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 שלב א' רשימת בתי הספר שהשתתפו  ב
  לחטיבות הבינייםאילן רמון  אולימפיאדת החלל ע"שב

 
שם בית  מספר

 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב סמל בית הספר

 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

 חאתם אבו קוידר ממלכתי בדואי דרום אבו קוידר נווה מדבר 618603 1

רב תחומי אמירים  770057 2

 אופקים

 דפננ נעים ממלכתי יהודי דרום אופקים

 רינת ממלכתי יהודי דרום אילת רבין 644690 3

 עליזה סבג ממלכתי יהודי דרום אשדוד מקיף ז 644377 4

 גברת הררי אריאלה ממלכתי יהודי דרום אשדוד מקיף ח אשדוד 644484 5

 פייער  שלומי ממלכתי יהודי דרום אשדוד יורי -מקיף ה  640672 6

 פייער  שלומי ממלכתי יהודי דרום אשדוד משה -מקיף ה  640672 7

 ד"ר רונית טאוב ממלכתי יהודי דרום אשדוד מקיף ו אשדוד 644310 8

 גב גילה שמעוני ממלכתי יהודי דרום אשדוד מקיף ג 770461 9

 הדס בן שושן ממלכתי יהודי דרום אשדוד מקיף א 640128 10

ממלכתי  יהודי דרום אשדוד מקיף אמית י' 644823 11

 דתי

 מוטי ארבל

אולפנה לבנות  649581 12

 אשדוד

ממלכתי  יהודי דרום אשדוד

 דתי

 שלומית אשואל

ממלכתי  יהודי דרום אשדוד מדרשת אמי"ת 640474 13

 דתי

 תמי בן זקן

ישיבת אמי"ת  640003 14

 אשדוד

ממלכתי  יהודי דרום אשדוד

 דתי

 הרב שלום מלול

 אורה גול ממלכתי יהודי דרום אשקלון אורט הנרי רונסון 640060 15

אורט מקיף א  644294 16

 אשקלון

 אורית בלאו פנחס ממלכתי יהודי דרום אשקלון

מקיף ד' דרכא, עש  644559 17

 רבין

 ליאת פרטוק ממלכתי יהודי דרום אשקלון

ממלכתי  יהודי דרום אשקלון ישיבת צביה 641183 18

 דתי

 -מנהלת חטיבת הביניים

 נחמה יעיש

ממלכתי  יהודי דרום אשקלון מדעים 641621 19

 דתי

 אסתי דעי

מקיף ע"ש יצחק   644534 20

 רגר

 ענת בייביץ ממלכתי יהודי דרום באר שבע

 עופרה פרוינד ממלכתי יהודי דרום באר שבע דוד טוביהו  644708 21

ממלכתי  יהודי דרום באר שבע ישיבת אמ"ית 644849 22

 דתי

הרב לילוף מנהל 

 חטיבת הביניים

ממלכתי  יהודי דרום באר שבע מקיף אמי"ת 770552 23

 דתי

 צוריאל רובינס

אהל שלמה ישיבת  640177 24

בני עקיבא באר 

 שבע

ממלכתי  יהודי דרום באר שבע

 דתי

 הרב יגאל בוטוש

 פוזניאנסקי גרגורי ממלכתי יהודי דרום דימונה ליהמן -דרכא  640086 25
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שם בית  מספר

 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב סמל בית הספר

 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

בית ספר מקיף  644203 26

 אלנור חורה

 אלעטאונה חאפד ממלכתי בדואי דרום חורה

חט"ב הרב תחומי  648097 27

 לקיה

 אחלאם אלצאנע ממלכתי בדואי דרום לקיה

ממ"ד אזורי סוסיא  613349 28

 א' -

ממלכתי  יהודי דרום סוסיא

 דתי

 ריקי ברקוביץ

ממ"ד אזורי סוסיא   613349 29

 ב' -

ממלכתי  יהודי דרום סוסיא

 דתי

 ריקי ברקוביץ

תפוח פיס אורט  640227 30

 ערד

 איריס חממה ממלכתי יהודי דרום ערד

תיכון אורט מקיף  644732 31

 על שם אריה מאיר

 גב' רחל שולמרק ממלכתי יהודי דרום קריית גת

רב תחומי  648204 32

 אלנג'אח

 באסם קרינאוי ממלכתי בדואי דרום רהט

 שפיק אבו האני ממלכתי בדואי דרום רהט חט״ב אבן רושד 640797 33

חט״ב עמל תל  144800 34

 שבע א

 מאגד אבו פריחה ממלכתי בדואי דרום תל שבע

בית ברל  עמי אסף 460030 35

מ.א. דרום 

 השרון

חינוך 

 ההתיישבותי

 מירב פרידלנדר ממלכתי יהודי

תיכון הרצוג ברנקו  441089 36

 5שכבה ט' -וייס 

בית 

 חשמונאי

חינוך 

 ההתיישבותי

 איציק שחר ממלכתי יהודי

תיכון הרצוג ברנקו  441089 37

 5שכבה ח' -וייס 

בית 

 חשמונאי

חינוך 

 ההתיישבותי

 איציק שחר ממלכתי יהודי

אולפנת בני עקיבא  641548 38

 לכיש

חינוך  בני דקלים

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 שירה גרינוולד

גליל  כדורי 280065 39

 תחתון

חינוך 

 ההתיישבותי

 דלית אביגד ממלכתי יהודי

בית חינוך גליל  260489 40

 מערבי

גרנות 

 הגליל

חינוך 

 ההתיישבותי

 גב' חיה פלדמן ממלכתי יהודי

מקווה ישראל  580027 41

 הדתי

חינוך  חולון

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 ברוריה נחמיאס

הישיבה התיכונית  240457 42

 חיספין

חינוך  חיספין

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 אופיר בן אילוז

חינוך  יד בנימין צביה קטיף 442319 43

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 הרב יעקב שטרית

חינוך  כנות כנות 680066 44

 ההתיישבותי

 זהבית רותם ממלכתי יהודי

קריית חינוך על  480046 45

שם דוד בן גוריון 

 7עמ"ט ז

כפר 

 מונאש

חינוך 

 ההתיישבותי

 יהודה אטיאס ממלכתי יהודי

קרית חינוך על שם  480046 46

דוד בן גוריון כיתת 

 7עמ"ט ח

כפר 

 מונאש

חינוך 

 ההתיישבותי

 יהודה אטיאס ממלכתי יהודי

קריית חינוך על    47

גוריון שם דוד בן 

 1עמ"ט ט

כפר 

 מונאש

חינוך 

 ההתיישבותי

 יהודה אטיאס ממלכתי יהודי

כפר  צפית 660076 48

 מנחם

חינוך 

 ההתיישבותי

כולל , צפריר  -נטע פרץ  ממלכתי יהודי

 חטב -טימור

כפר  מקיף כפר סילבר 680033 49

 סילבר

חינוך 

 ההתיישבותי

 אודי ג'רמון ממלכתי יהודי
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שם בית  מספר

 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב סמל בית הספר

 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

בני אולפנת   440479 50

 עקיבא צפירה

מושב 

 צפריה

חינוך 

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 הגב רוננה מדמון

חינוך  מרחבים תיכון מרחבים 770990 51

 ההתיישבותי

 רחל סיני ממלכתי יהודי

חינוך  משגב קציר משגב 640565 52

 ההתיישבותי

 אסף מצקין ממלכתי יהודי

חינוך  נוה ירק בית חינוך ירקון 841254 53

 ההתיישבותי

 דנה שפירא ממלכתי יהודי

ישיבת בנ"ע נחל  440339 54

 יצחק נחלים

חינוך  נחלים

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 אסף ברגר

חינוך  נען תיכון איתן  480095 55

 ההתיישבותי

 אבי חדידה ממלכתי יהודי

חינוך  עפולה ניר העמק 280032 56

 ההתיישבותי

 סיגל אופיר ממלכתי יהודי

אולפנת אמי"ת   440909 57

להב"ה  כיתה ז' 

 חגית בשארי

חינוך  קדומים

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 אפרים זיק

אולפנת אמי"ת   440909 58

להב"ה  כיתה ח 

 שלומית דביר

חינוך  קדומים

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 אפרים זיק

אולפנת צביה חפץ  460154 59

 חיים

קיבוץ 

 חפץ חיים

חינוך 

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 נטלי יוסף

 -הכפר הירוק  580019 60

 קבוצה א

רמת 

 השרון

חינוך 

 ההתיישבותי

 דפנה מנור ממלכתי יהודי

 -הכפר הירוק  580019 61

 קבוצה ב

רמת 

 השרון

חינוך 

 ההתיישבותי

 דפנה מנור ממלכתי יהודי

חטיבת הביניים  770305 62

 שעלבים

חינוך  שעלבים

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 הרב שמואל קאופמן

חינוך  שעלבים אולפנת שעלבים 460428 63

 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי

 דתי

 מווי נייהוז

אום אל  חט"ב ואדי נסור 348243 64

 פחם

 מוחמד גבארין ממלכתי ערבי חיפה

אלאהליה אום אל  463042 65

 פחם

אום אל 

 פחם

 עלאא מחאמיד ממלכתי ערבי חיפה

באקה  אבן אלהיתם 248195 66

 אלגרביה

 אשרף אבו עמאר ממלכתי ערבי חיפה

 עדנאן ותד ממלכתי ערבי חיפה גת אלבירוני גת 349027 67

זכרון  החורש 312710 68

 יעקב

 רונן וייס ממלכתי יהודי חיפה

זכרון  פלך זכרון יעקב 374249 69

 יעקב

ממלכתי  יהודי חיפה

 דתי

 ברכה דביר

ממלכתי  יהודי חיפה חדרה ישיבת בני עקיבא 340356 70

 דתי

 הרב שלמה זוננשיין

תיכון שש שנתי  719724 71

 ישי מדעים ויהדות

ממלכתי  יהודי חיפה חדרה

 דתי

 חגית אביר

 אורלי בר דוד ממלכתי יהודי חיפה חיפה עירוני א' 340174 72

 שירה גאון ממלכתי יהודי חיפה חיפה עירוני חוגים 340208 73

טירת  תיכון דתי אריאל 370254 74

 כרמל

ממלכתי  יהודי חיפה

 דתי

 שגית מרמלשטיין

 הודא סקר ממלכתי דרוזי חיפה עוספיא חט"ב עוספיא 344234 75
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שם בית  מספר

 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב סמל בית הספר

 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

אורט מקיף  384230 76

 אלאשראק

 נואל והב ממלכתי דרוזי חיפה עספיא

קרית  אורט דפנה 370999 77

 ביאליק

 רעיה טובול ממלכתי יהודי חיפה

 -אולפנת סגולה  340380 78

 עודד

קרית 

 מוצקין

ממלכתי  יהודי חיפה

 דתי

 רוחמה חזות

 רן לבינסקי ממלכתי יהודי ירושלים בית אריה חטיבת לבונה 338509 79

 -תיכון ברנקו וויס  160432 80

 בית שמש

 תמר עציוני ממלכתי יהודי ירושלים בית שמש

ממלכתי  יהודי ירושלים בית שמש עתיד שחר 140202 81

 דתי

 אלינור ביטון

ממלכתי  יהודי ירושלים בית שמש עתיד דביר 338418 82

 דתי

 אבי שושן

אולפנת אהבת  460667 83

 ישראל

ממלכתי  יהודי ירושלים בית שמש

 דתי

 ורדית כהנא

ממלכתי  יהודי ירושלים בית שמש אולפנת נגה 238121 84

 דתי

 מרים קורן

חט"ב אורט גבעת  141010 85

 רם

 מיכל דלאל ממלכתי יהודי ירושלים ירושלים

ישיבת ירושלים  140160 86

 לצעירים

ממלכתי  יהודי ירושלים ירושלים

 דתי

 הרב דוד משחון

ממלכתי  יהודי ירושלים ירושלים אורט פלך בנים 170514 87

 דתי

 שלום וייל

 חטיבת "היובל" 140855 88

הביניים מבשרת 

 ציון

מבשרת 

 ציון

 ליאת תרזה ממלכתי יהודי ירושלים

 דודו שרבי ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין עירוני ג מוטה גור 144741 89

 -תיכון עירוני ב  144675 90

 רינת מלכה

 ריקי נגרי ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין

 -תיכון עירוני ב  144675 91

 אירנה

 ריקי נגרי ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין

 -תיכון עירוני ב  144675 92

 עינת

 ריקי נגרי ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין

ממלכתי  יהודי ירושלים מודיעין אמית בנים 45270 93

 דתי

ליאור הלוי )שמעון 

 מנהל חטיבה(

אורט עירוני ד'  344911 94

 שכבה ח' -מודיעין 

-מודיעין

-מכבים

 רעות

 רויטל עקה ממלכתי יהודי ירושלים

אורט עירוני ד'  344911 95

 שכבה ט' -מודיעין 

-מודיעין

-מכבים

 רעות

 רויטל עקה ממלכתי יהודי ירושלים

 סיגי לשם חרדי יהודי ירושלים עלי שירת חנה 719005 96

קרית  גוונים 111450 97

 ארבע

 ענבל גונן ממלכתי יהודי ירושלים

חט"ב בנים קרית  140889 98

 ארבע

קרית 

 ארבע

ממלכתי  יהודי ירושלים

 דתי

 הרב מנחם סעדיה

אולפנה לבנות  140665 99

 קרית ארבע

קרית 

 ארבע

ממלכתי  יהודי ירושלים

 דתי

 הרבנית שילה הלוי

ג'בל  מקיף אלצלעה 715623 100

 אלמוכבר

 היה ג'בר ממלכתי ערבי מנח"י

 אשרף-מרים ליבוביץ' ממלכתי יהודי מנח"י ירושלים מסלול ענבר-רעות 160416 101
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שם בית  מספר

 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב סמל בית הספר

 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

תיכון פסגת זאב  141309 102

 ע"ש טדי קולק

 עובד מזל ממלכתי יהודי מנח"י ירושלים

 יובל נבו ממלכתי יהודי מנח"י ירושלים תבל 641662 103

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים תיכון הימלפרב 140186 104

 דתי

 שלומי דנינו

ישיבת בנ"ע נתיב  140137 105

 מאיר

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים

 דתי

 הרב דעואל בסוק

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים אולפנת טליה 140277 106

 דתי

 מירב גנץ

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים אשכול פיס חורב 145086 107

 דתי

 נורית אהרוני

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים אולפנת חורב 140012 108

 דתי

 נורית אהרוני

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים הרטמן בנות 442855 109

 דתי

 מירב בדיחי

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים קרית נוער 140129 110

 דתי

 דורון טייב

מעלה  אולפנת צביה 141176 111

 אדומים

ממלכתי  יהודי מנח"י

 דתי

 רחל קפלן

שש שנתי ברנקו  442822 112

 וייס

עיו ראפה 

 עין נקובה

 איהאב זבארקה ממלכתי ערבי מנח"י

 עדי בירן פגץ ממלכתי יהודי מרכז אבן יהודה הראשונים 474684 113

אולפנת השומרון  440883 114

 אורט אלקנה

ממלכתי  יהודי מרכז אלקנה

 דתי

 דבורה בראון

חט״ב אורט יובלי  44925 115

 אריאל

 יעל קונפינו ממלכתי יהודי מרכז אריאל

 -עתיד נווה נחום  442806 116

 אופיר

 רחל נפג'י ממלכתי יהודי מרכז באר יעקב

אולפנת אמי"ת  444620 117

 גבעת שמואל

גבעת 

 שמואל

ממלכתי  יהודי מרכז

 דתי

 אורית קאופמן

גבעת  ישיבת בני עקיבא  441634 118

 שמואל

ממלכתי  יהודי מרכז

 דתי

 ספי וייל

תיכון אזורי דרכא  440198 119

 בגין גדרה

 רוחלה טל ממלכתי יהודי מרכז גדרה

הוד  חטיבת השחר 444224 120

 השרון

 פרח אהרונהיים ממלכתי יהודי מרכז

 נסרין חאג יחיא ממלכתי ערבי מרכז טייבה חט״ב אחווה עמל 478016 121

מכיף אלמג'ד  448019 122

 טייבה

טייבה 

 המשולש

 וג'יה בלעום ממלכתי ערבי מרכז

 כמאל בשארה ממלכתי ערבי מרכז טירה חט"ב ב 448183 123

 אורנית גדג' שני ממלכתי יהודי מרכז יבנה יצחק נבון 482620 124

 איריס ששון ממלכתי יהודי מרכז סבא-כפר מרכז יש"י 416768 125

 יעל יונוביץ ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא שז"ר 444059 126

 לביא עידו ממלכתי יהודי מרכז כפר סבא חט"ב אילן רמון 480103 127

 איריס עזריה ממלכתי יהודי מרכז לוד ספיר 413658 128

מדעים והנדסה  417204 129

 אורט 

 שרין חאפי ממלכתי ערבי מרכז לוד

חט"ב גולדה מאיר:  444463 130

 אביב )דקלה(

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה
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שם בית  מספר

 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב סמל בית הספר

 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

חט"ב גולדה מאיר:  444463 131

 א6עדי ח

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה

חט"ב גולדה מאיר:  444463 132

 ב6טומי ח

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה

חט"ב גולדה מאיר:  444463 133

 א6אלמה ז

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה

חט"ב גולדה  444463 134

 ב6ליהי ז -מאיר

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה

ב גולדה חט" 444463 135

 א6ט -מאיר

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה

 -מקיף בן גוריון  440248 136

 רווית לוקייר

 ד"ר יהודית שרף ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה

חט"ב ע"ש בן  440248 137

 שכבה ח -גוריון 

 יהודית שרף ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה

ממלכתי  יהודי מרכז נתניה תמר אריאל 470187 138

 דתי

 מגידיש הדסה

פתח  אולפנת הדר גנים 540542 139

 תקווה

ממלכתי  יהודי מרכז

 דתי

 הרב אמיר סנדלר

 טלי אביבי ממלכתי יהודי מרכז ראש העין חט"ב גוונים 4414444 140

ממלכתי  יהודי מרכז ראש העין אולפנת זבולון 440990 141

 דתי

 רחל רדה

ראשון  חטיבת זלמן ארן 440875 142

 לציון

 יפי היימבלאו ממלכתי יהודי מרכז

ראשון  חט"ב טביב 440982 143

 לציון

 אדמי דינה ממלכתי יהודי מרכז

 -מקיף ז רביבים 441147 144

 חט"ב מיכה רייסר

ראשון 

 לציון

 אנה פוליאק ממלכתי יהודי מרכז

קמפוס בין תחומי  441303 145

 ע"ש נ.ידלין

ראשון 

 לציון

 דורית פנו עיני ממלכתי יהודי מרכז

ראשון  מקיף יב המעיין 444257 146

 לציון

 שרית סטילקול ממלכתי יהודי מרכז

אלברט  -מקיף י  441758 147

 איינשטיין

ראשון 

 לציון

 אודליה גלנוס איטח ממלכתי יהודי מרכז

 שוש בן סימון ממלכתי יהודי מרכז רחובות אורט מקס שיין 470054 148

קריית החינוך  442293 149

 שוש -למדעים 

 הילה שחף ממלכתי יהודי מרכז רחובות

קרית החינוך  442293 150

  -למדעים 

מצויינות מדעים 

 קבוצה א

 איריס בן שימול ממלכתי יהודי מרכז רחובות

קרית החינוך  442293 151

מצויינות -למדעים 

 מדעים קבוצה ב

 איריס בן שימול ממלכתי יהודי מרכז רחובות

 אביבה חדד ממלכתי יהודי מרכז רחובות חט״ב א דה שליט 440016 152

 קרן יעקב ממלכתי יהודי מרכז רחובות חטיבה ב דה שליט 444216 153

 אורית דורון ממלכתי יהודי מרכז רחובות רון ארד 474460 154

 כרמית לויס ממלכתי יהודי מרכז רחובות קציר חטיבה ב 770453 155

 שרונה שלו ממלכתי יהודי מרכז רמלה ב עידניםחט" 441733 156

אורט האומנים  456913 157

למדעים ואומניות 

 ע"ש ביסטרצקי

 שלומי גולזנר ממלכתי יהודי מרכז רמלה
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שם בית  מספר

 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב סמל בית הספר

 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

ממלכתי  יהודי מרכז רעננה אמית רננים 444679 158

 דתי

 עפרה פאר

שערי  בית חינוך רמון 416941 159

 תקווה

 איתי קרמר ממלכתי יהודי מרכז

מרכז מחוננים  219315 160

 ומצטיינים אעבלין

 ויויאן שחיבר ממלכתי ערבי צפון אעבלין

חטיבת ביניים  247239 161

 אעבלין

 פהד חאג אחמד ממלכתי ערבי צפון אעבלין

 ג'אסר גדבאן ממלכתי דרוזי צפון חורפיש חט"ב חורפיש 249193 162

רב תחומי נופרים  240267 163

 בגליל

 דקל ערוסי ממלכתי יהודי צפון טבריה

חטיבת ביניים  244210 164

 אורט במעלה

 שלום -יפעת רוח  ממלכתי יהודי צפון טבריה

חט״ב חמישית  384628 165

 טמרה

 סאמיה יאסין ממלכתי ערבי צפון טמרה

חטיבת ביניים  338392 166

למדעים 

 ולאומנויות

 אביבה סבג ממלכתי יהודי צפון יקנעם

אורט שמעון פרס/  270140 167

 אורט אלון

 עדה אברכהן שמש ממלכתי יהודי צפון יקנעם

נזירו ת  217034 168

פרנציסקאניות 

 כפר כנא

 רינה מוסא ממלכתי ערבי צפון כפר כנא

 דהאמשה חאתם ממלכתי ערבי צפון כפר כנא תיכון אלמעאלי 560482 169

 בסאם חטיב ממלכתי ערבי צפון כפר כנא חט״ב ב 247304 170

חטי"ב אלמותנבי  248765 171

 כפר מנדא

 מחמוד סמחאת ממלכתי ערבי צפון כפר מנדא

חט"ב אלחכמה  453910 172

 כפר מנדא

 איהאב עבדאלחלים ממלכתי ערבי צפון כפר מנדא

 נור חליפה ממלכתי דרוזי צפון מגאר מקיף ב' 248104 173

חטיבת ביניים  247858 174

 מגדל שמס

מגדל 

 שמס

 אימן ספדי ממלכתי דרוזי צפון

 יוסבשוילי רונית ממלכתי יהודי צפון נהריה חט''ב נופר שחקים 244152 175

עמל מדעים  270298 176

 ואמנויות

 דורית חילאי ממלכתי יהודי צפון נהריה

 פרח אברג'ל ממלכתי יהודי צפון נוף הגליל חט"ב משה שרת 240077 177

 אימן מטר ממלכתי ערבי צפון נחף מקיף אלרסאלה 248443 178

נזירות  217083 179

 פרנציסקאניות

 רוזית עראף ממלכתי ערבי צפון נצרת

 מייסון חנא ממלכתי ערבי צפון נצרת נזירות סנט גוזף 217158 180

 סינא שחברי ממלכתי ערבי צפון נצרת חט"ב אלחכמה 338657 181

 סלוא אבו ריא ממלכתי ערבי צפון סחנין טאהא חוסין 248708 182

אלאשראק' עין  217869 183

 קניה

 חסאן בשארה ממלכתי דרוזי צפון עין קניה

 מינה פרפרה ממלכתי יהודי צפון עכו חט"ב עלייה שנייה 244616 184

 איריס קרל ממלכתי יהודי צפון עפולה אורט בן גוריון 420042 185

ממלכתי  יהודי צפון עפולה חט״ב אורט יהודה 240051 186

 דתי

 דקלה אסולין

חטב אבן חלדון  248575 187

 עראבה

 נסאר גאדה ממלכתי ערבי צפון עראבה
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שם בית  מספר

 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב סמל בית הספר

 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

מקיף שש שנתי  248419 188

 עתיד פקיעין

פקיעין 

 )בוקייעה(

 כמיל סויד ממלכתי דרוזי צפון

קרית  דנציגר 240010 189

 שמונה

 עופר זפרני ממלכתי יהודי צפון

 הנאא קאסם ממלכתי ערבי צפון ראמה מקיף ראמה 248047 190

 עאהד עוקאשה ממלכתי ערבי צפון ריינה חט"ב מקיף ריינה 248427 191

 אושרת ינקו ממלכתי יהודי צפון שלומי אורט שלומי 227694 192

מקיף א ע"ש שיך  247130 193

 סאלח חניפס

סלמאן אבו עביד/ פואד  ממלכתי ערבי צפון שפרעם

 סעדה

מרכז מדע ודעת  216887 194

 חי-תל

 אפרת טל ממלכתי יהודי צפון חי-תל

 יוספה רוזנבך ממלכתי יהודי תל אביב בת ים אורט מלטון 570713 195

 רונית כהן מתות ממלכתי יהודי תל אביב הרצליה חט"ב יד גיורא 544122 196

תיכון שש שנתי  570358 197

 הנדסאים

 -פיינשטיין -רן רקיע ממלכתי יהודי תל אביב הרצליה

מנהל חטיבת הביניים, 

מנהלת  -אורית רוזן 

 תיכון שש שנתי

 רבקה שמש ממלכתי יהודי תל אביב הרצליה חטיבת סמדר 544288 198

 מלכה חרותי ממלכתי יהודי תל אביב חולון קציר 544353 199

 סמדר דביר ממלכתי יהודי תל אביב נתניה טשרניחובסקי 440115 200

 אורית לוי ממלכתי יהודי תל אביב נתניה אלדד 441097 201

 שלי קרמר ממלכתי יהודי תל אביב נתניה שרת 490037 202

חט"ב אורט נתן  566901 203

 אלתרמן

 ישראל לישנסקי ממלכתי יהודי תל אביב נתניה

ממלכתי  יהודי תל אביב נתניה אולפנית בר אילן 440149 204

 דתי

 ויקי חן

ממלכתי  יהודי תל אביב נתניה חט״ב ריגלר 441212 205

 דתי

אורי כהן. מנהל חט״ב 

 דני אליהו

אמית בר אילן  453605 206

 בנים

ממלכתי  יהודי תל אביב נתניה

 דתי

 רפאל אלמו

ממלכתי  יהודי תל אביב נתניה נועם 415372 207

 דתי

 מירה פרל

פתח  גולדה מאיר 441139 208

 תיקווה

 נדב רוסלי ממלכתי יהודי תל אביב

חט"ב אחד העם  440107 209

השש שנתית, 

 רונית -קבוצת ח 

פתח 

 תקוה

 ורדינה אוס ממלכתי יהודי תל אביב

חט"ב אחד העם  440107 210

השש שנתית. 

 ט משה-קבוצת ז

פתח 

 תקוה

 ורדינה אוס ממלכתי יהודי תל אביב

פתח  חט"ב יצחק שמיר 711051 211

 תקווה

 חניתה סימן טוב ממלכתי יהודי תל אביב

פתח  אולפנית ישורון 440081 212

 תקווה

ממלכתי  יהודי תל אביב

 דתי

 מבשרת יעקבס

 נתי שטרן ממלכתי יהודי תל אביב תל אביב עירוני ד'  540146 213

 -סמינר הקיבוצים  581439 214

תיכון ע"ש עמוס 

 עוז

-תל אביב

 יפו

 פקרמן שרית ממלכתי יהודי תל אביב

 


