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שם  מחוז

 ה/התלמיד
 מדריכה רכזת שפה ת/מפקח ישוב ס"בי שם המורה שם הסיפור כיתה מגדר

ברכת הרב  ו בן אליהו אילו מנחי
 ישראלי שקוימה

הרב איל 
 שקד

נעם בנים 
 פסגת זאב

חדווה עין  שרית ברונר ירושלים
 דור

נתנאלה בן 
 דוד

תשעה באב עם  ב בת רלכרתמה דו מנחי
 הרב ישראלי

חמדת 
 ציפורי

ד עיר "חב
 גנים

עופרה בן  ישי לוי ירושלים
 עזרא

 איריס פורת

מירי דה  האזעקה ה בת רינת שוסהיים מנחי
 בוטון

נעם בנות 
 רמות

נתנאלה בן  רויטל נפתלי שרית ברונר ירושלים
 דוד

חומת  עופר כהן ג בעומר"נס ל ד בן יונתן בן חמו מנחי
 מואלש

 ורדה אדלר אתי גוהריאן שרית ברונר ירושלים

יאירה אסרף  ציונה הלוי ישי לוי ירושלים ברנדט מזל כהן כיתת מחוננים ה בת רחל דבב מנחי
 דרומי

בית אל  אתי שילה עטרת התורמת ג בת עטרת אליה ירושלים
 בנות

מיכל ילינק   ורד ליבי בית אל
 יעל צור

 עפרה בוכריס

בת מצווה עם  ה בת רוביץאלה הו ירושלים
 המדינה

ד ניסוי "ממ ה קרויזנאור
כפר 

 אדומים 

 רותי פיטון רותי פיטון דוד סעדיה כפר אדומים



יהודה שילה  ירושלים
 אסבן

מתנת יום הולדת  ג בן
 מאכזבת

מרים  

 גולדשטיין

 לירון בנימין

ד "ממ
 חברון בנים

יואל  קרית ארבע
 ורצבורג

מרים 
 גולדשטיין

 ---

הנס של נרות  ו בן לדרמן מאיר ירושלים
 חנוכה

נאוה 
 מרמרוש

נאוה  דוד סעדיה מודיעין נתיב זבולון
 מרמרוש

 נטע כהן

חגית  שלושה מקקים ו בת רננה אריאלי ירושלים
ל 'אברג

אלישבע 
 ברכיהו

 נטע כהן יעל לוגסי דוד סעדיה לבוד דרך יהודית

מארץ זרה לארץ  ד בן נעם מנצור ירושלים
 חמדה

בתיה 
          בכרץ

            

 שקמה דגני דוד סעדיה כוכב יעקב ב יעקב כוכ אור לציון

 שקמה דגני אתי שראל דוד סעדיה מכמש נעם רחל נגה סולימן השמיטה ה בת הדר ידיד ירושלים

מנהרת הזמן הרב  ד בת רעות מסורי ירושלים
שאול ישראלי 

 ל"זצ

 נטלי יוסף יעל נתן דוד סעדיה  נווה צוף  נווה צוף חגית כהן

 יער המידות ה בן אושר מור ירושלים
 והמצוות

 לינדה לוי לינדה לוי ורד ליבי בית שמש לוין  לינדה לוי

מד "תתמ אילנה אסייג פרח השלום ב בת  רחל צופיה ירושלים
 בת עין

 דבורה כהן אילנה אסייג ורד ליבי בת עין

 -.סיפור העלייה ה בן בי'מיכאל חג ירושלים
בעקבות סיפור 

עלייתו של הרב 
 שאול ישראלי

אהבת " יפה כהן
" ישראל

 בנים

רמת בית 
 שמש

 מוריה חלמיש יפה כהן ורד ליבי

לדון כל אדם לכף  ג בת הדס הינמן ירושלים
 זכות

 אין מדריכה עפרה שמחי דוד סעדיה גבעת זאב אתרוג לאה מריאן



המשפחה  ח בן דניאל דרחי תא
 המאוחדת

שמעון  דלילה ת"פ צמח צדק 
 ריינהולד

 נחמי גופין

נווה  מיכל מדר ארץ חמדה ו בת נטע שריג תא
 אברהם

 _______ מיכל מדר דלילה ת"פ

הילד שבתוכי  ו בת רחל מנגיסטו תא
מספר על עליית 

 יהודי אתיופיה

 ________ נעמי יונה דרורית אור יהודה סעדיה גאון רונית שוקר

 ________ קרן חזות מירי שפירא בת ים עקיבא קרן חזות היחפן ו בן היילי רומנו תא

של  דפים מיומנו ד בת שקמה פרידמן תא
 הרב ישראלי

גילה 
 מושקוביץ

 כוכי חימי מלכה ירקוני דרורית א"ת מירון

שושי  נתניה ישורון נאוה גרוס שבוי של סבא ה בן גיא יוסף תא
 ליכטנשטט

 סיגל אלגזי רונית אבני

בת שבע  זכריה נגר רעננה אמית נועם  הדר קייסי סודו של עץ 1ג בן נתאי אופיר מרכז
 זכריה

 איילה שמואלי

הרב יצחק  לוד רמבם רחל גולדמן כוחה של מצווה ג בת חרות רט רכזמ
 אלחדד

 רחל שר רחל גולדמן

אליאור  מרכז
 טרבלסי

אדווה  שיחה משפיעה 1ה בן
 חבשוש

חבשוש  זכריה נגר ש"קרנ משואה
 אדווה

 בי'מלי חג

תמר גאלי  מרכז
 דואני

משלוח מנות  1ג בת
מהרבנית בת 

 שבע

שערי  רעות קוט
 תקווה

אפרת  אהרון אדלר תקווהשערי 
 ויסבוים

 אילה הר אבן

אוולין  החלום שלי 2ד בת נגה מרקס מרכז
 רוטשילד

 חני בלוי נעמי דנוך גילה מסד חמד תורת משה

יפעת  אהרון אדלר רבבה רבבה דקלה רביע הקשר ב בן אליה ברנשטיין מרכז
 בחכמה

 אילה הר אבן



תעלומת האופנים  ו בן ג'רפאל חג מרכז
 הגנובים

אפרת  זכריה נגר כפר יונה בר אילן הדס לוי
 שטרנטיס

אפרת 
 שטרנטיס

הבריחה  2ה בת שני גויטע מרכז
 המופלאה

 חני בלוי גילה שהיר יהודה בש גדרה אוהל שלום  

 מירב לוי גלית באבאי שלום אדרי בית שאן מאיר גלית באבי שדה מוקשים ג בן אלמוג אוחיון צפון

רוני חובב  צפון
וסורפול 
 טפסהון

 דגנית לוי ברכה סבאן חנה זינו מגדל העמק י"האר אביחי דהאן מבצע משה ו בנים

מעלות  שירה סנדיק היום המיוחד ה בת מיה עובדיה צפון
 ניסים

 איילת פניני איילת פניני ירדנה אלון עפולה

 זהבה החיים של מאלי ד בת שירה כחלון צפון
 מעודה

בית חינוך 
 מורשת

רוחלה  ירדנה אלון מורשת
 אשחר

 רוחלה אשחר

טוב להיות חכם  ה בת מיכל סולודקי צפון
 ולא צודק

אבידן 
 מעודה

 איילת פניני אורלי שועה ירדנה אלון נצרת עילית ארבל

צעצועים  ה בת נעה יצחקי צפון
 במעטפה

מרים 
 פישביין

ד "ממ
 פסגות

עידית  נטע כהן פסגות
 אליצור

 עפרה בוכריס

גלית  בתא סורגתס 'ד בן יואב אלגביש חיפה
 אמסלם

חיה  רון פכטר בנימינה הנדיב
 רוזנפלד

 אין

פרדס חנה  מורשה ימימה עבדי זכרונות מבגדד 'ד בן הראל בן ציון חיפה
 כרכור

 אין נילי בר רון פכטר

 נאוה דלסוז דליה מלכה גבי אמסלם קרית שמואל בית חיה מלכי איזנבך שבת באניה  'ד מושקי ברוק חיפה

מזחלת של אהבת  'ג בת ברודרבקה  חיפה
 ישראל

 רחל ארביב חיה פרידמן גבי אמסלם חדרה ד"חב מושקא נתן



כמה טוב שבאתי  'ד בן מתן ברגד חיפה
 הביתה

פרדס חנה  נועם אשר מריאן
 כרכור

יעל  רון פכטר
 בורנשטיין

 רחל ארביב

 רחל ארביב ירד'סוזי ג מסלםגבי א חוף הכרמל ניר עציון ירד'סוזי ג הטיול הנפלא 'ו בת אוריה שלם חיפה

 אורלי מורדכי נינט מלכה עליזה לוי באר שבע ם"רמב חיה וייס המתת חסד 'ה בת עדן ניסנוב דרום

הילדה שלא  ד בת שי שטרית דרום
 ראתה כוכב

מיכאל  שדרות הרואה תמר אלמסי
 פיקאר

 אילנית חדד גילה חדד

אריה יהודה  דרום
 ליפשיץ

די הרב מענ חלוץ השמיטה ו בן
 אלישביץ

 מירב אפריאט מירי ריבקין עליזה לוי אופקים ד"חב

סלבי בן  שפיר שפיר דבורה גרוס השישייה   בת נגה גרוס דרום
 הרוש

 אין נעמה הנריק

סלבי בן  אשקלון מדעים חגית טל חברות בטלאים 2 -ו בת שיר מלכיאל דרום
 הרוש

 רבקה מלמד מירב גיהסי

שירה אור  דרום
 זמיר

חדשה  עולה ד בת
 הגיעה

לאה 
 איזמירלי

לאה  שמעון דהאן אילת ימין הרצוג
 איזמירלי

 אין

מיכאל  שדרות תורני חדש אתי צדיק קשורים לנצח ו בת אביה דוידי דרום
 פיקאר

רונית 
 יק'פונצ

 אילנית חדד

יהודית  ההזדמנות ו בן עומר בוסקילה דרום
 פרטוש

אפיקים 
 בנגב

אורלי  עליזה לוי באר שבע
 מורדכי

 רלי מורדכיאו

 שלומית קרקס   זאב אלדר דימונה נועם חיים   אל הצבי ה בת יסכה בן דוד דרום

התנינים שכבשו  ג בת טליה אביל דרום
 נגל'את הגו

אלמסי 
 איריס

אלמסי  עליזה לוי מעגלים מעגלים
 איריס

 אין



 

 

 

 

על מחלה אפשר  ו בת אלומה קאפח דרום
 להתגבר

רבקה 
 אלגבסי

ן סלבי ב תלמים הרב קוק
 הרוש

 חדוה חכם רינת כהן

יעקב  אל ארץ ישראל ה בן אליה מלר דרום
 לורברבאם

 -נועם בנים
 בני דקלים

סלבי בן  אמציה
 הרוש

שולמית 
 קנטרוביץ

איילת 
 זילברמן

 מירב אפריאט מלי עשוש עליזה לוי סעד דעת ן'קרן פרגו העיקר האמת ה   אביה לבקוביץ דרום


