
"מדי יום, עם תום התפילה, סיפר הרב גץ לילדים סיפורי תנ״ך וסיפורים על גדולי ישראל. הוא הציג והמחיז בפניהם את הסיפורים,
והילדים שיחקו ביחד במשחקים סביב הנושאים הנלמדים. כך, חומר עיוני וקשה נקלט ונחרט בליבות התלמידים בזכות המשחק וההצגה."
                                                                                                                                                                                                                                                                    )רב הכותל, עמ' 64(

שם המוסדשם המורה מחוז

צפון

חמ"ד ארבל, נצרתאבידן מעודה1
חמ"ד אמי"ת קנדי, עכואהרון ריגלר2
חמ"ד רמב"ם, נהריהאודליה דדון3
גן חמ"ד מורן, יוקנעם עיליתאסנת בוזגלו4
מדריכה מחוזיתאפרת עמיצור5
ישיבה תיכונית חמ"ד אורט מעלותאתיאל חפדי6
אולפנית חמ"ד טבריהדינה קולה7
חמ"ד נעם נריה, בית שאןחנה אהרוני8
חמ"ד תורני גולן, חיספיןיעל פארן9

חמ"ד שבט סופר, חצור הגליליתליאת פינטו10
חמ"ד מירוןסיון עמרוסי11
גן חמ"ד הדס, מעלותציונה אברגיל12
גן חמ"ד רננים, מושב בירייהרבקה יפרח13

חיפה

תיכון חמ"ד מקיף ע"ש לוינסון, קריית יםאביטל לב רן1
מדריכת אח"מלאה שחר2
חט"ב חמ״ד עמלנית אבן גבירול, חיפהמוריה הוכמיץ3
ישיבת חמ"ד בני עקיבא חדרההרב משה זליקוביץ4
חמ"ד אריאל, טירת הכרמלנלי דיאגנוסטי5
חמ"ד מורשה, כרכור, פרדס חנהנעימה בוטבול6
חמ"ד נווה מיכאל, פרדס חנהענת פנחס7
חמ"ד תחכמוני, חדרהפלורית הודיה  מרציאנו8
חמ"ד רבי עקיבא, אור עקיבאפרח מהדקר9

גן חמ"ד עגור גבעת אולגה, חדרהרותי מגורי10
חמ"ד אהרן הרא"ה בנות, חיפהשולמית קין11
ישיבת חמ"ד בני עקיבא יבנה, חיפהשושי דוידוביץ12

מרכז

 חמ"ד חוקר יוצר, מעלות משולםאסתי גיל אור1
חמ"ד נעם המאירי, לודחיה סלומון הי"ד2
חמ"ד אריאל, רעננהטל אטיאס3
חמ"ד עמיעד, אלעדכוכבה לוי4
גן חמ"ד שושנים, גבעת שמואללאה מילר5
גן חמ"ד חורש, שערי תקוהמזל יחזקאל6
מתי"א חמ"ד שומרוןמירב גליס7
חמ"ד הרי"ן, רמלהמרים שטה8
גן חמ"ד יונה, יבנהסימונה נהרי9

ישיבת חמ"ד בני עקיבא ימ"ה, אלקנהספי בן ניסן10
גן חמ"ד נרקיסים, קריית עקרוןעדנה יעקובי11
מתי"א חמ״ד ר"ן )רחובות נס-ציונה(רונית שני12
גן חמ"ד מירון, כפר סבאשרה בלינצקי13

תל אביב

חמ"ד תיכון לאורו נלך, בני ברקאורטל אשר הררי1
חמ"ד הראל, בת יםחיה בן שמעון2
חמ"ד תיכון תמר אריאל, נתניהיהודית שפרן3
גן חמ"ד מוריה, הרצליהיעל גרמה4
תיכון חמ"ד ראשית- עירוני ח', תל-אביבליליאן לטין5
חמ"ד שלום, פתח תקוהמיכל שפירר6
גן חמ"ד מעגלים, פתח תקווהמלכי פרויינד7
תיכון חמ"ד דרכא המר, בת יםהרב ניסים איטח8
ישיבת חמ"ד כפר גנים, פתח תקוהניצן ברגר9

ישיבת חמ"ד בני עקיבא יד אברהם, נתניהעדי דוד10
גן חמ"ד נרקיס, גבעתייםרותי אל חדד11
חמ"ד סגולה, בני ברקרחל אבידן12
גן חמ"ד הלוטוס, נתניהשושנה )שושי( בן מרדכי13
חמ"ד עמיטל, פתח תקווהשרה זעירה14

שם המוסדשם המורה מחוז

התיישבותי

חמ"ד מדעי טכנולוגי, כפר בתיהאילנית ימיני1
כפר הנוער הדתי כפר חסידיםאנדרי רודנקו2
אולפנת חמ"ד צביה חפץ חייםאתי פלדהיים3
אולפנת חמ"ד אוריה, אלון שבותבראון דסברג4
ישיבה תיכונית חמ"ד בני חיל, קדומיםיהודית )ג'ודי( אהרוני5
תיכון חמ"ד אורט ארץ יהודה, כפר זוהריםידידה דרך6
חמ"ד אור תורה "דרך אבות", אפרתמנחם יהושע7
ישיבת חמ"ד אלוני הבשןנעה זינגבוים8
אולפנת חמ"ד ישי, גבעת וושינגטוןשגית הכהן9

אולפנת חמ"ד בני עקיבא מירוןשולמית כהן10
ישיבה תיכונית חמ"ד חיספיןהרב שי פרנקל 11

ירושלים

חמ"ד חברון - בנים ובנות, קריית ארבעהרב אברהם מזרחי1
גן חמ"ד כלנית, אלון שבותאורה שמאי2
מדריכת חמ״ד בחינוך החברתי-ערכיאיילת קומנישטיאנו3
אולפנית חמ"ד אמי"ת נגה, בית שמשאריאלה אלקיים4
גן חמ"ד פרחים, מושב עגורבת שבע דוד5

ישיבה תיכונית חמ"ד אור מנחםהרב יואב כהן6
קריית ארבע

אולפנת חמ"ד עפרהיפה דר7
חמ"ד עוזיאל, בית שמשלאה סוכות8
חט"ב חמ"ד ישיבת צביה, מעלה אדומיםהרב ליאור זיו9

חמ"ד נתיב זבולון, מודיעיןנאוה מרמרוש10

 ישיבת חמ"ד בני עקיבא, מטה בנימין,רבקה יפה11
בית אל

גן חמ"ד צאלון, מודיעיןרבקה נקש12
גן חמ"ד יהלום, נחליאלשולמית כהן13
תיכון חמ"ד אמי"ת איתן, מעלה אדומיםשרית זולדן14

מנח"י

גן חמ"ד גאולים, ירושליםאיריס כהן1
מדריכת חמ״ד מחוזית לתקשובאתי )אסתר( רוזן זניגבוים2
אולפנת חמ"ד חורב, ירושליםגילה ברגר3
חמ"ד תורני פסגת זאב מזרח, ירושליםדגנית אלבז4

ישיבה תיכונית תורנית מדעיתדוד לוק5
חמ"ד קריית נוער, ירושלים

חמ"ד נעם בנות קריית משה, ירושליםורד הירש6
חמ"ד אוולינה דה רוטשילד, ירושליםליאת קלמן7
תיכון חמ״ד אורט פלך ע״ש ספניאן,  ירושליםסימה וודה8
תיכון חמ"ד פלך, ירושליםרבקה עיינות9

גן חמ"ד שולמית, ארמון הנציבשולמית ג'אורי10
חמ"ד הרובע, ירושליםשושנה בארי11

דרום

אולפנת חמ"ד ע"ש הרב שאולי, אשדודאביבה פרץ1
חמ"ד נעם אורות, נתיבותאבנר מצליח2
גן חמ"ד אירוס הנגב, באר שבעאיריס לוי3
גן חמ"ד חצב, נאות אשקלוןדיאנה דייני4
חמ"ד טללים, ערדזאב אלבו5
 חמ"ד חב"ד בנים, קריית מלאכיהרב יניב עזריאל6
חמ"ד אקולוגי הרמב"ם, אשקלוןמלי עוגן7
חמ"ד אור חיה אור מנחם, אשקלוןנינט גלר8
חמ"ד ת"ת רמב"ם, קריית גתסוניה פהימה9

קריית חמ"ד אמי"ת שדרותהרב עמית אורנבוך10
יועצת חינוכית בגני ילדים בחמ״דקרן אלקסלסי11
גן חמ"ד תמר, מושב ינוןשולמית ארזי12
מקיף חמ"ד אמי"ת באר שבעשמעון הלל13

בית חינוך כמשפחה

מדינת ישראל

 ִמינהל החינוך הדתי מברך
את נבחרת מורי המאה לשנה״ל תשע"ח

מורים פורצי דרך ומצטיינים בהתחדשות ובהתאמת דרכי הוראה חינוכיות וערכיות ובהטמעת יעדי החמ"ד כבית חינוך כמשפחה


