
 

 

 המרחבונים רשימת

 משתתפים(. 013)עד כה  המרחבונים שהתקיימו -בכתום

 מרחבונים מתוכננים -ובירוק

מס'  גיל סוג הקבוצה תאריך יישוב מנחה

משתתפ

 ים

בבית  משה שטה ועידית שדה

 שיתופים

 16 12-12 חברי המרחב 51.51.51

בבית  תמר אמיר והדר פנטהון
 שיתופים

 9 12-51 חברי המרחב 15.12.14

אמיר סטרוגו, דוד מהרט, 
 ד"ר שבתאי מלכה

 03 15-55 'אחרי'  נובמבר רמלה

 9 51 'הנני' 51.51.51 אשקלון הדר פנטהון

בבית  אמיר סבהט
 שיתופים

 15 55-52 חברי מרכז ההיגוי  21.12.14

בבית  דוד מהרט ומתוקו
 שיתופים

 13 51-25 חברי מרכז ההיגוי  21.12.14

 10 51-51 חברים דצמבר רמלה משה שטה

בבית  תמר אמיר ורחל שמעון
 שיתופים

 16 55-25 חברי מרכז ההיגוי  21.12.14

 5 11-51 משפחה דצמבר נתניה אמבת דוד

 0  עובדי האגודה הישראלית  דצמבר ירושלים מברטו מלקה מששה 

 10  קומונריות  'בני עקיבא' 55.55.51 ירושלים פנטהוןדני 

 03  מדריכות בני עקיבא 11.55.51 אשקלון דני והדר פנטהון

מלקה -משה שטה ומברטו
 מששה

 13  פעילים לשינוי חברתי 11.55.51 רמלה

 19  נוער בני עקיבא פברואר רחובות דני פנטהון 

 10  קבוצת דיבט פברואר רמלה גולן ג'מבר

, מברטו מלקה מששה

  אמבת דוד

 01  נציגי מרכזי קליטה 51.55.51 רמלה

משרדי עולים  שרונה וסיגל -עולים ביחד 
 ביחד

 10  צוות עובדי עולים ביחד  09.03.15

 18 15-55 פעילים/ מעורים בחברה דצמבר קריית עקרון אבי ילאו

שושנה בן דור, משה 
 שטה

 0  המועדוניותצוות מקצועי של  55.55.51 רמלה



 

 

 03  משפחה )שבת בר מצווה( 15.55.51 קריית עקרון משה שטה 

 1 22 ברהנה וונדהקייס  11.55.51 רמלה משה שטה

שרונה בירו נגטו וסיגל 

 קנטופסקי

 11   בוגרים –עולים ביחד  11.55.51 ת"א

שרונה בירו נגטו וסיגל 
 קנטופסקי

 51  עמיתים )צ'ק פוינט( -עולים ביחד  

אבי יאלו )שרונה תדאג לעוד 

 מנחים מהצוות(

תל אביב )צ'ק - -עולים ביחד 51.51או  52.51.51 ת"א

 פוינט(

 25+ 

 55  בנות שירות לאומי ? קריית גת סלומון הרב משה

 51 51 מכינה קדם צבאית לבנות  52.52.51 מגדל העמק  אדנה זאודה

אדנה זאודה שחר אלמו , 

 )דרוש/ה עוד מנחה( 

 -)אחה"צ 12.52.51 רמלה 

 (52:55משעה 

 22  חניכי שכבת יב'

הדר הרב משה סלומון ו

 פנטהון

 55  הנני  צוות גרעין  52.52.51 קריית גת

 55  חוג הורים וילדים -גרעין הנני  ? קריית גת חגית והדר פנטהון

 55  נוער - גרעין הנני 52.52.52 אשקלון הדר פנטהון

 55  גרעין הנני  51.52.51 אשקלון  הדר פנטהון

 אשדוד  דינה פטגו
 

 55  מרחבון חברים  52.52.51

 קריית גת  הרב משה סלומון
 

 55  גברים -פרויקט חקלאות 52.52.51

   הרב משה סלומון
 

 55  איגוד הרבנים 55.51.51

הרב משה סלמון ושרונה 

 בירו נגטו

)שעה  55.55.51 קריית גת

52:55) 

)ילדים של  2-2ילדים בגילאי 

 חברי המרחב( 

 2 

)שעות  52.52.52 חדרה דרושים מנחים

 הערב(

עובדים והורים וחברי  –מקסם 

 עמותה

  

   יוצאי אתיופיה במגזר הציבורי   אמיר סבהט

   15-פעילי עליה בשנות ה   אמיר סבהט

   ראיון אישי עם קייס אפרם ?  שושנה בן דור



 

 

   ראיון אישי קייס רועי ? אולגהגבעת  שחר אלמו

   חברי מועצה ?  מברטו מלקה מששה

   גברים -פרויקט חקלאות ? אשקלון הרב משה סלומון

   גברים -פרויקט חקלאות ? קריית מלאכי הרב משה סלומון

   קבוצת נשים ? אשקלון הדר פנטהון

   רמלה -קבוצת נשים יוצרות ? רמלה משה שטה

 51  גל-מכינה קדם צבאית לבנים  ?  ואמיר סבהטאמיר סטרוגו 

   קציני צה"ל ?  אמיר סבהט

   ו-ילדי כיתות ה   דינה פטגו דוד מהרט

   ילדי חטיבת ביניים   אמיר סטרוגו

   נוער -אסירים  כלא אופק שרונה בירו נגטו 

 55  סטודנטים  באר שבע מברטו מלקה מששה 

 5  מורים בלימודיה בבי"ס ישורון  ראשון לציון שושנה בן דור

   סטודנטים  אוני' בר אילן  שושנה בן דור

 


