
  

 

 אולימפיאדת רמון לחלל' של שלב גלהממשיכים רשימת בתי הספר 

שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

אולפנית  1
אמי"ת אור 

 עקיבא

 בלהה בוסי יהודי חיפה אור עקיבא 342170

חטב מנור  2
ח'  -כברי 

 אריה

החינוך  אילון 260471
 ההתיישבותי

 עדו שמש יהודי

מחוננים  3
 אעבלין

 ויויאן שחייבר ערבי צפון אעבלין 215319

מקיף עירוני  4
 ד'

 שרה מצרפי יהודי דרום אשקלון 644559

יצחק מקיף  5
 רגר

 ענת בייביץ יהודי דרום באר שבע 644534

הרב יני  יהודי דרום באר שבע 640359 חן במדבר 6
 סמואל

עמי אסף בית  7
 ברל

החינוך  בית ברל 460030
 ההתיישבותי

מירב  יהודי
 פרידלנדר

ברנקו וייס  8
 בית שמש

 יואב חג'בי יהודי ירושלים בית שמש 160432

אולפנת  9
אהבת 
 ישראל

 ורדית כהנא יהודי ירושלים בית שמש 460667

ישיבת אהבת  10
 ישראל

 אמיר בן גל יהודי ירושלים בית שמש 353599

 אלינור ביטון יהודי מנח"י בית שמש 140202 אמית שחר 11

דרכא בגין  12
 -גדרה 

קבוצה א' 
 כייתה ז'

 רוחלה טל יהודי מרכז גדרה 440198

בית ספר  13
 כדורי

החינוך  גליל תחתון 280065
 ההתיישבותי

 דלית אביגד יהודי

החינוך  גשר הזיו 260331 סולם צור 14
 ההתיישבותי

 ענת וייס יהודי

חטיבת  15
 השחר

פרח  יהודי מרכז הוד השרון 444224
 אהרונהיים

חט"ב  16
 חורפיש

 ג'אסר גדבאן דרוזי צפון חורפיש 249193

מופת מקיף  17
בסמת 
 -החדש

קבוצה מיכאל 
 פילחין

 אינה קיסלב יהודי חיפה חיפה 344101

המרחב  18
החינוכי 
עירוני ה' 

 חיפה

 חגית לוי יהודי חיפה חיפה 340315

הריאלי  19
העברי 

 זהבית זליג יהודי חיפה חיפה 310516



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

בחיפה, סניף 
 מטו"ס

מקיף אלמג'ד  20
 טייבה

 בלעוםוג'יה  ערבי מרכז טייבה 448019

חט"ב אחווה  21
 עמל טייבה

נסרין חאג  ערבי מרכז טייבה 478016
 יחיא

הילה גניס /  יהודי חיפה טירת כרמל 370122 שיפמן 22
 שושי חדש

סאלח טאהה  ערבי צפון טמרה 248203 מקיף אלביאן 23
+ עזאם 

 חגאזי

החטיבה  24
החדשה 

 -יקנעם 
כיתת 

 קופרניקוס

 אביבה סבג יהודי צפון יקנעם 338392

החטיבה  25
החדשה 

 -יקנעם 
 כיתת קירי

 אביבה סבג יהודי צפון יקנעם 338392

אשכול פיס  26
 בית וגן

 נורית אהרוני יהודי מנח"י ירושלים 145086

גלים חוף  27
 כרמל

החינוך  כפר גלים 380055
 ההתיישבותי

 איריס חזיזה יהודי

החינוך  כפר מנחם 660076 צפית 28
 ההתיישבותי

 נטע פרץ יהודי

אורט עירוני  29
 ד

 צופית חדד יהודי ירושלים מודיעין 344911

עירוני ה ע"ש  30
יצחק נבון 

 מודיעין

ליאת  יהודי ירושלים מודיעין 540500
 אפלבוים

עירוני ג ע"ש  31
 מוטה גור

 שרבי דודו יהודי ירושלים מודיעין 144741

נופי הבשור  32
 שכבה ח'

מועצה  660324
אזורית 
 אשכול

החינוך 
 ההתיישבותי

זמירה בן  יהודי
 יוסף

החינוך  מעלה אפרים 240440 ירדן 33
 ההתיישבותי

-אילנית הלל יהודי
 יהודה

בית חינוך  34
 ירקון

החינוך  נווה ירק 841254
 ההתיישבותי

 דנה שפירא  יהודי

 אורית לוי יהודי תל אביב נתניה 441097 אלדד 35

קרית חינוך  36
ש דויד בן ע"

עמק  -גוריון
 ט' -חפר 

החינוך  עמק חפר 480046
 ההתיישבותי

יהודה  יהודי
 אטיאס

מקיף דתי  37
 אורט יהודה

 יהונתן חזי יהודי צפון עפולה 240051

-תפוח פיס  38
 אורט ערד

 איריס חממה יהודי דרום ערד 640227

 כמיל סויד דרוזי צפון פקיעין 248419 חט"ב פקיעין 39

חטב  40
 פיינשטיין

 שרון ליברמן יהודי תל אביב פתח תקוה 440099



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

שש שנתי  41
 גולדה מאיר

אודליה גלנוס  יהודי תל אביב פתח תקווה 441139
 איטח

ישיבה  42
תיכונית אורט 

 קרית גת

הרב נתנאל  יהודי דרום קרית גת 641399
 דהן

חטיבת  43
 ביניים שקד

קרית חיים  340133
 )חיפה(

 שמלהמיכל  יהודי חיפה

 טלי אביבי יהודי מרכז ראש העין 441444 גוונים 44

חט"ב זלמן  45
גן נחום  -ארן
 אפרת -

יפי  יהודי מרכז ראשון לציון 440875
 הימלבלאו

חט"ב זלמן  46
גן נחום  -ארן

דותן שכבה  -
 ט'

יפי  יהודי מרכז ראשון לציון 440785
 הימלבלאו

חטיבת טביב  47
 מקיף ו'

 דינה אלסנר יהודי מרכז ראשון לציון 440982

חט"ב מיכה  48
 רייסר

 אנה פוליאק יהודי מרכז ראשון לציון 441147

אורט ע"ש  49
 מקס שיין

 שוש בן סימון יהודי מרכז רחובות 470054

דה שליט  50
 חטיבה א

 אביבה חדד יהודי מרכז רחובות 440016

דה שליט  51
 חטיבה ב

 חיה דורון יהודי מרכז רחובות 444216

הכפר הירוק  52
ע"ש לוי 

 ח' -אשכול 

החינוך  רמת השרון 580019
 ההתיישבותי

 דפנה מנור יהודי

 אושרת ינקו יהודי צפון שלומי 227694 אורט שלומי 53

 


