
ארועים ארציים

ארועים מחוזיים

שמים את שבוע החמ"ד

במרכז

ארועים רשותיים

הכנת תכנית 
בית סיפרית

ללחוץ

דפדפו
למטה

דפדפו
למטה

ללחוץ

הכנת תכנית 
ללחוץגני ילדים

https://www.yedidhemed.co.il/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92/
https://docs.google.com/document/d/1hchQI924W3m5eukm-Hm4qqI5cRmxGn_J/edit?usp=sharing&ouid=104111768837885982895&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1WbMSjgPdx-93i_Wxo-CB0nhiN2zOs5zH/view?usp=sharing


שבוע החמ"ד
מחוז מרכז

ארועים מחוזיים
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כנס מועצות תלמידי
הקהל למען ציון 

בעל יסודי
כ"ט אדר 22/3

 

משתתפים 
120 נציגי מועצות התלמידים 

חמ"ד במחוז
הזמנה ורישום יישלח בהמשך

מפגש פיקוח
 יחד שבטי ישראל

כ"ז אדר 20/3
 

חסד וחמ"ד
פיקוח המחוז עם תלמידי

ראש העין
כ"א אדר 14/3

 

מסורת במחוז  מפקחי החמ"ד
 מתנדבים עם תלמידים 

ומעבירים סדנאות בנושא חסד

"כלים שלובים"
חיזוק זהות רכזים

ממגוון תחומי הדעת
כ"ט אדר 22/3

 

יתקיים בכפר הרא"ה
בבית הציונות הדתית

מועצות תלמידי הקהל מבתי הספר היסודי 
חמ"ד במחוז מרכז
ישתתפו בכנס בזום

פרטים בהזמנה שתשלח

כנס מועצות
ילדי הקהל  יסודי

כ"ב אדר 15/3
 

6
יום האמונה

א' בניסן
 23/5

מועצת תלמידי הקהל 
מובילים  בבתי הספר את יום האמונה

לחיזוק החוסן האמוני



שבוע החמ"ד
מחוז מרכז

אירועים רשותיים
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רעננה
 

ארוע יש"י
לרכזי עולים ברעננה

רחובות
 

ראשון לציון
 

כפר סבא
הצדעה 

לצוותי מורי החמ"ד
בהיכל הפיס

ד' ניסן 26/3

ראש העין
 

קמחא דה פסחא
כלל בתי הספר שותפים 

לאורך שבוע החמ"ד
באריזות מזון

חמ"ד ראשלצ 

עם הפנים לקהילה
כ"ו אדר  19/3

מנהיגות חמ"ד בעיר  מובילים

"באר  המשאלות"
יום המעשים הטובים 

כ"א אדר  14/3

גבעת 
שמואל

 

יחד שבטי ישראל
יסודי- האקתון פארלמנט הילדים  

בהובלת מנהיגות גשר בעיר
כ"ז אדר 20/3

על יסודי-  מפגשי שיח  גשר 15/3, 23/3
 

יחד שבטי ישראל
אולפנת השומרון 

ישיבת  ימ"ה 
נפגשים עם תיכון שוהם

 

אלקנה
 

8

יבנה
 

ארוע "בר-בת מצווה"
לילדי  חמ"ד ביבנה

בהיכל הפיס
כ"ט אדר 22/3

1

אלעד
בית מדרש נוער- "תור הנוער"

מפגש של בני הנוער
 לחיזוק זהות ציונית דתית
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"האקתון"
חיבוק חברתי
ד' ניסן26/3



שבוע החמ"ד
מחוז מרכז

הזוכים במחוז
מרכז

לשנת תשפ"ג
מורי המאה

 

חמ"ד וחסד
 

פרס החמ"ד
קדם יסודי - גן חמד הלל אריאל.
יסודי - חמד אבני החושן שוהם.


