
 

1 

 

 

 

 

 

 
  'בשלב 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
 אבו קוידר

חאתם אבו  ממלכתי בדואי דרום אבו קוידר 618603
 קוידר

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

 טים קוטלרוב ממלכתי יהודי דרום אילת 614073 מצפה ים  3

 רפקה סלים ממלכתי ערבי צפון אעבלין 219139 גבור טוקאן 4

פנינה  ממלכתי יהודי דרום אשדוד 614503 היובל  5
 ויינשטיין 

 ענת לוי ממלכתי יהודי מרכז באר יעקב 415992 אילן רמון 6

 סמדר פרץ ממלכתי יהודי דרום באר שבע 613315 אשכול 7

 יעל אוריאל ממלכתי יהודי מרכז גן יבנה 416008 אילן רמון  8

 איריס בוצר ממלכתי יהודי מרכז גני תקווה 410407 רביבים 9

ממלכתי  יהודי מרכז גני תקווה 410415 אריאל  10
 דתי

 יאיר מילוא

רונית  ממלכתי יהודי דרום דימונה 611723 רבין 11
 הררי-סלוצקי

 נאווה דיין ממלכתי יהודי דרום דימונה 612218 דקלים 12

 ספי זלצמן ממלכתי יהודי מרכז הוד השרון 475053 מנחם בגין 13

זיכרון  312710 החורש 14
 יעקב

 רונן וייס ממלכתי יהודי חיפה

דמוקרטי  15
פלורליסטי 

 קשת 

ממלכתי  יהודי חיפה זכרון יעקב 353037
 דתי

 בלהה בן דוד

ממלכתי  יהודי צפון חיספין 213157 גולן 16
 דתי

 נעה רוזן

אסתי  ממלכתי יהודי חיפה חיפה 313668 נופים 17
 גרינבוך

דוד ילין  כיתה  18
 סופר נובה 3ו

אילנית  ממלכתי יהודי חיפה חיפה 310474
 מועלם

דוד ילין  כיתה  19
 4ו'

אילנית  ממלכתי יהודי חיפה חיפה 310474
 מועלם

-איריס כהן ממלכתי יהודי חיפה חיפה 312371 בן גוריון 20
 דור

אחוזה זכרון  21
 יוסף

 ענת דניאל ממלכתי יהודי חיפה חיפה 310375

ממלכתי  יהודי חיפה חיפה 310870 רמב"ם 22
 דתי

 מאיר יושעי

מרכז מחוננים  23
ומצטינים 

 טירה

טירה  416313
 משולש

סחר חגלי  ממלכתי ערבי מרכז
 ערקי

טירת  384347 אבנר ברזני 24
 כרמל

 יפעת יוגב ממלכתי יהודי חיפה
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שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח 

שם מנהל 
 בית הספר

הירוק ע"ש  25
 רבין 

 עינת פוטרמן ממלכתי יהודי מרכז יבנה 416586

יקנעם  214494 דליות 26
 עילית

 עופרה הירש ממלכתי יהודי צפון

ממ"ד תורני  27
 חומת שמואל

ממלכתי  יהודי ירושלים ירושלים 160531
 דתי

שרונ  חנה 
 שם טוב 

אשבאל  28
 אלקודס

מחמד  ממלכתי ערבי ירושלים ירושלים 617019
 הרבוק

פארס  ממלכתי דרוזי צפון ירכא 217448 אלנהדה "ד" 29
 ח'רבאוי

עכאריה  ממלכתי ערבי צפון כאבול 217364 אבן סינא 30
 ראפע

דרך ע"ש רונה  31
 רמון

 גילה קמה ממלכתי יהודי מרכז כפר יונה 480160

נזירות  32
 פרנציסקאניות  

 רינה מוסא ממלכתי ערבי צפון כפר כנא  217034

נועם תושיה  33
 כפר מימון

ממלכתי  יהודי דרום כפר מימון 614750
 דתי

 אבניאל כהן

אלע'זאלי  34
 )יסודי א( 

 עזמי קדח ממלכתי ערבי צפון כפר מנדא 218438

ש"י עגנון כפר  35
 סבא

מיכל בר  ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא 410134
 משה

ממלכתי  יהודי מרכז כפר סבא 414490 ממ"ד שיל"ה 36
 דתי

 ליאת אחרק

אלנהדה  37
למנהיגות 

אומנות 
 וספורט

אגבאריה  ממלכתי ערבי חיפה כפר קרע 719625
 מוחמד

נעם המאירי  38
 לוד

ממלכתי  יהודי מרכז לוד 411041
 דתי

שולמית 
 בלפר

מגדל  211139 האר"י  39
 העמק

ממלכתי  יהודי צפון
 דתי

 בני בוסקילה 

 ערבה שושן ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין 115527 עידנים 40

-מודיעין 414052 עמית 41
-מכבים
 רעות

 ענבל לוי ממלכתי יהודי ירושלים

 רויטל ישראל ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין  573089 ענבלים  42

מודיעין  115642 היובל 43
מכבים 

 רעות

רונית  ממלכתי יהודי ירושלים
 רביזאדה

מועצה  313759 רעות 44
אזורית 

 מנשה

 גילה זיסקינד ממלכתי יהודי חיפה

ממ"ד תורת  45
 משה

ממלכתי  יהודי מרכז מושב חמד 400002
 דתי

תירזה 
 פרנקל

מזכרת  416982 בורג 46
 בתיה

ממלכתי  יהודי מרכז
 דתי

 ליאור שיליאן

ממלכתי  יהודי צפון מירון 211276 חמד מירון 47
 דתי

 לירז נחמיאס

בית חינוך  48
 גלילי

מעלה  616177
 לביא

ממלכתי  יהודי צפון
 דתי

 שרון בהט

נאות  211441 לב העמק  49
 מרדכי

שמעת  ממלכתי יהודי צפון
 קסטוריאנו

מושית טוני  ממלכתי יהודי חיפה נופית 312652 נופית 50
 זיו

בפטיסטי  51
 נצרת

 אן חדאד ממלכתי ערבי צפון נצרת 217174
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שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח 

שם מנהל 
 בית הספר

אלמותנבי  52
 סכנין

חמד סיד  ממלכתי ערבי צפון סכנין 217315
 אחמד

 איילה אפרתי ממלכתי יהודי מרכז סתריה 480202 שחקים 53

 -יסודי אלעין  54
 היאם אבו ליל

סאאיד חביב  ממלכתי ערבי צפון עין מאהל 219212
 אללה

 סיגי לשם חרדי יהודי ירושלים עלי 719005 שירת חנה 55

 תמי סער ממלכתי יהודי תל אביב פתח תקוה 430546 עוזי חיטמן 56

פתח  411637 נווה עוז 57
 תקווה

 רגינה פוקס ממלכתי יהודי מרכז

פתח  412767 יד לבנים 58
 תקווה

 אמיר פוני ממלכתי יהודי תל אביב

פתח  410712 הדר 59
 תקווה

 חני ג'אן ממלכתי יהודי תל אביב

ממ"ד מורשה  60
בנים קבוצה 

 עדי

פתח  566851
 תקווה

ממלכתי  יהודי תל אביב
 דתי

 אתי ברלב

ממלכתי  יהודי ירושלים צור הדסה 362228 לביא 61
 דתי

 מינה וינט

קדימה  415083 ניצני השרון 62
 צורן

 שרון טרנר ממלכתי יהודי מרכז

קריית  384032 רקפות 63
 ביאליק

הגברת  ממלכתי יהודי חיפה
 לימור לוי

מרכז חלל  64
 קרית שמונה 

קריית  1111
 שמונה 

ליאת דוזורץ  ממלכתי יהודי צפון
 אביטן 

קרית  311456 הבונים 65
 ביאליק

 אסנת לוי ממלכתי יהודי חיפה

 ליאורה אביב ממלכתי יהודי חיפה קרית ים 313684 אלמוגים 66

בית חינוך  67
 שמעון פרס

 מירי ניצני ממלכתי יהודי מרכז ראש העין 480137

ראשון  413831 הדרים 68
 לציון

 סימה זוסמן ממלכתי יהודי מרכז

ראשון  415620 מרחבים 69
 לציון

 דליה לוין  ממלכתי יהודי מרכז

ראשון  414319 ניצנים 70
 לציון

 גילת הרפז ממלכתי יהודי מרכז

אשכולות   71
 ראשון לציון 

ראשון  413401
 לציון 

 שירי אדרי ממלכתי יהודי מרכז

מחמוד אבו  ממלכתי בדואי דרום רהט 618744 אלפרדוס  72
 עאבד

 אורית כוכבי ממלכתי יהודי מרכז רחובות 417246 פרחי המדע 73

 דורית נדלר ממלכתי יהודי מרכז רחובות 430496 ניצני המדע 74

אילן ואסף  75
 רמון

 קרן רוזנטל ממלכתי יהודי מרכז רחובות 416578

ממלכתי  יהודי מרכז רחובות 412080 תחכמוני 76
 דתי

 עודד כלפה

ממלכתי  יהודי מרכז רמלה 412171 בר אילן 77
 דתי

 יהודה שדמי

רמת  512699 אורנים 78
 השרון

 עינת שביט ממלכתי יהודי תל אביב

ג'בור ג'בור  79
 שפרעם

 אימאן אעמר ממלכתי ערבי צפון שפרעם 219022

ממלכתי  יהודי מרכז תפוח 457291 קדם שומרון 80
 דתי

 שלו אנגל

 


