
  המחוזב"וחט  שנתי-שש, ס תיכון"בתי
א"תשפה /מדריךף"תשה /מדריךההתיישבותי

נעמה כהן נחושתןנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםמעלה שחרות1

נעמה כהן נחושתןנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםשיטים דרכא2

נעמה כהן נחושתןנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםאדם ואדמה3

נעמה כהן נחושתןנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםעין גדי4

נעמה כהן נחושתןנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםמדרשת שדה בוקר5

נעמה כהן נחושתןנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםאשל הנשיא6

נעמה כהן נחושתןנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםרוטמן7

נעמה כהן נחושתןנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםמבואות הנגב8

נעמה כהן נחושתןנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםמרחבים9

נעמה כהן נחושתןנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםנופי הבשור10

בתיה לוינסון שריגנעמה כהן נחושתןהתיישבותי דרוםבאר טוביה11

נעמה כהן נחושתןליאת שגבהתיישבותי דרוםרמות הנגב12

נעמה כהן נחושתןליאת שגבהתיישבותי דרוםשער הנגב13

נעמה כהן נחושתןליאת שגבהתיישבותי דרוםשקמה14

נעמה כהן נחושתןליאת שגבהתיישבותי דרוםכפר סילבר14

נעמה כהן נחושתןליאת שגבהתיישבותי דרוםאורט ימי אשדוד16

נעמה כהן נחושתןליאת שגבהתיישבותי דרוםקדמה17

בתיה לוינסון שריגליאת שגבהתיישבותי דרוםעיינות18

בתיה לוינסון שריגליאת שגבהתיישבותי דרוםברנר19

בתיה לוינסון שריגליאת שגבהתיישבותי דרוםכנות20

בתיה לוינסון שריגליאת שגבהתיישבותי דרוםצפית21

בתיה לוינסון שריגבתיה לוינסון שריגהתיישבותי ירושליםפנימית קריית יערים22

בתיה לוינסון שריגבתיה לוינסון שריגהתיישבותי ירושליםחקלאי עין כרם23

בתיה לוינסון שריגבתיה לוינסון שריגהתיישבותי ירושליםהר טוב צרעה24

בתיה לוינסון שריגבתיה לוינסון שריגהתיישבותי ירושליםפנימיית בן שמן25

בתיה לוינסון שריגבתיה לוינסון שריגהתיישבותי ירושליםהרצוג בית חשמונאי26

בתיה לוינסון שריגבתיה לוינסון שריגהתיישבותי ירושליםבית אקשטיין יד רמב״ם27

בתיה לוינסון שריגבתיה לוינסון שריגהתיישבותי ירושליםויצו נחלת יהודה28

בתיה לוינסון שריגבתיה לוינסון שריגהתיישבותי ירושליםתיכון איתן נען29

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזב"חט+ע"בית חינוך ירקון חט30

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכז(צומח)חריש   -אתגרי העתיד 31

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזהוד השרון  וולדורף– תמר 32

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזנ מוסינזון.כ33

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזע"חט+ב"קרית חינוך דרור חט34

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזנווה הדסה35

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזהדסה נעורים36

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזע"חט+ב"א מנשה חט.גוונים מ37

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזע"חט+ב"שפיים חט-חוף השרון38

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזע"חט+ב"רמות ים חט39

גלית טולדו משגבגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזגוריון-קרית חינוך רופין בן40

דניאל קיש  לימורגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזע"חט+ב"נ שפייה חט.כ41

דניאל קיש  לימורגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזגבעת חיים' שפרירים ב42

דניאל קיש  לימורגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזע"חט+ב"עין  חט- מעיין השחר 43

דניאל קיש  לימורגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזע"חט+ב"ברל חט-אסף בית-עמי44

דניאל קיש  לימורגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזמרום הכפר הירוק45

דניאל קיש  לימורגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזתיכון הכפר הירוק46

דניאל קיש  לימורגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזע"חט+ב"נ הדסים חט.כ47

דניאל קיש  לימורגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזשמואל-בית אקשטיין גן48

דניאל קיש  לימורגלית טולדו משגבהתיישבותי מרכזע"חט+ב"ה חט"עתיד רזיאל על49

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןכפר ורדים, על אזורי תפן50

א"תשפ,  ף"ים     תש/רשימת בתי ספר במחוזות     ושייוכם למדריכות



שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןוולדורף הרדוף51

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפון(עצמון שגב)משגב , אסיף52

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפון(עצמון שגב)משגב , קציר53

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפון(עצמון שגב)משגב , עומר54

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןאזורי גליל מערבי55

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןקיבוץ כברי, מנור56

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןב מנור קיבוץ איילון"חט57

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןקיבוץ אלונים, אלון58

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןטבעון, רמת הדסה59

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןעפולה, ניר העמק60

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןקיבוץ מזרע, עמקים תבור61

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןניר יפה, עמק יפה62

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןעמק הירדן, בית ירח63

קרן בהטשכטר ליבנה  נועההתיישבותי צפוןקיבוץ יפעת, העמק המערבי64

קרן בהטענת יזרעאליהתיישבותי צפוןע"חט+ב"קיבוץ עין השופט חט, מגידו65

קרן בהטענת יזרעאליהתיישבותי צפוןע"חט+ב"יגור חט, בית ספר מקיף כרמל זבולון66

קרן בהטענת יזרעאליהתיישבותי צפוןע"חט+ב"חט נהלל, חקלאי67

קרן בהטענת יזרעאליהתיישבותי צפוןע"חט+ב"חטנהלל , ס הדמוקרטי"ביה68

קרן בהטענת יזרעאליהתיישבותי צפוןע"חט+ב"חטחקלאי כדורי 69

מיקי אזולאימיקי אזולאיהתיישבותי צפוןקיבוץ סאסא, אנה פרנק70

מיקי אזולאימיקי אזולאיהתיישבותי צפוןמושב רמות, ברנקו וייס מרום גולן71

מיקי אזולאימיקי אזולאיהתיישבותי צפוןקיבוץ כפר בלום, עמק החולה72

מיקי אזולאימיקי אזולאיהתיישבותי צפוןקיבוץ עמיר, עיינות ירדן73

מיקי אזולאימיקי אזולאיהתיישבותי צפוןברנקו וייס מרום גליל גולן מירון74

מיקי אזולאימיקי אזולאיהתיישבותי צפוןקיבוץ דפנה, הר וגיא75

שוקי סומרשוקי סומרהתיישבותי צפוןקיבוץ גשר הזיו, סולם צור76

שוקי סומרשוקי סומרהתיישבותי צפוןקיבוץ עברון, בית חינוך אופק77

שוקי סומרשוקי סומרהתיישבותי צפוןקיבוץ עין חרוד, הרב תחומי עמל78

שוקי סומרשוקי סומרהתיישבותי צפוןנווה איתן, גאון הירדן דרכא79

שוקי סומרשוקי סומרהתיישבותי צפוןאולפנת גלעד קבוץ חמדיה80

יובל פזיובל פזהתיישבותי צפוןנ אלוני יצחק.כ81

יובל פזיובל פזהתיישבותי צפוןמבואות עירון קבוץ עין שמר82

יובל פזהוד השרוןהדמוקרטי83

א"תשפה /מדריךף"תשה /מדריך  מחוז צפוןב"וחט  שנתי-שש, ס תיכון"בתי
שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהכרמיאלאורט פסגות1

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהכרמיאלאורט כרמים2

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהכרמיאלדרור אדם חברה וטבע3

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהצפוןשחר4

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהצפוןכרמי גפנים5

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהבוסתן הגלילנירים בוסתן הגליל6

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהשלומיאורט7

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהכפר ורדיםאמירים8

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהעפולהאורט אלון בן גוריון9

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהטבריהאורט במעלה10

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהטבריהעמל נופרים11

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהטבריהט"עמל מח12

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהטבריהברנקו וייס13

שכטר ליבנה  נועהשכטר ליבנה  נועהקרית שמונהדנצינגר14

שכטר ליבנה  נועהכישוריתכישורית15

קרן בהטענת יזרעאלייוקנעםע"חט+ב "אורט אלון חט16

קרן בהטענת יזרעאלייוקנעם החטיבה החדשה17

קרן בהטענת יזרעאלימגדל העמקע"חט+ב"אורט רוגוזין חט18

קרן בהטענת יזרעאלימגדל העמקיערת הכרמל19

קרן בהטענת יזרעאלי רמת ישי היובל רמת ישי20

קרן בהטענת יזרעאלינצרת עיליתע"חט+ב "אורט אלון חט21



קרן בהטענת יזרעאלינצרת עיליתע"חט+ב"אורט שרת חט22

קרן בהטענת יזרעאליעפולהע"חט+ב"אורט עפולה חט23

קרן בהטענת יזרעאליעפולהב"אורן חט24

קרן בהטענת יזרעאליבית שאןע"חט+ב"אורט אמירים חט25

קרן בהטענת יזרעאליבית שאן אורט מחט26

מיקי אזולאימיקי אזולאיקצריןנופי גולן27

מיקי אזולאימיקי אזולאיקרית שמונהברנקו וייס28

מיקי אזולאימיקי אזולאיצפתתחומי-הבין29

מיקי אזולאימיקי אזולאיחצור הגליליתאורט חצור30

מיקי אזולאימיקי אזולאיצפתח הפסיכיאטרי"ביה31

שוקי סומרשוקי סומרנהריהט פסגות"מח32

שוקי סומרשוקי סומרנהריהמקיף שחקים33

שוקי סומרשוקי סומרנהריהמדעים ואמנויות34

שוקי סומרשוקי סומרנהריהב נופר"חט35

שוקי סומרשוקי סומרעכואורט דרסקי36

שוקי סומרשוקי סומרעכו(קציני ים)ג יורדי הסירה "כ37

שוקי סומרשוקי סומרעכוף יד נתן"מנו38

שוקי סומרשוקי סומרעכוב"רוז חט39

שוקי סומרשוקי סומרעכוב עליה שנייה"חט40

שוקי סומרשוקי סומרעכואורט מרום41

שוקי סומרשוקי סומרמעלותאורט מעלות42

א"תשפה /מדריךף"תשה /מדריך  מחוז חיפהב"וחט  שנתי-שש, ס תיכון"בתי

ליאת מריאשאורה גולדרייךחדרה זכרון יעקב חוף הכרמלעמל מדעים ואמנויות חדרה1

ליאת מריאשאורה גולדרייךחדרה זכרון יעקב חוף הכרמל תיכון אדנים חדרה2

ליאת מריאשאורה גולדרייךיעקב חוף הכרמל  חדרה זכרוןתיכון חדרה3

ליאת מריאשאורה גולדרייךיעקב חוף הכרמל  חדרה זכרוןגבעול גבעת אולגה4

ליאת מריאשאורה גולדרייךיעקב חוף הכרמל  חדרה זכרוןאורט בנימינה5

ליאת מריאשאורה גולדרייךחדרה זכרון יעקב חוף הכרמלתיכון בית אליעזר6

ליאת מריאשאורה גולדרייךיעקב חוף הכרמל  חדרה זכרוןתיכון המושבה זכרון יעקב7

ליאת מריאשאורה גולדרייךחדרה זכרון יעקב חוף הכרמלהגמנסיה חדרה8

ליאת מריאשאורה גולדרייךחדרה זכרון יעקב חוף הכרמלדמוקרטי חדרה9

ליאת מריאשאורה גולדרייךחדרה זכרון יעקב חוף הכרמלדמוקרטי זכרון יעקב– קשת 10

ליאת מריאשאורה גולדרייךיעקב חוף הכרמל  חדרה זכרוןרננים זכרון יעקב11

ליאת מריאשאורה גולדרייךחדרה זכרון יעקב חוף הכרמלאל זכרון יעקב-בת12

ליאת מריאשאורה גולדרייךחדרה זכרון יעקב חוף הכרמלעמית חדרה13
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שירלי שושנהשירלי שושנהמפרץ חיפה והקריותגימנסיה קריות52

שירלי שושנהשירלי שושנהמפרץ חיפה והקריותתיכון רוגוזין קרית אתא53
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מירב סגלדגנית אפלרנשר והקריות, איזור חיפהב רעות חיפה"חט65
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הילה עמירשושי אביבהוד השרוןב עתידים"חט91

הילה עמירשושי אביבהוד השרוןב הראשונים"חט92

הילה עמירשושי אביבהוד השרוןב שקמה"חט93

הילה עמירשושי אביבתל מונדרבין94

הילה עמירשושי אביבקדימה צורןש עודד רואר"תיכון ע95

הילה עמירשושי אביבקדימה צורןב גוונים"חט96

הילה עמירשושי אביבקדימה צורןב הרצוג"חט97

הילה עמירשושי אביבאבן יהודהדמוקרטי98

הילה עמירשושי אביבכפר יונהאיש שלום99

ורד ביאלר פרידמןורד ביאלר פרידמןמזכרת בתיהש רבין"קרית חינוך ברנקו וייס ע100

אביב-מחוז תלב"וחט  שנתי-שש, ס תיכון"בתי א"תשפה /מדריךף"תשה /מדריך  

מאור תמםמאור תמםתל אביבתיכונט1

מאור תמםמאור תמםתל אביבליידי דיויס2

מאור תמםמאור תמםתל אביבגימנסיה הרצליה3

מאור תמםמאור תמםתל אביברוז מצקין4

מאור תמםמאור תמםתל אביב'עירוני א5

מאור תמםמאור תמםתל אביבאנקורי6

מאור תמםמאור תמםתל אביבאנקורי סטודיו7

מאור תמםמאור תמםתל אביבתיכון חדש8

מאור תמםמאור תמםתל אביברוגוזין9

מאור תמםמאור תמםתל אביבאורט גאולה10

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צתל אביבת יפו"נעמ11



אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צתל אביבברושים12

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צתל אביבמוזות13

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צתל אביב'עירוני ד14

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צתל אביב'עירוני ה15

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צתל אביב'עירוני ז16

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צתל אביבהדמוקרטי17

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צתל אביבמקס פיין18

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צתל אביבפרר צרפתי יפו19

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צתל אביבנתיב20

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צפתח תקוהבן גוריון21

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןאיילון22

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןהרצוג23

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןעתידים24

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןנבון25

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןקרית שרת26

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןאורט27

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןקציר28

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןקוגל29

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןהתיכון החדש ברוח הייטק היי30

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןת"נעמ31

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןאורט מיטרני32

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןרעים33

אושו שולים'אורית צאושו שולים'אורית צחולוןטומשין34

נירה הראלנירה הראלים-בתמקיף חשמונאים35

נירה הראלנירה הראלים-בתר"רמות שז36

נירה הראלנירה הראלים-בתאורט רמת יוסף37

נירה הראלנירה הראלים-בתאורט מילטון38

נירה הראלנירה הראלים-בתדרכא39

נירה הראלנירה הראלים-בת(אשכולות)ברנקו וייס 40

נירה הראלנירה הראלגבעתייםבית אקשטיין41

נירה הראלנירה הראלגבעתייםאורט גבעתים42

נירה הראלנירה הראלגבעתיים(שמעון בן צבי)צ "שב43

נירה הראלנירה הראלגבעתייםתלמה ילין44

נירה הראלנירה הראלגבעתייםקלעי45

נירה הראלנירה הראלרמת גןאורט אבין46

נירה הראלנירה הראלרמת גןתיכון חדש47

נירה הראלנירה הראלרמת גןמקיף רמת גן48

נירה הראלנירה הראלרמת גןאהל שם49

נירה הראלנירה הראלרמת גןבליך50

נירה הראלנירה הראלבני ברקרמז51

נירה הראלנירה הראלפתח תקוהאחד העם52

אורלי נקראורלי נקררמת גןאורה מודיעים53

אורלי נקראורלי נקרפתח תקווה גן ונוף54

אורלי נקראורלי נקררמת גןזומר55

אורלי נקראורלי נקרקרית אונוהדמוקרטי56

אורלי נקראורלי נקרקרית אונור"ב שז"חט57

אורלי נקראורלי נקרקרית אונותיכון בן צבי58

אורלי נקראורלי נקרקרית אונוב בן צבי"חט59

אורלי נקראורלי נקראור יהודהיובלים תיכון60

אורלי נקראורלי נקראור יהודהב"יובלים חט61

אורלי נקראורלי נקראור יהודה(לשעבר מסכים)ברנקו וייס 62

אורלי נקראורלי נקראור יהודהבית אקשטיין63

אורלי נקרגבעת שמואלתיכון גבעת שמואל64

עידית אשלעידית אשלתקוה-פתחגולדה65

עידית אשלעידית אשלתקוה-פתחברנר66

עידית אשלעידית אשלתקוה-פתח'עמל ב67



עידית אשלעידית אשלתקוה-פתחלידי דיויס68

עידית אשלעידית אשלתקוה-פתחת"נעמ69

עידית אשלעידית אשלתקוה-פתחמעוף70

עידית אשלעידית אשלתקוה-פתח'עמל א71

עידית אשלעידית אשלתקוה-פתח(חדש)שמיר 72

עידית אשלעידית אשלגבעתייםבן גוריון73

עידית אשלעידית אשלגבעתייםברנר74

עידית אשלעידית אשלגבעתייםדוד שמעוני75

עידית אשלעידית אשלגבעתייםיגאל אלון76

עידית אשלעידית אשלגבעתייםגורדון. ד.א77

עידית אשלעידית אשלגבעתייםבורכוב78

עידית אשלעידית אשלגבעתייםכצנלסון79

דלית פלסענבל ברגררמת השרוןרוטברג80

דלית פלסענבל ברגררמת השרוןאלון81

דלית פלסענבל ברגרהרצליההיובל82

דלית פלסענבל ברגרהרצליההראשונים83

דלית פלסענבל ברגרהרצליהתדמור84

דלית פלסענבל ברגרהרצליהתיכון חדש85

דלית פלסענבל ברגרהרצליההנדסאים86

דלית פלסענבל ברגרהרצליהדור87

דלית פלסענבל ברגראביב-תלאורט סינגלובסקי88

דלית פלסענבל ברגראביב-תלשבח מופת89

מאור תמםענבל ברגראביב-תלהולץ חיל האויר90

דלית פלסענבל ברגראביב-תל'עירוני ט91

דלית פלסענבל ברגראביב-תלאליאנס92

דלית פלסענבל ברגראביב-תלד"עירוני י93

דלית פלסענבל ברגראביב-תלא"עירוני י94

רבי'חגית גרבי'חגית גנתניהשרת95

רבי'חגית גרבי'חגית גנתניהאורט ליבוביץ96

רבי'חגית גרבי'חגית גנתניהאורט גוטמן97

רבי'חגית גרבי'חגית גנתניהעגנון98

רבי'חגית גרבי'חגית גנתניהטשרניחובסקי99

רבי'חגית גרבי'חגית גנתניהאביב-תיכון תל100

רבי'חגית גרבי'חגית גנתניהתיכון טכנולוגי הדסה101

רבי'חגית גרבי'חגית גנתניהו קנדה"ויצ102

רבי'חגית גרבי'חגית גנתניהאלדד103

רבי'חגית גרבי'חגית גנתניהגימנסיית נתניה104

רבי'חגית גרבי'חגית גמשמר השרוןהבית של תמר105

רבי'חגית גרבי'חגית גשפייםהבית של תמר106

א"תשפה /מדריךף"תשה /מדריך  מחוז דרוםב"וחט  שנתי-שש, ס תיכון"בתי

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדוד'מקיף א1

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדוד'מקיף ג2

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדוד'מקיף ד3

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדוד'מקיף ה4

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדוד'מקיף ו5

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדוד'מקיף ז6

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדוד'מקיף ח7

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדוד'מקיף ט8

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדודא"מקיף י9

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדודעמל10

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדודאנקורי11

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גאשדודגלים12

ורנו'עדנה גורנו'עדנה גקרית מלאכיעמל13

ליאת רוסור יאיר מימון"דקרית גתשלאון14

ליאת רוסור יאיר מימון"דקרית גתמאיר-אריה15



ליאת רוסור יאיר מימון"דקרית גתאורט כרמי גת16

ליאת רוסור יאיר מימון"דקרית גתרוגוזין17

ליאת רוסור יאיר מימון"דדימונהאחווה18

ליאת רוסור יאיר מימון"דדימונהליהמן19

ליאת רוסור יאיר מימון"דדימונהזינמן20

ליאת רוסור יאיר מימון"דירוחםאורט ספיר21

גבריאלה רגבר יאיר מימון"דנתיבותדרכא21

ליאת רוסור יאיר מימון"דשדרות יסודי כללי-על23

ליאת רוסור יאיר מימון"דאופקיםתיכון אופקים24

גבריאלה רגבמירי אביטובשבע-בארס הטכני"בי25

ליאת רוסומירי אביטובשבע-באר'מקיף ג26

אופירה מרגימירי אביטובשבע-באררבין27

גבריאלה רגבמירי אביטובשבע-באררגר28

גבריאלה רגבמירי אביטובאשקלוןאורט אפרידר29

רגב  גבריאלהמירי אביטובאשקלון'מקיף ד30

גבריאלה רגבמירי אביטובאשקלוןמ"ס לחנ"ביה31

גבריאלה רגבמירי אביטובאשקלוןס לאמנויות"ביה32

גבריאלה רגבמירי אביטובאשקלוןאורט הנרי רונסון33

גבריאלה רגבמירי אביטובאשקלוןדרכאה34

גבריאלה רגבמירי אביטובאשקלוןאורט אדיבי35

אופירה מרגיאופירה מרגישבע-באר'מקיף א36

אופירה מרגיאופירה מרגישבע-באר'מקיף ז37

אופירה מרגיאופירה מרגישבע-בארטוביהו38

אופירה מרגיאופירה מרגישבע-באר'מקיף ו39

אופירה מרגיאופירה מרגישבע-בארברנקו וייס40

אופירה מרגיאופירה מרגישבע-בארגימנסיה41

אופירה מרגיאופירה מרגישבע-באררכס ברמות42

אופירה מרגיאופירה מרגיעומרעומר43

אופירה מרגיאופירה מרגימיתריםמיתרים44

גבריאלה רגבאופירה מרגיערדאורט ערד45

אופירה מרגיאופירה מרגיאופקיםעתיד46

אופירה מרגיאופירה מרגיאשקלון'מקיף א47

ליאת רוסואופירה מרגימצפה רמוןמקיף מצפה רמון48

אופירה מרגיאופירה מרגיאילתרבין49

אופירה מרגיאופירה מרגיאילתגולדווטר50

אופירה מרגיאופירה מרגיאילתבגין51

אופירה מרגיאופירה מרגיאילתברנקו וייס52

י"מחוז מנחב"וחט  שנתי-שש, ס תיכון"בתי א"תשפה /מדריךף"תשה /מדריך  

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים- גבעת גונן 1

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים- מקיף דנמרק 2

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים- מקיף גילה 3

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים- מרכז טכנולוגי – ת "אמי4

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים- ב "אנטרופוסופי חט5

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים- ליפתא 6

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים- בית הצייר 7

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים- התיכון המסורתי 8

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים– הגמנסיה העברית 9

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים–  (אנטרופוסופי)אדם 10

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחירושלים– אורט בית הערבה 11

רם פרנקלי"מחוז מנחבית הכרם- ויצו מקצועי 12

רם פרנקלרם פרנקלי"מחוז מנחמעלה אפרים- תיכון מעלה אפרים 13

יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחירושלים- קשת 14

יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחירושלים- סליגסברג 15

יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחירושלים- הניסויי 16

יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחירושלים- קדמה 17



יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחירושלים- אנקורי 18

יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחירושלים- רעות 19

יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחירושלים- תיכון נאקדמיה 20

יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחירושלים- ה "ליד21

יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחירושלים- לשוני -הדו22

יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחירושלים- אורט מכללה 23

יולי ברנשטייןיולי ברנשטייןי"מחוז מנחסדברי ירושלים– הדמוקרטי 24

נעמה ארמןנעמה ארמןי"מחוז מנחירושלים- רנה קסין 25

נעמה ארמןנעמה ארמןי"מחוז מנחירושלים- פסגת זאב 26

נעמה ארמןנעמה ארמןי"מחוז מנחירושלים- זיו 27

נעמה ארמןנעמה ארמןי"מחוז מנחירושלים- התיכון לאמנויות 28

נעמה ארמןנעמה ארמןי"מחוז מנחירושלים- בוייאר 29

נעמה ארמןנעמה ארמןי"מחוז מנחירושלים- עמל לידי דיויס 30

נעמה ארמןנעמה ארמןי"מחוז מנח(צומח)ענבר 31
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א"תשפה /מדריךף"תשה /מדריךמחוז ירושלים ב"וחט  שנתי-שש, ס תיכון"בתי

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםבית שמש– ברנקו וייס 1

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםברנקו וייס אתגרי בית שמש2

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםתיכון הראל מבשרת3

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםתיכון אור- צור הדסה4

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםמעלה אדומים– דקל וילנאי 5

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםאורט תעופה וחלל מעלה אדומים6

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםברנקו וייס אופק מעלה אדומים7

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםתיכון כפר אדומים8

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםמודיעין- תיכון מכבים רעות 9

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםמודיעין- ' עירוני א10

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםמודיעין- רבין – ' עירוני ב11

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםש מוטה גור"ע' עירוני ג12

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושלים'עירוני ד13

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםיחד14

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםש נדב"דמוקרטי ע15

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושליםברנקו וייס אתגרי רעות16

לירון גיליסלירון גיליסמחוז ירושלים'עירוני ה17


