
רמת תגמולפיקוחמגזרישובשם מוסדיחידת דווחסמל מוסד

1ממלכתי דתייהודיירושליםאולפנא תורנית חורבלא חרדי-מוכרים140012

3ממלכתייהודיירושליםאקדמיה למוסיקהי"מחוז מנח140053

3ממלכתייהודיירושליםתכון ליד האוניברסיטהי"מחוז מנח140061

2ממלכתייהודיירושליםהגמנסיה העבריתי"מחוז מנח140079

3ממלכתייהודיירושליםש בויאר"תיכון עלא חרדי-מוכרים140103

3ממלכתי דתייהודיירושליםישיבת חורבלא חרדי-מוכרים140145

4ממלכתי דתייהודימבשרת ציוןישיבת תיכון קול מבשרמחוז ירושלים140251

2ממלכתי דתייהודיירושליםאולפנת צביה ירושליםי"מחוז מנח140491

2ממלכתייהודיירושליםש זיו"מקיף עי"מחוז מנח140723

2ממלכתייהודיירושליםמקיף גילהי"מחוז מנח140731

3ממלכתייהודיירושליםתיכון לאומנויותלא חרדי-מוכרים140806

4ממלכתייהודיירושליםתיכון גבעת גונןי"מחוז מנח140871

1ממלכתי דתייהודיאלון שבותנוה חנהחינוך התישבותי140913

2ממלכתייהודיירושליםגדיש'ש י"אורט רמות עי"מחוז מנח141010

2ממלכתי דתייהודיכפר עציוןישיבת מקור חייםחינוך התישבותי141028

1אחריהודיירושליםנוות ישראלמוכרים141119

2ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםאדומים.אולפנת צביה ממחוז ירושלים141176

1ממלכתי דתייהודיכוכב השחרישיבת אהבת חייםמחוז ירושלים141291

3ממלכתי דתייהודיירושליםלאומנויות. אולפנא תי"מחוז מנח141390

4ממלכתי דתייהודיירושליםאור תורה סטון לבניםי"מחוז מנח141499

3ממלכתייהודיירושליםאנקוריי"מחוז מנח141978

1אחריהודיירושליםהתיכון התורנימוכרים142323

1ממלכתייהודיירושליםהתיכון הישראלי למדעיי"מחוז מנח144097

3ממלכתי דתייהודיירושליםתורני נסויי הרטמןי"מחוז מנח144220

2ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןתיכון מכבים רעותמחוז ירושלים144329

2ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםאדומים.ישיבת צביה ממחוז ירושלים144428

3ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןס"ש יצחק רבין עי"עמחוז ירושלים144675

3ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעין'עירוני אמחוז ירושלים144683

1ממלכתי דתייהודירעות-מכבים-מודיעיןע מודיעין"אולפנת בנמחוז ירושלים144717

1ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןל מרדכי גור"ש רא"עמחוז ירושלים144741

3ממלכתייהודיירושליםמקיף קשתי"מחוז מנח160242

2ממלכתי דתייהודיירושליםע פסגת זאב"אולפנת בני"מחוז מנח160259

3ממלכתייהודיבית שמשברנקו וייס בית שמשמחוז ירושלים160432

3ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםת איתן"אמימחוז ירושלים160549

1ממלכתי דתייהודיירושליםת טכנולוגי דתי"אמיי"מחוז מנח170456

3ממלכתייהודימעלה אדומיםאורט תעופה וחללמחוז ירושלים170803

3אחריהודיירושליםס סמינר בנות ציון"בימוכרים176487

1ממלכתי דתייהודינחםת נחשון"ישיבת אמיחינוך התישבותי180034

3ממלכתי דתייהודיטלמוןאולפנא נריהמחוז ירושלים186908

2ממלכתי דתייהודיבית שמשאולפנת שעלי תורהמחוז ירושלים193185

2ממלכתי דתייהודיעפולהאולפנת צביה עפולהמחוז צפון214007

1ממלכתייהודיבית שמשברנקו וייס אתגרימחוז ירושלים226670

(מסודר לפי סמל מוסד)ז "רשימת בתי הספר הזוכים בתגמול הדיפרנציאלי תשע



1ממלכתי דתייהודיכוכב יעקבאולפנת צביה כוכביעקבמחוז ירושלים234021

3ממלכתי דתייהודיעכות קנדי"מקיף דתי אמימחוז צפון240036

3ממלכתייהודינצרת עיליתאורט שרת נצרת עיליתמחוז צפון240077

3ממלכתי דתייהודינהריהאולפנת הראלמחוז צפון240085

3ממלכתי דתייהודיטבריהאולפנית לבנותמחוז צפון240093

1ממלכתי דתייהודישדה יעקבישיבת תקות יעקבחינוך התישבותי240176

2ממלכתייהודיטבריהרבתחומי נופרים בגלילמחוז צפון240267

2ממלכתי דתייהודיחספיןישיבה תיכונית חיספיןחינוך התישבותי240457

3ממלכתייהודיעצמון שגבמקיף משגבחינוך התישבותי240481

1ממלכתייהודיקצריןמקיף נופי גולןחינוך התישבותי240499

3אחריהודיכרמיאלנוה חוהמוכרים240598

1ממלכתי דתייהודיאלוני הבשןישיבת אלוני הבשןחינוך התישבותי240622

4ממלכתי דתייהודיהזורעיםישיבת הזורעיםמחוז צפון240812

1ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןש נדב"דמוקרטי עמחוז ירושלים241067

3ממלכתייהודינצרת עיליתיגאל אלוןמחוז צפון242073

2ממלכתי דתייהודיכרמיאלת תורני מדעי"אמימחוז צפון244103

1ממלכתי דתייהודיתרשיחא-מעלותאולפנת צביה מעלותמחוז צפון244111

4ממלכתייהודינהריההרב תחומי שחקיםמחוז צפון244152

2ממלכתייהודיכרמיאלאורט פסגותמחוז צפון244285

3ממלכתייהודיכרמיאלמקיף אורט כרמיםמחוז צפון244368

3ממלכתיערבינצרתטרה סנטהמחוז צפון247064

4ממלכתיערבידייר חנאמקיף דיר חנאמחוז צפון247163

1ממלכתידרוזיירכאמדעים ומנהיגות דרכאמחוז צפון247387

1ממלכתיערביכפר יאסיףש יני"מקיף עמחוז צפון248013

4ממלכתיערביראמהמקיף ראמהמחוז צפון248047

4ממלכתיערביטורעאןתיכון טורעאןמחוז צפון248138

3ממלכתידרוזין'בית גב המ"ן חט'מקיף בית גמחוז צפון248179

3ממלכתיערביניין'מקיף בוסתן אל מרגמחוז צפון248229

3ממלכתיערבינין'סחבית ספר אלבשאארמחוז צפון248278

2ממלכתיערביריינהמקיף ריינהמחוז צפון248427

1ממלכתיבדואיעוזיירבטוף-מקיף אלמחוז צפון248435

2ממלכתיערבישפרעםאל אוסקופיהמחוז צפון248690

3ממלכתיערבימעיליאנוטרדאםמחוז צפון248823

1ממלכתיערביעראבהמקיף אלבטוף עראבהמחוז צפון249284

2ממלכתידרוזיר'ג'עתיכון סלמאן חטיבמחוז צפון249318

1ממלכתייהודיעמירמקיף עינות הירדןחינוך התישבותי260067

3ממלכתייהודי)מאוחד(עין חרוד הרב תחומי עמק חרודחינוך התישבותי260091

2ממלכתייהודיעין השופטתיכון אזורי מגידוחינוך התישבותי260109

2ממלכתייהודימזרעתבור-מקיף עמקיםחינוך התישבותי260182

3ממלכתייהודיכפר בלוםמקיף עמק החולהחינוך התישבותי260232

2ממלכתייהודיכבריע"כברי חטחינוך התישבותי260240

2ממלכתייהודייפעתמקיף העמק המערביחינוך התישבותי260257

1ממלכתייהודידפנהמקיף הר וגיאחינוך התישבותי260307

4ממלכתייהודיגשר הזיומקיף סולם צורחינוך התישבותי260331

2ממלכתייהודיצפתרב תחומי מנחם בגיןמחוז צפון270025

1ממלכתייהודייקנעם עיליתש יגאל אלון"מקיף עמחוז צפון270140

1ממלכתי דתייהודיהודיותהודיותחינוך התישבותי270223

3ממלכתיערבינצרתנעמת' מרכז חינוך טכנמחוז צפון278184

2ממלכתייהודינהללמקיף חקלאי נהללחינוך התישבותי280057

1ממלכתייהודיסאסאמקיף אנה פרנקחינוך התישבותי280115

2אחריהודיירושליםאולפנת תהילהמוכרים338095

4ממלכתי דתייהודיבית שמשת דביר לבנים"אמימחוז ירושלים338418

1ממלכתייהודיחדרהתיכון גבעולמחוז חיפה338541



1ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםת בנות"שש שנתי אמימחוז ירושלים338616

3ממלכתיערבינצרתמסארמחוז צפון338715

3ממלכתי דתייהודיקרית יםש לוינסון"מקיף דתי עמחוז חיפה340042

2ממלכתייהודיקרית טבעוןמקיף אורט עש גרינברגמחוז חיפה340059

4ממלכתי דתייהודיכפר פינסע כפר פינס"אולפנת בנחינוך התישבותי340109

3ממלכתייהודיחיפהחיים. מקיף עירוני קמחוז חיפה340133

3ממלכתייהודיחיפהכל ישראל חבריםמחוז חיפה340190

3ממלכתייהודיחיפההתיכון הריאלי העברימחוז חיפה340216

4ממלכתי דתייהודיחיפהעירוני יבנהמחוז חיפה340232

4ממלכתי דתייהודיחיפהת עירוני ו"אולפת אמימחוז חיפה340240

3ממלכתי דתייהודיחדרהברנקו וייס תחכמונימחוז חיפה340273

3ממלכתייהודיחדרהתיכון חדרהמחוז חיפה340281

1ממלכתי דתייהודיחיפהאולפנת צביה חיפהמחוז חיפה340737

1ממלכתייהודיקרית טבעוןרמת הדסהחינוך התישבותי344085

3ממלכתייהודיחיפהמקיף מופת בסמתמחוז חיפה344101

4ממלכתי דתייהודיחיפהבית חיה מושקאמחוז חיפה344150

4ממלכתי דתייהודיאור עקיבאנתיבות דרורמחוז חיפה344598

1ממלכתייהודיירושליםתיכון יד בידי"מחוז מנח346494

4ממלכתיערביחיפהנזירות נצרתמחוז חיפה347021

2ממלכתיערביחיפהס האיטלקי"ביהמחוז חיפה347039

3ממלכתיערביפחם-אום אלעתיד אלאהליהמחוז חיפה347070

4ממלכתיערביגרביה-באקה אלס אלקאסמי"עימחוז חיפה348342

4ממלכתייהודיזכרון יעקבתיכון זכרון יעקבמחוז חיפה356212

2ממלכתייהודיאלוני יצחקמקיף אלוני יצחקחינוך התישבותי360149

3ממלכתייהודיחדרהמקיף למדע ולאמנויותמחוז חיפה370072

4ממלכתייהודיאור עקיבאתיכון טכנולוגי האופקמחוז חיפה370262

2ממלכתי דתייהודיכרכור-פרדס חנהאזורי דתי לבנותמחוז חיפה370304

2ממלכתיערביה"בסמס למדעים מועאוויה"עימחוז חיפה370494

1ממלכתיערבימשהדאמל-אלמחוז צפון372946

2ממלכתייהודיכרכור-פרדס חנהחנה-חקלאי פרדסמחוז חיפה380030

2ממלכתי דתייהודיכפר הנוער הדתיכפר הנוער הדתיחינוך התישבותי380048

3ממלכתייהודיכפר גליםכפר גליםחינוך התישבותי380055

4ממלכתיערביכפר קרעתיכון עיוני עתידמחוז חיפה384016

2ממלכתיערבילודתיכון אלעולאלא חרדי-מוכרים410001

4ממלכתייהודיראשון לציוןא"מקיף ימחוז מרכז420489

4ממלכתייהודירחובותתיכון דה שליטמחוז מרכז440016

1ממלכתי דתייהודירחובותד אמית הלל"חממחוז מרכז440040

1ממלכתי דתייהודיראשון לציוןד"מקיף מממחוז מרכז440073

2ממלכתייהודיפתח תקווהשש שנתי אחד העםאביב-מחוז תל440107

3אחריהודינתניהתיכון בית יעקבמוכרים440131

3ממלכתי דתייהודינתניהבר אילן' תורני ואולפאביב-מחוז תל440149

2ממלכתייהודיאבן יהודהמקיף הדסיםחינוך התישבותי440180

2ממלכתייהודינס ציונהציונה-גוריון נס-בןמחוז מרכז440248

1ממלכתי דתייהודינחליםישיבת נחליםמחוז מרכז440339

2ממלכתי דתייהודירחובותישיבת הדרוםמחוז מרכז440362

4ממלכתי דתייהודירעננהישיבת בני עקיבאמחוז מרכז440370

1אחריהודיירושליםעמל תלמים תורנימוכרים440446

4ממלכתי דתייהודיקדומיםאולפנת להבהחינוך התישבותי440909

2ממלכתייהודיראשון לציוןמקיף' עירוני המחוז מרכז440917

2ממלכתייהודיאריאלמקיף אריאלמחוז מרכז440925

4ממלכתי דתייהודיכפר סבאתיכון הראלמחוז מרכז440941

4ממלכתייהודיראשון לציוןש יגאל אלון"מקיף ו עמחוז מרכז440982

2ממלכתי דתייהודיראש העיןאולפנאת זבולוןמחוז מרכז440990



4ממלכתייהודיהוד השרוןתיכון הדריםמחוז מרכז441006

3ממלכתייהודיבית חשמונאיש הרצוג"אזורי עחינוך התישבותי441089

4ממלכתייהודינתניהש אלדד"מקיף עאביב-מחוז תל441097

2ממלכתיערבירמלהטרה סנטהמחוז מרכז441113

1ממלכתייהודילודעתיד למדעים לודמחוז מרכז441196

4ממלכתייהודיתל מונדש רבין"בית חינוך עמחוז מרכז441279

2ממלכתייהודיהוד השרוןש אילן רמון"תיכון עמחוז מרכז441410

2ממלכתייהודיראשון לציוןצ"תיכון טומשין ראשלמחוז מרכז441477

2ממלכתייהודירעננהתיכון אביבמחוז מרכז441808

1ממלכתי דתייהודילודישיבת צביה לודמחוז מרכז441824

1ממלכתייהודיכפר סבאש יעקב חזן"דמוקרטי עמחוז מרכז441972

4ממלכתייהודיפתח תקווהאנקורי פתח תקווהאביב-מחוז תל442004

4ממלכתייהודינס ציונהאליעזר בן יהודהמחוז מרכז442061

4ממלכתייהודיגדרהדרכא אילן ואסף רמוןמחוז מרכז442236

2ממלכתי דתייהודיראשון לציוןאולפנא ראשון לציוןמחוז מרכז442392

1ממלכתי דתייהודינצרת עיליתישיבה תיכונית נצרת עמחוז צפון442715

2ממלכתיערביעין נקובאברנקו וייס עין נקובהמחוז ירושלים442822

1ממלכתי דתייהודיקרית שמונהאולפנית דרכאמחוז צפון442897

1ממלכתייהודיתל יצחקנוה הדסהחינוך התישבותי444034

4ממלכתייהודיכפר סבאש חיים הרצוג"תיכון עמחוז מרכז444117

3ממלכתייהודירעננהווסט-מטרו'מור'תיכוןמחוז מרכז444562

1ממלכתייהודילודש מקסים לוי"דרכא עמחוז מרכז444612

4ממלכתייהודייבנהגינזבורג-מקיף אלוןמחוז מרכז444653

4ממלכתי דתייהודירעננהבית חינוך אמית רנניםמחוז מרכז444679

1ממלכתיערביקלנסווהמקיף קלנסווהמחוז מרכז448076

1ממלכתיערבירמלהתיכון אורתודוקסימחוז מרכז448142

2ממלכתיערבירמלהאלהודאמחוז מרכז448324

4ממלכתי דתייהודינתניהבר אילן בניםאביב-מחוז תל453605

3ממלכתי דתייהודיתרשיחא-מעלותישיבה תיכוניתמחוז צפון460691

2ממלכתייהודירחובותש מקס שיין"אורט עמחוז מרכז470054

4ממלכתייהודיפתח תקווהעמל אאביב-מחוז תל470070

2ממלכתי דתייהודיפתח תקווהמקצועי בית בלומהאביב-מחוז תל470088

3ממלכתייהודיהוד השרוןש מוסינזון"מקיף עחינוך התישבותי470138

3ממלכתי דתייהודינתניהתיכון תמר אריאלאביב-מחוז תל470187

3ממלכתייהודימכמורתרמות יםחינוך התישבותי470443

4ממלכתייהודיפתח תקווהעמל טכנאים והנדסאיםאביב-מחוז תל470591

2ממלכתייהודייבנהגינזבורג-מקיף אורןמחוז מרכז470963

3ממלכתייהודיפתח תקווהגן ונוףחינוך התישבותי480038

3ממלכתייהודימדרשת רופיןקרית חינוך בן גוריוןחינוך התישבותי480046

2ממלכתייהודי)כפר נוער(בן שמן חקלאי בן שמןחינוך התישבותי480145

4ממלכתייהודיבאר יעקבבוטינסקי'ש ז"מקיף עחינוך התישבותי480178

4ממלכתייהודינתניהעירוני משה שרתאביב-מחוז תל490037

4ממלכתייהודיפתח תקווהש בן גוריון"עירוני עאביב-מחוז תל490052

2ממלכתייהודייפו- תל אביב גמנסיה עברית הרצליהאביב-מחוז תל540062

2ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב 'ג' עירוני תורני באביב-מחוז תל540120

4ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב תיכון ראשית עירוני חאביב-מחוז תל540187

3ממלכתייהודירמת גןש בליך"עירוני עאביב-מחוז תל540211

1ממלכתי דתייהודירמת גןה תורני"אולפנת הראאביב-מחוז תל540252

2ממלכתייהודיחולוןעירוני עש פנחס אילוןאביב-מחוז תל540294

3ממלכתי דתייהודיחולוןעירוני דתי יבנהאביב-מחוז תל540302

4ממלכתייהודיגבעתייםש קלעי"תיכון עאביב-מחוז תל540344

4ממלכתי דתייהודיבת יםבית וגן דרכאאביב-מחוז תל540369

2ממלכתייהודיבני ברקעירוני כלליאביב-מחוז תל540377



2ממלכתי דתייהודיבני ברקאולפנת צביה בני ברקאביב-מחוז תל540385

4ממלכתייהודייפו- תל אביב 'עירוני יאאביב-מחוז תל540518

1ממלכתייהודיגבעתייםתיכון שמעון בן צביאביב-מחוז תל540591

4ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב אולפנא בני עקיבאאביב-מחוז תל540898

4ממלכתייהודיחולוןשרת. מקיף שש שנתי קאביב-מחוז תל541110

2ממלכתייהודירמת השרוןמרוםאביב-מחוז תל541805

3אחריהודיחולוןבית דודמוכרים541920

1ממלכתי דתייהודיאור יהודהתיכון יעדיםאביב-מחוז תל541979

4ממלכתייהודיחולוןמקיף אפרים קציראביב-מחוז תל544353

4ממלכתי דתייהודירמת גןישיבה תיכונית בניםאביב-מחוז תל544494

3ממלכתייהודיחולוןאלישיב. ש מ"עתידים עאביב-מחוז תל544593

4ממלכתי דתייהודיבת יםאולפנת צביה בת יםאביב-מחוז תל544668

2ממלכתי דתייהודיחולוןהראלאביב-מחוז תל544692

4ממלכתיערבייפו- תל אביב יאל'אגאביב-מחוז תל548404

3ממלכתייהודייפו- תל אביב מקיף עמל ליידי דיויסאביב-מחוז תל570036

1ממלכתייהודייפו- תל אביב ט יא"מחאביב-מחוז תל570069

2ממלכתייהודייפו- תל אביב אורט יד סינגאלובסקיאביב-מחוז תל570077

3ממלכתייהודירמת גןש אבין"אורט עאביב-מחוז תל570135

4ממלכתייהודיחולוןמקיף אורט למדע וטכנואביב-מחוז תל570168

4ממלכתייהודיאור יהודהיובליםאביב-מחוז תל570259

1ממלכתייהודיהרצליההנדסאים הרצליהאביב-מחוז תל570358

1ממלכתי דתייהודיבת יםתיכון המר דרכאאביב-מחוז תל571158

3ממלכתייהודירמת השרוןחקלאי הכפר הירוקחינוך התישבותי580019

2ממלכתייהודימקווה ישראלמקוה ישראל כלליחינוך התישבותי580035

1ממלכתי דתייהודיאילתישיבה תיכונית אילתחינוך התישבותי610170

1ממלכתייהודיקרית גתש זאב בוים"ע. ח. קמחוז דרום640029

2ממלכתייהודיאילתמקיף עירוני גולדווטרמחוז דרום640052

4ממלכתייהודיאשקלוןרונסון. ש ה"אורט עמחוז דרום640060

2ממלכתי דתייהודיאשקלון'מקיף דתי עירוני במחוז דרום640078

1ממלכתייהודידימונהש ליהמן"מקיף עמחוז דרום640086

4ממלכתי דתייהודיאופקיםמוסדות בני עקיבאמחוז דרום640102

2ממלכתי דתייהודימרכז שפיראישיבת אור עציוןחינוך התישבותי640185

4ממלכתייהודיערדתיכון מקיף אורט ערדמחוז דרום640227

4ממלכתי דתייהודיקרית גתמקיף דתי גרוסמחוז דרום640235

3ממלכתייהודישדרותש גוטוירט"מקיף עמחוז דרום640318

2ממלכתי דתייהודיבאר שבעע חן במדבר"אולפנת בנמחוז דרום640359

1ממלכתי דתייהודיקרית גתגת. אולפנת צביה קמחוז דרום640383

1אחריהודיקרית גתתיכון נתיבי רחלמוכרים640409

3ממלכתייהודימצפה רמוןש יצחק רבין"השלום עמחוז דרום640490

1ממלכתי דתייהודיאשדודש הרב שאולי"אולפנא עמחוז דרום640581

1ממלכתי דתייהודיניצןאולפנת נוה דקליםחינוך התישבותי640649

2ממלכתייהודיקרית גתש שלאון"מקיף עמחוז דרום640656

3ממלכתייהודיאשדודכללי' מקיף המחוז דרום640672

1ממלכתי דתייהודיאשקלוןישיבת צביה אשקלוןמחוז דרום641183

4ממלכתי דתייהודיירוחםתיכונית בלבב שלם' ישמחוז דרום641233

1אחריהודינוהישיבה תיכונית נווהמוכרים641365

2ממלכתייהודידימונהש זינמן"מקיף עמחוז דרום644062

2ממלכתייהודיאשקלון'מקיף עירוני אמחוז דרום644294

3ממלכתייהודיקרית גתש רבין"תיכון חדש עמחוז דרום644344

3ממלכתי דתייהודיאשקלוןאולפנת צביה אשקלוןמחוז דרום644443

4ממלכתי דתייהודינתיבותמקיף דתי חדש לבנותמחוז דרום644542

4ממלכתייהודיאשקלון'מקיף עירוני דמחוז דרום644559

3ממלכתייהודיעומרמקיף עומרמחוז דרום644591



4ממלכתייהודיאילתיצחק רביןמחוז דרום644690

4ממלכתייהודיבאר שבעדוד טוביהו. מקיף עמחוז דרום644708

4ממלכתייהודיקרית גתש אריה מאיר"מקיף עמחוז דרום644732

1ממלכתי דתייהודינתיבותתיכון חדש בניםמחוז דרום644781

1ממלכתייהודינתיבותמקיף דרכאמחוז דרום644807

2ממלכתייהודיאשקלוןאומנויותמחוז דרום644831

1ממלכתי דתייהודיבאר שבעת"ישיבת אמימחוז דרום644849

4ממלכתיבדואילקיהרב תחומי לקיהמחוז דרום648097

1ממלכתיבדואיסר-קצר אתיכון אורט אלהואשלהמחוז דרום648279

4ממלכתייהודיכפר מנחםמקיף צפיתחינוך התישבותי660076

1ממלכתייהודיאילתאילת-תכון ברנקו וייסמחוז דרום660175

1ממלכתייהודישובלמבואות הנגבחינוך התישבותי660274

4ממלכתייהודיבאר שבעש נוימן"מקיף עמל עמחוז דרום670042

2ממלכתייהודיאשקלוןאורט אפרידר רונסוןמחוז דרום670067

2ממלכתי דתייהודיקרית מלאכימקיף דתימחוז דרום670414

4ממלכתייהודיקרית מלאכיגימנסיה דרכאמחוז דרום670422

4ממלכתייהודיבאר שבעטכני חיל האוירמחוז דרום670810

3ממלכתייהודיאשל הנשיאאשל הנשיאחינוך התישבותי680025

4ממלכתי דתייהודיזמרתמקיף דתי עזתה בנותחינוך התישבותי680108

1ממלכתי דתייהודיבני ברקנווה שרה הרצוגאביב-מחוז תל770222

4ממלכתייהודירחובותש קציר"תיכון עמחוז מרכז770453

3ממלכתייהודייטבתהמעלה שחרותחינוך התישבותי770602

3ממלכתייהודירמת השרוןמקיף השרון עש רוטברגאביב-מחוז תל770842

3ממלכתייהודימדרשת בן גוריוןתיכון לחינוך סביבתימחוז דרום770941

1ממלכתייהודיבתי ספר של מרחביםמקיף אזורי מרחביםחינוך התישבותי770990

1ממלכתייהודיירושליםהתיכון הניסוייי"מחוז מנח771089

3ממלכתייהודיעין גדימקיף עין גדיחינוך התישבותי771105

1ממלכתייהודיעכוף"מנוחינוך התישבותי771287

1ממלכתי דתייהודיבית הגדיעזתה-אולפנת צביהחינוך התישבותי841213

3ממלכתייהודיצרעהמקיף הר טובחינוך התישבותי841262

4ממלכתייהודיבני דרורקרית חינוך דרורחינוך התישבותי844076




