
 

 

 ותשע"סיוון בס"ד, 
 מדינת ישראל
  משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי

 חזון החמ"ד מחולל מציאות

 
 

 מינהל החינוך הדתי לשנת תשע"ו -פרסים 

שיחותיו,  "זה אשר כל ימיו גר באוהלי ה', גם בעת לכתו ברחוב, גם בעת עשיית חפציו נמצא הוא באוהלי ה', וכל הליכותיו, פעולותיו, מפעליו, דבורו"הולך תמים יוסף ברכה": 

 (83)הרב יוסף קפאח, "עין טובה, נפש שפלה ורוח נמוכה", כתבים א',עמ'  שאמר והיה העולם." מושכליו הצמודים בידיעת מי -קשורים הדוקים במרומי שגב מחשבותיו

 

 מהות הפרס 
מועד הגשת  הכללי מספר הזוכים

ה הטפסים למט  
 החמ"ד

 שלבי ביניים
מועד 
 האירוע

 תאור התהליך
 הערות

 פרוט כללי 

פרס 
 החינוך

 חמ"ד

אות כבוד והערכה לבתי 
על חינוך בחמ"ד 

הצטיינות כוללת בעשייה 
החינוכית ועמידה בכלל 

 יעדי החמ"ד

12 
מוסדות 

 חינוך

 גני ילדים 4

 ביה"ס יסודי 3

 יסודי -ביה"ס על 3

 חינוך ייחודי 1

 חינוך מיוחד 1

  וחשוון תשע"ב בי"

 

25.10.2015 

 

הגשת המלצות 
הועדות עד 

 תאריך 

 ט"ו טבת

27.12.2015 

כ"ד באדר ב' 
 תשע"ו

 

3.4.2016 

 יך מחוזי תהל
לבחירת 
 מומלצים

   סיורים של
חוליות 

ארציות )עפ"י 
 גילאים(

רצ"ב מסמך מרכזי מפורט 
לתהליך וכן שלושה מחוונים עפ"י 

 חלוקה גילאית

בתאריך כ"ז טבת תשע"ה, 
יתקיים טקס הוקרה לכל  18.1.15

 המומלצים

 מורי המאה

אות הוקרה למורים 
פורצי דרך אשר עושים 

עבודתם במסירות, 
באחריות וביצירתיות 

 יוצאת דופן

100 
עובדי 
 הוראה

מורים,  100
מחנכים, רכזים, 
יועצים ומדריכים 

מכל תחומי הדעת 
 והחינוך

  וחשוון תשע"ב בי"

 

25.10.2015 

 

סיום עבודת 
 הועדה

 י"ח כסלו

30.11.2015 

י"ט באדר ב' 
 תשע"ו

 

29.3.2016 

  הגשת
מועמדות 

לפיקוח 
 המחוזי

  העברת
מומלצי 

 המחוז למֶטה

  100בחירת 
מורים ע"י 

 ועדה ארצית

יש לצרף לכל המלצה את הטופס 
 המצ"ב הכולל:

 המלצת מנהל .א

 המלצת מפקח כולל .ב

 המלצת מחמ"ד .ג

קובץ תמונה באיכות  .ד
 ראויה לדפוס

לא יתקבלו המלצות ישירות 
 למטה

אות 
הצטיינות 

 חסד וחמ"ד

טיינות לבתי אות הצ
חינוך על ביצוע מטיבי 

של חסד בכלל והלימה 
לאחד מיעדי החמ"ד 

 החשובים

29 

מכל בתי חינוך  3
מכל  ד)אח מחוז

 1( + גילשכבת 
 ייחודי או מיוחד

 שבותי התייממחוז   2

 י"ח כסלו

30.11.2015 

 

 

כ"ו באדר ב' 
 תשע"ו

5.4.2016 

בחירת ארבעה 
מוסדות מחוזיים 
בהליך פנימי של 

 .המחוז

 

 

יש להגיש את טפסים המצ"ב 
עבור כל מוסד+ חומרי רקע, 

תמונות ומצגות רלוונטיים כקבצים 
 נלווים.

 


