
ארועים ישוביים במחוזות
בית חינוך כמשפחה

ניידאיש קשרמיקוםתאריךהאירועעירמחוז 

אירוע הצדעה לילדים ונוער מצטיינים בתחומי מנהיגות הקהל ומעורבות בני-ברקתל-אביב
חברתית בעיר בני-ברק

מכללת שנקר - אודיטוריום לורבר, יום ה' י"ח באדר, 16.3.17
רח' ידע עם 8 רמת גן

 איילת דוידזון
שירי בראון

 052-8272724
054-5710700

052-8272724איילת דודיזוןבית ספר מורשת זבולון נתניהיום ב', כ"ב אדר 20.3.17כנס הצדעה למנהיגות הקהל ומנהיגות צעירה נתניהתל-אביב

 איילת דוידזוןישיבת חמ"ד אמי"ת אלירז רח' יבנה פ"תיום ג' כ"ג אדר 21.3.17חידון מחוזי - ירושלים פתח-תקווהתל-אביב
שירי בראון

 052-8272724
054-5710700

 דלילה כהןירושליםיום ד' כ"ד אדר 22.3.17טיול מנהלים - לאור חזון החמ"דירושליםתל-אביב
שושי נגר

050-7362756 
050-6289299

054-5710700שירי בראון בחוות הציונית בירושליםלכבוד 50 שנה לאיחוד ירושלים - נוער מחוז ת"א עולה לירושלים לשבת יש"יירושליםתל-אביב

052-8272724איילת דודיזוןהיכל התרבות בת-יםאות הפעיל המצטיין , בת-יםבת-יםתל-אביב

 דלילה כהן רמת גןיום ג' א' ניסן 20.3.17ערב הצדעה לצוותי החינוך רמת גןרמת גןתל-אביב
אלי

 050-7362756
050-6282936

050-6283175ורדה לבנהבית ספר מוריה- רחוב עולי הגרדום 1יום ד' כ"ד אדרהצדעה לצוותי החינוך המיוחד בחמ"ד- ירושלים שליחדרהחיפה

ישיבת פיקוח מחוזית חגיגית פיקוח חמ"ד מארח את ישיבת הפיקוח חיפהחיפה
המחוזית של חיפה

050-6283384ירדנה אלוןמשרד החינוך שדרות פל ים יום ב' כ"ב אדר

הוקרה למצטיינים בתוכנית המעורבות החברתית - ממני אליך - ראיון עם חיפהחיפה
דמויות ויישום ערכי חזון החמ"ד

052-3799259אביטל פלגמרכז ההדרכה רחוב צהל 17 יום ב' כ"ב אדר

כנס הקהל מחוזי יסודי לתלמידי בתי הספר היסודיים בהובלת העל יסודי טירת הכרמלחיפה
- סדנאות והחלטות סביב זהות ציונית דתית ושנת ירושלים

052-2348836יוכי אילוזבית הספר אפרים צמח טירת כרמליום ה' כ"ה אדר

050-6280274ויקי ניגריבית ספר למדעים ואומנויות קרית אתאיום ה' כ"ה אדרמצדיעים לעליה- אירוע הצדעה לתלמידים ומורים עולים מצטייניםקרית אתאחיפה

050-7783317ציונה בן שמעוןאולפנת סגולהיום א' כ"ח אדרחידון מחוזי בנושא ירושליםקרית מוצקיןחיפה

052-3799259אביטל פלגגבעות עולם, איתמר יום א' כ"ח אדרמסע מנהלים סביב חזון החמ"ד- חינוך מאהבהשומרוןחיפה

052-3799259אביטל פלגמשרד החינוךיום ה' כ"ה אדראהבת ארץ חמדה נוער הקהל- אירוע סיום תחרות צילומים מנופים בארץמשרד החינוךחיפה

050-7783253רון פכטרבית ספר צמח צדיק יום ג' כ"ג אדראירוע הצדעה רשותי לחמ"ד בטירת כרמלטירת הכרמלחיפה

050-6280326אפרת אדריגני הילדים בקרית שמואליום ד' כ"ד אדרערב חמ"ד - סביב דמויות הרב והרבנית גורן - ל 14 גני הילדים ולכל ההוריםקרית שמואלחיפה

052-3799259אביטל פלגמרכז קליטה ומועדונית עוליםיום ג' כ"ג אדריום החסד של נוער הקהל- אימוץ מועדוניות קרית יםחיפה

054-2653170אביה אלבהבכל בית ספריום ו' י"ט אדרקודשישי- חמ"ד של תורהבכל המחוזדרום

052-5425285בת אל גורבבתי ספר רביםשבת כ' אדרשבת קהילתיתכלל מחוזידרום

052-3765055הדס דמתיבבתי ספר רביםיום ב' כ"ב אדריחד שבטי ישראלאשדודדרום

052-3765055הדס דמתיבבתי ספר רביםיום ב' כ"ב אדריחד שבטי ישראלאשקלוןדרום

050-6282764דפנה אייזקסמתנ"ס שדות נגביום ג' כג אדרכנס גננות לאור דמותם של הרב והרבנית גורן ולכבודה של ירושליםמוא"ז שדות נגבדרום

052-5425285בת אל גורבמספר בתי"סיום ג' כג אדריחד שבטי ישראלדימונהדרום

050-6995019שלמה אילןאריאליום ג' כג אדרכנס הצדעה לתלמידים העוליםאשדודדרום

052-3765055הדס דמתיאשכול פיס קרית גתיום ד' כד אדרהאקתון דרום- יריד מיזמיםקרית גתדרום

052-5425285בת אל גורבבתי ספר רביםיום ד' כד אדריום במ"הכלל מחוזידרום

050-6995019שלמה אילןמשהביום ה' כה אדרכנס הצדעה לתלמידים העוליםבאר שבעדרום

052-5425285בת אל גורבמספר בתי"סיום ו' כו אדרפעילות שיא תנועות נוערכלל מחוזידרום

054-2653170אביה אלבהאשכול פיסיום א' כח אדרחידון מחוזיאשקלוןדרום

052-5425285בת אל גורהיכל התרבותיום ג' א ניסןערב הצדעה לפועלם של הרב והרבנית גורן- ביהס ברנעאשקלוןדרום

052-5425285בת אל גורמחוז דרוםיום ד' ב ניסןמסע מפקחים ומנהלים לאור חזון החמ"דמחוז דרוםדרום

052-3114415חגית לזרמרכז חיבהב' בניסן 29.3ערב הוקרה לסגני מנהליםירושליםמנחי

050-6229123טלי פריסשכונת רחביהכ"ד באדר 22.3סיור הוקרה לעובדי הוראהירושליםמנחי

050-6282235פנינה פרידמןנגבכ"ד באדר 22.3מסע מנהלי עי"סירושליםמנחי

054-6557738אילנה פרץארנהר"ח ניסן 28.3יחד שבטי ישראל גני ילדיםירושליםמנחי

054-6140124ברוריה מנדללטרוןכה באדרטיול לכלל ילדי העולים במחיוז מחטיבות הביניים ירושליםמנחי

050-9094141דבורי חשיןעמותת תכליתיום ב' כ"ב באדר 20.3מפקחסדירושליםירושלים

050-6280386שושי רבינוביץחורב ירושליםיום ה' כ"ה באדר 23.3עולי עשורירושליםירושלים

052-8308084הרב אלי קפלן19-22.3תיאטרון בובות על הרב גורן לכל גני החמ"ד - 4 מופעים בארבעה ימיםמעלה אדומיםירושלים

050-6282875 ג'ולי מלמדמפגש צרעה יום ד' י"ט באדר, 17.3.17מפגש גננות וסייעות חמ"ד עם צוותי הגניםמטה יהודהירושלים

052-6884420רות הופמןאשכול הפיס בית שמשיום ג' כ"ג באדר 21.3חידון מחוזי "ירושלים"בית שמשירושלים

054-6584409הרב צבי האריסמתנ"ס גוש עציוןיום ה' כ"ה באדר 23.3טקס הוקרה לתלמידי "התלמוד הישראלי"גוש עציוןירושלים

050-6282705אלכס גליקסברגמשרד החינוך מחוז ירושליםיום ב' ח' באדר 6.3ישיבת מפקחים  ומדריכים חגיגית לרגל שבוע החמ"דירושליםירושלים

052-4760486דינה יצחקיבית שמשיום ג' כ"ג באדר 21.3כנס הוקרה רשותי למערכת החינוך בית שמשבית שמשירושלים

050-6280365דבורה אבן צורירושליםיום ד' ג' באדר 1.3כנס גננות מובילות "בעוז ובתעצומות"ירושליםירושלים

053-7715953דני בירנבאוםבי"ס "כוכב יעקב"יום ה' ד' באדר 2.3ערב במ"הכוכב יעקבירושלים

02-5604107מטה החמ"דישיבת גבעת שמואל 27.03.17כנס ארצי משתתפי "הסוגיה היומית" למחנכים ותלמידיםגבעת שמואל מרכז

050-2197634אשר חדדאולפנת גבעת שמואל23.3.17חידון ארצי בנושא ירושליםגבעת שמואל מרכז

050-6283326הרב יצחק אלחדד הכל התרבות החדש 21.3.17ערב הצדעה במסגרת שבוע החמ"ד למנהלי ביה"ס מורים מובילים ותלמידים גבעת שמואל מרכז

050-8577199יעל סעדאלעד19.3.17ערב נוער ציוני דתי לנוער אלעדמרכז

052-485599אדווהראש העיןטרם נקבעערב במ"הראש העיןמרכז

050-7137171דקלה רוזננבויםביה"ס שילת בפדואל 16.3.17הצדעה לעולים חדשים ומשפחותיהם שעלו ב-3 שנים האחרונות שומרוןמרכז

 רויטל נהמי בית ספר ישורוןי"ט אדר 17.3 יריד המזרח- יריד חסד וכנס הוקרה  ראשון לציוןמרכז
נורית טוויל

052-8528318

052-3452191ברכה ורצברג תיכון מקיף+מרכז נוער19.03.17יום לימוד תורה ליסודי וחט"בראשון לציוןמרכז

050-6288995אביבית קאץאגף נוער וצעירים ראשון לציון26.03.17יום החסדראשון לציוןמרכז

054-6733766ירדנה מוסאיבית ספר יחידני 30.03.17כנס מנהיגות וקהילה יבנהמרכז

050-8331090אילת רוסכל שבוע החמ"דפעילות בתי ספר וגנים מובלים יבנהמרכז

054-6733766ירדנה מוסאיטרם נקבע28.03.17כנס מנהיגות לודמרכז

02-5604107מטה החמ"ד טרם נקבע20.03.17הוקרה לחמ"ד במסגרת כנס מקהלות לוד מרכז

050-6283749יהודה בשגן יבנה 20.03.17ערב הוקרה לזכרו של מנהל ביה"ס עזרא אשכנזי ז"ל גן יבנהמרכז

050-6700774שולמית בלפראולפנת אמנה 22.03.17ערב קהילתי בנושא ירושלים כפר סבא מרכז

054-6673186שושנה אלנקווההכל התרבות 28.03.17ערב הוקרה למובלי החינוך במועצה נחל שורקמרכז

050-6202982מיכל בוטבולבגנים17.03.17הצגה על הרב והרבנית גורןקרני שומרוןמרכז

050-6202982מיכל בוטבולבית ספר משואה+ ברקאי בגנים 22.03.17פעילות משותפת קרני שומרוןמרכז

050-6202982מיכל בוטבולבבית ספר 24.03.17הצגה על הרב והרבנית גורןכפר יונהמרכז

050-6202982מיכל בוטבולגני כפר יונה 17.03.17קיבוץ גלויות כפר יונהמרכז

050-8331090אילת רוסבית ספר אמיחי ונועם וילדי גני חובה28.03.17פעילות בתי ספר וגנים מובלים חבל יבנה מרכז

050-6200982מיכל בוטבולבגנים 20.03.17ירושליםאלקנהמרכז

050-6202982מיכל בוטבולבגנים 20.03.17ירושליםאורניתמרכז

050-6202982מיכל בוטבולמשכן מאיר20.03.17הצגה בנושא ירושלים קדומיםמרכז

050-6202982מיכל בוטבולבית ספר נחשון 24.03.17קבלת שבת בית ספר נחשון בנים וגנים קדומיםמרכז

053-7250129אביאל חי-עובדמועדון נוערטרם נקבעערב זהות ציונית דתיתקדומיםמרכז

050-6202982מיכל בוטבולבגנים22.03.17הרב והרבנית גורןתל מונדמרכז

050-6202982מיכל בוטבולבית ספר אור תורה 17.03.17לימוד תורה וקבלת שבת קדימהמרכז

050-6283326יצמחק אל חדדבית ספר אור תורה ומפעל המשקם5031.03.17 שנה לאיחוד ירושלים-מפעל משקםקדימהמרכז

050-6202982מיכל בוטבולבבית ספר אור השרון 17.03.17קבלת שבת  תנובותמרכז

052-6071644שמוליק זלברצוויגישיבת נחלים21.03.17יום לימוד תורה חבל מודעיןמרכז

אירוע הצדעה לילדים ונוער מצטיינים בתחומי מנהיגות הקהל ומעורבות בני ברקתל אביב
חברתית בעיר בני ברק

במכללת שנקר - אודיטוריום לורבר, יום ה' י"ח באדר
רח' ידע עם 8 רמת גן

 איילת דוידזון 
 שירי בראון 

שושנה גורמן

052-8272724

052-8272724איילת דוידזון בית ספר חמ"ד מורשת זבולון נתניהיום ב' כ"ב באדרכנס הצדעה למנהיגות הקהל ומנהיגות צעירה חמ"ד ומ"מ נתניהנתניהתל אביב

חידון מחוזי-ירושלים נוכחות :הרב מיכה הלוי - רב העיר פתח תקווה, גד פתח תקווהתל אביב
דעי- מ"מ ראש העיר , מפקחים, מנהלים הורים ותלמידי המחוז

איילת דוידזון, ישיבת חמ"ד אמי"ת אלירז פ"תיום ג' כ"ג אדר
שירי בראון

052-8272724

050-7362756דלילה כהןירושליםיום ד' כ"ד אדרטיול מנהלים לאור חזון החמ"דמחוזיתל אביב

לכבוד 50 שנה לאיחוד ירושלים מנהיגות נוער מחוז תל אביב עולה לירושלים מחוזיתל אביב
לשבת יש"י )יחד שבטי ישראל( בחסות ובאירגון עמותת גשרלמנהיגות 

תלמידים מחוזית: הקהל למען ציון, מועצת התלמידים המחוזית, משצי"ם

 שבת כ"ו-כ"ז אדר
24-25.3.17

054-5710700שירי בראוןחווה ציונית ירושלים

איילת דוידזון היכל התרבות בת יםיום ב' כ"ט אדר 27.3.17אות הפעיל המצטיין בת יםבת יםתל אביב
ונחמה מרקוביץ

052-8272724

050-7362756דלילה כהן ואלי לוירמת גן"יום ג' א' ניסן"ערב הצדעה לצוותי החינוך ר"גרמת גןתל אביב

050-6282379רונית נגרמוזיאון יהדות בבל אור יהודהיום ג' ט' ניסןערב הצדעה לגננותאור יהודה ואזורתל אביב

050-6289087חנה זינוטבריהכד באדר 22.3.17ערב הצדעה לחמ"ד רשותיטבריהצפון

050-6283079יעקב שבותקרית שמונהכד באדר 22.3.17ערב הצדעה לחמ"ד רשותינצרת עליתצפון

050-6282740שלום אדרימתנס שלומי יפורסם בהמשךערב הצדעה לחמ"ד רשותישלומי צפון

050-6282341חיים גבאי משרד החינוך נצרת עלית20.3ישיבת פיקוח חגיגית עם מנהלת המחוז בנושא אחדותנצרת עליתצפון

050-6282608מיכאל בונן היכל תרבות עכו כח באייר 24.5.17ערב הצדעה לכבודה של ירושלים עכוצפון

050-2481073מירי ומיכל פארק ברקו טבריה כג באדר 21.3.17יום החסד בשיתוף רשות העתיקות צוות הפיקוח וילדי הקהל טבריה צפון

050-2481073ברוך ומירי בהיכל המתנס בשלומי כח באדר 26.3.17חידון ירושלים מחוזי שלומי צפון

בבית הכנסת של ביהס שבט סופר כז באדר 25.3.17מלווה מלכה בסימן אחדות וחיבור "ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו "חצור צפון
רכזת חברתית 

חיה צור בתי ספר בצפת 20.3מצדיעים לירושלים טיול קהילתי לירושלים הארי צפת צפון


