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  הממשיכים לשלב ב'רשימת בתי הספר 
 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

כפר   קדם שומרון 457291 1
 תפוח

ממלכתי  יהודי מרכז
 דתי

 שלו אנגל

אבו  נווה מדבר  618603 2
 קוידר

 חאתם אבו קוידר ממלכתי ערבי דרום

אום אל  אלאחוה 318550 3
 פחם

 מוחמד אגבאריה ממלכתי ערבי חיפה

 עינת ביטון ממלכתי יהודי דרום אופקים אשלים 610063 4

 תקוה יפרח ממלכתי יהודי דרום אופקים בן גוריון 613265 5

 זקרי אורלית-אפניאר ממלכתי יהודי דרום אילת גלים 614628 6

 יסודי ד  219824 7
 אעבלין

 מוחמד חגאגרה ממלכתי ערבי צפון אעבלין

 פנינה ויינשטיין ממלכתי יהודי דרום אשדוד היובל 614503 8

 רינת ברקוביץ ממלכתי יהודי דרום אשדוד אשכול 614313 9

 גב' סיגל אביב ממלכתי יהודי דרום אשקלון הראל 613356 10

באר  אילן רמון 415992 11
 יעקב

 ענת לוי ממלכתי יהודי מרכז

באר  גבים 612788 12
 שבע

 יפעת מנשקו ממלכתי יהודי דרום

ממ"ד בית  111724 13
 חורון

בית 
 חורון

ממלכתי  יהודי ירושלים
 דתי

 נריה הלוי

בית החינוך  410209 14
בית  -האזורי 

 יצחק

בית 
 יצחק

 גילה ציטרון ממלכתי יהודי מרכז

 סחר בדראן ממלכתי ערבי חיפה בסמ"ה עין אלסהלה 318287 15

גבע  אהבת תורה 353615 16
בנימין 
 )אדם(

ממלכתי  יהודי ירושלים
 דתי

 אוהד ויינברג

גבעות  יובלי הנגב 615526 17
 בר

 מרים אלגרבלי ממלכתי יהודי דרום

 שלהבת בני ממלכתי יהודי מרכז גדרה הביל"ויים 442483 18

 יעל אוריאל ממלכתי יהודי מרכז גן יבנה אילן רמון 416008 19

גני  רביבים 410407 20
 תקווה

 איריס בוצר ממלכתי יהודי מרכז

גני  אריאל 410415 21
 תקווה

ממלכתי  יהודי מרכז
 דתי

 יאיר מילוא

מחוננים דלית  325167 22
 אל כרמל

דאלית 
 אל כרמל

 עביר כמאל ממלכתי דרוזי חיפה

עבד אל עזיז  281172 23
 אמון

דייר אל 
 אסד

 גיהאן דבאח ממלכתי ערבי צפון

 מירי לוי ממלכתי יהודי תל אביב הרצליה לב טוב 512665 24

 גלית אראל ממלכתי יהודי תל אביב הרצליה אילנות 513648 25

נווה שלום  124032 26
וואחת אל 

 סלאם

וואחת 
אל סלאם 

נווה 
 שלום

 נעמה אבו דלו ממלכתי יהודי ירושלים

זכרון  קשת 353037 27
 יעקב

ממלכתי  יהודי חיפה
 דתי

 בלהה בן דוד
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שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

 ארנה רימון ממלכתי יהודי תל אביב חולון דינור 513143 28

אלסביל  21693 29
 חורפיש

 עלי סלאמה ממלכתי דרוזי צפון חורפיש

ממלכתי  יהודי צפון חיספין גולן 213157 30
 דתי

 יצחק פריש

אחוזה, זכרון  310375 31
 יוסף

 ענת דניאל ממלכתי יהודי חיפה חיפה

 רויטל אפלבאום ממלכתי יהודי חיפה חיפה תל חי 310789 32

טירת  אבנר ברזני 384347 33
 כרמל

 יפעת יוגב ממלכתי יהודי חיפה

 טליה מי רז בולליס ממלכתי יהודי מרכז יבנה מרחבים 48626 34

יהוד  במעלה 410639 35
 מונסון

 אילנית הרוש ממלכתי יהודי מרכז

 עופרה הירש ממלכתי יהודי צפון יקנעם דליות 214494 36

 רוחמה תמיר ממלכתי יהודי מנח"י ירושלים קשת תלפז 112136 37

ממ"ד תורני  160531 38
 חומת שמואל

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים
 דתי

 הגב' שרונה חנה שם טוב

ממ"ד תורני  113217 39
 לבנות הר נוף

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים
 דתי

 ברוריה בס

בית ספר  617019 40
אשבאל 
אלקודס 
מדעים 

 -וטכנולוגיה 
 יאסמין

 מוחמד הרבוק ממלכתי ערבי מנח"י ירושלים

בית ספר  617019 41
אשבאל 
אלקודס 
מדעים 

 -וטכנולוגיה 
 עלי

 מוחמד הרבוק ממלכתי ערבי מנח"י ירושלים

יסודי  218354 42
אלחדיקה 

 כאבול

 חיתאם אשקר ממלכתי ערבי צפון כאבול

-אהבת יצחק  616532 43
 בנים

כוכב 
 השחר

ממלכתי  יהודי ירושלים
 דתי

 אבי טובי

בית חינוך  213736 44
קהילתי 
 "קשת"

כפר 
 ורדים

 גברת מירב לבקוביץ ממלכתי יהודי צפון

דרך ע"ש  480160 45
 רונה רמון

 גילה קמה ממלכתי יהודי מרכז כפר יונה

חמד נועם  614750 46
 תושיה

כפר 
 מימון

ממלכתי  יהודי דרום
 דתי

 אבניאל כהן

כפר  יסודי נאעורה 218545 47
 נאעורה

 זועבי אחמד ממלכתי ערבי צפון

 ניצה אבידר ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא סורקיס 415596 48

 אור לי עדי ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא דבורה עומר 456624 49

ממלכתי  יהודי מרכז כפר סבא ממ"ד שילה 414490 50
 דתי

 ליאת אחרק

 הדא עלימי ממלכתי ערבי חיפה כפר קרע אלחוארנה 338210 51

יסודי ראמה  218966 52
ע"ש 

סמיחאלקאס
 ם

כפר 
 ראמה

 חאתם דאו ממלכתי ערבי צפון

השלום  112342 53
 מבשרת ציון

מבשרת 
 ציון

 סיגל בר ממלכתי יהודי ירושלים

  ממלכתי דרוזי צפון מגאר יסודי ו אג'יאל 247429 54
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שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

ממלכתי  יהודי ירושלים מודיעין דרכי יהודה 232884 55
 דתי

 אילנה רוזן

ממלכתי  יהודי ירושלים מודיעין אבני החושן 191015 56
 דתי

 מיכל חילקו

מודיעין  היובל 115642 57
מכבים 

 רעות

 רונית רביזדה ממלכתי יהודי ירושלים

מודיעין  ענבלים 573089 58
מכבים 

 רעות

 רויטל ישראל ממלכתי יהודי מנח"י

מועצה  מ״מ רעות 313759 59
אזורית 

 מנשה

 גילה זיסקינד ממלכתי יהודי חיפה

מושב  תורת משה 400002 60
 חמד

ממלכתי  יהודי מרכז
 דתי

 תירזה פרנקל

 דליה אדל פרץ ממלכתי יהודי דרום מיתר עמית 612812 61

מעגן  מעגנים 311142 62
 מיכאל

 מרגלית מור ממלכתי יהודי חיפה

 גילה חדד ממלכתי יהודי צפון מעונה מעלה הגליל 212936 63

מעלה  תומר רחל 112177 64
 אדומים

 שרי בן חמו ממלכתי יהודי ירושלים

מעלה התורה  113308 65
 בנים

מעלה 
 אדומים

ממלכתי  יהודי מנח"י
 דתי

 הרב אברהם מיארה

בית חינוך  616177 66
 גלילי

מעלה 
 לביא

ממלכתי  יהודי צפון
 דתי

 אריאל שלומוביץ

 אבנר גרוסר ממלכתי יהודי צפון מרחביה אופקים 210419 67

 תמר לזרוביץ ממלכתי יהודי דרום נהורה רבקה גובר 610857 68

נוף  יודפת 212969 69
 הגליל

 הדס קרן ממלכתי יהודי צפון

 מושית טוני זיו ממלכתי יהודי חיפה נופית נופית 312652 70

 לימור בר ממלכתי יהודי תל אביב נתניה הרצוג 412239 71

 רחל שמואלי ממלכתי יהודי תל אביב נתניה אילן רמון 416396 72

ממלכתי  יהודי תל אביב נתניה אביחי 512582 73
 דתי

 יפה רכאח

ממ"ד אזורי  613349 74
 -סוסיא 

 קבוצה א

ממלכתי  יהודי דרום סוסיה
 דתי

 ריקי ברקוביץ

 איילה אפרתי ממלכתי יהודי מרכז סתריה שחקים 480202 75

 סמיר סויד ממלכתי ערבי צפון עילבון יסודי עילבון 218750 76

ממלכתי  יהודי ירושלים עפרה נחלת בנימין 111708 77
 דתי

 שניר הראל

ממלכתי  יהודי ירושלים פסגות ממ"ד פסגות 112110 78
 דתי

 יונה שפי

פתח  נתן יונתן 417212 79
 תקווה

 אביבה גולן ממלכתי יהודי תל אביב

פתח  עוזי חיטמן 430546 80
 תקווה

 פנינה אלון ממלכתי יהודי תל אביב

פתח  הדר 410712 81
 תקווה

 חני גאן ממלכתי יהודי תל אביב

פתח  מורשה בנים 566851 82
 תקווה

ממלכתי  יהודי תל אביב
 דתי

 אתי בר לב

קדימה  ניצני השרון 415083 83
 צורן

 שרון טרנר ממלכתי יהודי מרכז

קיבוץ  פלגים 210575 84
 הזורע

 הדס וורהפטיג ממלכתי יהודי צפון

קיבוץ  דע"ת 610956 85
 סעד

ממלכתי  יהודי דרום
 דתי

 רחל פרגון
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שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

קרית  נעם 312629 86
 אתא

ממלכתי  יהודי חיפה
 דתי

 רחל איטח

קרית  ממ"ד יבנה 311027 87
 אתא

ממלכתי  יהודי חיפה
 דתי

 ליאת בוזגלו

קרית  הבונים 311456 88
 ביאליק

 אסנת לוי ממלכתי יהודי חיפה

קרית  רקפות 384032 89
 ביאליק

 לימור לוי ממלכתי יהודי חיפה

 ליאורה אביב ממלכתי יהודי חיפה קרית ים אלמוגים 313684 90

מרכז החלל  0000 91
 קרית שמונה

קרית 
 שמונה

ממלכתי  יהודי צפון
 דתי

 ליאת דוזורץ אביטן

לייף  430082 92
ליצירתיות 

 ומצוינות

 מנאר מעדי ממלכתי ערבי צפון ראמה

 -אשכולות  413401 93
 אלונה כץ

ראשון 
 לציון

 שירי אדרי ממלכתי יהודי מרכז

ראשון  ניצנים 414359 94
 לציון

 גילת הרפז ממלכתי יהודי מרכז

 אורית כוכבי ממלכתי יהודי מרכז רחובות פרחי המדע 417246 95

 אורית בנבניסטי ממלכתי יהודי מרכז רחובות יבניאלי 411975 96

ממלכתי  יהודי מרכז רחובות תחכמוני 412080 97
 דתי

 עודד כלפה

ממלכתי  יהודי מרכז רמלה בנים-בר אילן  412171 98
 דתי

 יהודה שדמי

ממלכתי  יהודי מרכז רמלה בנות-בר אילן 412171 99
 דתי

 יהודה שדמי

 ענת ליס ממלכתי יהודי תל אביב רמת גן הגפן 510693 100

 בתשבע כהן ממלכתי יהודי תל אביב רמת גן הבילויים 512780 101

ממלכתי  יהודי תל אביב רמת גן מורשת משה 512475 102
 דתי

 ענבל פרקש

 יסמין ח'דר ממלכתי ערבי צפון שפרעם בסלייה 219378 103

 ענבל שביט ממלכתי יהודי מרכז תל מונד שלנו 412346 104

 סימי פרץ ממלכתי יהודי מרכז תל מונד ניצנים 415950 105

 


