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  חצי הגמרהממשיכים לשלב רשימת בתי הספר 

 אילן רמון לבתי הספר היסודיים  אולימפיאדת החלל ע"שב
 

סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

אבו  -נווה מדבר 1
 קוידר

חאתם אבו  ממלכתי בדואי דרום אבו קוידר 618603
 קוידר

 ענת לוי ממלכתי יהודי מרכז באר יעקב 415992 אילן רמון 2

ממלכתי  יהודי מרכז גני תקווה 410415 אריאל  3
 דתי

 יאיר מילוא

-רונית סלוצקי ממלכתי יהודי דרום דימונה 611723 רבין 4
 הררי

 נאווה דיין ממלכתי יהודי דרום דימונה 612218 דקלים 5

 ספי זלצמן ממלכתי יהודי מרכז הוד השרון 475053 מנחם בגין 6

דמוקרטי  7
 פלורליסטי קשת 

ממלכתי  יהודי חיפה זכרון יעקב 353037
 דתי

 בלהה בן דוד

 אסתי גרינבוך ממלכתי יהודי חיפה חיפה 313668 נופים 8

דוד ילין  כיתה  9
 סופר נובה 3ו

 אילנית מועלם ממלכתי יהודי חיפה חיפה 310474

דוד ילין  כיתה  10
 4ו'

 אילנית מועלם ממלכתי יהודי חיפה חיפה 310474

טירת  384347 אבנר ברזני 11
 כרמל

 יפעת יוגב ממלכתי יהודי חיפה

יקנעם  214494 דליות 12
 עילית

 עופרה הירש ממלכתי יהודי צפון

 מחמד הרבוק ממלכתי ערבי ירושלים ירושלים 617019 אשבאל אלקודס 13

 עכאריה ראפע ממלכתי ערבי צפון כאבול 217364 אבן סינא 14

נזירות  15
פרנציסקאניות  

 כפר כנא 

 רינה מוסא ממלכתי ערבי צפון כפר כנא  217034

ממלכתי  יהודי דרום כפר מימון 614750 נועם תושיה  16
 דתי

 אבניאל כהן

ממלכתי  יהודי מרכז כפר סבא 414490 ממ"ד שיל"ה 17
 דתי

 ליאת אחרק

אלנהדה  18
למנהיגות 

 אומנות וספורט

אגבאריה  ממלכתי ערבי חיפה כפר קרע 719625
 מוחמד

מועצה  313759 רעות 19
אזורית 

 מנשה

 גילה זיסקינד ממלכתי יהודי חיפה

מזכרת  416982 בורג 20
 בתיה

ממלכתי  יהודי מרכז
 דתי

 ליאור שיליאן

מעלה  616177 בית חינוך גלילי 21
 לביא

ממלכתי  יהודי צפון
 דתי

 שרון בהט

נאות  211441 לב העמק  22
 מרדכי

שמעת  ממלכתי יהודי צפון
 קסטוריאנו

פתח  410712 הדר 23
 תקווה

 חני ג'אן ממלכתי יהודי תל אביב
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סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

קדימה  415083 ניצני השרון 24
 צורן

 שרון טרנר ממלכתי יהודי מרכז

מרכז חלל קרית  25
 שמונה 

קריית  1111
 שמונה 

ליאת דוזורץ  ממלכתי יהודי צפון
 אביטן 

בית חינוך שמעון  26
 פרס

 מירי ניצני ממלכתי יהודי מרכז ראש העין 480137

ראשון  413831 הדרים 27
 לציון

 סימה זוסמן ממלכתי יהודי מרכז

אשכולות  ראשון  28
 לציון 

ראשון  413401
 לציון 

 שירי אדרי ממלכתי יהודי מרכז

 אורית כוכבי ממלכתי יהודי מרכז רחובות 417246 פרחי המדע 29

 דורית נדלר ממלכתי יהודי מרכז רחובות 430496 ניצני המדע 30

ממלכתי  יהודי מרכז רחובות 412080 תחכמוני 31
 דתי

 עודד כלפה

ממלכתי  יהודי מרכז רמלה 412171 בר אילן 32
 דתי

 יהודה שדמי

רמת  512699 אורנים 33
 השרון

 עינת שביט ממלכתי יהודי תל אביב

 


