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 שם בית הספר סמל מוסד מחוז

 מקיף ד 640683 דרום

 ברנקו וייס אילת 660175 דרום

 התיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר 770941 דרום

 מקיף עומר 644591 דרום

 בית ירח 261065 התיישבותי

 מקיף צפית 660076 התיישבותי

 הרצוג, בית חשמונאי 441089 התיישבותי

 מדור כללי -מקווה ישראל 580035 התיישבותי

 מעלה שחרות 770602 התיישבותי

 משגב "אסיף" העל יסודי 240481 התיישבותי

 "מעלה שחרות" תיכון 770602 התיישבותי

 רמות ים 470443 התיישבותי

 סולם צור 260331 התיישבותי

 גלים )כפר גלים( 3080055 התיישבותי

 תיכון אזורי באר טוביה 660134 התיישבותי

 וייס גולן קצרין-ברנקו 240655 התיישבותי

 ירדן 240440 התיישבותי

 בית חינוך שער הנגב 660126 התיישבותי

 החטיבה העליונה בית בירם -הריאלי העברי בחיפה 340216 חיפה

 וייס אתגרי ברנקו 226670 ירושלים

 עירוני ה 540500 ירושלים

 התיכון הניסויי 771089 י"מנח

 התיכון שליד האוניברסיטה 140061 י"מנח

 לשוני-בית הספר הדו 346494 י"מנח

 תיכון כצנלסון 440172 מרכז

 ש יגאל אלון ראשלצ"ע 'מקיף ו 440982 מרכז

 חולון, ברוח ביי טק היי "קמפוס פרס" 540450 מרכז

 צחק רבין" ש יקרית חינוך ברנקו וייס ע 444935 מרכז

 רחובות -קרית חינוך למדעים  442293 מרכז

 "הדרים" תיכון 441006 מרכז

 תיכון דרכא גדרה 442236 מרכז

 עאדם חברה וטב 339408 צפון

 ברנקו וייס טבריה 240796 צפון

 תיכון קרית חיים 340133 חיפה
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 תיכון ברנר )התאחד עם חטיבת פיינשטיין( 440099 תל אביב

 'ני זוררית חינוך יפו, עיק 540179 תל אביב

 תיכון גולדה מאיר פתח תקווה 441139 תל אביב

 ש חיים קוגל"תיכון עירוני שש שנתי ע 540310 תל אביב

 ש אלתרמן"תיכונט ע 515502 תל אביב

 תיכון חדש תל אביב 540070 תל אביב

 גימנסיה עברית הרצליה 540062 תל אביב

 אורט חולון 570168 תל אביב

 'תיכון עירוני ד 540146 תל אביב

 תיכון עירוני ה 540153 תל אביב

 תיכון ניסויי טכנולוגי הרצליה 571125 תל אביב

 "יצחק נבון" גימנסיה 544528 תל אביב

 ש בן גוריון"עירוני ע 490052 תל אביב

 ליידי דייויס 570036 תל אביב

 עירוני א לאמנויות, תל אביב 540112 תל אביב

 רמת השרון רוטברג 770842 תל אביב

 רמת השרון –אלון  541045 תל אביב

 עירוני א לאמנויות, תל אביב 540112 תל אביב

 אליאנס כי"ח 540088 תל אביב

 


