
"לכל מחנך צריך שיהיו שתי אהבות ושלוש אמונות:
אהבה לחניכיו ואהבה למקצוע. אמונה בכוחותיו כמחנך, אמונה בערכים שביקש להקנות לחניכיו, ואמונה בחניכים כי יספגו 

את מה שמשקיע בהם")הרב נריה, מן הפנקס הפתוח(
מנהל החינוך הדתי מברך את 

נבחרת מורי המאה לשנת ה'תשע"ט
 מנהיגי חינוך אלה הנם פורצי דרך מצטיינים בחדשנות פדגוגית ובהתאמת דרכי הוראה-למידה, בחינוך לנתינה 

ולמידות טובות, בהעמקת ערכי חזון החמ"ד, במתן דוגמא אישית לאחריות והפועלים ללא לאות להטמעת יעדי החמ"ד 
וקידום מטרת העל "בית חינוך כמשפחה".

ואלה יעמדו על הברכה:
שם המוסדשם מורה המאהמחוז
גן חמ"ד כלנית, אלוני הבשןאילה ארציצפון

חמ"ד שדה יעקב, שדה יעקבאסתר חזון

גן חמ"ד אורנים, קריית שמונהאתי שמול

גן חמ"ד גולן, קיבוץ לביאחיה ריכטר

גן חמ"ד אלה, שדה יעקביונית פדהאל

חמ"ד ישיבתית דרכא המתמיד, קריית שמונההרב יעקב אדרי

ישיבת חמ"ד אורות הזורעים, מושב הזורעיםיעקב קניגסברג

חמ"ד מאיר למדעים ואמנויות, בית שאןמירב לוי-אבורמד

חמ"ד חנ"מ גולני, בית שאןפאני סרויה

חמ"ד אזורי מורשת, משגבציפורה )ציפי( ברדוגו

אולפנית חמ"ד אורט טבריהרחל טויג

חמ"ד הדסים, יקנעםשרה אוריאל

גן חמ"ד בני ציון, בית שאןשרית סיבוני

ישיבה תיכונית חמ"ד אמי"ת נתיבות דרור, אור עקיבאהרב אהרון פוגלחיפה

ישיבה תיכונית חמ"ד לאמנויות ומדעים, קריית אתא אתי טאוב

חמ"ד רבי עקיבא, אור עקיבאדליה תורג'מן

חמ"ד ניסויי ניר עציון, ניר עציוןטובה צמח

אולפנית חמ"ד שח"ם, קריית אתאיהודה יצחקי

חמ"ד מוריה, חדרהיפית סמני

ישיבת חמ"ד בני עקיבא יבנה, חיפה, מנחה מחוזי לתושב"עהרב יצחק סלצר

גן חמ"ד זמיר, אחוזה, חיפהלאה דהן

גן חמ"ד אורנים, בנימינה וגננת מובילה בחריש, בזיכרון יעקב וביישובי מנשה לימור שושן

ישיבה תיכונית חמ"ד בני עקיבא פרחי אהרון, עירוני ב', קריית שמואל, חיפהמשה שלמה

תיכון מקיף חמ"ד ע"ש לוינסון, קריית יםפסיה רוזנברג בן בנימין

ישיבה תיכונית חמ"ד בני עקיבא נחל יצחק, נחליםד"ר אהוד נהירמרכז

תיכון חמ"ד עתיד יגאל אלון, יהודאטלה ספוביץ

חמ"ד יבנה, רעננה ומדריכת במ"ה ארציתאפרת וייס

חמ"ד מורשת זבולון, גבעת שמואלחגית ברקוביץ

חמ"ד מעלות משולם, רחובותיוכי ברנע

גן חמ"ד נרקיס, הוד השרוןיונה אברהם

גן חמ"ד ספיר, אלעדיעל לוי

חמ"ד ת"ת ניצני התורה, יסודותיעל צדק

חמ"ד בר אילן, רמלהיעקב לברטי

מתי"א חמ"ד שומרון, קרני שומרוןלאה פילבר

חמ"ד משואה, קרני שומרוןנטלי רביב

חמ"ד אריאל, גני תקווהסמדר שלום

אולפנת חמ"ד צביה רחובותשושנה לסר

חמ"ד הרי"ן, רמלהתמי צאלון

ישיבת חמ"ד בני עקיבא קריית הרצוג, בני ברקהרב אבשלום מאירסדורףתל אביב

גן חמ"ד סיגלית, בני ברקאיריס אשר

חמ"ד דביר, חולון ומדריכה מחוזית בחמ"ד למיניות ומניעת פגיעהדליה אלזרט

גן חמ"ד הארז, נתניהזמירה סודר

תיכון חמ"ד אמי"ת בר-אילן, רמת גןחגית מרגלית

ישיבה תיכונית חמ"ד אמי"ת אלירז, פתח תקווהליטל שישו

ישיבה תיכונית חמ"ד לאורו נלך, בני ברקמאיר עם שלם

חמ"ד חנ"מ עציון, בני ברקמיכל מרמרוש

אולפנת חמ"ד צביה בת יםמלכה מורדוף

מקיף חמ"ד לאמנויות ריגלר, נתניהסיון פלח-מכלוף

חט"ב חמ"ד תמר איריאל, נתניהציפי אושרי

גני חמ"ד גילה, תל אביב וכיסופים, חולוןרחל הופמן

שם המוסדשם מורה המאהמחוז
חמ"ד מקור חיים, בני ברקשולה יצחק

גן חמ"ד תמר, קריית אונותמר ברדה

אולפנת חמ"ד נווה דקלים, ניצןאבנר )אבי( חניההתיישבותי

על יסודי חמ"ד שקד דרכא, שדה אליהואירית וישניה

תיכון תורני חמ"ד אור תורה דרך אבות, אפרתאסתי שפירא

ישיבה תיכונית חמ"ד מקור חיים, כפר עציוןהרב ד"ר דניאל גוטנמכר

כפר הנוער חמ"ד נווה עמיאל, שדה יעקביחיאל סיסו

ישיבה תיכונית חמ"ד בני חיל, קדומיםמאיה דניאל

אולפנת חמ"ד בני עקיבא אבן שמואלנורית אלבז

ישיבה תיכונית חמ"ד אלוני הבשן, רמת הגולןנעמי אבן-האור

כפר הנוער הדתי, חמ"ד קדימה מדע, הודיותשושנה טרפ

ישיבה תיכונית חמ"ד בני עקיבא חיספין, רמת הגולןשמעון זרקא

אולפנת חמ"ד שעלבים, קריית חינוך שעלביםשרה ויסמן

חמ"ד עשה חיל, אפרתהרב אהרון פאלקירושלים

אולפנת חמ"ד בני עקיבא אורות מודיעין, מודיעיןאורלי אבוטבול

חטיבה צעירה חמ"ד שירת חנן, אלון שבותאיילת אגרסט

גן חמ"ד סתוונית, קריית ארבעדניאלה לייכטר

גן חמ"ד קידה, קידה, מטה בנימיןזהבה בן-אבו

יועצת גני חמ"ד, מזרח מטה בנימיןיפה הלברשטט

חמ"ד לביא, צור הדסהמירב צמח

מתי"א חמ"ד יחדיו, מטה בנימין, בית-אל, גוש עציון וקריית ארבעמירי ניקריטין 

אולפנת חמ"ד אהבת ישראל, רמת בית שמשמישל סמילוביץ

גן חמ"ד תורני בתוך בית ספר חמדת השקד, מבשרת ציוןסילבי-צביה בן נעים

חמ"ד נחלת בנימין, עפרהעפרה פרידמן

גן חמ"ד ברוש, מעלה אדומיםפני בנגוסי

מדריכת גננות חמ"ד בבית שמש ומטה יהודהרפאלה הוכשטדט

אולפנת חמ"ד אמי"ת נגה, רמת בית שמששרי זכריה

אולפנת חמ"ד חורב, בית וגן, ירושליםאילת מרציאנומנח"י

ישיבה תיכונית חמ"ד חורב, ירושליםהרב אמציה לוי

מדריכת חמ"ד מחוזית בגני ילדיםדבורה שירה לופו

ישיבה תיכונית חמ"ד קריית נוער, בית וגן, ירושליםהרב דורון דויטש 

גן חמ"ד נחלה, הר נוף, ירושליםזוהרה פרץ

חטיבה צעירה חמ"ד תורני קהילתי פסגת זאב, ירושליםחגית נסימיאן

חמ"ד נועם בנים פסגת זאב, ירושליםמאיר קליינמן

חמ"ד ראשית, קריית מנחם, ירושליםנורית שלזינגר

חמ"ד מקור חיים, ירושליםנעמה לוין קרמר

תיכון חמ"ד אורט פלך בנים ע"ש ספניאן, ירושליםהרב עמרם דהן

חמ"ד נעם חיים, דימונה ומדריך מחוזי לתושב"עהרב אביה אלבהדרום

גן חמ"ד פיראן, אילתאסתר )אתי( עזריה

תיכון חמ"ד דרכא הצבי, נתיבותדניאל בן אריה

גן חמ"ד האירוס, נתיבותיוכבד )יוכי( בוסקילה

חמ"ד הרב קוק, מושב תלמיםיעל )גודאי( סיבהו

חמ"ד חזון יעקב, אשדודהרב יעקב דרעי

תיכון חמ"ד דרכא הצבי, נתיבותליאורה אמר

מתי"א חמ"ד נתיבותליאורה כהן

חמ"ד אמי"ת חמדת מיתר, מיתרניצה חדד 

תיכון מקיף חמ"ד גרוס, קריית גתרבקה בוטבול

גני ילדים חמ"ד רותם, לילך, יקינטון - קריית מלאכישמחה חאייק

חמ"ד נגב סיני, מועצה אזורית רמת נגבתמר ארביב

גן חמ"ד נרקיס, מעוןתמר זכריה

התשע"ט
מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי

זהות < שייכות < חיבור
חמ"ד ותפוצות


