
יישוב 
המוסד

שם המוסדסמל מוסד

מקיף אבו גוש148080אבו גוש

אבו-סלים סלמאן אלשיך248559אבו סנאן

טכנולוגי אבו סנאן247361אבו סנאן

אבו קרינאת 
(יישוב)

תיכון אורט אבוקרינט648220

תיכון אורט אבו תלול660233אבו תלול

רמות זבולון729012אבטין

יפתח191031אבנת

מפתן אם אלפחם328062אום אל-פחם

עתיד אום אל פחם247320אום אל-פחם

חט"ב ב' - אלראזי347047אום אל-פחם

חט"ב עין ג'ראר347062אום אל-פחם

תיכון קטאין אלשומר342352אום אל-פחם

תיכון ח'דיג'ה348250אום אל-פחם

תיכון אסקנדר342337אום אל-פחם

מקיף אם אל פחם348037אום אל-פחם

מקיף חדש אום בטין648311אום בטין

אזורי עתיד אופקים641001אופקים

עמל אמירים אופקים770057אופקים

אורט חנוך לנער חב"ד731786אופקים

תיכון תהילות641191אופקים

שבילי אית"ם640102אופקים

אור חנה541656אור יהודה

ברנקו וייס אור יהודה508093אור יהודה

תיכון טכנולוגי האופק370262אור עקיבא

תיכון עתידים344440אור עקיבא

אולפנית אמי"ת או"ע342170אור עקיבא

שערי אור עקיבא758078אור עקיבא

איילת השחר744201אילת

תכון ברנקו וייס-אילת660175אילת

מקיף עירוני גולדווטר640052אילת

אולפנת תהילת ישראל670208אילת

מקיף ע"ש מנחם בגין644492אילת

יצחק רבין644690אילת

ישיבה תיכונית אילת610170אילת

תיכון אכסאל248112אכסאל

חט"ב אכסאל249151אכסאל

תיכון אורט אלסייד685586אל סייד

תיכון אל סייד640250אל סייד

מקיף אלוני יצחק360149אלוני יצחק

מקיף אעבלין247239אעבלין

מפתן חרמון630905אשדוד

מקיף א כללי640128אשדוד

מקיף דתי ע"ש רוגוזין640136אשדוד

מרכז נוער ע"ש משה קו630764אשדוד

אולפנה מדעים ואומניו640474אשדוד

רשימת 650 בתי הספר



אנקורי640807אשדוד

מקיף ה' כללי640672אשדוד

מקיף י'644823אשדוד

אורט ימי670331אשדוד

נאות שמחה640821אשדוד

ישיבת דובר שלום641225אשדוד

מרכז חנוך משיבי חיים670323אשדוד

קרית חינוך אשדוד644260אשדוד

מקיף ד'640482אשדוד

מקיף דתי עירוני ב'640078אשקלון

אורט אדיבי אשקלון660092אשקלון

מרכז נוער630095אשקלון

ישיבת אור מנחם641241אשקלון

אורט אפרידר רונסון670067אשקלון

תיכון בנות אור חיה641258אשקלון

אורט ע"ש ה. רונסון640060אשקלון

מקיף ה דרכא644450אשקלון

באקה אל-
גרביה

תיכון טומשין אלנג'אח348011

באקה אל-
גרביה

אבן סינא347112

באקה אל-
גרביה

מקיף אבן אלהייתם248195

באקה אל-
גרביה

אלאנדלוס348326

מח"ט עמל רעות648170באר שבע

ברנקו וייס באר שבע641118באר שבע

עירוני ג' מקיף640193באר שבע

מרכז נוער דתי630160באר שבע

גימנסיה באר שבע641142באר שבע

מקיף ע"ש יצחק רבין644526באר שבע

אולפנת אמי"ת640045באר שבע

מקיף דתי אמי"ת770552באר שבע

מקיף ע. דוד טוביהו644708באר שבע

ישיבת מרכז תורה אור641019באר שבע

אור מרגלית641084באר שבע

סמינר בית יעקב החדש640771באר שבע

טכני חיל האויר670810באר שבע

ישיבת אמי"ת644849באר שבע

נירים240820בוסתן הגליל

בועיינה-
נוג'ידאת

מקיף בועינה נג'ידאת249235

חט"ב בוקעתה249219בוקעאתא

ביר אל-
מכסור

מקיף ביר אל-מכסור247122

חט"ע ביר הדאג'648287ביר הדאג'

מקיף בית ג'ן חט"ב המ248179בית ג'ן

בת מלך641381בית הגדי

תיכון ישיבתי נרייה641316בית הגדי

מכללה טכ' ע"ש סיטרין370080בית צבי

תיכון גבעת ושינגטון440560בית רבן



מרכז חינוך אורט270470בית שאן

פסגות דתי ישראלי270157בית שאן

אורט אמירים240127בית שאן

על יסודי בנים יד משה560391בית שמש

בנות ויזניץ362582בית שמש

ישיבת מאורות238527בית שמש

אור יהושע נתיבות התו728741בית שמש

אהלים של תורה747469בית שמש

היכל משה519926בית שמש

סמינר לוית חן722074בית שמש

אור משה560250בית שמש

סמינר בית מלכה בית ש722512בית שמש

בית דוד739011בית שמש

ישיבת תפארת התורה747493בית שמש

נתיבות דעת721175בית שמש

ישיבת דברי מלך729038בית שמש

ואת עלית455477בית שמש

קרית חינוך140848בית שמש

אולפנת אהבת ישראל460667בית שמש

ישיבה דחסידי בעלזא ב728717בית שמש

אמי"ת שחר140202בית שמש

אמרי בינה142216בית שמש

אור תורה338756בית שמש

מורשת דליה חיי שרה184002בית שמש

איילת השחר756585בית שמש

ברנקו וייס אתגרי226670בית שמש

תיכון בית יעקב142034בית שמש

ברנקו וייס בית שמש160432בית שמש

קנין התורה346445בית שמש

סמינר ב.יעקב אור שרה560359בית שמש

דרך פיקודיך731901ביתר עילית

דעת ותבונה711564ביתר עילית

המדרשה החסידית144196ביתר עילית

אהבת משה362632ביתר עילית

שבילי דעת560565ביתר עילית

אורות התלמוד560680ביתר עילית

סמינר מורשת ירושלים722066ביתר עילית

בדרך אימותינו478784ביתר עילית

בית יעקב דרכי רחל560300ביתר עילית

בנות ובית יעקב338129ביתר עילית

תפארת יוחנן288126ביתר עילית

אליה476796ביתר עילית

אהבת תורה729004ביתר עילית

מעיינות בית רבקה372953ביתר עילית

תפארת משה747337ביתר עילית

ישיבת נעימות התורה729020ביתר עילית

לומדי אברהם499939ביתר עילית

ישיבה לצעירים באיאן360826ביתר עילית

מוסדות נחלת חיים בית795831ביתר עילית

תיכון נתיבות שלום740688ביתר עילית



סמינר כלל חסידי373183ביתר עילית

דורשי ציון747329ביתר עילית

בנות חנה755868ביתר עילית

נווה שרה הרצוג770222בני ברק

עירוני כללי540377בני ברק

עי"ס למדעים מועאוויה370494בסמ"ה

על יסודי אלחיה347096בסמ"ה

בסמת טבעון248674בסמת טבעון

מקיף בענה249110בענה

מכללת אלביאן248260בענה

אורט מלטון570713בת ים

בית וגן דרכא540369בת ים

אורט רמת יוסף571174בת ים

תיכון ז'קלין כהנוב542076בת ים

עירוני מקיף רמות540492בת ים

תיכון המר דרכא571158בת ים

טכנולוגי נעמ"ת278267ג'דיידה-מכר

מקיף גדידה248625ג'דיידה-מכר

חט"ע מכר-ג'דידה248757ג'דיידה-מכר

מקיף ג'וליס247833ג'ולס

מדעים ותיכון גלגוליה448050ג'לג'וליה

ע"ס טכנולוגי374199ג'סר א-זרקא

אלמנרה348201ג'סר א-זרקא

היל"ה רטורנו-חסות961011גבעת שמש

דאלית אל-
כרמל

עתיד דלית אל כרמל521427

דאלית אל-
כרמל

מקיף דאלית אל-כרמל347054

רב תחומי עמל דבוריה800128דבוריה

מכללה אזורית ע.הירדן270538דגניה א'

תיכון דיר אל-אסד248302דייר אל-אסד

מקיף דיר חנא247163דייר חנא

עמל אחוה דימונה614321דימונה

עמל תנופה דימונה519124דימונה

נחלת אפרים640854דימונה

עמל אפלמן דימונה640243דימונה

עמל זינמן דימונה644062דימונה

שלהבת הדרום640110דימונה

עמל ליהמן דימונה640086דימונה

חט"ב אלפורעה640607דריג'את

הודיות270223הודיות

מרכז חינוך לבנות340554זכרון יעקב

ישיבה לצעירים340547זכרון יעקב

רב תחומי עמל זרזיר248666זרזיר

מפתן בית חגי634113חגי

תיכון טכנולוגי נעמת370486חדרה

גימנסיה חדרה340653חדרה

דרכי הלל742759חדרה



מיטב מדעים ויהדות719724חדרה

מקיף אלחיאת648154חורה

אלסאלם648337חורה

מקיף ע"ש יצחק רבין648121חורה

מקיף אלנור644203חורה

עמל עהד חורה640276חורה

מקיף שש - שנתי249193חורפיש

מקיף שיזף אלמותנבי378075חיפה

עתיד עירוני ד370403חיפה

גימסיה כרמל אלנאג'אח340604חיפה

עירוני א'340174חיפה

אוהל יהושע340679חיפה

מקיף מופת בסמת344101חיפה

תיכון חיפה340612חיפה

אלכרמה462218חיפה

אפוסקופי מאר אליאס359323חיפה

יחל ישראל340570חיפה

בית יעקב תהילה344580חיפה

ישיבת יחל ישראל346031חיפה

מכללה טכנו' חיל-אויר770396חיפה

תיכון כרמל348193חיפה

ישיבת תומכי תמימים340802חיפה

ישיבת משכן יעקב344226חיפה

מעלות שמחה734061חצור הגלילית

מקיף אורט ע"ש אברט770776חצור הגלילית

בית יעקב באר מרים240531חצור הגלילית

קרית החינוך אמי"ת770784חצור הגלילית

תו"ם חרב לאת470211חרב לאת

מרכז נוער טבריה230821טבריה

ברנקו וייס טבריה240796טבריה

בת מלך711648טבריה

יד חרוצים270249טבריה

עטרת רחל373142טבריה

שש שנתי אורט טבריה244210טבריה

סוגה בשושנים748897טבריה

תורת חסד בגליל240788טבריה

עטרת מרדכי240614טבריה

עמל נופרים טבריה240267טבריה

בנות תפארת244608טבריה

ישיבת תורת מאיר244418טבריה

מקיף טומשין טובא249250טובא-זנגריה

תיכון טורעאן248138טורעאן

רב תחומי עמל טייבה478016טייבה

מפתן טירה420554טירה

על יסודי טכנולוגי448266טירה

מקיף דתי אריאל370254טירת כרמל

מקיף ע"ש שיפמן370122טירת כרמל



מפתן תמרה238048טמרה

ב"ס טכנולוגי נעמת278275טמרה

מח"ט ע"ש אבן רושד460253טמרה

תיכון אלכוארזמי248740טמרה

אלביאן טמרה248203טמרה

תיכון השאם אבו רומי248088טמרה

תיכון ינוח ג'ת247296יאנוח-ג'ת

בית מלכה360768יבנאל

ישיבת ברסלב אור מוהר749770יבנאל

מפתן ארזים430678יבנה

כפר הנוער איילת השחר719591יונתן

תיכון יפיע248328יפיע

תיכון מראח אלגוזלאן371112יפיע

הפטריארכט הלטינית460626יפיע

מקיף ע"ש ספיר770768ירוחם

בית ספר תיכון מדל אי508283ירושלים

על יסודי עולמאא אלגד719047ירושלים

אג'יאל אלקודס460550ירושלים

עי"ס אלחיה סילואן338301ירושלים

תיכון עיסויה בנים729871ירושלים

בית חנינא540658ירושלים

גיל אלמוסתקבל342394ירושלים

חט"ב עיסוואיה בנות193003ירושלים

ראס אלעמוד ע"ס לבנות440784ירושלים

אלמוסתקבל אלאהלייה267930ירושלים

ראס אל עמוד לבנים540567ירושלים

אלעזיזה460477ירושלים

מקיף בית חנינה148197ירושלים

נחלת ירושלים522235ירושלים

מקיף אלסלעה715623ירושלים

אלמתנבי641407ירושלים

בס תכון אבו טור בנות560177ירושלים

על יסודי רב נתיבי560722ירושלים

ראשדיה148163ירושלים

תיכון צור באהר לבנות460584ירושלים

דאוחת אלאבדאע747402ירושלים

בי"ס סוואחרה בנים714204ירושלים

בית חוה141929ירושלים

מקיף בית חנינה לבנות477901ירושלים

עבדאללה בן חוסין178053ירושלים

סמהר לבנות239871ירושלים

תיכון מקיף אלראזי440412ירושלים

אלראזי440693ירושלים

אל מוקבר תיכון לבנות178061ירושלים

אור מזל וברכה338160ירושלים

תיכון אקסלנס לבנות460022ירושלים

מאמוניה148148ירושלים

המרכז להכשרה362574ירושלים

על יסודי מאר מטרי343970ירושלים

מקיף אלטור בנים148247ירושלים



עי"ס אלחיה צור באהר185157ירושלים

אלזהרא אלנמודג'יה460311ירושלים

על יסודי רב נתיבי178079ירושלים

אלפורסאן אלחיה185140ירושלים

בנות ויזניץ141895ירושלים

מקצועי בית יעקב170035ירושלים

תיכון צור באהר198192ירושלים

בי"ס ע"י אלאספניול368084ירושלים

אורה ושמחה166538ירושלים

בית התלמוד שערי תורה728857ירושלים

חוות הנוער הציוני140095ירושלים

עמל עטרות מ.ירושלים199919ירושלים

מכון הברכה140608ירושלים

מבוא התלמוד166488ירושלים

סמינר חסידי ירושלים560581ירושלים

מרכז נוער טכ' אמי"ת170407ירושלים

ישיבת תורת אדם456939ירושלים

אליתים אלערבי378125ירושלים

אמירה בסמא178137ירושלים

בית מלכה140822ירושלים

נחלי התורה732081ירושלים

ישיבת בני יוסף144170ירושלים

שערי רחמים660332ירושלים

ישיבת בית אשר477091ירושלים

ישיבת ברכת אריה361477ירושלים

משכנותיך ישראך741280ירושלים

בית עולות170282ירושלים

יסודי אלחית כפר עקב178194ירושלים

אוהל ברכה162057ירושלים

ישיבת חסידי בעלז140673ירושלים

אולפנא ירושלים140525ירושלים

ישיבת חכמה ודעת722033ירושלים

תורת ישראל728873ירושלים

עולמות תכון חרד.בנות460436ירושלים

נוות ישראל141119ירושלים

זו אלנוריין718924ירושלים

עמל ירמיהו ירושלים442657ירושלים

ב"ס יסודי סווא רבינא560383ירושלים

עמל ליידי דייויס ים170175ירושלים

ישיבת פורת יוסף גאול197715ירושלים

מ.תורני דחסידי באבוב442764ירושלים

בי סמינר רמות שמסיאב141861ירושלים

מכון אהרון וישראל140632ירושלים

בית ספר תיכון אלפורק756775ירושלים

ישיבה דובר טוב729111ירושלים

ישיבת פאר מרדכי442863ירושלים

ישיבת פאר השלום167262ירושלים

רינסנס טכנולוגי729046ירושלים

לב אליהו360560ירושלים

תיכון בית צפאפא148056ירושלים



סמינר חסידי ברסלב359059ירושלים

עתידך ירושלים442723ירושלים

אמי"ת טכנולוגי דתי170456ירושלים

התיכון התורני142323ירושלים

תיכון גבעת גונן140871ירושלים

ישיבת תורת אמת140434ירושלים

ישיבת סקווירא519900ירושלים

עמל תלמים ירושלים440446ירושלים

עמל בנות ציון ים176487ירושלים

בית יעקב מרגלית160648ירושלים

ישיבת אוהל מועד140582ירושלים

שערי תורה160358ירושלים

ישמח משה182931ירושלים

ישיבת נזר התורה140996ירושלים

נשמת התורה749887ירושלים

ישיבת פאר התלמוד168393ירושלים

ישיבת שפע חיים צאנז460147ירושלים

אדרת אליהו142158ירושלים

תיכון שועפט148155ירושלים

ישיבת זהר התורה141630ירושלים

פרומיס סקול על יסודי460592ירושלים

ישיבת באר יהודה160366ירושלים

דאר אל חכמה412676ירושלים

משכן התורה160127ירושלים

מרכז ישיבות וכוללים160556ירושלים

ישיבת בנ"ע פסגת זאב144758ירושלים

דאר אל חכמה754721ירושלים

תיכון סנט טרקמנצ'ץ247411ירושלים

ברידג' אינטרנשיונל338434ירושלים

מ. חינוכי למצטיינות141333ירושלים

ישיבת משכן ציון141572ירושלים

עי"ס אלאימאן בנות238485ירושלים

תוספות יום-טוב141713ירושלים

בית ספר תיכון אלפורק755587ירושלים

ישיבת מעין התלמוד141796ירושלים

תיכון תורני עש אמתי160457ירושלים

מקיף דנמרק140269ירושלים

דרכי חיים747592ירושלים

עטרת חן716423ירושלים

קדמה ירושלים144592ירושלים

תפארת ברוך499814ירושלים

שובו ירושלים142372ירושלים

קדושת תורה366971ירושלים

סמינר לבנות ירים משה176909ירושלים

ישיבת תפארת ישראל140749ירושלים

ישיבת מגדל תורה141242ירושלים

ברכת ישראל מאיר366880ירושלים

ישיבת נר שמואל148130ירושלים

תורת חיים373167ירושלים

ישיבת מעלות התורה140947ירושלים



ארץ הצבי160598ירושלים

בית יעקב בית בינה226688ירושלים

ירים משה141762ירושלים

סמינר בית יעקב189076ירושלים

עתיד ירכא519363ירכא

מקיף אחווה ירכא800060ירכא

תיכון כאבול249094כאבול

ישיבה לצעירים תלציון736256כוכב יעקב

חקלאי כנות680066כנות

אורט אלמותנבי כסייפה610006כסיפה

רב תחומי כסייפה800037כסיפה

מקיף אל-פרוק648139כסיפה

מכללה איזורית כסרא ס733725כסרא-סמיע

עמל כסרא סמיע248336כסרא-סמיע

כעביה-
טבאש-

חג'אג'רה

עמל כעביה טבאש247346

תיכון יעדים לחינוך370023כפר ביאליק

בית יעקב אור רחל241026כפר גדעון

כפר הנוער 
הדתי

כפר הנוער הדתי380048

בן-יקיר480129כפר הרא"ה

ארץ יהודה470013כפר זוהרים

מקיף ע"ש יני248013כפר יאסיף

תיכון כפר כנא800094כפר כנא

מכללת גרנאטה לחינוך247312כפר כנא

תיכון אלמעאלי560482כפר כנא

תיכון כפר מנדא249037כפר מנדא

תיכון חדש713131כפר מנדא

מקיף כפר סילבר680033כפר סילבר

מח"ט תיכון טכנולוגי448290כפר קאסם

תיכון טכנולגי נעמת378042כפר קרע

עיס טכנולוגי כפר קרע347088כפר קרע

תיכון עש אחמד ע.יחיא378018כפר קרע

זיו אור519223כרמיאל

אדם חברה וטבע339408כרמיאל

רנה של תורה460162כרמיאל

ישיבת קרן אורה244236כרמיאל

מכללת אורט בראודה271015כרמיאל

אמי"ת תורני מדעי244103כרמיאל

כוכבי המדבר ברנקו וי724161להב

עתיד מ.חנוך טכנולוגי460576לוד

עתיד דאר אל חכמא448159לוד

תיכון טכנולוגי נעמת470641לוד

ממ"ד עמנואל482489לוד

תיכון להנדסה ולמדע417204לוד

סנט ג'ורג'448332לוד

אקרא ע"ש עאמר צאנע648261לקיה

רב תחומי לקיה648097לקיה

טכלולוגי נעמת אלכרום278234מג'ד אל-כרום



על יסודי טכנולוגי248831מג'ד אל-כרום

מקיף שאעור248583מג'ד אל-כרום

עיוני מג'דל שמס247858מג'דל שמס

מפתן מג'אר238055מגאר

מקיף ע"ש קאסם גאנם800136מגאר

מקיף ב'248104מגאר

מגדל אור240697מגדל העמק

אורט פסגות מגדל העמק729053מגדל העמק

מוסדות מגדל אור771030מגדל העמק

מקיף רוגוזין240192מגדל העמק

משכן התלמוד560490מודיעין עילית

סמינר בית חינוך284026מודיעין עילית

ישיבת אחינו לצעירים362244מודיעין עילית

חזון דוד724062מודיעין עילית

ישיבת קרלין סטולין460386מודיעין עילית

אור שערים460543מודיעין עילית

תיכון ויזניץ מודיעין746784מודיעין עילית

ישיבת אמרי חיים ויזנ234047מודיעין עילית

תיכון אורט מולדה648345מולדה

תורת אליהו346510מחסיה

ברנקו וייס מרום גליל244566מירון

ישיבת בנע מירון270280מירון

יב"ע בר יוחאי755066מירון

היל"ה מלכישוע-חסות961003מלכישוע

תיכון מסעדה247817מסעדה

ברנקו וייס אופק260497מעלה אדומים

תיכון מעלה עירון348318מעלה עירון

מקיף מושריפה348359מעלה עירון

מעלות-
תרשיחא

מקיף תרשיחא248062

מעלות-
תרשיחא

מקיף אורט מעלות240465

השלום ע"ש יצחק רבין640490מצפה רמון

מקוה ישראל דתי580027מקווה ישראל

תיכון אזורי רמת הנגב755181משאבי שדה

על יסודי משהד277020משהד

מקיף משהד247288משהד

אל-אמל372946משהד

מקיף אורט אחווה247866נאעורה

מח"ט עמל פסגות נהריה370569נהריה

אולפנה יחודית לבנות841247נוב

מקיף שרת240077נוף הגליל

יגאל אלון242073נוף הגליל

נוף הגליל744110נוף הגליל

טכנולוגי נעמ"ת נחף278176נחף

תיכון נחף248641נחף

מקיף אלרסאלה248443נחף



מקיף בוסתן אל מרג'248229ניין

ניצנה 
)קהילת 
חינוך(

ממדבר מתנה - ניצנה749630

ניצנה 
)קהילת 
חינוך(

נווה מדבר ניצנה718189

יהוידע524157ניר גלים

ימין אורד370155ניר עציון

הדסה נעורים470146נעורים

מפתן נצרת238014נצרת

מדעים וטכנולוגיה נצר278010נצרת

מרכז חינוך טכנ' נעמת278184נצרת

תיכון אורית248781נצרת

מקיף ע"ש ד"ר חאלד ס733121נצרת

מקיף "בית אלחכמה "338657נצרת

תיכון הגליל248021נצרת

בי"ס נזירות סליזיאן472332נצרת

דון בוסקו277012נצרת

המשיח האנגליקאני248724נצרת

טללי אורות746115נשר

מקיף דרכא644807נתיבות

תיכון חדש בנים644781נתיבות

מקיף דתי חדש לבנות644542נתיבות

תפארת יורם מיכאל641159נתיבות

שפתי רננות615351נתיבות

נחלת אפרים756353נתיבות

תיכון נווה חיה462929נתיבות

מרכז נוער ממלכתי431189נתניה

מרכז נוער ממ"ד431205נתניה

חט"ב תיכון ריגלר441212נתניה

תיכון תמר אריאל470187נתניה

שובו מיטב נתניה756619נתניה

גימנסיה נתניה442418נתניה

בית הספר אורט סאג'ור247213סאג'ור

תיכון אורית710756סח'נין

תיכון אלביאן סח'נין278283סח'נין

תיכון אלמל740365סח'נין

תיכון עש ג'מאל טרביה800052סח'נין

מקיף שש שנתי סלאמה244343סלמה

תיכון סלמאן חטיב249318ע'ג'ר

מקיף אל-בטוף248435עוזייר

רב תחומי עמל עילוט249300עילוט

טכנולוגי נעמת ע.מאהל278051עין מאהל

מקיף עין מאהל800078עין מאהל

ברנקו וייס עין נקובה442822עין נקובא

עכו מח"ט (מרכז חינוך499624עכו

מנו"ף771287עכו

מקיף ערבי278028עכו

מח"ט אורט מרום עכו585851עכו



קרית החינוך אורט עכו770859עכו

תיכון חרדי לבנות ב"י240580עכו

כ"ג יורדי הסירה270033עכו

תיכון בית יעקב440933עמנואל

אל אשראק384230עספיא

אורט רונסון עוספיה344234עספיא

ק. חינוך אורט עפולה270041עפולה

מקיף דתי יהודה240051עפולה

אולפנת צביה עפולה214007עפולה

ישיבה לצעירים עפולה758151עפולה

אורט אלון עפולה420042עפולה

כפר נוער ניר העמק280032עפולה

מקיף אלבוכארי247247עראבה

מקיף אבן ח'לדון248575עראבה

מקיף אלבטוף עראבה249284עראבה

אורט צור ערד729293ערד

תיכון מקיף אורט ערד640227ערד

תיכון ערערה למדע וטכ800102ערערה

מחט ערערה בנגב519090ערערה-בנגב

מקיף טומשין ערערה648071ערערה-בנגב

מקיף אלנור ערערה648147ערערה-בנגב

אג'יאל641050ערערה-בנגב

עתיד טכנולוגי פרדיס348334פוריידיס

מקיף פרדיס348227פוריידיס

מקיף גבעת פרדיס360800פוריידיס

פקיעין 
)בוקייעה(

מקיף שש שנתי פקיעין248419

אמי"ת פתח-תקוה480020פתח תקווה

מפתן צפת230284צפת

בית מנחם מענדל733956צפת

מגן אבות240770צפת

בית בנימין723437צפת

סמינר בית יעקב צפת240721צפת

אלקבץ213033צפת

כנפי יונה373357צפת

בית חנה270801צפת

בית לוי יצחק חב"ד240739צפת

עמל בגין צפת270025צפת

ישיבת תיכונית אמי"ת240234צפת

כפר הנוער קדמה670828קדמה

ישיבת פאר אהרון361667קוממיות

תיכון מח"ט קלנסואה440354קלנסווה

תיכון מדעים קלנסואה448233קלנסווה

תיכון אורט אלהואשלה648279קצר א-סר

אורט טכנולוגי קרית ג729285קרית גת

תיכון נתיבי רחל640409קרית גת

מקיף דתי גרוס640235קרית גת



מקיף ע"ש שלאון640656קרית גת

ק. ח. ע"ש זאב בוים640029קרית גת

קרית התורה קרית גת739029קרית גת

אולפנת קרית גת640383קרית גת

מקיף ע"ש אריה מאיר644732קרית גת

תיכון חדש ע"ש רבין644344קרית גת

רמת הדסה344085קרית טבעון

מקיף דתי ע"ש לוינסון340042קרית ים

מפתן קרית ים330266קרית ים

מקיף חדש ע"ש רבין344416קרית ים

קרית 
יערים)מוסד(

קרית יערים120238

עתיד קרית מוצקין384008קרית מוצקין

גמנסיה קריות פ.344572001קרית מוצקין

מקיף דתי670414קרית מלאכי

ביה"ס למלאכה חב"ד670562קרית מלאכי

גימנסיה דרכא670422קרית מלאכי

ברנקו וייס ק.שמונה240804קרית שמונה

דרכא דנציגר240010קרית שמונה

אולפנית דרכא442897קרית שמונה

תיכון חק' טכ' ראמה288019ראמה

מקיף ראמה248047ראמה

חקלאי נחלת יהודה480087ראשון לציון

מקיף ממ"ד440073ראשון לציון

מח"ט עמל רהט519314רהט

מקיף אלתקוא648329רהט

אלנג'אח648204רהט

מקיף "אבן רושד"640797רהט

מקיף א'לנור648113רהט

תיכון סלמאן אלהוזייל648030רהט

מקיף רהט648048רהט

דאר אלקלם648238רהט

תיכון טכנולוגי נעמת470849רחובות

עמל זיו רחובות519116רחובות

טכנולוגי עירוני ויצו470021רחובות

מקיף חדש540468ריינה

מקיף ריינה248427ריינה

אור חדש - בנות340711רכסים

ישיבה לצעירים מאור י519579רכסים

ממגד גבעות384180רכסים

ברנקו וייס גולן240655רמות

דרור טכנולוגי רמלה460642רמלה

מקיף ערבי448100רמלה

תיכון דתי איתן חדש441378רמלה

מח"ט עמל רמלה519108רמלה

אלהודא448324רמלה

ברנקו וייס רמלה441949רמלה

בית חינוך אמית רמלה431254רמלה

שבלי - אום 
אל-גנם

תיכון שיבלי247882



מקיף אלמג'ד ע"ש השיח477166שגב-שלום

מקיף אלסאלם648303שגב-שלום

מקיף שגב648063שגב-שלום

נוה עמיאל280016שדה יעקב

שירת ברכה615344שדרות

מקיף ע"ש גוטוירט640318שדרות

בי"ס מקיף השלום דנון247221שייח' דנון

אורט שלומי227694שלומי

מקיף ע"ש עפו פאעור248534שעב

מפתן שפרעם238022שפרעם

טכנולוגית שפרעם575001שפרעם

טכנולוגי נעמ"ת שפרעם278044שפרעם

מכללת אלרסאלה338772שפרעם

מקיף שכונת אבו שהאב442889שפרעם

עירוני מקיף שפרעם248070שפרעם

מקיף ג' א. נמר חוסין248344שפרעם

מקיף א'עש שיךס.כניפס247130שפרעם

ישיבת דרך אמונה560524תירוש

עירוני ו' מקיף540161תל אביב - יפו

מרכז חינוך יפו548032תל אביב - יפו

עירוני יב'548016תל אביב - יפו

מכללת אמי"ת תל-אביב540039תל אביב - יפו

תיכון טכנולוגי נעמת570705תל אביב - יפו

יאפא אלמוסתקבל ל"ג573105תל אביב - יפו

תיכון ראשית עירוני ח540187תל אביב - יפו

מפתן אלון530287תל אביב - יפו

מח"ט עמל מקס פיין611483תל אביב - יפו

עמל שבח מופת ת"א570051תל אביב - יפו

מרכז נוער ע"ש מצקין533208תל אביב - יפו

עירוני תורני ב' ג'540120תל אביב - יפו

נוה הדסה444034תל יצחק

עמל הדקלים תל שבע678011תל שבע

טומשין אלביאן תלשבע648089תל שבע

רב תחומי עמל תל שבע800144תל שבע

תראבין א-
צאנע)ישוב(

תיכון אורט תראבין660225


