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 הספר הזוכים בתגמול הדיפרנציאלי תשע"ו-רשימת בתי
 

אני מבקשת להוקיר ולהעריך את בתי הספר הזוכים, לברך את המנהלים ואת צוותיהם ולאחל 
 המשך הצלחה!

 
 בברכה,

 דסי בארי
 

 

סמל 
 ישוב שם מוסד מוסד

רמת 
 תגמול

 1 חיפה עירוני א' 340174

 1 חיפה עירוני ה' 340315

 1 חדרה 001פרוייקט  340653

 1 גדרה דרכא ע"ש מנחם בגין 440198

 1 רמלה גמנסיה עתידים לילנטל 440545

 1 עכו מקיף ערבי 278028

 1 נצרת מסאר 338715

 1 מעלה אדומים אולפנת צביה מ.אדומים 141176

 1 כוכב יעקב אולפנת צביה כוכביעקב 234021

 ברנקו וייס מודיעין 440594
-מכבים-מודיעין

 1 רעות

 1 קרית שמונה ישיבת דרכא המתמיד 240218

 1 נהריה הרב תחומי שחקים 244152

 1 סלמה מקיף שש שנתי סלאמה 244343

 1 עכו הטרה סנט 247015

 1 שפרעם מקיף א'עש שיךס.כניפס 247130

 1 סאג'ור בית הספר אורט סאג'ור 247213

 1 בית ג'ן מקיף בית ג'ן חט"ב המ 248179

 1 חורפיש שנתי -מקיף שש  249193

 1 ירושלים תכון ליד האוניברסיטה 140061

 1 ירושלים הגמנסיה העברית 140079

 1 ירושלים רנה קסין דרכא 140087

 1 אפרתה אורות יהודה 142174

 1 ראש צורים אולפנת אורות עציון 160580

 1 לוד ישיבת צביה לוד 441824

 1 כפר סבא דמוקרטי ע"ש יעקב חזן 441972

 1 רחובות ישיבת אמי"ת עמיחי 442368

 1 רמלה עמל ע"ש יגאל אלון 470047

 1 בותרחו תיכון טכנולוגי נעמת 470849

 1 פתח תקווה שש שנתי אחד העם 440107
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 1 אור יהודה מסכים 508093

 1 יפו -תל אביב  עירוני י' אליאנס 540088

 1 יפו -תל אביב  עירוני א' 540112

 1 יפו -תל אביב  ישיבה תכונית בר אילן 540484

 1 חולון מקיף ע"ש יצחק נבון 544528

 1 בת ים אולפנת צביה בת ים 544668

 1 בת ים תיכון חדש דרכא 571224

 1 ניר גלים ישיבת נוה הרצוג 440487

 1 באר שבע עירוני ג' מקיף 640193

 1 אשדוד מקיף ד' 640482

 1 אופקים אזורי עתיד אופקים 641001

 1 ירוחם מדרשת קמה 641324

 1 באר שבע יצחק רגר 644534

 1 אשדוד מקיף חדש ט' 644583

 1 אשדוד מקיף י' 644823

 1 רהט תיכון סלמאן אלהוזייל 648030

 1 אופקים 1מדעים ואמנויות עמל  770057

 1 ירוחם מקיף ע"ש ספיר 770768

 1 באר שבע עירוני ו' מקיף 770826

 1 אפרתה ישיבת נוה שמואל 140764

 1 אלון שבות נוה חנה 140913

 1 מעלה אפרים אזורי ירדן 240440

 1 שדה אליהו הומקיף שדה אלי 260059

 1 גורנות הגליל מקיף גליל מערבי 260489

 1 כנרת (קבוצה) מקיף בית ירח 261065

 1 כדורי מקיף חקלאי כדורי 280065

 1 קרית טבעון רמת הדסה 344085

 1 מאיר שפיה מקיף שפיה 380022

 1 קדומים בני חיל שומרון 460410

 1 רמת השרון חקלאי הכפר הירוק 580019

 1 מקווה ישראל מקוה ישראל דתי 580027

 1 אבן שמואל אולפנת אבן שמואל 640532

 1 ניר עם מקיף שער הנגב 660126

 1 באר טוביה מקיף באר טוביה 660134

 1 יטבתה מעלה שחרות 770602

 1 ירושלים אולפנת תהילה 338095

 1 ירושלים תורני נסויי בנות פלך 140236

 1 ירושלים אור תורה סטון לבנות 141549

 1 ירושלים הרטמן בנות 442855

 1 כפר גדעון בית יעקב אור רחל 241026

 2 בית שמש אמי"ת שחר 140202

 2 מבשרת ציון תיכון הראל 144501

 וני א'עיר 144683
-מכבים-מודיעין

 2 רעות

 אולפנת בנ"ע מודיעין 144717
-מכבים-מודיעין

 2 רעות
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 2 נצרת נזירות פרנציסקניות 247031

 2 ג'ש (גוש חלב) תיכון פה הזהב 247098

 2 נחף תיכון נחף 248641

 2 יקנעם עילית מקיף ע"ש יגאל אלון 270140

 2 בית שאן מקיף דתי אורט 270157

 2 נצרת ן בוסקודו 277012

 2 ראמה הפטריארכה הלטינית 378117

 2 חצור הגלילית מקיף אורט ע"ש אברט 770776

 2 זכרון יעקב תיכון דמוקרטי קשת 338426

 2 חיפה התיכון הריאלי העברי 340216

 2 חיפה אולפת אמי"ת עירוני ו 340240

 2 חדרה אליעזר-תכון חדרה בית 344382

 2 חיפה נזירות נצרת 347021

 2 גרביה-באקה אל ביה"ס גת המשולש 348185

 2 גרביה-באקה אל עי"ס אלקאסמי 348342

 2 טירת כרמל מקיף ע"ש שיפמן 370122

 2 רמלה מרכז נוער 431254

 2 רעננה תיכון ע"ש אוסטרובסקי 440024

 2 הוד השרון תיכון הדרים 441006

 2 ראשון לציון מקיף ז' רביבים 441147

 2 רעננה מיתרים רעננה 442251

 2 גן יבנה קרית חינוך ע"ש רבין 444836

 2 רחובות טכנולוגי עירוני ויצו 470021

 2 לוד תיכון טכנולוגי נעמת 470641

 2 פתח תקווה אולפנית ישורון 440081

 2 פתח תקווה ישיבה תיכונית אמי"ת 442426

 2 נתניה ק.ח אורט יד ליבוביץ 470096

 2 בת ים וגן דרכאבית  540369

 2 יפו -תל אביב  אולפנא בני עקיבא 540898

 2 יפו -תל אביב  מקצועי הולץ 570044

570051 
תיכון מכללה שבח 

 2 יפו -תל אביב  מופת

 2 חולון מקיף אורט למדע וטכנו 570168

 2 גבעתיים אורט טכניקום גבעתיים 570200

 2 באר שבע מקיף ע"ש יצחק רבין 644526

 2 דימונה אולפנת צביה דימונה 644666

 2 באר שבע מקיף עמל ע"ש נוימן 670042

 2 קרית מלאכי גימנסיה דרכא 670422

 2 אשדוד מקיף ג' ע"ש רוגוזין 770461

 2 יגור מקיף כרמל זבולון 360222

 2 עין החורש שחר-מקיף מעין 460063

 2 קבוצת יבנה קבוצת יבנה 460113

 2 שעלבים יםאולפנת שעלב 460428

 2 מדרשת רופין קרית חינוך בן גוריון 480046

 2 עיינות חקלאי עיינות 480061

 2 ראשון לציון חקלאי נחלת יהודה 480087
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 2 מקווה ישראל מקוה ישראל כללי 580035

 2 מגן נופי הבשור 660324

 2 ספיר מקיף שיטים 660498

 2 מעגן מיכאל מקיף חוף הכרמל 770073

 2 עין גדי מקיף עין גדי 771105

 2 בני דרור קרית חינוך דרור 844076

 2 ירושלים חינוך ברמה לבנות 174391

 2 כרמיאל נוה חוה 240598

 2 רכסים בנות -אור חדש  340711

 2 פתח תקווה ישיבת דרכי נעם 441204

 2 בת ים נתיבות רבקה 544478

 2 ירושלים עירוני דתי רוטשילד 140038

 2 ירושלים מדרשיית עמליה 140277

 2 ירושלים אורט רמות ע"ש י'גדיש 141010

 2 ירושלים שובו ירושלים 142372

 2 ירושלים עי"ס ממ"ד לבנים פסגה 144758

160259 
אולפנת בנ"ע פסגת 

 2 ירושלים זאב

 2 ירושלים מקיף סליגסברג 170092

 2 ירושלים מכללת אורט 770875

 2 ירושלים חורב אולפנא תורנית 140012

 3 בית אל ישיבת מטה בנימין 140939

 ישיבת בני עקיבא 165852
-מכבים-מודיעין

 3 רעות

 3 נצרת עילית אורט שרת נצרת עילית 240077

 3 תרשיחא-מעלות מקיף אורט מעלות 240465

 3 הרדוף מקיף ולדורף הרדוף 240572

 3 נצרת עילית יגאל אלון 242073

 3 כרמיאל רני מדעיאמי"ת תו 244103

 3 נצרת נזירות סנט גוזף 247056

 3 עיילבון גמנסיה הגליל הנוצרית 247072

 3 ירכא מדעים ומנהיגות דרכא 247387

 תיכון שיבלי 247882
-אום אל -שבלי 

 3 גנם

 3 טורעאן תיכון טורעאן 248138

 3 נחף מקיף אלרסאלה 248443

 3 שעב מקיף ע"ש עפו פאעור 248534

 3 בענה מקיף בענה 249110

 3 משהד על יסודי משהד 277020

 3 נצרת מרכז חינוך טכנ' נעמת 278184

 3 סח'נין תיכון אלביאן סח'נין 278283

 3 חיפה מקיף ליאו בק 340018

 3 נשר התיכון המקיף נשר 340091

 3 חיפה אולפנת צביה חיפה 340737

 3 חדרה אולפ' בנ"ע מ. ברוך 344200

 3 חיפה ביה"ס רעות לאומנויות 370049
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 3 כפר קרע תיכון עיוני עתיד 384016

 3 ראשון לציון מקיף י"א 420489

440065 
גמנסיה ראלית עש 

 3 ראשון לציון קררי

 3 ראשון לציון עירוני ד' גן נחום 440875

 3 לוד עתיד למדעים לוד 441196

 3 שוהם תיכון שוהם 441337

 3 קרית עקרון רמןפלך ע"ש רות קו 442079

 3 רחובות אורט ע"ש מקס שיין 470054

 3 רחובות תיכון ע"ש קציר 770453

 3 פתח תקווה תיכון ברנר 440099

 3 פתח תקווה עמל טכנאים והנדסאים 470591

 3 גבעתיים תיכון תלמה ילין 540021

 3 יפו -תל אביב  גמנסיה עברית הרצליה 540062

 3 יפו -יב תל אב עירוני ה' 540153

 3 יפו -תל אביב  עירוני ט' 540195

 3 רמת גן תיכון אהל שם 540203

 3 קרית אונו תיכון עש יצחק בן צבי 540286

 3 בת ים עירוני א' חשמונאים 540351

 3 בת ים עירוני מקיף רמות 540492

 3 יפו -תל אביב  אורט יד סינגאלובסקי 570077

 3 בעבאר ש עירוני א' מקיף 640037

 3 שדרות מקיף ע"ש גוטוירט 640318

 3 באר שבע אולפנת בנ"ע חן במדבר 640359

 3 אשדוד מקיף ו' 644310

 3 אילת יצחק רבין 644690

 3 באר שבע מקיף ע. דוד טוביהו 644708

 3 רהט מקיף רהט 648048

 3 באר שבע מקיף דתי אמי"ת 770552

 אזורי מקיף עין כרם 180018
"ס בי-עין כרם
 3 חקלאי

 3 עצמון שגב מקיף משגב 240481

 3 יפעת מקיף העמק המערבי 260257

 3 גשר הזיו מקיף סולם צור 260331

 3 עפולה כפר נוער ניר העמק 280032

 3 כפר פינס אולפנת בנ"ע כפר פינס 340109

 3 אלוני יצחק מקיף אלוני יצחק 360149

 3 ניר עציון ימין אורד 370155

 3 בית ברל קיף אזורי עמי אסףמ 460030

 3 מכמורת רמות ים 470443

 3 יד מרדכי מקיף שקמה 660084

 3 ביתר עילית בנות ובית יעקב 338129

 3 רחובות תיכון בית יעקב 440313

 3 נתניה בית מרגלית 442186

 3 אשקלון תיכון בנות אור חיה 641258

 3 ירושלים מקיף קשת 160242
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 3 ירושלים ומנויותתיכון לא 140806

 3 נהריה ישיבת אביר יעקב 214098

 4 מעלה אדומים וילנאי -דקל  140863

 4 מעלה אדומים אורט תעופה וחלל 170803

 4 טלמון אולפנא נריה 186908

 4 כרמיאל אורט פסגות 244285

 4 כפר יאסיף מקיף ע"ש יני 248013

 4 נהריה מדעים ואמנויות 270298

 4 כפר ורדים י על איזורי תפןניסוי 349928

370569 
מח"ט עמל פסגות 

 4 נהריה נהריה

 4 חצור הגלילית קרית החינוך אמי"ת 770784

 4 עכו קרית חינוך 770859

 4 חיפה מקיף עירוני ק. חיים 340133

 4 חיפה עירוני ג' 340158

 4 חיפה עירוני ב' ישיבה 340166

 4 חיפה עירוני חוגים 340208

 4 חדרה מקיף למדע ולאמנויות 370072

 4 חיפה אויר-מכללה טכנו' חיל 770396

 4 רחובות תיכון דה שליט 440016

 4 נס ציונה ציונה-גוריון נס-בן 440248

 4 ראשון לציון עירוני ה' מקיף 440917

 4 כפר סבא תיכון הראל 440941

 4 ראשון לציון מקיף עירוני ח' 441287

 4 ון לציוןראש מקיף ט' 441311

 4 ראשון לציון מקיף י' אבני החושן 441758

 4 נס ציונה אליעזר בן יהודה 442061

 4 מזכרת בתיה ברנקו וייס מקיף רבין 444935

 4 נתניה מקיף ע"ש אלדד 441097

 4 נתניה מקיף אורט ע"ש גוטמן 471011

 4 פתח תקווה עירוני ע"ש בן גוריון 490052

 4 יפו -אביב  תל עירוני ד' 540146

 4 יפו -תל אביב  עירוני ו' מקיף 540161

 4 בני ברק ישיבה תיכונית 540849

541110 
מקיף שש שנתי ק. 

 4 חולון שרת

 4 הרצליה מקיף היובל 541169

 4 הרצליה אולפנת צביה הרצליה 544312

 4 חולון עתידים ע"ש מ. אלישיב 544593

 4 יפו -תל אביב  עירוני יד' 770297

770842 
מקיף השרון עש 

 4 רמת השרון רוטברג

 4 אשדוד מרכז נוער ע"ש משה קו 630764

 4 באר שבע אולפנת אמי"ת 640045

 4 אילת מקיף עירוני גולדווטר 640052

 4 באר שבע ישיבת בני עקיבא 640177
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640631 
מקיף דתי חבד בית 

 4 קרית מלאכי חנה

 4 אשדוד מקיף ה' כללי 640672

 4 באר שבע 001פרוייקט  641142

 4 אשקלון מקיף עירוני א' 644294

 4 אשדוד מקיף ז' 644377

 4 אשדוד מקיף ח' 644484

 4 אשקלון מקיף עירוני ד' 644559

 4 שדרות מקיף דתי 670232

 4 באר שבע טכני חיל האויר 670810

 4 עכו כ"ג יורדי הסירה 270033

 4 נהלל מקיף חקלאי נהלל 280057

 4 בית חשמונאי אזורי ע"ש הרצוג 441089

 4 הרצליה עתיד רזיאל 544395

 4 שובל מבואות הנגב 660274

 4 אשדוד אורט ימי 670331

 4 כפר סילבר מקיף כפר סילבר 680033

 4 גבעת ברנר מקיף אזורי ברנר 770065

 4 נווה ירק בית חינוך ירקון 841254

 4 בית שמש תיכון בית יעקב 142034

 4 ירושלים בית יעקב מרגלית 160648

 4 יפו -תל אביב  שער שמעון 541839

 4 אור יהודה תיכון בית יעקב 542027

 4 ירושלים עירוני ג' 140046

 4 ירושלים תורני ע"ש פ. הימלפרב 140186

 4 ירושלים אולפנת צביה ירושלים 140491

 4 ירושלים התיכון הישראלי למדעי 144097

 4 ירושלים קדמה ירושלים 144592

 4 ירושלים תיכון דרור 170043

 4 ירושלים תיכון ע"ש בויאר 140103
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