
  

 

 של תחרות חקר החלל לבתי ספר היסודיים 'גהממשיכים לשלב רשימת בתי הספר 

שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

שם מנהל בית  מגזר מחוז יישוב
 הספר

 ענת לוי יהודי מרכז באר יעקב 415992 אילן רמון  .1

 נעמה אילוז יהודי ירושלים בית שמש 175448 שלב  .2

3.  
בית חינוך 

 קהת בר חמה יהודי צפון גבעת אבני 616177 גלילי

 הרב יאיר מילא יהודי מרכז גני תקווה 410415 אריאל  .4

 סלוצקי-רונית הררי יהודי דרום דימונה 611723 רבין  .5

 נאווה דיין יהודי דרום דימונה 612218 דקלים  .6

 רונן וייס יהודי חיפה זכרון יעקב 312710 החורש  .7

 נורית פריימן יהודי חיפה חדרה 312397 הגורן  .8

 נעה רוזן יהודי צפון חיספין 213157 גולן  .9

 רויטל אפלבאום יהודי חיפה חיפה 310789 תל חי חיפה  .11

 יהודה מסינגר יהודי מרכז יבנה 410795 אביר יעקב  .11

12.  

ביה"ס 
לאמנויות 
ע"ש לאה 
 רונית הראל יהודי מרכז יבנה 411751 גולדברג

 עדי ישי יהודי צפון יקנעם עילית 214494 דליות  .13

14.  
ממד תורני 
 אלדד כהן יהודי מנח"י ירושלים 430025 גבעת מרדכי

 ליאת אלהרר כהן יהודי מנח"י ירושלים 112359 תל"י גילה  .15

16.  
ממ"ד תורני 
 שרונה שם טוב יהודי מנח"י ירושלים 160531 חומת שמואל

 אבניאל כהן יהודי דרום כפר מימון 614750 נועם תושיה  .17

18.  
יסודי ש"י 

 מיכל בר משה יהודי מרכז כפר סבא 410134 עגנון

 משה גודלווסקי יהודי צפון לביא 211128 יד ששון  .19

 נגיבה סרחאן ערבי צפון מגד אל כרום 218461 אלסלאם  .21

 רונית רביזדה יהודי ירושלים מודיעין 115642 היובל  .21

 הדס רפאלי יהודי ירושלים מודיעין 116012 אופק  .22

23.  
ענבלים 
 רויטל ישראל יהודי ירושלים מודיעין 573089 מודיעין

 סרי רות יהודי ירושלים מודיעין 160-697 משואת נריה  .24

 313759 רעות  .25

מועצה 
אזורית 
 גילה זיסקינד יהודי חיפה מנשה



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

שם מנהל בית  מגזר מחוז יישוב
 הספר

26.  
בי"ס ממ"ד 
 תרזה פרנקל יהודי מרכז מושב חמד 400002 תורת משה

 שרון קדוש יהודי מרכז מושב חרות 362061 בין ההדרים  .27

 שונית זילברמן יהודי מרכז מושב חרות 415315 השרון הדר  .28

29.  
מעלה התורה 

 בנים
מעלה  113308

 אדומים
הרב אברהם  יהודי ירושלים

 מיארה

 לירז נחמיאס יהודי צפון מירון 211276 חמד מירון  .31

 קסטוריאנושמעת  יהודי צפון נאות מרדכי 211441 לב העמק  .31

32.  
המשיח 

 eva nsair ערבי צפון נצרת 217281 האנגליקאני

 אמיר חאג ערבי צפון סכנין 338053 אלבשאאר  .33

34.  
 אילנית בן ישי יהודי צפון עפולה 213991 גוונים

 סיגל שריקי יהודי דרום ערד 611459 יעלים עופרים  .35

 אלבו זאב יהודי דרום ערד 612358 טללים  .36

37.  
בית ספר 

 יונה שפי יהודי ירושלים פסגות 112110 פסגות

 נגאח בכריה דרוזי צפון פקיעין 219253 אלחכמה  .38

39.  
אלונים פרדס 

 311357 חנה
פרדס חנה 

 לימור סמואלוב יהודי חיפה כרכור

41.  
בית ספר 

 חני ג'אן יהודי תל אביב תקווה-פתח 410712 הדר

 רינת סיידוף יהודי ירושלים צור הדסה 412783 צורים  .41

 הדס וורהפטיג יהודי צפון קבוץ הזורע 210575 פלגים  .42

 210419 אופקים  .43
קיבוץ 
 אפרת שגב יהודי צפון מרחביה

44.  
בית חינוך 
 מירי ניצני יהודי מרכז ראש העין 480137 שמעון פרס

 אורית כוכבי יהודי מרכז רחובות 417246 פרחי המדע  .45

 דורית נדלר יהודי מרכז רחובות 430496 ניצני המדע  .46

47.  
 -בר אילן 
 יהודה שדמי יהודי מרכז רמלה 412171 בנות

 איילה יצחקי יהודי תל אביב רמת גן 510826 עתיד  .48

49.  
המנחיל רמת 

 איילה אלבז יהודי תל אביב רמת גן 510727 גן

 ענבל פרקש יהודי תל אביב רמת גן 512475 מורשת משה  .51

 רינת יהודי תל אביב רמת השרון 417089 דורון  .51

 עינת שביט יהודי תל אביב רמת השרון 512699 אורנים  .52

 יואב שמולביץ יהודי תל אביב תל אביב 511865 מודיעים  .53

 סימי פרץ יהודי מרכז תל מונד 415950 ניצנים  .54

 זהבה שטנדל יהודי מרכז תלמונד 412346 שלנו  .55

 


