
 

אולימפיאדת החלל לבתי הספר חצי הגמר ב הממשיכים לשלב  רשימת בתי הספר
 היסודיים 

סמל בית   מספר 
 הספר 

 שם מנהל בית הספר  שם בית הספר  יישוב

 חסן אלע׳נאמי  אלמג׳ד  אבו קרינאת  600007 1
 מוחמד אגבאריה  אחווה אום אלפחם  אום אלפחם  318550 2
 סיגל  מצפה ים  אילת  614073 3
 שרית מתיתיהו  נוף ים ב  אשקלון 613406 4
 סימה עטייה  מבואות  באר טוביה  610212 5
 ויקטוריה קוטרו  בן גוריון  באר שבע  614495 6
 גלית בן נעים  נווה במדבר  באר שבע  613786 7
 ירון גיאת  בית אל בנים  בית אל  113324 8
בית חינוך אזורי "בית   בית יצחק  410209 9

 יצחק"
 אורית כץ 

 רחל פרגו'ן יובלי הנגב  גבעות בר  615526 10
 שולי כהן לוק  גבריאל  דימונה  610881 11
אימאן עתאמנה   יסודי ג'  דיר חנא  217109 12

 ח'לאילה 
 זמירה ברעם  בית ספר לאומנויות  הוד השרון  410464 13
 נורית פריימן  הגורן חדרה  312397 14
 יצחק פריש  גולן  חיספין 213157 15
 סיגל אזולאי  אהוד שלמה  חיפה 312108 16
 לולי שטרן  ליאו באק חיפה 313460 17
 רויטל אפלבאום  תל חי  חיפה 310789 18
 שונית זילברמן  הדר השרון  חרות  415315 19
 עבד אלכרים הייב  יסודי א טובא  טובא זנגריה  218255 20
 ליטל אלברט איינשטיין יבנה 482117 21
 טליה מי רז בולליס  מרחבים  יבנה 48626 22
 רחל כהן מצליח  חופים  יד מרדכי 610659 23
 חיתאם אשקר  כאבול -יסודי אלחדיקה   כאבול  218354 24
 יהודית הרשקוביץ  כדורי  כדורי  210948 25
 אבי טובי  בנים -אהבת יצחק  כוכב השחר  616532 26
 מירב לבקוביץ  בית חינוך קהילתי קשת  כפר ורדים  213735 27
 רותי מילשטיין  הדר  כפר יונה  416958 28
 אבניאל כהן  חמד נועם תושיה  כפר מימון  614750 29
 מיכל בר משה  ש"י עגנון  כפר סבא  410134 30
 שלו אנגל  קדם שומרון כפר תפוח  457291 31
 נעמה דהן  אילן רמון  מודיעין 131318 32
- מודיעין 573089 33

 רעות - מכבים
 רויטל ישראל  ענבלים 

 הרב אבי שוחטמן ממד תורני אריאל  עיןימוד 438466 34
מועצה אזורית   313759 35

 מנשה
 גילה זיסקינד  רעות 

 יפית הראל  בכר רוסו  מושב צור משה  411793 36



 
סמל בית   מספר 

 הספר 
 שם מנהל בית הספר  שם בית הספר  יישוב

 דרור איוניר  אלון  מעלה החמישה  112037 37
 אריאל שלומוביץ  בית חינוך גלילי  מעלה לביא  616177 38
 אבנר גרוסר  אופקים  מרחביה  210419 39
 תמר לזרוביץ  רבקה גובר  נהורה  610857 40
 מושית טוני זיו  נופית  נופית  312652 41
 אמיר חאג  אלבשאאר  סחנין 338053 42
 עידן הרשקו  דעת מבינים  פתח  תקווה  434019 43
 סיון קלר אליאש  הדר  פתח תקווה  410712 44
 שרון טרנר  ניצני השרון קדימה צורן  415083 45
 מזי שניידר קדימה קריית ביאליק 312165 46
 אביבית גרשון  פסגות ע"ש חיים גורי ראש העין  482224 47
 אפרת אלון סמילנסקי  רחובות  412031 48
 לילך סער  פרחי המדע  רחובות  417246 49
 עודד כלפה  תחכמוני  רחובות  412080 50
 שמואל קנר  בנות -בר אילן רמלה  412171 51
 שמואל קנר  בנים -בר אילן  רמלה  412171 52
 סימה עזרא  מרח"ב  שדה צבי  610394 53
 נסיר פאעור  יסודי א אלביאדר  שעב  219485 54

 


