
  

 

 של תחרות חקר החלל לבתי ספר היסודיים ד'שלב בשהשתתפו 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

בית חינוך  2
 גלילי

 קהת בר חמה יהודי צפון גבעת אבני 616177

-רונית הררי יהודי דרום דימונה 611723  רבין 3
 סלוצקי

 נאווה דיין יהודי דרום דימונה 612218 דקלים 4

 נעה רוזן יהודי צפון חיספין 213157 גולן 5

 רויטל אפלבאום יהודי חיפה חיפה 310789 תל חי חיפה 6

מנויות וא 7
ע"ש לאה 
 גולדברג

 רונית הראל יהודי מרכז יבנה 411751

 יהודה מסינגר יהודי מרכז יבנה 410795 אביר יעקב 8

ממד תורני  9
 גבעת מרדכי

 אלדד כהן יהודי מנח"י ירושלים 430025

 מיכל בר משה יהודי מרכז כפר סבא 410134 ש"י עגנון 10

 משה גודלווסקי יהודי צפון לביא 211128 יד ששון 11

 רונית רביזדה יהודי ירושלים מודיעין 115642 היובל 12

 סרי רות יהודי ירושלים מודיעין 160-697 משואת נריה 13

ממ"ד תורת  14
 משה

 תרזה פרנקל יהודי מרכז מושב חמד 400002

המשיח  15
 האנגליקאני

 eva nsair ערבי צפון נצרת 217281

 אמיר חאג ערבי צפון סכנין 338053 אלבשאאר 16

יעלים  17
 עופרים

 סיגל שריקי יהודי דרום ערד 611459

 יונה שפי יהודי ירושלים פסגות 112110 פסגות 18

 חני ג'אן יהודי תל אביב תקווה-פתח 410712 הדר 19

 הדס וורהפטיג יהודי צפון קבוץ הזורע 210575 פלגים 20

בית חינוך  21
 שמעון פרס

 מירי ניצני יהודי מרכז ראש העין 480137

 דורית נדלר יהודי מרכז רחובות 430496 ניצני המדע 22

 יהודה שדמי יהודי מרכז רמלה 412171 בר אילן  23

המנחיל רמת  24
 גן

 איילה אלבז יהודי תל אביב רמת גן 510727

 איילה יצחקי יהודי תל אביב רמת גן 510826 עתיד 25

 ענבל פרקש יהודי תל אביב רמת גן 512475 מורשת משה 26



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

שם מנהל בית  מגזר מחוז יישוב
 הספר

 סימי פרץ יהודי מרכז תל מונד 415950 ניצנים 27

 


