משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

"בתקופתנו ,תקופה של שינויים ומשברים ,תפקיד ...והמחנכים ,להשפיע בדרכי נועם ובדוגמה עצמית
של הליכות החיים לשיפור ושימור התא המשפחתי כמפתח וערובה להמשכיותו של העם היהודי"
צפיה גורן בכנס נשים יהודיות בין-לאומי ,אייר תשמ“ח(1988 ,
)מדברי הרבנית ִ

ִמנהל החינוך הדתי גאה להציג ומברך את

נבחרת מורי המאה לשנת תשע"ז

מורי המאה הנם מנהיגים חינוכיים ,פורצי דרך בהובלת תכניות ערכיות ,לימודיות ,וחינוכיות הפועלים
ללא לאות להטמעת יעדי החמ"ד וקידום מטרת העל "בית חינוך כמשפחה"
מחוז צפון:
אסתר ימין  -גן חמ"ד סמבטיון ,מגדל העמק
ברוריה דהן  -גן חמ"ד מעלות ,עפולה
חנה פרץ  -גן חמ"ד ארז ,צפת
לימור שימחי  -גן חמ"ד פרפר ,עכו
רותי וקנין  -גן חמ"ד מרגנית ,נצרת עילית
בובליל שרה  -חמ"ד הרב מימון ,שלומי
יעל טרכטר  -חמ"ד מדעי תורני מוריה ,כרמיאל
רוית ביטון  -חמ"ד נועם מוריה ,עפולה
איריס מוסאי  -אולפנת חמ"ד אזורית בית שאן
ועמק המעיינות
איריס חסקי  -אולפנת חמ"ד צביה ,מעלות
נאוה ענזי  -אולפנת חמ"ד צביה ,עפולה
תרצה שטיינמץ  -אולפנית חמ"ד אורט ,טבריה
איילת שטרן  -מדריכת גני ילדים ויועצת מחוזית
מחוז חיפה:
נורית נעים  -מדריכה מחוזית
רותי ברגר-ברבן  -חמ"ד אהרון הרוא"ה בנות ,חיפה
נעמה לנגה  -אולפנית חמ"ד צביה ,חיפה
מיכל יפת  -אולפנית חמ"ד אמי"ת אור עקיבא
רחל אופטובסקי  -אולפנית חמ"ד בני עקיבא
מבשרת ברוך ,חדרה
נעמי כהן  -חמ"ד מקיף דתי ע"ש לוינסון ,קריית ים
גאולה בן דוד  -גן חמ"ד ברוש ,נהריה
רונית חסן-ארביב  -חמ"ד עציון ,אור עקיבא
הרב עפר גוטליב  -חמ"ד חב"ד אוהלי יוסף ,חדרה
שולה יושעי  -גן חמ"ד דקל ,פרדס חנה
ענת פרנק  -אולפנית חמ"ד שח"ם ע"ש חיים
משה שפירא ,קריית אתא
רביד בלחני  -אולפנת חמ"ד בני עקיבא סגולה,
קריית מוצקין
מחוז מרכז
אורית פרג'י  -חמ"ד רמב״ם ,ראש העין
אלי קופר  -ישיבת חמ"ד בני עקיבא גבעת שמואל
יהודית דנסס  -חמ"ד אריאל ,רעננה
יצחק שלמה  -חמ"ד תלמוד תורה ברקאי,
קרני שומרון
גבי דוידוב  -חמ"ד הרי"ן ,רמלה
נעה עומייסי  -חמ"ד ביל"ו ,רעננה
פנינה שטרנברג  -גן חמ"ד רקפת ,רבבה
אורלי קרש  -אולפנת חמ"ד בני עקיבא השומרון,
אלקנה
רחל מליק  -אולפנת חמ"ד צביה רחובות
שרה משה  -חמ"ד מודיעים ,מושב נחלים
מלכה אמיתי  -חמ"ד מורשת זבולון,
גבעת שמואל

ואלה יעמדו על הברכה

מבשרת טולמץ-קצובר  -מדריכת יועצים ,חמ"ד
שומרון
מלכה בלייר  -חמ"ד יובלים ,אורנית
שולמית שוורץ  -תיכון חמ"ד אמי"ת המר ,רחובות
מחוז תל-אביב
בת שבע שבח  -יועצת גני ילדים בחמ"ד ומדריכת
שפ"י
ברכה אלון  -ישיבת חמ"ד קריית הרצוג ,בני ברק
אריאלה בן איון  -חמ"ד דביר ,חולון
לאה איזנבך  -חמ"ד ציפורי ,בת-ים
חני אברהמי  -גן חמ"ד ברק ,פתח תקווה
תהילה פרידמן  -גן חמ"ד חרוז ,תל-אביב
טובה אסקל  -חמ"ד מורשת משה ,רמת גן
שרון חסון  -חמ"ד מקור חיים ,בני ברק
נחמה מרקוביץ  -חמ"ד סעדיה גאון ,אור יהודה
יונתן בצלאלי  -תיכון חמ"ד ראשית עירוני ח'
תל אביב
עינת רובין  -תיכון חמ"ד תמר אריאל )שפירא(,
נתניה
ענת אייגיר  -אולפנית חמ"ד בר-אילן ,נתניה
סופי שטיינר  -חמ"ד רועי קליין ,נתניה
מחוז ירושלים
חנה נבון  -חמ''ד תורני אהל שילה בנים ,שילה
מיכל דשן  -חמ"ד דרך יהודית ,דולב
אסתר מרקוביץ  -גן חמ"ד דקל ,מצפה יריחו
יהודית ארנסט  -חמ"ד כפר אדומים
דביר חניא  -אולפנת חמ"ד דולב
עינת אמיתי  -גן חמ"ד עמונה
כרמלה יהב תמם  -גן חמ"ד רקפת ,אלון שבות,
גוש עציון
הרב שלומי פלהיימר  -ישיבת חמ"ד בני עקיבא
מטה בנימין ,בית-אל
הניה גולדהבר  -אולפנת חמ"ד אמי"ת נגה ,בית שמש
רחל כהן  -אולפן עירוני בית שמש
עליזה פנירי  -גן חמ"ד אביעזר תות ,אביעזר
מיכל נצר  -חמ"ד עשה חיל ,אפרת
זיוה מוגרי  -חמ"ד לוין ,בית שמש
אביגיל הס  -אולפנת חמ"ד לבונה ,מעלה לבונה
מחוז מנח"י
צילה רוט  -מדריכה מחוזית למתמטיקה
אורלי הרשקוביץ  -גן חמ"ד אורלי ,ירושלים
הרב שי ויסבורט  -אולפנת חמ"ד חורב ע"ש
וינגרטן ,ירושלים
חיה רוזנשטיין  -אולפנת חמ"ד אמונה לאמנויות,
ירושלים
הרב אלי מאיר  -חמ"ד נעם בנים קריית משה,

ירושלים
עפרה בן עזרא  -חמ"ד חב"ד עיר גנים ,ירושלים
אושרית גורן  -תיכון חמ"ד דרור ,ירושלים
חגית דריין  -חמ"ד ברנדט ,נווה יעקב ,ירושלים
שולי רוזנק אייזקס  -בית הספר חמ"ד השש שנתי
אוולינה דה רוטשילד – תהילה ירושלים
דוד אישון  -בית ספר חמ"ד תורני ניסויי הרטמן
לבנים על שם צוריאל סמית ,ירושלים
סוזי רמתי  -בית ספר חמ"ד אור תורה סטון בנים,
ירושלים
רותי גוטל  -אולפנת חמ"ד צביה ירושלים
מחוז דרום
אודיה ביטון  -חמ"ד מדעי תורני נועם תושייה,
כפר מימון
אתי ביליה  -חמ"ד שילה ,אשדוד
אליאב פורטל  -חמ"ד תורני אסף מימון ,אשקלון
סלין חיה אביסדיד  -בית חינוך חמ"ד אמי"ת י'
ע"ש בצלאל שפרן ,אשדוד
יעל דימרי  -חמ"ד בית הגדי
מרגלית וייס  -חמ"ד נתיבי עם ,באר שבע
זהבה אסולין  -חמ"ד בן-עטר ,דימונה
שרית גרמן  -יסודי חמ"ד שפיר ,מרכז שפירא
סיגלית יפרח  -גן חמ"ד ערבה ,אחוזת אתרוג
אילנה גבאי  -גן חמ"ד תירוש ,אשדוד
דינה שמעון  -גן חמ"ד תלמי גאולה ,מושב תלמים
בת אל אור מזל  -גן חמ"ד רוז ,נתיבות
דינה חן סויסה  -חמ"ד סיני ,אשקלון
מחוז התיישבותי
אורנית מידני  -כפר הנוער חמ"ד אמי"ת פתח
תקוה
מינה מרנץ  -ישיבה תיכונית חמ"ד אור תורה
סטון נווה שמואל ,אפרת
אלונה שבט  -כפר הנוער חמ"ד מרחבים נווה
עמיאל ,שדה יעקב
רפאל ישראל  -אולפנת חמ"ד אור תורה סטון נווה
חנה ,אלון שבות
סימי אוהב ציון  -אולפנת חמ"ד לאמנויות ”הללי“,
קריית החינוך גבעת וושינגטון
מירב ברנר  -ישיבת חמ"ד אמי"ת חברותא,
קריית החינוך כפר בתיה
תמר הנמן  -ישיבה תיכונית חמ"ד חיספין
אלחנן פרינץ  -ישיבת חמ"ד צביה קטיף ,יד בנימין
אברהם בר דוד  -כפר הנוער חמ"ד ימין אורד
יעקב דון הי"ד  -תיכון חמ"ד תורני דרך אבות,
אפרתה

המשיכו בשליחותכם החינוכית המבורכת לקידום תלמידי החמ"ד ומוסדות החינוך

