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'מסלול קידוד דצפון

עירבית הספר

טמרהטמרה באלרומאןאבו 

מכר-דיידה'גמכר-סינאאבן 

עיליתיקנעםעליתיקנעם-אורנים

מסעדהמסעדהאלאנואר

סמיע-כסראכסרא-אלמנארה

נין'סחסכניןאח'אלנג

ירכאאלנור

נין'סחסכניןאלספא

טמרהאלשריף

עין השופטס משותף עומרים"ביה

מגארבית ספר השלום

נצרתבפטיסטים

מגדל העמקגיורא יוספטל

קצריןקצרין-גמלא 

הזורעפלגים-הזורע 

חורפישסולטאן אלאט-חורפיש א

חורפישהחדש' חורפיש ב

סמיע-כסראחרובית כסרא

יפיעיאפת נצרת א



'מסלול קידוד דצפון

עירבית הספר

שפרעםשפרעם' יסודי א

גילוןיסודי הר גילון

מגאר'יסודי ו

מגארמשה'ג' יסודי שכ

איילת השחראיילת השחר-מבוא גליל

מגארמגאר ממלכתי ג

מורשתד מורשת"ממ

דל שמס'מגממלכתי א מגדל שמס

בני יהודהמצפה גולן

נצרתנצרת אלכרום

נצרתסנט גוזף נצרת

יפיעיפיע' מ ג"קהילתי מ

עראבהראס אלעין עראבה

רגבהרגבה אזורי

כרמיאלכרמיאל-רקפת

קרית שמונהקרית שמונה-תל חי

שמשיתרעים



'ו-'מסלול קידוד הצפון

עירבית הספר

טמרהאבו אלרומאן טמרה ב

נין'סחאום כלתום

עיליתיקנעםיקנעם עלית-אורנים

אבו סנאןש בן חלדון"אל אמל ע

מסעדהאלאנואר מסעדה

עראבהאלבירוני עראבה

ת'ג-יאנוחת'גאלחכמה

)בוקייעה(פקיעין אלחכמה פקיעין

אבו סנאןש נגיב ניקולא"אלמחבה ע

דל שמס'מגאלמנאהל

סמיע-כסראכסרא-אלמנארה 

נין'סחאח סכנין'אלנג

ירכאאלנהדה ירכא

נין'סחאלספא סכנין

מכר-דיידה'גדידה'ג-אלראזי
ש כמאל  "אלתסאמוח ע

אבו סנאןונבלאט'ג
ר סלמאן  "ש ד"ס סמיע ע"בי

סמיע-כסראפלאח

עין השופטס משותף עומרים"ביה

עפולהגאולים עפולה-בית זאב



'ו-'מסלול קידוד הצפון

עירבית הספר

מגארבית ספר השלום

עפולהעפולה-בן צבי

נצרתבפטיסטים

מגדל העמקגיורא יוספטל

הזורעפלגים-הזורע 

ירכאירכא-חדשני 

חורפישסולטאן אלאט-חורפיש א

חורפישהחדש' חורפיש ב

יפיעיאפת נצרת א

יפיעיאפת נצרת ד

גבעת אלהיחד

טמרהטמרה' יסודי א

שפרעםשפרעם' יסודי א

דבוריהלדון'יסודי אבן ח

קנייאעין יסודי אלאשראק עין קניה

בוקעאתא'יסודי ב

יפיעיפיע-'יסודי ב

בוקעאתאיסודי בוקעאתא

דל שמס'מג'יסודי ג



'ו-'מסלול קידוד הצפון

עירבית הספר

גילוןיסודי הר גילון

מגאר'יסודי ו

ת'ג-יאנוח'יסודי ינוח ב

ור'סאגסאגוריסודי 

ת'ג-יאנוח'יסודי סלמאן פרג

מגאראלחבייהד ראס מגאר

מגאר'מגאר ממלכתי ב

מגארמגאר ממלכתי ג

ולס'גגוליס' ממלכתי א

דל שמס'מגממלכתי א מגדל שמס

ולס'גגוליס' ממלכתי ב

שמונהקריתקרית שמונה-מצודות

נוף הגלילנטופה

נצרתנצרת אלכרום

הושעיהנתיב

נצרתסנט גוזף נצרת

אסד-דייר אלש עבד אלעזיז אמון"ע

יפיעיפיע' מ ג"קהילתי מ

עראבהעראבהאלעיןראס 

רגבהרגבה אזורי

כמאכפר בית ספר יסודיתינאל



מסלול רובוטיקהצפון

עירבית הספר

עראבהאלבירוני עראבה

)בוקייעה(פקיעין פקיעיןאלחכמה

סמיע-כסראכסרא-אלמנארה 

נין'סחסכניןאלספא

סמיע-כסראפלאחסלמאןר "ש ד"עסמיעס "בי

מגארבית ספר השלום

ירכאירכא-חדשני 

חורפישסולטאן אלאט-חורפיש א

חורפישהחדש' חורפיש ב

עראבהיסודי אבן רושד

ר'ג'ער'ג'יסודי אלע

אעבליןאעבלין' יסודי ד

מגאר'יסודי ו

ת'ג-יאנוח'יסודי ינוח ב

דל שמס'מגממלכתי א מגדל שמס

ולס'גגוליס' ממלכתי ב

אעבליןבוארדימרים 

שמשיתרעים



'מסלול קידוד דחיפה

עירבית הספר

חיפהאינשטיין

כפר קרעאלמוסתקבל

פחם-אום אלאלמותנבי

כרמל-דאלית אלבאלכרמלדאלית

כרמל-דאלית אלגאלכרמלדאלית

חיפהיזרעאליה

כרכור-פרדס חנהישורון

חדרהמוריה

חיפהתל חי



'ו-'המסלול קידוד חיפה

עירבית הספר

חיפהאינשטיין

פחם-אום אלאלמותנבי

גרביה-באקה אלאלשאפעי

גרביה-באקה אלאלשאפעי

כרמל-אלדאליתס חדשני למדעים"בי

כרמל-אלדאליתדאלית אלכרמל ב

ערערהטאהא חוסין ערערה

חיפהיזרעאליה

כפר קרעיסודי אלחוארנה

כרכור-פרדס חנהישורון

חדרהמוריה

חיפהנופים

כרכור-פרדס חנהשדות

חיפהתל חי

רובוטיקהמסלול חיפה

עירבית הספר

חיפהיזרעאליה

כרכור-פרדס חנהישורון



'מסלול קידוד דמרכז

עירבית הספר

ראשון לציוןאביבים

טייבה'בסינאאיבן 

ראש העיןש שמעון פרס"בית החינוך ע

יבנהבן גוריון

כפר סבאדבורה עומר

יבנהש יצחק רבין"הירוק ע

צורן-קדימהיגאל אלון

כפר סבאלאה גולדברג

גבעת שמואלמורשת נריה

גדרהפינס' ממ

גני תקווהרביבים' ממ

שוהםד אבני החושן"ממ

רמלהד בר אילן"ממ

ראשון לציוןבית אפרים-ד המר"ממ

ראשון לציוןד סיני"ממ

שקדעומר' ממל



'מסלול קידוד דמרכז

עירבית הספר

ראש העיןממלכתי אשכול

ראש העיןממלכתי טל

ראש העיןממלכתי נופים

בית ברלממלכתי צופית

ראשון לציון'נאות אשלים אנתרופול

מונדתל נוף ילדות

פרדסיהרימון

גדרהרימונים

בית חשמונאישדות איילון

אורניתשחקים

טירה'יסודי ו



'ו-'מסלול קידוד המרכז

עירבית הספר

ראשון לציוןאביבים

כפר סבאאופירה נבון

רמלהאופק

טייבה'איבן סינא ב

ראש העיןש שמעון פרס"בית החינוך ע

ראשון לציוןבן גוריון

כפר סבאדבורה עומר

אבן יהודההממלכתי בכר

רחובותהרצוג

צורן-קדימהיגאל אלון

ראשון לציוןידלין

צורן-קדימהיובלים

טירה'יסודי ו

כפר סבאלאה גולדברג

גבעת שמואלמורשת נריה

גני תקווהגנים' ממ

גדרהפינס' ממ

גני תקווהרביבים' ממ

שוהםד אבני החושן"ממ

ראשון לציוןבית אפרים-ד המר"ממ



'ו-'מסלול קידוד המרכז

עירבית הספר

ראשון לציוןד סיני"ממ

רחובותד סיני"ממ

כפר יעבץד שכטרמן"ממ

שערי תקווהד שערי תקווה"ממ

מונוסון-יהודאורנים' ממל

ראש העיןממלכתי אשכול

ראש העיןממלכתי טל

מתןממלכתי מתן

ראש העיןממלכתי נופים

בית ברלממלכתי צופית

ראשון לציון'נאות אשלים אנתרופול

תל מונדנוף ילדות

ראשון לציוןעדיני

גדרהרימונים

בית חשמונאישדות איילון

אורניתשחקים



מסלול רובוטיקהמרכז

עירבית הספר

טייבה'בסינאאיבן 

ראש העיןש שמעון פרס"בית החינוך ע

כפר יעבץשכטרמןד "ממ

ראשון לציוןעדיני



תל  
'מסלול קידוד דאביב

עירבית הספר

רמת גןארנון. א

יפו-תל אביב אילון

יפו-תל אביב אלומות מד

יפו-תל אביב אלחריזי

גבעתייםאמונים מד

פתח תקווהס עוזי חיטמן"בי

פתח תקווהדבורה עומר

יפו-תל אביב דרויינוב

רמת גןהמנחיל

יפו-תל אביב יסודי ערבי חדש

חולוןד"ישורון מ

פתח תקווהד מורשה"מ

פתח תקווהד מעלות חיים"מ

פתח תקווהמורשה

רמת גןעתיד

רמת גןקורצאק

רמת גןרמון. ש א"רמת חן ע

חולוןשזר

אונוקריתשרת משה

חולוןשנקר

רמת גןאושא מד



תל  
'ו-'מסלול קידוד האביב

עירבית הספר

נתניהאביחי

יפו-תל אביב אילון

יפו-תל אביב אלומות מד

יפו-תל אביב אלחריזי

גבעתייםאמונים מד

פתח תקווהס עוזי חיטמן"בי

רמת גןבן גוריון

פתח תקווהדבורה עומר

בת יםדוד אלעזר

יפו-תל אביב דרויינוב

רמת גןהמנחיל

בית יהושעויצמן

יפו-תל אביב יסודי ערבי חדש

יפו-תל אביב יפה נוף

חולוןד"ישורון מ

פתח תקווהמורשה

פתח תקווהד תורני נווה אברהם"ממ

רמת גןסביון

רמת גןקורצאק

חולוןשזר

חולוןשנקר

אונוקריתשרת משה



תל  
מסלול רובוטיקהאביב

עירבית הספר

גבעתייםאמונים מד

רמת גןבן גוריון

פתח תקווהדבורה עומר

בת יםדוד אלעזר

רמת גןהמנחיל

יפו-תל אביב יסודי ערבי חדש

נתניהתחכמוניד "ממ

רמת גןרמון. ש א"רמת חן ע

אונוקריתשרת משה



'מסלול קידוד דירושלים

עירבית הספר

רעות-מכבים-מודיעיןאבני החושן

כוכב יעקבאור לציון

אפרתאורות עציון בנות

רעות-מכבים-מודיעיןאלונים

רעות-מכבים-מודיעיןדורות

נחושהד"האלה ממ

מבשרת ציוןהדרור

רעות-מכבים-מודיעיןהיובל

הר אדראדר-הר

כפר אדומיםכפר אדומים

אלון שבותכרמי יהודה

בית שמשלוי אשכול

רעות-מכבים-מודיעיןד שבטי ישראל"ממ

מעלה אדומיםמעלה התורה בנים

רעות-מכבים-מודיעיןמשואת נריה

עופרהנחלת בנימין בנים

רעות-מכבים-מודיעיןעידנים

מבשרת ציוןקהילתי השלום

יד השמונהקהילה סביבה מקו-ם"קס

בית שמששלב חנמ למדעי הסביבה

רעות-מכבים-מודיעיןתורני אריאל

דולבדולב



'ו-'מסלול קידוד הירושלים

עירבית הספר

רעות-מכבים-מודיעיןאבני החושן

כוכב יעקבאור לציון

חורוןבית חורוןבית 

דולבדולב

רעות-מכבים-מודיעיןהיובל

כפר האורניםהיסודי אור

הר אדראדר-הר

רעות-מכבים-מודיעיןד שבטי ישראל"ממ

מעלה אדומיםמעלה התורה בנים

רעות-מכבים-מודיעיןמשואת נריה

עופרהנחלת בנימין בנים

רעות-מכבים-מודיעיןעידנים

מבשרת ציוןקהילתי השלום

בית שמשלמדעי הסביבהחנמשלב 

רעות-מכבים-מודיעיןתורני אריאל



מסלול רובוטיקהירושלים

עירבית הספר

אפרתאורות עציון בנות

בית חורוןחורוןבית 

דולבדולב

הר אדראדר-הר

בית שמשלוי אשכול

רעות-מכבים-מודיעיןד שבטי ישראל"ממ

רעות-מכבים-מודיעיןמשואת נריה

עופרהנחלת בנימין בנים

רעות-מכבים-מודיעיןנתיב זבולון

מבשרת ציוןקהילתי השלום

בית שמששלב חנמ למדעי הסביבה

אפרתאורות עציון בנות

חורוןבית בית חורון

דולבדולב

הר אדראדר-הר



'מסלול קידוד דמנחי

עירבית הספר

ירושליםאלקודסאשבאל

ירושליםבית חנינה לבנים

ירושליםגואטמלה

ירושליםחורב

ירושליםמרדכי.גד "ממ

ירושליםיסודי חדשסלואן

ירושלים'בנות בשועפט

ירושליםתלפיות מזרח ממלכתי ב

'ו-'מסלול קידוד המנחי

עירבית הספר

ירושליםרוטשילד.ד.א

ירושליםאהבת ישראל

ירושליםאלקודסאשבאל

ירושליםבית חנינה לבנים

ירושליםחורב

ירושליםטור מכין לבנות

ירושליםטור מכין לבנים

ירושליםכפר עקב לבנים

ירושליםש דוד גו"מ רחביה ע"מ

ירושליםמרדכי.גד "ממ

ירושליםפרנקל גבעת שפירא

ירושליםתלפיות מזרח ממלכתי ב



'מסלול קידוד דדרום

עירבית הספר

רהטאלפרדוס

באר שבעאשכול

דימונהדקלים

אשדודחופית

אשדוד9ד "יסודי ממ

נווה זוהרש יואב גבעתי"יסודי ע

באר שבעכלניות

אשדודמוריה

באר שבעבגין.ש מ"נווה מנחם ע

אשדודרתמים

בית קמהניצני הנגב

בית הגדיעזתהשדות נגב 



'ו-'מסלול קידוד הדרום

עירבית הספר

באר שבעזבולון המרש'ע-אור

מלאכיקריתאחוות אחים

רהטאלפרדוס

באר שבעאשכול

אופקיםאשלים

אשדודדביר

דימונהדקלים

נווה זוהרש יואב גבעתי"יסודי ע

באר שבעכלניות

באר שבעבגין.ש מ"נווה מנחם ע

מסלול רובוטיקהדרום

עירבית הספר

רהטאלפוראת

רהטאלפרדוס

באר שבעכלניות



'מסלול קידוד דחרדי

עירבית הספר

נוף הגלילמעורב-שובו 
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