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  שלב א'רשימת בתי הספר שהשתתפו  ב

 אילן רמון לבתי הספר היסודיים  אולימפיאדת החלל ע"שב
 

שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל 
 בית הספר

 -נווה מדבר 1
 קוידראבו 

חאתם אבו  ממלכתי בדואי דרום אבו קוידר 618603
 קוידר

ג'יהאן אבו  ממלכתי בדואי דרום אבו תלול 630012 אלסלאם 2
 הדובה

 תקוה יפרח ממלכתי יהודי דרום אופקים 613265 בן גוריון 3

 עידית בלכר ממלכתי יהודי תל אביב אור יהודה 514059 אהוד מנור 4

ממלכתי  יהודי חיפה אור עקיבא 310029 רבי עקיבא 5
 דתי

 ארז קהלני

 -מצפה ים  6
 1קבוצה מס' 

 טים קוטלרוב ממלכתי יהודי דרום אילת 614073

גילה גולן  ממלכתי יהודי דרום אילת 614271 צאלים 7
 פרץ

 שלומי אטיאס  ממלכתי יהודי מרכז אליכין 410068 רמבם  8

מוחמד  ממלכתי ערבי צפון אעבלין 219824 אעבלין ד 9
 חגאגרה

 רפקה סלים ממלכתי ערבי צפון אעבלין 219139 גבור טוקאן 10

פנינה  ממלכתי יהודי דרום אשדוד 614503 היובל  11
 ויינשטיין 

 ענת לוי ממלכתי יהודי מרכז באר יעקב 415992 אילן רמון 12

 יפעת מנשקו ממלכתי יהודי דרום באר שבע 612788 גבים 13

 נורית צרפתי ממלכתי יהודי דרום באר שבע 610329 יורםנתיבות  14

 סמדר פרץ ממלכתי יהודי דרום באר שבע 613315 אשכול 15

אכראם  ממלכתי ערבי ירושלים בית חנינה 634857 אלפא 16
 אבראה'ם

ממלכתי  יהודי תל אביב בני ברק 510156 מקור חיים 17
 דתי

 עוזרי אורית

סר ’ג 353169 אלקנדיל 18
 אלזרקא 

 ווגוד דראושה ממלכתי ערבי חיפה

גבעת  410324 אלון 19
 שמואל

 נועם אהרוני ממלכתי יהודי מרכז

 רגינה אבירם ממלכתי יהודי תל אביב גבעתיים 512590 יגאל אלון 20

 -אילן רמון  21
 קבוצה א

 יעל אוריאל ממלכתי יהודי מרכז גן יבנה 416008

 איריס בוצר ממלכתי יהודי מרכז גני תקווה 410407 רביבים 22

ממלכתי  יהודי מרכז גני תקווה 410415 אריאל  23
 דתי

 יאיר מילוא

רונית  ממלכתי יהודי דרום דימונה 611723 רבין 24
 הררי-סלוצקי

 נאווה דיין ממלכתי יהודי דרום דימונה 612218 דקלים 25
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שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל 
 בית הספר

 זלצמןספי  ממלכתי יהודי מרכז הוד השרון 475053 מנחם בגין 26

 רונן וייס ממלכתי יהודי חיפה זיכרון יעקב 312710 החורש 27

דמוקרטי  28
פלורליסטי 

 קשת 

ממלכתי  יהודי חיפה זכרון יעקב 353037
 דתי

 בלהה בן דוד

 נורית פריימן ממלכתי יהודי חיפה חדרה 321397 הגורן 29

 גילה נהרי  חרדי יהודי צפון חדרה 312033 מדעיםויהדות 30

פואד אבו  ממלכתי בדואי דרום חורה 618645 אלמוסתקבל 31
 אלקיעאן

ממלכתי  יהודי צפון חיספין 213157 גולן 32
 דתי

 נעה רוזן

-איריס כהן ממלכתי יהודי חיפה חיפה 312371 בן גוריון 33
 דור

 אסתי גרינבוך ממלכתי יהודי חיפה חיפה 313668 נופים 34

אחוזה זכרון  35
 013יוסף

 ענת דניאל ממלכתי יהודי חיפה חיפה 310375

דוד ילין  כיתה  36
 סופר נובה 0ו

אילנית  ממלכתי יהודי חיפה חיפה 310474
 מועלם

דוד ילין  כיתה  37
 4ו'

אילנית  ממלכתי יהודי חיפה חיפה 310474
 מועלם

ממלכתי  יהודי חיפה חיפה 310870 רמב"ם 38
 דתי

 מאיר יושעי

מרכז מחוננים  39
 ומצטינים

 טירה

טירה  416313
 משולש

סחר חגלי  ממלכתי ערבי מרכז
 ערקי

 אורנה עגיב ממלכתי יהודי חיפה טירת כרמל 310896 יגאל אלון 40

 יפעת יוגב ממלכתי יהודי חיפה טירת כרמל 384347 אבנר ברזני 41

הירוק ע"ש  42
 רבין 

 עינת פוטרמן ממלכתי יהודי מרכז יבנה 416586

 רחל כהן ממלכתי יהודי דרום מרדכי יד 610659 חופים 43

יקנעם  214494 דליות 44
 עילית

 עופרה הירש ממלכתי יהודי צפון

יקנעם  210880 אורנים 45
 עילית 

 ליאורה סגל ממלכתי יהודי צפון

ממ"ד תורני  46
 חומת שמואל

ממלכתי  יהודי ירושלים ירושלים 160531
 דתי

שרונ  חנה 
 שם טוב 

אשבאל  47
 אלקודס

 מחמד הרבוק ממלכתי ערבי ירושלים ירושלים 617019

ארתקאא  48
ללימודי שפות 

 (11)יסודי 

מלכה  ממלכתי ערבי ירושלים ירושלים 616961
 -טרביה
 עזאם

פארס  ממלכתי דרוזי צפון ירכא 217448 אלנהדה "ד" 49
 ח'רבאוי

עכאריה  ממלכתי ערבי צפון כאבול 217364 אבן סינא 50
 ראפע

 -יצחקאהבת  51
 בנים

כוכב  616532
 השחר

ממלכתי  יהודי ירושלים
 דתי

 אבי טובי

אלאנדלוס  52
 כסיפה

מוסא אבו  ממלכתי בדואי דרום כסיפה 618868
 סיאח

דרך ע"ש רונה  53
 רמון

 גילה קמה ממלכתי יהודי מרכז כפר יונה 480160

נזירות  54
פרנציסקאניות  

 כפר כנא 

 רינה מוסא ממלכתי ערבי צפון כפר כנא  217034
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שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל 
 בית הספר

נועם תושיה  55
 כפר מימון

ממלכתי  יהודי דרום כפר מימון 614750
 דתי

 אבניאל כהן

אלע'זאלי  56
 )יסודי א( 

 עזמי קדח ממלכתי ערבי צפון כפר מנדא 218438

 גילה בן יוסף ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא 410878 גורדון 57

בית ספר  58
 סורקיס

 ניצה אבידר ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא 415596

 גלית פרדינרו  ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא 410894 רמז  59

ש"י עגנון כפר  60
 סבא

מיכל בר  ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא 410134
 משה

ממלכתי  יהודי מרכז כפר סבא 414490 ממ"ד שיל"ה 61
 דתי

 ליאת אחרק

אלנהדה  62
למנהיגות 

אומנות 
 וספורט

אגבאריה  ממלכתי ערבי חיפה קרעכפר  719625
 מוחמד

דליה נחום  ממלכתי יהודי צפון כרמיאל 214163 רקפת 63
 יקוטי

נעם המאירי  64
 לוד

ממלכתי  יהודי מרכז לוד 411041
 דתי

שולמית 
 בלפר

מגדל  211139 האר"י  65
 העמק

ממלכתי  יהודי צפון
 דתי

 בני בוסקילה 

 גלית טורג'מן ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין 241034 אלונים 66

 ערבה שושן ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין 115527 עידנים 67

ממלכתי  יהודי ירושלים מודיעין 115998 נתיב זבולון 68
 דתי

 דוד אפטר

ממלכתי  יהודי ירושלים מודיעין 160697 משואת נריה 69
 דתי

 סרי רות

-מודיעין 414052 עמית 70
-מכבים
 רעות

 ענבל לוי ממלכתי יהודי ירושלים

 רויטל ישראל ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין  573089 ענבלים  71

מודיעין  115642 היובל 72
מכבים 

 רעות

רונית  ממלכתי יהודי ירושלים
 רביזאדה

מועצה  313759 רעות 73
אזורית 

 מנשה

 גילה זיסקינד ממלכתי יהודי חיפה

ממ"ד תורת  74
 משה

ממלכתי  יהודי מרכז מושב חמד 400002
 דתי

 תירזה פרנקל

מזכרת  416982 בורג 75
 בתיה

ממלכתי  יהודי מרכז
 דתי

 ליאור שיליאן

ממלכתי  יהודי צפון מירון 211276 חמד מירון 76
 דתי

 לירז נחמיאס

ממלכתי  יהודי דרום מיתר  613513 חמדת  ו' בנות 77
 דתי

 יאיר רוזנברג

ו'  -חמדת   78
 בנים

ממלכתי  יהודי דרום מיתר  613513
 דתי

 יאיר רוזנברג

עומר אבן  79
אלחטאב_מכ

 ר

מימנה  ממלכתי ערבי צפון מכר 219477
עתאמנה 

 חמדו

 גב' חדד גילה ממלכתי יהודי צפון מעונה 212936 מעלה הגליל 80

ממ"ד אמית  81
 צמח השדה

מעלה  113753
 אדומים

ממלכתי  יהודי ירושלים
 דתי

 בועז סמואל



 

4 

 

שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל 
 בית הספר

בית חינוך  82
 גלילי

ממלכתי  יהודי צפון מעלה לביא 616177
 דתי

 שרון בהט

נאות  211441 לב העמק  83
 מרדכי

שמעת  ממלכתי יהודי צפון
 קסטוריאנו

אורות עציון  84
 גוש עציון

ממלכתי  יהודי ירושלים נווה דניאל 616151
 דתי

 יעל בן פזי

מושית טוני  ממלכתי יהודי חיפה נופית 312652 נופית 85
 זיו

גדיר אבו  ממלכתי ערבי צפון ניין 218560 יסודי ניין 86
 רומחין

בפטיסטי  87
 נצרת

 אן חדאד ממלכתי ערבי צפון נצרת 217174

בית יהושע,  88
 נשר

 גלית סיצדקי ממלכתי יהודי חיפה נשר 311217

ממלכתי  יהודי תל אביב נתניה 416230 מורשת זבולון 89
 דתי

 ברכה דבול

אלמותנבי  90
 סכנין

חמד סיד  ממלכתי ערבי צפון סכנין 217315
 אחמד

 איילה אפרתי ממלכתי יהודי מרכז סתריה 480202 שחקים 91

 נאיף מנסור ממלכתי דרוזי חיפה עוספיא 318303 עוספיא א 92

 סמיר סוויד ממלכתי ערבי צפון עילבון 218750 יסודי עילבון 93

 סוהא אבוליל ממלכתי ערבי צפון עין מאהל 218784 אלביאדר 94

 -יסודי אלעין  95
 הנא מטר

סאאיד חביב  ממלכתי ערבי צפון עין מאהל 219212
 אללה

 -יסודי אלעין  96
 היאם אבו ליל

סאאיד חביב  ממלכתי ערבי צפון עין מאהל 219212
 אללה

 סיגי לשם חרדי יהודי ירושלים עלי 719005 שירת חנה 97

 אחמד נסאר ממלכתי ערבי צפון עראבה 227488 אלביירוני 98

מאגד  ממלכתי ערבי חיפה פוריידיס 318345 אלסדיק 99
 דראושה

 תמי סער ממלכתי יהודי תל אביב פתח תקוה 430546 עוזי חיטמן 100

פתח  411637 נווה עוז 101
 תקווה

 רגינה פוקס ממלכתי יהודי מרכז

פתח  412767 יד לבנים 102
 תקווה

 אמיר פוני ממלכתי יהודי תל אביב

פתח  410712 הדר 103
 תקווה

 חני ג'אן ממלכתי יהודי תל אביב

ממ"ד מורשה  104
בנים קבוצה 

 שירה

פתח  566851
 תקווה

ממלכתי  יהודי תל אביב
 דתי

 אתי ברלב

ממ"ד מורשה  105
בנים קבוצה 

 יפעת

פתח  566851
 תקווה

ממלכתי  יהודי תל אביב
 דתי

 אתי ברלב

ממ"ד מורשה  106
בנים קבוצה 

 עדי

פתח  566851
 תקווה

ממלכתי  יהודי תל אביב
 דתי

 אתי ברלב

ממלכתי  יהודי ירושלים צור הדסה 362228 לביא 107
 דתי

 מינה וינט

 אייה עומרי ממלכתי ערבי צפון צנדלה 218735 יסודי  צנדלה 108

 שרון טרנר ממלכתי יהודי מרכז קדימה צורן 415083 ניצני השרון 109

קיבוץ  210419 אופקים  110
 מרחביה

 אפרת שגב ממלכתי יהודי צפון



 

5 

 

שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל 
 בית הספר

ממלכתי  יהודי דרום קיבוץ סעד 610956 דעת 111
 דתי

יחזקאל 
 לנדאו

 ורד חזן ממלכתי יהודי חיפה קציר 313635 קציר 112

קריית  384032 רקפות 113
 ביאליק

הגברת לימור  ממלכתי יהודי חיפה
 לוי

מרכז חלל  114
 קרית שמונה 

קריית  1111
 שמונה 

ליאת דוזורץ  ממלכתי יהודי צפון
 אביטן 

קרית  111450 גוונים  115
 ארבע

 ענבל גונן ממלכתי יהודי ירושלים

 יפעת פרץ ממלכתי יהודי חיפה קרית אתא 312504 הצבי ישראל 116

ממלכתי  יהודי חיפה קרית אתא 312629 חמ"ד נעם  117
 דתי

 רחל איטח

קרית  311431 ביאליק 118
 ביאליק

 עינת ברקו ממלכתי יהודי חיפה

קרית  311456 הבונים 119
 ביאליק

 אסנת לוי ממלכתי יהודי חיפה

 ליאורה אביב ממלכתי יהודי חיפה קרית ים 313684 אלמוגים 120

בית החינוך  121
פסגות ע"ש 

 חיים גורי

 גל עצמון ממלכתי יהודי מרכז ראש העין 482224

בית חינוך  122
 שמעון פרס

 מירי ניצני ממלכתי יהודי מרכז ראש העין 480137

 רינת ממלכתי יהודי מרכז ראשון לציון 415620 שקמה 123

אליאב ראשון  124
 לציון

סימה  ממלכתי יהודי מרכז ראשון לציון 480210
 ברנדשפיגל

 סימה זוסמן ממלכתי יהודי מרכז ראשון לציון 413831 הדרים 125

 דליה לוין  ממלכתי יהודי מרכז לציוןראשון  415620 מרחבים 126

 גילת הרפז ממלכתי יהודי מרכז ראשון לציון 414319 ניצנים 127

אשכולות   128
 ראשון לציון 

 שירי אדרי ממלכתי יהודי מרכז ראשון לציון  413401

מרכז  129
 מחונננים

 אבו גבר נורה ממלכתי בדואי דרום רהט 625319

מחמוד אבו  ממלכתי בדואי דרום רהט 618744 אלפרדוס  130
 עאבד

 אורית כוכבי ממלכתי יהודי מרכז רחובות 417246 פרחי המדע 131

אילן ואסף  132
 רמון

 קרן רוזנטל ממלכתי יהודי מרכז רחובות 416578

 דורית נדלר ממלכתי יהודי מרכז רחובות 430496 ניצני המדע 133

ממלכתי  יהודי מרכז רחובות 482588 בראשית 134
 דתי

 אופיר ביכלר

ממלכתי  יהודי מרכז רחובות 412080 תחכמוני 135
 דתי

 עודד כלפה

 באסל טאטור ממלכתי ערבי צפון ריינה  235051 אלפאראבי 136

ממלכתי  יהודי מרכז רמלה 412171 בר אילן 137
 דתי

 יהודה שדמי

 ענת ליס ממלכתי יהודי תל אביב רמת גן 510693 הגפן 138

 איילה יצחקי ממלכתי יהודי תל אביב רמת גן 510826 עתיד 139

ממלכתי  יהודי תל אביב רמת גן 512475 מורשת משה 140
 דתי

 ענבל פרקש

רמת  512699 אורנים 141
 השרון

 עינת שביט ממלכתי יהודי תל אביב
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שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל 
 בית הספר

ממ"ד אבני  142
 החושן

ממלכתי  יהודי מרכז שוהם 413211
 דתי

 פנינה אלמוג

 סאפי יאסין ממלכתי ערבי צפון שייח דנון 218198 דנוןיסודי  143

שערי  430322 חמ''ד ניגונים 144
 תקווה

ממלכתי  יהודי מרכז
 דתי

 ליאור אליאסי

ג'בור ג'בור  145
 שפרעם

 אימאן אעמר ממלכתי ערבי צפון שפרעם 219022

תל אביב  530394 דרויאנוב 146
 יפו

 גלית גוטרמן ממלכתי יהודי תל אביב

 זהבה שטנדל ממלכתי יהודי מרכז תל מונד 412346 שלנו 147

ממלכתי  יהודי מרכז תפוח 457291 קדם שומרון 148
 דתי

 שלו אנגל

 


