
שלב חינוכיטלפון בית הספרת/שם מנהלת/שם הרכזת מסלול כיתת מחוננים/ל רכז"דוא

Hen.gozlan@yalon.ort.org.ilתיכון04-9892878עדה אברכהן שמשחן גוזלן

dakar123@alony.ort.org.ilחטיבה04-6649666אביבה סבגשירי אם רוי

Shalanh22@gmail.comתיכון04-9943393חליל עכריההנא שעלאן

תיכוןאילן פרסטר

חטיבהאופיר מרגין

brigittestettler4@gmail.comתיכוןל"חוסאם עבאס מנכית'חנא בריג

fatma_kais@walla.comחטיבהאימן מטרפאטמה קיס

aiat7ist@gmail.comתיכון04-6554302פיסל טאהאאיאת אסתיתי

ל"מנכעופר זפרני

חטיבהויטל רוט

תיכון ומנכל04-9875285אופיר גליק

חטיבה04-9875285אושרת ינקו

מנהל כללי04-8300555אופק מאיר

תיכון04-8300500דפנה יעקובוביץ

cochibaressi@gmail.comחטיבה04-8331094מיכל ליבניכוכי סולימרסקי

חטיבה04-8730787רעיה טובול

adibd24@gmail.comתיכון09-7451929חנה דלמדיגועדי בן דוד חולתא

bdaliza@gmail.comחטיבה09-7417553טל ברגרעליזה בן דוד

shlomitfischer@gmail.comתיכון09-7662021טלי אביבי פלאשלומית פישר

idosigal@gmail.comחטיבה09-7407520רימונה בנדיבהסיגל ברום אלדר

michal.keren@gmail.com03-9671166איריס רוןמיכל קרן
תיכון

Shulman.bella3@gmail.comתיכון03-9650808אורנה פרברבלה שולמן

bibi.ravit@gmail.comחטיבה03-9659090חבצלת לוטןרוית ביבי

liatbercu1@gmail.comחטיבה03-9650808דינה אלסנר אדמיליאת ברקו

irithev@walla.comתיכון09-7748016שי שטרןאירית הבדלי

Taly.norm@gmail.com  חטיבה09-7719843רעיה לויטלי נורמן

carmelaweintrob@gmail.comתיכון09-9542936סיגל דודכרמלה וינטרוב

beti531@gmail.comחטיבה09-9550055יהודית לויןבטי כהן

תיכוןאסנת נעים

חטיבהני קגן'ג

מנכלאודי פרידריך

חטיבהאורית לוי

Smkariel@gmail.com תיכוןלזני'יעל בצלאל זמיכל קריאל

yaffa.gluska@gmail.comחטיבהורדינה אוסיפה גלוסקא

חטיבה

rikikamar@gmail.comתיכון03-6350425גלית לויריקי קמר

1002018627@taded.org.ilחטיבה03-6355250שוש גרג׳יאורית סיני

anat.arnon2@gmail.comענת ארנון

gotoallon@yahoo.comאלון חיימוביץ
תיכון03-6239222ישראל וילוז׳ני

ronitbr@eylon.tad.org.il03-5563438ר רונית ברודר"ד

simaunger36@gmail.com09-8356560סימה זפרני

03-9221018

batia@kramim.ort.org.il04-9029100בתיה טקר

04-6035900

almogshuler13@gmail.com04-6940345אלמוג קדושים

ravitfi@shlomi.ort.org.ilרוית

daphharan@gmail.comדפנה הרן
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תיכוןעירית יצחק

חטיבהדפנה מנור

תיכוןנתי שטרן

חטיבהלאה אפרים

tamar.s@shamir.school חטיבה073-3845450רן ענברתמי סוגבי

תיכון וחטיבה 

שנתי-ששארז הקר

תיכוןנדב חרובי

חטיבהבתיה חורי

שנתי-שששימי ביטון

חטיבהרפאל בובליל

mottip1@gmail.comתיכון02-6755111ר דן שטייניץ"דמוטי פרי

02-6499520חסיה פריאל

Ariella.amar@gmail.comתיכון י 'תאג-נורה אלאריאלה עמר

oulfat10@gmail.com ariella.amar@gmail.comחטיבהוודאד נעוםאולפאת מארון

שנתי-ששס"כתובת מייל של ביה

idahodos@gmail.comחטיבה+ תיכון 08-8551127גילה שמעוניאידה חודוס

chybxeh@gmail.com תיכון+ חטיבה08-6411041 הרב יגאל בוטושהרב אמיר ביתן

תיכון08-6277296סיימה את תפקידה מחליפתה היא מיכל בנבנישתי/ אביבה סויסה

חטיבהמיכל בנבנישתי

חטב צומח08-682-0429תהילה גואטה

einatcohen1970@gmail.comעינת כהן

ayeletm71@walla.co.il03-6455621איילת מרום

maya.bendor@leyada.net02-5631262מיה בן דור

yossiw613@gmail.com02-5954444 הרב יוסי ויסברג

Leshem.of@gmail.com03-6053665עופרה לשם

02-9968097
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שם בית 
הספר

עיר

שכבת גיל 
בה פועל 
המסלול 

בחינוך העל 
יסודי

שכבת גיל 
נבחנת 
בחינוך 

העל יסודי 
ג"בתשפ

מחוז

(תיכון)ש שמעון פרס "אורט יקנעם ע טיב-ייקנעם

ח-וט-זיקנעם(חטיבה)אורט יקנעם 

טיב- יכאבולתיכון כאבול

טיב-ינצרתהגליל

טיב-י

ח-וט-ז

וז צומחקרית ביאליקאורט דפנה

טיברמון

ח-וט-זעתידים

טיב-יאש רבין"תיכון ע

ח-וט-זשרת

גימנסיה 
ריאלית

טיב-י

טיב-יאיגאל אלון' מקיף ו

ח-וט-זדורות

ח-וח -זטביב

טיב-יאוסטורובסקי

ח-וט-זהשרון

טיב-יהראשונים

ח-וט-זהנגיד

ח-וח צומח-זאמית בר אילן

טיב-יבן צבי

ח-וט-זר"שז

ט-חיב-ט

ט-ויב-ז

ט, ז, ויב-ז

צפון ט-ויב-ז

ט-ויב-ז

חיפה

קרית אונו

רמת גןאהל שם

הרצליה

חולוןאיילון

תל אביב נתניהאלדד

אחד העם

ט-ו יב-ז

פתח תקווה

ט-וי-ז

ט-ויב-ז

כרמיאלאורט כרמים

נחףנחף

קרית שמונהאורט דנציגר

שלומיאורט שלומי

הוד השרון

גימנסיה *מרכז        
ריאלית או יגאל אלון 

ב טביב או " וחט
דורות השיוך לפי 
מדיניות הרשות 

המקומית

כפר סבא

ראשון לציון

רעננה

חיפהליאו בק



ח-וח צומח-זשמיר

ט-ח'יגבעתייםתלמה ילין

טיב-יתיכון למדעים ואומנויות

טיאולפנת טליה

 

ט-ויב-זאשדוד(רוגזין)' מקיף ג

ט-וי-זישיבת אהל שלמה

וז צומחאשקלון'  מקיף ו

ט-ויב- זמקיף א

ט-וט-ז

ט-ו

רמת השרוןהכפר הירוק

באר שבע

התיכון שליד האוניברסיטה

ירושלים

שיוך לפי מדיניות 
הרשות המקומית

ט-ויב-ז

דרום

י "מנח

ט-ו

ט-ו

תל אביב
יב-ז'עירוני ד

ישיבה תיכונית תורה ומדע ליד מרכז האקדמי לב

מזרח ירושליםרוואד אלקודס

יב-ז

יב -ז
(פנימייה)


