
ת/שם המנהלשם המוסדישובסמל מוסדמס

שם הבעלות על 

ר"מפמסמל מגמהשם המגמההמוסד

מספר תלמידי 

א"י

מספר תלמידי 

רכז מלווהשמות המנחיםמכללה/שם מפעלמס כיתותב"י

בת אלדרדלוקס, עטיפית151עינת קריצמן2010אומנויות העיצוברשת אורטשולי אלקיןמקיף אורטמעלות1240465

אילן גרין סוויסהמרכז טכנולוגי, ישקר, קליל151

מרכז טכנולוגי, ישקר, קליל131

רשת אורטהרב גלעד מסינגישיבה תיכוניתטבריה3244384

מערכות בקרה 

בת אלאינטראלקטריק1782שלומי אחנין3310ואנרגיה

,ישקר,MBCמכללת , קליל151

קוליברי, פלסאל151

מונא, שטראוס161

161???

,מרכז טכנולוגי201

הוליס, מרכז טכנולוגי261

עפולה7270041

קריית החינוך 

רשת אורטאבי שורץאורט

מערכות בקרה 

שיריניצן פפוביוסנס,אלפא אומגה, גליל מדיקל16162שלומי אחנין2420ואנרגיה

עיתון כוכב יזראעל, מילגה201

ים עיצובים151

פניציה, קליל,בלוקל רביד281

עץ ירוק161

אדואר שיבאןאורתודוקסיחיפה9347013

ועד החינוך 

האורתודוקסי

הנדסת 

אלקטרוניקה 

שירימונא, וישיי361שלומי אחנין1140ומחשבים

1-מד, רפאל281

כתר, מונא, אינטל311

,תל חי, יקב רמת הגולן181

חקר הימים והאגמים, תרו121

אינעאם חסוןחברת חשמל181

81

חישולי , רכבת ישראל, מרכבים

נטפים,כרמל

יהודה קאלוישקר/ תעשיות בית אל 201

יהודה קאלוישקר/ תעשיות בית אל 201

דאהר נאזםבית ספר אורטור'סאג4247213

בתיה כץפסגותכרמיאל2244285

רשת אורט

מערכות ייצור 

חניןירון דופלט1010ממוחשבות

בת אלירון דופלט3220הנדסת מכונות רשת אורט

נין6248229

מקיף בוסתן אל 

זועבי סלמאן'מרג

נעאורה5247866

מקיף אורט 

עבד אבו אחמדאחווה גלבוע

רשת אורט

מערכות ייצור 

שיריירון דופלט1010ממוחשבות

שיריירון דופלט3220הנדסת מכונות רשת אורט

עינת קריצמן2010אומנויות העיצוב

שירי

הנדסת בנייה 

1210ואדריכלות

עינת שריבמן 

פינהול יקנעם עילית8270140

ש יגאל "מקיף ע

אלון

עדה אברכהן 

רשת אורטשמש

אבי כהן1410הנדסת תוכנה

בת אל אילת אברהם1610ביוטכנולוגיה רשת אורטרמי פורתאורטקרית ביאליק10370312

טל רוטשטייןמקיףבנימינה12440545

יוליה ארגמןכפר גליםכפר גלים11380055

שיריירון דופלט3220הנדסת מכונותרשת אורט

מערכות בקרה 

שירישלומי אחנין3310ואנרגיה כפר גלים



ישקר171

קוליברי, ישקר181

בת אלשצפ181עינת קריצמן2010אומנויות העיצובחינוך התישבותיזיו שרס אופק"ביעברון14260125

שירימטבחי יוניק דיזיין201עינת קריצמן2010אומנויות העיצוברשת עמלאילנה שטרהלרב תחומיחדרה15370072

שדה אליהו16260059

שקד דרכא עמק 

שירירכבת ישראל161עינת קריצמן2010אומנויות העיצובדרכאבועז שוורץהמעיינות

קראון פלאזה חיפה101

לאונרדו חיפה141

מרכז טכנולוגי חיפה201

מרכז טכנולוגי חיפה351

331

261

241

ירון דופלטרובוטיקהמנדי רבינוביץהריאלי העבריחיפה20340216

מערכות ייצור 

בת אלללה מנדלבאוםירון דופלט1010ממוחשבות רשת עמלאברהם מנשסשחקיםנהריה13244152

דלית אל כרמל18347054

עתיד דליית אל 

זאמה ווהבה'חוכרמל

אירית זליגטירת הכרמלתיכון שיפמן17370122

שיריירון דופלט3220הנדסת מכונותרשת עתיד

שיריאלון גלבמן1920תיירות ופנאי

עיריית טירת 

הכרמל

מערכות בקרה 

שלומי אחנין3310ואנרגיה חיל אווירשלום בובלילבית ספר הטכניחיפה19770396


