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  הספר הזוכים-בתי
 

 2022 תגמול דיפרנציאלי לחטיבות העליונות שנה"ל תשפ"ב
 

 

סמל  
 ישוב שם מוסד מוסד

רמת תגמול 
 מגזר דיפרנציאלי

סוג 
 מחוז  פיקוח

 מנח'י               ממלכתי      יהודי 1 ירושלים              עירוני ג'            140046  .1
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 1 ירושלים              רנה קסין דרכא        140087  .2
3.  

 יהודי 1 ירושלים              קרית נוער ירושלים    140129
ממלכתי 

 מנח'י               דתי 
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 1 ירושלים              מקיף דנמרק           140269  .4
5.  

 יהודי 1 ירושלים              אולפנא ת. לאומנויות  141390
ממלכתי 

 מנח'י               דתי 
 חרדי  חרדי        יהודי 1 בית שמש              תיכון בית יעקב       142034  .6
7.  

 יהודי 1 ירושלים              ישיבת בנ"ע פסגת זאב  144758
ממלכתי 

 מנח'י               דתי 
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 1 ירושלים              רעות קהילה דתית      160416  .8
9.  

 ישיבת בנ"ע לפיד      165852
-מכבים-מודיעין

 יהודי 1 רעות  
ממלכתי 

 ירושלים             דתי 
10.  

 יהודי 1 בית שמש              אולפנת נוגה          238121
ממלכתי 

      ירושלים        דתי 
11.  

 יהודי 1 צפת                  ישיבת תיכונית אמי"ת  240234
ממלכתי 

 צפון                דתי 
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 1 מעלה אפרים           אזורי ירדן           240440  .12



 התישבותי            ממלכתי      יהודי 1 רמות                 ברנקו וייס גולן      240655  .13
 צפון                ממלכתי      יהודי 1 קרית שמונה           ברנקו וייס ק.שמונה   240804  .14
15.  

 דמוקרטי ע"ש נדב      241067
-מכבים-מודיעין

 ירושלים             ממלכתי      יהודי 1 רעות  
 צפון                ממלכתי      יהודי 1 נוף הגליל            אורט יגאל אלון            242073  .16
 צפון                ממלכתי      יהודי 1 מירון                ברנקו וייס מרום גליל 244566  .17
 צפון                ממלכתי      ערבי  1 נצרת                 סנט גוזף אקליריקי    247023  .18
 צפון                ממלכתי      ערבי  1             נצרת     נזירות פרנציסקניות   247031  .19
 צפון                ממלכתי      ערבי  1 נצרת                 טרה סנטה             247064  .20
 צפון                ממלכתי      ערבי  1 אעבלין               תיכון מר אליאס       247106  .21
 צפון                ממלכתי      דרוזי 1 ג'ולס                ס    מקיף דרכא ג'ולי 247833  .22
 צפון                ממלכתי      ערבי  1 ניין                 מקיף אורט בוסתן אל מרג'   248229  .23
 צפון                ממלכתי      ערבי  1 ריינה                מקיף ריינה           248427  .24
 צפון                ממלכתי      דרוזי 1 חורפיש               שנתי       -מקיף שש  249193  .25
 ירושלים             ממלכתי      יהודי 1 מעלה אדומים          ברנקו וייס אופק      260497  .26
               צפון  ממלכתי      ערבי  1 עכו                  שעפי        -אורט חלמי 278028  .27
 צפון                ממלכתי      ערבי  1 סח'נין               תיכון אלביאן סח'נין  278283  .28
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 1 סאסא                 מקיף אנה פרנק        280115  .29
30.  

 יהודי 1 קרית ים              מקיף דתי ע"ש לוינסון 340042
ממלכתי 

 חיפה                דתי 
31.  

 יהודי 1 קרית אתא             אולפנית שחם          340125
ממלכתי 

 חיפה                דתי 
 חיפה                ממלכתי      יהודי 1 חיפה                 מקיף מופת בסמת       344101  .32
 חיפה                ממלכתי      ערבי  1      חיפה            ביה"ס האיטלקי        347039  .33
 חיפה                ממלכתי      דרוזי 1 כרמל       -דאלית אל כרמל  -מקיף דאלית אל 347054  .34
 חיפה                ממלכתי      ערבי  1 מעלה עירון           תיכון מעלה עירון     348318  .35
 מרכז                ממלכתי      יהודי 1 רמלה                 אורט עתידים לילנטל 440545  .36
37.  

 יהודי 1 נתניה                חט"ב תיכון ריגלר     441212
ממלכתי 

 תל אביב             דתי 



 מרכז                ממלכתי      יהודי 1 תל מונד              בית חינוך ע"ש רבין   441279  .38
39.  

 יהודי 1 רמלה                 תיכון דתי איתן חדש   441378
ממלכתי 

 מרכז                דתי 
 מרכז                ממלכתי      יהודי 1 הוד השרון            תיכון ע"ש אילן רמון  441410  .40
41.  

 יהודי 1 לוד                  אולפנת צביה לוד      441584
ממלכתי 

      מרכז           דתי 
 מרכז                ממלכתי      יהודי 1 רמלה                 ברנקו וייס רמלה      441949  .42
43.  

 יהודי 1 קרית עקרון           פלך ע"ש רות קורמן    442079
ממלכתי 

 מרכז                דתי 
 חרדי  חרדי        יהודי 1 יד בנימין            ישיבה קטנה תורת חיים 442533  .44
 מרכז                ממלכתי      יהודי 1 כפר סבא              תיכון ע"ש חיים הרצוג 444117  .45
46.  

 אמי"ת בנים מודיעין   450270
-מכבים-מודיעין

 יהודי 1 רעות  
ממלכתי 

 ירושלים             דתי 
 חרדי  חרדי        יהודי 1 פני חבר              ישיבת שבי חברון צעיר 455162  .47
48.  

 יהודי 1 בית שמש              אולפנת אהבת ישראל    460667
ממלכתי 

 ירושלים             דתי 
 מרכז                ממלכתי      יהודי 1 רחובות               טכנולוגי עירוני ויצו 470021  .49
 מרכז                ממלכתי      יהודי 1 רמלה                 עמל יגאל אלון רמלה   470047  .50
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 1 יפו        -תל אביב  רוז מצקין-עירוני כ"ח 533208  .51
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 1 רמת גן               עירוני ע"ש בליך      540211  .52
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 1 בת ים                עירוני א' חשמונאים   540351  .53
 צפון                ממלכתי      ערבי  1 ריינה                מקיף חדש             540468  .54
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 1 גבעתיים              תיכון שמעון בן צבי   540591  .55
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 1            רמת השרון מרום                 541805  .56
57.  

 יהודי 1 אור יהודה            תיכון יעדים          541979
ממלכתי 

 תל אביב             דתי 
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 1 הרצליה               עתיד רזיאל           544395  .58
 תל אביב             ממלכתי      ערבי  1 יפו        -תל אביב      עירוני יב'       548016  .59
 תל אביב             ממלכתי      ערבי  1 יפו        -תל אביב  תיכון סנט מיכאל      548040  .60
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 1 הרצליה               הנדסאים הרצליה       570358  .61



 דרום                ממלכתי      יהודי 1 קרית גת              אורט ע"ש זאב בוים   640029  .62
63.  

 יהודי 1 באר שבע              אולפנת אורית אמי"ת   640045
ממלכתי 

 דרום                דתי 
     דרום            ממלכתי      יהודי 1 אילת                 מקיף עירוני גולדווטר 640052  .64
 דרום                ממלכתי      יהודי 1 דימונה               תיכון דרכא ליהמן     640086  .65
66.  

 יהודי 1 קרית גת              מקיף דתי אורט גרוס        640235
ממלכתי 

 דרום                דתי 
 חרדי     חרדי     יהודי 1 נווה                 אולפנת חלוצה         640391  .67
 חרדי  חרדי        יהודי 1 קרית גת              תיכון נתיבי רחל      640409  .68
69.  

 יהודי 1 נתיבות               ישיבה תיכונית דרכא   640425
ממלכתי 

 דרום                דתי 
          דרום       ממלכתי      יהודי 1 אשדוד                מקיף ד'              640482  .70
 דרום                ממלכתי      יהודי 1 קרית גת              מקיף אורט ע"ש שלאון       640656  .71
72.  

 יהודי 1 קרית גת              ישיבה תיכונית אורט        641399
ממלכתי 

 דרום                דתי 
 דרום                ממלכתי      יהודי 1 אשקלון               אורט מקיף עירוני א'       644294  .73
 דרום                ממלכתי      יהודי 1 אשקלון               מקיף ה דרכא          644450  .74
 דרום                ממלכתי      יהודי 1 אילת                 מקיף ע"ש מנחם בגין   644492  .75
 דרום                ממלכתי      יהודי 1             אשקלון   מקיף עירוני ד'       644559  .76
77.  

 יהודי 1 באר גנים             ישיבת דרכא בני יששכר 660266
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
 מרכז                ממלכתי      יהודי 1 נס ציונה             פארק המדע            729244  .78
 צפון                ממלכתי      ערבי  1 נצרת                 לד ס מקיף ע"ש ד"ר חא 733121  .79
80.  

 יהודי 1 חצור הגלילית         קרית החינוך אמי"ת    770784
ממלכתי 

 צפון                דתי 
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 1 עין גדי              מקיף עין גדי         771105  .81
 צפון                ממלכתי      דרוזי 1 ירכא                 מקיף אחווה ירכא      800060  .82
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 1 נווה ירק             בית חינוך ירקון      841254  .83
      מנח'י          ממלכתי      יהודי 2 ירושלים              תכון ליד האוניברסיטה 140061  .84



85.  
 יהודי 2 ירושלים              ישיבת חורב           140145

ממלכתי 
 מנח'י               דתי 

86.  
 יהודי 2 מבשרת ציון           ישיבת תיכון קול מבשר 140251

ממלכתי 
 התישבותי            דתי 

87.  
 יהודי 2 ירושלים              מדרשיית עמליה        140277

ממלכתי 
 מנח'י               דתי 

88.  
 יהודי 2 אפרת                 ישיבת נוה שמואל      140764

ממלכתי 
 התישבותי            דתי 

 ירושלים             ממלכתי      יהודי 2 מעלה אדומים          וילנאי         -דקל  140863  .89
90.  

 יהודי 2 כוכב השחר            ישיבת אהבת חיים      141291
ממלכתי 

 ירושלים             דתי 
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 2 ירושלים              עירוני פסגת זאב      141309  .91
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 2 ירושלים              קשת עש אליס סליגסברג 170092  .92
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 2            ירושלים   מרכז נוער טכ' אמי"ת  170407  .93
 ירושלים             ממלכתי      יהודי 2 מעלה אדומים          עמל תעופה וחלל       170803  .94
95.  

 אזורי מקיף עין כרם   180018
בי"ס -עין כרם
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 2 חקלאי  

 צפון                ממלכתי      יהודי 2 טבריה                    עמל נופרים טבריה 240267  .96
 צפון                ממלכתי      יהודי 2 נהריה                עמל שחקים נהריה      244152  .97
 צפון                ממלכתי      יהודי 2 טבריה                אורט במעלה טבריה          244210  .98
 צפון                ממלכתי      יהודי 2 כרמיאל               אורט פסגות           244285  .99

 צפון                ממלכתי      ערבי  2 נצרת                 נזירות סנט גוזף      247056  .100
             צפון    ממלכתי      ערבי  2 שייח' דנון           בי"ס מקיף השלום דנון 247221  .101
 צפון                ממלכתי      ערבי  2 נאעורה               רב תחומי עמל אחווה   247866  .102
 צפון                ממלכתי      ערבי  2 כפר יאסיף            מקיף ע"ש יני         248013  .103
 צפון                ממלכתי      דרוזי 2 בית ג'ן              מקיף בית ג'ן חט"ב המ 248179  .104
 צפון                ממלכתי      ערבי  2 כאבול                מקיף אלחכמה          249094  .105
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 2 עמיר                 מקיף עינות הירדן     260067  .106
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 2      נווה איתן       גאון הירדן           260133  .107
 צפון                ממלכתי      ערבי  2 נצרת                 דון בוסקו            277012  .108



 התישבותי            ממלכתי      יהודי 2 עפולה                כפר נוער ניר העמק    280032  .109
 חיפה                ממלכתי      יהודי 2 חיפה                 מקיף ליאו בק         340018  .110
 חיפה                ממלכתי      יהודי 2 אור עקיבא            עתידים אור עקיבא     344440  .111
 חיפה                ממלכתי      ערבי  2 חיפה                 אורתודוקסי ערבי      347013  .112
 חיפה                ממלכתי      ערבי  2 גרביה       -באקה אל תיכון טומשין אלנג'אח 348011  .113
114.  

 יהודי 2 טירת כרמל            מקיף דתי אריאל       370254
ממלכתי 

 חיפה                דתי 
      חיפה           ממלכתי      יהודי 2 קרית ביאליק          קרית חנוך אורט       370312  .115
 חיפה                ממלכתי      יהודי 2 גבעת עדה    -בנימינה כרמים בנימינה ג. עדה 370395  .116
 צפון                ממלכתי      ערבי  2 משהד                 אמל              -אל 372946  .117
 חיפה                ממלכתי      ערבי  2 כפר קרע              תיכון עש אחמד ע.יחיא 378018  .118
119.  

 יהודי 2 זכרון יעקב           ישיבה זכרון יעקב     384370
ממלכתי 

 חיפה                דתי 
 צפון                ממלכתי      יהודי 2 עפולה                אורט אלון עפולה      420042  .120
121.  

 יהודי 2 ראשון לציון          מקיף ממ"ד            440073
ממלכתי 

 מרכז                דתי 
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 2 פתח תקווה            שש שנתי אחד העם      440107  .122
123.  

 יהודי 2 פתח תקווה            ישיבת כפר גנים       440297
ממלכתי 

 תל אביב             דתי 
124.  

 יהודי 2            קדומים    אולפנת אמי"ת להבה    440909
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
 מרכז                ממלכתי      יהודי 2 הוד השרון            תיכון הדרים          441006  .125
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 2 בית חשמונאי          אזורי ע"ש הרצוג      441089  .126
 מרכז                ממלכתי      יהודי 2 ראשון לציון              מקיף ט'          441311  .127
 מרכז                ממלכתי      יהודי 2 שוהם                 תיכון שוהם           441337  .128
129.  

 יהודי 2 פתח תקווה            ישיבת צביה פתח תקווה 441832
ממלכתי 

 תל אביב             דתי 
 מרכז                ממלכתי      יהודי 2 נס ציונה             אליעזר בן יהודה      442061  .130
131.  

 יהודי 2 רעננה                בית חינוך אמית רננים 444679
ממלכתי 

 מרכז                דתי 



      צפון           ממלכתי      ערבי  2 יפיע                 הפטריארכט הלטינית    460626  .132
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 2 הוד השרון            מקיף ע"ש מוסינזון    470138  .133
 מרכז                ממלכתי      יהודי 2 ראשון לציון          תיכון טכנולוגי נעמת  470542  .134
 צפון                ממלכתי      ערבי  2 נצרת                 בי"ס נזירות סליזיאן  472332  .135
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 2 ראשון לציון          חקלאי נחלת יהודה     480087  .136
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 2 יפו        -תל אביב  עירוני י' אליאנס     540088  .137
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 2 יפו        -תל אביב  עירוני א' לאמנויות   540112  .138
139.  

 יהודי 2 יפו        -תל אביב  עירוני תורני ב' ג'   540120
ממלכתי 

 תל אביב             דתי 
140.  

 יהודי 2 יפו        -תל אביב  תיכון ראשית עירוני ח 540187
ממלכתי 

 תל אביב             דתי 
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 2            הרצליה    עירוני כללי הראשונים 540328  .141
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 2 רמת השרון            מקיף ע"ש יגאל אלון   541045  .142
143.  

 יהודי 2 בני ברק              אולפנית טכנולוגית    541862
ממלכתי 

 תל אביב             דתי 
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 2 יפו        -תל אביב  ת"א עמל ליידי דייויס 570036  .144
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 2 הרצליה               התיכון העירוני החדש  570192  .145
146.  

 יהודי 2 רמת גן               אמי"ת גוש דן         571109
ממלכתי 

 תל אביב             דתי 
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 2 בת ים                אורט רמת יוסף        571174  .147
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 2 רמת השרון            חקלאי הכפר הירוק     580019  .148
      דרום           ממלכתי      יהודי 2 ערד                  תיכון מקיף אורט ערד  640227  .149
 דרום                ממלכתי      יהודי 2 אשדוד                מקיף ה' כללי         640672  .150
151.  

 יהודי 2 בית הגדי             תיכון ישיבתי נרייה   641316
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
 דרום                ממלכתי      יהודי 2 באר שבע              יצחק רגר             644534  .152
153.  

 יהודי 2 נתיבות               מקיף דתי חדש לבנות   644542
ממלכתי 

 דרום                דתי 
 דרום                ממלכתי      יהודי 2 אשדוד                מקיף חדש ט'          644583  .154
 דרום                ממלכתי      יהודי 2 אילת                 יצחק רבין            644690  .155



 התישבותי            ממלכתי      יהודי 2 ניר עם               מקיף שער הנגב        660126  .156
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 2 אשדוד                אורט ימי             670331  .157
158.  

 יהודי 2            זמרת      מקיף דתי עזתה בנות   680108
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
 צפון                ממלכתי      ערבי  2 כפר מנדא             תיכון חדש            713131  .159
 מרכז                ממלכתי      יהודי 2 גני תקווה            תיכון גני תקווה      719542  .160
 דרום                ממלכתי      יהודי 2 אופקים               אופקים   עמל אמירים  770057  .161
 חיפה                ממלכתי      יהודי 2 חיפה                 אויר-מכללה טכנו' חיל 770396  .162
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 2 רמת השרון            מקיף השרון עש רוטברג 770842  .163
164.  

 יהודי 2 מגדל העמק            מוסדות מגדל אור      771030
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 2 ירושלים              התיכון הניסויי       771089  .165
 התישבותי            ממלכתי      ערבי  2 זמר                  תיכון חקלאי ימה      800003  .166
 צפון                ממלכתי      דרוזי 2 מגאר                 מקיף ע"ש קאסם גאנם   800136  .167
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 3 ירושלים              תיכון ע"ש בויאר      140103  .168
169.  

 יהודי 3 ירושלים              אולפנת צביה ירושלים  140491
ממלכתי 

 מנח'י               דתי 
170.  

 יהודי 3 בית שמש              ניצני עוז            140848
ממלכתי 

 ירושלים             דתי 
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 3 ירושלים              התיכון הישראלי למדעי 144097  .171
172.  

 יהודי 3            חשמונאים  ישיבת בנ"ע נר תמיד   144766
ממלכתי 

 ירושלים             דתי 
173.  

 יהודי 3 ירושלים              ארץ הצבי             160598
ממלכתי 

 מנח'י               דתי 
 חרדי  חרדי        יהודי 3 ירושלים              סמינר בית יעקב       189076  .174
 צפון                ממלכתי      יהודי 3 קרית שמונה           תיכון אורט דניצגר         240010  .175
 צפון                ממלכתי      יהודי 3 נוף הגליל            מקיף אורט שרת             240077  .176
 צפון                ממלכתי      יהודי 3 תרשיחא        -מעלות מקיף אורט מעלות      240465  .177
 צפון                ממלכתי      יהודי 3 בוסתן הגליל          רים               ני 240820  .178
 צפון                ממלכתי      בדואי 3 סלמה                 מקיף שש שנתי סלאמה   244343  .179



    צפון             ממלכתי      ערבי  3 נצרת                 תיכון הגליל          248021  .180
 צפון                ממלכתי      דרוזי 3 מגאר                 מקיף ב'              248104  .181
 חיפה                ממלכתי      ערבי  3 גרביה       -באקה אל מקיף אבן אלהייתם     248195  .182
 צפון                ממלכתי      בדואי 3 עוזייר               בטוף        -מקיף אל 248435  .183
 צפון                ממלכתי      ערבי  3 שפרעם                אל אוסקופיה          248690  .184
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 3 כברי                 כברי חט"ע            260240  .185
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 3 גורנות הגליל         מקיף גליל מערבי      260489  .186
 חרדי  חרדי        יהודי 3 טלמון                ישיבת שער השמיים     267724  .187
 צפון                ממלכתי      יהודי 3 עפולה                ק. חינוך אורט עפולה  270041  .188
 צפון                ממלכתי      יהודי 3 יקנעם עילית          קמפוס פרס חדשנות     270140  .189
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 3 כדורי                מקיף חקלאי כדורי     280065  .190
 צפון                ממלכתי      ערבי  3 נצרת                 מקיף "בית אלחכמה "   338657  .191
 חיפה                ממלכתי      יהודי 3 קרית מוצקין          מקיף אורט            340034  .192
 חיפה                ממלכתי      יהודי 3 חיפה                 עירוני ג'            340158  .193
 חיפה                ממלכתי      יהודי 3 חיפה                 עירוני א'            340174  .194
195.  

 יהודי 3 חיפה                 ישיבת בני עקיבא      340232
ממלכתי 

 חיפה                דתי 
196.  

 יהודי 3 חדרה                 אולפ' בנ"ע מ. ברוך   344200
ממלכתי 

 חיפה                דתי 
      חיפה           ממלכתי      יהודי 3 חדרה                 אליעזר-תכון חדרה בית 344382  .197
198.  

 אורט עירוני ד        344911
-מכבים-מודיעין

 ירושלים             ממלכתי      יהודי 3 רעות  
 חיפה                ממלכתי      ערבי  3 ג'ת                  ביה"ס גת המשולש      348185  .199
 חיפה                ממלכתי      יהודי 3 חיפה                 ביה"ס רעות לאומנויות 370049  .200
 צפון                ממלכתי      ערבי  3 יפיע                 תיכון מראח אלגוזלאן  371112  .201
202.  

 יהודי 3 יבנה                 לבנות ולהבנות-אולפנת 410076
ממלכתי 

 מרכז                דתי 
 מרכז                ממלכתי      יהודי 3 רעננה                תיכון ע"ש אוסטרובסקי 440024  .203
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 3 אבן יהודה            מקיף הדסים           440180  .204



205.  
 יהודי 3 ניר גלים             בנ"ע נווה הרצוג      440487

ממלכתי 
 דרום                דתי 

206.  
 יהודי 3            בית רבן   תיכון גבעת ושינגטון  440560

ממלכתי 
 התישבותי            דתי 

 מרכז                ממלכתי      יהודי 3 ראשון לציון          עירוני ה' מקיף       440917  .207
 מרכז                ממלכתי      יהודי 3 ראשון לציון          מקיף ו ע"ש יגאל אלון 440982  .208
209.  

 יהודי 3 ראש העין                 אולפנאת זבולון   440990
ממלכתי 

 מרכז                דתי 
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 נתניה                מקיף ע"ש אלדד        441097  .210
 חרדי  חרדי        יהודי 3 ראשון לציון          בית יעקב מאורות      442137  .211
212.  

442897 
אולפנית אורט קרית 

 יהודי 3 קרית שמונה           שמונה  
ממלכתי 

 צפון                דתי 
 מרכז                ממלכתי      יהודי 3 כפר יונה             שש שנתי איש שלום     444828  .213
           מרכז      ממלכתי      יהודי 3 מזכרת בתיה           ברנקו וייס מקיף רבין 444935  .214
215.  

 יהודי 3 נתניה                אמית בר אילן         453605
ממלכתי 

 תל אביב             דתי 
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 3 עין החורש            שחר       -מקיף מעין 460063  .216
217.  

 יהודי 3 חפץ חיים             אולפנת חפץ חיים      460154
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
 חרדי  חרדי        יהודי 3 מודיעין עילית        אור שערים            460543  .218
 חיפה                ממלכתי      ערבי  3 חיפה                 אלכרמה               462218  .219
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 נתניה                ק.ח אורט יד ליבוביץ  470096  .220
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 3 מכמורת               רמות ים              470443  .221
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 יפו        -תל אביב  תיכונ"ט ע"ש אלתרמן   515502  .222
 מרכז                ממלכתי      ערבי  3      קלנסווה         אלאהליה אלשאמלה קלנס 522367  .223
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 יפו        -תל אביב  עירוני ו' מקיף       540161  .224
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 יפו        -תל אביב  קרית חינוך יפו       540179  .225
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 חולון                עירוני עש פנחס אילון 540294  .226
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 חולון                מקיף שש שנתי קוגל    540310  .227
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 גבעתיים              תיכון ע"ש קלעי       540344  .228



229.  
 יהודי 3 בני ברק              יכונית       ישיבה ת 540849

ממלכתי 
 תל אביב             דתי 

 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 הרצליה               מקיף היובל           541169  .230
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 3 מקווה ישראל          ריימונד לאוואן       542092  .231
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 חולון                מקיף ע"ש יצחק נבון   544528  .232
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 אור יהודה            יובלים               570259  .233
 חרדי  חרדי        יהודי 3 שומריה               ישיבה לצעירים שומריה 615369  .234
235.  

 יהודי 3 אשדוד                ישיבה תיכונית חדשה   640003
ממלכתי 

 דרום                דתי 
 דרום                ממלכתי      יהודי 3 באר שבע              עירוני א' מקיף       640037  .236
             דרום    ממלכתי      יהודי 3 אשקלון               אורט ע"ש ה. רונסון   640060  .237
238.  

 יהודי 3 ניצן                 אולפנת נוה דקלים     640649
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
 דרום                ממלכתי      יהודי 3 קרית גת              תיכון חדש אורט ע"ש רבין   644344  .239
240.  

 יהודי 3 אשקלון               אולפנת צביה אשקלון   644443
ממלכתי 

 דרום                דתי 
 דרום                ממלכתי      יהודי 3 מיתר                 ברנקו וייס מיתרים    644617  .241
242.  

644732 
מקיף אורט ע"ש אריה 

 דרום                ממלכתי      יהודי 3 קרית גת              מאיר  
243.  

 יהודי 3           שדרות      מקיף דתי             670232
ממלכתי 

 דרום                דתי 
 דרום                ממלכתי      יהודי 3 באר שבע              טכני חיל האויר       670810  .244
245.  

 יהודי 3 חדרה                 מיטב מדעים ויהדות    719724
ממלכתי 

 חיפה                דתי 
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 3 יפו        -תל אביב     עירוני יד'        770297  .246
 דרום                ממלכתי      יהודי 3 אשדוד                מקיף ג' ע"ש רוגוזין  770461  .247
248.  

 יהודי 3 באר שבע              מקיף דתי אמי"ת       770552
ממלכתי 

 דרום                דתי 
 דרום                ממלכתי      יהודי 3 ירוחם                מקיף ע"ש ספיר        770768  .249
 דרום                ממלכתי      יהודי 3 באר שבע              עירוני ו' מקיף       770826  .250



251.  
 יהודי 3 נטור                 תיכון תמר            860353

ממלכתי 
      התישבותי       דתי 

 מנח'י               ממלכתי      יהודי 4 ירושלים              אקדמיה למוסיקה       140053  .252
253.  

 יהודי 4 ירושלים              תורני ע"ש פ. הימלפרב 140186
ממלכתי 

 מנח'י               דתי 
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 4 ירושלים              מקיף ע"ש זיו         140723  .254
 חרדי  חרדי        יהודי 4 ירושלים              נוות ישראל           141119  .255
256.  

 יהודי 4 מעלה אדומים          אולפנת צביה מ.אדומים 141176
ממלכתי 

 ירושלים             דתי 
257.  

 יהודי 4 קרית ארבע            ישיבה תיכונית        144212
ממלכתי 

 ירושלים             דתי 
 ירושלים             ממלכתי      יהודי 4 מבשרת ציון           תיכון הראל           144501  .258
259.  

 עירוני א'            144683
-מכבים-מודיעין

 ירושלים             ממלכתי      יהודי 4 רעות  
260.  

 אולפנת בנ"ע אורות    144717
-מכבים-מודיעין

 יהודי 4 רעות  
ממלכתי 

 ירושלים             דתי 
 ירושלים             ממלכתי      יהודי 4 בית שמש              ברנקו וייס בית שמש   160432  .261
262.  

 יהודי 4 מעלה אדומים          אמי"ת איתן           160549
ממלכתי 

 ירושלים             דתי 
263.  

 יהודי 4            נחם       ישיבת אמי"ת נחשון    180034
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
264.  

 יהודי 4 אלעד                 אולפנת נחלה דרכא     189001
ממלכתי 

 מרכז                דתי 
265.  

 יהודי 4 טבריה                אולפנית אורט לבנות        240093
ממלכתי 

 צפון                דתי 
266.  

 יהודי 4 תרשיחא        -מעלות מעלות    אולפנת צביה 244111
ממלכתי 

 צפון                דתי 
267.  

 יהודי 4 טבריה                הישיבה אורט טבריה    244384
ממלכתי 

 צפון                דתי 
 צפון                ממלכתי      ערבי  4 נצרת                 נזירות המושיע        247080  .268
 צפון                ממלכתי      ערבי  4 כפר מנדא             תיכון כפר מנדא       249037  .269
 צפון                ממלכתי      ערבי  4 עילוט                רב תחומי עמל עילוט   249300  .270



 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 עין השופט            תיכון אזורי מגידו    260109  .271
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 כפר בלום             מקיף עמק החולה       260232  .272
 צפון                ממלכתי      יהודי 4 צפת                  עמל בגין צפת         270025  .273
274.  

 יהודי 4 הודיות               הודיות               270223
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
 צפון                ממלכתי      יהודי 4 נהריה                מדעים ואמנויות       270298  .275
 חיפה                ממלכתי      יהודי 4 קרית אתא             מקיף ע"ש רוגוזין     340117  .276
 חיפה                ממלכתי      יהודי 4            חיפה      כל ישראל חברים       340190  .277
 חיפה                ממלכתי      יהודי 4 חיפה                 הריאלי העברי חיפה    340216  .278
279.  

 יהודי 4 חיפה                 אולפנת צביה חיפה     340737
ממלכתי 

 חיפה                דתי 
 חיפה                ממלכתי      ערבי  4 פחם          -אום אל     עתיד אלאהליה     347070  .280
 מנח'י               ממלכתי      יהודי 4 ירושלים              סאדברי ירושלים       347757  .281
 חיפה                ממלכתי      ערבי  4 גרביה       -באקה אל אלאנדלוס             348326  .282
283.  

 יהודי 4 צפת                  אולפנא אמי"ת         353581
ממלכתי 

 צפון                דתי 
 חיפה                ממלכתי      יהודי 4 זכרון יעקב           תיכון זכרון יעקב     356212  .284
      התישבותי       ממלכתי      יהודי 4 יגור                 מקיף כרמל זבולון     360222  .285
 חיפה                ממלכתי      יהודי 4 חדרה                 עמל למדעים ולאמנויות 370072  .286
 חיפה                ממלכתי      יהודי 4 קרית אתא             התיכון החברתי        370833  .287
288.  

 יהודי 4 זכרון יעקב           פלך זכרון יעקב       374249
ממלכתי 

 חיפה                דתי 
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 מאיר שפיה            מקיף שפיה            380022  .289
 חיפה                ממלכתי      יהודי 4 כרכור      -פרדס חנה חנה      -אורט חקלאי פרדס 380030  .290
 חיפה                ממלכתי      יהודי 4 קרית מוצקין          עתיד קרית מוצקין     384008  .291
 מרכז                ממלכתי      יהודי 4 ראשון לציון          מקיף י"א             420489  .292
293.  

 יהודי 4 רחובות               חמ"ד אמית הלל        440040
ממלכתי 

 מרכז                דתי 
 מרכז                ממלכתי      יהודי 4 ראשון לציון          גמנסיה ראלית עש קררי 440065  .294



 תל אביב             ממלכתי      יהודי 4 פתח תקווה            תיכון ברנר           440099  .295
296.  

 יהודי 4 רחובות               ישיבת בנ"ע רחובות    440362
ממלכתי 

 מרכז                דתי 
297.  

 יהודי 4 צפריה                אולפנה בנ"ע צפירה    440479
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
 חרדי  חרדי        יהודי 4 פתח תקווה            אולפנת למרחב         440503  .298
299.  

 יהודי 4 אלקנה                אולפנא אורט השומרון       440883
ממלכתי 

 מרכז                דתי 
 מרכז                ממלכתי      יהודי 4 ראשון לציון          מקיף עירוני ח'       441287  .300
 מרכז                ממלכתי      יהודי 4 רחובות               קריית החינוך למדעים  442293  .301
302.  

 יהודי 4 רחובות               אמי"ת המר רחובות     444364
ממלכתי 

             מרכז    דתי 
303.  

 יהודי 4 שוהם                 מקיף דתי אזורי       444844
ממלכתי 

 מרכז                דתי 
 מרכז                ממלכתי      ערבי  4 לוד                  סנט ג'ורג'           448332  .304
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 בית ברל              מקיף אזורי עמי אסף   460030  .305
306.  

 יהודי 4 קבוצת יבנה           קבוצת יבנה           460113
ממלכתי 

 התישבותי            דתי 
 חרדי  חרדי        יהודי 4 בית שמש              פניני חן             460246  .307
 מרכז                ממלכתי      יהודי 4 יבנה                 ק.חינוך עש גינסבורג  470963  .308
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 עיינות               חקלאי עיינות         480061  .309
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 באר יעקב             מקיף ע"ש ז'בוטינסקי  480178  .310
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 4      נתניה           עירוני משה שרת       490037  .311
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 4 בת ים                עירוני מקיף רמות     540492  .312
313.  

 יהודי 4 בת ים                ישיבת ב"ע אדרת       540674
ממלכתי 

 תל אביב             דתי 
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 4 חולון                מקיף שש שנתי הרצוג   540864  .314
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 4 חולון                מקיף אפרים קציר      544353  .315
 צפון                ממלכתי      ערבי  4 כפר כנא              תיכון אלמעאלי        560482  .316
 תל אביב             ממלכתי      יהודי 4 חולון                מקיף אורט למדע וטכנו 570168  .317



 תל אביב             ממלכתי      יהודי 4 בת ים                תיכון חדש דרכא       571224  .318
      דרום           ממלכתי      יהודי 4 אשדוד                מקיף א כללי          640128  .319
 דרום                ממלכתי      יהודי 4 שדרות                מקיף ע"ש גוטוירט     640318  .320
 דרום                ממלכתי      יהודי 4 דימונה               תיכון דרכא זינמן     644062  .321
 דרום                ממלכתי      יהודי 4 באר שבע              מקיף ע"ש יצחק רבין   644526  .322
 דרום                ממלכתי      יהודי 4 עומר                 מקיף עומר            644591  .323
 דרום                ממלכתי      בדואי 4 רהט                  מקיף רהט             648048  .324
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 יד מרדכי             מקיף שקמה            660084  .325
 דרום                ממלכתי      יהודי 4 אשקלון               אורט אפרידר רונסון   670067  .326
327.  

 יהודי 4 אילת                 אולפנת תהילת ישראל   670208
ממלכתי 

 דרום                דתי 
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4            אשל הנשיא אשל הנשיא            680025  .328
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 כנות                 חקלאי כנות           680066  .329
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 מעגן מיכאל           מקיף חוף הכרמל       770073  .330
 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 יטבתה                    מעלה שחרות       770602  .331
332.  

 יהודי 4 ירושלים              אולפנת בנ"ע טל רמות  770727
ממלכתי 

 מנח'י               דתי 
 דרום                ממלכתי      יהודי 4 מדרשת בן גוריון      תיכון לחינוך סביבתי  770941  .333
334.  

 מקיף אזורי מרחבים    770990
בתי ספר של 

 התישבותי            ממלכתי      יהודי 4 מרחבים   
 צפון                ממלכתי      ערבי  4 סח'נין               תיכון עש ג'מאל טרביה 800052  .335

 


