
 

 לחטיבות הביניים ' של אולימפיאדת החלל  ברשימת בתי הספר שהשתתפו בשלב 

סמל בית   מספר 
 הספר 

שם מנהל בית   שם בית הספר  יישוב
 הספר 

 ופאא חוסארי אלגזאלי  אום אל פחם  348235 1
 מוחמד גבארין חט"ב ואדי נסור  אום אל פחם  348243 2
 דפנה נעים  הרב תחומי אמירים אופקים   אופקים  770057 3
 ליטל אמויל עתידים  אור עקיבא  344440 4
 עליזה סבג  מקיף ז' הקריה  אשדוד  644377 5
 לבנת זיק  מקיף יא אשדוד  אשדוד  620005 6
 אריאלה הררי  מקיף ח'  אשדוד  644484 7
 ירון כרמי  מקיף אמית י  אשדוד  644823 8
באקה   248195 9

 אלגרביה 
אשרף אבו   חטיבת ביניים אבן אלהיתם 

 עמאר 
 חגית סקנדרני  מקיף ב' ע"ש חנה סנש  באר יעקב  482810 10
גב מיכל   מקיף א  באר שבע  640037 11

 בנבנישתי 
 מתי מינדלין מקיף ו  באר שבע  770826 12
אהל שלמה ישיבת בני עקיבא באר   באר שבע  640177 13

 שבע 
הרב יגאל  

 בוטוש 
מירב   בית חינוך עמי אסף  בית ברל  460030 14

 פרידלנדר 
 איציק שחר  תיכון הרצוג ברנקו וייס   בית חשמונאי  441089 15
הרב רפי   ישיבת שעלי תורה  בית שמש  144600 16

 אסולין 
 מירה הופמן  מצפה גולן  בני יהודה  213272 17
 אורית קאופמן  אולפנת אמי"ת גבעת שמואל  גבעת שמואל  444620 18
פרח   חטיבת השחר  הוד השרון  444224 19

 אהרונהיים 
 ברכה דביר  פלך זכרון יעקב  זכרון יעקב  374249 20
חדרה, גבעת   315614 21

 אולגה 
 אסנת צפון טכנודע, מחוננים 

 יניב כץ מקווה ישראל הדתי  חולון  580027 22
  -חט"ב חורפיש   -מקיף שש שנתי   חורפיש  249193 23

 הלא 
 גאסר גדבאן 

 חגית חלף  אלינס  חיפה 340190 24
 אינה קיסלב  בסמת החדש  חיפה 344101 25
 שרית קן דרור  חט''ב רעות לאמנויות  חיפה 3700493 26
 זוהר לינג  נופרים בגליל חטיבת ביניים  טבריה  240267 27
 אבי רוק  אריאל  טירת כרמל  370254 28
אורנית גדג   יצחק נבון  יבנה 482620 29

 שני
החטיבה לחדשנות וליזמות ע״ש   יקנעם עילית  338392 30

 יגאל אלון
 אביבה סבג 

 נעמה טל  מדרשית הרטמן לבנות  ירושלים  442855 31



 
סמל בית   מספר 

 הספר 
שם מנהל בית   שם בית הספר  יישוב

 הספר 
הרב דוד   ישיבת ירושלים לצעירים  ירושלים  140160 32

 שמחון 
- מרים ליבוביץ'  ענבר  ירושלים  160416 33

 אשרף 
 איתי בנוביץ  תיכון הניסויי ארגנטינה  ירושלים  645424 34
 מחמד הרבוק  אשבאל אלקודס  ירושלים  617019 35
 מירב גנץ  אולפנת טליה  ירושלים  140277 36
 יוסי הרשקוביץ  אורט דתי על שם ספניאן ירושלים  170514 37
 שלומי דנינו  תיכון הימלפרב  ירושלים  140186 38
 עודד מייזליש  אולפנת חורב  ירושלים  140012 39
בית ספר למחוננים ומצטיינים   כאבול  235028 40

 כאבול 
 סוהיר חוסיין

 דלית אביגד  כדורי  כדורי  280065 41
 גיהאד אלעמור  אלמותנבי כסייפה 610006 42
מר נסאר   חטיבת הביניים אורט אלפרוק כסייפה 648139 43

 אלדדה 
 דרהקאן ריאן אלנהאדה  כפר ברא  448340 44
 בסאם ח'טיב  חט"ב ב' אלזהראא  כפר כנא 247304 45
קריית חינוך ע"ש דוד בן גוריון  כפר מונש  480046 46

 בעמק חפר 
 גילה ציטרון 

 ריקי נגרי  כיתה ח'  - תיכון עירוני ב  מודיעין 144675 47
 ריקי נגרי  כיתה ט'  - תיכון עירוני ב  מודיעין 144675 48
 דודו  שרבי  עירוני ג מוטה גור  מודיעין 144741 49
- מודיעין 344911 50

 רעות - מכבים
 רויטל עקה  אורט עירוני ד׳ מודיעין  - שכבת ז׳ 

- מודיעין 344911 51
 רעות - מכבים

 רויטל עקה  אורט עירוני ד׳ מודיעין  -שכבת ח׳  

- מודיעין 344911 52
 רעות - מכבים

 רויטל עקה  אורט עירוני ד׳ מודיעין   -שכבת ט׳  

מודיעין מכבים   144329 53
 רעות 

 מימי פאר  תיכון מור 

 בני אדרי  הרב תחומי תעופה וחלל  מעלה אדומים  170803 54
 שולמית אליקן אורט מעלות  מעלות  240465 55
 חיה פלדמן בית חינוך גליל מערבי  נהריה  260489 56
 דורית חילאי  אורט מדעים ואומנויות  נהריה  270298 57
מטה   -נחם   180034 58

 יהודה 
הרב יעקב   ישיבת אמית נחשון מטה יהודה

 גרונספלד 
 אורלי פורת  בנות  6ט -מאיר  חט"ב גולדה  נס ציונה  444463 59
 אורלי פורת  א 6ח -חט"ב גולדה מאיר   נס ציונה  444463 60
 אורלי פורת  ב 6ח -חט"ב גולדה מאיר   נס ציונה  444463 61
 אורלי פורת  בנים  6ט -חט"ב גולדה מאיר   נס ציונה  444463 62
 אבי חדידה  איתן נען 480095 63
 מייסון חנא  נזירות סנט גוזף נצרת  נצרת  217158 64



 
סמל בית   מספר 

 הספר 
שם מנהל בית   שם בית הספר  יישוב

 הספר 
סימה זפרני   אלדד   נתניה 441097 65

 אונגר 
 ויקי חן אולפנית בר אילן  נתניה 440149 66
אימאן אבו   חט"ב אורט רונסון עוספיא  עוספיא  344234 67

 פארס 
 איריס חממה  אורט ערד -תפוח פיס   ערד  640227 68
פקיעין  248419 69

 )בוקייעה( 
 כמיל סויד  מקיף שש שנתי עתיד פקיעין 

 הרב ניצן ברגר  ישיבת אמי״ת כפר גנים פ״ת  פתח תקוה  440297 70
הרב אמיר   אולפנת הדר גנים  פתח תקווה  540542 71

 סנדלר 
 נדב רסולי  גולדה מאיר  פתח תקווה  441139 72
חניתה סימן   חט"ב יצחק שמיר  פתח תקווה  711051 73

 טוב 
 רות סופר  רב תחומי צפת  צפת  270025 74
 יצחק שלומי  דע"ת  קיבוץ סעד  660365 75
 רעיה טובול  אורט דפנה  קרית ביאליק 370999 76
 חדוה רון מקיף ע"ש רבין  קרית ים  344416 77
הרב אריאל   ישיבתית אורט המתמיד  קרית שמונה  240218 78

 פריש
 דוידי אורית  גוונים  ראש העין  4414444 79
 אדמי דינה מקיף ו  -חטב טביב   ראשון לציון  440982 80
 יפי היימבלאו  זלמן ארן  ראשון לציון  440875 81
 קרן יעקב  שליט חטיבה ב' -דה רחובות  444216 82
 מרסל שמואלי  קציר א'  רחובות  444166 83
 אביבה חדד חט״ב א דה שליט  רחובות  440016 84
 שוש בן סימון אורט מקס שיין רחובות  רחובות  470054 85
 נארימאן עראם  מקיף חדש  ריינה 540468 86
 אסתי פרידמן  אמית רננים  רעננה  444679 87
הרב שמואל   חטיבת הביניים שעלבים  שעלבים  770305 88

 קאופמן
 רן ענבר  תיכון יצחק שמיר)עירוני ל"ד(  תל אביב  581314 89
 שרית פקרמן  עירוני כ"ד ע"ש עמוס עוז  יפו -תל אביב 581439 90

 


