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מדינת ישראל

בית חינוך כמשפחה

זהות > שייכות > חיבור

מורי המאה  /ה'תש"ף

" ...אחריות משנה נודעת למורה הדתי ,כי במידת מסירותו לתפקיד,
במידת הלהט שהוא מקדיש לשליחותו ,...תלויה שמירת המורשה הנצחית של עמנו״( .הרב יצחק נסים זצ"ל ,לדור ולדורות)

ִמנהל החינוך הדתי גאה להציג ולברך את נבחרת מורי המאה לשנת ה'תש"ף
מורים אלו הנם פורצי דרך ומצטיינים בהתחדשות ובהטמעת דרכי הוראה בחינוך לנתינה ולמידות טובות,
במתן דוגמה אישית לאחריות ופועלים ללא לאות להטמעת יעדי החמ"ד :וקידום מטרת העל בחמ"ד
שם מורה המאה

שם המוסד

"בית חינוך כמשפחה"

1

רינה צברי

גן חמ”ד שקד ,קריית ארבע

שם מורה המאה

שם המוסד

1

הרב דודי אברמוביץ

ישיבת חמ”ד צביה אלישיב ,לוד

2

נחמה מחלב

חמ”ד מרחביה מעלה התורה בנים ,מעלה אדומים

2

איתי וייס

ישיבת חמ”ד אמי”ת עמיחי ,רחובות

3

יוכי דוד

גן חמ”ד שקד ,מושב אדרת

3

אהובה אזולאי

גן חמ”ד ברוש ,יבנה וגננת מובילה ביבנה

4

יעל ניסינבום

אולפנת חמ”ד גילה שעלי תורה ,בית שמש

4

להבית בבאי

מתי”א חמ”ד שומרון

5

רבקה גור

חמ”ד משואת נריה ,מודיעין

5

ברכה גודמן

אולפנת חמ”ד אורט השומרון ,אלקנה

6

נעמי גליקשטיין ז"ל

אולפנת חמ”ד עפרה ,מטה בנימין

6

מיכל נחשון

גן חמ"ד חב"ד נאווה ,כפר חב"ד ,מובילת אשכול
גנים

מחוז

7

הרב אהרן רוזנבאום

ישיבת חמ”ד צביה מעלה אדומים

7

אביגיל עמרם

ירושלים

8

ענת סבו

אולפנת חמ”ד בני עקיבא אורות מודיעין ,מודיעין,
מכבים רעות

גן חמ"ד חיוך בכל פינה ,ראשון לציון ומובילת
אשכול גנים

ענת לוינגר

תיכון חמ”ד תורני מדעי עתיד ע”ש יגאל אלון ,יהוד

9

אפרת מור יוסף

גן חמ”ד רימון ,גני מודיעין ,חשמונאים

9

יובל לוי

תיכון חמ”ד עתיד ,ראש העין

10

הילה ישעיהו

גן חמ”ד חובה שילה

10

חפציבה סקאלי

חמ”ד נחלת צבי בנות ,אלון מורה

11

שושנה לב

תיכון חמ”ד אמי”ת בנות מעלה אדומים

11

דפנה גבאי

חמ”ד חן השומרון ,רבבה

12

הדס אהרוני

אולפנת חמ”ד בני עקיבא אורות מודיעין ,מודיעין

12

כנרת אזולאי

חמ”ד אוהל שלום ,גדרה

13

שרית זיצר

חמ”ד מורשת נריה ,גבעת שמואל

13
14

מחוז
דרום

מחוז מרכז

הרב אלי
דנציגר

(אליהו משה)

חמ”ד אריאל ,טלמון

לינדה לוי

חמ”ד אמי"ת לוין ,בית שמש

שם מורה המאה
1

בת אל גור

2

מיכל אברהם

8

14

הרב יוסי יעקובי

חמ”ד תורה ומדע בכפר על שם זבולון המר ,כפר
סבא

15

אביבה זינר

גן חמ”ד חרוב ,עץ אפרים

16

דפנה קופמן

חמ"ד עלי זהב ,ד.נ מודיעין

שם המוסד
מנחה מחוזית לחינוך חברתי ערכי והטמעת יעדי
החמ“ד בדרום
גן חמ“ד חנ“מ תות ,קריית מלאכי

שם מורה המאה

שם המוסד

1

3

רות אזרד

גן חמ“ד ענבר ,כפר מימון

בלה דיעי

חמ”ד נצח ישראל ,פתח תקווה

2

אסנת יוסף

חמ”ד אושא יחד ,רמת גן

4

סימה עמרני

גן חמ“ד אנפה ,אשדוד

3

שלומי כהן

תיכון חמ”ד תמר אריאל ,נתניה

5

אביבה קסאי

6

הרב יוסף אזולאי

5

רחל עלוש

חמ”ד הבעל שם טוב ,תל אביב

7

גילה חדד

חמ”ד ניצני קטיף ,ניצן ,מ.א .חוף אשקלון
חמ““ד נועם תושייה ,כפר מימון;
חמ“ד אמי“ת רמב“ם ,באר שבע
חמ“ד הרא“ה המתחדש ,שדרות

4

מירב חדד

הדרכה פדגוגית גני ילדים נתניה וחמ”ד יבנה

6

מור וסרמן

חמ”ד מירון ,תל אביב

8

10

שמחה חמו
הרב אהרון
מרציאנו
יגאל בוחבוט

7

ברכה שיננזון

חמ”ד אביחי ,נתניה

חמ“ד אביר יעקב ,אופקים

מחוז
תל אביב

8

מירי עסיס

חמ”ד שלום ,פתח תקווה

חמ“ד אמי“ת ב’ מקיף ,אשקלון

9

שולי המר

אולפנת חמ”ד הרא”ה ,נתניה

11

איריס ג’רופי

12

רבקה ברגר

11

שיפי קליין

חמ”ד מורשת זבולון ,נתניה

13

לימור יוספי

ישיבת חמ“ד אמי“ת ,אשדוד
מרכז טכנולוגי דתי אמי“ת ע“ש שמואל כהנא,
אשקלון
גן חמ“ד גירית ,באר שבע

10

אבלין לניאדו

גן חמ”ד הר מוריה ,תל אביב

12

מירה עובדיה

גן חמ”ד גפן ,פתח תקווה

14

הרב שמואל צברי

ישיבת חמ“ד צביה לצעירים ,דימונה

13

שם מורה המאה

שם המוסד

1

אורלי (נעמי) אבני ז"ל

ממ"ד אזורי מורשת ,ד.נ משגב

רויטל זילברמן
מטי (מטילדה)
ישראלי
רבקה שקדי

2

פנינה ריכמן

חמ”ד תורני אבן שהם ,נהריה

3

יואב סופר

חמ”ד מירון ,מ.א .מרום גליל

4

אורן נבון

חט”ב חמ”ד אורט פסגות ,בית שאן

5

צופית בן אבי

חמ”ד נעם צפת

6

ליאת יקיר

חמ”ד מאיר למדעים ואמנויות ,בית שאן

9

ישיבת חמ“ד בני עקיבא אהל שלמה ,באר שבע

14
15

גן חמ”ד בת-ים ,ומובילת גננות גני חמ"ד בת ים
חמ”ד אמונים ,גבעתיים
חמ"ד מקור חיים ,בני ברק

1

שם מורה המאה
הרב צבי יהודה
ויצמן
בן ציון (בנצי)
רפפורט

ישיבה תיכונית חמ”ד שעלבים ,קריית חינוך
שעלבים

3

אליעד בן-נון

אולפנת חמ”ד הללי לאמנויות ,גבעת וושינגטון

מחוז

7

לבנת זרקא

גן חמ”ד האחיות ,עפולה

מחוז

4

אורלי אליהו

אולפנת חמ”ד בני עקיבא מירון

צפון

8

דורית מעודה

גן חמ”ד רימון ,יקנעם עילית

התיישבותי

5

כוכבה(כוכי) זבטני

כפר נוער חמ"ד דעת נווה עמיאל ,שדה יעקב

9

סיגל כהן צמח

חמ”ד רמב”ם ,בית שאן

6

יצחק חג'בי

כפר נוער דתי זוהרים ,עמק האלה

חיפה

10

דינה אדמן

גן חמ“ד הפרחים ,עכו

11

דורית שטרית

גן חמ”ד רמב”ם ,בית שאן

12

איילת פניני

חמ“ד מעלות ניסים ,עפולה עילית

13

חנה כהן

אולפנית חמ“ד אמי“ת צפת

שם מורה המאה

שם המוסד

1

דגנית כהן

חמ”ד מורשה ,פרדס חנה ,כרכור

2

שרה צדוק

גן חמ”ד סנונית ,קריית אתא

3

הרב מנחם אליהו

ישיבת חמ”ד בני עקיבא פרחי אהרון,
קריית שמואל ,חיפה

4

יפית ארליכסון

גן חמ”ד אורנים-אלון ,בינימינה

5

לאה זפרן

גן חמ”ד צליל ,קריית אתא

6

אהרון מרציאנו

חמ”ד תחכמוני ,חדרה

2

מחוז
מנח"י

שם המוסד
ישיבת חמ"ד אמי"ת חברותא כפר בתיה ,רעננה

7

ברוריה טאוב

אולפנת חמ”ד אוריה ,אלון שבות

8

כתריה הילמן

ישיבת חמ”ד אלוני הבשן ,רמת הגולן

9

פנינה ישראלי

חמ”ד מדעי טכנולוגי אמי”ת ,כפר בתיה

שם מורה המאה

שם המוסד

1

בת שבע אזרד

יועצת חינוכית בגני ילדים חמ”ד במחוז

2

אלזה שרלו

תיכון חמ”ד תורני-ניסויי הרטמן לבנים ,ירושלים

3

חוה יוסף

4

הרב דורון בוק

5

עליזה איזבי

חמ”ד תורני פסגת זאב מזרח ,ירושלים
ישיבה תיכונית חמ”ד טכנולוגית קריית נוער,
בית וגן ,ירושלים
חמ”ד דוגמא עוזיאל ,ירושלים

6

מאיר מרדכי

תיכון חמ”ד אמי”ת טכנולוגי דתי ,ירושלים

7

אפרת מלמד
הרב יונתן
הורוביץ
מרים כהן

חמ”ד נעם בנים ,פסגת זאב ,ירושלים
חמ"ד יהודה הלוי ,ירושלים

ליאת גרינפלד

תיכון חמ"ד נעורים ,קריית יובל ,ירושלים

7

מלכה אלמלם

חמ"ד תורני ,קריית אתא

8

מרדכי (מוטי) קורקוס

ישיבת חמ”ד בני עקיבא חדרה

9

מנחם רוטברגר

מדריך שפ”י בחמ”ד מחוז חיפה

9

10

פנינה קושמרו

אולפנית חמ”ד שח”ם ,חדרה

10

8

ישיבה תיכונית חמ"ד חורב ,ירושלים

