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  'גשלב  רשימת בתי הספר שהשתתפו  ב

  לחטיבות הבינייםאילן רמון  אולימפיאדת החלל ע"שב
 

סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

 ליטל אמויאל ממלכתי יהודי חיפה אור עקיבא 344440 אמי"ת עתידים אור עקיבא  1

ישיבה תיכונית אמית  2
 נתיבות דרור

ממלכתי  יהודי חיפה אור עקיבא 344598
 דתי

מנהל החט"ב 
הרב מתן 

 הומינר

ממלכתי  יהודי מרכז אלקנה 440883 אולפנת אורט השומרון 3
 דתי

הרב אריה 
 מילס

 לבנת סיסו זיק ממלכתי יהודי דרום אשדוד 620005 מקיף יא 4

ממלכתי  יהודי דרום אשדוד 644823 מקיף אמי"ת י אשדוד 5
 דתי

 מוטי ארבל

 שרה מצרפי ממלכתי יהודי דרום אשקלון 644559 מקיף  ד' דרכא ע"ש רבין  6

אבן אלהייתם באקה  7
 אלגרבייה

באקה  248195
 אלגרבייה

אשרף אבו  ממלכתי ערבי חיפה
 עמאר

ממלכתי  יהודי דרום באר שבע 640359 אולפנת בנ"ע חן במדבר 8
 דתי

הרב יוני 
 סמואל

בועינה  249235 נוגידאת חט"ב בועינה  9
 נוגידאת

 כינעאן פוקרא ממלכתי בדואי צפון

ממלכתי  יהודי ירושלים בית שמש 144600 ישיבת שעלי תורה 10
 דתי

הרב רפי 
 אסולין

ג'ת  384412 חט"ב אג'יאל 11
 המשולש

 נביל ותד ממלכתי ערבי חיפה

אולפנת אמי"ת גבעת  12
 שמואל

גבעת  444620
 שמואל

ממלכתי  יהודי מרכז
 דתי

 איריס בדש

פרח  ממלכתי יהודי מרכז הוד השרון 444224 תמי -חטיבת השחר  13
 אהרונהיים

-רן רקיע ממלכתי יהודי תל אביב הרצליה 570358 הנדסאים  14
 פיינשטיין

עמל חדרה למדעים  15
 2קב'  -ולאמנויות 

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

 שנתי

עמל חדרה למדעים  16
 1קב'  -ולאמנויות 

 -רחל סבח  ממלכתי יהודי חיפה חדרה 370072
חטיבה, אילנה 

 6שטרהל 
 שנתי

החינוך  חולון 580027 מקווה ישראל הדתי  17
 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי
 דתי

 יניב כץ

החינוך  חיספין 250457 הישיבה התיכונית חיספין 18
 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי
 דתי

 אופיר בן אילוז

 חגית לוי ממלכתי יהודי חיפה חיפה 340315 המרחב החינוכי עירוני ה'  19

ממלכתי  יהודי חיפה טירת כרמל 370254 מקיף דתי אריאל 20
 דתי

אבי רוק, שגית 
 מרמלשטיין

מנהלת  ממלכתי יהודי חיפה טירת כרמל 370122 עדי -שיפמן   21
החטיבה : 
 ליאת גורמן
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סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

החטיבה לחדשנות ויזמות  22
 )עידן(

יקנעם  338392
 עילית

 אביבה סבג ממלכתי יהודי צפון

ממלכתי  יהודי ירושלים ירושלים 140160 ישיבת ירושלים לצעירים 23
 דתי

הרב דוד 
 שמחון

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים 140277 אולפנת טליה 24
 דתי

 חסי פריאל

 אפרת מאיר ממלכתי יהודי ירושלים ירושלים 346494 יד ביד  25

החינוך  כנות 680066 כפר הנוער כנות 26
 ההתיישבותי

 זהבית רותם ממלכתי יהודי

קרית חינוך ע"ש דוד בן  27
 גוריון קבוצה ג

החינוך  כפר מונאש 480046
 ההתיישבותי

 זיוה מנוחין ממלכתי יהודי

 איריס ששון ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא 416768 מרכז יש"י 28

 אימן ספדי ממלכתי דרוזי צפון מגדל שמס 247858 חט"ב מגדל שמס 29

תיכון עירוני ב עש רבין  30
 קבוצה ט 

 ריקי נגרי  ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין 144675

מודיעין  344911 אורט עירוני ד' מודיעין 31
מכבים 

 רעות

 רויטל עקה ממלכתי יהודי ירושלים

מעלה  170803 אורט תעופה וחלל 32
 אדומים

 בני אדרי ממלכתי יהודי ירושלים

יוסבשוילי  ממלכתי יהודי צפון נהריה 211442 חט''ב נופר שחקים נהריה 33
 רונית

החינוך  נוה ירק 841254 בית חינוך ירקון 34
 ההתיישבותי

 דנה שפירא ממלכתי יהודי

נוף  240077 חט"ב משה שרת 35
הגליל)נצרת 

 עילית(

 פרח אברג'ל ממלכתי יהודי צפון

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה 444463 חטיבת ביניים גולדה מאיר 36

החינוך  נען 480095 2ט' -1ברנקו וויס איתן ט' 37
 ההתיישבותי

ד"ר סיגל  ממלכתי יהודי
 סטרשנוב

 אורית לוי ממלכתי יהודי תל אביב נתניה 441097 אלדד 38

 הודא סקר  ממלכתי דרוזי חיפה עוספיא  344234 חט"ב עוספיא 39

 חסאן בשארה ממלכתי דרוזי צפון עין קניה 217869 יסודי אלאשראק עין קניה 40

ממלכתי  יהודי צפון עפולה 240051 חט"ב אורט יהודה 41
 דתי

 דקלה אסולין

 כמיל סויד ממלכתי דרוזי צפון פקיעין 248419 מקיף שש שנתי פקיעין 42

 מלכה פורמן ממלכתי יהודי תל אביב פתח תקוה 444109 חטיבת הביניים בן צבי  43

ממלכתי  יהודי מרכז פתח תקווה 540542 אולפנת הדר גנים 44
 דתי

הרב אמיר 
 סנדלר

חניתה סימן  ממלכתי יהודי תל אביב פתח תקווה 711051 חט"ב יצחק שמיר פ"ת 45
 טוב

 ורד אלבז ממלכתי יהודי תל אביב קרית אונו 544155 ב בן צביחט" 46

קרית  370999 אורט דפנה 47
 ביאליק

 רעיה טובול ממלכתי יהודי חיפה

קבוצה ב  -אורט גרוס  48
 )לירון(

ממלכתי  יהודי דרום קרית גת 640235
 דתי

 ורד סבו

 חדוה רון ממלכתי יהודי חיפה קרית ים 344416 מקיף רבין קרית ים 49

מנהלת אשכול  ממלכתי יהודי חיפה קרית ים 340349 חט"ב רודמן  50
מרים  -פיס 

 מרצ'לי-אלבז

 הנא פראג ממלכתי ערבי צפון ראמה 247048مدرسة חטיבת ביניים ראמה  51
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סמל בית  שם בית הספר מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

שם מנהל בית 
 הספר

 الرامة الشاملة المرحلة االعدادية

 טלי אביבי ממלכתי יהודי מרכז ראש העין 441444 גוונים 52

 מיכל רם ממלכתי יהודי מרכז ראש העין 482570 חטיבת הביניים בראשית 53

 אביבה חדד ממלכתי יהודי מרכז רחובות 440016 חטב א דה שליט 54

 קרן יעקב ממלכתי יהודי מרכז רחובות 444216 חטיבה ב דה שליט 55

החינוך  שדה יעקב 240176 יב"ע תקות יעקב 56
 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי
 דתי

 בועז מנצורה

 -מרכז מדע ודעת תל חי  57
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 58

 


