
 

 

 מחוז מרכז -תשע"ז-"מרוץ הצבי" שמות הזוכים בסיירת

 

  
שם 

 התלמיד/ה

 
 מגדר
 

 שם הסיפור שם המורה כיתה

 צורן. "מנהלת: נילי יצחק. מפקח: הרב אלחדד. -בי"ס "אור תורה", קדימה 

 רכזת ומדריכת שפה: מאירה כהן.

 חברות עמידה תהילה יהב ו' בת אריאל בשירי 1

 יומן יקר תהילה יהב ה' בת נופך יפת 2

 "מה איתי?" תהילה יהב ה' בת הילה אלקלעי 3

 הניצחון תהילה יהב ו' בן נבון זיו 4

 בי"ס "תורני אחי"ה", אבני חפץ. מנהלת: אפרת יצחק. מפקח: אהרון אדלר.  

 רכזת שפה: יפה קצב. מדריכה: הודיה חולי.

 מעוז צורמתוך יומנו של  הודיה חולי ו' ןב צבי הר אבן 5

 איסוף קרשים לא רגיל הודיה חולי ו' בן נריה אביאל 6

 בת יחידה בשמת ציון ה' בת חן דרדיק 7

 הסיירת הסודית רחל אשר ד' בת ערגה בן דב 8

 הצילו נחטפתי רחל אשר ד' בת מיכל גלבר 9

 תקשיבי,  את אמיצה! ציפי קינד ו' בת יקרת רוזנפלד 10

 בי"ס "אריאל", רעננה. מנהלת: נועה ויצנר. מפקח: הרב אלחדד.  

 רכזת שפה: ורדה סימון. מדריכה: מלי חג'בי.

 הבריחה  מגיהינום שושנה שלמון 'ו בת שירה זרסקי 11

 הפיל הקטן שושנה שלמון 'ו בת יערה פרלסון 12

גורן האותיות העבריות מספרות על הרב  רותי קצמן 'ו בת שירה לדרמן 13
 זצ"ל

 אהבה יש שבאוויר תקוה גרמה 'ו בת הלל שץ 14

 חיי ג'יני תקוה גרמה 'ו בת עדן רחמים 15



 בי"ס "מורשת נריה", גבעת שמואל. מנהלת: איילה צדוק. מפקח: הרב גד ברטוב.  

 מיכל אורן. מדריכה: חגית חיים.-רכזת שפה: שני

 מכבי ת"א נגד הפועל ב"ש  אשר אסרף ד' בן גלעד גדנקן 16

 עולה מצרפת דינה טאפירו ד' בת רות זוין 17

 הרפתקת הפרחים דינה טאפירו ד' בת אביב ילון 18

 מיומנו של סביבון הודיה לרר ד' בת  מיכל בזק 19

 להציל את הים חדוי תורג'מן ד' בן נועם בנצקי 20

 My DROGOZ חדוי תורג'מן ד' בן אביב קלוגהפט 21

 בי"ס "יובלים", אורנית. מנהלת: מרים שטיינמץ. מפקח: הרב אלחדד.  

 רכזת שפה ומדריכה: ענת גזבר.

 אלנור גרגן אילנה רוטשטיין ו' בן אסיף כץ 22

 סוחר הנשמות שרון הלר ה' בן יותם שמיר 23

 ההתחלפות חמדת אילו ה' בת יובל  לב רן 24

 שלוםיומני היקר  ענת גזבר ו' בת אנפה כץ 25

בי"ס "שילת", פדואל. מנהל: אלייקים נויברגר. מפקח: אהרון אדלר. רכזת שפה: טובי גרובר.  
 מדריכה: ענת גזבר.

 תיזהרי מהמים! אתי תם ו' בת רוני נכטיילר 26

 טיפול נמרץ טובי גרובר ה' בת הדר גזבר 27

 גל דבורה שוורץ ו' בת אביטל עמר 28

 פחד במה בורשטיין הילה ד' בן יונתן וינוקור 29

 

 


