סמינרים להוראה בפיקוח משרד החינוך
סמל מוסד
590166
590133
595150
590166
190314
290114
495150
695064
746800
390153

שם B4:E40+הסמינר
אהל אברהם
אור החיים
איילת השחר
אלקיים
אפיקי דעת
באר מרים  -חצור
בית בינה
בית יעקב החדש אשדוד (תפארת חיים)
בית תמר
בנות אלישבע

כתובת הסמינר
בעל התניא 12
עזרא 51
יוסף וייץ 3
אהרונוביץ 33
רח' הגרי"ש אלישיב 4
חזון ישראל 1
חזו"א ירושלים
חיסדא 4
אבי עזרי 5
מרן הגרי"ש אלישיב 1

ישוב
בני ברק
בני ברק
ירושלים
בני ברק
ירושלים
חצור הגלילית
ירושלים
אשדוד
מודיעין עילית
ירושלים

שם מנהל
הרב שלמה וולף
הרב חיים אטיאס
הרב דניאל ויצמן
הרבנית מזל אלקיים
גב' צביה רוזנבלום
גב' לאה פינגרהוט
הרב משה איינהורן
גב' רות מלכה
הרב יעקב רוזנשטיין
גב' אסתר הלל

190306
595223
590182
291567
690156
695064
190280
197665
590174
590174
590232
590083
590240
690156
746800

בעלזא
גברא
גור בני ברק
גור ירושלים
גור ערד
דרכי חנה  -אלעד
דרכי רחל
הליכות בית יעקב
ויז'ניץ בני ברק
ויז'ניץ ירושלים
זכרון צבי
חסידי ביתר
חסידי בני ברק
חסידי לבנות אשדוד
לדעת חכמה  -אלעד

ברנדייס 2
הרב כהנמן 100
הרב הרצוג 28
ירמיהו 24
תפוח 4
שמעון הצדיק 21
שדרות גולדה
נתיבות המשפט 111
טל חיים 3
יעקובזון 2
אהרונוביץ  31ב
קדושת לוי 59
קלישר 22
ר' טרפון 1
יונתן בן עוזיאל 19

ירושלים ,בני ברק ,אשדוד
בני ברק
בני ברק
ירושלים
ערד
אלעד
ירושלים
מודיעין עילית
בני ברק
ירושלים
בני ברק
ביתר עילית
בני ברק
אשדוד
אלעד

גב' בלה פייבוש
גב' יוכבד גברא
גב' חיה רוסט
גב' גיטה וסרצוג
גב' חסידה שוירץ
גב' לאה זלזניק
הרב יחיאל מיכל מנדלזון
הרב אהרן פוירשטין
הרב מנחם גרינבוים
הרב מנחם מנדל גרינבוים
גב' אסתר גולדשטין
גב' חוה קנר
גב' מירה פנסטר
גב' חוה ויטמן
גב' חיה גלברט

239616
190231
197657
190001
190001

מורשת בית יעקב
מכון בית יעקב למורות
מעלות בית יעקב
מרכז בית יעקב
מרכז בית יעקב אופקים

הרב מימון 2
מנחת יצחק 23
בוקסבוים 12
מלכי ישראל 57
יעקב מסיקה 1

ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
אופקים

גב' זלזניק יפה
הרב ישראל לוין
הרב אריה רוב
גב' מינה זלזניק
הרב ישראל ליברמן

490128
190272
390161
390138
25808
590083
197012
590000
190001
595223
197640
590265
590196
590000

מרכז בית יעקב למורות ולגננות פתח תקווה
נאות שמחה
נוות ישראל
נתיבות חכמה
נתיבי בינה
סמינר בית יעקב חיפה
סמינר בית שמש
סמינר ת"א ע"ש הרב שצרנסקי
עלי באר
קהילת יעקב  -נתיבות
רכסים
רמות פתח תקוה
שבילי בית יעקב
שערי דעת לחינוך הוראה וחסד
תהילה
תורני לבנות אופקים

סעדיה גאון 15
ברנר  28רובע ה'
רח' שמואל הנביא 24
קדושת לוי 64
כהנמן 92
חרמון 10
נחמיה הנביא  4בי"ש
יצחק אלחנן 4
המ"ג 5
נתיבות
החצב  2רכסים
החמישה 8
ישא ברכה 32
כהנמן 131
צפת 15
אופקים

פתח תקוה
אשדוד
ירושלים
ביתר עילית
בני ברק
חיפה
בית שמש
תל אביב
ירושלים
נתיבות
רכסים
פתח תקוה
ירושלים
בני ברק
בני ברק
אופקים

הרב עזריה הילדסהיימר
גב' גילה אוחנה
גב' דרורית בר-נתן
הרב רפאל שמסיאב
הרב יחיאל יונה
הרב נחום גרינצייג
גב' צפורה אלבוים
הרב יצחק שצ'רנסקי
הרב בן ציון קוק
הרב מאיר כהן
הרב מרדכי בן שלום
הרב רפאל כהן
גב' רחל פויכטוונגר
הרב אברהם כהנא
הרב משה ועקנין
הרב מאיר כהן

אחיה  -המרכז להכשרת מורים (גברים)
מכון למורים (גברים)

בן יעקב 25
יחיא קפאח 6

בני ברק
ירושלים

הרב יצחק לוין
הרב אהרן קלירס

ר' מאיר 8
כפר חבד ב'

נתניה
כפר חבד

סגנית גב' חנה אסקל
הרב משה חפר

הכשרת גברים
490276
130140

סמינרים חרדיים עם קשר לאקדמיה
490268
490250

בית חנה צאנז
בית רבקה

