
 

 לחטיבות הבינייםרשימת בתי הספר שהשתתפו בשלב א' של אולימפיאדת החלל 

סמל  מספר
בית 
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 הנאא חיקה חט"ב אבו גוש אבו גוש 148080 1

 ופאא חוסארי אלגזאלי אום אל פחם 348235. 2

 חאלד אבו רעד אסקנדר על יסודי אום אל פחם 342337 3

 מוחמד גבארין חט"ב ואדי נסור אום אל פחם 348243 4

מוסטפא  מקיף  ראזי אום אלפחם 347047 5
 מחאמיד

 דפנה נעים הרב תחומי אמירים אופקים  אופקים 770057 6

 ליטל אמויל עתידים אור עקיבא 344440 7

 רינת תיכון רבין אילת 644690 8

 פהמי דראושה חט"ב אלראזי אכסאל 249151 9

בית ספר ומכללה רב תחומי עמל  אלסייד 640250 10
 אלסייד

אבראהים 
 אלסייד

ליאורה  חצב אלפי מנשה 440966 11
 שמשוביץ

פהד חאג  חט"ב אעבלין אעבלין 247239 12
 אחמד

 הרב שלום מלול ישיבת אמית יגל אשדוד אשדוד 640003 13

 הדס בן שושן מקיף א אשדוד 640128 14

 ימית צור אלכסנדרה/ אירנה -מקיף ה  אשדוד 640672 15

 ימית צור יורי -מקיף ה  אשדוד 640672 16

 עליזה סבג מקיף ז' הקריה אשדוד 644377 17

 ירון כרמי מקיף אמית י' אשדוד 644823 18

 סמדר אילוז מקיף ד אשדוד 640482 19

 לבנת זיק הדס -מקיף יא אשדוד  אשדוד 620005 20

 גב גילה שמעוני מקיף ג אשדוד 770461 21

 אריאלה הררי מקיף ח' אשדוד 644484 22

-אורית בלאו אורט מקיף א אשקלון 644294 23
 פנחס

 ליאת פרטוק מקיף ד דרכא אשקלון 644559 24

 אורנה סולימני מקיף ה דרכא אשקלון אשקלון 644450 25

 אסתי דעי מקיף תורני מדעים אשקלון 641621 26

 גדעון שינדלר עירוני ב' אשקלון 640078 27

אשרף אבו  חטיבת ביניים אבן אלהיתם באקה אלגרביה 248195 28
 עמאר

 חגית סקנדרני מקיף ב' ע"ש חנה סנש באר יעקב 482810 29

אהל שלמה ישיבת בני עקיבא באר  באר שבע 640177 30
 שבע

הרב יגאל 
 בוטוש

גב מיכל  מקיף א באר שבע 640037 31
 בנבנישתי

 צוריאל רובינס מקיף ה', אמי"ת באר שבע 770552 32

 מתי מינדלין מקיף ו באר שבע 770826 33



 

סמל  מספר
בית 
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 חוה סטרול עירוני מקיף ג באר שבע 640193 34

 ענת בייביץ תיכון יצחק רגר באר שבע 644534 35

 מירי זמר זילברמן -תיכון חדש רמות  באר שבע 644393 36

 קינעאן פוקרא אחלאם -בועינה נוגידאת  בועינה נוגידאת 249235 37

בוקעאתא רמת  249219 38
 הגולן

פרחאן אבו  רביע -חט"ב בוקעאתא 
 שבלי

חוגיראת  חוגיראת -חט״ב ביר אלמכסור  ביר אלמכסור 247122 39
 אבראהים

 לבינסקי רן חטב לבונה בית אריה 338509 40

 מירב פרידלנדר בית חינוך עמי אסף בית ברל 460030 41

 איציק שחר אושרית -תיכון הרצוג ברנקו וייס  בית חשמונאי 441089 42

 אורנה ניסן אולפנת גילה שעלים בית שמש 193185 43

 אבי שושן עתיד דביר בית שמש 338418 44

אלינור ביטון  עתיד שחר בית שמש 140202 45
 קובץ

 הרב רפי אסולין ישיבת שעלי תורה בית שמש 144600 46

 שירה גרינוולד אולפנת בני עקיבא לכיש בני דקלים 641548 47

 מירה הופמן מצפה גולן בני יהודה 213272 48

 עליזה אפריים אורט מלטון בת ים 570713 49

 ספי וייל ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל גבעת שמואל 441634 50

 אורית קאופמן אולפנת אמי"ת גבעת שמואל גבעת שמואל 444620 51

 אתי חדד תיכון אזורי דרכא בגין גדרה גדרה 440198 52

פוזניאנסקי  ליהמן דימונה 640086 53
 גרגורי

מנצור אבו  דריגאת דריגאת 618611 54
 חמאד

 פרח אהרונהיים חטיבת השחר הוד השרון 444224 55

 רבקה שמש חטיבת סמדר הרצליה 544288 56

 אורית רוזן  תיכון שש שנתי הנדסאים הרצליה 570358 57

 רונן וייס החורש זכרון יעקב 312710 58

 ברכה דביר פלך זכרון יעקב זכרון יעקב 374249 59

 וליד זידאן תיכון חקלאי ימה זמר 800003 60

 גלי לוברמן אליעזר-תכון חדרה בית חדרה 344382 61

חדרה, גבעת  315614 62
 אולגה

 אסנת צפון טכנודע, מחוננים

 יניב כץ מקווה ישראל הדתי חולון 580027 63

הרב תחומי עמל עהד למצוינות  חורה 640276 64
 במדעים

 מוחמד אבו נג'א

פואד אבו  אלסלאם חורה 648337 65
 אלקיעאן

 גאסר גדבאן חט"ב חורפיש  -מקיף שש שנתי  חורפיש 249193 66

 חגית חלף אלינס חיפה 340190 67

 אינה קיסלב בסמת החדש חיפה 344101 68



 

סמל  מספר
בית 
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

69 370049
3 

 שרית קן דרור חט''ב רעות לאמנויות חיפה

 אביגיל החטיבה החדשה חריש 646588 70

 זוהר לינג חטיבת ביניים נופרים בגליל טבריה 240267 71

 ואיל דחלה חטב ב טורעאן טורעאן 359486 72

 וג'יה בלעום מכיף אלמג'ד טייבה טייבה המשולש 448019 73

 כמאל בשארה סוניה -חט"ב ב  טירה 448183 74

 אבי רוק אריאל טירת כרמל 370254 75

 מוחמד חגאזי אשכול פיס חטב אבן חלדון טמרה טמרה 248682 76

 אורנית גדג שני יצחק נבון יבנה 482620 77

 מוחמד אנעים חטב יפיע מראח אלגוזלאן יפיע 247338 78

שוקרי  צטב יפיע א אלחדיקה יפיע 249144 79
 דהאמשה

עדה אברכהן  אורט ע"ש שמעון פרס יקנעם עילית 270140 80
 שמש

החטיבה לחדשנות וליזמות ע״ש יגאל  יקנעם עילית 338392 81
 אלון

 אביבה סבג

 נעמה טל מדרשית הרטמן לבנות ירושלים 442855 82

 יערה קויפמן פלך בנות ירושלים 140236 83

 הרב דוד שמחון ישיבת ירושלים לצעירים ירושלים 140160 84

 עודד מייזליש אולפנת חורב ירושלים 140012 85

 מירב גנץ אולפנת טליה ירושלים 140277 86

 יוסי הרשקוביץ אורט דתי על שם ספניאן ירושלים 170514 87

איילת גולומב  בית חינוך, עירוני ג ירושלים 140046 88
 פלנר

 מיכל דלאל חט"ב אורט גבעת רם ירושלים 141010 89

 הרב משה וויס ישיבת נתיב מאיר ירושלים 140137 90

-מרים ליבוביץ' ענבר ירושלים 160416 91
 אשרף

 רוני וויס שחרית ירושלים 170043 92

 שלומי דנינו תיכון הימלפרב ירושלים 140186 93

 איתי בנוביץ תיכון הניסויי ארגנטינה ירושלים 645424 94

 דורון טייב קרית נוער ירושלים 140129 95

 נורית אהרוני אשכול פיס חורב ירושלים 145086 96

 מחמד הרבוק אשבאל אלקודס ירושלים 617019 97

 סוהיר חוסיין בית ספר למחוננים ומצטיינים כאבול כאבול 235028 98

 דלית אביגד כדורי כדורי 280065 99

 זהבית רותם כפר נוער כנות כנות 680066 100

 גיהאד אלעמור אלמותנבי כסייפה 610006 101

מר נסאר  חטיבת הביניים אורט אלפרוק כסייפה 648139 102
 אלדדה

 שרון זומבק אור כפר אורנים 175794 103



 

סמל  מספר
בית 
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 דרהקאן ריאן אלשאמלה כפר ברא 448340 104

 בסאם ח'טיב ב ב' אלזהראאחט" כפר כנא 247304 105

 ריניה מוסא נזירות פרנציסקאניות כפר כנא 217034 106

 יובל הולצמן קרן-קריית חינוך בן גוריון  כפר מונש 480046 107

קריית חינוך ע"ש דוד בן גוריון בעמק  כפר מונש 480046 108
 7ט' -חפר 

 גילה ציטרון

 גילה ציטרון 7ז' -ש דויד בן גוריון קרית חינוך ע" כפר מונש 480046 109

איהאב עבד  אלחכמה כפר מנדא 453910 110
 אלחלים

 בדיר נאשד חט"ב אבן סינא כפר קאסם 448167 111

נואל עלימי  חטיבת ביניים אבן סינא כפר קרע 348029 112
 כנאענה

 שרה עובד אורט פסגות כרמיאל 244285 113

 אלצאנע אחלאם לקיהחט"ב רב תחומי  לקיה 648097 114

 גלי שניידר חט״ב היובל מבשרת ציון 140855 115

 עלי סרחאן חט"ב א' על שם ק'אסם גאנם מגאר 800136 116

 אימן ספדי חט"ב מגדל שמס מגדל שמס 247858 117

 רמי זווילי נופי הבשור מגן 660324 118

 טלי ניר עירוני ה מודיעין 500540 119

 ריקי נגרי כיתה ז' -תיכון עירוני ב  מודיעין 144675 120

 ריקי נגרי כיתה ח' -תיכון עירוני ב  מודיעין 144675 121

 ריקי נגרי כיתה ט' -תיכון עירוני ב  מודיעין 144675 122

 דודו  שרבי עירוני ג מוטה גור מודיעין 144741 123

-מכבים-מודיעין 344911 124
 רעות

 רויטל עקה עירוני ד׳ מודיעיןאורט  -שכבת ז׳ 

-מכבים-מודיעין 344911 125
 רעות

 רויטל עקה אורט עירוני ד׳ מודיעין -שכבת ח׳ 

-מכבים-מודיעין 344911 126
 רעות

 רויטל עקה אורט עירוני ד׳ מודיעין -שכבת ט׳ 

מודיעין מכבים  450270 127
 רעות

 ליאור הלוי אמי״ת בנים מודיעין

מודיעין מכבים  144329 128
 רעות

 מימי פאר תיכון מור

 סוהאד סייף מייסר אום אלקוטף מייסר 318220 129

 רחל קפלן אולפנת צביה מעלה אדומים 141176 130

 בני אדרי הרב תחומי תעופה וחלל מעלה אדומים 170803 131

 דניאל בארי אמית איתן מעלה אדומים 160549 132

 שולמית אליקן אורט מעלות מעלות 240465 133

 דוד פרידמן אסיף משגב 240481 134

 לילך סלע קציר משגב משגב 640565 135

 ח'אלד שחאדה חט"ב משהד משהד 442848 136

 זועבי מוחמד רב תחומי עמל אחווה, נאעורה נאעורה 247866 137

 חיה פלדמן בית חינוך גליל מערבי נהריה 260489 138



 

סמל  מספר
בית 
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 דורית חילאי אורט מדעים ואומנויות נהריה 270298 139

 דנה הופמן בית חינוך ירקון נוה ירק 841254 140

 חמאד בן חמאד עזאזמה א נווה מדבר 618702 141

 אסף ברגר ישיבת בני עקיבא נחל יצחק נחלים נחלים 440399 142

מטה  -נחם  180034 143
 יהודה

הרב יעקב  ישיבת אמית נחשון מטה יהודה
 גרונספלד

מוחמד עבד  סוהא סעיד -אבן סינא  נחף 248641 144
 אלגני

 אימן מטר מקיף אלרסאלה נחף 248443 145

 מיטל הולנד המדרשה למדעים ואומנויות דרכא ניצן 810002 146

 אורלי פורת בנות 6ט -חט"ב גולדה מאיר  נס ציונה 444463 147

 אורלי פורת א6ח -חט"ב גולדה מאיר  נס ציונה 444463 148

 אורלי פורת ב6ח -חט"ב גולדה מאיר  נס ציונה 444463 149

 אורלי פורת בנים 6ט -חט"ב גולדה מאיר  נס ציונה 444463 150

 דר יהודית שרף 3ז' -בן גוריון  נס צינה 440248 151

 אבי חדידה איתן נען 480095 152

 לילא אבו אחמד חט"ב אלזהראא נצרת 249045 153

 מייסון חנא נזירות סנט גוזף נצרת נצרת 217158 154

 אסף ירחי תיכון דתי חדש לבנות נתיבות 644542 155

 סמדר דביר ליאורה -מקיף טשרניחובסקי  נתניה 440115 156

 ויקי חן אולפנית בר אילן נתניה 440149 157

 רפאל אלמו אמית בר אילן בנים נתניה 453605 158

סימה זפרני  אלדד נתניה 441097 159
 אונגר

 הדסה מגידיש תמר אריאל נתניה 470187 160

 ופאא מעדי חט"ב אורט סאג'ור סאג'ור 247213 161

 אבו ריא סלוא טאהא חוסין סחנין 248708 162

 עומר באסם מקיף אלבטוף עוזייר 248435 163

אימאן אבו  חט"ב אורט רונסון עוספיא עוספיא 344234 164
 פארס

 חוסיין אבוליל חט"ב אלמוסרארה עין מאהל 641472 165

 -בית ספר ברנקו וויס עין נקובה  עין נקובא 442822 166
 ראפה

איהאב 
 אלזיאדנה

 מינה פרפרה חטה"ב עלייה שנייה אורט עכו עכו 244616 167

 סיגל אופיר ויצו ניר העמק עפולה 280032 168

 איריס קרל אורט בן גוריון עפולה עפולה 420042 169

 נסאר הנד חט"ב אבן חלדון עראבה עראבה 248575 170

 איריס חממה אורט ערד-תפוח פיס  ערד 640227 171

 גיל שריקר אור עתניאל עתניאל 640375 172

פקיעין  248419 173
 )בוקייעה(

 כמיל סויד מקיף שש שנתי עתיד פקיעין

 הרב ניצן ברגר ישיבת אמי״ת כפר גנים פ״ת פתח תקוה 440297 174



 

סמל  מספר
בית 
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

הרב אמיר  אולפנת הדר גנים פתח תקווה 540542 175
 סנדלר

 ליזה רכס שש שנתי ע"ש רמון פתח תקווה 580001 176

 נדב רסולי גולדה מאיר פתח תקווה 441139 177

חניתה סימן  חט"ב יצחק שמיר פתח תקווה 711051 178
 טוב

 רוננה מדמון אולפנת בנ״ע צפירה צפריה 440479 179

 רות סופר רב תחומי צפת צפת 270025 180

 אפרים זיק שכבה ז'  -אולפנת אמי"ת להב"ה  קדומים 440909 181

 אפרים זיק שכבה ט'  -אולפנת אמי"ת להב"ה  קדומים 440909 182

 יצחק שלומי דע"ת קיבוץ סעד 660365 183

 רחל שולמרק תיכון אורט מאיר קריית גת 644732 184

 שרון אדטו מרכז לרום למחוננים קריית מלאכי 625210 185

 ענבל גונן גוונים קרית ארבע 111450 186

 רעיה טובול אורט דפנה קרית ביאליק 370999 187

 ציפי בן טולילה אורט זאב בוים )רוגוזין( קרית גת 640029 188

 אביבה קרן אורט כרמים גת קרית גת 644344 189

עוזי אליעזר  אורט שלאון קרית גת 640656 190
 פרץ

 חדוה רון מקיף ע"ש רבין קרית ים 344416 191

 רוחמה חזות אולפנת סגולה קרית מוצקין 340380 192

 מיכל חזן גימנסיה דרכא קרית מלאכי 670422 193

הרב אריאל  ישיבתית אורט המתמיד קרית שמונה 240218 194
 פריש

ליאת דוזורץ  מרכז חלל קרית שמונה קרית שמונה 0000 195
 אביטן

הנאא קאסם  חטיבת הביניים -תיכון מקיף ראמה  ראמה 248049 196
 חוסין

197 441444
4 

 דוידי אורית גוונים ראש העין

 אדמי דינה מקיף ו -חטב טביב  ראשון לציון 440982 198

 אנה פוליאק חט"ב מיכה רייסר -מקיף ז רביבים ראשון לציון 441147 199

 שרית סטילקול מקיף יב המעיין ראשון לציון 444257 200

 אורנה שלי שש שנתי עש ידלין -מקיף טו ראשון לציון 441303 201

 יפי היימבלאו זלמן ארן ראשון לציון 440875 202

 נורה אבו גבר רהט מחוננים רהט 625319 203

 מאגד אבו סקות דאר אלקלם רהט 684238 204

 באסם קרינאוי אלנגאח רהט 648204 205

מתעב אבו  חט"ב אלראזי רהט 648048 206
 נאסר

 קרן יעקב שליט חטיבה ב'-דה רחובות 444216 207

 שוש בן סימון אורט מקס שיין רחובות רחובות 470054 208

 כרמית לויס חט"ב ב' קציר רחובות 770453 209



 

סמל  מספר
בית 
 הספר

שם מנהל בית  שם בית הספר יישוב
 הספר

 אביבה חדד חט״ב א דה שליט רחובות 440016 210

 מרסל שמואלי קציר א' רחובות 444166 211

 אורית דורון רון ארד רחובות 474460 212

 עכאשה עאהד בית ספר חט"ב מקיף ריינה ריינה 248427 213

 נארימאן עראם מקיף חדש ריינה 540468 214

 אסתי פרידמן אמית רננים רעננה 444679 215

מחמד  תיכון מקיף שגב שלום שגב שלום 648063 216
 אלחמאמדה

הרב בועז  ישיבת בני עקיבא תקות יעקב שדה יעקב 240176 217
 מנצורה

 טוני מיטלמן אולפנת אלומה שדות נגב  שדות נגב 841213 218

 אדי דגן מקיף כללי אמית עש גוטווירט שדרות 640318 219

 הדס שמלצר אולפנת בנ״ע חושן שילה שילה 641480 220

הרב שמואל  חטיבת הביניים שעלבים שעלבים 770305 221
 קאופמן

 שרון רמון בית הספר לטבע, סביבה וחברה תל אביב 513689 222

 אורי לס עירוני ד' תל אביב תל אביב 540146 223

 מיכל פלג עירוני כ"ט ראשית בנות תל אביב 540039 224

 רן ענבר ד(תיכון יצחק שמיר)עירוני ל" תל אביב 581314 225

 שרית פקרמן עירוני כ"ד ע"ש עמוס עוז יפו-תל אביב 581439 226

 אפרת טל מרכז מדע ודעת תל חי תל חי 216887 227

 

 


