
 

 

 

 מחוז תל אביב -ז"תשע" מרוץ הצבי"-שמות הזוכים בסיירות

 

 

 

 שם התלמיד/ה
 מגדר
 בן/בת

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

נושא 
שנתי 

או 
 חופשי

 חופשיj !מים של שלום הדר מנחם מיכל רוזנברג אהוד קרוב נתניה "נעם צביה" פזיה זכות ה' בת נויה סלאב

 חופשי חברות אמיתית אילת כהן ברוכים רחל דרורית כהנא תל אביב "מודיעים" רחל ברוכים 'ו בת לינוי מזרחי

 חופשי היצור שבחדרי אילת כהן ברוכים רחל דרורית כהנא תל אביב מודיעים" רחל ברוכים 'ו בת אביה פרץ

 חופשי טעות גורלית אילת כהן ברוכים רחל דרורית כהנא תל אביב "מודיעים" רחל ברוכים ו בת פלגוש מרסו

 חופשי עולם מוזר אילת כהן ברוכים רחל דרורית כהנא תל אביב "מודיעים" רחל ברוכים ו בת עדי בן גיאת

 חופשי המסע סיגל אלגזי צופיה גיאת מירי שפירא בת ים "ציפורי" יהודית חנין ו בת אירוס אדרה

 חופשי התאונה סיגל אלגזי צופיה גיאת מירי שפירא בת ים "ציפורי" יהודית חנין ו בן שראל שרעבי



 חופשי שליחות בצרפת סיגל אלגזי צופיה גיאת מירי שפירא בת ים "ציפורי" יהודית חנין ו בת שקד ימיני

נעם  רחלי שריון ד בת הודיה אליהו

 מוהליבר
ממעשים רעים  חני חדד רחלי שריון דלילה בני ברק

 מפסידים וממעשים
 טובי מרוויחים

 

הילד שראה את  סיגל אלגזי  צופיה גיאת  מירי שפירא  בת ים  "ציפורי"  יהודית חנין  ד  בת אופיר מל

 העתיד 
 חופשי

נעם  רחלי שריון ד בת תהילה רוזנבלט

 מוהליבר
  העלייה חני חדד רחלי שריון דלילה בני ברק

 חופשי על דברים שבלב סיגל אלגזי צופיה גיאת מירי שפירא בת ים "ציפורי" יהודית חנין ד בת שירה שמעונוב

נעם  חנה ברנשטיין ה בת הדר קליימן
 מוהליבר

 חופשי הריסת חיים חני חדד רחלי שריון דלילה בני ברק

 חופשי הילדים והאנשים.                 עדי בנון

נעם  רותי כהן ו בת מיטל נתנזון
 מוהליבר

 חופשי חלום האגדה חני חדד רחלי שריון דלילה בני ברק

 חופשיח סיפור מתחת לאדמה סיגל אלגזי צופיה גיאת מירי שפירא בת ים "ציפורי" יהודית חנין ו בת דניאל סגל

"נעם  מיכל רוזנברג ד' בן מתן שפיגלמן
 צביה"

נושא  סכנה בכותל הדר מנחם מיכל רוזנברג אהוד קרוב נתניה

 שנתי



נעם " הדר מנחם ד' בת טליה כהן

 צביה"
 חופשי היער האפל הדר מנחם מיכל רוזנברג אהוד קרוב נתניה

"נעם  ניב לוי ה' בן ראובן רוזלו
 צביה"

 חופשי עלייתו של פרנק הדר מנחם מיכל רוזנברג אהוד קרוב נתניה

"נעם  אפרת סויסה ו' בת טליה ביטון
 צביה"

נושא  מסע בין החומות הדר מנחם מיכל רוזנברג אהוד קרוב נתניה

 שנתי

"נעם  יהודית אסיג ו' בן שלו מסיקה
 צביה"

 חופשי יוסף והחלומות הדר מנחם מיכל רוזנברג אהוד קרוב נתניה

 חופשי המושיע המסתורי חני חדד חופית הלוי דלילה פתח תקוה מורשה בנים דליה שלי ג בן אורי שנה

 חופשי מהפח למהפך סיגל אלגזי צופיה גיאת מירי שפירא בת ים ציפורי יהודית חנין ה בת מיה גולטקין

הכנסת האורחים של הרב  כוכי חימי רונית אבני אהוד קרוב נתניה ישורון מירב כהן טסלר ד בן הראל מזרחי

 גורן
נושא 

 שנתי

נושא  ירושלים של כולנו כוכי חימי רונית אבני אהוד קרוב נתניה ישורון חני קירשבויים ד בן ירין לוי

 שנתי

נושא  הרב שלמה גורן כוכי חימי רונית אבני אהוד קרוב נתניה ישורון סיגל ימין ה בת פוגלמירב 

 שנתי

 חופשי מיכאלה רוצה אח כוכי חימי רונית אבני אהוד קרוב נתניה ישורון מירב כהן טסלר ד בת ספיר שער

 חופשי קל וקשה לעזוב מקום כוכי חימי רונית אבני אהוד קרוב נתניה ישורון מירב כהן טסלר ד בן נועם שמיאן



 חופשי התחרות של רקסי כוכי חימי רונית אבני אהוד קרוב נתניה ישורון מירב כהן טסלר ד בן עידן לב

נושא  הרב גורן כוכי חימי רונית אבני אהוד קרוב נתניה ישורון רונית אבני ה בת רימון פוגל

 שנתי

 חופשי החבר של עידן כוכי חימי רונית אבני קרוב אהוד נתניה ישורון מירב כהן טסלר ה בת טליה צמח

 חופשי גולי כוכי חימי רונית אבני אהוד קרוב נתניה ישורון מירב כהן טסלר ד בת שירה גבאי

 חופשי חברי הכוכב כוכי חימי רונית אבני אהוד קרוב נתניה ישורון חני קירשבויים ד בת עדי בנון

 

 


