
 

 

 

 

 31.12.19בס"ד, ב' טבת ה'תש"פ 

 לידידנו מכובדנו 

 הרב רפי פרץ שליט"אכב' שר החינוך , 

 ברכה ושלום . 

ברצוננו להודות לך על הירתמותך ומסירותך ללא לאות, על מנת להגדיל את תקנת הגרעינים התורניים באופן משמעותי , 

 ובהתחשב בגידול של מספר הגרעינים והיקף פעילותם .

 , [לע"נ רנה שנרב הי"ד "שולחן שבת" הרווחה החברתימיזם ביקור שנתן דחיפה משמעותית ליך בלוד ]ביקורב

בחיפה ]סיוע למשפחות מצוקה וקשיי יום[  ובמקומות רבים נוספים, עמדת מקרוב על החשיבות והנחיצות של פעילות 

 הגרעינים, ועל השינוי המשמעותי שהם מחוללים בערים ובשכונות.  

ת בהובלת משרד החינוך ושיתוף המשרדים הנוספים , מבטאת מעבר למשמעות המעשית , העמדת התמיכה הממשלתי

 הערכה והכרה של המדינה לאחד מהמיזמים החשובים ביותר המביאים לשינוי משמעותי בקרב החברה בישראל. 

 תודה מיוחדת לעוזריך המסורים יובל ויוני , על מאמציהם בנושא חשוב זה .

 

 

 

 הכו"ח , ברגשי תודה והערכה

 

 

 ץליפשים נסימי                          ר' ליאור הרב רחמי    

 יו"ר "שעלים"                             מנכ"ל קרן קהילות       

 

 ומנהלי הגרעינים ]בעמוד הבא[ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 יצחק לקס, יו"ר קרן קהילות

 יפו-משה שמעון, ת"א

 אופיר חיים, קרית מלאכי

 אריאל יפרח, ערד

 דורון איטח, נהריה

 מושית אשר, ראש העין

 גיא בן לישא טירת כרמלש

 אבישי הרץ קרית שמונה

 אביתר גיל ראשון לציון

 אהרון אקרמן אילת

 אהרון סעדון רמת גן

 אורן צור בית שאן

 אייל פינס דימונה

 איתי פרידלנדר קרית גת

 אליסף מיוסט מהות מעלות

 אלעד אמסלם עכו

 אלרואי יוזן פרדס חנה

 אפרת נוי לוד

 אריאל אטיה רמת השרון

 בועז מלאכי דרום תל אביב

 ברק עוז נצר אריאל

 דבורה אזולאי טירת כרמל

 דוד אוחיון בת ים

 דקלה מרזר עפולה

 הראל שוהם רמלה

 הרב אביב זגלמן חולון

הרב אבידן חזני מבשר שלום 

 חיפה

 הרב אופיר קריספל נוף הגליל

 הרב אסף כהן מעלה אדומים

 הרב בניה ליפשיץ, אשדוד

 יההרב דוד הורדן הרצל

 הרב דוד שרים ערד

 הרב דורון עמר כפר יונה

 הרב חיים פרג'ון, גבעת זאב

 הרב חיים רטיג רעננה

 הרב חנניה רכל רמת השרון

 הרב יובל אלפרט יפו

 הרב יעקב מרגלית פרדס חנה

 הרב ישראל סמט, לוד

 הרב משה חיים הר נוי פ"ת

הרב שמואל הולשטיין  הוד 

 השרון

 חיה אליצור אור עקיבא

 שטרן כרמיאליאיר 

 יאיר תורתי אשדוד

 יגאל ליבנר אופקים

 יובל פרטובי חצור הגלילית

 יוגב גלבוע טבריה

 יותם קארו צפת

 יניב צברי שדרות

 ישי קוין דימונה

 ישראל דהן ירוחם

 ישראל שפירא מעלה אפרים

 מורדי הראל הוד השרון

 מיכאל ליכטנשטיין מודיעין

 משה נעמן גבעת שמואל

 משה שנדוביץ יפו

 נועם קליין תל אביב

 צביה שיינפלד אזור

 צחי וייס הרצליה

 צחי וייס נוף הגליל

 ציון חדד  באר שבע

 רחלי שטרן תל אביב

 שחר קלימיאן בית שאן

 שמואל קוקה מצפה רמון

 אור יהודה רעות גרינברג 

  אפרידור-אשקלון אליהו פאלח 

  -ברנע-אשקלוןי ניסן מזרח

 בית שמש הרב שלמה הירש 

 בת ים אוראלי מלכה 

 אולגה  גבעת מעיין שאער 

 גדרה  עמיחי מילרהרב 

  חומה הר- ירושליםאפרת כהן 

 קריית ארבע נעה רויטל 

 חיפה – הרב שמואל ששון 

 הכרמל טירתיאיר סיידה 

 יבנה אופיר מדמון

 נווה יעקב  -ירושליםאריאל יפרח 

 ורדים  כפררב גולדפ הרב שלמה

 ציון  מבשרת הרב דניאל גבאי

 מודיעין  הרב אלעזר בן שלמה

 נתניה ישראל פרל 

 נתניההרב רפאל אלמו 

 נתניה  נתנאל מימוןהרב 

 עכו עמיחי כהן 

  צפון  זאב פסגתויינגרטן יסמין 

 פסגת זאב מרכז נתנאל כהן 

 צפת הרב אושר טביבי

 קדימה חי רצאבי

גרעין  קצריןאמונה סקודניק 

  (ולים )אפיקי גולןע

 רחובות יוסף חדד – רחובות

 רחובות הרב יהושע וייסינגר

רחובות רונאל ביבי

 

 מנהלי הגרעינים:


