
מדריך מלווהמגמהקוד מגמהמגזרבעלותהמוסד' טלישובשם מוסדסמל מוסדמחוז

דב פרידמןתקשוב3510בדואירשת אורט073-2266700אבו קרינאת תיכון אורט אבוקרינט648220דרום

דב פרידמןמערכות תקשורת1140בדואירשת אורט052-3036370אום בטיןמקיף חדש אום בטין648311דרום

דב פרידמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודירשת עמל08-9960414אופקיםהרב תחומי עמל אופקים770057דרום

יעקב בוסקילהמערכות תקשורת1140יהודירשת אורט03-9366481אריאלמקיף אריאל440925מרכז

איציק סגרוןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודיעירית אשדוד08-8551131אשדוד'מקיף ד640482דרום

איציק סגרוןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודיעירית אשדוד08-8656917אשדוד'מקיף ח644484דרום

איציק סגרוןמערכות תקשורת1140יהודיעירית אשדוד08-8656584אשדוד'מקיף חדש ט644583דרום

יעקב בוסקילהם"ם תיב"מערכות סיב1010יהודיעירית אשדוד08-8551127אשדודש רוגוזין"ע' מקיף ג770461דרום

דב פרידמןתכנון הנדסי של מבנים1220יהודירשת אורט08-6700300אשקלוןרונסון. ש ה"אורט ע640060דרום

איציק סגרוןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודימוסדות חינוך ותרבות אשקלון08-6711804אשקלון'מקיף עירוני ד644559דרום

דב פרידמןם"ם תיב"מערכות סיב1010יהודירשת אורט08-6733735אשקלוןאורט אפרידר רונסון670067דרום

דב פרידמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודיתיכון  באר טוביה08-8581906באר טוביהמקיף באר טוביה660134דרום

דב פרידמןניהול הייצור1810יהודי"אמית"נשי 08-6414403באר שבעת"מקיף דתי אמי770552דרום

אורה קרמרמןמערכות תקשורת1140דרוזימקומית בית גאן. מ04-9803208ן'בית גב המנוח גאלב מ"ן חט'מקיף בית ג248179צפון

כאמל אבו חאמדמערכות תקשורת1140יהודירשת אורט04-6061600בית שאןאורט אמירים240127צפון

כאמל אבו חאמדמערכות הספק פיקוד ובקרה3310ערביסכנין - המכללה הארצית 9881250 04בענהמקיף בענה249110צפון

יעקב בוסקילהמערכות תקשורת1140יהודירשת אורט03-6585063בת יםאורט רמת יוסף571174תל אביב

יעקב בוסקילהם"ם תיב"מערכות סיב1010יהודידרכא08-8591034גדרהש מנחם בגין"דרכא ע440198מרכז

יעקב בוסקילהניהול הייצור1810יהודירשת אורט08-6219311גן יבנהש נעמי שמר"תיכון ע442277מרכז

יעקב בוסקילהתכנון הנדסי של מבנים1220יהודירשת אורט08-8570686גן יבנהש רבין"קרית חינוך ע444836מרכז

אורה קרמרמןמערכות תקשורת1140דרוזיעתיד רשת חינוך ובתי ספר 04-8848464כרמל-דאלית אלכרמל-מקיף דאלית אל347054צפון

דב פרידמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודירשת עמל08-6553008דימונההרב תחומי עמל דימונה ליהמן640086דרום

דב פרידמןניהול הייצור1810יהודירשת עמל08-6553772דימונההרב תחומי עמל דימונה אפלמן640243דרום

אורה קרמרמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודימרכז ישיבות בני עקיבא04-6332753חדרהע בית שמואל"ישיבת בנ340356חיפה

איציק סגרוןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310בדואירשת עמל08-6992550חורההרבתחומי עמל חורה רבין648121דרום

אורה קרמרמןם"ם תיב"מערכות סיב1010יהודירשת אורט04-6732961טבריהשש שנתי אורט טבריה244210צפון

אורה קרמרמןם"ם תיב"מערכות סיב1010יהודירשת אורט04-9892878יקנעם עיליתש יגאל אלון"מקיף ע270140צפון

יעקב בוסקילהמערכות מכונאות רכב1030ערביעידן השלום להכשרה קידום ואחווה02-6717902ירושליםס אלחיה צור באהר"עי185157ירושלים

יעקב בוסקילהמערכות תקשורת1140יהודיתורה ומדע' ישיבה תיכ02-6751239ירושליםתורה ומדע' ישיבה תיכ141754ירושלים

אורה קרמרמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310דרוזיהמקיף הדרוזי אחוה ירכא04-9962889ירכאמקיף אחווה ירכא800060צפון

איציק סגרוןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310בדואירשת עמל08-9956560כסיפההרב תחומי עמל כסייפה אל פארוק648139דרום

איציק סגרוןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310בדואירשת עמל08-9958888כסיפההרב תחומי עמל כסייפה אבו רביע800037דרום

ח"ב בשנת הלימודים תשע"רשימת בתי הספר בתכנית טו

3 מתוך 1עמוד 



מדריך מלווהמגמהקוד מגמהמגזרבעלותהמוסד' טלישובשם מוסדסמל מוסדמחוז

כאמל אבו חאמדמערכות תקשורת1140יהודירשת אורט9980944 04כרמיאלאורט פסגות244285צפון

כאמל אבו חאמדניהול הייצור1810יהודירשת אורט04-9888243כרמיאלמקיף אורט כרמים244368צפון

יעקב בוסקילהמערכות הספק פיקוד ובקרה3310ערבירשת אורט08-9256849לודתיכון להנדסה ולמדעים אורט ערבי417204מרכז

יעקב בוסקילהמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודירשת אורט08-9224441לודש זייל"אורט לוד ע470120מרכז

אורה קרמרמןניהול הייצור1810יהודירשת אורט04-6540372מגדל העמקמקיף רוגוזין240192צפון

אורה קרמרמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודירשת אורט04-6540372מגדל העמקמקיף רוגוזין240192צפון

דב פרידמןם"ם תיב"מערכות סיב1010בדואירשת אורט08-6224415מולדהתיכון אורט מולדה648345דרום

יעקב בוסקילהניהול הייצור1810יהודירשת אורט02-5357933מעלה אדומיםוילנאי- דקל 140863ירושלים

כאמל אבו חאמדם"ם תיב"מערכות סיב1010ערבירשת אורט9979069 04תרשיחא-מעלותמקיף תרשיחא248062צפון

כאמל אבו חאמדם"ם תיב"מערכות סיב1010בדואירשת אורט04-6780424משגבמקיף שש שנתי סלאמה244343צפון

כאמל אבו חאמדמערכות מכונאות רכב1030ערבירשת אורט04-6532572נאעורהמקיף אורט אחווה247866צפון

כאמל אבו חאמדם"ם תיב"מערכות סיב1010ערבירשת אורט04-6426354ניין'מקיף בוסתן אל מרג248229צפון

אורה קרמרמןמערכות תקשורת1140יהודירשת אורט04-6555414נצרת עיליתאורט שרת נצרת עילית240077צפון

אורה קרמרמןם"ם תיב"מערכות סיב1010יהודירשת אורט6568878 04נצרת עיליתיגאל אלון242073צפון

יעקב בוסקילהמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודירשת אורט09-8636706נתניהש גוטמן"מקיף אורט ע471011תל אביב

כאמל אבו חאמדם"ם תיב"מערכות סיב1010דרוזירשת אורט04-9889321ור'סאגור'בית הספר אורט סאג247213צפון

אורה קרמרמןם"ם תיב"מערכות סיב1010ערבירשת אורט9912568 04עכומקיף ערבי278028צפון

אורה קרמרמןמערכות תקשורת1140ערבירשת אורט9912568 04עכומקיף ערבי278028צפון

אורה קרמרמןם"ם תיב"מערכות סיב1010דרוזירשת אורט04-8394743עספיאאורט רונסון עוספיה344234חיפה

כאמל אבו חאמדמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודירשת אורט6597268 04עפולהחינוך אורט עפולה. ק270041צפון

אורה קרמרמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודיויצו04-6096103עפולהכפר נוער ניר העמק280032צפון

כאמל אבו חאמדתקשוב3510יהודירשת אורט04-6521227עפולהאורט אלון עפולה420042צפון

איציק סגרוןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודירשת אורט08-9554501ערדתיכון מקיף אורט ערד640227דרום

יעקב בוסקילהמערכות ממוחשבות ברכב1040יהודירשת עמל03-6336548פתח תקוהת"פ' הרב תחומי עמל א470070מרכז

דב פרידמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310בדואירשת אורט050-7938014סר-קצר אתיכון אורט אלהואשלה648279דרום

אורה קרמרמןמערכות תקשורת1140יהודירשת אורט04-8462222קרית ביאליקקרית חנוך אורט370312חיפה

אורה קרמרמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודירשת אורט04-8462222קרית ביאליקקרית חנוך אורט370312חיפה

אורה קרמרמןם"ם תיב"מערכות סיב1010יהודירשת אורט04-9831575קרית טבעוןמקיף אורט עש גרינברג340059חיפה

אורה קרמרמןם"ם תיב"מערכות סיב1010יהודיעירית קרית ים04-8744201קרית יםש רבין"מקיף חדש ע344416חיפה

אורה קרמרמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודירשת אורט04-8762920קרית מוצקיןמקיף אורט340034חיפה

איציק סגרוןמערכות תקשורת1140יהודי"אמית"נשי 08-8581315קרית מלאכימקיף דתי670414דרום

דב פרידמןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודידרכא08-6993540קרית מלאכיגימנסיה דרכא670422דרום

יעקב בוסקילהמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודיעירית ראשון לציון03-9671166ראשון לציוןגמנסיה ראלית עש קררי440065מרכז

דב פרידמןתקשוב3510בדואיעירית רהט08-9918003רהטתיכון סלמאן אלהוזייל648030דרום

3 מתוך 2עמוד 



מדריך מלווהמגמהקוד מגמהמגזרבעלותהמוסד' טלישובשם מוסדסמל מוסדמחוז

יעקב בוסקילהם"ם תיב"מערכות סיב1010יהודירשת אורט08-9415534רחובותש מקס שיין"אורט ע470054מרכז

יעקב בוסקילהמערכות תקשורת1140יהודימרכז לחינוך מקצועי08-9467511רחובותתורנית טכ בית שלמה.ק470302מרכז

יעקב בוסקילהמערכות תקשורת1140יהודירשת אורט08-9293719רמלהגמנסיה עתידים לילנטל440545מרכז

יעקב בוסקילהמערכות הספק פיקוד ובקרה3310ערבירשת אורט08-9223313רמלהמקיף ערבי448100מרכז

יעקב בוסקילהמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודיעירית רמת גן03-6775026רמת גןתיכון יגאל אלון541268תל אביב

דב פרידמןניהול הייצור1810יהודי"אמית"נשי 08-6897081שדרותש גוטוירט"מקיף ע640318דרום

יעקב בוסקילהמערכות הספק פיקוד ובקרה3310יהודירשת אורט03-6301202יפו-תל אביבאורט יד סינגאלובסקי570077תל אביב

איציק סגרוןמערכות הספק פיקוד ובקרה3310בדואירשת עמל08-6223541תל שבע'הרב תחומי עמל תל שבע א800144דרום

3 מתוך 3עמוד 


