בשבוע החמ"דתל אביב

ערב הצדעה למנהיגי החינוך בעיר נתניה בהשתתפות בני זוגםנתניה
פעיל מצטיין בני ברק
ערב הוקרה לתנועות הנוערבני ברק

ערב "התוועדות ייעוצית" בעיר נתניהנתניה
טקס "אות הפעיל המצטיין"- ילדים מצטיינים במעורבות חברתית בעיר בת ים חמ"ד ומ"מבת ים

"חמ"ד של פעיל"- כנס הוקרה והצדעה למובילי הקהל למען ציון בעיר תל אביבתל אביב

חיפה

ערב הצדעה לחמ"דחיפה
כנס הוקרה לחינוך המיוחד בחמ"דפרדס חנה

הוקרה למצטייני המעורבות החברתיתחיפה
הוקרה למורים ותלמידים עוליםחיפה

כנס הקהל מחוזי, יזמות לאור חזון החמ"דקרית שמואל
כנס רכזי החינוך החברתי בחמ"דזיכרון יעקב
מלוה מלכה הצדעה לחמ"דקרית אתא

כנס גננות- יזמות לאור חזון החמ"דקרית שמואל
טקס הענקת תעודות פרס החינוך הדתיקרית ים

מחוז צפון

יום הוקרה למנהלי ומורי החמ"ד - אירוע ישוביטבריה, מגדל העמק
יום קיבוץ גלויות -התנדבות משותפת של נוער הקהל ותלמידים עוליםנהלל

חידון  פרקי אבות  קריית שמונה 
יום הוקרה ישובי למנהלי ומורי החמ"ד נצרת עילית

 גני ילדים במחוז - פעילות משותפת עם מוסד חינוכי "נניף את דגל האחדות" פיקוח מחוזי
באירוע החמ"ד היישובי

כנס גננות מחוזי  - יזמות וחדשנות בגן גדולות החולמותפיקוח מחוזי
גני ילדים - שישי קהילתי לימוד סביב הרב נריה, אבי הכיפות הסרוגותפיקוח מחוזי
יום לימוד תורהקרית שמונה

ערב הוקרה לצוותי חינוךמעלות

התשע"ט
מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי

זהות < שייכות < חיבור
חמ"ד ותפוצות


