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 אולפנית אמי"ת ישורון פתח תקווה

 אולפנת אמי"ת אוריה באר שבע

 אורט אבין רמת גן

 אורט גוטמן נתניה

 אורט דפנה קרית ביאליק

 אורט הנרי רונסון אשקלון 

 אורט חולון 

 אורט יובלי אריאל 

 אורט מקיף א אשקלון 

 אורט נעמי שמר גן יבנה 

 אורט שרת נוף הגליל 

 אדומים אורט תעופה וחלל מעלה 

 אלזהראא כפר כנא

 אמית בנים מודיעין 

 אמית בר אילן גוש דן רמת גן

 בגין אילת

 בית החינוך השש שנתי אור ברנקו וייס צור הדסה

 אביב-בית הספר להייטק ואומנויות ע"ש שמעון פרס תל

 בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס קרית אונו

 בית ספר פלך ניסויי בנות ירושלים ירושלים

 ר אית"ן מועצה איזורית גזר.בית ספ

 נתניה. -בית ספר שש שנתי חט"ב אלדד 

 בן גוריון נס ציונה

 אבות אפרת-דרך
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 הגימנסיה העברית הרצליה תל אביב

 הכפר הירוק רמת השרון

 הרב תחומי למדעים ואמנויות עמל חדרה 

 זלמן ארן ראשון לציון

 חוגים חיפה

 חט"ב אשל הנשיא 

 חט"ב בן צבי פתח תקווה

 ב בן צבי קרית אונוחט"

 חט"ב גוונים ראש העין

 חט"ב השרון רעננה

 חט"ב חורפיש 

 חט"ב טביב )מקיף ו'( ראשון לציון

 חט"ב טדי קולק ירושלים

 חט"ב עלומים רמת השרון

 חט"ב קלמן רמת השרון

 חט"ב ריגלר נתניה 

 חטיבה א נשר

 חטיבה א רוגוזין קריית אתא

 חטיבת אלון רעננה

 פתח תקווה חטיבת ביניים ברנר

 חטיבת ביניים דקל וילנאי אורט מעלה אדומים 

 חטיבת גולדה פתח תקווה

 חטיבת עלומים )שש שנתי בן גוריון( פתח תקווה

 חטיבת רשיש פתח תקווה

 חקלאי הכפר הירוק רמת השרון
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 יצחק נבון יבנה 

 ירקון נוה ירק

 ישיבת אמית כפר גנים פתח תקווה

 מדרשת אמית מודיעין 

 גבעת רם ירושלים מכללת אורט

 מקיף א באר שבע

 מקיף אמית באר שבע

 מקיף ג' אשדוד 

 חט"ב "זלמן ארן" ראשון לציון -מקיף ד

 מקיף ז אשדוד 

 מקיף י"ג ראשון לציון

 מקיף עין מאהל 

 מקיף עירוני ע"ש גולדווטר אילת

 מקיף ראמה ע"ש חנא מויס ראמה

 עידנים רמלה 

 עירוני ב' ע"ש רבין מודיעין

 ג מוטה גור מודיעיןעירוני 

 עירוני ה חיפה

 עירוני ט תל אביב

 עמי אסף בית ברל

 עמי אסף כפר סבא

 עמל ליידי דייויס תל אביב

 שבע-עמל רמות ע"ש ניומן באר

 עתיד יוענה זבוטינסקי באר יעקב

 קריית חינוך רביבים חט"ב מיכה רייסר ראשון לציון
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 רביבים חט"ב מיכה רייסר ראשון לציון

 ה ראשון לציוןרבין מקיף 

 ש"י עגנון נתניה

 שובו מיטב פתח תקווה

 שטקליס נתניה

 שמואל הנגיד הרצליה

 שש שנתי אורן אורט עפולה עלית 

 שש שנתי אחד העם פתח תקווה

 תיכון הנדסאים הרצליה 

 תיכון מקיף עומר 

 תיכון עירוני ג באר שבע

 


