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  שלב א'רשימת בתי הספר שהשתתפו  ב

  םבינייהת חטיבול אילן רמון  אולימפיאדת החלל ע"שב
 

סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

אום אל  348243 חט"ב ואדי נסור  1
 פחם

 מוחמד גבארין ממלכתי ערבי חיפה

אום אל  342337 אסקנדר  על יסודי  2
 פחם

 חאלד מחאגנה ממלכתי ערבי חיפה

   ממלכתי יהודי דרום אופקים 770057 רב תחומי אמירים אופקים 3

ממלכתי  יהודי דרום אופקים 640102 שבילי איתם 4
 דתי

 ישראל סבן

 -אמי"ת עתידים אור עקיבא  5
 קבוצה א

 ליטל אמויאל ממלכתי יהודי חיפה אור עקיבא 344440

 -אמי"ת עתידים אור עקיבא  6
 קבוצה ב

 ליטל אמויאל ממלכתי יהודי חיפה אור עקיבא 344440

ישיבה תיכונית אמית  7
 נתיבות דרור

ממלכתי  יהודי חיפה אור עקיבא 344598
 דתי

מנהל החט"ב 
הרב מתן 

 הומינר

 רינת לובלינר ממלכתי יהודי דרום אילת 644690 תיכון רבין אילת 8

חטיבת ביניים 'גב ההר' )אל  9
 ארצי(

ממלכתי  יהודי מרכז אלון מורה 441220
 דתי

 יניב גליק

ממלכתי  יהודי ירושלים אלון שבות 186395 ראשית 10
 דתי

 יפעת יגל

ממלכתי  יהודי מרכז אלקנה 440883 אולפנת אורט השומרון 11
 דתי

הרב אריה 
 מילס

 -מרכז למחוננים ומצטיינים  12
 אעבלין

 ויויאן שחיבר ממלכתי ערבי צפון אעבלין 215319

 לבנת סיסו זיק ממלכתי יהודי דרום אשדוד 620005 מקיף יא 13

 שלומי פעייר ממלכתי יהודי דרום אשדוד 640672 מקיף ה 14

גב' גילה  ממלכתי יהודי דרום אשדוד 770461 מקיף ג  15
 שמעוני

 עליזה סבג ממלכתי יהודי דרום אשדוד 644377 מקיף ז אשדוד 16

 הדס בן שושן ממלכתי יהודי דרום אשדוד 640128 מקיף א אשדוד 17

גב' יהודית  ממלכתי יהודי דרום אשדוד 640482 מקיף ד אשדוד 18
 ביטון

ממלכתי  יהודי דרום אשדוד 644823 מקיף אמי"ת י אשדוד 19
 דתי

 מוטי ארבל

ממלכתי  יהודי דרום אשדוד 640003 ישיבת אמית אשדוד 20
 דתי

הרב שלום 
 מלול

ממלכתי  יהודי דרום אשדוד 640581 אולפנה אשדוד 21
 דתי

שלומית 
 אשואל

אורית בלאו  ממלכתי יהודי דרום אשקלון 644294 אורט מקיף א אשקלון 22
 פנחס

 שרה מצרפי ממלכתי יהודי דרום אשקלון 644559 מקיף  ד' דרכא ע"ש רבין  23

ממלכתי  יהודי דרום אשקלון 641183 ישיבת צביה קבוצה ב 24
 דתי

הרב משה 
 ויצמן
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סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

אבן אלהייתם באקה  25
 אלגרבייה

באקה  248195
 אלגרבייה

אשרף אבו  ממלכתי ערבי חיפה
 עמאר

החינוך  באר גנים 660266 דרכא בני יששכר 26
ההתיישבות

 י

ממלכתי  יהודי
 דתי

הרב נטף 
 מויאל

החינוך  באר טוביה 520676 תיכון באר עמי 27
ההתיישבות

 י

ממלכתי  יהודי
 דתי

 תומר אמנו

 רחל נפג'י ממלכתי יהודי מרכז באר יעקב 442806 עתיד נווה נחום 28

 -אורלי כהן ממלכתי יהודי דרום באר שבע 644393 רמות הרכס על שם זילברמן 29
מנהלת חט"ב, 

 -מירי זמר
מנהלת בית 
 ספר וחט"ע

מקיף רמות הרכס על שם  30
 זילברמן

מירי זמר  ממלכתי יהודי דרום באר שבע 644393
 ואורלי כהן

 מתי מינדלין ממלכתי יהודי דרום באר שבע 770826 מקיף ו באר שבע 31

 ענת בייביץ ממלכתי יהודי דרום באר שבע 644534 תיכון ע"ש יצחק רגר 32

 עופרה פרויינד ממלכתי יהודי דרום באר שבע 644708 דוד טוביהו  33

אהל שלמה ישיבת בני  34
 עקיבא באר שבע

ממלכתי  יהודי דרום באר שבע 640177
 דתי

הרב יגאל 
 בוטוש

ממלכתי  יהודי דרום באר שבע 770552 מקיף אמית באר שבע 35
 דתי

 מיכאל עטיה

ממלכתי  יהודי דרום באר שבע 644849 ישיבת אמי״ת באר שבע 36
 דתי

 הרב סיון סרור

ממלכתי  יהודי דרום באר שבע 640359 אולפנת בנ"ע חן במדבר 37
 דתי

הרב יוני 
 סמואל

בועינה  249235 חט"ב בועינה נוגידאת  38
 נוגידאת

 כינעאן פוקרא ממלכתי בדואי צפון

 יוסף חרב ממלכתי דרוזי צפון בית ג'ן 248179 חט"ב מקיף בית ג'ן 39

 יואב חג'בי ממלכתי יהודי ירושלים בית שמש 160432 תיכון ברנקו וייס בית שמש 40

ממלכתי  יהודי ירושלים בית שמש 144600 ישיבת שעלי תורה 41
 דתי

הרב רפי 
 אסולין

ממלכתי  יהודי ירושלים בית שמש 338418 עתיד דביר 42
 דתי

 ארז בר און

ממלכתי  יהודי ירושלים בית שמש 140202 עתיד שחר 43
 דתי

 אלינור ביטון

ממלכתי  יהודי ירושלים בית שמש 460667 אולפנת אהבת ישראל 44
 דתי

 ורדית כהנה

החינוך  בני דקלים 641548 אולפנת בנ"ע לכיש 45
ההתיישבות

 י

ממלכתי  יהודי
 דתי

 שירה גרינוולד

 יוספה רוזנבך ממלכתי יהודי תל אביב בת ים 570713 אורט מלטון 46

ממלכתי  יהודי תל אביב בת ים 540369 דרכא בית וגן 47
 דתי

 טובי ברק

ג'ת  384412 חט"ב אג'יאל 48
 המשולש

 נביל ותד ממלכתי ערבי חיפה

אולפנת אמי"ת גבעת  49
 שמואל

גבעת  444620
 שמואל

ממלכתי  יהודי מרכז
 דתי

 איריס בדש

החינוך  גליל תחתון 280065 קבוצה א-כדורי 50
ההתיישבות

 י

 דלית אביגד ממלכתי יהודי

החינוך  גליל תחתון 280065 קבוצה ב-כדורי 51
ההתיישבות

 דלית אביגד ממלכתי יהודי
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סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

 י

 נופוז ח'טיב ממלכתי ערבי צפון דייר חנא 641555 חטיבת אלקלעה דייר חנא 52

 פלדברג רעות ממלכתי יהודי דרום דימונה 640086 אמנון -ליהמן  53

פרח  ממלכתי יהודי מרכז הוד השרון 444224 תמי -חטיבת השחר  54
 אהרונהיים

-רן רקיע ממלכתי יהודי תל אביב הרצליה 570358  הנדסאים 55
 פיינשטיין

עמל חדרה למדעים  56
 1קב'  -ולאמנויות 

 -רחל סבח  ממלכתי יהודי חיפה חדרה 370072
חטיבה, אילנה 

 6שטרהל 
 שנתי

עמל חדרה למדעים  57
 2קב'  -ולאמנויות 

 -רחל סבח  ממלכתי יהודי חיפה חדרה 370072
אילנה חטיבה, 
 6שטרהל 

 שנתי

 אלי קופל ממלכתי יהודי תל אביב חולון 544353 שכבות ז' וח' -קציר  58

פואד אבו  ממלכתי ערבי דרום חורה 648337 אלסלאם 59
 אלקיאן

 גאסר גדבאן ממלכתי דרוזי צפון חורפיש 249193 חט"ב חורפיש 60

החינוך  חיספין 250457 הישיבה התיכונית חיספין 61
ההתיישבות

 י

ממלכתי  יהודי
 דתי

 אופיר בן אילוז

 חגית לוי ממלכתי יהודי חיפה חיפה 340315 המרחב החינוכי עירוני ה'  62

 אורלי בר דוד  ממלכתי יהודי חיפה חיפה 340174 עירוני א'  63

 כרמית חזות ממלכתי יהודי צפון טבריה 240267 נופרים בגליל 64

ממלכתי  יהודי צפון טבריה 244384 אורות נריה טבריה 65
 דתי

 מנשה ציפורי

מנהלת  ממלכתי יהודי חיפה טירת כרמל 370122 עדי -שיפמן   66
החטיבה : 
 ליאת גורמן

ממלכתי  יהודי חיפה טירת כרמל 370254 מקיף דתי אריאל 67
 דתי

אבי רוק, שגית 
 מרמלשטיין

 ליאת גורמן  ממלכתי יהודי חיפה טירת כרמל  370122 אלעד -שיפמן  68

סאלח           ממלכתי ערבי צפון טמרה 248203 בית ספר מקיף אלביאן  69
 טאהא

-אורנית גדג' ממלכתי יהודי מרכז יבנה 482620 יצחק נבון 70
 שני

 מיכל רבינוביץ' ממלכתי יהודי מרכז יהוד מונוסון 444752 אשכול פיס יהוד  קבוצה א 71

החטיבה  -אורט יקנעם  72
 לחדשנות וליזמות

 אביבה סבג ממלכתי יהודי צפון יקנעם 338392

יקנעם  338392 החטיבה לחדשנות ויזמות 73
 עילית

 אביבה סבג ממלכתי יהודי צפון

ממלכתי  יהודי דרום ירוחם 641324 מדרשיית אמי"ת קמה 74
 דתי

 שולה לוי

 אפרת מאיר ממלכתי יהודי ירושלים ירושלים 346494 יד ביד  75

 מיכל דלאל ממלכתי יהודי ירושלים ירושלים 141010 חט"ב אורט גבעת רם 76

ממלכתי  יהודי ירושלים ירושלים 140160 ישיבת ירושלים לצעירים 77
 דתי

הרב דוד 
 שמחון

050567718 יהודי מנח"י ירושלים ירושלים 140129 קרית נוער 78
0 
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סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

אסמאא בנת אבי בקר מקיף  79
 לבנות

מנהלת חט"ב  ממלכתי ערבי ירושלים ירושלים 715623
מקיף אלצלעה 

 לבנות

 יובל נבו ממלכתי יהודי מנח"י ירושלים 641662 תבל 80

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים 140186 תיכון הימלפרב 81
 דתי

 שלומי דנינו

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים 140277 אולפנת טליה 82
 דתי

 חסי פריאל

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים 145086 אשכול פיס חורב 83
 דתי

 נורית אהרוני

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים 140012 אולפנת חורב 84
 דתי

הרב עודד 
 מייזליש

 \האשם בדר ממלכתי ערבי מנח"י ירושלים 148056 מקיף בית צפפה 85
 מוחמד עליאן

החינוך  כנות 680066 כפר הנוער כנות 86
ההתיישבות

 י

 זהבית רותם ממלכתי יהודי

 גהאד אלעמור ממלכתי בדואי דרום כסיפה 610006 חטיבת ביניים אלמותנבי  87

 בסאם ח'טיב ממלכתי ערבי צפון כפר כנא 247304 חט"ב ב כפר כנא 88

 ריניה מוסא ממלכתי ערבי צפון כפר כנא 217034 הזירות פרנציסקניות 89

דהאמשה  ממלכתי ערבי צפון כפר כנא  560482 בית ספר אלמעאלי כפר כנא  90
 חאתם

 046782813 דרוזי צפון כפר מגאר כפר מגאר 800136 חט"ב א ע"ש קאסם גאנם  91

קרית חינוך ע"ש דוד בן  92
 גוריון קבוצה ג

החינוך  כפר מונאש 480046
ההתיישבות

 י

 זיוה מנוחין ממלכתי יהודי

איהאב עבד  ממלכתי ערבי צפון כפר מנדא 453910 ב אלחכמהחט" 93
 אלחלים

 איריס ששון ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא 416768 מרכז יש"י 94

 יעל יונוביץ ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא 444059 חטיבת שז"ר 95

 אימן ספדי ממלכתי דרוזי צפון מגדל שמס 247858 חט"ב מגדל שמס 96

החינוך  מגן 660324 "בנופי הבשור חט 97
ההתיישבות

 י

 זמירה בן יוסף ממלכתי יהודי

תיכון עירוני ב עש רבין   98
 קבוצה ט 

 ריקי נגרי  ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין 144675

-עירוני ב' ע''ש יצחק רבין 99
 2כיתה ח

 ריקי נגרי  ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין 144675

 ריקי נגרי  ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין 144675 תיכון עירוני ב כיתה ט' 100

 ליאת אפלבוים ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין 540500 עירוני ה ע"ש יצחק נבון 101

מודיעין  344911 אורט עירוני ד' מודיעין 102
מכבים 

 רעות

 רויטל עקה ממלכתי יהודי ירושלים

מועצה גן  410183 גן רווה ע'ש יצחק נבון 103
 רווה

 גלית אסא ממלכתי יהודי מרכז

ממלכתי  יהודי דרום מיתר 613513 חמדת ז' בנות 104
 דתי

 יאיר רוזנברג

ממלכתי  יהודי דרום מיתר 613513 חמדת ח' בנות 105
 דתי

 יאיר רוזנברג

ממלכתי  יהודי דרום מיתר  613513 חמדת ח' בנים 106
 דתי

 יאיר רוזנברג

 בר מעוז ממלכתי יהודי ירושליםמעלה  140863 חט"ב דקל וילנאי אורט 107
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סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

 אדומים

מעלה  170803 אורט תעופה וחלל 108
 אדומים

 בני אדרי ממלכתי יהודי ירושלים

מעלה  141176 אולפנת צביה  109
 אדומים

ממלכתי  יהודי ירושלים
 דתי

 רחלי קפלן

החינוך  מעלה יוסף 260489 בית חינוך גליל מערבי 110
ההתיישבות

 י

 חיה פלדמן ממלכתי יהודי

מעלות  244111 אולפנת צביה מעלות 111
 תרשיחא

ממלכתי  יהודי צפון
 דתי

הרב יוסי 
ארליך וחיה 

 למפרט

מקווה  580027 מקווה ישראל הדתי  112
 ישראל

החינוך 
ההתיישבות

 י

ממלכתי  יהודי
 דתי

 יניב כץ

מרכז  640185 ישיבת אור עציון 113
 שפירא

החינוך 
ההתיישבות

 י

ממלכתי  יהודי
 דתי

הרב אריאל 
 טנא

החינוך  משגב 240481 על יסודי "אסיף" משגב 114
ההתיישבות

 י

 דודי םרישמן ממלכתי יהודי

 דורית חילאי ממלכתי יהודי צפון נהריה 270298 עמל מדעים ואמנויות 115

יוסבשוילי  ממלכתי יהודי צפון נהריה 211442 חט''ב נופר שחקים נהריה 116
 רונית

החינוך  נוה ירק 841254 בית חינוך ירקון 117
ההתיישבות

 י

 דנה שפירא ממלכתי יהודי

ממלכתי  יהודי צפון נוף הגליל 213165 חב"ד 118
 דתי

שטערנא 
 נפרסטק

נוף  240077 חט"ב משה שרת 119
הגליל)נצר
 ת עילית(

 פרח אברג'ל ממלכתי יהודי צפון

החינוך  נטור 860353 ישיבת תמ"ר 120
ההתיישבות

 י

ממלכתי  יהודי
 דתי

 אלחנן לוי

ממלכתי  יהודי דרום ניר גלים 440487 ישיבת "חץ נווה הרצוג" 121
 דתי

 עותניאל מנצור

חטיבת ביניים גולדה מאיר  122
 קפסולה א 

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה 444463

 6ח -חט''ב גולדה מאיר  123
 קפסולה א'

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה 444463

 6ח -ח"טב גולדה מאיר 124
 קפסולה ב'

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה 444463

 6גולדה מאיר, כיתה ז 125
 קפסולה א

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה 444463

 6ח -חט''ב גולדה מאיר  126
 קפסולה א'

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה 444463

 6ח -ח"טב גולדה מאיר 127
 קפסולה ב'

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה 444463

דר' יהודית  ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה 440248 בן גוריון  128
 שרף

החינוך  נען 480095 רן 4ט 3ברנקו וויס איתן ט 129
ההתיישבות

 י

ד"ר סיגל  ממלכתי יהודי
 סטרשנוב

ברנקו וייס איתן נען )כיתה  130
 , הכיתה של גיל(4ט' 3ט'

החינוך  נען 480095
ההתיישבות

 י

ד"ר סיגל  ממלכתי יהודי
 סטרשנוב

החינוך  נען 480095 2ט' -1ברנקו וויס איתן ט' 131
ההתיישבות

ד"ר סיגל  ממלכתי יהודי
 סטרשנוב
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סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

 י

גברת אן  ממלכתי ערבי צפון נצרת 217174 בפטיסטי 132
 חדאד

 אורית לוי ממלכתי יהודי תל אביב נתניה 441097 אלדד 133

 סיגלית כהן ממלכתי יהודי תל אביב נתניה 444950 שי עגנון 134

ממלכתי  יהודי תל אביב נתניה 441212 דוד -ריגלר נתניה  135
 דתי

 אורי כהן

 יופא מעדי ממלכתי דרוזי צפון סאג'ור 247213 חט"ב אורט סאג'ור 136

ממלכתי  יהודי דרום סוסיה 613349 ד אזורי סוסיאממ" 137
 דתי

רבקה 
 ברקוביץ

 סלוא אבו ריא ממלכתי ערבי צפון סחנין 248708 טהא חוסין  138

 הודא סקר  ממלכתי דרוזי חיפה עוספיא  344234 חט"ב עוספיא 139

ממלכתי  יהודי ירושלים עופרה 140970 אולפנת עופרה 140
 דתי

 אפרת אטיאס

 ביאן נגידאת ממלכתי ערבי צפון עילבון 249011 ב עילבון חט" 141

חט"ב  צמוד מקיף עין מאהל  142
 (1الثامن )

 חאלד אבו ליל ממלכתי ערבי צפון עין מאהל 800078

בית ספר מקיף עין  143
 1-1سابع فضاء מאהל/

 חאלד אבו ליל ממלכתי ערבי צפון עין מאהל 800078

 חסאן בשארה ממלכתי דרוזי צפון עין קניה 217869 יסודי אלאשראק עין קניה 144

קרית חינוך עכו חטיבת  145
 הביניים רוז

 טליה קרן ממלכתי יהודי צפון עכו 770859

 מינה פרפרה ממלכתי יהודי צפון עכו 244616 עלייה שנייה 146

קרית חינוך עש דוד בן גוריון  147
 קבוצה ב

החינוך  עמק חפר 480046
ההתיישבות

 י

 זיוה מנוחין ממלכתי יהודי

קרית חינוך ע"ש בן גוריון  148
 קבוצה א

החינוך  עמק חפר 480046
ההתיישבות

 י

 זיוה מנוחין ממלכתי יהודי

 איריס קרל ממלכתי יהודי צפון עפולה 420042 אורט בו גוריון 149

ממלכתי  יהודי צפון עפולה 240051 חט"ב אורט יהודה 150
 דתי

 דקלה אסולין

עבדאללה  ממלכתי ערבי צפון עראבה 248575 חטב אבן חלדון עראבה  151
 חוטבא

 כמיל סויד ממלכתי דרוזי צפון פקיעין 248419 מקיף שש שנתי פקיעין 152

-פרדס חנה 380030 אורט החקלאי 153
 כרכור

 ליאור אוזמן ממלכתי יהודי חיפה

פתח  441139 חט"ב גולדה 154
 תיקווה

 נדב רוסלי ממלכתי יהודי תל אביב

שש שנתי אחד העם פתח  155
 תקוה

 ורדינה אוס ממלכתי יהודי מרכז פתח תקוה 440107

 מלכה פורמן ממלכתי יהודי תל אביב פתח תקוה 444109 חטיבת הביניים בן צבי  156

 ליזה רכס ממלכתי יהודי תל אביב פתח תקוה 580001 שש שנתי רמון פתח תקוה 157

ממלכתי  יהודי מרכז פתח תקווה 540542 אולפנת הדר גנים 158
 דתי

הרב אמיר 
 סנדלר

ממלכתי  יהודי מרכז פתח תקווה 440297 ישיבת אמי"ת כפר גנים פ"ת  159
 דתי

 ניצן ברגר

חניתה סימן  ממלכתי יהודי תל אביב פתח תקווה 711051 חט"ב יצחק שמיר פ"ת 160
 טוב



 

7 

 

סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

חינוך  צור הדסה 641456 דרור משלב 161
ההתיישבות

 י

ענבל פיקהולץ  ממלכתי יהודי
 שילה

החינוך  קדומים 440909 אולפנת אמי"ת להב"ה 162
ההתיישבות

 י

ממלכתי  יהודי
 דתי

 אפרים זיק

קיבוץ גשר  260331 תיכון סולם צור 163
 הזיו

החינוך 
ההתיישבות

 י

 ענת וייס ממלכתי יהודי

מנהלת אשכול  ממלכתי יהודי חיפה קריית ים 340349 חט"ב רודמן  164
מרים  -פיס 

 מרצ'לי-אלבז

קריית  442079 פלך 165
 עקרון

ממלכתי  יהודי מרכז
 דתי

סנדרין 
 אלבאום

 ורד אלבז ממלכתי יהודי תל אביב קרית אונו 544155 חט"ב בן צבי 166

 קרן הרוסי ממלכתי יהודי תל אביב קרית אונו 576003 קרית אונו -חטב -פרס  167

 ענבל גונן ממלכתי יהודי ירושלים קרית ארבע 111450  גוונים 168

קרית  370999 אורט דפנה 169
 ביאליק

 רעיה טובול ממלכתי יהודי חיפה

 ציפי בן טולילה ממלכתי יהודי דרום קרית גת 640029 אורט ע"ש זאב בוים  170

עוזי אליעזר  ממלכתי יהודי דרום קרית גת 640656 אורט שלאון 171
 פרץ

ממלכתי  יהודי דרום קרית גת 641399 ישיבה תיכונית אורט  172
 דתי

הרב נתנאל 
 דהן

אליאסף ,  -אורט גרוס   173
 בנים

ממלכתי  יהודי דרום קרית גת 640235
 דתי

 ורד סבו

קבוצה ב  -אורט גרוס  174
 )לירון(

ממלכתי  יהודי דרום קרית גת 640235
 דתי

 ורד סבו

 חדוה רון ממלכתי יהודי חיפה קרית ים 344416 מקיף רבין קרית ים 175

ממלכתי  יהודי חיפה קרית ים 340042 תיכון דתי ע"ש לוינסון 176
 דתי

הרב שלומי 
 קאפח

קרית  240010 אורט דנציגר 177
 שמונה

עופר זפרני  ממלכתי יהודי צפון
מנהלת חט״ב 

 ויטל רוט

مدرسة חטיבת ביניים ראמה  178
 الرامة الشاملة المرحلة االعدادية

 הנא פראג ממלכתי ערבי צפון ראמה 247048

 טלי אביבי ממלכתי יהודי מרכז ראש העין 441444 גוונים 179

 מיכל רם ממלכתי יהודי מרכז ראש העין 482570 חטיבת הביניים בראשית 180

 יפי הימלבלאו ממלכתי יהודי מרכז ראשון לציון 440875 חטיבת זלמן ארן 181

 שרית סטילקול ממלכתי יהודי מרכז ראשון לציון 444257 המעיין -מקיף יב  182

אלסנר אדמי  ממלכתי יהודי מרכז ראשון לציון 440982 חט"ב טביב ראשון לציון 183
 דינה

 אורנה שלי ממלכתי יהודי מרכז ראשון לציון 412932 ידלין 184

אודליה גלנוס  ממלכתי יהודי מרכז ראשון לציון 441758 חט"ב אבני החושן 185
 איטח

מחמד אבו  ממלכתי ערבי דרום רהט 628349 מקיף אלתקוא 186
 געפר

 אביבה חדד ממלכתי יהודי מרכז רחובות 440016 חטב א דה שליט 187

 שוש בן סימון ממלכתי יהודי מרכז רחובות 470054 אורט מקס שיין רחובות  188

 קרן יעקב ממלכתי יהודי מרכז רחובות 444216 חטיבה ב דה שליט 189
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סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

נארימאן  ממלכתי ערבי צפון ריינה 540468 חטיבת ביניים ריינה 190
 עראם

 באסל טאטור ממלכתי ערבי צפון ריינה 235051 אלפאראבי 191

 בתשבע כהן ממלכתי יהודי תל אביב רמת גן 512871 הבילויים 192

החינוך  רמת השרון 580019 ש לוי אשכולהכפר הירוק ע" 193
ההתיישבות

 י

 דפנה מנור ממלכתי יהודי

ממלכתי  יהודי מרכז רעננה 444679 אמית רננים 194
 דתי

 עפרה פאר

החינוך  שדה יעקב 240176 יב"ע תקות יעקב 195
ההתיישבות

 י

ממלכתי  יהודי
 דתי

 בועז מנצורה

ממלכתי  יהודי ירושלים שילה 641480 אולפנת בני עקיבא שילה 196
 דתי

 נעמה לוטוואק

 אשרת ינקו ממלכתי יהודי צפון שלומי 227694 חטיבת ביניים אורט שלומי 197

 וליד חטיב ממלכתי ערבי צפון שפרעם 442889 חטיבת ביניים ד 198

 פואד סעדה ממלכתי ערבי צפון שפרעם 247130 מקיף א 199

הישיבה לאומנויות ומדעים  200
 בר אילן

ממלכתי  יהודי מרכז תל אביב 540484
 דתי

 הרב בני פרל

תל אביב  540146 עירוני ד' 201
 יפו

 נתי שטרן ממלכתי יהודי תל אביב

 -מרכז מדע ודעת תל חי  202
קבוצת מחוננים מעורבת 

 יהודים דוברי ערבית

פרו' אופיר  ממלכתי יהודי צפון תל חי 216887
 דגני

 חגית לוי קדמון ממלכתי יהודי מרכז תל מונד 441279 רבין תל מונד 203

 


