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להלן רשימת צילומי הברכה ופרטיהם כפי שמצויים ברשומותינו לשנים :4102-4102

שנת 4102
.1

אירוע פרידה מצה"ל של האלוף איתן דנגוט (ינואר .)4102

.2

דברים לאזכרה ליחיאל קדישאי במרכז מורשת בגין (פברואר (.)4102

.3

ברכה כללית לאירועי קרן היסוד ברחבי העולם – אירוע פתיחת מגבית ג'נבה (בתאריך
 )41.0.4102ועבור סרול פרייס תורם קרן היסוד בגרמניה (מרץ .)4102

.2

ברכה לאירוע שבוע החלל הישראלי במסגרת אירועי שבוע החלל הבינ"ל ,ביוזמת משרד
המדע והטכנולוגיה והחלל וסוכנות החלל הישראלית (.)41.0.4102

.5

ברכה לדינר של "עמותת הקו המאחד" הפועלת ומסייעת למשפחות נפגעות טרור ולילדים
החולים במחלות קשות ותסמונות נדירות באמצעות מתנדבים המלווים את הילדים
בפעילויות שמקיימת (.)45.0.4102

.1

ברכה לאירוע פרידה מפיליפ צ'סטר נשיא הפדרציה הציונית באוסטרליה וחנוכת סניף
בית"ר במלבורן (.)21.0.4102

.7

ברכה לאירוע של ארגון  ,Christians United For Israel – CUFIלכבוד The night to
 honor Israelשמתקיים בוושינגטון ארה"ב (.)40.1.4102

.8

ברכה לכנס השנתי של ארגון בני ברית  ,BBYOהמציין  01שנה לפעילות הארגון (02-
.)07.4.4102

.0

ברכה לטקס פרס רה"מ ללשון עברית ע"ש אליעזר בן יהודה ולכנס השפה העברית 'לשון
ראשון' ,בראשון לציון (.)00.4.4102

.01

ברכה לאירוע "בין הזיכרון ליום העצמאות" של כולל תורה מציון מרילנד  -ביה"ס היהודי
מלווין ברמן אקדמי סקול בוושינגטון (.)11.15.4102

.00

ברכה עבור חגיגת יום הולדת  11לכדורסלן ולמקבל פרס מפעל חיים ממשרד התרבות
והספורט  -מיקי ברקוביץ' (.)40.4.4102

.12

דברי ברכה ליום האישה הבינ"ל שמקיימת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
בכנסת "פורצות מסגרות – הכסף הוא (גם) שלנו" (.)2.2.4102

.13

ברכה לאירוע ההצדעה השנתי של ארגון  FIDFבמיאמי במהלכו יברך ראש הממשלה גם
את סרן זיו שילון ,קצין צה"ל שנפצע בגבול עזה לרגל אירוסיו (.)47.4.4102

.14

ברכה לארגון ויצ"ו ארה"ב ועבור ג'נה פאליק לרגל קבלת פרס יוקרתי (.)42.2.4102

.15

ברכה לערב שימור התרבות של הקהילה הגיאורגית בישראל שמתקיים בלוד (.)01.2.4102

.16

ברכה לכנס מיוחד בנושא דיור  -בהשתתפות ראשי הרשויות בשלטון המקומי בישראל
במטרה להעצים ולייעל את שיתוף הפעולה בין רשות מקרקעי ישראל ובין השלטון המקומי
(.)41.2.4102

.17

דברי ברכה ל"מצעד החיים" בפולין .המצעד ייערך ,כמדיי שנה בין מחנות ההשמדה
הנאציים אושוויץ ובירקנאו ,פולין .המצעד יוקדש לציון  71שנה להשמדת יהדות הונגריה
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(.)41.2.4102
.18

דברי ראש הממשלה למשפחות השכולות לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (מאי
.)4102

.19

דברי ראש הממשלה לעצרת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה
בבריכת הסולטן "זוכרים ,שרים ,מספרים" (עמותת זוכרים אתכם) (.)2.5.4102

.20

ברכה לאזרחי ישראל לרגל יום העצמאות תשע"ד בשפה העברית (מאי .)4102

.40

ברכה ליהודי התפוצות לרגל יום העצמאות תשע"ד בשפה האנגלית (מאי .)4102

.44

ברכה לחנוכת "מרכז קונפציוס" המוקם באוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם
אוניברסיטת  PKUבמעמד סגנית ראש ממשלת סין ובכירי הממשל הסיני (.)00.5.4102

.42

ברכה לכנס בנושא ביטחון (מאי .)4102

.24

ברכה לאירוע משלחת הקהילה היהודית במונטריאול (( Montreal mega missionמאי
 )4102העתידה לשהות בישראל ,למטרת חיזוק הקשר בין קהילת מונטריאול למדינת
ישראל (.)05-42.5.4102

.25

ברכה לכנס איחוד כוחות – הוועידה הלאומית השנייה לרציפות תפקודיות והמשכיות
עסקית במצבי חירום ואסון (.)00.5.4102

.26

ברכה לכנס לציון יובל ל"רשות הטבע והגנים" במוזיאון תל אביב (.)44.5.4102

.27

ברכה לאירוע גאלה של הקרן הקיימת לישראל בארה"ב ( )JNF USAבהשתתפות בכירים
בממשל ובחברה בארה"ב (.)04-05.0.4102

.28

דברי ברכה לאירוע יום העצמאות של שגרירות ישראל בשנחאי שמטרתו חיזוק הקשרים
העסקיים והכלכליים בין ישראל-סין (מאי .)4102

.29

ברכה לטקס סיום של קורס פו"מ של משטרת ישראל (.)44.1.4102

.30

צילום ברכה לאירוע פרידה מראש מועצת הנגידים העולמית של קרן היסוד יואנה ארביב.

.31

ברכה לאירוע המרכזי לציון  11שנה להיווסדו של "יד ושם" בירושלים (.)01-01.1.4102

.24

ברכה לטקס קבלת פנים של עולים חדשים מגרעין הצופים צבר שמתקיים באוניברסיטת
ת"א (.)02.1.4102

.33

ברכה לחתונה של סרן זיו שילון ,קצין צה"ל שנפצע בגבול עזה (.)42.0.4102

.34

ברכה לכנס מנהיגות לישראל שעורכת "אחווה" Alpha Epsilon Pi International
) Fraternity (AEPIבלאס וגאס ()40.0.4102

.35

ברכה לרגל ראש השנה תשע"ה ליחידות השב"כ (ספטמבר .)4102

.36

ברכה כללית לאזרחי ישראל לרגל ראש השנה תשע"ה – בשפה עברית (ספטמבר .)4102

.37

ברכה כללית ליהודי התפוצות לרגל ראש השנה תשע"ה – בשפה האנגלית (ספטמבר .)4102

.38

הוועידה השנתית (הרביעית) לעסקים עם סין שמתקיימת במרכז הכנסים במלון סיטי
טאואר רמת גן (.)01.0.4102

.20

ברכה לחגיגות חג הסוכות שעורכת השגרירות הנוצרית הבינלאומית ירושלים (01-( )ICEJ
.)05.01.4102
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.40

ברכה לאירוע של שגרירות סין בישראל לציון "היום הלאומי של סין" (אוקטובר .)4102

.41

ברכה לסיום תפקידו של מפקד היחידה לאבטחת אישים בשירות הביטחון הכללי
(ספטמבר .)4102

.42

ברכה לכנס מתנדבי חמ"לי הסברה (סטודנטים) במהלך מבצע צוק איתן שמתקיים במשרד
החוץ (.)40.01.4102

.43

ברכה עבור ערב השקה של אגודת הידידים בישראל של ארגון נכי צה"ל שמתקיים בבית
הלוחם בתל אביב (.)2.00.4102

.44

ברכה לכינוס פורום חבר הנאמנים השנתי של בית התפוצות  -מוזיאון העם היהודי .נושא
הכנס – "מצבו של העם היהודי בישראל ובעולם" (.)41.01.4102

.45

ברכה לעצרת של פיקוד דרום לסיכום מבצע צוק איתן (.)21.01.4102

.46

ברכה לאירוע הגאלה השנתי של ידידי האגודה למען החייל באנגליה (.)02.00.4102

.47

דברי ברכה לכנס אלי הורביץ לחברה וכלכלה של המכון הישראלי לדמוקרטיה במלון דן
כרמל בחיפה (.)2-2.00.4102

.48

ברכה לטקס פרס רה"מ לסופרים עבריים ע"ש לוי אשכול ז"ל שעורך משרד התרבות
והספורט (.)01.00.4102

.49

ברכה לכנס הבינלאומי השלישי לאבטחת המולדת בישראל שמארגן המכון הישראלי
לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי בשיתוף עם המטה הקיברנטי במשרד רה"מ (0-
.)04.00.4102

.50

ברכה לאירוע הצדעה ל 7,111-ניצולי שואה בארגון עמותת 'יד לעזרה' ואוהבי ישראל
בעולם (כחלק מהאירועים המתוכננים במסגרת  71שנה לניצחון על המטר הנאצי במלחמת
העולם השנייה) (.)02.00.4102

.51

ברכה לכנס השלוחים השנתי של חב"ד שמתקיים במרכז חב"ד העולמי בניו-יורק
(.)00.00.4102

.52

ברכה לכנס השנתי (השני) של התאחדות התעשיינים באילת (.)00.00.4102

.53

דברים לאזכרה של בכיר בוועדה לאנרגיה אטומית (נובמבר .)4102

.54

ברכה לאירוע גאלה של ארגון ציוני אמריקה בניו יורק ( ,)ZOAארגון ייצוגי מרכזי של
יהדות ארה"ב בהסתדרות הציונית (.)42.00.4102

.55

ברכה לאירוע הוקרה לאלי ויזל לרגל שעורך ארגון Y92 Streetבניו יורק המהווה מרכז
תרבות וקהילה לאומנויות הבמה ,למוזיקאים ,למחזאים ולסופרים ברמה העולמית
(.)41.00.4102

.56

טקס הענקת פרסים עבור ארגון  ACOMשל הקהילה היהודית במדריד המוביל בתחום
הדיפלומטיה בכל הקשור ליחסי ישראל וספרד (.)40.00.4102

.57

ברכה מצולמת עבור טקס בוגרי בתי הספר היהודיים מצרפת שעורכת הסוכנות היהודית
בבנייני האומה – המתקיים במסגרת פרויקט "שמיניסטים כחול לבן" במהלכו מגיעים
יותר מ 0,111-תלמידי תיכון מ 45-בתי ספר בצרפת לסיור חינוכי של שבוע ימים בארץ
(.)01.04.4102

4

.58

ברכה לכנס הוועידה השנתי שעורך ארגון "יד לבנים" העומד השנה בסימן "הצדעה להורים
שהגיעו לגיל גבורות" (.)02.04.4102

.50

ברכה לאירוע פרידה מהמשנה לראש המל"ל אבריאל בר יוסף (דצמבר .)4102

.60

ברכה עבור כנס סיום המחזור הראשון של לומדי התוכנית "הרמב"ם היומי" שעורכת
עמותת גוונים .בכנס ישתתפו  01,111תלמידי בתי ספר במוסדות החינוך הממלכתי דתי
מכל הארץ (.)02.04.4102

.61

ברכה ראש הממשלה לנוצרים בארץ ובעולם לרגל חג המולד .)42.04.4102( 4102

.62

ברכה לאירוע פרידה מרח"ט מחקר באמ"ן (דצמבר .)4102

שנת 4102
.1

ברכה לאירוע דינר לציון יום פטירתו של אבי תנועת חב"ד ,רבי שניאור זלמן מלאדי בחסות
ארגון הצדקה "כולל חב"ד" (.)1.0.4102

.2

ברכה לאירוע המרכזי לרגל חגיגות  21שנה ליישוב אפרת (פברואר .)4102

.3

ברכה לכנס היסוד של הרשות לכבאות ארצית בראשות השר לביטחון פנים ונציב כבאות
והצלה (.)2.4.4102

.2

ברכה לאירוע לציון  11שנה להקמת בית הספר החקלאי כדורי (.)04.12.4102

.5

דברי ראש הממשלה למשפחות השכולות לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (אפריל
.)4102

.1

ברכה לאזרחי ישראל לרגל יום העצמאות תשע"ד בשפה העברית (אפריל .)4102

.7

ברכה ליהודי התפוצות לרגל יום העצמאות תשע"ד בשפה האנגלית (אפריל .)4102

.8

ברכה לכנס הפורום הגלובאלי הרביעי למאבק באנטישמיות (משרד החוץ משתתף בארגון
האירוע) (.)41-21.5.02

.9

ברכה לכנס השנתי של ארגון בני ברית לציון  071שנה לארגון שבו יוענק פרס The
.)45.2.4102( Distinguished Humanitarian Award

.10

כנס תעשיית היהלומים וטקס הענקת פרס יקירי תעשיית היהלומים (.)40.5.4102

.11

ברכה לכנס מערך משרתי המילואים בצה"ל.

.04

ברכה לאירוע לציון  41שנה לפעילות פרויקט "ידידות צהלה"  -פרויקט המורכב ברובו
ממתנדבים ,חלקם הגדול קציני צה"ל במילואים ,הפועלים במסירות וללא תרומה בליווי
חברי הקבוצה עד לגיוסם לצה"ל (.)0.5.4102

.13

ברכה לחתונתה של חברת הכנסת ציפי חוטובלי (סוף מאי .)4102

.14

ברכה לכנס ( Celebrate Israelמאי .)4102

.15

ברכה לאירוע של הפורום היהודי הכלל עולמי השנתי ה, American Jewish Congress-
( Global Jewish Advocacyמאי .)4102

.16

ברכה לאירוע לזכרו של אבא אחימאיר במכון ז'בוטינסקי (יוני .)4102
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.17

ברכת ראש הממשלה לוועידה השנתית של מרכז השלטון המקומי וראשי הרשויות (יוני
.)4102

.01

ברכה לחתונה של עובדת לשכת ראש הממשלה – מזכירת ראש הממשלה (.)41.11.4102

.19

ברכה לאירוע לציון  011שנה להיווסדו של ביה"ס הריאלי בחיפה (.)1.1.4102

.20

ברכה לאירוע השקה לספר "מעבר לנהר באו אבותינו" שעורכת עיריית ראשון לציון .הספר
יוצא בחסות מוזיאון ראשון לציון לרגל חגיגות  021שנה לעיר ועוסק בתולדות העדה
האורפלית (.)45.7.4102

.21

ברכה לטקס סיום של קורס פו"מ של משטרת ישראל (.)47.1.4102

.22

ברכה לוועידת העסקים השנתית (השלישית) עם סין (.)2.7.4102

.23

ברכה לאירוע יום היווסדה ה 21-של העיר קצרין (יולי .)4102

.24

ברכה לצילום קרן מורשת הכותל המערבי לרגל טקס חנוכת "מול קודש הקודשים"
במנהרות הכותל המערבי (סוף יולי .)4102

.45

ברכה לאירוע  011שנה להתיישבות חברי ארגון השומר בתל השומר ו 01-שנה להפיכת
המקום למושב עובדים.

.26

ברכה לאירוע פרידה ממזכיר הממשלה צבי האוזר (.)0.1.4102

.47

ברכה לעמותת הנצחת החללים הבדואים  -יד לבנים הבדואים ,ולתרומת הבדואים
למדינת ישראל.

.41

ברכה למתנדבי שנת שירות וגרעין צבר של הצופים (אוגוסט .)4102

.40

ברכה מוקלטת לערב הצדעה לעובדי מגן דוד אדום בישראל ולמתנדביו ,ולבני/בנות זוגם
בהיכל נוקיה בתל אביב (.)01.1.4102

.21

ברכה בוועידת המשפט השנייה שמארגנת לשכת עורכי הדין ואתר וואלה ובשיתוף כל
מחוזות הלשכה (.)41.1.4102

.20

ברכה לכנס השנתי של לשכת המסחר ישראל-אפריקה שמתקיים במלון דן פנורמה בתל
אביב (.)47.1.4102

.32

ברכה לאירוע פרישה של המשפטן פרופ' אלן דרשוויץ מאוניברסיטת קיימברידג'
מסצ'וסטס (בסתיו).

.33

ברכה לאירוע שמקיימת "קרן משפחה אחת" במתחם התחנה ביפו (.)40.1.4102

.34

ברכה להילולה המרכזית של קהילת יהודי לוב בבית הכנסת בושאייף (.)44.0.4102

.35

ברכה לאירוע בר ובת מצווה ליתומי צה"ל וכוחות הביטחון שמקיים ארגון אלמנות ויתומי
צה"ל בשיתוף הרבנות הצבאית ומנהל הנפגעים (.)01.0.4102

.21

ברכה לכנס  Israel Allies Foundationבמרכז הקונגרסים בירושלים המשותף לשגרירות
הנוצרית הבינלאומית בירושלים ( )ICEJוהקונגרס היהודי העולמי (.)44.0.4102

.27

ברכה לאירוע גאלה של ארגון הנשיאים של הארגונים היהודיים העיקריים בארה"ב בניו
יורק (.)05.01.4102

.21

ברכה לאירוע  011שנה לעיר בנסון בארה"ב ומופע ירושלים (אוקטובר .)4102
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.20

ברכה לערב הגאלה השנתי של ארגון (The Jewish Institute For National JINSA
))4.04.4102( Security Affairs

.21

ברכה לכנס ידידי מד"א בארה"ב (.)41.01.4102

.20

ברכה לאירוע הענקת מלגות לחיילים בודדים משוחררים של "קרן הישג" במעמד
הרמטכ"ל ומכובדים נוספים בארץ ובעולם (.)1.01.4102

.24

ברכה לכנס הנהגות הקיבוצים הראשון של התנועה הקיבוצית שמתקיים במלון אורכידאה
במעלה החמישה (.)1-01.01.4102

.22

ברכה לכנס עוצבת הברזל לדורותיה שמתקיים בלטרון לציון  21שנה למלחמת יום כיפור ו-
 54שנה לייסוד החטיבה (.)01.01.4102

.22

ברכה לרגל חג עיד אלאדחא לבני העדה הדרוזית (.)02.01.4102

.25

ברכה לרגל חג עיד אלאדחא לאזרחי ישראל המוסלמים ותושבי מדינות ערב (.)02.01.4102

.21

ברכה לבני הזוג מרים ושלדון אדלסון מקבלי פרס  Partners for Democracyמטען הליגה
לידידות ישראל-ארה"ב (.)40.01.4102

.27

ברכה לאירוע של שגרירות סין בישראל לציון "היום הלאומי של סין" (אוקטובר .)4102

.21

ברכה לטקס חנוכת מצודת המעיין בעיר דוד שמקיימת עמותת אלע"ד ,לאחר עבודה של 05
שנות חפירה ו 2-שנות שימור (אוקטובר .)4102

.20

ברכה לציון  25שנה לעמותת אנוש (ארגון בריאות הנפש בישראל) שמתקיים בת"א
(.)41.01.4102

.51

ברכה לוועידה בינלאומית לתחליפי דלקים ולאירועי המנהלת לתחליפי נפט במשרד רה"מ
(אוקטובר .)4102

.50

ברכה למושב הפתיחה של כנס הוועד הפועל הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית
שמתקיים בירושלים (.)2-1.00.4102

.52

ברכה לרגל חג הסיגד של בני העדה האתיופית (נובמבר .)4102

.53

הכנס ה 41-של ועידת רבני אירופה ( )CERלציון  75שנה לליל הבדולח שמתקיים בברלין
(.)01.00.4102

.54

דברי ברכה לכנס אלי הורביץ לחברה וכלכלה של המכון הישראלי לדמוקרטיה המתקיים
באילת (נובמבר .)4102

.55

ברכה לכנס השנתי (הראשון) של התאחדות התעשיינים באילת (.)41-42.00.4102

.51

ברכה לאירוע גאלה של ארגון ציוני אמריקה בניו יורק ( ,)ZOAארגון ייצוגי מרכזי של
יהדות ארה"ב בהסתדרות הציונית (.)42.00.4102

.57

ברכה לאירוע הפתיחה של תערוכת המגילות הגנוזות ביוטה שהגיעה ממושל מדינת יוטה
עם בכירי חברה וממשל ובהשתתפות קונסול ישראל בלוס אנג'לס (.)41.00.4102

.51

ברכה לאירוע של ארגון המורים הדתיים לרגל מלאת  21שנים לטקס הענקת תואר "יקיר
החינוך הדתי" (.)41.00.4102

.50

ברכה לאירוע של קק"ל קנדה (טורונטו) לציון  15שנה לארגון בהשתתפות ראש ממשלת
קנדה סטיבן הארפר (.)0.04.4102
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.11

ברכה מצולמת לשגריר ישראל בוושינגטון שמסיים את תפקידו מייקל אורן ורעייתו סאלי
אורן ,לרגל האירוע השנתי ה 00-של ארגון  Operation Embraceבפוטומק מרילנד
(.)2.04.4102

.10

ברכה לכנס הקונגרס היהודי רוסי (הקונצרט השנתי של חנוכה) שמתקיים בסנט פטרסבורג
(.)4.4.4102

.14

ברכה לטקס הענקת פרס בגין במרכז מורשת בגין ,לארגון ולפרטים ,כאות הוקרה על
מעשה מיוחד למען עם ישראל ומולדתו (.)2.04.4102

.12

ברכה לאירוע שמקיימת שגרירות יפן בישראל לציון "היום הלאומי של יפן" (.)2.04.4102

.12

ברכה לערב לציון  01שנה לתנועת בית"ר שמתקיים במכון ז'בוטינסקי בתל אביב ומתקיים
במשותף למכון ז'בוטינסקי ותנועת בית"ר (.)02.00.4102

.15

ברכה ליום ההצדעה (השני) למתנדבי השירות הלאומי-אזרחי מהמגזר החרדי שמקיימת
הרשות לשירות אזרחי-לאומי.

.11

ברכה לאירוע הרמת כוסית לרגל חגי העדה הנוצרית של פורום גיוס בני העדה הנוצרית
לצה"ל ,בהשתתפות נציגי ממשלה ,בכירים הפורום ,חיילי צה"ל בני העדה הנוצרית ,והאב
גבריאל נדאף (.)44.04.4102

.17

ברכה ל"ועידת מעורבים  – 4102יזמות וחזון בחברה הישראלית" שתתקיים באילת (00-
.)40.04.4102

.11

ברכה לטקס חנוכת ביה"ס ע"ש אדלסון ליזמות במרכז הבינתחומי בהרצליה (.)44.04.4102

