
 

 

 תש"פ טכנולוגית מדעית עתודה בתכנית הספר בתי

 

 .ספר בתי 264 טכנולוגית מדעית עתודה בתכנית משתתפים תש"פ הלימודים בשנת

 :הספר בתי רשימת להלן

 שם מוסד סמל מוסד
שכבות 
 בעתודה

 יישוב מחוז

 ירושלים לא חרדי-מוכרים יב'-ז' אולפנא תורנית חורב 140012

 ירושלים מנח'י יב'-ז' עירוני ג' 140046

 ירושלים מנח'י יב'-ז' תכון ליד האוניברסיטה 140061

 ירושלים לא חרדי-מוכרים יב'-ז' ישיבת חורב 140145

 ירושלים מנח'י יב'-ז' תורני נסויי בנות פלך 140236

 ירושלים מנח'י יב'-ז' מקיף ע"ש זיו 140723

 מעלה אדומים ירושלים יב'-ז' וילנאי -דקל  140863

 ירושלים מנח'י יב'-'ז עירוני פסגת זאב 141309

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' תיכון מכבים רעות 144329

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' ע"ש יצחק רבין עי"ס 144675

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' עירוני א' 144683

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' אולפנת בנ"ע אורות מודיעין 144717

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' ע"ש רא"ל מרדכי גור 144741

 בית שמש ירושלים יב'-ז' ברנקו וייס מקיף בית שמש 160432

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' ישיבת בנ"ע לפיד מודיעין 165852

 מעלה אדומים ירושלים יב'-ז' אורט תעופה וחלל 170803

 בית שמש ירושלים יב'-ז' אולפנת שעלי תורה 193185

     ט'-ז'   217083

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' תיכון יחד 237354

 בית שמש ירושלים יב'-ז' אולפנת נוגה 238121

 קרית שמונה צפון יב'-ז' דרכא דנציגר 240010

 עכו צפון יב'-ז' מקיף דתי אמי"ת קנדי 240036

 נצרת עילית צפון יב'-ז' אורט שרת נצרת עילית 240077

 טבריה צפון יב'-ז' אולפנית לבנות 240093

 בית שאן צפון יב'-ז' אורט אמירים 240127

 מגדל העמק צפון יב'-ז' מקיף רוגוזין 240192

 תרשיחא-מעלות צפון יב'-ז' מעלותמקיף אורט  240465

 עצמון שגב חינוך התישבותי יב'-ז' מקיף משגב 240481

 נצרת עילית צפון יב'-ז' יגאל אלון 242073

 נהריה צפון יב'-ז' עמל שחקים נהריה 244152

 טבריה צפון יב'-ז' שש שנתי אורט טבריה 244210



 העמקמגדל  צפון ט'-ז' מגדל העמק-יערת העמק 244269

 כרמיאל צפון יב'-ז' אורט פסגות 244285

 סלמה צפון יב'-ז' מקיף שש שנתי סלאמה 244343

 כרמיאל צפון יב'-ז' מקיף אורט כרמים 244368

 עכו צפון ט'-ז' חט"ב קרית חינוך 244616

 נצרת צפון יב'-י' נזירות פרנציסקניות 247031

 אעבלין צפון יב'-י' תיכון מר אליאס 247106

 שייח' דנון צפון יב'-ז' בי"ס מקיף השלום דנון 247221

 מג'דל שמס צפון יב'-ז' עיוני מג'דל שמס 247858

 נאעורה צפון יב'-ז' מקיף אורט אחווה 247866

 מגאר צפון יב'-ז' מקיף ב' 248104

248179 
מקיף בית ג'ן חט"ב המנוח 

 גאלב מ
 בית ג'ן צפון יב'-ז'

 טמרה צפון יב'-ז' אלביאן טמרה 248203

 סמיע-כסרא צפון יב'-ז' עמל כסרא סמיע 248336

 פקיעין )בוקייעה( צפון יב'-ז' מקיף שש שנתי פקיעין 248419

 נחף צפון יב'-ז' מקיף אלרסאלה 248443

 אבו סנאן צפון יב'-ז' סלים סלמאן אלשיך-אבו 248559

 עראבה צפון יב'-ז' מקיף אבן ח'לדון 248575

 שפרעם צפון יב'-י' אוסקופיהאל  248690

 חורפיש צפון יב'-ז' שנתי -מקיף שש  249193

 נוג'ידאת-בועיינה צפון יב'-ז' מקיף בועינה נג'ידאת 249235

 עראבה צפון יב'-ז' מקיף אלבטוף עראבה 249284

 עברון חינוך התישבותי יב'-ז' אופק 260125

 כברי חינוך התישבותי יב'-י' כברי חט"ע 260240

 דפנה חינוך התישבותי יב'-ז' מקיף הר וגיא 260307

 גשר הזיו חינוך התישבותי יב'-ז' מקיף סולם צור 260331

 גורנות הגליל חינוך התישבותי יב'-ז' מקיף גליל מערבי 260489

 כנרת )קבוצה( חינוך התישבותי יב'-י' מקיף בית ירח 261065

 עפולה צפון יב'-ז' ק. חינוך אורט עפולה 270041

 יקנעם עילית צפון יב'-ט' מקיף ע"ש יגאל אלון 270140

 בית שאן צפון יב'-ז' אורט פסגות תיכון דתי ישראלי 270157

 נהריה צפון יב'-ז' מדעים ואמנויות 270298

 עכו צפון יב'-ז' מקיף ערבי 278028

 עפולה חינוך התישבותי יב'-ז' כפר נוער ניר העמק 280032

 כדורי חינוך התישבותי יב'-ז' חקלאי כדורימקיף  280065

 יקנעם עילית צפון ח'-ז' חטיבה חדשה 338392

 חיפה חיפה יב'-י' מקיף ליאו בק 340018

 חיפה חיפה יב'-ז' עירוני ג' 340158

 חיפה חיפה יב'-י' עירוני ב' ישיבה 340166

 חיפה חיפה יב'-ז' עירוני א' 340174

 חיפה חיפה יב'-ז' כל ישראל חברים 340190

 חיפה חיפה יב'-ז' עירוני חוגים 340208

 חדרה חיפה יב'-ז' תיכון חדרה 340281

 חיפה חיפה יב'-ז' עירוני ה' 340315

 חיפה חיפה ט'-ז' חטב ליאו בק 344093

 קרית ביאליק חיפה ט'-ז' חט"ב אורט אפק 344218

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' אורט עירוני ד 344911

 פחם-אום אל חיפה יב'-י' עתיד אלאהליה 347070



 פוריידיס חיפה יב'-ז' מקיף פרדיס 348227

 מעלה עירון חיפה יב'-ז' מקיף מושריפה 348359

 זכרון יעקב חיפה יב'-י' תיכון זכרון יעקב 356212

 עין שמר חינוך התישבותי יב'-ז' מקיף גוונים 360123

 חדרה חיפה יב'-ז' חדרה למדעים  ולאמנויות עמל 370072

 קרית ביאליק חיפה יב'-י' קרית חנוך אורט 370312

 גבעת עדה-בנימינה חיפה יב'-ז' אורט השומרון 370395

 קרית ביאליק חיפה ט'-ז' חט"ב דפנה 370999

 היג'א-כאוכב אבו אל צפון יב'-ז' מקיף כאוכב 372243

 כפר קרע חיפה יב'-י' ע.יחיאתיכון עש אחמד  378018

 מאיר שפיה חינוך התישבותי יב'-י' מקיף שפיה 380022

 כרכור-פרדס חנה חיפה יב'-ז' חנה-חקלאי פרדס 380030

 צור הדסה ירושלים יב'-ז' על יסודי צור הדסה 420018

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' מקיף י"א 420489

 רעננה מרכז יב'-י' תיכון ע"ש אוסטרובסקי 440024

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' גמנסיה ראלית עש קררי 440065

 פתח תקווה תל אביב יב'-ז' אולפנית ישורון 440081

 פתח תקווה תל אביב יב'-ז' תיכון ברנר 440099

 פתח תקווה תל אביב יב'-ז' שש שנתי אחד העם 440107

 נתניה תל אביב יב'-ז' מקיף טשרניחובסקי 440115

 אבן יהודה חינוך התישבותי יב'-ז' מקיף הדסים 440180

 נס ציונה מרכז יב'-ז' ציונה-גוריון נס-בן 440248

 מונוסון-יהוד מרכז יב'-י' מקיף יהוד 440289

 פתח תקווה תל אביב יב'-ז' ישיבת כפר גנים 440297

 אשדוד דרום יב'-ז' ישיבת בנ"ע נווה הרצוג 440487

 רמלה מרכז יב'-י' עתידים לילנטלגמנסיה  440545

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' עירוני ד' גן נחום 440875

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' עירוני ה' מקיף 440917

 אריאל מרכז יב'-ז' מקיף אריאל 440925

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' מקיף ו ע"ש יגאל אלון 440982

 השרוןהוד  מרכז יב'-י' תיכון הדרים 441006

 נתניה תל אביב יב'-ז' מקיף ע"ש אלדד 441097

 פתח תקווה תל אביב יב'-ז' תיכון ע"ש גולדה מאיר 441139

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' מקיף ז' רביבים 441147

 לוד מרכז יב'-י' עתיד למדעים לוד 441196

 תל מונד מרכז יב'-ז' בית חינוך ע"ש רבין 441279

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' ח' מקיף עירוני 441287

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' מקיף ט' 441311

 שוהם מרכז יב'-י' תיכון שוהם 441337

 ראש העין מרכז ט'-ז' חט"ב גוונים 441444

 ראש העין מרכז ט'-ז' חט"ב היובל 441451

 לוד מרכז י'-ז' אולפנת צביה לוד 441584

 גבעת שמואל מרכז יב'-ז' ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל 441634

 כפר סבא מרכז יב'-ז' חט"ב ממ"ד בנים המר 441667

 רמלה מרכז ט'-ז' חט"ב עידנים)פארק עופ 441733

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' מקיף י' אבני החושן 441758

 פתח תקווה תל אביב ח', י'-ז' ישיבת צביה פתח תקווה 441832

 נס ציונה מרכז יב'-ז' אליעזר בן יהודה 442061

 גן יבנה מרכז יב'-ז' תיכון ע"ש נעמי שמר 442277



 רחובות מרכז יב'-ז' ישיבת אמי"ת עמיחי 442368

 רעננה חינוך התישבותי יב'-ז' אמית מדעי תורני כפר בתיה 442376

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' אמי"ת בנות מודיעין 442780

 פתח תקווה אביב תל ט'-ז' חט"ב בן צבי 444109

 רעננה מרכז ט'-ז' חט"ב אלון 444133

 פתח תקווה תל אביב ט'-ז' חט"ב רשיש 444232

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' תיכון המעיין מקיף יב 444257

 רעננה מרכז יב'-י' ווסט-תיכון'מור'מטרו 444562

 גבעת שמואל מרכז יא'-ח', י'-ז' אולפנה לבנות 444620

 רעננה מרכז יב'-ז' חינוך אמית רנניםבית  444679

 ראש העין מרכז יב'-י' תיכון בגין 444745

 כפר יונה מרכז יב'-ז' שש שנתי איש שלום 444828

 גן יבנה מרכז יב'-ז' קרית חינוך ע"ש רבין 444836

 פתח תקווה תל אביב ט'-ז' רמת ורבר-חט"ב אחד העם 444893

 פתח תקווה אביבתל  ט'-ז' חט"ב בן גוריון 444901

 פתח תקווה תל אביב ט'-ז' חט"ב ברנר 444919

 מזכרת בתיה מרכז יב'-ז' ברנקו וייס מקיף ע"ש רבין 444935

 נתניה תל אביב יב'-ז' עירוני מקיף שי עגנון 444950

 טירה מרכז יב'-י' עמל ע"ש אברהים קאסם טירה 448027

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' אמי"ת בנים מודיעין 450270

 בית ברל חינוך התישבותי יב'-ז' מקיף אזורי עמי אסף 460030

 אפרתה חינוך התישבותי יב'-ז' תיכון תורני דרך אבות 460097

 קבוצת יבנה חינוך התישבותי יב'-ז' קבוצת יבנה 460113

 רמלה מרכז יב'-י' רב תחומי עמל יגאל אלון רמלה 470047

 רחובות מרכז יב'-ז' מקס שייןאורט ע"ש  470054

 נתניה תל אביב יב'-י' ק.ח אורט יד ליבוביץ 470096

 כפר סבא מרכז יב'-י' אורט שפירא אזורי למנהיגות 470112

 נתניה תל אביב יב'-ז' תיכון תמר אריאל 470187

 יבנה מרכז יב'-ז' נריה 470377

 תקווהפתח  תל אביב יב'-י' רב תחומי עמל ב' פ"ת 470591

 יבנה מרכז יב'-ז' קרית חינוך ע"ש גינסבורג 470963

 נתניה תל אביב יב'-ז' מקיף אורט ע"ש גוטמן 471011

 מדרשת רופין חינוך התישבותי יב'-ז' קרית חינוך בן גוריון 480046

 ראשון לציון מרכז ט'-ז' מקיף י"ג 480194

 נתניה תל אביב יב'-י' עירוני משה שרת 490037

 פתח תקווה תל אביב יב'-ז' עירוני ע"ש בן גוריון 490052

 יפו -תל אביב  תל אביב יב'-ז' גמנסיה עברית הרצליה 540062

 יפו -תל אביב  תל אביב יב'-ז' תיכון חדש ע"ש רבין 540070

 יפו -תל אביב  תל אביב יב'-ז' עירוני ד' 540146

 רמת גן תל אביב יב'-ט' תיכון אהל שם 540203

 רמת גן תל אביב יב'-ט' עירוני ע"ש בליך 540211

 חולון תל אביב יב'-ז' עירוני עש פנחס אילון 540294

 חולון תל אביב יב'-ז' מקיף שש שנתי קוגל 540310

 הרצליה תל אביב יב'-י' עירוני כללי הראשונים 540328

 גבעתיים תל אביב יב'-ט' תיכון ע"ש קלעי 540344

 בת ים תל אביב יב'-ז' א' חשמונאיםעירוני  540351

 רעות-מכבים-מודיעין ירושלים יב'-ז' ע"ש יצחק נבון מודיעין 540500

 פתח תקווה תל אביב י'-ז' אולפנית הדר גנים 540542

 גבעתיים תל אביב יב'-ט' תיכון שמעון בן צבי 540591



 מוקייבלה צפון ט'-ז' חט"ב מוקייבלה 540617

 הרצליה תל אביב ט'-ז' בן גוריון 541037

 רמת השרון תל אביב יב'-י' מקיף ע"ש יגאל אלון 541045

 הרצליה תל אביב יב'-י' מקיף היובל 541169

 רמת השרון תל אביב ט'-ז' חטב עלומים 544072

 רמת השרון תל אביב ט'-ז' חט"ב ע"ש קלמן 544080

 הרצליה תל אביב ט'-ז' גיורא-יד 544122

 הרצליה תל אביב ט'-ז' הנגידשמואל  544130

 הרצליה תל אביב ט'-ז' רעות 544148

 נתניה תל אביב ט'-ז' מרים ילן שטקליס 566893

 נתניה תל אביב ט'-ז' נתן אלתרמן 566901

 יפו -תל אביב  תל אביב יב'-ז' עמל ליידי דייויס ת"א 570036

 יפו -תל אביב  תל אביב יב'-ז' עמל שבח מופת ת"א 570051

 רמת גן תל אביב יב'-ט' אורט ע"ש אבין 570135

 חולון תל אביב יב'-ז' מקיף אורט למדע וטכנו 570168

 הרצליה תל אביב יב'-י' התיכון העירוני החדש 570192

 הרצליה תל אביב יב'-י' הנדסאים הרצליה 570358

 בת ים תל אביב יב'-ז' אורט מלטון 570713

 רמת גן תל אביב יב'-ז' אמי"ת גוש דן 571109

 בת ים תל אביב יב'-ז' אורט רמת יוסף 571174

 רמת השרון חינוך התישבותי יב'-ז' חקלאי הכפר הירוק 580019

 באר שבע דרום יב'-ז' עירוני א' מקיף 640037

 באר שבע דרום יב'-ז' אולפנת אמי"ת 640045

 אילת דרום יב'-ז' מקיף עירוני גולדווטר 640052

 אשקלון דרום יב'-ז' אורט ע"ש ה. רונסון 640060

 אשקלון דרום יב'-ז' מקיף דתי עירוני ב' 640078

 אשדוד דרום יב'-ז' מקיף א כללי 640128

 באר שבע דרום יב'-ז' עירוני ג' מקיף 640193

 ערד דרום יב'-ז' תיכון מקיף אורט ערד 640227

 דימונה דרום יב'-ז' עמל אפלמן דימונה 640243

 חורה דרום יב'-י' עמל עהד חורה למצוינות 640276

 נתיבות דרום יב'-ז' ישיבה תיכונית דרכא נתיבות 640425

 מזרעה צפון ט'-ז' חט"ב מזרעה 640458

 אשדוד דרום יב'-ז' מקיף ד' 640482

 עצמון שגב חינוך התישבותי י'-ז' קציר משגב 640565

 אשדוד דרום יב'-ז' אולפנא ע"ש הרב שאולי 640581

 קרית גת דרום יב'-ז' מקיף ע"ש שלאון 640656

 אשדוד דרום יב'-ז' מקיף ה' כללי 640672

 אשקלון דרום יב'-ז' ישיבת צביה אשקלון 641183

 ירוחם דרום יב'-ז' יש' תיכונית בלבב שלם 641233

 דימונה דרום יב'-ז' עמל זינמן דימונה 644062

 חורה דרום יב'-ז' מקיף אלנור 644203

 אשקלון דרום יב'-ז' מקיף עירוני א' 644294

 אשדוד דרום יב'-ז' מקיף ו' 644310

 קרית גת דרום יב'-ז' תיכון חדש ע"ש רבין 644344

 אשדוד דרום יב'-ז' מקיף ז' 644377

 אילת דרום יב'-ז' מקיף ע"ש מנחם בגין 644492

 שבעבאר  דרום יב'-ז' מקיף ע"ש יצחק רבין 644526

 באר שבע דרום יב'-ז' יצחק רגר 644534



 נתיבות דרום ז', י' מקיף דתי חדש לבנות 644542

 אשקלון דרום יב'-ז' מקיף עירוני ד' 644559

 אשדוד דרום יב'-ז' מקיף חדש ט' 644583

 עומר דרום יב'-ז' מקיף עומר 644591

 מיתר דרום יב'-ז' תיכון ברנקו וייס מיתרים 644617

 אילת דרום יב'-ז' יצחק רבין 644690

 קרית גת דרום יב'-ז' מקיף ע"ש אריה מאיר 644732

 אשדוד דרום יב'-ז' מקיף י' 644823

 באר שבע דרום יב'-ז' ישיבת אמי"ת 644849

 רהט דרום יב'-ז' תיכון סלמאן אלהוזייל 648030

 רהט דרום יב'-ז' מקיף רהט 648048

 שלום-שגב דרום יב'-ז' מקיף שגב 648063

 חורה דרום יב'-ז' מקיף ע"ש יצחק רבין 648121

 כסיפה דרום יב'-ז' פרוק-מקיף אל 648139

 רהט דרום יב'-ז' אלנג'אח 648204

 לקיה דרום יב'-ז' אקרא ע"ש עאמר צאנע 648261

 מגן חינוך התישבותי יב'-ז' נופי הבשור 660324

 באר שבע דרום יב'-ז' עמל רמות באר שבע 670042

 אשקלון דרום יב'-ז' אורט אפרידר רונסון 670067

 קרית מלאכי דרום יב'-ז' גימנסיה דרכא 670422

 אשל הנשיא חינוך התישבותי יב'-ז' אשל הנשיא 680025

 פתח תקווה תל אביב יב'-ז', י' שש שנתי ע"ש יצחק שמיר 711051

 אופקים דרום יב'-ז' עמל אמירים אופקים 770057

 מעגן מיכאל חינוך התישבותי יב'-ז' מקיף חוף הכרמל 770073

 אשדוד דרום יב'-ז' מקיף ג' ע"ש רוגוזין 770461

 באר שבע דרום יב'-ז' מקיף דתי אמי"ת 770552

 בת ים תל אביב יב'-ז' עירוני ע"ש שזר 770586

 חצור הגלילית צפון יב'-ז' מקיף אורט ע"ש אברט 770776

 באר שבע דרום יב'-ז' ו' מקיףעירוני  770826

 רמת השרון תל אביב יב'-י' מקיף השרון עש רוטברג 770842

 עכו צפון יב'-ז' קרית חינוך 770859

 ירושלים מנח'י יב'-ז', י' מכללת אורט 770875

 חינוך התישבותי יב'-ז' מקיף אזורי מרחבים 770990
בתי ספר של 

 מרחבים

 ראשון לציון מרכז יב'-ז' מקיף ג' עמית 771071

 עין מאהל צפון יב'-ז' מקיף עין מאהל 800078

 דבוריה צפון יב'-ז' רב תחומי עמל דבוריה 800128

 מגאר צפון יב'-ז' מקיף ע"ש קאסם גאנם 800136

 נווה ירק חינוך התישבותי יב'-ז' בית חינוך ירקון 841254

 


