
מדינת ישראל                                                                             
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                                                                   המינהל הפדגוגי

יסודי-חינוך על'                                                                אגף א

ח "תשע- רשימת בתי הספר הזוכים בתגמול הדיפרנציאלי 

רמת תגמולפיקוחמגזרישובשם מוסדסמל מוסדיחידת דווח

1ממלכתייהודי)מוסד(קרית יעריםקרית יערים120238חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודיירושליםעירוני דתי רוטשילד140038י"מחוז מנח

1ממלכתייהודיירושליםתכון ליד האוניברסיטה140061י"מחוז מנח

1ממלכתייהודיירושליםמקיף דנמרק140269י"מחוז מנח

1ממלכתי דתייהודיירושליםישיבת נעם144691י"מחוז מנח

1ממלכתי דתייהודיירושליםע פסגת זאב"אולפנת בנ160259י"מחוז מנח

1ממלכתי דתייהודיירושליםש ספניאן"אורט דתי ע170514י"מחוז מנח

1ממלכתי דתייהודיעפולהאולפנת צביה עפולה214007מחוז צפון

1ממלכתי דתייהודיבית שמשאולפנת נוגה238121מחוז ירושלים

1ממלכתייהודיבית שאןאורט אמירים240127מחוז צפון

1ממלכתי דתייהודיקרית שמונהישיבת דרכא המתמיד240218מחוז צפון

1ממלכתייהודיתרשיחא-מעלותמקיף אורט מעלות240465מחוז צפון

1ממלכתייהודיהרדוףמקיף ולדורף הרדוף240572מחוז צפון

1ממלכתיבדואיסלמהמקיף שש שנתי סלאמה244343מחוז צפון

1ממלכתיערבינצרתנזירות פרנציסקניות247031מחוז צפון

1ממלכתיערבינצרתתיכון בפטיסטי247049מחוז צפון

1ממלכתיערבינצרתטרה סנטה247064מחוז צפון

1ממלכתיערבימשהדמקיף משהד247288מחוז צפון

1ממלכתידרוזית'ג-יאנוחת'תיכון ינוח ג247296מחוז צפון

1ממלכתידרוזיירכאמדעים ומנהיגות דרכא247387מחוז צפון

1ממלכתיערביתרשיחא-מעלותמקיף תרשיחא248062מחוז צפון

1ממלכתיערביטמרהאלביאן טמרה248203מחוז צפון

1ממלכתיערביניין'מקיף בוסתן אל מרג248229מחוז צפון

1ממלכתיבדואיעוזיירבטוף-מקיף אל248435מחוז צפון

1ממלכתידרוזיחורפיששנתי- מקיף שש 249193מחוז צפון

1ממלכתייהודיצפתעמל בגין צפת270025מחוז צפון

1ממלכתייהודינשרהתיכון המקיף נשר340091מחוז חיפה

1ממלכתי דתייהודיחדרהע חדרה"ישיבת בנ340356מחוז חיפה

1ממלכתי דתייהודיקרית מוצקיןע סגולה"אולפנת בנ340380מחוז חיפה

1ממלכתייהודיחדרהגימנסיה חדרה340653מחוז חיפה

1ממלכתייהודיאור עקיבאתיכון עתידים344440מחוז חיפה

1ממלכתיערביחיפהתיכון כרמל348193מחוז חיפה

1ממלכתיערביפחם-אום אלה'דיג'תיכון ח348250מחוז חיפה

1ממלכתייהודיטירת כרמלש שיפמן"מקיף ע370122מחוז חיפה

1ממלכתי דתייהודיניר עציוןימין אורד370155חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודיטירת כרמלמקיף דתי אריאל370254מחוז חיפה

1ממלכתייהודיקרית אתאהתיכון החברתי370833מחוז חיפה

1ממלכתיערביראמההפטריארכה הלטינית378117מחוז צפון

1ממלכתי דתייהודייבנהלבנות ולהבנות-אולפנת410076מחוז מרכז

1ממלכתי דתייהודיאלקנהאולפנא השומרון440883מחוז מרכז

1ממלכתייהודיתל מונדש רבין"בית חינוך ע441279מחוז מרכז

1ממלכתייהודיכפר יונהשש שנתי איש שלום444828מחוז מרכז



1ממלכתי דתייהודיחפץ חייםאולפנת חפץ חיים460154חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודיבית שמשאולפנת אהבת ישראל460667מחוז ירושלים

1ממלכתייהודינתניהש גוטמן"מקיף אורט ע471011אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודייפו- תל אביב 'עירוני ה540153אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודייפו- תל אביב מקיף' עירוני ו540161אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודייפו- תל אביב קרית חינוך יפו540179אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודירמת גןתיכון אהל שם540203אביב-מחוז תל

1ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב ישיבה תכונית בר אילן540484אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודירמת גןזומר560136אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודיבת יםאורט מלטון570713אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודיבאר שבעמקיף' עירוני א640037מחוז דרום

1ממלכתי דתייהודיבאר שבעת"אולפנת אמי640045מחוז דרום

1ממלכתי דתייהודיאשדודש רוגוזין"מקיף דתי ע640136מחוז דרום

1ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ד640482מחוז דרום

1ממלכתי דתייהודיערדע ערד"אולפנת בנ640508מחוז דרום

1אחריהודיאשקלוןתיכון בנות אור חיה641258מוכרים

1ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ז644377מחוז דרום

1ממלכתייהודיבאר שבעש יצחק רבין"מקיף ע644526מחוז דרום

1ממלכתי דתייהודינתיבותמקיף דתי חדש לבנות644542מחוז דרום

1ממלכתייהודיבאר שבעדוד טוביהו. מקיף ע644708מחוז דרום

1ממלכתי דתייהודיאשדוד'מקיף י644823מחוז דרום

1ממלכתייהודיבאר טוביהמקיף באר טוביה660134חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיספירמקיף שיטים660498חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיבאר שבעטכני חיל האויר670810מחוז דרום

1ממלכתייהודיאופקיםעמל אמירים אופקים770057מחוז דרום

1ממלכתייהודיאשדודש רוגוזין"ע' מקיף ג770461מחוז דרום

1ממלכתייהודיירוחםש ספיר"מקיף ע770768מחוז דרום

1ממלכתייהודיחצור הגליליתש אברט"מקיף אורט ע770776מחוז צפון

1ממלכתי דתייהודיחצור הגליליתת"קרית החינוך אמי770784מחוז צפון

1ממלכתייהודיבני דרורקרית חינוך דרור844076חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיירושליםרנה קסין דרכא140087י"מחוז מנח

2ממלכתי דתייהודיירושליםתורני נסויי בנות פלך140236י"מחוז מנח

2ממלכתי דתייהודיבית אלאולפנת רעיה144337מחוז ירושלים

2ממלכתייהודימעלה אדומיםאורט תעופה וחלל170803מחוז ירושלים

2ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןתיכון יחד237354מחוז ירושלים

2ממלכתייהודינצרת עיליתאורט שרת נצרת עילית240077מחוז צפון

2ממלכתי דתייהודיצפתת"ישיבת תיכונית אמי240234מחוז צפון

2ממלכתייהודיעצמון שגבמקיף משגב240481חינוך התישבותי

2ממלכתייהודינהריהעמל שחקים נהריה244152מחוז צפון

2ממלכתייהודיטבריהשש שנתי אורט טבריה244210מחוז צפון

2ממלכתי דתייהודיטבריההישיבה אורט טבריה244384מחוז צפון

2ממלכתיערבי)גוש חלב(ש 'גתיכון פה הזהב247098מחוז צפון

2ממלכתידרוזי)בוקייעה(פקיעין מקיף שש שנתי פקיעין248419מחוז צפון

2ממלכתיערביכרום-ד אל'מגמקיף שאעור248583מחוז צפון

2ממלכתייהודימעלה אדומיםברנקו וייס אופק260497מחוז ירושלים

2ממלכתי דתייהודיבית שאןפסגות דתי ישראלי270157מחוז צפון

2ממלכתי דתייהודימירוןישיבת בנע מירון270280חינוך התישבותי

2ממלכתייהודינהריהמדעים ואמנויות270298מחוז צפון

2ממלכתייהודיעפולהכפר נוער ניר העמק280032חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיכדורימקיף חקלאי כדורי280065חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיקרית טבעוןרמת הדסה344085חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיחדרהאליעזר-תכון חדרה בית344382מחוז חיפה

2ממלכתיערביפחם-אום אלעתיד אלאהליה347070מחוז חיפה

2ממלכתיערביגרביה-באקה אלטכנולוגי אלנגאח עתיד348011מחוז חיפה



2ממלכתיערביפחם-אום אלמקיף אם אל פחם348037מחוז חיפה

2ממלכתיערביפוריידיסמקיף פרדיס348227מחוז חיפה

2ממלכתייהודיכפר ורדיםניסויי על איזורי תפן349928מחוז צפון

2ממלכתייהודייגורמקיף כרמל זבולון360222חינוך התישבותי

2ממלכתי דתייהודיפתח תקווהאולפנית ישורון440081אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודירמלהגמנסיה עתידים לילנטל440545מחוז מרכז

2ממלכתייהודיבית חשמונאיש הרצוג"אזורי ע441089חינוך התישבותי

2ממלכתי דתייהודיקרית עקרוןש רות קורמן"פלך ע442079מחוז מרכז

2ממלכתייהודיגן יבנהש נעמי שמר"תיכון ע442277מחוז מרכז

2ממלכתיערביעין נקובאברנקו וייס עין נקובה442822מחוז ירושלים

2ממלכתי דתייהודיגדרהנתיבי נועם דרכא444026מחוז מרכז

2ממלכתיערבילוד'ורג'סנט ג448332מחוז מרכז

2ממלכתייהודיעין החורששחר-מקיף מעין460063חינוך התישבותי

2ממלכתי דתייהודישעלביםאולפנת שעלבים460428חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיקרית טבעוןתיכון שקד462200מחוז חיפה

2ממלכתייהודינתניהח אורט יד ליבוביץ.ק470096אביב-מחוז תל

2ממלכתיערבינצרתס נזירות סליזיאן"בי472332מחוז צפון

2ממלכתייהודייפו- תל אביב גמנסיה עברית הרצליה540062אביב-מחוז תל

2ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב תיכון ראשית עירוני ח540187אביב-מחוז תל

2ממלכתי דתייהודיחולוןעירוני דתי יבנה540302אביב-מחוז תל

2ממלכתי דתייהודיבני ברקאולפנת צביה בני ברק540385אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודירמת גןגמנסיה מודיעים540443אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודירמת השרוןש יגאל אלון"מקיף ע541045אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודייפו- תל אביב קהילתי אורט גאולה570085אביב-מחוז תל

2ממלכתי דתייהודיבני ברקאורט דתי לבנות570176אביב-מחוז תל

2ממלכתי דתייהודיבת יםתיכון המר דרכא571158אביב-מחוז תל

2ממלכתייהודיבת יםתיכון חדש דרכא571224אביב-מחוז תל

2ממלכתי דתייהודיאופקיםע אופקים"מוסדות בנ640102מחוז דרום

2ממלכתייהודיבאר שבעמקיף' עירוני ג640193מחוז דרום

2ממלכתייהודיערדתיכון מקיף אורט ערד640227מחוז דרום

2ממלכתי דתייהודיבאר שבעע חן במדבר"אולפנת בנ640359מחוז דרום

2אחריהודינוהאולפנת לכתך אחרי640391מוכרים

2ממלכתי דתייהודיאשדודש הרב שאולי"אולפנא ע640581מחוז דרום

2ממלכתייהודיאשדודכללי' מקיף ה640672מחוז דרום

2ממלכתייהודיאופקיםאזורי עתיד אופקים641001מחוז דרום

2אחריהודיאופקיםמשגב האמהות641191מוכרים

2ממלכתי דתייהודיירוחםמדרשת קמה641324מחוז דרום

2אחריהודיבית הגדיבת מלך641381מוכרים

2ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ו644310מחוז דרום

2ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ח644484מחוז דרום

2ממלכתייהודיאילתש מנחם בגין"מקיף ע644492מחוז דרום

2ממלכתייהודיבאר שבעיצחק רגר644534מחוז דרום

2ממלכתי דתייהודיבאר שבעת"ישיבת אמי644849מחוז דרום

2ממלכתייהודיניר עםמקיף שער הנגב660126חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיאשל הנשיאאשל הנשיא680025חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיכפר סילברמקיף כפר סילבר680033חינוך התישבותי

2ממלכתי דתייהודיבאר שבעת"מקיף דתי אמי770552מחוז דרום

2ממלכתייהודיבת יםש שזר"עירוני ע770586אביב-מחוז תל

2ממלכתיערביכפר קאסםמקיף כפר קאסם800086מחוז מרכז

3ממלכתי דתייהודיקרית ארבעאולפנא לבנות140665מחוז ירושלים

3ממלכתי דתייהודיאלון שבותנוה חנה140913חינוך התישבותי

3ממלכתי דתייהודיירושליםשולמית.תורני לבנות ב141168י"מחוז מנח

3ממלכתי דתייהודיירושליםאור תורה סטון לבנות141549י"מחוז מנח

3ממלכתי דתייהודיירושליםתורני נסויי הרטמן144220י"מחוז מנח



3ממלכתייהודימבשרת ציוןתיכון הראל144501מחוז ירושלים

3ממלכתייהודיירושליםקדמה ירושלים144592י"מחוז מנח

3ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןס"ש יצחק רבין עי"ע144675מחוז ירושלים

3ממלכתי דתייהודיראש צוריםאולפנת אורות עציון160580מחוז ירושלים

3ממלכתי דתייהודיירושליםאולפנת צביה יצירתית168419י"מחוז מנח

3ממלכתייהודיירושליםמקיף סליגסברג170092י"מחוז מנח

3ממלכתי דתייהודיבית שמשאולפנת שעלי תורה193185מחוז ירושלים

3ממלכתי דתייהודיטבריהאולפנית לבנות240093מחוז צפון

3ממלכתייהודינצרת עיליתיגאל אלון242073מחוז צפון

3ממלכתייהודיכרמיאלאורט פסגות244285מחוז צפון

3ממלכתייהודיכרמיאלמקיף אורט כרמים244368מחוז צפון

3ממלכתי דתייהודיבית שאןע"ישיבה תיכונית ב244624מחוז צפון

3ממלכתיערביעכוטרה סנטה247015מחוז צפון

3ממלכתיערביבענהמכללת אלביאן248260מחוז צפון

3ממלכתיערבימכר-דיידה'גדידה'ג-ע מכר"חט248757מחוז צפון

3ממלכתייהודיעברוןאופק260125חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיכבריע"כברי חט260240חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיגורנות הגלילמקיף גליל מערבי260489חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיקרית מוצקיןמקיף אורט340034מחוז חיפה

3ממלכתייהודיקרית טבעוןמקיף אורט עש גרינברג340059מחוז חיפה

3ממלכתייהודיחיפה'עירוני ג340158מחוז חיפה

3ממלכתייהודיחדרהתיכון חדרה340281מחוז חיפה

3ממלכתייהודיחיפהמקיף מופת בסמת344101מחוז חיפה

3ממלכתייהודיירושליםסאדברי ירושלים347757לא חרדי-מוכרים

3ממלכתייהודיאלוני יצחקמקיף אלוני יצחק360149חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיגבעת עדה-בנימינהאורט השומרון370395מחוז חיפה

3ממלכתייהודינהריהט עמל פסגות נהריה"מח370569מחוז צפון

3ממלכתייהודיכפר סבאתיכון כצנלסון440172מחוז מרכז

3ממלכתי דתייהודירעננהע רעננה"ישיבת בנ440370מחוז מרכז

3ממלכתי דתייהודיקדומיםאולפנת להבה440909חינוך התישבותי

3אחריהודיפתח תקווהישיבת דרכי נעם441204מוכרים

3ממלכתייהודיראשון לציון'מקיף ט441311מחוז מרכז

3ממלכתייהודיראשון לציוןאבני החושן' מקיף י441758מחוז מרכז

3אחריהודינתניהבית רבקה441899מוכרים

3ממלכתייהודיגדרהדרכא אילן ואסף רמון442236מחוז מרכז

3ממלכתי דתייהודיראשון לציוןאולפנא ראשון לציון442392מחוז מרכז

3ממלכתי דתייהודיירושליםהרטמן בנות442855י"מחוז מנח

3ממלכתייהודיכפר סבאש חיים הרצוג"תיכון ע444117מחוז מרכז

3ממלכתי דתייהודירחובותת המר רחובות"אמי444364מחוז מרכז

3ממלכתייהודיראש העיןתיכון בגין444745מחוז מרכז

3ממלכתייהודיבית ברלמקיף אזורי עמי אסף460030חינוך התישבותי

3ממלכתי דתייהודיקבוצת יבנהקבוצת יבנה460113חינוך התישבותי

3ממלכתייהודירמלהעמל יגאל אלון רמלה470047מחוז מרכז

3ממלכתייהודילודש זייל"אורט לוד ע470120מחוז מרכז

3ממלכתי דתייהודיפתח תקווהתקוה-ת פתח"אמי480020חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיקרית אונותיכון עש יצחק בן צבי540286אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיהרצליהעירוני כללי הראשונים540328אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיגבעתייםש קלעי"תיכון ע540344אביב-מחוז תל

3ממלכתי דתייהודיבת יםבית וגן דרכא540369אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיבת יםעירוני מקיף רמות540492אביב-מחוז תל

3ממלכתי דתייהודיאלון שבותאולפנת אוריה560508חינוך התישבותי

3ממלכתייהודייפו- תל אביב אורט יד סינגאלובסקי570077אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודירמת השרוןחקלאי הכפר הירוק580019חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיאשקלוןרונסון. ש ה"אורט ע640060מחוז דרום



3ממלכתייהודישדרותש גוטוירט"מקיף ע640318מחוז דרום

3ממלכתי דתייהודינתיבותישיבה תיכונית דרכא640425מחוז דרום

3ממלכתייהודיקרית גתש שלאון"מקיף ע640656מחוז דרום

3אחריהודיבאר שבעאור מרגלית641084מוכרים

3ממלכתייהודיאשקלון'מקיף עירוני ד644559מחוז דרום

3ממלכתייהודיכפר מנחםמקיף צפית660076חינוך התישבותי

3ממלכתייהודימגןנופי הבשור660324חינוך התישבותי

3אחריהודיאשדודמרכז חנוך משיבי חיים670323מוכרים

3ממלכתייהודיקרית מלאכיגימנסיה דרכא670422מחוז דרום

3ממלכתייהודיכנותחקלאי כנות680066חינוך התישבותי

3ממלכתייהודימעגן מיכאלמקיף חוף הכרמל770073חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיבאר שבעמקיף' עירוני ו770826מחוז דרום

3ממלכתייהודיעכוקרית חינוך770859מחוז צפון

3ממלכתייהודי)קבוצה(כנרת 'בית ירח א860361חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיירושליםש זיו"מקיף ע140723י"מחוז מנח

4ממלכתי דתייהודיאפרתהישיבת נוה שמואל140764חינוך התישבותי

4אחריהודיירושליםנוות ישראל141119מוכרים

4ממלכתייהודיירושליםעירוני פסגת זאב141309י"מחוז מנח

4ממלכתי דתייהודיירושליםלאומנויות. אולפנא ת141390י"מחוז מנח

4ממלכתי דתייהודיבית שמשישיבה שעלי תורה144600מחוז ירושלים

4ממלכתייהודיבית שמשברנקו וייס בית שמש160432מחוז ירושלים

4אחריהודיבית שמשבית יעקב כה תאמר166769מוכרים

4ממלכתייהודיירושליםת"אמי' מרכז נוער טכ170407י"מחוז מנח

4ממלכתייהודיקרית שמונהדרכא דנציגר240010מחוז צפון

4ממלכתייהודיקרית שמונהשמונה.ברנקו וייס ק240804מחוז צפון

4אחריהודימגדל העמקמגדל אור בנות שלהבת246983מוכרים

4ממלכתידרוזיסמיע-כסראעמל כסרא סמיע248336מחוז צפון

4ממלכתייהודי)מאוחד(עין חרוד הרב תחומי עמק חרוד260091חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיעין השופטתיכון אזורי מגידו260109חינוך התישבותי

4ממלכתייהודי)קבוצה(כנרת מקיף בית ירח261065חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיעכוג יורדי הסירה"כ270033חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיקרית אתאש רוגוזין"מקיף ע340117מחוז חיפה

4ממלכתייהודיחיפה'עירוני א340174מחוז חיפה

4ממלכתייהודיחיפהעירוני חוגים340208מחוז חיפה

4ממלכתי דתייהודיחיפהת עירוני ו"אולפת אמי340240מחוז חיפה

4ממלכתייהודיחיפה'עירוני ה340315מחוז חיפה

4ממלכתי דתייהודיחדרהברוך. ע מ"בנ' אולפ344200מחוז חיפה

4ממלכתייהודיקרית יםש רבין"מקיף חדש ע344416מחוז חיפה

4ממלכתיערביחיפהנזירות נצרת347021מחוז חיפה

4ממלכתיערביכפר קרעעיס טכנולוגי כפר קרע347088מחוז חיפה

4ממלכתי דתייהודיצפתת"אולפנא אמי353581מחוז צפון

4ממלכתייהודיעין שמרמקיף מבואות עירון360040חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיעין שמרמקיף גוונים360123חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיחדרהעמל למדעים ולאמנויות370072מחוז חיפה

4ממלכתייהודיקרית ביאליקקרית חנוך אורט370312מחוז חיפה

4ממלכתייהודיחדרהתיכון טכנולוגי נעמת370486מחוז חיפה

4ממלכתי דתייהודיזכרון יעקבתיכון ממד זכרון יעקב374249מחוז חיפה

4ממלכתייהודיראשון לציוןא"מקיף י420489מחוז מרכז

4ממלכתייהודיראשון לציוןגמנסיה ראלית עש קררי440065מחוז מרכז

4ממלכתייהודיפתח תקווהתיכון ברנר440099אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיפתח תקווהשש שנתי אחד העם440107אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודינתניהמקיף טשרניחובסקי440115אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיאבן יהודהמקיף הדסים440180חינוך התישבותי

4ממלכתי דתייהודיאשדודישיבת נוה הרצוג440487מחוז דרום



4ממלכתייהודיפתח תקווהש גולדה מאיר"תיכון ע441139אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודירחובותת עמיחי"ישיבת אמי442368מחוז מרכז

4ממלכתי דתייהודיפתח תקווהת"ישיבה תיכונית אמי442426אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודיקרית שמונהאולפנית דרכא442897מחוז צפון

4ממלכתייהודיראשון לציוןתיכון המעיין מקיף יב444257מחוז מרכז

4ממלכתייהודילודש מקסים לוי"דרכא ע444612מחוז מרכז

4ממלכתייהודינתניהעירוני מקיף שי עגנון444950אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודינתניהבר אילן בנים453605אביב-מחוז תל

4ממלכתיערביטמרהש אבן רושד"ט ע"מח460253מחוז צפון

4ממלכתייהודיפתח תקווהת"פ' רב תחומי עמל ב470591אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודירחובותתיכון טכנולוגי נעמת470849מחוז מרכז

4ממלכתייהודייפו- תל אביב 'עירוני ד540146אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיגבעתייםתיכון שמעון בן צבי540591אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב ע תל אביב"אולפנית בנ540898אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודירמת השרוןמרום541805אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודיהרצליהאולפנת צביה הרצליה544312אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודיבת יםאולפנת צביה בת ים544668אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיגבעתייםאורט טכניקום גבעתיים570200אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיהרצליההנדסאים הרצליה570358אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיבת יםאורט רמת יוסף571174אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיאילתמקיף עירוני גולדווטר640052מחוז דרום

4ממלכתייהודיבאר שבעברנקו וייס באר שבע641118מחוז דרום

4ממלכתי דתייהודיאשקלוןאולפנת צביה אשקלון644443מחוז דרום

4ממלכתייהודיאילתיצחק רבין644690מחוז דרום

4ממלכתייהודינתיבותמקיף דרכא644807מחוז דרום

4ממלכתייהודיאשקלוןאומנויות644831מחוז דרום

4ממלכתייהודייד מרדכימקיף שקמה660084חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיאשדודאורט ימי670331חינוך התישבותי

4ממלכתי דתייהודיקרית מלאכימקיף דתי670414מחוז דרום

4ממלכתייהודירחובותש קציר"תיכון ע770453מחוז מרכז

4ממלכתייהודייטבתהמעלה שחרות770602חינוך התישבותי

4ממלכתייהודירמת השרוןמקיף השרון עש רוטברג770842אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיראשון לציוןעמית' מקיף ג771071מחוז מרכז

4ממלכתייהודינווה ירקבית חינוך ירקון841254חינוך התישבותי


