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 2022 ספטמבר

בשנת "  מלקויות ללמידה"שמות בתי הספר והרשויות המקומיות בהם מתקיימת התוכנית 

 ג"הלימודים תשפ

 : הערות

הלימודים בשנת ' אין להגיש בקשות לדיון בוועדה המחוזית בעבור תלמידים שלמדו בכיתה ט .1

  .בבתי הספר שלהלן ב"תשפ

' בכתה ט ב"ל תשפ"תלמידים שלמדו בשנהאין להגיש בקשות לדיון בוועדה המחוזית בעבור  .2

במסגרת התוכנית  אשר אותרו עוד במהלך לימודיהםיב' -ט' או בי"ס תיכון אחר מפתן, ט"מח

בתי ספר אלו לא   "ל.במלתלמידים אלה מוגשים גם הם להמשך בירור  . "מלקויות ללמידה"

  . ברשימה זו מופיעים 

 :להלן רשימת בתי הספר .3

 שם הרשות  מחוז 
סמל 
 מוסד

 שם מוסד

 מרכז
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הוד השרון 
 

 השחר 444224

 חט"ב עתידים 444877

 השקמים  482356

 חט"ב ראשונים 444349

 תל"י )שייך ליסודי( 414375

 דמוקרטי   759399

 אנתרופוסופי  630640

 רעננה 

 בית חינוך אמית רננים 444679

 ישיבת בני עקיבא 440370

 חט"ב אלון 444133

 חט"ב השרון 444190

 חט"ב יונתן 444414

 חט"ב רימון 444398

 מיתרים )חדש( 442251

 אלקנה
 

 מערב שומרוןישיבת  420026

 אולפנא השומרון 440883

 מקיף אריאל 440925 אריאל

 כפר קאסם
 

 חט"ב אבן סינא 448167

 חט"ב אלחיאת 448274

 חטיבה צומחת דרכא 482968

 כפר סבא
 

 טהרלב (60חטיבה חדשה צומחת )חט"ב  482786

 אולפנת בני עקיבא אמנה 440388

 אולפנית הראל 440941
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 חט"ב ממ"ד בנים המר 441667

 דמוקרטי ע"ש יעקב חזן 441972

 חט"ב שזר 444059

 קרית יעקב הרצוג 444067

 חט"ב שרת 444075

 חט"ב אלון 444208

 לב-חט"ב חיים בר 444729

 חט"ב אילן רמון 480103

 מקיף אלנהדה 448340 כפר ברא

 

  
  
  
  
  
  
  

 ראש העין
 

 תיכון דתי עתיד 440495

 אולפנאת זבולון 440990

 חט"ב גוונים 441444

 חט"ב היובל 441451

 חטיבת בראשית 482570

 ישיבה תיכונית צומחת 444588

 חט"ב חצב 440966 אלפי מנשה 

 חט"ב נחשון 444737 חבל מודיעין

 ירושלים

 רעות-מכבים-מודיעין
 

 נת בנ"ע אורות פאול 144717

 אמי"ת בנות מודיעין 442780

 אמי"ת בנים מודיעין 450270

 ישיבת בני עקיבא 165852

 אורט עירוני ד 344911

 ע"ש יצחק רבין עי"ס 144675

 ע"ש רא"ל מרדכי גור 144741

 עירוני א' 144683

 עירוני ה יצחק נבון 540500

 תיכון יחד 237354

 דמוקרטי 188086

 תיכון מכבים רעות 144329

 בית שמש 
  

 אהבת ישראל בנים 353599

 אולפנת אהבת ישראל 460667

 אולפנת נוגה 238121

 אולפנת שעלי תורה 193185

 אמי"ת עתיד  דביר לבנים 338418

 אמי"ת עתיד שחר 140202

 ישיבה שעלי תורה 144600

 ברנקו וייס מקיף בית שמש 160432

 מקיף אבו גוש 148080 אבו גוש

 חט"ב מבשרת 140855 מבשרת ציון

 מטה בנימין
 

 אולפנא עופרה 140970

 ישיבת נר תמיד חשמונאים 144766

 אולפנא נריה טלמון 186908



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל פדגוגי
 אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי

 למידה והפרעת קשבאגף לקויות 

  073-3931870פקס  073-3931801טל'   9100201, ירושלים; 2דבורה הנביאה רח' 
  www.edu.gov.il| 3931870-073فاكس  3931801-073هاتف   9100201القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة  

 ישיבת בנ"ע מטה בנימין 140939

 אולפנת שילה 641480

 ישיבה תיכונית עלי 641498

 מעלה אדומים
 

 אולפנת צביה מ. אדומים 141176

 ישיבת צביה מ.אדומים 144428

 אמי"ת איתן 160549

 שש שנתי אמי"ת בנות 338616

 וילנאי -דקל  140863

 אורט תעופה וחלל 170803

 חט"ב ע"ש רבין 141002 גבעת זאב

 חט"ב לבונה 338509 בית אריה/ עופרים

 

 

 מטה יהודה
 

 חט"ב אור ברנקו וייס )על יסודי צור הדסה( 420018

 חט"ב ברנקו וייס עין נקובה 442822

 ירושלים
 

 רוטשילד-אוולינה דה 140038

 הגימנסיה 140079

 זיו ומרקס 140723

 מקיף גילה 140731

 המסורתי 140962

 אולפנת עלמא לאמנויות 141390

 תורה בנים-אור 141499

 ישיבת בני עקיבא נתיבות חיים 144758

 אולפנת בני עקיבא פסגת זאב 160259

 ארץ הצבי 160598

 אולפנת צביה יצירתית 168419

  תבל 641662

 רא"ם  -קשת 170092

 אורט פלך בנים 170514

 קרית נוער 140129 

 רעות 160416  

 שירת הכהן 641563  

 חיפה

 קרית ביאליק
 

 חט"ב אורט אפק 344218

 חט"ב דפנה 370999

 קרית מוצקין
 

 אולפנא סגולה 340380

 חט"ב יהונתן נתניהו 344374

 חט"ב ע"ש יצחק רבין 344366

 חט"ב חדשה 384685

 אור עקיבא
 

 אולפנת אמית אור עקיבא 342170

 תיכון עתידים 344440

 נתיבות דרור 344598

 כפר קרע
 

 סלאם )חדש(אל  348284

 חט"ב אבן סינא 348029
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 תיכון עיוני עתיד 384016

 קרית אתא
 

 אולפנית שחם 340125

 ישיבה תיכונית מקיף שש שנתי 344473

 מקיף רוגוזין ב 342113

 חט"ב רוגוזין א' 344408

 כרכור-פרדס חנה
 

 אזורי דתי לבנות 370304

 חנה-חקלאי פרדס 380030

 שבילים ע"ש בגין 384305

 רימון )יסודי( 739045

 חט"ב חדשה 344283

 מקיף אורט עש גרינברג 340059 קרית טבעון

 פחם-אום אל
 

 תיכון אסקנדר 342337

 אלראזי -חט"ב ב'  347047

 חט"ב עין ג'ראר 347062

 חט"ב אל גזאלי 348235

 חטב ואדי אלנסור 348243

 ח'דיג'התיכון  348250

 עתיד בנימינה )עי"ס כרמים (  370395 בנימינה

 ג'ת 
 

 אגיאל 384412

 אלבירוני 349027

 בסמ"ה
 

 נחל עירון 348276

 ברטעה 348292

 עין אל סהלה 318287

 חריש
 

 אולפנית חריש 344259

 ישיבת חריש 384545

 חט"ב חריש 646588

 מקיף חריש 344325

 עוספיה
 

 חט"ב אורט רונסון עספיא 344234

 חט"ב אורט אלאשראק עספיא 384230

 חט"ב קופטאן דליית אל כרמל 800110 דליית אל כרמל

 באקה אל גרביה
 

 אבן סינא 347112

 אבן אלהיתאם 248195

 אלנדלוס 348326

 טירת הכרמל
 

 ביה"ס אריאל 370254

 ביה"ס שיפמן 370122

 תל אביב
 נתניה

  

 בר אילן בנים 453605

 חט"ב תיכון ריגלר 441212

 ישיבת בני עקיבא 440347

 תורני ואולפ' בר אילן 440149

 תיכון תמר אריאל 470187

 מקיף אורט ע"ש גוטמן 471011

 מקיף טשרניחובסקי 440115

 מקיף ע"ש אלדד 441097

 מרים ילן שטקליס 566893



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל פדגוגי
 אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי

 למידה והפרעת קשבאגף לקויות 

  073-3931870פקס  073-3931801טל'   9100201, ירושלים; 2דבורה הנביאה רח' 
  www.edu.gov.il| 3931870-073فاكس  3931801-073هاتف   9100201القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة  

 אלתרמןנתן  566901

 עירוני מקיף שי עגנון 444950

 חיים גורי  482414

 עירוני משה שרת 490037

 אורות )חדש(אולפנת  590414 

 אור יהודה
 

 אור חנה 541656

 תיכון יעדים 541979

 יובלים 570259

 מון )חדש(ר 581405

 הרצליה
 

 ממ"ד לבנים אחיה 520098

 הרצליה אולפנת צביה 544312

 בן גוריון 541037

 גיורא-יד 544122

 שמואל הנגיד 544130

 רעות 544148

 זאב זבוטינסקי 544171

 הנדסאים 570358

 סמדר 544288

 חט"ב רבין אזור 544676 אזור

 קרית אונו
 

 חטב שזר 542282

 חט"ב בן צבי 544155

 חט"ב ע"ש שמעון פרס 573006

 חולון
 

 מקיף שש שנתי הרצוג 540864

 עתידים ע"ש מ. אלישיב 544593

 מקיף דתי כרם שלמה)הראל(קרית חינוך בנ"ע 544692

 קציר 544353

 הייטק היי 540450

 עירוני עש פנחס אילון 540294

 חט"ב יגאל אלון מקיף ק. שרת 541110

 אורט למדעים וטכנולוגיה 570168

 מקיף ע"ש יצחק נבון 544528

 חט"ב זלמן ארן 540435

 חט"ב גולדה קוגל מאיר 540310

 חמ"ד תיכון יבנה אולפנת חולון  540302

 חטיבה צומחת )חדש( 580043

 רמת השרון
 

 חטב עלומים 544072

 חט"ב ע"ש קלמן 544080

 צפון

 ירכא 
 

 חט"ב "אלרואיא" 247478

 אלסריסא -חט"ב ב' ירכא   248187

 נצרת 
  

 חטב ג'-אבן סינא  249052

 ב' -אל זהראא  249045

 חט"ב א' אבן ח'לדון 249029

 חט"ב ע"ש תאופיק זיאד 248146

 מקיף "בית אלחכמה " 338657
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 חאלד סלימאן 733121

 עומר בן אלח'טאב ד' 247148

 מעלות תרשיחא 
  

 צביה מעלותאולפנת  244111

 ישיבה תיכונית 460691

 מקיף אורט מעלות 240465

 מקיף תרשיחא 248062

 

 

 טמרה
 

 אלביאן טמרה 248203

 חט"ב אבן ח'לדון 248682

 חט"ב אלפראבי 249169

 חט"ב אלמותנבי 288209

 חדש צומח 384628

 נג'יידאת-בעיינה
 

 מקיף בועינה נג'ידאת 249235

 חט"ב מערבי 420570

 מגדל העמק 
  

 מקיף רוגוזין  240192

 יערת העמק  244269

 בית חיה מושקא -חב"ד בנות  641969

 נחלת ישראל   499806

 בטוף-מקיף אל 248435 אל בטוף

 יקנעם עילית
 

 קמפוס פרס חדשנות ומנהיגות 270140

 חטיבה לחדשנות ויזמות 338392

 מג'אר
 

 מקיף ב' 248104

 מקיף ע"ש קאסם גאנם 800136

 עכו
 

 מקיף דתי אמי"ת קנדי 240036

 חט"ב קרית חינוך העליה השניה 244616

 קרית החינוך אורט עכו 770859

 מקיף ערבי 278028

 עראבה
 

 מקיף אלבוכארי 247247

 מקיף אבן ח'לדון 248575

 מקיף אלבטוף עראבה 249284

 דרום
 באר שבע

 

 אולפנת אמי"ת 640045

 ישיבת בני עקיבא 640177

 אולפנת בנ"ע חן במדבר 640359

 ישיבת אמי"ת 644849

 מקיף דתי אמי"ת 770552

 עירוני א' מקיף 640037

 עירוני ג' מקיף 640193

 תיכון חדש רמות 644393

 מקיף ע"ש יצחק רבין 644526

 יצחק רגר 644534

 מקיף ע. דוד טוביהו 644708

 עמל רמות באר שבע 670042

 עירוני ו' מקיף 770826
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 נתיבות
 

 ישיבה תיכונית דרכא נתיבות 640425

 מקיף דתי חדש לבנות 644542

 תיכון חדש בנים 644781

 מקיף דרכא 644807

 אשקלון
 

 חדש עירוני מקיף ו' 641514

 עירוני ב'מקיף דתי  640078

 ישיבת צביה אשקלון 641183

 אולפנת צביה אשקלון 644443

 אורט ע"ש ה. רונסון 640060

 מקיף עירוני א' 644294

 מקיף ה דרכא 644450

 מקיף עירוני ד' 644559

 אומנויות 644831

 אורט אפרידר רונסון 670067

 ביה"ס למדעים  641621

 חורה
 

 מקיף אלנור 644203

 מקיף ע"ש יצחק רבין 648121

 מקיף אלחיאת 648154

 אלסאלם 648337

 ירוחם
 

 יש' תיכונית בלבב שלם 641233

 מדרשת קמה 641324

 מקיף ע"ש ספיר 770768

 רהט 
  

 אלנג'אח 648204

 דאר אלקלם 648238

 מקיף "אבן רושד" 640797

 מקיף א'לנור 648113

 מקיף אלתקוא 648329

 מקיף רהט אלראזי 648048

 מקיף רהט אל מנאר 641597

 תיכון סלמאן אלהוזייל 648030

 אילת 
  

 אולפנת תהילת ישראל 670208

 יצחק רבין 644690

 מקיף ע"ש מנחם בגין 644492

 מקיף עירוני גולדווטר 640052

 שדרות 
  

 מקיף דתי 670232

 מקיף ע"ש גוטוירט 640318

 שירת שדרות 645200

 ערד
 

 תיכון מקיף אורט ערד 640227

 אולפנת בנ"ע ערד 640508

 קרית מלאכי
 

 מקיף דתי חבד בית חנה 640631

 מקיף דתי אמית ק.מלאכי 670414

 גימנסיה דרכא 670422

 שגב שלום
 

 מקיף אלמג'ד ע"ש השיח 477166

 מקיף שגב 648063
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 מקיף אלסאלם 648303

 דימונה
 

 אפלמן דרכא 640243

 רב תחומי ליהמן 640086

 זינמן 644062

 אחווה 614321

 אולפנת נריה צביה 644666

 ישיבה לצעירים )ישיבת צביה( 641332

 

 

 


