
  

 מחוז צפון -"מרוץ הצבי" תשע"ז-שמות הזוכים בסיירות

 
 שם התלמיד/ה

 
 מגדר
 

 שם הסיפור שם המורה כיתה

 מפקח: שלום אדרי.  סיגל אטיאס. :תבי"ס "נתיב מאיר", מעלות. מנהל 

 רכזת שפה: עדינה צוריאל. מדריכה: נטע בן עמרם. 

 פריחת הניצן עדינה צוריאל 'ה בת אמונה עטיה 1

 אמא חולה זהורית טייבי 'ד בת יעל יצחקי 2

 צליאק אילת גבאי 'ו בת תמר דביר 3

 אחות קטנה יערה בילין 'ו בת אוריה נווה 4

 הילדה הכי חכמה בכיתה חנה ביטון 'ה בת נועה סבו 5

 . מפקח: יעקב שבות. רחל הוד בי"ס רמב"ם", קרית שמונה. מנהלת: 

 רחל עזרן.רכזת שפה: רות בן תקוה. מדריכה: 

 תלבושת אחידה מיכל חדד 'ד בת יעל אטיאס 6

 חרם שנמשך שבוע אך בלב נמשך אין סוף. מיכל חדד 'ד תב הלל בוכריסב 7

 מסע בזמן בעקבות שמי הדס כהן 'ה בת מוריה גולודיאץ 8

 הסוד הגדול והעלייה לארץ הדס כהן 'ה בת תהילה  הוד 9

 כי אין בעולם אהבה כמו של אימא אורה ירמיהו 'ו בת ליאל סיטבון 10

 החלום לישראל יצחק לוגסי 'ה בן יהונתן סוכה 11

 דניאל במצוקה יצחק לוגסי 'ה בן ליאון אוסטנין 12

 הסיפור שלי מורן דהן 'ו בת מעיין מנחם 13

 זיכרון מר מורן דהן 'ו בת רוני שושן 14

יעקב שבות. רכזת שפה: נאווה מזרחי. . מפקח: ת: עירית דובדבניבי"ס "הדסים", יקנעם. מנהל 
 מדריכה: דגנית לוי.

 משפחת דוגלין נהורה בוצין 'ד בת עדן אמיר 15

 מעגל החיים נהורה בוצין 'ד בת תהילה איבגי 16

 סיפור נס פורים נטלי פרץ 'ד בת ציון רנרט 17

 התכונות הטובות תהילה בטון 'ה בת עדן נבון 18



. מפקח: יעקב שבות. רכזת שפה: איילת פניני. אבנר קובי עפולה. מנהל:בי"ס "אוהל מאיר",  
 מדריכה: רוחלה אשחר.

 האוזניים שלי מירב כהן 'ו בת  טליה אלימלך 19

 בשביל מה יש חברים מירב כהן 'ו בת הלל כהן 20

 אבד לי אילנה שרעבי 'ד בת אביטל לנצר 21

, מיכל כהן :רכזת שפה, חנה זינו :מפקחת, מרב עטייהבי"ס "תחכמוני", טבריה. מנהלת:  
 דגנית לוי: מדריכה

 סוד החברות שגית לוי ו' בת  אגם בן דויד 22

 

 


