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 חצי הגמרהממשיכים לשלב 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

 עינת ביטון ממלכתי יהודי דרום אופקים אשלים 610063 1

 גב' סיגל אביב ממלכתי יהודי דרום אשקלון הראל 613356 2

באר  אילן רמון 415992 3
 יעקב

 ענת לוי ממלכתי יהודי מרכז

באר  גבים 612788 4
 שבע

 יפעת מנשקו ממלכתי יהודי דרום

בית החינוך  410209 5
בית  -האזורי 

 יצחק

בית 
 יצחק

 גילה ציטרון ממלכתי יהודי מרכז

עבד אל עזיז  281172 6
 אמון

דייר אל 
 אסד

 גיהאן דבאח ממלכתי ערבי צפון

זכרון  קשת 353037 7
 יעקב

ממלכתי  יהודי חיפה
 דתי

 בלהה בן דוד

ממלכתי  יהודי צפון חיספין גולן 213157 8
 דתי

 יצחק פריש

אחוזה, זכרון  310375 9
 יוסף

 ענת דניאל ממלכתי יהודי חיפה חיפה

 רויטל אפלבאום ממלכתי יהודי חיפה חיפה תל חי 310789 10

יהוד  במעלה 410639 11
 מונסון

 אילנית הרוש ממלכתי יהודי מרכז

בית ספר  617019 12
אשבאל 
אלקודס 
מדעים 

 וטכנולוגיה

 מוחמד הרבוק ממלכתי ערבי מנח"י ירושלים

יסודי  218354 13
אלחדיקה 

 כאבול

 חיתאם אשקר ממלכתי ערבי צפון כאבול

בית חינוך  213736 14
קהילתי 
 "קשת"

כפר 
 ורדים

 גברת מירב לבקוביץ ממלכתי יהודי צפון

חמד נועם  614750 15
 תושיה

כפר 
 מימון

ממלכתי  יהודי דרום
 דתי

 אבניאל כהן

ממלכתי  יהודי מרכז כפר סבא ממ"ד שילה 414490 16
 דתי

 ליאת אחרק

 הדא עלימי ממלכתי ערבי חיפה כפר קרע אלחוארנה 338210 17

השלום  112342 18
 מבשרת ציון

מבשרת 
 ציון

 סיגל בר ממלכתי יהודי ירושלים

ממלכתי  יהודי ירושלים מודיעין אבני החושן 191015 19
 דתי

 מיכל חילקו

מועצה  מ״מ רעות 313759 20
אזורית 

 מנשה

 גילה זיסקינד ממלכתי יהודי חיפה

מעגן  מעגנים 311142 21
 מיכאל

 מרגלית מור ממלכתי יהודי חיפה

מעלה  תומר רחל 112177 22
 אדומים

 שרי בן חמו ממלכתי יהודי ירושלים

 אבנר גרוסר ממלכתי יהודי צפון מרחביה אופקים 210419 23

 תמר לזרוביץ ממלכתי יהודי דרום נהורה רבקה גובר 610857 24
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שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב
 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

 לימור בר ממלכתי יהודי תל אביב נתניה הרצוג 412239 25

 איילה אפרתי ממלכתי יהודי מרכז סתריה שחקים 480202 26

קדימה  ניצני השרון 415083 27
 צורן

 שרון טרנר ממלכתי יהודי מרכז

קיבוץ  פלגים 210575 28
 הזורע

 הדס וורהפטיג ממלכתי יהודי צפון

קיבוץ  דע"ת 610956 29
 סעד

ממלכתי  יהודי דרום
 דתי

 רחל פרגון

קרית  ממ"ד יבנה 311027 30
 אתא

ממלכתי  יהודי חיפה
 דתי

 ליאת בוזגלו

יסודי ראמה  218966 31
"ש ע

 סמיחאלקאסם

 חאתם דאו ממלכתי ערבי צפון ראמה

ממלכתי  יהודי מרכז רמלה בנים-בר אילן  412171 32
 דתי

 יהודה שדמי

 יסמין ח'דר ממלכתי ערבי צפון שפרעם בסלייה 219378 33

 


