
 

 רשימת בתי הספר שהשתתפו בשלב א' של אולימפיאדת החלל לבתי הספר היסודיים

 

סמל בית  מספר
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 חאתם אבו קוידר נווה מדבר אבו קוידר 618603 1

 נביל אבו קרינאת אבו קורינאת א' אבו קורינאת 618033 2

 אלע׳נאמיחסן  אלמג׳ד אבו קרינאת 600007 3

ג'יהאן אבו  אלסלאם אבו תלול 630012 4
 הדובה

 אוהד וינברג אהבת תורה אדם/ גבע בנימין 353615 5

 מוחמד אגבאריה אחווה אום אלפחם אום אלפחם 318550 6

 סלמאן אבו כף אלאימאן אום בטין 730020 7

 תקוה יפרח גוריון-בן אופקים 613265 8

נועם מורשת  ישורןןנועם מורשת  אופקים 612119 9
 ישורון

 ליאורה קול אביר יעקב אופקים 612945 10

 רוחל'ה עינב יצחק נבון אור יהודה 581421 11

ארז יהונתן  רבי עקיבא אור עקיבא 310029 12
 קהלני

 גילה גולן פרץ צאלים אילת 614271 13

 רונית זיגדון ים סוף אילת 615252 14

 סיגל מצפה ים אילת 614073 15

 רענן גלמן יהודה-כרמי אלון שבות 111328 16

 אלסייד חאפז אלסייד א )חאפז( אלסייד 618090 17

 אלחורום חליל אלאמל אלסייד )עוקבי( 618462 18

 יהודה שדמי ממ"ד תורני איילים בנים אלעד אלעד 41563 19

 ראמז עבאס בית ספר יסודי ג אעבלין 210576 20

מרכז למחוננים ומצטיינים  אעבלין 215319 21
 1אעבלין 

 ויויאן שחיבר

מרכז למחוננים ומצטיינים  אעבלין 215319 22
 2אעבלין 

 ויויאן שחיבר

 מוחמד חגאגרה יסודי ד  אעבלין אעבלין 219824 23

 עובדיה שמרית היובל אשדוד 614503 24

 שרית מתיתיהו נוף ים ב אשקלון 613406 25

 ורד נטו פסגות אשקלון 616235 26

 יוסי גרוס מדעים אשקלון 613489 27

 רינת מדינה מצפה שבע-באר 611939 28

 סימה עטייה מבואות באר טוביה 610212 29

 קטי חן מימון יפה נוף באר שבע 611913 30

 רחלי פסו נווה מנחם באר שבע 614545 31

 גלית בן נעים נווה במדבר באר שבע 613786 32

 מיכל אורה אוריין באר שבע 612978 33

 ויקטוריה קוטרו בן גוריון באר שבע 614495 34

 אורלי אושרי נתיבי עם באר שבע 613430 35



 

סמל בית  מספר
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 שחר אופז קדם בארותיים 411231 36

 ירון גיאת בית אל בנים בית אל 113324 37

 גלית לוי בראשית בית אלעזרי 417238 38

 עתמאן סמאח בית חנינא-אלפנאר  בית חנינא 347187 39

 אורית כץ בית חינוך אזורי "בית יצחק" בית יצחק 410209 40

 בצלאל שמחון נעם נריה בית שאן 214429 41

 יוסי פרקש תורני אורות בנות בית שמש 131052 42

 שלומציון כהן אלונים שער הנגב גבים 610493 43

 רחל פרגו'ן יובלי הנגב גבעות בר 615526 44

 נעמה מזרחי אופק גבעת זאב 113811 45

 אור יזדי אמונים גבעתיים 510362 46

 שלהבת בני הבילויים גדרה 442483 47

 סנאא נבואני יסודי ב גוליס גוליס 218131 48

 יעל אוריאל אילן רמון גן יבנה 416008 49

 אביבית כהן נר הגלבוע גן נר 213447 50

 איריס בוצר רביבים גני תקווה 410407 51

 רואי כהן עמק יזרעאל גניגר 210435 52

 שולי כהן לוק גבריאל דימונה 610881 53

 רחל אוזן נווה עמרם דימונה 612770 54

 נעמי פינאן יצחק שדה דימונה 613257 55

 רעות פלדברג מנחם בגין דימונה 614099 56

אימאן עתאמנה  יסודי ג' דיר חנא 217109 57
 ח'לאילה

 מנצור אבו חמאד דריגאת דריגאתת 618611 58

 זמירה ברעם בית ספר לאומנויות הוד השרון 410464 59

 רחל שמיר נטע ברהום -נתיב הושעיה  הושעיה 218040 60

 רחל שמיר מעיין -נתיב הושעיה  הושעיה 218040 61

 רחל שמיר גלי דגן -נתיב הושעיה  הושעיה 218040 62

הכפר הירוק  479113 63
 רמת השרון

 ציפי אברהמי סקולקינג סלומון 

 גלית אראל אילנות הרצליה 513648 64

 רונן וייס החורש זכרון יעקב 312710 65

 חוגיראת חנין מזאריב זרזיר 218909 66

 נורית פריימן הגורן חדרה 312397 67

 שרית אוזן פניאל אילן רמון חדרה 312744 68

חדרה, גבעת  315614 69
 אולגה

 צפוןאסנת  טכנודע, מחוננים

 עמיס רות יעקובי א.ד גורדון חולון 510503 70

 עמאד חסין סולטאן אלאטרש א' חורפיש 218248 71

 עלי סלאמה אלסביל חורפיש 219634 72

 יצחק פריש גולן חיספין 213157 73

 רויטל אפלבאום תל חי חיפה 310789 74



 

סמל בית  מספר
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 סיגל אזולאי אהוד חיפה 312108 75

 דור-איריס כהן  בן גוריון חיפה 312371 76

 לולי שטרן ליאו באק חיפה 313460 77

 ענת דניאל אחוזה, זכרון יוסף חיפה 310375 78

 גילה חדד רמבם חיפה 310870 79

 שונית זילברמן הדר השרון חרות 415315 80

עבד אלכרים  יסודי א טובא טובא זנגריה 218255 81
 הייב

 נאסר נסאר סחר אבו דיבה - יסודי ג טורעאן טורעאן 217380 82

בדרה אלקאדר  אלזהרא טייבה 418079 83
 בדרה

 מיסון קאסם אלעומריה טירה משולש 418160 84

 יפעת יוגב אבנר ברזני טירת כרמל 384347 85

הרב ניסים  ממ"ד אריאל טלמון 165324 86
 אזולאי

 נאדיה ביבאר יסודי אלחכמה ג'ת הגלילית יאנוח ג'ת 218156 87

 שוש גופשטיין האקולוגי ע"ש יצחק שמיר יבנה 411595 88

 עינת פוטרמן הירוק ע"ש רבין יבנה 416586 89

טליה מי רז  מרחבים יבנה 48626 90
 בולליס

 ליטל אלברט איינשטיין יבנה 482117 91

 רחל כהן מצליח חופים יד מרדכי 610659 92

 יוסףשושי בן  בית חינוך יצחק נבון יקנעם 338467 93

 אביבית שור השלום במלחה ירושלים 114033 94

 אביתר כהן ממד פסגת זאב מזרח ירושלים 113449 95

שרונה חנה שם  ממ"ד תורני חומת שמואל ירושלים 160531 96
 טוב

 חנאן אבו דלו אלאופק יסודי לבנות ירושלים 118083 97

אשבאל אלקודס למדע  ירושלים 617019 98
 וטכנולוגיה

 מוחמד הרבוק

 חיתאם אשקר כאבול-יסודי אלחדיקה  כאבול 218354 99

 סיף בושקאר אלאופוק ד כאבול 239814 100

יהודית  כדורי כדורי 210948 101
 הרשקוביץ

 אבי טובי בנים-אהבת יצחק  כוכב השחר 616532 102

 מתניה ויינברגר אור לציון כוכב יעקב 237743 103

 מוסא אבו סיאח אלאנדלוס כסיפה 618868 104

 שרון זומבק אור כפר האורנים 175794 105

 מירב לבקוביץ בית חינוך קהילתי קשת כפר ורדים 213735 106

 חסין חמדאן יסודי ב' יאנוח כפר יאנוח 217471 107

 גילה קמה דרך ע"ש רונה רמון כפר יונה 480160 108

 רותי מילשטיין הדר כפר יונה 416958 109

 עביר עואודה יסודי ג אלרואד כפר כנא 219493 110



 

סמל בית  מספר
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 ריניה מוסא נזירות פרנציסקאניות כפר כנא 217034 111

 אבניאל כהן חמד נועם תושיה כפר מימון 614750 112

 חסן זועבי יסודי אל אמל כפר מצר כפר מצר 218420 113

 גדיר אבו רומחין יסודי ניין כפר ניין 218560 114

 פנינה קוזניץ רמז כפר סבא 410894 115

 ניצה אבידר סורקיס כפר סבא 415596 116

 מירי ספקטור לאה גולדברג כפר סבא 482067 117

 מיכל בר משה ש"י עגנון כפר סבא 410134 118

 מוחמד צרצור אלעומריה כפר קאסם 418186 119

 הדא עלימי אלחוארנה כפר קרע 338210 120

 קרן קורן רבין כפר תבור 214155 121

 שלו אנגל קדם שומרון כפר תפוח 457291 122

 דליה נחום יקוטי רקפת כרמיאל 214163 123

 מאיה גניש לב הפרדס לב השרון 416339 124

 אנור גאנם אג׳יאל למדע וטכנולוגיה מגאר 247429 125

 מנרל זרקאוי אלמותנבי מגד אלכרום 218586 126

 לילי נודל נופים מגדל העמק 214239 127

 דנה לובינסקי אסיף מודיעין 131300 128

 נעמה דהן אילן רמון מודיעין 131318 129

 נטע מוכתר עידנים מודיעין 115527 130

 מיכל חילקו אבני החושן מודיעין 191015 131

 לע ידוע נוף הרים מודיעין 616383 132

 לע ידוע דרכי יהודה מודיעין 232884 133

 דוד אפטר נתיב זבולון מודיעין 115998 134

 סרי רות משואת נריה מודיעין 160697 135

-מכבים-מודיעין 573089 136
 רעות

 רויטל ישראל ענבלים

-מכבים-מודיעין 172189 137
 רעות

 קרן מרקוביץ קשת

 טלי שלטון חופים נופים -מודיעין  631796 138

מודיעין מכבים  414052 139
 רעות

 עינת מזרחי עמית

מודיעין מכבים  115642 140
 רעות

 רונית רביזדה היובל

מודיעין מכבים  361493 141
 רעות

 רוזי ברקוביץ' כרמים

הרב אבי  ממד תורני אריאל מודעין 438466 142
 שוחטמן

מועצה אזורית  313759 143
 מנשה

 גילה זיסקינד רעות

 יפית הראל בכר רוסו מושב צור משה 411793 144

 אסנת אל על נבון מזכרת בתיה 411215 145

 ליאור שיליאן בורג מזכרת בתיה 416982 146



 

סמל בית  מספר
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 סוהאד סייף מייסר אום אלקוטף מייסר 318220 147

 שגית טורג׳מן פסגות מיתר 613844 148

 יאיר רוזנברג 1ה' -חמדת  מיתר 613513 149

 יאיר רוזנברג 2ה' -חמדת  מיתר 613513 150

 אברהם מיארה מעלה התורה בנים מעלה אדומים 113308 151

 חגית חדד יפה נוף מעלה אדומים 338723 152

 דרור איוניר אלון מעלה החמישה 112037 153

 אריאל שלומוביץ בית חינוך גלילי מעלה לביא 616177 154

 אבנר גרוסר אופקים מרחביה 210419 155

 תמר לזרוביץ רבקה גובר נהורה 610857 156

 טלי שקד אורות עציון בנות גוש עציון דניאל נווה 616151 157

 מושית טוני זיו נופית נופית 312652 158

 דוד יסלזון קדם נוקדים 512509 159

 תגריד חויב גובראן נצרת 218602 160

סוהיר  יסודי אלשרק נצרת 219055 161
 עבדלראזק

 לירז גורצקי רבין נשר 313783 162

 בר לימור הרצוג נתניה 412239 163

 רחל שמואלי אילן רמון נתניה 416396 164

 ברכה דבול מורשת זבולון נתניה 416230 165

 אמיר חאג אלבשאאר סחנין 338053 166

מאיה  -סלעית  482182 167
 שורוק

בית ספר דמוקרטי ייחודי על שם 
 חיאנה ובר -עוז 

 הילה מריל

שם בית ספר דמוקרטי ייחודי על  רעות -סלעית  482182 168
 ליאנה ומאיה -עוז 

 הילה מריל

 נאיף מנסור עוספיא א מס"א עוספיא 318303 169

 גוהרה מנסור יסודי ב ע"ש פארוק שחידם עספיא 318295 170

 אילנה עוז גוונים עפולה 213991 171

 אליאור בטיטו מעלות נסים עפולה 211953 172

 שניר הראל נחלת בנימין עפרה 111708 173

 חתאם עליאן אבן סינא עראבה 218834 174

 זאב אלבו טללים ערד 612358 175

 אבו עראר באסם אבן חלדון ערערה בנגב 618553 176

 סמיר אבו עראר אבו עראר א ערערה בנגב 618280 177

 יעל נדב שיל"ת פדואל 416214 178

 עידן הרשקו דעת מבינים פתח  תקווה 434019 179

 אתי ברלב בנים מורשה פתח תקוה 566851 180

 סיון קלר אליאש הדר פתח תקווה 410712 181

 קרן צור הרוש נווה עוז פתח תקווה 411637 182

 כרמית כליף נתן יונתן פתח תקווה 417212 183

 רוית מוררו שרמן עוזי חיטמן פתח תקווה 430546 184

 חגית קליפר עמיטל פתח תקווה 411306 185



 

סמל בית  מספר
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 שרון טרנר ניצני השרון קדימה צורן 415083 186

 לימור דרמון קשת שער הנגב קיבוץ גבים 616805 187

 רונית גבע קיסריה קיסריה 312835 188

 עאמר אבו עסא אלהואשלה סר-קצר א 618199 189

 מני ונינו דרכי נועם קצרין 214171 190

 מזי שניידר קדימה קריית ביאליק 312165 191

 לימור לוי רקפות קריית ביאליק 384032 192

 אורלי גדרון פסגות קריית ביאליק 311886 193

 ורדית לוי שפרינצק קריית גת 611020 194

 איירית טיירו אלי כהן קריית מלאכי 611798 195

 ענבל גונן גוונים קרית ארבע 111450 196

 לימור בן יוסף גבעת אלונים קרית אתא 384446 197

 לורט פיטלוביץ עלומים קרית ים 312207 198

 מנאר מעדי לייף ליצירתיות ומצוינות ראמה 430082 199

 אביבית גרשון גלית צפר ראש העין 482224 200

 סיגל ראש נווה דליה ראש העין 414904 201

 רווית קזס טירם רונה רמון ראש העין 480111 202

 מוריה חלמיש חמ"ד רעות ראש העין 482372 203

ויקטוריה  וילקומיץ פינהראש  212142 204
 מודלינגר

 שירי אדרי בית ספר  אשכולות ראשון לציון 413401 205

 מורן שחר הדרים ראשון לציון 413831 206

 גילת הרפז ניצנים ראשון לציון 414359 207

 עאישה אלפוראת רהט 618918 208

מחמוד אבו  אלפרדוס רהט 618744 209
 עאבד

 עינב בעהם לויבכור  רחובות 413351 210

 אוסנת אור שי שפרינצק רחובות 411991 211

 אפרת אלון סמילנסקי רחובות 412031 212

 פנינה ויינשטיין רמון רחובות 416578 213

 לילך סער פרחי המדע רחובות 417246 214

 אופיר ביכלר בראשית רחובות 482588 215

יצחק מאיר  מירב-אמי"ת מעלות משולם רחובות 414250 216
 אמויאל

מאיר יצחק  צופיה -אמי"ת מעלות משולם  רחובות 414250 217
 אמויאל

 עודד כלפה תחכמוני רחובות 412080 218

 משה לבקוביץ נעם הצב"י בנים רחובות 414185 219

 שמואל קנר בנים-בר אילן  רמלה 412171 220

 שמואל קנר בנות-בר אילן רמלה 412171 221

 מרב שריבר נטעים גןרמת  10510792 222

 סיגל כהן לויטס ברטוב רעננה 412213 223



 

סמל בית  מספר
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

פאיזה אבו  אלקאדסיה שגב שלום 618405 224
 שריפה

 סימה עזרא מרח"ב שדה צבי 610394 225

 דינה חורי תורני מדעי אמי"ת שדרות 614727 226

 פנינה אלמוג אבני החושן שוהם 413211 227

 מלקה עזאם אלארתיקאא שועפאט 616961 228

 סאפי יאסין יסודי דנון שייח דנון 218198 229

 נסיר פאעור יסודי א אלביאדר שעב 219485 230

 שולי דונר שלהבת בנות שעלבים 415976 231

הרב מוטי  שלהבת בנים שעלבים 412940 232
 סימפסון

 הרב רמי כהן תתמ"ד שפיר שפיר 616433 233

 עלעאןזינה  אלעין שפרעם 219014 234

אימאן אעמר  גבור גבור שפרעם 219022 235
 חלאחלה

 טלי תמרי גבע אהבת ציון תל אביב 510982 236

 סיגלית ימין הגליל תל אביב 511279 237

 גלית גוטרמן דרויאנוב תל אביב יפו 530394 238

 אילת שלנו תל מונד 412346 239

 


