
 שם ישוב שם מוסד סמל מוסד מחוז

 רעות-מכבים-מודיעין תיכון מכבים רעות 144329 ירושלים
 מבשרת ציון תיכון הראל 144501 ירושלים
 בית שמש שעלי תורהישיבה  144600 ירושלים
 בית שמש שעלי תורה 193185 ירושלים
 צור הדסה על יסודי צור הדסה 420018 ירושלים
 מודיעין אולפנת אורות מודיעין 144717 ירושלים

 קרית שמונה דרכא דנציגר 240010 צפון
 טבריה שש שנתי אורט טבריה 244210 צפון
 נצרת נזירות פרנציסקניות 247031 צפון
 נצרת המשיח האנגליקני 248724 צפון

 אעבלין תיכון מר אליאס 247106 צפון
 מכסור-ביר אל מכסור-מקיף ביר אל 247122 צפון
 כפר יאסיף מקיף ע"ש יני 248013 צפון
 נצרת תיכון הגליל 248021 צפון
 תרשיחא-מעלות מקיף תרשיחא 248062 צפון
 בענה מכללת אלביאן 248260 צפון
 נחף מקיף אלרסאלה 248443 צפון
 טמרה תיכון אלכוארזמי 248740 צפון
 עכו מקיף ערבי 278028 צפון
 סח'נין תיכון ע"ש ג'מאל טרביה 800052 צפון
 כפר כנא תיכון כפר כנא 800094 צפון
 דבוריה תיכון דבוריה 800128 צפון
 מעלות אורט מעלות 240465 צפון

 קרית מוצקין מקיף אורט 340034 חיפה
 חיפה עירוני א' 340174 חיפה
 חדרה תיכון חדרה 340281 חיפה
 חיפה עירוני ה' 340315 חיפה
 חיפה אורתודוקסי ערבי 347013 חיפה
 פחם-אום אל מקיף אם אל פחם 348037 חיפה
 זכרון יעקב תיכון זכרון יעקב 356212 חיפה
 ית ביאליקיקר קרית חנוך אורט 370312 חיפה
 ערערה תיכון ערערה למדע וטכ 800102 חיפה
 חיפה תיכון אמי"ת 320240 חיפה

 ראשון לציון מנסיה ראלית עש קררייג 440065 מרכז
 כפר סבא תיכון כצנלסון 440172 מרכז
 מונוסון-יהוד מקיף יהוד 440289 מרכז
 אלקנה אולפנא השומרון 440883 מרכז
 אריאל מקיף אריאל 440925 מרכז
 הוד השרון תיכון הדרים 441006 מרכז
 לוד עתיד למדעים לוד 441196 מרכז
 ראשון לציון מקיף ט' 441311 מרכז
 שוהם תיכון שוהם 441337 מרכז
 גבעת שמואל ישיבת בני עקיבא 441634 מרכז
 גבעת שמואל אולפנה לבנות 444620 מרכז
 יבנה גינזבורג-מקיף אלון 444653 מרכז
 רעננה אמית רנניםבית חינוך  444679 מרכז
 גן יבנה קרית חינוך ע"ש רבין 444836 מרכז
 טירה עתיד ע"ש איברהים קאסם 448027 מרכז
 כפר קאסם תיכון חדש כפר קאסם 448167 מרכז

 לוד אורט לוד ע"ש זייל 470120 מרכז



 נס ציונה תיכון ע"ש גולדה 499681 מרכז
 רחובות תיכון ע"ש קציר 770453 מרכז
 חבל מודיעין תיכון נחשון 444737 מרכז

 נתניה מקיף טשרניחובסקי 440115 תל אביב
 פתח תקווה עמל טכנאים והנדסאים 470591 תל אביב
 נתניה מקיף אורט ע"ש גוטמן 471011 תל אביב
 רמת גן תיכון אהל שם 540203 תל אביב
 רמת גן אולפנת הרא"ה תורני מדעי 540252 תל אביב
 ית אונויקר תיכון עש יצחק בן צבי 540286 תל אביב
 גבעתיים תיכון ע"ש קלעי 540344 תל אביב
 חולון מקיף שש שנתי ק. שרת 541110 תל אביב
 הרצליה מקיף היובל 541169 תל אביב
 רמת גן ישיבה תיכונית בנים 544494 תל אביב
 יפו -תל אביב  מקיף עמל ליידי דיויס 570036 תל אביב
 יפו -תל אביב  תיכון מכללה שבח מופת 570051 תל אביב
 רמת גן אורט ע"ש אבין 570135 תל אביב
 הרצליה הנדסאים הרצליה 570358 תל אביב
 רמת גן אמי"ת גוש דן 571109 תל אביב
 בת ים עירוני ע"ש שזר 770586 תל אביב
 רמת השרון מקיף השרון עש רוטברג 770842 תל אביב

 באר שבע מקיףעירוני א'  640037 דרום
 באר שבע אולפנת אמי"ת 640045 דרום
 אשקלון אורט ע"ש ה. רונסון 640060 דרום
 אשקלון מקיף דתי עירוני ב' 640078 דרום
 אשקלון מקיף דתי עירוני ב' 640078 דרום
 אשקלון ישיבת צביה 641183 דרום

 באר שבע ישיבת בני עקיבא 640177 דרום
 שדרות גוטוירטמקיף ע"ש  640318 דרום
 באר שבע אולפנת בנ"ע חן במדבר 640359 דרום
 אשדוד אולפנא ע"ש הרב שאולי 640581 דרום
 אשדוד מקיף ה' כללי 640672 דרום
 אשקלון מקיף עירוני א' 644294 דרום
 אשדוד מקיף ז' 644377 דרום
 אשדוד מקיף ח' 644484 דרום
 באר שבע מקיף ע"ש יצחק רבין 644526 דרום
 אשקלון מקיף עירוני ד' 644559 דרום
 אשדוד מקיף חדש ט' 644583 דרום
 אשדוד מקיף חדש ט' 644583 דרום
 באר שבע מקיף ע. דוד טוביהו 644708 דרום
 חורה מקיף ע"ש יצחק רבין 648121 דרום
 באר שבע מקיף עמל ע"ש נוימן 670042 דרום
 באר שבע עירוני ו' מקיף 770826 דרום
 דפנה מקיף הר וגיא 260307 שבותייחינוך התי
 כנרת )קבוצה( מקיף בית ירח 261065 שבותייחינוך התי
 נהלל מקיף חקלאי נהלל 280057 שבותייחינוך התי
 מאיר שפיה מקיף שפיה 380022 ישבותייחינוך הת
 צפריה אולפנא לבנות צפירה 440479 שבותייחינוך התי
 רעננה מדעי תורני כפר בתיה 442376 ישבותייחינוך הת
 מדרשת רופין קרית חינוך בן גוריון 480046 שבותייחינוך התי
 זמר תיכון חקלאי ימה 800003 שבותייחינוך התי

 ירושלים עירוני פסגת זאב 141309 מנח'י
 ירושלים מכללת אורט 770875 מנח'י



 ירושלים אולפנא תורנית חורב 140012 לא חרדי-מוכרים
 ירושלים ישיבת חורב 140145 לא חרדי-מוכרים

 


