
  

 

 של תחרות חקר החלל לבתי ספר היסודיים 'בשהשתתפו בשלב רשימת בתי הספר 

שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

שם מנהל בית  מגזר מחוז יישוב
 הספר

 מוחמד חגאג'רה  ערבי צפון אעבלין 219824 סודי ד'י  .1

באקה אל  318667 לראזיא  .2
 גרביה

 מוניר ענבוסי ערבי חיפה

 ענת לוי יהודי מרכז באר יעקב 415992 ילן רמוןא  .3

 ויקי קוטרו יהודי דרום באר שבע 614495 ן גוריוןב  .4

 נעמה אילוז יהודי ירושלים בית שמש 175448 לבש  .5

ית חינוך ב  .6
 גלילי

 קהת בר חמה יהודי צפון גבעת אבני 616177

 נועם אהרוני יהודי מרכז גבעת שמואל 410324 לוןא  .7

 רונית גרייף יהודי תל אביב גבעתיים 510321 .ח. ברנרי  .8

 רחל אילוק יהודי מרכז גן יבנה 410373 ן גוריוןב  .9

 הרב יאיר מילא יהודי מרכז גני תקווה 410415 ריאלא  .11

 יערית חן יהודי מרכז גני תקווה 482133 ובליםי  .11

 סלוצקי-רונית הררי יהודי דרום דימונה 611723 דימונה "רבין"  .12

 נאווה דיין יהודי דרום דימונה 612218 קליםד  .13

 ספי זלצמן יהודי מרכז הוד השרון 475053 נחם בגיןמ  .14

 הדר טימור יהודי תל אביב הרצליה 513333 זרש  .15

 רונן וייס יהודי חיפה זכרון יעקב 312710 חורשה  .16

 נורית פריימן יהודי חיפה חדרה 312397 גורןה  .17

 רווית מיכלס יהודי תל אביב חולון 51315 תבורה  .18

 נעה רוזן יהודי צפון חיספין 213157 ולןג  .19

 רויטל אפלבאום יהודי חיפה חיפה 310789 ל חי חיפהת  .21

 מאיר יושעי יהודי חיפה חיפה 310870 מב"םר  .21

 שרון קדוש יהודי מרכז חירות 362061 ין ההדריםב  .22

 יהודה מסינגר יהודי מרכז יבנה 410795 ביר יעקבא  .23

יה"ס ב  .24
לאמנויות 
ע"ש לאה 
 גולדברג

 רונית הראל יהודי מרכז יבנה 411751

 עדי ישי יהודי צפון יקנעם עילית 214494 ליותד  .25

מד תורני מ  .26
 גבעת מרדכי

 אלדד כהן יהודי מנח"י ירושלים 430025



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

שם מנהל בית  מגזר מחוז יישוב
 הספר

 ליאת אלהרר כהן יהודי מנח"י ירושלים 112359 ל"י גילהת  .27

מ"ד תורני מ  .28
 חומת שמואל

 שרונה שם טוב יהודי מנח"י ירושלים 160531

עש  "דרך"  .29
 רונה רמון

 גילה קמה יהודי מרכז כפר יונה 480160

 אבניאל כהן יהודי דרום כפר מימון 614750 ועם תושיהנ  .31

י"ס יסודי ב  .31
 -אלזייתון

 כפר מנדא

 ח'תאם שינאוי ערבי צפון כפר מנדא 217547

סודי ש"י י  .32
 עגנון

 מיכל בר משה יהודי מרכז כפר סבא 410134

 ניצה אבידר יהודי מרכז כפר סבא 415596 ורקיסס  .33

 גלית פרדינרו יהודי מרכז כפר סבא 410894 מזר  .34

 משה גודלווסקי יהודי צפון לביא 211128 ד ששוןי  .35

 שולמית בלפר יהודי מרכז לוד 411041 ועם המאירינ  .36

 תמי פוליטי יהודי ירושלים מבשרת ציון 111369 ולדתמ  .37

 ענת יעקובי יהודי ירושלים מבשרת ציון 114199 דרור תליה  .38

 נגיבה סרחאן ערבי צפון מגד אל כרום 218461 לסלאםא  .39

 נאוה פרץ יהודי ירושלים מודיעין 115527 ידניםע  .41

 רונית רביזדה יהודי ירושלים מודיעין 115642 יובלה  .41

 הדס רפאלי יהודי ירושלים מודיעין 116012 ופקא  .42

 ענת גדליהו יהודי ירושלים מודיעין 131300 סיףא  .43

נבלים ע  .44
 מודיעין

 רויטל ישראל יהודי ירושלים מודיעין 573089

 סרי רות יהודי ירושלים מודיעין 160-697 שואת נריהמ  .45

מודיעין  414052 מיתע  .46
 מכבים רעות

 ענבל לוי יהודי ירושלים

מועצה  313759 עותר  .47
אזורית 
 מנשה

 גילה זיסקינד יהודי חיפה

י"ס ממ"ד ב  .48
 תורת משה

 תרזה פרנקל יהודי מרכז מושב חמד 400002

 שונית זילברמן יהודי מרכז מושב חרות 415315 דר השרוןה  .49

 לירז נחמיאס יהודי צפון מירון 211276 מד מירוןח  .51

מעלה  112177 ומר רחלת  .51
 אדומים

 שרי בן חמו יהודי ירושלים

מעלה  241042 למוגא  .52
 אדומים

 ציפי יעקב יהודי ירושלים

עלה התורה מ  .53
 בנים

מעלה  113308
 אדומים

הרב אברהם  יהודי ירושלים
 מיארה

 עמי אביבי יהודי צפון מעלות 211383 הל"םי  .54

 שמעת קסטוריאנו יהודי צפון נאות מרדכי 211441 העמקב ל  .55



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

שם מנהל בית  מגזר מחוז יישוב
 הספר

 מושית טוני זיו יהודי חיפה נופית 312652 ופיתנ  .56

 אורית בהבהשיתי יהודי מרכז נס ציונה 412718 ב המושבהל  .57

משיח ה  .58
 האנגליקאני

 eva nsair ערבי צפון נצרת 217281

 סיגלית שלימק יהודי תל אביב נתניה 411371 אריב  .59

 רחל שמואלי יהודי תל אביב נתניה 416396 ילן רמוןא  .61

 חמד סיידאחמד ערבי צפון סחנין 217315 למותנביא  .61

 אמיר חאג ערבי צפון סכנין 338053 לבשאארא  .62

 נירה לפס יהודי צפון עפולה 213637 ית זאבב  .63

 אילנית בן ישי יהודי צפון עפולה 213991 ווניםג  .64

 שניר הראל יהודי ירושלים עפרה 111708 חלת בנימיןנ  .65

רכז מ  .66
מחוננים 
 עראבה

 לביב בדארנה ערבי צפון עראבה 236968

 סיגל שריקי יהודי דרום ערד 611459 עלים עופריםי  .67

 אלבו זאב יהודי דרום ערד 612358 לליםט  .68

ית ספר ב  .69
 פסגות

 יונה שפי יהודי ירושלים פסגות 112110

 נגאח בכריה דרוזי צפון פקיעין 219253 לחכמהא  .71

לונים פרדס א  .71
 חנה

פרדס חנה  311357
 כרכור

 לימור סמואלוב יהודי חיפה

ית ספר ב  .72
 הדר

 חני ג'אן יהודי תל אביב תקווה-פתח 410712

 שולרית קנטר יהודי תל אביב פתח תקוה 414003 יאליקב  .73

 סערתמי  יהודי תל אביב פתח תקוה 430546 וזי חיטמןע  .74

 רינת סיידוף יהודי ירושלים צור הדסה 412783 וריםצ  .75

 הדס וורהפטיג יהודי צפון קבוץ הזורע 210575 לגיםפ  .76

קיבוץ  210419 ופקיםא  .77
 מרחביה

 אפרת שגב יהודי צפון

 ונינו מני יהודי צפון קצרין 214171 רכי נעםד  .78

 אסנת לוי יהודי חיפה קרית ביאליק 311456 בוניםה  .79

ית חינוך ב  .81
 שמעון פרס

 מירי ניצני יהודי מרכז ראש העין 480137

 סיגל ראש יהודי מרכז ראש העין 414904 ווה דליהנ  .81

 גילת הרפז יהודי מרכז ראשון לציון 414319 יצניםנ  .82

 סימה זוסמן יהודי מרכז ראשון לציון 413831 דריםה  .83

 אורית כוכבי יהודי מרכז רחובות 417246 רחי המדעפ  .84

 דורית נדלר יהודי מרכז רחובות 430496 יצני המדענ  .85



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

שם מנהל בית  מגזר מחוז יישוב
 הספר

 -ר אילן ב  .86
 בנים

 יהודה שדמי יהודי מרכז רמלה 412171

 -ר אילן ב  .87
 בנות

 יהודה שדמי יהודי מרכז רמלה 412171

 ענת ליס יהודי תל אביב רמת גן 510693 גפןה  .88

 איילה יצחקי יהודי תל אביב רמת גן 510826 תידע  .89

מנחיל רמת ה  .91
 גן

 איילה אלבז יהודי תל אביב רמת גן 510727

 ענבל פרקש יהודי תל אביב רמת גן 512475 ורשת משהמ  .91

 רינת יהודי תל אביב רמת השרון 417089 ורוןד  .92

 עינת שביט יהודי תל אביב רמת השרון 512699 ורניםא  .93

 יואב שמולביץ יהודי תל אביב תל אביב 511865 ודיעיםמ  .94

 סימי פרץ יהודי מרכז תל מונד 415950 יצניםנ  .95

 זהבה שטנדל יהודי מרכז תלמונד 412346 לנוש  .96

 אנגל שלו יהודי מרכז תפוח 457291 דם שומרוןק  .97

 אופיר לוגסי יהודי ירושלים תקוע 615955 ח"י תקועא  .98

 


