
שם מוסדסמל מוסדישובמחוז
תיכון אורט אבוקרינט648220(יישוב)אבו קרינאת דרום

אופקים- אולפנא640102אופקיםדרום

אופקים- ישיבת אפיקי ארץ640103אופקיםדרום

אופקים- רב תחומי עמל770057אופקיםדרום

אופקים- תיכון מרום640104אופקיםדרום

אילת- בגין 644492אילתדרום

אילת- גולדווטר 640052אילתדרום

אילת- יצחק רבין 644690אילתדרום

רונסון. ש ה"אורט ע640060אשקלוןדרום

'מקיף דתי עירוני ב640078אשקלוןדרום

'מקיף עירוני א644294אשקלוןדרום

אולפנת צביה אשקלון644443אשקלוןדרום

'מקיף עירוני ד644559אשקלוןדרום

אמנויות644831אשקלוןדרום

'מקיף ה644450אשקלוןדרום

אורט אפרידר רונסון670067אשקלוןדרום

מקיף' עירוני א640037באר שבעדרום

מקיף' עירוני ג640193באר שבעדרום

ש יצחק רבין"מקיף ע644526באר שבעדרום

מקיף רגר644534באר שבעדרום

דוד טוביהו. מקיף ע644708באר שבעדרום

ש נוימן"מקיף עמל ע670042באר שבעדרום

טכני חיל האויר670810באר שבעדרום

ת"מקיף דתי אמי770552באר שבעדרום

מקיף' עירוני ו770826באר שבעדרום

'ע ביר הדאג"חט648287'ביר הדאגדרום

ש ליהמן"מקיף ע640086דימונהדרום

מקיף דתי אפלמן640243דימונהדרום

ש זינמן"מקיף ע644062דימונהדרום

תיכונית בלבב שלם' יש641233ירוחםדרום

מדרשת קמה641324ירוחםדרום

ש ספיר"מקיף ע770768ירוחםדרום

פרוק-מקיף אל648139כסיפהדרום

רב תחומי לקיה648097לקיהדרום

ש יצחק רבין"השלום ע640490מצפה רמוןדרום

נתיבות- אולפנת דרכא644542נתיבותדרום

נתיבות- המר דרכא בנות644542נתיבותדרום

נתיבות- הצבי התורני דרכא בנים644781נתיבותדרום

נתיבות- ישיבה תורנית מדעית640425נתיבותדרום

נתיבות- מקיף כללי644807נתיבותדרום

מקיף אורט ערד640227ערדדרום

תיכון אורט אלהואשלה648279סר-קצר אדרום

קריית מלאכי- אמית670414קריית מלאכידרום

קריית מלאכי- דרכא670422קריית מלאכידרום

ש שלאון"מקיף ע640656קרית גתדרום

ש רבין"תיכון חדש ע644344קרית גתדרום

רוגוזין 640029קרית גתדרום

ש אריה מאיר"מקיף ע644732קרית גתדרום

מקיף רהט648048רהטדרום

אמית דתי670232שדרותדרום

אמית כללי גוטוירט640318שדרותדרום

ח"תשע"  - קדם עתידים"בתי ספר בתכנית 



מקיף עתיד אלביאן648089תל שבעדרום

הדקלים תל שבע678011תל שבעדרום

'מקיף עמל תל שבע א800144תל שבעדרום

מקיף שער הנגב660126ניר עםהתיישבותי 

שקמה660084יד מרדכיהתיישבותי 

מקיף שיטים660498ספירהתיישבותי 

ישיבה תיכונית חיספין240457חספיןהתיישבותי 

מקיף חקלאי כדורי280065כדוריהתיישבותי 

מקיף בית ירח261065(קבוצה)כנרת התיישבותי 

מקיף עמק החולה260232כפר בלוםהתיישבותי 

אולפנת בני עקיבא מירון270280מרום הגלילהתיישבותי 

תיכון תמר860353נטורהתיישבותי 

מקיף אנה פרנק280115סאסאהתיישבותי 

אופק260125עברוןהתיישבותי 

כפר נוער ניר העמק280032עפולההתיישבותי 

מקיף נופי גולן240499קצריןהתיישבותי 

מקיף אזורי מרחבים770990 מרחביםהתיישבותי 

תיכון ישיבתי נרייה641316בית הגדיהתיישבותי 

עזתה-אולפנת צביה841213בית הגדיהתיישבותי 

מקיף דתי עזתה בנות680108זמרתהתיישבותי 

ע בית יהודה"יב640151כפר מימוןהתיישבותי 

מקיף כפר סילבר680033כפר סילברהתיישבותי 

מקיף גליל מערבי260489גורנות הגלילהתיישבותי 

מקיף סולם צור260331גשר הזיוהתיישבותי 

מקיף הר וגיא260307דפנההתיישבותי 

עתידים344440אור עקיבאחיפה

כרמל -מקיף דאלית אל347054כרמל-דאלית אלחיפה

ש קופטאן"שש שנתי ע800110כרמל-דאלית אלחיפה

ש שיפמן"מקיף ע370122טירת כרמלחיפה

מקיף דתי אריאל370254טירת כרמלחיפה

התיכון המקיף נשר340091נשרחיפה

ב עספיא"חט378026עספיאחיפה

אורט רונסון עוספיה344234עספיאחיפה

ש רוגוזין"מקיף ע340117קרית אתאחיפה

ש לוינסון"מקיף דתי ע340042קרית יםחיפה

ש רודמן"תיכון מקיף ע340349קרית יםחיפה

ש רבין"מקיף חדש ע344416קרית יםחיפה

ת שחר"אמי140202בית שמשירושלים

קרית חינוך140848בית שמשירושלים

ישיבה שעלי תורה144600בית שמשירושלים

ברנקו וייס מקיף בית שמש160432בית שמשירושלים

אולפנת שעלי תורה193185בית שמשירושלים

אולפנת נוגה238121בית שמשירושלים

ת דביר לבנים"אמי338418בית שמשירושלים

וילנאי- דקל 140863מעלה אדומיםירושלים

אורט תעופה וחלל170803מעלה אדומיםירושלים

ת איתן"אמי160549מעלה אדומיםירושלים

ת בנות"שש שנתי אמי338616מעלה אדומיםירושלים

ישיבת צביה לוד441824לודמרכז

ש מקסים לוי"דרכא ע444612לודמרכז

ש זייל"אורט לוד ע470120לודמרכז

ן 'מקיף בית ג248179ן'בית גצפון

אורט דתי בית שאן270157בית שאןצפון



אורט כללי240127בית שאןצפון

ע"ישיבת בנ244624בית שאןצפון

וליס'מקיף ג247833ולס'גצפון

שנתי- מקיף שש 249193חורפישצפון

אורט חצור הגלילית770776חצור הגליליתצפון

אמית חצור770784חצור הגליליתצפון

אולפנית אורט טבריה240093טבריהצפון

אורט במעלה244210טבריהצפון

הרב תחומי240267טבריהצפון

ישיבת טבריה244384טבריה צפון

מקיף טומשין טובא249250זנגריה-טובאצפון

ת'תיכון ינוח ג247296ת'ג-יאנוחצפון

דרוזי למדעים ומנהיגות דרכא247387ירכאצפון

"אלרואיא"ב "חט247478ירכאצפון

ירכא' ב ב"חט248187ירכאצפון

מקיף אחווה ירכא800060ירכאצפון

מקיף מרכז הגליל248336סמיע-כסראצפון

ת תורני מדעי"אמי244103כרמיאלצפון

אורט פסגות244285כרמיאלצפון

מקיף אורט כרמים244368כרמיאלצפון

'מקיף ב248104מגארצפון

ש קאסם גאנם"מקיף ע800136מגארצפון

אורט רוגוזין240192מגדל העמקצפון

יערת העמק244269מגדל העמקצפון

מקיף אורט מעלות240465תרשיחא-מעלותצפון

אולפנת צביה מעלות244111תרשיחא-מעלותצפון

ישיבה תיכונית460691תרשיחא-מעלותצפון

אולפנת הראל240085נהריהצפון

הרב תחומי שחקים244152נהריהצפון

אביר יעקב214098נהריהצפון

מדעים ואמנויות270298נהריהצפון

גאון הירדן260133נווה איתןצפון

אורט שרת נצרת עילית240077נצרת עיליתצפון

יגאל אלון242073נצרת עיליתצפון

ור'בית הספר אורט סאג247213ור'סאגצפון

אורט סלאמה244343סלאמהצפון

אמית קנדי240036עכוצפון

קרית חינוך אורט דרסקי770859עכוצפון

אולפנת צביה עפולה214007עפולהצפון

חינוך אורט עפולה. ק270041עפולהצפון

אורט אלון עפולה420042עפולהצפון

מקיף שש שנתי פקיעין248419(בוקייעה)פקיעין צפון

ת"מקיף דתי אמי240234צפתצפון

ת"אולפנא אמי353581צפתצפון

רב תחומי צפת270025צפתצפון

דרכא דנציגר240010קרית שמונהצפון

ישיבת דרכא המתמיד240218קרית שמונהצפון

אולפנית דרכא442897קרית שמונהצפון

דרכא שקד260059שדה אליהוצפון

אורט שלומי227694שלומיצפון


