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2021- א "ל תשפ"תגמול דיפרנציאלי לחטיבות העליונות שנה

פיקוחמגזרמחוזרמת תגמולישובשם מוסדסמל מוסד

ממלכתי דתייהודיצפון1קרית שמונהישיבת דרכא המתמיד240218

ממלכתיערביצפון1עכוטרה סנטה247015

ממלכתי דתייהודיצפון1בית שאןישיבת אורט אביתר בית שאן244624

ממלכתי דתייהודידרום1אילתאולפנת תהילת ישראל670208

ממלכתייהודידרום1נתיבותמקיף דרכא644807

ממלכתייהודיצפון1הרדוףמקיף ולדורף הרדוף240572

ממלכתי דתייהודיחיפה1קרית מוצקיןע סגולה"אולפנת בנ340380

ממלכתייהודי התישבותי1ספירמקיף שיטים660498

ממלכתיערביצפון1כאבולתיכון כאבול249094

ממלכתי דתייהודי התישבותי1בית הגדיעזתה-אולפנת צביה841213

ממלכתייהודימרכז1לודתיכון טכנולוגי נעמת470641

ממלכתייהודיחיפה1חיפה'עירוני א340174

ממלכתייהודיחיפה1אור עקיבאתיכון טכנולוגי האופק370262

ממלכתייהודידרום1דימונהתיכון דרכא זינמן644062

ממלכתיערבימרכז1רמלהטרה סנטה441113

ממלכתייהודיירושלים1כפר אדומיםתיכון כפר אדומים611475

ממלכתי דתייהודיירושלים1מעלה אדומיםאמית אורי338616

ממלכתי דתייהודיתל אביב1יפו- תל אביב ע תל אביב"אולפנית בנ540898

ממלכתייהודידרום1אשדוד'מקיף ד640482

ממלכתייהודיצפון1יקנעם עיליתש יגאל אלון"מקיף ע270140

ממלכתי דתייהודידרום1אשקלון'מקיף דתי עירוני ב640078

ממלכתייהודידרום1קרית מלאכיגימנסיה דרכא670422

ממלכתיערביצפון1יפיעתיכון מראח אלגוזלאן371112

חרדייהודימוכרים1ירושליםאולפנת תהילה338095

ממלכתייהודיצפון1שלומיאורט שלומי227694

ממלכתיבדואידרום1סר-קצר אתיכון אורט אלהואשלה648279

ממלכתייהודיחיפה1חיפהכל ישראל חברים340190

ממלכתי דתייהודיחיפה1זכרון יעקבתיכון ממד זכרון יעקב374249

ממלכתייהודידרום1ערדתיכון מקיף אורט ערד640227

ממלכתיבדואידרום1רהטאח'אלנג648204

ממלכתייהודיתל אביב1הרצליהעירוני כללי הראשונים540328

ממלכתי דתייהודידרום1אשקלוןישיבת צביה אשקלון641183

ממלכתייהודי התישבותי1יד מרדכימקיף שקמה660084

ממלכתייהודידרום1באר שבעעמל רמות באר שבע670042

ממלכתייהודיצפון1עפולהחינוך אורט עפולה. ק270041

ממלכתי דתייהודיי'מנח1ירושליםאולפנת צביה ירושלים140491

ממלכתייהודיתל אביב1גבעתייםאורט טכניקום גבעתיים570200

ממלכתידרוזיצפון1ור'סאגור'בית הספר אורט סאג247213

ממלכתיבדואידרום1אום בטיןמקיף חדש אום בטין648311

ממלכתי דתייהודי התישבותי1ניר עציוןימין אורד370155

ממלכתי דתייהודיי'מנח1ירושליםתורה ומדע' ישיבה תיכ141754

ממלכתייהודידרום1אשדוד'מקיף ז644377

חרדייהודימוכרים1ביתר עיליתמעיינות בית רבקה372953

ממלכתיערביחיפה1פחם-אום אלעתיד אלאהליה347070

ממלכתייהודידרום1באר שבעדוד טוביהו. מקיף ע644708

ממלכתייהודידרום1באר שבעגימנסיה באר שבע641142

ממלכתייהודימרכז1רעננהש אוסטרובסקי"תיכון ע440024

ממלכתי דתייהודיצפון1עפולהאולפנת צביה עפולה214007
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חרדייהודימוכרים1בית שמשפניני חן460246

ממלכתיערביצפון1כפר מנדאתיכון חדש713131

ממלכתי דתייהודי התישבותי1זמרתמקיף דתי עזתה בנות680108

ממלכתייהודי התישבותי1(מאוחד)עין חרוד הרב תחומי עמק חרוד260091

ממלכתייהודי התישבותי1בתי ספר של מרחביםמקיף אזורי מרחבים770990

ממלכתיערבילא חרדי-מוכרים1לודתיכון אלעולא410001

ממלכתי דתייהודי התישבותי1חספיןישיבה תיכונית חיספין240457

ממלכתייהודימרכז1ראשון לציוןרביבים' מקיף ז441147

ממלכתייהודי התישבותי1תל יצחקנוה הדסה444034

ממלכתייהודיתל אביב1בת יםקלין כהנוב'תיכון ז542076

ממלכתייהודיי'מנח1ירושליםהגמנסיה העברית140079

ממלכתיערביחיפה1גרביה-באקה אלמקיף אבן אלהייתם248195

ממלכתייהודי התישבותי1אלוני יצחקמקיף אלוני יצחק360149

ממלכתי דתייהודי התישבותי1יונתןכפר הנוער איילת השחר719591

ממלכתייהודיחיפה1נשרהתיכון המקיף נשר340091

ממלכתיערביחיפה1מעלה עירוןמקיף מושריפה348359

ממלכתי דתייהודיחיפה1חיפהת עירוני ו"אולפת אמי340240

ממלכתי דתייהודיירושלים1עופרהאולפנא עופרה140970

ממלכתייהודיצפון1קרית שמונהדרכא דנציגר240010

ממלכתייהודי התישבותי1נהללמקיף חקלאי נהלל280057

ממלכתייהודיצפון1מגדל העמקמקיף רוגוזין240192

ממלכתי דתייהודי התישבותי1פתח תקווהתקוה-ת פתח"אמי480020

ממלכתייהודימרכז1הוד השרוןתיכון הדרים441006

ממלכתי דתייהודידרום1קרית מלאכימלאכי.מקיף דתי אמית ק670414

ממלכתיערביצפון1נצרתנזירות המושיע247080

ממלכתייהודיי'מנח1ירושליםש אליס סליגסברג"קשת ראם ע170092

ממלכתייהודי התישבותי1קצריןמקיף נופי גולן240499

ממלכתי דתייהודידרום1קרית גתישיבה תיכונית641399

ממלכתי דתייהודידרום1באר שבעע חן במדבר"אולפנת בנ640359

ממלכתייהודי התישבותי1רמת השרוןחקלאי הכפר הירוק580019

ממלכתייהודי התישבותי2צרעהמקיף הר טוב841262

ממלכתייהודיתל אביב2בת יםאורט מלטון570713

ממלכתייהודידרום2באר שבעמקיף' עירוני ג640193

ממלכתייהודיצפון2תרשיחא-מעלותמקיף אורט מעלות240465

ממלכתיבדואידרום2רהטדאר אלקלם648238

ממלכתי דתייהודידרום2נתיבותתיכון חדש בנים644781

ממלכתייהודימרכז2מונוסון-יהוד.י.פ.מכון ש440305

ממלכתי דתייהודיצפון2טבריההישיבה אורט טבריה244384

ממלכתי דתייהודיתל אביב2בני ברקאולפנת צביה בני ברק540385

ממלכתייהודי התישבותי2בית ברלמקיף אזורי עמי אסף460030

חרדייהודימוכרים2טבריהעטרת רחל373142

ממלכתיערביצפון2כפר יאסיףש יני"מקיף ע248013

ממלכתייהודימרכז2לודש מקסים לוי"דרכא ע444612

ממלכתייהודידרום2מצפה רמוןש יצחק רבין"השלום ע640490

ממלכתייהודימרכז2גן יבנהש נעמי שמר"תיכון ע442277

ממלכתייהודי התישבותי2(קבוצה)כנרת 'בית ירח א860361

ממלכתייהודידרום2באר שבעמקיף' עירוני א640037

ממלכתייהודי התישבותי2אשל הנשיאאשל הנשיא680025

ממלכתייהודיחיפה2קרית טבעוןתיכון שקד462200

ממלכתייהודי התישבותי2הוד השרוןש מוסינזון"מקיף ע470138
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ממלכתייהודידרום2אילתיצחק רבין644690

ממלכתייהודי התישבותי2עכוג יורדי הסירה"כ270033

ממלכתייהודיחיפה2חדרההדמוקרטי חדרה340596

ממלכתייהודי התישבותי2גורנות הגלילמקיף גליל מערבי260489

ממלכתי דתייהודימרכז2מונוסון-יהודד יגאל אלון"מקיף ממ444943

ממלכתייהודימרכז2ראשון לציוןמקיף' עירוני ה440917

ממלכתייהודיחיפה2קרית טבעוןמקיף אורט עש גרינברג340059

ממלכתי דתייהודידרום2אשקלוןמרכז נוער630095

ממלכתייהודיתל אביב2גבעתייםש קלעי"תיכון ע540344

ממלכתיבדואיצפון2עוזיירבטוף-מקיף אל248435

ממלכתיערביחיפה2פחם-אום אלתיכון קטאין אלשומר342352

ממלכתי דתייהודיתל אביב2אור יהודהאור חנה541656

ממלכתידרוזיצפון2ן'בית גב המנוח גאלב מ"ן חט'מקיף בית ג248179

ממלכתי דתייהודי התישבותי2איתמרישיבה לצעירים חיצים441857

ממלכתי דתייהודי התישבותי2הודיותהודיות270223

חרדייהודימוכרים2ירושליםעמל בנות ציון ירושלים176487

ממלכתי דתייהודיצפון2קצריןאולפנת קצרין715920

חרדייהודימוכרים2עמנואלתיכון בית יעקב440933

ממלכתי דתייהודיצפון2כרמיאלת תורני מדעי"אמי244103

ממלכתיערבימרכז2טייבהרב תחומי עמל טייבה478016

ממלכתייהודילא חרדי-מוכרים2ירושליםש בויאר"תיכון ע140103

ממלכתייהודיי'מנח2ירושליםמקיף קשת160242

ממלכתי דתייהודידרום2נתיבותישיבה תיכונית דרכא נתיבות640425

ממלכתי דתייהודידרום2באר שבעת"מקיף דתי אמי770552

ממלכתייהודיצפון2נהריהט עמל פסגות נהריה"מח370569

ממלכתייהודיי'מנח2ירושליםתכון ליד האוניברסיטה140061

ממלכתי דתייהודי התישבותי2אלון שבותנוה חנה140913

ממלכתייהודי התישבותי2ראשון לציוןחקלאי נחלת יהודה480087

ממלכתי דתייהודי התישבותי2טירת צבירגבים בעמק713594

ממלכתייהודיירושלים2צור הדסהעל יסודי צור הדסה420018

ממלכתי דתייהודיירושלים2קרית ארבעאולפנא לבנות140665

ממלכתייהודיחיפה2חיפהעירוני חוגים340208

ממלכתיערביצפון2ראמהמקיף ראמה248047

ממלכתייהודיתל אביב2נתניהמקיף טשרניחובסקי440115

ממלכתי דתייהודיירושלים2מעלה אדומיםת איתן"אמי160549

ממלכתי דתייהודיתל אביב2בת יםאולפנת צביה בת ים544668

ממלכתייהודיחיפה2חיפהחיים. מקיף עירוני ק340133

ממלכתייהודיתל אביב2גבעתייםתיכון שמעון בן צבי540591

ממלכתיערביצפון2מכר-דיידה'גדידה'ג-ע מכר"חט248757

ממלכתיערביצפון2נצרת"בית אלחכמה "מקיף 338657

ממלכתיערביחיפה2פחם-אום אלה'דיג'תיכון ח348250

ממלכתייהודיי'מנח2ירושליםקדמה ירושלים144592

ממלכתייהודימרכז2נס ציונהש גולדה"תיכון ע499681

ממלכתייהודיתל אביב2יפו- תל אביב אורט יד סינגאלובסקי570077

ממלכתייהודימרכז2הוד השרוןתיכון טכנולוגי נעמת470526

ממלכתייהודי התישבותי2ירושליםחוות הנוער הציוני140095

ממלכתייהודיתל אביב2רמת גןגמנסיה מודיעים540443

חרדייהודימוכרים2בית שמשישיבת מתיבתא476903

ממלכתיערביחיפה2פוריידיסעתיד טכנולוגי פרדיס348334

ממלכתיערביצפון2משהדעל יסודי משהד277020
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ממלכתייהודיי'מנח2ירושליםתיכון גבעת גונן140871

ממלכתייהודיחיפה2חדרהעמל חדרה למדעים ולאמנויות370072

ממלכתיערביצפון2עיילבוןגמנסיה הגליל הנוצרית247072

ממלכתייהודי התישבותי2יטבתהמעלה שחרות770602

ממלכתייהודימרכז2רחובותש קציר"תיכון ע770453

ממלכתייהודימרכז2יבנהש גינסבורג"קרית חינוך ע470963

ממלכתייהודידרום2קרית גתש זאב בוים"ע. ח. ק640029

ממלכתייהודי התישבותי2בני דרורקרית חינוך דרור844076

ממלכתייהודימרכז3ראשון לציוןתיכון המעיין מקיף יב444257

ממלכתייהודי התישבותי3עין שמרמקיף מבואות עירון360040

ממלכתייהודיחיפה3זכרון יעקבתיכון זכרון יעקב356212

ממלכתי דתייהודיצפון3עפולהמקיף דתי יהודה240051

ממלכתי דתייהודיתל אביב3חולוןד תיכון יבנה אולפנת חולון"חמ540302

ממלכתייהודיתל אביב3יפו- תל אביב קרית חינוך יפו540179

ממלכתייהודיתל אביב3יפו- תל אביב אליאנס' עירוני י540088

ממלכתייהודיחיפה3קרית מוצקיןמקיף אורט340034

ממלכתייהודיחיפה3חיפה'עירוני ה340315

ממלכתייהודיתל אביב3נתניהש גוטמן"מקיף אורט ע471011

ממלכתייהודיחיפה3חדרהאליעזר-תכון חדרה בית344382

ממלכתייהודי התישבותי3(כפר נוער)בן שמן כפר הנוער בן שמן480145

ממלכתייהודימרכז3לודעתיד למדעים לוד441196

ממלכתיערביצפון3נצרתס נזירות סליזיאן"בי472332

ממלכתי דתייהודיצפון3קרית שמונהאולפנית דרכא442897

ממלכתייהודידרום3אשדוד'מקיף ח644484

ממלכתיערביחיפה3חיפהתיכון כרמל348193

ממלכתי דתייהודיירושלים3מעלה לבונהאולפנת לבונה142166

ממלכתייהודידרום3אשקלוןמקיף ה דרכא644450

ממלכתי דתייהודידרום3ערדע ערד"אולפנת בנ640508

ממלכתייהודי התישבותי3עברוןאופק260125

ממלכתיערביחיפה3חיפהאלכרמה462218

ממלכתידרוזיצפון3(בוקייעה)פקיעין מקיף שש שנתי עתיד פקיעין248419

ממלכתיערביחיפה3פחם-אום אלראר'ב עין ג"חט347062

ממלכתיערביצפון3עראבהמקיף אלבטוף עראבה249284

ממלכתייהודיצפון3נהריהעמל שחקים נהריה244152

ממלכתי דתייהודימרכז3אלעדאולפנת נחלה דרכא189001

ממלכתייהודיי'מנח3ירושליםעירוני מסורתי140962

ממלכתי דתייהודיירושלים3מעלה אדומיםאדומים. אולפנת צביה מ141176

ממלכתייהודיתל אביב3יפו- תל אביב א"עמל שבח מופת ת570051

ממלכתייהודידרום3באר שבעש יצחק רבין"מקיף ע644526

ממלכתי דתייהודיירושלים3טלמוןאולפנא בני עקיבא נריה186908

ממלכתייהודי התישבותי3כבריע"כברי חט260240

ממלכתייהודידרום3אשקלוןרונסון. ש ה"אורט ע640060

ממלכתייהודיצפון3צפתרב תחומי עמל בגין צפת270025

ממלכתייהודי התישבותי3כפר גליםכפר גלים380055

ממלכתייהודיירושלים3מעלה אדומיםאורט תעופה וחלל170803

ממלכתייהודיתל אביב3חולוןאלישיב. ש מ"עתידים ע544593

ממלכתייהודידרום3שדרותש גוטוירט"מקיף ע640318

ממלכתיערביחיפה3חיפהנזירות נצרת347021

ממלכתיערביצפון3בענהמכללת אלביאן248260

ממלכתייהודי התישבותי3שובלמבואות הנגב660274
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ממלכתי דתייהודי התישבותי3מבשרת ציוןישיבת תיכון קול מבשר140251

ממלכתי דתייהודיירושלים3ראש צוריםע ראש צורים"אולפנת בנ160580

ממלכתייהודיתל אביב3יפו- תל אביב ש רבין"תיכון חדש ע540070

ממלכתי דתייהודימרכז3אלקנהאולפנא השומרון440883

ממלכתידרוזיצפון3מסעדהתיכון מסעדה247817

ממלכתיבדואיצפון3ידאת'נוג-בועיינהידאת'מקיף בועינה נג249235

ממלכתייהודידרום3מיתרתיכון ברנקו וייס מיתרים644617

ממלכתייהודי התישבותי3מכמורתרמות ים470443

ממלכתייהודי התישבותי3כדורימקיף חקלאי כדורי280065

ממלכתייהודיחיפה3חיפהמקיף מופת בסמת344101

ממלכתייהודידרום3אשקלוןאורט אפרידר רונסון670067

ממלכתייהודי התישבותי3מגןנופי הבשור660324

ממלכתי דתייהודידרום3אשדוד'מקיף י644823

ממלכתייהודיתל אביב3נתניהעירוני מקיף שי עגנון444950

ממלכתייהודיתל אביב3פתח תקווהת"פ' רב תחומי עמל א470070

ממלכתייהודיי'מנח3ירושליםהתיכון הניסויי771089

ממלכתי דתייהודיחיפה3אור עקיבאע"ת או"אולפנית אמי342170

ממלכתייהודיצפון3טבריהמרכז נוער טבריה230821

ממלכתייהודיתל אביב3נתניהש אלדד"מקיף ע441097

ממלכתי דתייהודימרכז3גדרהקריית חינוך נתיבי נועם דרכא444026

ממלכתייהודיחיפה3חיפה'עירוני ג340158

ממלכתיערביחיפה3פוריידיסמקיף גבעת פרדיס360800

ממלכתייהודידרום3אילתש מנחם בגין"מקיף ע644492

ממלכתי דתייהודימרכז3כפר סבאד בנים המר"ב ממ"חט441667

חרדייהודימוכרים3פתח תקווהאולפנת למרחב440503

ממלכתי דתייהודיצפון3הזורעיםישיבת הזורעים240812

ממלכתייהודידרום3באר שבעטכני חיל האויר670810

ממלכתיערבימרכז3רמלהתיכון אורתודוקסי448142

ממלכתייהודימרכז3גדרהש מנחם בגין"דרכא ע440198

ממלכתייהודיתל אביב3רמת גןתיכון אלון541268

ממלכתייהודיירושלים3מבשרת ציוןתיכון הראל144501

ממלכתי דתייהודילא חרדי-מוכרים3ירושליםאולפנא תורנית חורב140012

ממלכתייהודיי'מנח3ירושליםתיכון לאומנויות140806

ממלכתייהודי התישבותי3אבן יהודהמקיף הדסים440180

ממלכתייהודיתל אביב3רמת השרוןמקיף השרון עש רוטברג770842

ממלכתי דתייהודיירושלים3בית שמשת שחר"אמי140202

ממלכתייהודי התישבותי3עין השופטתיכון אזורי מגידו260109

ממלכתייהודידרום4אופקיםאזורי עתיד אופקים641001

ממלכתייהודימרכז4רמלהרב תחומי עמל יגאל אלון רמלה470047

ממלכתייהודידרום4באר שבעמקיף' עירוני ו770826

ממלכתייהודי התישבותי4(קבוצה)כנרת מקיף בית ירח261065

חרדייהודימוכרים4ביתר עיליתדעת ותבונה711564

ממלכתידרוזיצפון4מגארש קאסם גאנם"מקיף ע800136

ממלכתייהודימרכז4רמלהגמנסיה עתידים לילנטל440545

ממלכתייהודיחיפה4חיפההריאלי העברי חיפה340216

חרדייהודימוכרים4רכסיםבנות- אור חדש 340711

ממלכתי דתייהודימרכז4אלעדראשית חכמה442434

ממלכתי דתייהודיחיפה4קרית אתאאולפנית שחם340125

ממלכתייהודידרום4אשדוד'מקיף חדש ט644583

ממלכתייהודי התישבותי4ניר עםמקיף שער הנגב660126
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ממלכתי דתייהודיתל אביב4נתניהתיכון בית חנה440255

ממלכתיערביחיפה4חיפהאפוסקופי מאר אליאס359323

ממלכתייהודידרום4אשקלון'מקיף עירוני א644294

ממלכתייהודיירושלים4רעות-מכבים-מודיעיןל מרדכי גור"ש רא"ע144741

ממלכתייהודימרכז4ראשון לציוןגן נחום' עירוני ד440875

חרדייהודימוכרים4רכסיםממגד גבעות384180

ממלכתייהודי התישבותי4דפנהמקיף הר וגיא260307

ממלכתי דתייהודי התישבותי4באר גניםישיבת דרכא בני יששכר660266

ממלכתי דתייהודידרום4אשדודש רוגוזין"מקיף דתי ע640136

ממלכתי דתייהודיצפון4עכות קנדי"מקיף דתי אמי240036

חרדייהודימוכרים4אופקיםתיכון תהילות641191

ממלכתי דתייהודיתל אביב4רמת גןה תורני מדעי"אולפנת הרא540252

ממלכתיערביצפון4טמרהאלביאן טמרה248203

ממלכתייהודיצפון4כרמיאלאורט פסגות244285

ממלכתייהודימרכז4ראשון לציון'מקיף עירוני ח441287

ממלכתייהודידרום4אילתמקיף עירוני גולדווטר640052

ממלכתייהודימרכז4גדרהש אילן ואסף רמון"דרכא ע442236

ממלכתייהודיתל אביב4בת יםש שזר"עירוני ע770586

ממלכתייהודי התישבותי4מדרשת רופיןקרית חינוך בן גוריון480046

ממלכתייהודימרכז4רחובותקריית החינוך למדעים442293

ממלכתי דתייהודיתל אביב4בת יםתיכון המר דרכא571158

ממלכתייהודימרכז4נס ציונהציונה-גוריון נס-בן440248

ממלכתייהודי התישבותי4עין החורששחר-מקיף מעין460063

ממלכתי דתייהודיתל אביב4נתניהתיכון תמר אריאל470187

ממלכתייהודיחיפה4חדרהתיכון חדרה340281

ממלכתי דתייהודימרכז4לודישיבת צביה לוד441824

ממלכתייהודיתל אביב4הרצליהמקיף היובל541169

ממלכתי דתייהודיירושלים4בית שמשת דביר לבנים"אמי338418

ממלכתיערביצפון4משהדאמל-אל372946

ממלכתי דתייהודידרום4קרית גתמקיף דתי גרוס640235

ממלכתייהודידרום4באר שבעיצחק רגר644534

ממלכתייהודיצפון4טבריהברנקו וייס טבריה240796

ממלכתי דתייהודידרום4נתיבותמקיף דתי חדש לבנות644542

ממלכתייהודי התישבותי4מזרעתבור-מקיף עמקים260182

ממלכתי דתייהודיחיפה4טירת כרמלמקיף דתי אריאל370254

ממלכתייהודיצפון4טבריהעמל נופרים בגליל טבריה240267

ממלכתי דתייהודיירושלים4רעות-מכבים-מודיעיןת בנות מודיעין"אמי442780

ממלכתייהודימרכז4נס ציונהאליעזר בן יהודה442061

ממלכתייהודי התישבותי4כפר בלוםמקיף עמק החולה260232

ממלכתייהודי התישבותי4כנותחקלאי כנות680066

ממלכתיערביחיפה4ה"בסמס למדעים מועאוויה"עי370494

ממלכתי דתייהודימרכז4אלקנהישיבת מערב שומרון420026

ממלכתיערביצפון4נין'סחבית ספר אלבשאאר248278

ממלכתייהודי התישבותי4נעוריםהדסה נעורים470146

ממלכתייהודיירושלים4רעות-מכבים-מודיעיןאורט עירוני ד344911

ממלכתי דתייהודיי'מנח4ירושליםישיבת נעם144691

ממלכתייהודימרכז4כפר סבאש יעקב חזן"דמוקרטי ע441972

ממלכתייהודידרום4דימונהתיכון דרכא ליהמן640086

ממלכתי דתייהודימרכז4גבעת שמואלישיבת בני עקיבא גבעת שמואל441634

ממלכתי דתייהודי התישבותי4כפר פינסע כפר פינס"אולפנת בנ340109
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ממלכתייהודיחיפה4קרית אתאש רוגוזין"מקיף ע340117

ממלכתייהודידרום4אשדודכללי' מקיף ה640672

ממלכתייהודי התישבותי4כפר מנחםמקיף צפית660076

ממלכתייהודי התישבותי4מקווה ישראלמקוה ישראל כללי580035

ממלכתי דתייהודיי'מנח4ירושליםהרטמן בנות442855

ממלכתייהודימרכז4רחובותתיכון טכנולוגי נעמת470849

ממלכתייהודידרום4ירוחםש ספיר"מקיף ע770768

ממלכתייהודי התישבותי4גבעת ברנרמקיף אזורי ברנר770065

ממלכתי דתייהודידרום4קרית גתאולפנת קרית גת640383

ממלכתייהודיחיפה4קרית יםש רבין"מקיף חדש ע344416

ממלכתייהודיחיפה4טירת כרמלש שיפמן"מקיף ע370122

ממלכתיערביחיפה4גרביה-באקה אלאבן סינא347112

ממלכתידרוזיצפון4ולס'גוליס'מקיף דרכא ג247833

ממלכתי דתייהודיתל אביב4נתניהב תיכון ריגלר"חט441212

ממלכתייהודיחיפה4זכרון יעקבתיכון דמוקרטי קשת338426


