
רמת תגמולפיקוחמגזרישובשם מוסדסמל מוסדיחידת דווח

1ממלכתייהודי)מוסד(קרית יעריםקרית יערים120238חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיירושליםהגמנסיה העברית140079י"מחוז מנח

1ממלכתייהודיירושליםחוות הנוער הציוני140095חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיירושליםהתיכון הישראלי למדעי144097י"מחוז מנח

1ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןתיכון מכבים רעות144329מחוז ירושלים

1ממלכתייהודיירושליםקדמה ירושלים144592י"מחוז מנח

1ממלכתייהודיירושליםמקיף קשת160242י"מחוז מנח

1ממלכתי דתייהודיירושליםארץ הצבי160598י"מחוז מנח

1ממלכתייהודימעלה אדומיםאורט תעופה וחלל170803מחוז ירושלים

1ממלכתייהודישלומיאורט שלומי227694מחוז צפון

1ממלכתייהודינצרת עיליתאורט שרת נצרת עילית240077מחוז צפון

1ממלכתייהודימגדל העמקמקיף רוגוזין240192מחוז צפון

1ממלכתי דתייהודיקרית שמונהישיבת דרכא המתמיד240218מחוז צפון

1ממלכתייהודיקצריןמקיף נופי גולן240499חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיהרדוףמקיף ולדורף הרדוף240572מחוז צפון

1ממלכתייהודיטבריהברנקו וייס טבריה240796מחוז צפון

1ממלכתייהודינצרת עיליתיגאל אלון242073מחוז צפון

1ממלכתיערביעכוטרה סנטה247015מחוז צפון

1ממלכתיערבי)גוש חלב(ש 'גתיכון פה הזהב247098מחוז צפון

1ממלכתיערבינצרתתיכון הגליל248021מחוז צפון

1ממלכתיערביגרביה-באקה אלס למדע וטכנולוגיה"בי248195מחוז חיפה

1ממלכתיערביבענהמכללת אלביאן248260מחוז צפון

1ממלכתיערביריינהמקיף ריינה248427מחוז צפון

1ממלכתיערביכאבולתיכון כאבול249094מחוז צפון

1ממלכתיערביעילוטרב תחומי עמל עילוט249300מחוז צפון

1ממלכתידרוזיר'ג'עתיכון סלמאן חטיב249318מחוז צפון

1ממלכתייהודיגשר הזיומקיף סולם צור260331חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיעכוג יורדי הסירה"כ270033חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודיהודיותהודיות270223חינוך התישבותי

1ממלכתיערביעין מאהלמאהל.טכנולוגי נעמת ע278051מחוז צפון

1ממלכתייהודיעפולהכפר נוער ניר העמק280032חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיכדורימקיף חקלאי כדורי280065חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיחיפהמקיף ליאו בק340018מחוז חיפה

1ממלכתייהודיחיפההתיכון הריאלי העברי340216מחוז חיפה

1ממלכתי דתייהודיחיפהאולפנת צביה חיפה340737מחוז חיפה

1ממלכתייהודיחיפהמקיף מופת בסמת344101מחוז חיפה

1ממלכתייהודיאור עקיבאתיכון עתידים344440מחוז חיפה

1ממלכתייהודיירושליםתיכון יד ביד346494י"מחוז מנח

1ממלכתיערביחיפהס האיטלקי"ביה347039מחוז חיפה

1חרדייהודייבנאלבית מלכה360768מוכרים

1ממלכתיערבייפיעס מראח אלגוזלאן"בי371112מחוז צפון

 מדינת ישראל            
 משרד החינוך            

 המינהל הפדגוגי
 יסודי-חינוך על' אגף א

 

 הספר שעברו את תנאי הסף ונכללו בחישוב לבדיקת זכאות-רשימת בתי
 ט"ל תשע"שנה



1ממלכתייהודירחובותתיכון דה שליט440016מחוז מרכז

1ממלכתייהודירעננהש אוסטרובסקי"תיכון ע440024מחוז מרכז

1ממלכתייהודיראשון לציוןגמנסיה ראלית עש קררי440065מחוז מרכז

1ממלכתי דתייהודיראשון לציוןד"מקיף ממ440073מחוז מרכז

1ממלכתייהודימונוסון-יהוד.י.פ.מכון ש440305מחוז מרכז

1ממלכתייהודיפתח תקווהש גולדה מאיר"תיכון ע441139אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודילודעתיד למדעים לוד441196מחוז מרכז

1ממלכתייהודיהוד השרוןש אילן רמון"תיכון ע441410מחוז מרכז

1ממלכתי דתייהודיירושליםהרטמן בנות442855י"מחוז מנח

1ממלכתייהודירעננהווסט-מטרו'מור'תיכון444562מחוז מרכז

1חרדייהודימודיעין עיליתאור שערים460543מוכרים

1ממלכתיערבייפיעהפטריארכט הלטינית460626מחוז צפון

1ממלכתייהודיפתח תקווהש בן גוריון"עירוני ע490052אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודיאור יהודהברנקו וייס אור יהודה508093אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודייפו- תל אביב מקיף' עירוני ו540161אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודירמת גןש בליך"עירוני ע540211אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודייפו- תל אביב 'עירוני יא540518אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודישדרותש גוטוירט"מקיף ע640318מחוז דרום

1ממלכתייהודיאשקלון'מקיף עירוני ד644559מחוז דרום

1ממלכתיבדואילקיהש עאמר צאנע"אקרא ע648261מחוז דרום

1ממלכתייהודישובלמבואות הנגב660274חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודיאילתע ימין הרצוג"מקיף בנ670208מחוז דרום

1ממלכתייהודיבאר שבעטכני חיל האויר670810מחוז דרום

1ממלכתייהודיחיפהאויר-חיל' מכללה טכנו770396מחוז חיפה

1ממלכתייהודיחצור הגליליתש אברט"מקיף אורט ע770776מחוז צפון

1ממלכתי דתייהודיחצור הגליליתת"קרית החינוך אמי770784מחוז צפון

1ממלכתייהודיבאר שבעמקיף' עירוני ו770826מחוז דרום

1ממלכתייהודיעכוקרית חינוך770859מחוז צפון

1ממלכתייהודיירושליםהתיכון הניסויי771089י"מחוז מנח

1ממלכתייהודיעין גדימקיף עין גדי771105חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודינובאולפנה יחודית לבנות841247חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיירושליםתכון ליד האוניברסיטה140061י"מחוז מנח

2ממלכתייהודיירושליםש בויאר"תיכון ע140103לא חרדי-מוכרים

2ממלכתי דתייהודיבית אלישיבת מטה בנימין140939מחוז ירושלים

2ממלכתי דתייהודיאפרתהע אורות"ישיבת בנ142174מחוז ירושלים

2ממלכתי דתייהודיסוסיהע"ישיבת בני-סוסיא142265חינוך התישבותי

2ממלכתי דתייהודיירושליםשובו ירושלים142372י"מחוז מנח

2ממלכתי דתייהודיחשמונאיםע נר תמיד"ישיבת בנ144766מחוז ירושלים

2ממלכתייהודיירושליםרעות קהילה דתית160416י"מחוז מנח

2ממלכתייהודיירושליםמקיף סליגסברג170092י"מחוז מנח

2ממלכתייהודיבית שמשברנקו וייס אתגרי226670מחוז ירושלים

2ממלכתייהודיקרית שמונהמקיף דנציגר240010מחוז צפון

2ממלכתי דתייהודיעכות קנדי"מקיף דתי אמי240036מחוז צפון

2ממלכתי דתייהודיאלוני הבשןישיבת אלוני הבשן240622חינוך התישבותי

2ממלכתייהודינהריהעמל שחקים נהריה244152מחוז צפון

2ממלכתייהודיטבריהשש שנתי אורט טבריה244210מחוז צפון

2ממלכתייהודיכרמיאלאורט פסגות244285מחוז צפון

2ממלכתיבדואיסלמהמקיף שש שנתי סלאמה244343מחוז צפון

2ממלכתייהודיכרמיאלמקיף אורט כרמים244368מחוז צפון

2ממלכתייהודימירוןברנקו וייס מרום גליל244566מחוז צפון

2ממלכתיערבישפרעםכניפס.עש שיךס'מקיף א247130מחוז צפון

2ממלכתידרוזית'ג-יאנוחת'תיכון ינוח ג247296מחוז צפון

2ממלכתידרוזיסמיע-כסראעמל כסרא סמיע248336מחוז צפון



2ממלכתידרוזיחורפיששנתי- מקיף שש 249193מחוז צפון

2ממלכתייהודיגורנות הגלילמקיף גליל מערבי260489חינוך התישבותי

2ממלכתייהודייקנעם עיליתש יגאל אלון"מקיף ע270140מחוז צפון

2ממלכתי דתייהודיקרית יםש לוינסון"מקיף דתי ע340042מחוז חיפה

2ממלכתייהודינשרהתיכון המקיף נשר340091מחוז חיפה

2ממלכתייהודיקרית אתאש רוגוזין"מקיף ע340117מחוז חיפה

2ממלכתייהודיחיפהחיים. מקיף עירוני ק340133מחוז חיפה

2ממלכתי דתייהודיחיפהישיבה' עירוני ב340166מחוז חיפה

2ממלכתייהודיחיפה'עירוני א340174מחוז חיפה

2ממלכתייהודיחיפהעירוני חוגים340208מחוז חיפה

2ממלכתייהודיחיפה'עירוני ה340315מחוז חיפה

2ממלכתייהודיחדרהאליעזר-תכון חדרה בית344382מחוז חיפה

2ממלכתייהודיזכרון יעקבתיכון זכרון יעקב356212מחוז חיפה

2ממלכתייהודיעין שמרמקיף גוונים360123חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיאלוני יצחקמקיף אלוני יצחק360149חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיחדרהעמל למדעים ולאמנויות370072מחוז חיפה

2ממלכתייהודיקרית ביאליקקרית חנוך אורט370312מחוז חיפה

2ממלכתייהודיצור הדסהעל יסודי צור הדסה420018מחוז ירושלים

2ממלכתייהודיהוד השרוןתיכון הדרים441006מחוז מרכז

2ממלכתי דתייהודיכפר סבאד בנים המר"ב ממ"חט441667מחוז מרכז

2ממלכתי דתייהודייד בנימיןישיבת צביה קטיף442319חינוך התישבותי

2ממלכתיערביעין נקובאברנקו וייס עין נקובה442822מחוז ירושלים

2ממלכתייהודיגן יבנהש רבין"קרית חינוך ע444836מחוז מרכז

2ממלכתייהודיבית ברלמקיף אזורי עמי אסף460030חינוך התישבותי

2ממלכתייהודירחובותש מקס שיין"אורט ע470054מחוז מרכז

2ממלכתיערבינצרתס נזירות סליזיאן"בי472332מחוז צפון

2ממלכתייהודיפתח תקווהגן ונוף480038חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיראשון לציוןחקלאי נחלת יהודה480087חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיחולוןמקיף שש שנתי קוגל540310אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודיגבעתייםתיכון שמעון בן צבי540591אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודיחולוןש יצחק נבון"מקיף ע544528אביב-מחוז תל

2ממלכתי דתייהודיחולוןע חולון"חינוך בנ.ק544692אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודיבת יםאורט מלטון570713אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודיבת יםאורט רמת יוסף571174אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודיבאר שבעמקיף' עירוני א640037מחוז דרום

2ממלכתי דתייהודיכפר מימוןע בית יהודה"יב640151חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיבאר שבעמקיף' עירוני ג640193מחוז דרום

2ממלכתי דתייהודיקרית גתאולפנה לבנות640383מחוז דרום

2ממלכתייהודיאילתש מנחם בגין"מקיף ע644492מחוז דרום

2ממלכתייהודיבאר שבעש יצחק רבין"מקיף ע644526מחוז דרום

2ממלכתייהודיבאר שבעיצחק רגר644534מחוז דרום

2ממלכתייהודיאשדוד'מקיף חדש ט644583מחוז דרום

2ממלכתייהודיבאר שבעדוד טוביהו. מקיף ע644708מחוז דרום

2ממלכתייהודיקרית גתש אריה מאיר"מקיף ע644732מחוז דרום

2ממלכתייהודיבאר שבעש נוימן"מקיף עמל ע670042מחוז דרום

2ממלכתייהודיאשקלוןאורט אפרידר רונסון670067מחוז דרום

2ממלכתייהודיקרית מלאכי1מקיף כללי עמל 670422מחוז דרום

2ממלכתי דתייהודיירושליםבית חנה770495י"מחוז מנח

2ממלכתייהודיחולוןש מיטרני"אורט ע770750אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודיירושליםמכללת אורט770875י"מחוז מנח

3ממלכתי דתייהודיירושליםעירוני דתי רוטשילד140038י"מחוז מנח

3ממלכתייהודיירושלים'עירוני ג140046י"מחוז מנח

3ממלכתי דתייהודיירושליםתורני נסויי בנות פלך140236י"מחוז מנח



3ממלכתייהודיירושליםש זיו"מקיף ע140723י"מחוז מנח

3ממלכתייהודיירושליםמקיף גילה140731י"מחוז מנח

3ממלכתייהודיירושליםתיכון לאומנויות140806לא חרדי-מוכרים

3ממלכתייהודימעלה אדומיםוילנאי- דקל 140863מחוז ירושלים

3ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםאדומים.אולפנת צביה מ141176מחוז ירושלים

3ממלכתי דתייהודיירושליםאור תורה סטון לבנות141549י"מחוז מנח

3ממלכתי דתייהודיבית אלאולפנת רעיה144337מחוז ירושלים

3ממלכתייהודימבשרת ציוןתיכון הראל144501מחוז ירושלים

3ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןס"ש יצחק רבין עי"ע144675מחוז ירושלים

3ממלכתייהודיבית שמשברנקו וייס בית שמש160432מחוז ירושלים

3ממלכתייהודיעד-אליהדמוקרטי כנף214601מחוז צפון

3ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןתיכון יחד237354מחוז ירושלים

3ממלכתייהודיטבריהעמל נופרים טבריה240267מחוז צפון

3ממלכתיערבינצרתנזירות פרנציסקניות247031מחוז צפון

3ממלכתידרוזיירכאדרוזילמדעים ומנהיגות247387מחוז צפון

3ממלכתיערבישפרעםנמר חוסין. א' מקיף ג248344מחוז צפון

3ממלכתייהודיעין השופטתיכון אזורי מגידו260109חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיעברוןאופק260125חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיצפתעמל בגין צפת270025מחוז צפון

3ממלכתי דתייהודיצפתבית חנה270801מחוז צפון

3ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםת בנות"שש שנתי אמי338616מחוז ירושלים

3ממלכתייהודיחדרהתיכון חדרה340281מחוז חיפה

3ממלכתייהודיקרית יםש רבין"מקיף חדש ע344416מחוז חיפה

3ממלכתי דתייהודיקרית אתאמקיף שש שנתי344473מחוז חיפה

3ממלכתיערביגרביה-באקה אלס אלקאסמי"עי348342מחוז חיפה

3ממלכתייהודיכפר ורדיםניסויי על איזורי תפן349928מחוז צפון

3ממלכתייהודיעין שמרמקיף מבואות עירון360040חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיכפר ביאליקתיכון יעדים לחינוך370023מחוז חיפה

3חרדייהודיפתח תקווהאולפנת למרחב440503מוכרים

3ממלכתייהודיראשון לציוןגן נחום' עירוני ד440875מחוז מרכז

3ממלכתייהודינתניהש אלדד"מקיף ע441097אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיראשון לציוןרביבים' מקיף ז441147מחוז מרכז

3ממלכתייהודיתל מונדש רבין"בית חינוך ע441279מחוז מרכז

3ממלכתייהודישוהםתיכון שוהם441337מחוז מרכז

3ממלכתייהודירחובותשש שנתי צומח רחובות442293מחוז מרכז

3ממלכתייהודיאבן יהודהדמוקרטי בלב השרון442772מחוז מרכז

3ממלכתייהודיכפר סבאש חיים הרצוג"תיכון ע444117מחוז מרכז

3ממלכתייהודילודש מקסים לוי"דרכא ע444612מחוז מרכז

3ממלכתייהודימרכז אזורי שוהםנחשון למדעים טכנולוג444737מחוז מרכז

3ממלכתייהודיכפר יונהשש שנתי איש שלום444828מחוז מרכז

3חרדייהודיבית שמשפניני חן460246מוכרים

3ממלכתייהודיהוד השרוןש מוסינזון"מקיף ע470138חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיפתח תקווהת"פ' רב תחומי עמל ב470591אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודינתניהש גוטמן"מקיף אורט ע471011אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודינס ציונהש גולדה"תיכון ע499681מחוז מרכז

3ממלכתייהודיחולוןעירוני עש פנחס אילון540294אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיבת יםעירוני מקיף רמות540492אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיהרצליהמקיף היובל541169אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיחולוןמקיף אפרים קציר544353אביב-מחוז תל

3חרדייהודיבת יםנתיבות רבקה544478מוכרים

3חרדייהודיביתר עיליתשבילי דעת560565מוכרים

3ממלכתייהודירמת השרוןחקלאי הכפר הירוק580019חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיאילתמקיף עירוני גולדווטר640052מחוז דרום



3ממלכתי דתייהודיאופקיםמוסדות בני עקיבא640102מחוז דרום

3ממלכתייהודיאשדודמקיף א כללי640128מחוז דרום

3ממלכתייהודיערדתיכון מקיף אורט ערד640227מחוז דרום

3ממלכתייהודיקרית גתש שלאון"מקיף ע640656מחוז דרום

3ממלכתייהודיאשדודכללי' מקיף ה640672מחוז דרום

3חרדייהודיאשדודנאות שמחה640821מוכרים

3חרדייהודיבאר שבעאור מרגלית641084מוכרים

3ממלכתי דתייהודיירוחםמדרשת קמה641324מחוז דרום

3ממלכתייהודיאשקלוןמקיף ה דרכא644450מחוז דרום

3ממלכתייהודיאילתיצחק רבין644690מחוז דרום

3ממלכתייהודינתיבותהמקיף הממלכתי השש שנ644807מחוז דרום

3ממלכתייהודימגןנופי הבשור660324חינוך התישבותי

3ממלכתי דתייהודיקרית מלאכימקיף דתי670414מחוז דרום

3ממלכתייהודיאשל הנשיאאשל הנשיא680025חינוך התישבותי

3ממלכתייהודירחובותש קציר"תיכון ע770453מחוז מרכז

3ממלכתייהודירמת השרוןמקיף השרון עש רוטברג770842אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודיירושליםלאומנויות. אולפנא ת141390י"מחוז מנח

4ממלכתייהודיירושליםאנקורי141978י"מחוז מנח

4ממלכתי דתייהודימעלה לבונהאולפנת לבונה142166מחוז ירושלים

4ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעין'עירוני א144683מחוז ירושלים

4ממלכתי דתייהודיירושליםד לבנים פסגה"ס ממ"עי144758י"מחוז מנח

4ממלכתיערבינצרתנזירות המושיע247080מחוז צפון

4ממלכתידרוזין'בית גב המ"ן חט'מקיף בית ג248179מחוז צפון

4ממלכתיערבישפרעםאל אוסקופיה248690מחוז צפון

4ממלכתיערבימעיליאנוטרדאם248823מחוז צפון

4ממלכתייהודי)מאוחד(עין חרוד הרב תחומי עמק חרוד260091חינוך התישבותי

4ממלכתייהודינווה איתןגאון הירדן260133חינוך התישבותי

4ממלכתייהודימזרעתבור-מקיף עמקים260182חינוך התישבותי

4ממלכתייהודימעלה אדומיםברנקו וייס אופק260497מחוז ירושלים

4ממלכתייהודינהללמקיף חקלאי נהלל280057חינוך התישבותי

4ממלכתיערביראמהראמה' טכ' תיכון חק288019חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיקרית מוצקיןמקיף אורט340034מחוז חיפה

4ממלכתייהודיחיפה'עירוני ג340158מחוז חיפה

4ממלכתי דתייהודיחיפהישיבת בני עקיבא יבנה340232מחוז חיפה

4ממלכתייהודיחדרההדמוקרטי חדרה340596מחוז חיפה

4ממלכתייהודיקרית טבעוןרמת הדסה344085חינוך התישבותי

4ממלכתי דתייהודיחיפהבית חיה מושקא344150מחוז חיפה

4ממלכתיערביגרביה-באקה אלאבן סינא347112מחוז חיפה

4ממלכתיערביחיפהתיכון כרמל348193מחוז חיפה

4ממלכתי דתייהודיטירת כרמלמקיף דתי אריאל370254מחוז חיפה

4ממלכתייהודיחדרהתיכון טכנולוגי נעמת370486מחוז חיפה

4חרדייהודיביתר עיליתמעיינות בית רבקה372953מוכרים

4ממלכתיערביראמההפטריארכה הלטינית378117מחוז צפון

4ממלכתייהודימאיר שפיהמקיף שפיה380022חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיכפר גליםכפר גלים380055חינוך התישבותי

4ממלכתייהודינס ציונהציונה-גוריון נס-בן440248מחוז מרכז

4ממלכתייהודימונוסון-יהודמקיף יהוד440289מחוז מרכז

4ממלכתייהודיאריאלמקיף אריאל440925מחוז מרכז

4ממלכתייהודיראשון לציוןש יגאל אלון"מקיף ו ע440982מחוז מרכז

4ממלכתי דתייהודינתניהב תיכון ריגלר"חט441212אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיכפר סבאש יצחק רבין"תיכון ע441238מחוז מרכז

4ממלכתייהודיראשון לציון'מקיף עירוני ח441287מחוז מרכז

4ממלכתי דתייהודימבוא חורוןישיבת נהורא441592מחוז ירושלים



4ממלכתי דתייהודירעננהמדעי תורני כפר בתיה442376חינוך התישבותי

4ממלכתי דתייהודיבית שמשאולפנת אהבת ישראל460667מחוז ירושלים

4ממלכתי דתייהודיתרשיחא-מעלותישיבה תיכונית460691מחוז צפון

4ממלכתייהודיקרית טבעוןתיכון שקד462200מחוז חיפה

4ממלכתי דתייהודינתניהתיכון תמר אריאל470187אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודימדרשת רופיןקרית חינוך בן גוריון480046חינוך התישבותי

4ממלכתייהודינתניהעירוני משה שרת490037אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודירמת גןתיכון אהל שם540203אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיקרית אונותיכון עש יצחק בן צבי540286אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיבת יםחשמונאים' עירוני א540351אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודירמת השרוןש יגאל אלון"מקיף ע541045אביב-מחוז תל

4ממלכתיערבייפו- תל אביב תיכון טרה סנטה יפו547042אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודיאלון שבותאולפנת אוריה560508חינוך התישבותי

4ממלכתייהודייפו- תל אביב מקצועי הולץ570044אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודירמת גןש אבין"אורט ע570135אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודיבת יםתיכון המר דרכא571158אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיקרית גתמקיף רוגוזין640029מחוז דרום

4ממלכתייהודיאשקלוןרונסון. ש ה"אורט ע640060מחוז דרום

4ממלכתייהודימצפה רמוןש יצחק רבין"השלום ע640490מחוז דרום

4חרדייהודיבאר שבעסמינר בית יעקב החדש640771מוכרים

4ממלכתי דתייהודיירוחםתיכונית בלבב שלם' יש641233מחוז דרום

4ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ח644484מחוז דרום

4ממלכתייהודיעומרמקיף עומר644591מחוז דרום

4ממלכתי דתייהודיבאר שבעת"ישיבת אמי644849מחוז דרום

4ממלכתיבדואירהטמקיף אלתקוא648329מחוז דרום

4ממלכתייהודיספירמקיף שיטים660498חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיכפר סילברמקיף כפר סילבר680033חינוך התישבותי

4ממלכתי דתייהודיבאר שבעת"מקיף דתי אמי770552מחוז דרום

4ממלכתייהודיבת יםש שזר"עירוני ע770586אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודייטבתהמעלה שחרות770602חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיירוחםש ספיר"מקיף ע770768מחוז דרום

4ממלכתייהודיבתי ספר של מרחביםמקיף אזורי מרחבים770990חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיראשון לציוןעמית' מקיף ג771071מחוז מרכז

4ממלכתידרוזימגארש קאסם גאנם"מקיף ע800136מחוז צפון

4ממלכתייהודינווה ירקבית חינוך ירקון841254חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודיירושליםאולפנא תורנית חורב140012לא חרדי-מוכרים

5ממלכתי דתייהודיירושליםקרית נוער ירושלים140129י"מחוז מנח

5ממלכתי דתייהודיירושליםאולפנת צביה ירושלים140491י"מחוז מנח

5ממלכתייהודיירושליםעירוני פסגת זאב141309י"מחוז מנח

5ממלכתי דתייהודיעטרתכינור דוד142281מחוז ירושלים

5ממלכתי דתייהודיירושליםתורני נסויי הרטמן144220י"מחוז מנח

5ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםאדומים.ישיבת צביה מ144428מחוז ירושלים

5ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןל מרדכי גור"ש רא"ע144741מחוז ירושלים

5חרדייהודיירושליםאוהל ברכה162057מוכרים

5ממלכתי דתייהודינחםת נחשון"ישיבת אמי180034חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודינהריהישיבת אביר יעקב214098לא חרדי-מוכרים

5ממלכתייהודיבית שאןאורט אמירים240127מחוז צפון

5ממלכתייהודימעלה אפריםאזורי ירדן240440חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודיחספיןישיבה תיכונית חיספין240457חינוך התישבותי

5ממלכתייהודיתרשיחא-מעלותמקיף אורט מעלות240465מחוז צפון

5ממלכתיערבינצרתסנט גוזף אקליריקי247023מחוז צפון

5ממלכתיערביניין'מקיף בוסתן אל מרג248229מחוז צפון

5ממלכתי דתייהודישדה אליהומקיף שדה אליהו260059חינוך התישבותי



5ממלכתייהודי)קבוצה(כנרת מקיף בית ירח261065חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודיבית שאןמקיף דתי אורט270157מחוז צפון

5ממלכתייהודיסאסאמקיף אנה פרנק280115חינוך התישבותי

5ממלכתייהודיחיפהכל ישראל חברים340190מחוז חיפה

5ממלכתי דתייהודיאור עקיבאע"ת או"אולפנית אמי342170מחוז חיפה

5ממלכתיערביפחם-אום אלעתיד אלאהליה347070מחוז חיפה

5ממלכתי דתייהודיצפתת"אולפנא אמי353581מחוז צפון

5ממלכתייהודייגורמקיף כרמל זבולון360222חינוך התישבותי

5ממלכתייהודיחיפהאורט חנה סנש370403מחוז חיפה

5ממלכתייהודיכרכור-פרדס חנהחנה-חקלאי פרדס380030מחוז חיפה

5ממלכתייהודיראשון לציוןא"מקיף י420489מחוז מרכז

5ממלכתייהודיפתח תקווהתיכון ברנר440099אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודיפתח תקווהשש שנתי אחד העם440107אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודינתניהמקיף טשרניחובסקי440115אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודיאבן יהודהמקיף הדסים440180חינוך התישבותי

5ממלכתייהודיגדרהאזורי גדרה440198מחוז מרכז

5ממלכתי דתייהודיפתח תקווהישיבת כפר גנים440297אביב-מחוז תל

5ממלכתי דתייהודיגדרהן"אולפנא בהר440834חינוך התישבותי

5ממלכתייהודיראשון לציוןמקיף' עירוני ה440917מחוז מרכז

5ממלכתייהודיראשון לציוןאבני החושן' מקיף י441758מחוז מרכז

5ממלכתייהודירעננהמיתרים רעננה442251מחוז מרכז

5ממלכתייהודיתל יצחקנוה הדסה444034חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודיראשון לציוןישיבת בני עקיבא444646מחוז מרכז

5ממלכתייהודיראש העיןתיכון בגין444745מחוז מרכז

5ממלכתיערבילוד'ורג'סנט ג448332מחוז מרכז

5ממלכתייהודיעין החורששחר-מקיף מעין460063חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודייבנהנריה470377מחוז מרכז

5ממלכתייהודימכמורתס הימי מבואות ים"ביה470443חינוך התישבותי

5ממלכתייהודילודתיכון טכנולוגי נעמת470641מחוז מרכז

5ממלכתי דתייהודיפתח תקווהתקוה-ת פתח"אמי480020חינוך התישבותי

5ממלכתייהודייפו- תל אביב אליאנס' עירוני י540088אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודייפו- תל אביב 'עירוני ד540146אביב-מחוז תל

5ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב תיכון ראשית עירוני ח540187אביב-מחוז תל

5ממלכתי דתייהודיחולוןעירוני דתי יבנה540302אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודיהרצליהעירוני כללי הראשונים540328אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודיחולוןשרת. מקיף שש שנתי ק541110אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודיהרצליהה תיכון למדעים"על544395חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודיבת יםאולפנת צביה בת ים544668אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודירמת גןזומר560136אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודיחולוןמקיף אורט למדע וטכנו570168אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודימקווה ישראלמקוה ישראל כללי580035חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודיאילתישיבה תיכונית אילת610170חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודיבאר שבעת"אולפנת אמי640045מחוז דרום

5ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ד640482מחוז דרום

5חרדייהודיאופקיםמשגב האמהות641191מוכרים

5ממלכתייהודיאשקלון'מקיף עירוני א644294מחוז דרום

5ממלכתי דתייהודינתיבותמקיף דתי חדש לבנות644542מחוז דרום

5ממלכתייהודיניר עםמקיף שער הנגב660126חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודיזמרתמקיף דתי עזתה בנות680108חינוך התישבותי

5ממלכתייהודייפו- תל אביב 'עירוני יד770297אביב-מחוז תל

5ממלכתייהודימדרשת בן גוריוןתיכון לחינוך סביבתי770941מחוז דרום

5ממלכתייהודיבני דרורקרית חינוך דרור844076חינוך התישבותי

5ממלכתי דתייהודינטורתיכון תמר860353חינוך התישבותי



5ממלכתייהודי)קבוצה(כנרת 'בית ירח א860361חינוך התישבותי

6ממלכתי דתייהודיירושליםישיבת חורב140145לא חרדי-מוכרים

6ממלכתייהודיירושליםמקיף דנמרק140269י"מחוז מנח

6ממלכתי דתייהודיאפרתהישיבת נוה שמואל140764חינוך התישבותי

6ממלכתייהודיירושליםעירוני מסורתי140962י"מחוז מנח

6חרדייהודיירושליםנוות ישראל141119מוכרים

6ממלכתי דתייהודיירושליםשולמית.תורני לבנות ב141168י"מחוז מנח

6ממלכתי דתייהודיכוכב השחרישיבת אהבת חיים141291מחוז ירושלים

6ממלכתי דתייהודיבית אלישיבת בני צבי בית אל141739מחוז ירושלים

6ממלכתי דתייהודירעות-מכבים-מודיעיןע אורות"אולפנת בנ144717מחוז ירושלים

6ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםת איתן"אמי160549מחוז ירושלים

6ממלכתי דתייהודיעפולהמקיף דתי יהודה240051מחוז צפון

6ממלכתייהודיעצמון שגבמקיף משגב240481חינוך התישבותי

6ממלכתי דתייהודיכרמיאלת תורני מדעי"אמי244103מחוז צפון

6ממלכתיערביריינההפטריאכלי הלטיני247205מחוז צפון

6ממלכתיערביטמרהאלביאן טמרה248203מחוז צפון

6ממלכתידרוזי)בוקייעה(פקיעין מקיף שש שנתי פקיעין248419מחוז צפון

6ממלכתייהודיעמירמקיף עינות הירדן260067חינוך התישבותי

6ממלכתייהודיכפר בלוםמקיף עמק החולה260232חינוך התישבותי

6ממלכתייהודיכבריע"כברי חט260240חינוך התישבותי

6ממלכתייהודייפעתמקיף העמק המערבי260257חינוך התישבותי

6ממלכתייהודידפנהמקיף הר וגיא260307חינוך התישבותי

6ממלכתייהודינהריהמדעים ואמנויות270298מחוז צפון

6חרדייהודיירושליםאולפנת תהילה338095מוכרים

6ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעין'ס עירוני ד"עי344911מחוז ירושלים

6ממלכתיערביה"בסמעל יסודי אלחיה347096מחוז חיפה

6ממלכתיערבית'גס גת המשולש"ביה348185מחוז חיפה

6ממלכתי דתייהודיבית שמשאהבת ישראל353599מחוז ירושלים

6ממלכתייהודיחיפהתיכון ויצו לאמנויות370049מחוז חיפה

6ממלכתייהודיטירת כרמלש שיפמן"מקיף ע370122מחוז חיפה

6ממלכתי דתייהודיכרכור-פרדס חנהאזורי דתי לבנות370304מחוז חיפה

6ממלכתייהודיגבעת עדה-בנימינהאורט השומרון370395מחוז חיפה

6ממלכתי דתייהודירחובותד אמית הלל"חמ440040מחוז מרכז

6ממלכתייהודיכפר סבאתיכון כצנלסון440172מחוז מרכז

6חרדייהודיירושליםעמל תלמים ירושלים440446מוכרים

6ממלכתייהודירמלהגמנסיה עתידים לילנטל440545מחוז מרכז

6ממלכתייהודיכפר סבאש גלילי"תיכון ע441030מחוז מרכז

6ממלכתייהודיבית חשמונאיש הרצוג"אזורי ע441089חינוך התישבותי

6ממלכתי דתייהודילודאולפנת אליעד441584מחוז מרכז

6ממלכתי דתייהודיגבעת שמואלשמואל. ע ג"ישיבת בנ441634מחוז מרכז

6ממלכתייהודירעננהתיכון אביב441808מחוז מרכז

6ממלכתייהודינס ציונהאליעזר בן יהודה442061מחוז מרכז

6ממלכתי דתייהודירחובותת עמיחי"ישיבת אמי442368מחוז מרכז

6חרדייהודיפתח תקווהאולפנת דרכי נעם444703מוכרים

6ממלכתייהודימזכרת בתיהברנקו וייס מקיף רבין444935מחוז מרכז

6ממלכתייהודילודש זייל"אורט לוד ע470120מחוז מרכז

6ממלכתייהודינעוריםהדסה נעורים470146חינוך התישבותי

6ממלכתייהודייבנהחינוך עש גינסבורג.ק470963מחוז מרכז

6ממלכתייהודי)כפר נוער(בן שמן חקלאי בן שמן480145חינוך התישבותי

6ממלכתייהודיגבעתייםתיכון תלמה ילין540021אביב-מחוז תל

6ממלכתייהודייפו- תל אביב גמנסיה עברית הרצליה540062אביב-מחוז תל

6ממלכתייהודייפו- תל אביב 'עירוני ט540195אביב-מחוז תל

6ממלכתייהודיגבעתייםש קלעי"תיכון ע540344אביב-מחוז תל



6ממלכתי דתייהודיבת יםבית וגן דרכא540369אביב-מחוז תל

6ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב ישיבה תכונית בר אילן540484אביב-מחוז תל

6ממלכתייהודירמת גןתיכון חדש541268אביב-מחוז תל

6חרדייהודייפו- תל אביב שער שמעון541839מוכרים

6ממלכתי דתייהודיאור יהודהאור אבנר ישיבה מדעית541979אביב-מחוז תל

6ממלכתי דתייהודיהרצליהאולפנת צביה הרצליה544312אביב-מחוז תל

6ממלכתייהודיחולוןאלישיב. ש מ"עתידים ע544593אביב-מחוז תל

6ממלכתייהודייפו- תל אביב א"עמל ליידי דייויס ת570036אביב-מחוז תל

6ממלכתייהודייפו- תל אביב א"עמל שבח מופת ת570051אביב-מחוז תל

6ממלכתייהודייפו- תל אביב קהילתי אורט גאולה570085אביב-מחוז תל

6ממלכתייהודיהרצליההנדסאים הרצליה570358אביב-מחוז תל

6ממלכתי דתייהודיקרית גתמקיף דתי גרוס640235מחוז דרום

6ממלכתי דתייהודיאשקלוןישיבת צביה אשקלון641183מחוז דרום

6חרדייהודיבית הגדיבת מלך641381מוכרים

6ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ו644310מחוז דרום

6ממלכתייהודיקרית גתש רבין"תיכון חדש ע644344מחוז דרום

6ממלכתי דתייהודינתיבותתיכון חדש בנים644781מחוז דרום

6ממלכתייהודיכפר מנחםמקיף צפית660076חינוך התישבותי

6ממלכתייהודייד מרדכימקיף שקמה660084חינוך התישבותי

6ממלכתייהודיאופקים1מדעים ואמנויות עמל 770057מחוז דרום

6ממלכתייהודיגבעת ברנרמקיף אזורי ברנר770065חינוך התישבותי

7ממלכתייהודיירושליםרנה קסין דרכא140087י"מחוז מנח

7ממלכתי דתייהודיירושליםהימלפרב. ש פ"תורני ע140186י"מחוז מנח

7ממלכתי דתייהודיבית שמשת שחר"אמי140202מחוז ירושלים

7ממלכתי דתייהודיירושליםמדרשיית עמליה140277י"מחוז מנח

7ממלכתי דתייהודימתתיהוישיבת מערבא140954מחוז ירושלים

7ממלכתי דתייהודיכפר עציוןישיבת מקור חיים141028חינוך התישבותי

7ממלכתי דתייהודיבית שמשישיבה שעלי תורה144600מחוז ירושלים

7ממלכתי דתייהודיירושליםישיבת נעם144691י"מחוז מנח

7ממלכתייהודיס חקלאי"בי-עין כרםאזורי מקיף עין כרם180018חינוך התישבותי

7ממלכתי דתייהודיבית שמששעלי תורה193185מחוז ירושלים

7ממלכתי דתייהודיעפולהאולפנת צביה עפולה214007מחוז צפון

7ממלכתי דתייהודיכוכב יעקבאולפנת צביה כוכביעקב234021מחוז ירושלים

7ממלכתי דתייהודיבית שמשאולפנת נוגה238121מחוז ירושלים

7ממלכתי דתייהודינהריהאולפנת הראל240085מחוז צפון

7ממלכתי דתייהודיצפתת"ישיבת תיכונית אמי240234מחוז צפון

7ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןש נדב"דמוקרטי ע241067מחוז ירושלים

7ממלכתי דתייהודיטבריההישיבה אורט טבריה244384מחוז צפון

7ממלכתיערבינצרתתיכון בפטיסטי247049מחוז צפון

7ממלכתיבדואיעוזיירבטוף-מקיף אל248435מחוז צפון

7ממלכתייהודיקרית טבעוןמקיף אורט עש גרינברג340059מחוז חיפה

7ממלכתי דתייהודיכפר פינסע כפר פינס"אולפנת בנ340109חינוך התישבותי

7ממלכתי דתייהודיחדרהברנקו וייס תחכמוני340273מחוז חיפה

7ממלכתיערביפחם-אום אלתיכון קטאין אלשומר342352מחוז חיפה

7ממלכתיערביפחם-אום אלה'דיג'תיכון ח348250מחוז חיפה

7ממלכתי דתייהודיניר עציוןימין אורד370155חינוך התישבותי

7ממלכתיערביא'היג-כאוכב אבו אלמקיף כאוכב372243מחוז צפון

7ממלכתיערבימשהדאמל-אל372946מחוז צפון

7ממלכתיערביכפר קרעתיכון טכנולגי נעמת378042מחוז חיפה

7ממלכתיערביחיפהמקיף שיזף אלמותנבי378075מחוז חיפה

7ממלכתיערביכפר קרעתיכון עיוני עתיד384016מחוז חיפה

7חרדייהודיבאר יעקבתיכון דתי באר יעקב440206מוכרים

7ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןברנקו וייס מודיעין440594מחוז ירושלים



7ממלכתייהודיראשון לציון'מקיף ט441311מחוז מרכז

7ממלכתי דתייהודילודאור חנה441618מחוז מרכז

7ממלכתי דתייהודילודישיבת צביה לוד441824מחוז מרכז

7ממלכתייהודיכפר סבאש יעקב חזן"דמוקרטי ע441972מחוז מרכז

7ממלכתייהודיגדרהדרכא אילן ואסף רמון442236מחוז מרכז

7ממלכתי דתייהודיראשון לציוןאולפנא ראשון לציון442392מחוז מרכז

7ממלכתי דתייהודירעננהבית חינוך אמית רננים444679מחוז מרכז

7ממלכתייהודינתניהעירוני מקיף שי עגנון444950אביב-מחוז תל

7ממלכתי דתייהודיאפרתהתיכון תורני דרך אבות460097חינוך התישבותי

7ממלכתייהודינתניהח אורט יד ליבוביץ.ק470096אביב-מחוז תל

7ממלכתייהודיכפר סבאש שפירא"אורט ע470112מחוז מרכז

7ממלכתייהודיהוד השרוןתיכון טכנולוגי נעמת470526מחוז מרכז

7ממלכתייהודישפייםמקיף חוף השרון470625חינוך התישבותי

7ממלכתייהודיעיינותחקלאי עיינות480061חינוך התישבותי

7ממלכתייהודייפו- תל אביב ש רבין"תיכון חדש ע540070אביב-מחוז תל

7ממלכתייהודיבני ברקעירוני כללי540377אביב-מחוז תל

7ממלכתייהודירמת גןגמנסיה מודיעים540443אביב-מחוז תל

7ממלכתי דתייהודיבני ברקישיבה תיכונית540849אביב-מחוז תל

7ממלכתייהודיחולוןמקיף שש שנתי הרצוג540864אביב-מחוז תל

7ממלכתייהודייפו- תל אביב אורט יד סינגאלובסקי570077אביב-מחוז תל

7ממלכתייהודיהרצליההתיכון העירוני החדש570192אביב-מחוז תל

7ממלכתייהודיגבעתייםאורט טכניקום גבעתיים570200אביב-מחוז תל

7ממלכתייהודיאור יהודהיובלים570259אביב-מחוז תל

7ממלכתייהודיחולוןתיכון טכנולוגי נעמת570945אביב-מחוז תל

7ממלכתייהודיבת יםתיכון חדש דרכא571224אביב-מחוז תל

7ממלכתי דתייהודימקווה ישראלמקוה ישראל דתי580027חינוך התישבותי

7ממלכתי דתייהודימרכז שפיראישיבת אור עציון640185חינוך התישבותי

7ממלכתי דתייהודיבאר שבעע חן במדבר"אולפנת בנ640359מחוז דרום

7ממלכתי דתייהודיעתניאלישיבת עתניאל לצעירים640375מחוז דרום

7חרדייהודינוהאולפנת לכתך אחרי640391מוכרים

7ממלכתי דתייהודינתיבותישיבה תיכונית דרכא640425מחוז דרום

7ממלכתייהודיאשדודאנקורי640807מחוז דרום

7ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ז644377מחוז דרום

7ממלכתי דתייהודימצפה רמוןישיבה תיכונית644435מחוז דרום

7ממלכתייהודיבאר טוביהמקיף באר טוביה660134חינוך התישבותי

7ממלכתי דתייהודישדרותמקיף דתי670232מחוז דרום

7ממלכתייהודיכנותחקלאי כנות680066חינוך התישבותי

7ממלכתייהודימעגן מיכאלמקיף חוף הכרמל770073חינוך התישבותי

7ממלכתי דתייהודיירושליםע טל רמות"אולפנת בנ770727י"מחוז מנח

7ממלכתייהודיצרעהמקיף הר טוב841262חינוך התישבותי

8ממלכתייהודיירושליםאקדמיה למוסיקה140053י"מחוז מנח

8ממלכתי דתייהודיקרית ארבעאולפנא לבנות140665מחוז ירושלים

8ממלכתי דתייהודיבית שמשקרית חינוך140848מחוז ירושלים

8ממלכתייהודיירושליםתיכון גבעת גונן140871י"מחוז מנח

8ממלכתי דתייהודיאלון שבותנוה חנה140913חינוך התישבותי

8ממלכתייהודיירושליםגדיש'ש י"אורט רמות ע141010י"מחוז מנח

8ממלכתי דתייהודימצפה יריחוישיבת נתיבות יוסף141101מחוז ירושלים

8ממלכתי דתייהודיירושליםאור תורה סטון לבנים141499י"מחוז מנח

8ממלכתי דתייהודיקרית ארבעישיבה תיכונית144212מחוז ירושלים

8ממלכתי דתייהודירעות-מכבים-מודיעיןע לפיד"ישיבת בנ165852מחוז ירושלים

8ממלכתי דתייהודיירושליםאולפנת צביה יצירתית168419י"מחוז מנח

8ממלכתייהודיטבריהמרכז נוער טבריה230821מחוז צפון

8ממלכתי דתייהודיטבריהאולפנית לבנות240093מחוז צפון



8ממלכתי דתייהודישדה יעקבישיבת תקות יעקב240176חינוך התישבותי

8חרדייהודיטבריהבנות תפארת244608מוכרים

8חרדייהודימגדל העמקמגדל אור בנות שלהבת246983מוכרים

8ממלכתיערבישפרעםת שפרעם"טכנולוגי נעמ278044מחוז צפון

8ממלכתי דתייהודיבית שמשת דביר לבנים"אמי338418מחוז ירושלים

8ממלכתייהודיזכרון יעקבתיכון דמוקרטי קשת338426מחוז חיפה

8ממלכתי דתייהודיקרית אתאאולפנית שחם340125מחוז חיפה

8ממלכתי דתייהודיחיפהת עירוני ו"אולפת אמי340240מחוז חיפה

8ממלכתייהודיקרית ביאליקאנקורי קרית ביאליק340778מחוז חיפה

8ממלכתייהודיקרית מוצקין001.גמנסיה קריות פ344572מחוז חיפה

8ממלכתיערביחיפהאורתודוקסי ערבי347013מחוז חיפה

8ממלכתיערביחיפהנזירות נצרת347021מחוז חיפה

8ממלכתייהודינהריהט עמל פסגות נהריה"מח370569מחוז צפון

8ממלכתי דתייהודיאלקנהישיבת מערב שומרון420026מחוז מרכז

8ממלכתי דתייהודינתניהבר אילן' תורני ואולפ440149אביב-מחוז תל

8ממלכתי דתייהודיד"כפר חבבית רבקה440214מחוז מרכז

8ממלכתי דתייהודינתניהתיכון בית חנה440255אביב-מחוז תל

8ממלכתי דתייהודינתניהישיבת בני עקיבא440347אביב-מחוז תל

8ממלכתי דתייהודירעננהע רעננה"ישיבת בנ440370מחוז מרכז

8ממלכתי דתייהודיאשדודישיבת נוה הרצוג440487מחוז דרום

8ממלכתי דתייהודיראש העיןתיכון דתי עתיד440495מחוז מרכז

8חרדייהודיפתח תקווהבית יעקב מעיין החנוך440586מוכרים

8ממלכתי דתייהודיאלקנהאולפנא השומרון440883מחוז מרכז

8חרדייהודיעמנואלתיכון בית יעקב440933מוכרים

8ממלכתי דתייהודיכפר סבאתיכון הראל440941מחוז מרכז

8ממלכתי דתייהודירחובותאולפנת צביה רחובות441014מחוז מרכז

8ממלכתי דתייהודיפתח תקווהישיבה תיכונית למרחב441832אביב-מחוז תל

8ממלכתייהודיגן יבנהש נעמי שמר"תיכון ע442277מחוז מרכז

8ממלכתי דתייהודיקרית שמונהאולפנית דרכא442897מחוז צפון

8ממלכתייהודיראשון לציוןב מעיין"חט444257מחוז מרכז

8ממלכתי דתייהודירחובותד המר"ב ממ"חט444364מחוז מרכז

8ממלכתייהודיראשון לציוןאנקורי444687מחוז מרכז

8ממלכתי דתייהודימונוסון-יהודד יגאל אלון"מקיף ממ444943מחוז מרכז

8חרדייהודיפני חברישיבת שבי חברון צעיר455162מוכרים

8ממלכתי דתייהודיקבוצת יבנהקבוצת יבנה460113חינוך התישבותי

8ממלכתי דתייהודישעלביםאולפנת שעלבים460428חינוך התישבותי

8ממלכתיערבילודחנוך טכנולוגי.עתיד מ460576מחוז מרכז

8חרדייהודינתיבותתיכון נווה חיה462929מוכרים

8ממלכתייהודירמלהש יגאל אלון"עמל ע470047מחוז מרכז

8ממלכתייהודיפתח תקווהעמל א470070אביב-מחוז תל

8ממלכתי דתייהודיפתח תקווהע רעות"אולפנת בנ470088אביב-מחוז תל

8ממלכתיערביטייבהמכללה למדע וטכנלוגיה478016מחוז מרכז

8ממלכתייהודיקרית אונותיכון דמוקרטי קריית499699אביב-מחוז תל

8ממלכתייהודייפו- תל אביב 'עירוני א540112אביב-מחוז תל

8ממלכתי דתייהודירמת גןעירוני דתי בנות540252אביב-מחוז תל

8ממלכתי דתייהודיבת יםע אדרת"ישיבת ב540674אביב-מחוז תל

8ממלכתייהודייפו- תל אביב תיכון טכנולוגי נעמת570069אביב-מחוז תל

8ממלכתי דתייהודיבני ברקאורט דתי לבנות570176אביב-מחוז תל

8ממלכתייהודייפו- תל אביב תיכון טכנולוגי נעמת570705אביב-מחוז תל

8ממלכתי דתייהודירמת גןת גוש דן"אמי571109אביב-מחוז תל

8חרדייהודינתיבותשפתי רננות615351מוכרים

8ממלכתי דתייהודיאשדודש רוגוזין"מקיף דתי ע640136מחוז דרום

8ממלכתי דתייהודיניצןאולפנת נוה דקלים640649חינוך התישבותי



8חרדייהודינוהישיבה תיכונית נווה641365מוכרים

8ממלכתי דתייהודיאשדוד'מקיף י644823מחוז דרום

8ממלכתייהודיאשקלוןאומנויות644831מחוז דרום

8ממלכתייהודיאילתאילת-תכון ברנקו וייס660175מחוז דרום

8חרדייהודיאשדודמרכז חנוך משיבי חיים670323מוכרים

8ממלכתייהודיאשדודש רוגוזין"ע' מקיף ג770461מחוז דרום

9ממלכתי דתייהודיירושליםישיבת נתיב מאיר140137י"מחוז מנח

9ממלכתי דתייהודיירושליםישיבת ים לצעירים140160י"מחוז מנח

9ממלכתי דתייהודימבשרת ציוןישיבת תיכון קול מבשר140251חינוך התישבותי

9ממלכתי דתייהודיעופרהאולפנא עופרה140970מחוז ירושלים

9חרדייהודיירושליםבית עולות170282מוכרים

9ממלכתי דתייהודיירושליםש ספניאן"אורט דתי ע170514י"מחוז מנח

9ממלכתי דתייהודיאלעדאולפנה לבנות189001מחוז מרכז

9ממלכתייהודירמותברנקו וייס גולן240655חינוך התישבותי

9ממלכתייהודיקרית שמונהשמונה.ברנקו וייס ק240804מחוז צפון

9ממלכתייהודיבוסתן הגלילנירים240820מחוז צפון

9ממלכתי דתייהודינצרת עיליתד"בית רבקה חב240838מחוז צפון

9ממלכתי דתייהודיבית שאןע"ישיבה תיכונית ב244624מחוז צפון

9ממלכתיערבינין'סחבית ספר אלבשאאר248278מחוז צפון

9ממלכתיערבימכר-דיידה'גדידה'ג-ע מכר"חט248757מחוז צפון

9חרדייהודיטלמוןישיבת שער השמיים267724מוכרים

9ממלכתי דתייהודימירוןישיבת בנע מירון270280חינוך התישבותי

9ממלכתייהודיבית שאןמרכז חינוך אורט270470מחוז צפון

9ממלכתיערבימשהדעל יסודי משהד277020מחוז צפון

9חרדייהודיביתר עיליתבנות ובית יעקב338129מוכרים

9ממלכתי דתייהודיקרית מוצקיןע סגולה"אולפנת בנ340380מחוז חיפה

9ממלכתי דתייהודיחדרהברוך. ע מ"בנ' אולפ344200מחוז חיפה

9ממלכתי דתייהודיאור עקיבאנתיבות דרור344598מחוז חיפה

9ממלכתיערביגרביה-באקה אלמקיף קרית חינוך348011מחוז חיפה

9ממלכתיערביפחם-אום אלמקיף אם אל פחם348037מחוז חיפה

9ממלכתייהודיאור עקיבאתיכון טכנולוגי האופק370262מחוז חיפה

9ממלכתי דתייהודיכפר הנוער הדתיכפר הנוער הדתי380048חינוך התישבותי

9ממלכתי דתייהודיפתח תקווהאולפנית ישורון440081אביב-מחוז תל

9ממלכתי דתייהודינחליםע נחלים"ישיבת בנ440339מחוז מרכז

9ממלכתיערביקלנסווהמרכז חינוכי טכנולוגי440354מחוז מרכז

9ממלכתי דתייהודירחובותישיבת הדרום440362מחוז מרכז

9ממלכתי דתייהודיכפר סבאע אמנה"אולפנת בנ440388מחוז מרכז

9ממלכתי דתייהודיבית רבןתיכון גבעת ושינגטון440560חינוך התישבותי

9ממלכתי דתייהודיקדומיםת להבה"אולפנת אמי440909חינוך התישבותי

9ממלכתי דתייהודיראש העיןאולפנאת זבולון440990מחוז מרכז

9חרדייהודיפתח תקווהישיבת דרכי נעם441204מוכרים

9ממלכתי דתייהודירמלהתיכון דתי איתן חדש441378מחוז מרכז

9ממלכתי דתייהודיאיתמרישיבה לצעירים חיצים441857חינוך התישבותי

9חרדייהודינתניהבית רבקה441899מוכרים

9ממלכתייהודירמלהברנקו וייס רמלה441949מחוז מרכז

9ממלכתי דתייהודירבבהאולפנת צביה רבבה441980מחוז מרכז

9ממלכתי דתייהודיקרית עקרוןש רות קורמן"פלך ע442079מחוז מרכז

9חרדייהודיאלעדאור האמת442129מוכרים

9ממלכתי דתייהודיפתח תקווהתיכון במעלה אדר442301אביב-מחוז תל

9ממלכתי דתייהודיפתח תקווהת"ישיבה תיכונית אמי442426אביב-מחוז תל

9ממלכתי דתייהודיאלעדישיבה תיכונית ראשית442434מחוז מרכז

9ממלכתי דתייהודיגדרהנתיבי נועם דרכא444026מחוז מרכז

9ממלכתי דתייהודיכפר סבאקרית יעקב הרצוג444067מחוז מרכז



9ממלכתי דתייהודישוהםמקיף דתי אזורי444844מחוז מרכז

9ממלכתי דתייהודינתניהבר אילן בנים453605אביב-מחוז תל

9ממלכתייהודירחובותטכנולוגי עירוני ויצו470021מחוז מרכז

9ממלכתייהודיראשון לציוןתיכון טכנולוגי נעמת470542מחוז מרכז

9ממלכתייהודיבאר יעקבבוטינסקי'ש ז"מקיף ע480178חינוך התישבותי

9חרדייהודירעננהתיכון חורב רעננה484006מוכרים

9ממלכתי דתייהודימגדל העמקנחלת ישראל499806מחוז צפון

9ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב 'ג' עירוני תורני ב540120אביב-מחוז תל

9ממלכתייהודייפו- תל אביב קרית חינוך יפו540179אביב-מחוז תל

9ממלכתי דתייהודיבני ברקאולפנא עירונית אמונה540385אביב-מחוז תל

9ממלכתייהודייפו- תל אביב אנקורי540807אביב-מחוז תל

9ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב ע תל אביב"אולפנית בנ540898אביב-מחוז תל

9ממלכתייהודיחולוןתיכון טומשין חולון541532אביב-מחוז תל

9ממלכתייהודיבת יםקלין כהנוב'תיכון ז542076אביב-מחוז תל

9ממלכתי דתייהודיאשקלון'מקיף דתי עירוני ב640078מחוז דרום

9ממלכתי דתייהודיאשדודש הרב שאולי"אולפנא ע640581מחוז דרום

9ממלכתי דתייהודיקרית מלאכימקיף דתי חבד בית חנה640631מחוז דרום

9ממלכתייהודיבאר שבעברנקו וייס באר שבע641118מחוז דרום

9ממלכתי דתייהודידימונהאולפנת צביה דימונה644666מחוז דרום

9ממלכתייהודיאשדודאורט ימי670331חינוך התישבותי

9חרדייהודיטבריהבת מלך711648מוכרים

9ממלכתי דתייהודיבני ברקנווה שרה הרצוג770222אביב-מחוז תל

9ממלכתי דתייהודישעלביםישיבת שעלבים770305חינוך התישבותי

9ממלכתייהודיכפר סבאמרכז חינוך אורט770388מחוז מרכז

9ממלכתי דתייהודיבית הגדיעזתה-אולפנת צביה841213חינוך התישבותי

10ממלכתי דתייהודיירושליםישיבה תיכונית תורה141754י"מחוז מנח

10ממלכתי דתייהודיירושליםע פסגת זאב"אולפנת בנ160259י"מחוז מנח

10ממלכתי דתייהודיירושליםתיכון תורני עש אמתי160457י"מחוז מנח

10ממלכתי דתייהודיראש צוריםאולפנת אורות עציון160580מחוז ירושלים

10חרדייהודיבית שמשבית יעקב כה תאמר166769מוכרים

10ממלכתי דתייהודיירושליםתיכון דרור170043י"מחוז מנח

10ממלכתייהודיירושליםת"אמי' מרכז נוער טכ170407י"מחוז מנח

10ממלכתי דתייהודיירושליםת טכנולוגי דתי"אמי170456י"מחוז מנח

10חרדייהודיבית שמשמורשת דליה חיי שרה184002מוכרים

10ממלכתי דתייהודיטלמוןע נריה"אולפנת בנ186908מחוז ירושלים

10חרדייהודימודיעין עיליתתיכון עלי שור189092מוכרים

10ממלכתי דתייהודיאבנתיפתח191031מחוז ירושלים

10ממלכתי דתייהודירמת מגשימיםבני הגולן240630חינוך התישבותי

10ממלכתי דתייהודיהזורעיםישיבת הזורעים240812מחוז צפון

10חרדייהודיכפר גדעוןבית יעקב אור רחל241026רשת החינוך העצמאי

10ממלכתי דתייהודיתרשיחא-מעלותאולפנת צביה מעלות244111מחוז צפון

10ממלכתי דתייהודישדה יעקבנוה עמיאל280016חינוך התישבותי

10ממלכתייהודיחדרהתיכון גבעול338541מחוז חיפה

10ממלכתיערבינצרתמסאר338715מחוז צפון

10ממלכתיערבישפרעםמכללת אלרסאלה338772מחוז צפון

10ממלכתייהודיכרמיאלאדם חברה וטבע339408מחוז צפון

10ממלכתי דתייהודיחדרהע בית שמואל"ישיבת בנ340356מחוז חיפה

10חרדייהודיזכרון יעקבמרכז חינוך לבנות340554מוכרים

10ממלכתייהודיחיפה001תיכון פרוייקט 340612מחוז חיפה

10ממלכתייהודיחדרהגימנסיה חדרה340653מחוז חיפה

10ממלכתייהודיקרית אתאהתיכון החברתי370833מחוז חיפה

10ממלכתי דתייהודיזכרון יעקבתיכון ממד זכרון יעקב374249מחוז חיפה

10ממלכתייהודיקרית מוצקיןעתיד קרית מוצקין384008מחוז חיפה



10ממלכתי דתייהודייבנהלבנות ולהבנות-אולפנת410076מחוז מרכז

10ממלכתייהודינתניהמרכז נוער ממלכתי431189אביב-מחוז תל

10ממלכתי דתייהודינתניהד"מרכז נוער ממ431205אביב-מחוז תל

10ממלכתי דתייהודיצפריהאולפנא לבנות צפירה440479חינוך התישבותי

10ממלכתי דתייהודיקרני שומרוןישיבת השומרון440958חינוך התישבותי

10ממלכתיערבירמלהטרה סנטה441113מחוז מרכז

10ממלכתייהודירעננהאנקורי סניף רעננה441188מחוז מרכז

10ממלכתי דתייהודיאלון מורהאל ארצי441220מחוז מרכז

10חרדייהודיאלעדסמינר בית מרגלית442517מעיין החינוך התורני

10ממלכתי דתייהודיחפץ חייםאולפנת חפץ חיים460154חינוך התישבותי

10ממלכתי דתייהודיקדומיםבני חיל שומרון460410חינוך התישבותי

10ממלכתייהודיפתח תקווהתיכון טכנולוגי נעמת470534אביב-מחוז תל

10ממלכתייהודירחובותתיכון טכנולוגי נעמת470849מחוז מרכז

10ממלכתי דתייהודיהרצליהד לבנים"ממ520098אביב-מחוז תל

10ממלכתייהודייפו- תל אביב ש מצקין"מרכז נוער ע533208אביב-מחוז תל

10חרדייהודיבני ברקמוסדות חנוך אור חיים540393מוכרים

10ממלכתייהודירמת גןתיכון מקיף רמת גן540534אביב-מחוז תל

10חרדייהודיבני ברקישיבת קרלין סטולין541052מוכרים

10ממלכתי דתייהודיאור יהודהאור חנה541656אביב-מחוז תל

10חרדייהודיבני ברקסמינר עטרת רחל541680מוכרים

10ממלכתייהודירמת השרוןמרום541805אביב-מחוז תל

10ממלכתי דתייהודיבני ברקחינוך בית וינשטיין.מ541862אביב-מחוז תל

10חרדייהודיחולוןבית דוד541920רשת החינוך העצמאי

10ממלכתייהודייפו- תל אביב ס תיכון לאו"בי-מוזות542035אביב-מחוז תל

10ממלכתי דתייהודירמת גןישיבה תיכונית בנים544494אביב-מחוז תל

10ממלכתיערבייפו- תל אביב תיכון סנט מיכאל548040אביב-מחוז תל

10ממלכתי דתייהודיבית אלאולפנת צביה תאיר560516לא חרדי-מוכרים

10ממלכתייהודיהרצליהש טננבאום"מרכז נער ע571125אביב-מחוז תל

10ממלכתייהודיעכוט אורט מרום עכו"מח585851מחוז צפון

10ממלכתייהודיזיתןמרכז לחן603555מחוז מרכז

10חרדייהודישומריהישיבה לצעירים שומריה615369מוכרים

10ממלכתייהודיאשדודש משה קו"מרכז נוער ע630764מחוז דרום

10חרדייהודידימונהשלהבת הדרום640110מוכרים

10חרדייהודיבאר שבעתיכון בית חיה ורבקה640367מוכרים

10ממלכתי דתייהודיערדאולפנא בני עקיבא640508מחוז דרום

10ממלכתי דתייהודיאבן שמואלאולפנת אבן שמואל640532חינוך התישבותי

10ממלכתייהודיאופקיםאזורי עתיד אופקים641001מחוז דרום

10ממלכתייהודיבאר שבע001פרוייקט 641142מחוז דרום

10ממלכתי דתייהודידימונהישיבת צביה דימונה641332מחוז דרום

10ממלכתי דתייהודיאשקלוןאולפנת צביה אשקלון644443מחוז דרום

10חרדייהודיקרית מלאכימלאכי. ק-קרית חינוך644757מוכרים

10ממלכתייהודיקדמהכפר הנוער קדמה670828חינוך התישבותי

10ממלכתי דתייהודימגדל העמקמוסדות מגדל אור771030חינוך התישבותי

10ממלכתייהודיעכוף"מנו771287חינוך התישבותי


