
  

 

 אולימפיאדת רמון לחלל' של שלב בב פושהשתתרשימת בתי הספר 

שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

ט"ב ואדי ח  .1
 אל נסור

גבארין  ערבי חיפה אום אל פחם 348243
 מוחמד

ולפנית א  .2
 אמי"ת 

 בלהה בוסי יהודי חיפה אור עקיבא 342170

טב מנור ח  .3
ח'  -כברי 

 ברדלס

החינוך  אילון 260471
 ההתיישבותי

 עדו שמש יהודי

טב מנור ח  .4
ח'  -כברי 

 אריה

החינוך  אילון 260471
 ההתיישבותי

 עדו שמש יהודי

חוננים מ  .5
 אעבלין

 ויויאן שחייבר ערבי צפון אעבלין 215319

 צוריאל דביר יהודי דרום אשדוד 644484 קיף ח'מ  .6

 נופר קפון יהודי דרום אשדוד 644583 קיף ט'מ  .7

 מוטי ארבל יהודי דרום אשדוד 644823 מי"ת א  .8

קיף עירוני מ  .9
  'א

אורית בלאו  יהודי דרום אשקלון 644294
 פנחס

קיף עירוני מ  .11
 ד'

 שרה מצרפי יהודי דרום אשקלון 644559

צוריאל  יהודי דרום באר שבע 770552 קיף אמיתמ  .11
 רובינס

קיף יצחק מ  .12
 רגר

 ענת בייביץ יהודי דרום באר שבע 644534

הרב יני  יהודי דרום באר שבע 640359 ן במדברח  .13
 סמואל

מי אסף בית ע  .14
 ברל 

החינוך  בית ברל 460030
 ההתיישבותי

מירב  יהודי
 פרידלנדר

ט"ב בית ג'ן ח  .15
על שם 

המנוח ג'אלב 
 מנסור

 ג'אלאל סעד דרוזי צפון בית ג'ן 248179

 יואב חג'בי יהודי ירושלים בית שמש 160432 רנקו וייס ב  .16

ולפנת א  .17
אהבת 
 ישראל

 ורדית כהנא יהודי ירושלים בית שמש 460667

שיבת אהבת י  .18
 ישראל

 אמיר בן גל יהודי ירושלים בית שמש 353599

 אלינור ביטון יהודי מנח"י בית שמש 140202 מית שחרא  .19

 -רכא בגין ד  .21
קבוצה א' 

 תה ז'כי

 רוחלה טל יהודי מרכז גדרה 440198



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

ית ספר ב  .21
 כדורי

החינוך  גליל תחתון 280065
 ההתיישבותי

 דלית אביגד יהודי

החינוך  גשר הזיו 260331 ולם צורס  .22
 ההתיישבותי

 ענת וייס יהודי

טיבת ח  .23
 השחר

פרח  יהודי מרכז הוד השרון 444224
 אהרונהיים

ט"ב יד ח  .24
 גיורא

רונית כהן  יהודי תל אביב הרצליה 544122
 מתות

ט"ב תיכון ח  .25
 חדרה

רויטל  יהודי חיפה חדרה 340281
 מינג'רסקי

 לילך דיין יהודי תל אביב חולון 540310 ט"ב קוגל ח  .26

ט"ב ח  .27
 חורפיש

 ג'אסר גדבאן דרוזי צפון חורפיש 249193

קיף מופת מ  .28
בסמת 
 -החדש

קבוצה מיכאל 
 פילחין

 אינה קיסלב יהודי חיפה חיפה 344101

רבקה  יהודי חיפה חיפה 340158 ירוני ג'ע  .29
 גינצבורג

מרחב ה  .31
החינוכי 
 עירוני ה' 

 חגית לוי יהודי חיפה חיפה 340315

ריאלי ה  .31
העברי 

בחיפה, סניף 
 מטו"ס

 זהבית זליג יהודי חיפה חיפה 310516

 וג'יה בלעום ערבי מרכז טייבה 448019 קיף אלמג'ד מ  .32

ט"ב אחווה ח  .33
 עמל 

נסרין חאג  ערבי מרכז טייבה 478016
 יחיא

הילה גניס /  יהודי חיפה טירת כרמל 370122 יפמןש  .34
 שושי חדש

סאלח טאהה  ערבי צפון טמרה 248203 קיף אלביאןמ  .35
+ עזאם 

 חגאזי

שכול פיס א  .36
 יהוד

 -מיכל שכטר יהודי מרכז מונוסון-יהוד 44752
מנהלת 

אשכול פיס 
 יהוד

חטיבה ה  .37
 -החדשה 
כיתת 

 קופרניקוס

 אביבה סבג יהודי צפון יקנעם 338392

חטיבה ה  .38
 -החדשה 

 כיתת קירי

 אביבה סבג יהודי צפון יקנעם 338392

שיבת י  .39
ירושלים 
 לצעירים

הרב דוד  יהודי ירושלים ירושלים 140160
 שמחון

ית ספר ב  .41
התיכון ליד 

 האוניברסיטה

 גלעד אמיר יהודי ירושלים ירושלים 140061



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

יכון ת  .41
 הימלפרב

ירמי  יהודי מנח"י ירושלים 140186
 סטוויסקי

יכון הרטמן ת  .42
 לבנים

 דוד שאול יהודי מנח"י ירושלים 144220

שכול פיס א  .43
 בית וגן

 נורית אהרוני יהודי מנח"י ירושלים 145086

ד ביד לחינוך י  .44
 דו לשוני

 אפרת מאיר יהודי מנח"י ירושלים 346494

פר הנוער כ  .45
 כנות

החינוך  כנות 680066
 ההתיישבותי

 זהבית רותם יהודי

לים חוף ג  .46
 כרמל

החינוך  כפר גלים 380055
 ההתיישבותי

 איריס חזיזה יהודי

יכון ת  .47
 אלמעאלי

חאתם  ערבי צפון כפר כנא 560482
 דהאמשה

החינוך  כפר מנחם 660076 פיתצ  .48
 ההתיישבותי

 נטע פרץ יהודי

טיבת ח  .49
ביניים מגדל 

 שמס

 אימן ספדי דרוזי צפון מגדל שמס 247858

ורט עירוני א  .51
 'ד

 צופית חדד יהודי ירושלים מודיעין 344911

ירוני ה ע"ש ע  .51
 יצחק נבון 

ליאת  יהודי ירושלים מודיעין 540500
 אפלבוים

ירוני ג ע"ש ע  .52
 מוטה גור

 שרבי דודו יהודי ירושלים מודיעין 144741

ופי הבשור נ  .53
 שכבה ח' 

מועצה  660324
אזורית 
 אשכול

החינוך 
 ההתיישבותי

זמירה בן  יהודי
 יוסף

מועצה  660126 ער הנגבש  .54
אזורית שער 

 הנגב

החינוך 
 ההתיישבותי

 יעקב חדד יהודי

מעלה  141176 ולפנת צביהא  .55
 אדומים

 רחלי קפלן יהודי ירושלים

החינוך  מעלה אפרים 240440 רדןי  .56
 ההתיישבותי

-אילנית הלל יהודי
 יהודה

יכון אזורי ת  .57
 גליל מערבי

החינוך  מעלה יוסף 260489
 ההתיישבותי

 חיה פלדמן יהודי

 חן גולדמן יהודי דרום משאבי שדה 610808 שאביםמ  .58

ית חינוך ב  .59
 ירקון

החינוך  נווה ירק 841254
 ההתיישבותי

 דנה שפירא  יהודי

ט"ב גולדה ח  .61
 -מאיר 
 1קבוצה 

 אורלי פורת יהודי מרכז נס ציונה 444463

ט"ב גולדה ח  .61
 -מאיר 
 2קבוצה 

 אורלי פורת יהודי מרכז נס ציונה 444463

ט"ב גולדה ח  .62
 -מאיר 
 3קבוצה 

 אורלי פורת יהודי מרכז נס ציונה 444463

ט"ב גולדה ח  .63
 -מאיר 
 4קבוצה 

 אורלי פורת יהודי מרכז נס ציונה 444463



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

 אורית לוי יהודי תל אביב נתניה 441097 לדדא  .64

 טל בר מעוז יהודי תל אביב נתניה 471011 ורט גוטמןא  .65

חינוך קרית   .66
ע"ש דויד בן 

 ט'  -גוריון

החינוך  עמק חפר 480046
 ההתיישבותי

יהודה  יהודי
 אטיאס

פר נוער ניר כ  .67
 העמק

החינוך  עפולה 280032
 ההתיישבותי

 רוני קורייש יהודי

קיף דתי מ  .68
 אורט יהודה

 יהונתן חזי יהודי צפון עפולה 240051

-פוח פיס ת  .69
 אורט 

 איריס חממה יהודי דרום ערד 640227

 כמיל סויד דרוזי צפון פקיעין 248419 ט"ב פקיעיןח  .71

קלאי ברנקו ח  .71
 וייס

 ליאור אוזמן יהודי חיפה פרדס חנה 380030

טב ח  .72
 פיינשטיין

 שרון ליברמן יהודי תל אביב פתח תקוה 440099

ם חד העא  .73
 השש שנתי

 ורדינה אוס יהודי תל אביב פתח תקוה 440107

 סיגלית לוי יהודי מרכז פתח תקווה 444919 ט"ב ברנרח  .74

ש שנתי ש  .75
 גולדה מאיר

אודליה גלנוס  יהודי תל אביב פתח תקווה 441139
 איטח

יכון אור ת  .76
 -ברנקו וייס 
 כיתה ז'

 חגי אהרוני יהודי ירושלים צור הדסה 420018

ולפנת א  .77
 אמית להבה

החינוך  קדומים 440909
 ההתיישבותי

 אפרים זיק יהודי

יכון ע"ש ת  .78
 אריה מאיר

 רחל שולמרק יהודי דרום קריית גת 644732

שיבה י  .79
תיכונית אורט 

 קרית גת

נתנאל הרב  יהודי דרום קרית גת 641399
 דהן

טיבת ח  .81
 ביניים שקד

קרית חיים  340133
 )חיפה(

 מיכל שמלה יהודי חיפה

 טלי אביבי יהודי מרכז ראש העין 441444 ווניםג  .81

 לילך חוגי יהודי מרכז ראש העין 441451 טיבת היובלח  .82

ט"ב זלמן ח  .83
גן נחום  -ארן
 אפרת -

יפי  יהודי מרכז ראשון לציון 440875
 הימלבלאו

ט"ב זלמן ח  .84
גן נחום  -ארן

דותן שכבה  -
 ט'

יפי  יהודי מרכז ראשון לציון 440785
 הימלבלאו

טיבת טביב ח  .85
 מקיף ו'

 דינה אלסנר יהודי מרכז ראשון לציון 440982

ט"ב מיכה ח  .86
 רייסר

 אנה פוליאק יהודי מרכז ראשון לציון 441147

ימנסיה ג  .87
ריאלית חטב 

 חבצלת לוטן יהודי מרכז ראשון לציון 440065



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

 דורות

ורט ע"ש א  .88
 מקס שיין

 שוש בן סימון יהודי מרכז רחובות 470054

ה שליט ד  .89
 חטיבה א

 אביבה חדד יהודי מרכז רחובות 440016

ה שליט ד  .91
 חטיבה ב

 חיה דורון יהודי מרכז רחובות 444216

הירוק  כפרה  .91
ע"ש לוי 

 ח' -אשכול 

החינוך  רמת השרון 580019
 ההתיישבותי

 דפנה מנור יהודי

שיבת תקוות י  .92
 יעקב

החינוך  שדה יעקב 240176
 ההתיישבותי

 בועז מנצורה יהודי

 אושרת ינקו יהודי צפון שלומי 227694 ורט שלומיא  .93

שיבה י  .94
תיכונית בר 

 אילן

 בני פרל יהודי תל אביב תל אביב 540484

 אופיר לוגסי יהודי ירושלים תקוע 615955 ח"י תקועא  .95

 


