
  

 

 אולימפיאדת רמון לחללרשימת בתי הספר שהשתתפו בשלב א' של 

שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

החינוך  אבן יהודה 440180 ויצו הדסים 1
 ההתיישבותי

 דנה מזרחי יהודי

חט"ב ואדי  2
 אל נסור

גבארין  ערבי חיפה אום אל פחם 348243
 מוחמד

 תיכון 3
 אסכנדר

חאלד וליד  ערבי חיפה אום אלפחם 342337
 מחאגנה

רב תחומי  4
אמירים 
 אופקים

 מושיק לוי יהודי דרום אופקים 770057

 רוית דאי יהודי תל אביב אור יהודה 570259 חט"ב יובלים 5

אולפנית  6
 אמי"ת 

 בלהה בוסי יהודי חיפה אור עקיבא 342170

 נורית פיטוסי יהודי מרכז אורנית 412304 שחקים  7

חטב מנור  8
ח'  -כברי 

 ברדלס

החינוך  אילון 260471
 ההתיישבותי

 עדו שמש יהודי

חטב מנור  9
ח'  -כברי 

 אריה

החינוך  אילון 260471
 ההתיישבותי

 עדו שמש יהודי

תיכון מקיף  10
 אורט אלסייד

אבראהים  בדואי דרום אלסייד 640250
 אלסייד

ליאורה  יהודי מרכז אלפי מנשה 440966 חטב חצב 11
 שמשוביץ

מחוננים  12
 אעבלין

 ויויאן שחייבר ערבי צפון אעבלין 215319

אורות עציון  13
 בנים

 צבי נאמן יהודי ירושלים אפרת 114173

אורט יובלי  14
 אריאל

 יעל קונפינו יהודי מרכז אריאל 440925

 ן שושן הדסב יהודי דרום אשדוד 640128 מקיף א  15

 שלומי פעייר יהודי דרום אשדוד 640672 מקיף ה  16

 צוריאל דביר יהודי דרום אשדוד 644484 מקיף ח' 17

 נופר קפון יהודי דרום אשדוד 644583 מקיף ט' 18

מקיף ג'  19
 רוגוזין

 גילה שמעוני יהודי דרום אשדוד 770461

 ביטוןיהודית  יהודי דרום אשדוד 640482 מקיף ד 20

מקיף ז  21
 הקריה

 עליזה סבג יהודי דרום אשדוד 644377

 מוטי ארבל יהודי דרום אשדוד 644823 אמי"ת  22



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

 לבנת זיק יהודי דרום אשדוד 620005 מקיף יא 23

הרב שלום  יהודי דרום אשדוד 640003 ישיבת אמית  24
 מלול

אורט הנרי  25
 רונסון

 אורה גול ודייה דרום אשקלון 640060

מקיף ה  26
 דרכא

 דליה רחמים יהודי דרום אשקלון 644450

מקיף עירוני  27
  'א

אורית בלאו  יהודי דרום אשקלון 644294
 פנחס

מקיף עירוני  28
 ד'

 שרה מצרפי יהודי דרום אשקלון 644559

באקה אל  248195 אבן אלהייתם 29
 גרבייה

אשרף אבו  ערבי חיפה
 עמאר

הרב אמיר  יהודי דרום באר שבע 640177 למהאהל ש 30
 ביתן

מקיך רמות  31
הרכס על שם 

 זילברמן

 אורלי כהן יהודי דרום באר שבע 644393

מקיף ע"ש  32
 דוד טוביהו

עופרה  יהודי דרום באר שבע 644708
 פרויינד

ישיבת  33
 אמי״ת

הרב סיון  יהודי דרום באר שבע 644849
 סרור

צוריאל  יהודי דרום ר שבעבא 770552 מקיף אמית 34
 רובינס

אוצר החיים  35
 בנות

 עליזה ביטון יהודי דרום באר שבע 615290

 ענת בייביץ יהודי דרום באר שבע 644534 מקיף רגר 36

הרב יני  יהודי דרום באר שבע 640359 חן במדבר 37
 סמואל

חטיבת  38
לבונה שכבה 

 ח'

 -בית אריה 338509
 עופרים

 לבינסקי רן יהודי ירושלים

חטיבת  39
לבונה כיתה 

 1ז

-בית אריה 338509
 עופרים

 רן לבינסקי יהודי ירושלים

חטיבת  40
לבונה כיתה 

 2ז

-בית אריה 338509
 עופרים

 רן לבינסקי יהודי ירושלים

חטיבת  41
שכבה  לבונה

 ט' 

-בית אריה 338509
 עופרים

 רן לבינסקי יהודי ירושלים

עמי אסף בית  42
 ברל 

החינוך  בית ברל 460030
 ההתיישבותי

מירב  יהודי
 פרידלנדר

חט"ב בית ג'ן  43
על שם 

המנוח ג'אלב 
 מנסור

 ג'אלאל סעד דרוזי צפון בית ג'ן 248179

 מרים קורן יהודי ירושלים בית שמש 238121 אולפנת נגה 44

ברנקו וייס  45
 בית שמש

 יואב חג'בי יהודי ירושלים בית שמש 160432



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

ת אולפנ 46
אהבת 
 ישראל

 ורדית כהנא יהודי ירושלים בית שמש 460667

ישיבת אהבת  47
 ישראל

 אמיר בן גל יהודי ירושלים בית שמש 353599

 אלינור ביטון יהודי מנח"י בית שמש 140202 אמית שחר 48

אולפנת בני  49
עקיבא לכיש, 

 בני דקלים

החינוך  בני דקלים 641548
 ההתיישבותי

שירה  יהודי
 לדגרינוו

עליזה  יהודי תל אביב ים-בת 570713 אורט מלטון 50
 אפריים

אורט רמת  51
 יוסף

יהודית  יהודי מרכז בת ים 571174
 לוי/רחל נפגי

דרכא בגין  52
יתה כ -גדרה 

 ז'

 רוחלה טל יהודי מרכז גדרה 440198

דרכא בגין  53
כיתה  -גדרה 

 ח'

 ה טלרוחל יהודי מרכז גדרה 440198

בית ספר  54
 כדורי

החינוך  גליל תחתון 280065
 ההתיישבותי

 דלית אביגד יהודי

החינוך  גשר הזיו 260331 סולם צור 55
 ההתיישבותי

 ענת וייס יהודי

חטיבת דייר  56
 חנא

 חטיב סעיד ערבי צפון דייר חנא 248252

ורד  יהודי דרום דימונה 644062 דרכא זינמן 57
 פלמנבאום

 שמעון סלוק יהודי דרום דימונה 640086 ליהמן 58

 יעקב מאדי יהודי דרום דימונה 640243 אפלמן דרכא 59

חטיבת  60
 השחר

פרח  יהודי מרכז הוד השרון 444224
 אהרונהיים

חטיבת  61
ביניים 

 השיקמים

 אורית קורן יהודי מרכז הוד השרון 482356

חט"ב יד  62
 גיורא

ית כהן רונ יהודי תל אביב הרצליה 544122
 מתות

 לילי חושן יהודי תל אביב הרצליה 544288 חטב סמדר  63

חט"ב תיכון  64
 חדרה

רויטל  יהודי חיפה חדרה 340281
 מינג'רסקי

חט"ב קוגל  65
 חולון

 לילך דיין יהודי תל אביב חולון 540310

דר' מחמד  בדואי דרום חורה 640276 עהד למדעים 66
 אבו נגא

חט"ב  67
 חורפיש

 ג'אסר גדבאן דרוזי צפון חורפיש 249193

מקיף מופת  68
בסמת 

 תקבוצ
 אירינה

 אינה קיסלב יהודי חיפה חיפה 344101



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

מקיף מופת  69
 בסמת החדש

מיכאל ת קבוצ
 פילחין

 אינה קיסלב יהודי חיפה חיפה 344101

רבקה  יהודי חיפה חיפה 340158 עירוני ג' 70
 גינצבורג

 אורלי בר דוד יהודי חיפה חיפה 340174 עירוני א  71

המרחב  72
החינוכי 
 עירוני ה' 

 חגית לוי יהודי חיפה חיפה 340315

עופרה  יהודי חיפה חיפה 344507 דגן 73
 טנדלר

הריאלי  74
העברי 

בחיפה, סניף 
 מטו"ס

 זהבית זליג יהודי חיפה חיפה 310516

 רמית חזותכ יהודי צפון טבריה 240267 נופרים בגליל 75

 וג'יה בלעום ערבי מרכז טייבה 448019 מקיף אלמג'ד  76

חט"ב אחווה  77
 עמל 

נסרין חאג  ערבי מרכז טייבה 478016
 יחיא

הילה גניס /  יהודי חיפה טירת כרמל 370122 שיפמן 78
 שושי חדש

סאלח טאהה  ערבי צפון טמרה 248203 מקיף אלביאן 79
+ עזאם 

 חגאזי

"ב אבן חט 80
-חלדון 

 אשכול פיס 

מוחמד עלי  ערבי צפון טמרה 248682
 חגאזי

 אריאלה כהן יהודי מרכז יבנה 470963 גינסבורג 81

אשכול פיס  82
 יהוד

 -מיכל שכטר יהודי מרכז מונוסון-יהוד 44752
מנהלת 

אשכול פיס 
 יהוד

החטיבה  83
החדשה 
כיתת 

 קופרניקוס

 אביבה סבג דייהו צפון יקנעם 338392

החטיבה  84
החדשה 
 כיתת קירי

 אביבה סבג יהודי צפון יקנעם 338392

חט"ב אורט  85
 גבעת רם

 מיכל דלאל יהודי ירושלים ירושלים 141010

תל"י בית  86
 חינוך

 שלומי בניטה יהודי ירושלים ירושלים 140046

ישיבת  87
ירושלים 
 לצעירים

הרב דוד  ייהוד ירושלים ירושלים 140160
 שמחון

בית ספר  88
התיכון ליד 

 האוניברסיטה

 גלעד אמיר יהודי ירושלים ירושלים 140061



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

אולפנת  89
 פסגת זאב

הרב רפי  יהודי מנח"י ירושלים 160259
 קופרשטוך

אוולינה  90
 1ז' -תהילה 

 חגית ברנע יהודי מנח"י ירושלים 140038

אוולינה  91
 2ז' -תהילה 

 חגית ברנע יהודי ח"ימנ ירושלים 140038

אוולינה  92
 3ז' -תהילה 

 חגית ברנע יהודי מנח"י ירושלים 140038

אוולינה  93
 1ח' -תהילה 

 חגית ברנע יהודי מנח"י ירושלים 140038

אוולינה  94
 1ט' -תהילה 

 חגית ברנע יהודי מנח"י ירושלים 140038

אוולינה  95
 2ט' -תהילה 

 ית ברנעחג יהודי מנח"י ירושלים 140038

אוולינה  96
 2ח' -תהילה 

 חגית ברנע יהודי מנח"י ירושלים 140038

תיכון פסגת  97
זאב ע"ש טדי 

 קולק

 מזל עובד יהודי מנח"י ירושלים 141309

תיכון  98
 הימלפרב

ירמי  יהודי מנח"י ירושלים 140186
 סטוויסקי

הרב עודד  יהודי מנח"י ירושלים 140012 אולפנת חורב  99
 מייזליש

 דורון טיב יהודי מנח"י ירושלים 140129 קרית נוער 100

 חסי פריאל יהודי מנח"י ירושלים 140277 אולפנת טליה 101

תורה ומדע  102
ליד המרכז 
 האקדמי לב

 רפאל בובליל יהודי מנח"י ירושלים 141754

תיכון הרטמן  103
 לבנים

 דוד שאול יהודי מנח"י ירושלים 144220

ל פיס אשכו 104
 בית וגן

 נורית אהרוני יהודי מנח"י ירושלים 145086

יד ביד לחינוך  105
 דו לשוני

 אפרת מאיר יהודי מנח"י ירושלים 346494

 סופי פפר יהודי מנח"י ירושלים 140236 פלך בנות  106

ישיבת נתיב  107
 -מאיר 

 מתיאס אלוף

הרב דעואל  יהודי מנח"י ירושלים 140137
 בסוק

ציפי  יהודי מרכז כוכב יאיר 444455 אילן רמון  108
 סוקולסקי

החינוך  כנות 680066 כפר הנוער  109
 ההתיישבותי

 זהבית רותם יהודי

חט"ב  110
 אלוגדאן 

נוהא  דרוזי צפון כסרא סמיע 248336
 עבדללה

גלים חוף  111
 כרמל

החינוך  כפר גלים 380055
 ישבותיההתי

 איריס חזיזה יהודי

נזירות  112
 פרנציסקניות

 ריניה מוסא ערבי צפון כפר כנא 217034

 בסאם ח'טיב ערבי צפון כפר כנא 247304 חט"ב ב'  113



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

תיכון  114
 אלמעאלי

חאתם  ערבי צפון כפר כנא 560482
 דהאמשה

החינוך  כפר מנחם 660076 צפית 115
 ההתיישבותי

 נטע פרץ יהודי

חט"ב  116
 אלסלאם

סולטאן  ערבי חיפה כפר קרע 348284
 אסמעיל

מקיף ראמה  117
חטיבת  -

 הביניים

 הנא פראג ערבי צפון כפר ראמה 248047

על יסודי  118
 "אסיף" 

החינוך  מ.א. משגב 240481
 ההתיישבותי

 דודי פרידמן יהודי

 תרזה ליאת יהודי ירושלים מבשרת ציון 140855 היובל  119

 נור חליפה דרוזי צפון מגאר 248104 'מקיף ב 120

חטיבת  121
ביניים מגדל 

 שמס

 אימן ספדי דרוזי צפון מגדל שמס 247858

תיכון עירוני  122
 ב' ע"ש רבין

 ריקי נגרי יהודי ירושלים מודיעין 144675

אורט עירוני  123
 ד

 צופית חדד יהודי ירושלים מודיעין 344911

מדרשת  124
מודיעין אמית 

 בנות

 ליאת וגשל יהודי ירושלים מודיעין 442780

עירוני ה ע"ש  125
 יצחק נבון 

ליאת  יהודי ירושלים מודיעין 540500
 אפלבוים

עירוני ג ע"ש  126
 מוטה גור

 שרבי דודו יהודי ירושלים מודיעין 144741

נופי הבשור  127
 שכבה ח' 

מועצה  660324
אזורית 

 כולאש

החינוך 
 ההתיישבותי

זמירה בן  יהודי
 יוסף

נופי הבשור  128
 שכבה ז' 

מועצה  660324
אזורית 
 אשכול

החינוך 
 ההתיישבותי

זמירה בן  יהודי
 יוסף

מועצה  660126 שער הנגב 129
אזורית שער 

 הנגב

החינוך 
 ההתיישבותי

 יעקב חדד יהודי

רבין ברנקו  130
 וייס

אסנת  יהודי מרכז מזכרת בתיה 444935
 דוכובני

 סוהאד סייף ערבי חיפה מייסר 318220 מייסר 131

מעלה  141176 אולפנת צביה 132
 אדומים

 רחלי קפלן יהודי ירושלים

חטב אורט  133
 תעופה וחלל

מעלה  170803
 אדומים

 מר בני אדרי יהודי ירושלים

תיכון אמית  134
 בנות 

מעלה  338616
 אדומים

 רוחמה ווגל יהודי ליםירוש

דקל וילנאי  135
 אורט

מעלה  140863
 אדומים

 בר מעוז יהודי ירושלים

החינוך  מעלה אפרים 240440 ירדן 136
 ההתיישבותי

-אילנית הלל יהודי
 יהודה

תיכון אזורי  137
 גליל מערבי

החינוך  מעלה יוסף 260489
 ההתיישבותי

 חיה פלדמן יהודי



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

חטיבת  138
 ביניים סאלם

אגבאריה  ערבי חיפה מעלה עירון 348318
 חמאד

 חן גולדמן יהודי דרום משאבי שדה 610808 משאבים 139

קציר על  140
 יסודי משגב

החינוך  משגב 640565
 ההתיישבותי

 שלומית דיטל יהודי

יוסבשוילי  יהודי צפון נהריה 244152 נופר שחקים 141
 רונית

מדעים  142
 ואמנויות

 דורית חילאי הודיי צפון נהריה 270298

בית חינוך  143
 ירקון

החינוך  נווה ירק 841254
 ההתיישבותי

 דנה שפירא  יהודי

חט"ב משה  144
שכבה  -שרת 

 ט'

 פרח אברג'ל יהודי צפון נוף הגליל 240077

מוחמד עבד  ערבי צפון נחף 248641 אבן סינא 145
 אלגני

חט"ב גולדה  146
 -מאיר 
 1קבוצה 

 אורלי פורת יהודי כזמר נס ציונה 444463

חט"ב גולדה  147
 -מאיר 
 2קבוצה 

 אורלי פורת יהודי מרכז נס ציונה 444463

חט"ב גולדה  148
 -מאיר 
 3קבוצה 

 אורלי פורת יהודי מרכז נס ציונה 444463

חט"ב גולדה  149
 -מאיר 
 4קבוצה 

 אורלי פורת יהודי מרכז נס ציונה 444463

חט"ב גולדה  150
 -מאיר 
 5קבוצה 

 אורלי פורת יהודי מרכז נס ציונה 444463

חט"ב גולדה  151
 -מאיר 
 6קבוצה 

 אורלי פורת יהודי מרכז נס ציונה 444463

ד"ר יהודית  יהודי מרכז נס ציונה 440248 בן גוריון  152
 שרף

 נטלי שלום יהודי מרכז נס ציונה 442061 בן יהודה 153

חטב  154
 שטקליס

 זיו טוגנדר ייהוד מרכז נתניה 566893

 אסתי דווידי יהודי מרכז נתניה 490037 שרת 155

קריית חינוך  156
 -ריגלר 
  1קבוצה 

 מחזור ח'

 דני אליהו יהודי תל אביב נתניה 441212

קריית חינוך  157
 -ריגלר 
  - 1קבוצה 

 מחזור ז'

 דני אליהו יהודי תל אביב נתניה 441212

 אורית לוי יהודי תל אביב נתניה 441097 אלדד 158

 טל בר מעוז יהודי תל אביב נתניה 471011 אורט גוטמן 159



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

 סמדר דביר יהודי תל אביב נתניה 444950 ש.י עגנון 160

ישיבה  161
תיכונית 

 לחינוך סוסיא

החינוך  סוסיא 142265
 ההתיישבותי

 ליאור ברוך יהודי

מקיף אל  162
 בטוף

 באסם עומר בדואי צפון עוזיר 248435

יף אורט מק 163
 -אלאשראק 
 שכבה ח'

 נואל והב דרוזי חיפה עוספיא 384230

אולפנת  164
 עופרה

אפרת  יהודי ירושלים עופרה 140970
 אטיאס

חטב עין  165
 מאהל

 חאלד אבוליל ערבי צפון עין מאהל 800078

 ניב ברקאי ערבי ירושלים עין נקובה 442822 וויס ו בראנק 166

 יסודי 167
 אלאשראק' 

חסאן  דרוזי צפון עין קניה 217869
 בשארה

קרית החינוך  168
ע"ש בן גוריון 

 ריקי -ח' 

החינוך  עמק חפר 48046
 ההתיישבותי

יהודה  יהודי
 אטיאס

קרית חינוך  169
ע"ש דויד בן 

 -ט' - -גוריון
 ענת

החינוך  עמק חפר 480046
 ההתיישבותי

 יהודה יהודי
 אטיאס

קרית חינוך  170
ע"ש דויד בן 

 -ז'  -גוריון
 קרן

החינוך  עמק חפר 480046
 ההתיישבותי

 זויה מנוחין יהודי

כפר נוער ניר  171
 העמק

החינוך  עפולה 280032
 ההתיישבותי

 רוני קורייש יהודי

מקיף דתי  172
 אורט יהודה

 יהונתן חזי יהודי צפון עפולה 240051

בן חט"ב א 173
חלדון 
 עראבה

עבדאללה  ערבי צפון עראבה 248575
 חוטבא

-תפוח פיס  174
 אורט 

 איריס חממה יהודי דרום ערד 640227

 כמיל סויד דרוזי צפון פקיעין 248419 חט"ב פקיעין 175

חקלאי ברנקו  176
 וייס

 ליאור אוזמן יהודי חיפה פרדס חנה 380030

חטב  177
 פיינשטיין

 שרון ליברמן יהודי תל אביב פתח תקוה 440099

ם אחד הע 178
 השש שנתי

 ורדינה אוס יהודי תל אביב פתח תקוה 440107

חטיבת  179
ביניים "בן 

 צבי" 

 מלכה פורמן יהודי תל אביב פתח תקוה 444109

 סיגלית לוי יהודי מרכז פתח תקווה 444919 חט"ב ברנר 180

סימה  יהודי בתל אבי פתח תקווה 440081 ישורון 181
 אבוחצירה



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

שש שנתי  182
 גולדה מאיר

אודליה גלנוס  יהודי תל אביב פתח תקווה 441139
 איטח

חטיבת  183
ביניים יצחק 

 שמיר 

חניתה סימן  יהודי תל אביב פתח תקווה 711051
 טוב

תיכון אור  184
 -ברנקו וייס 
 כיתה ז'

 חגי אהרוני יהודי ירושלים צור הדסה 420018

יכון אור ת 185
 -ברנקו וייס 
 כיתה ח'

 חגי אהרוני יהודי ירושלים צור הדסה 420018

אולפנת  186
 אמית להבה

החינוך  קדומים 440909
 ההתיישבותי

 אפרים זיק יהודי

תיכון ע"ש  187
 אריה מאיר

 רחל שולמרק יהודי דרום קריית גת 644732

זר עוזי אליע יהודי דרום קריית גת 640656 אורט שלאון 188
 פרץ

סנדרין  יהודי מרכז קריית עקרון 442079 פלך 189
 אלבאום

 גלית לוי יהודי תל אביב קרית אונו 544155 חט"ב בן צבי 190

אולפנה  191
 לבנות 

גב' שילה  יהודי ירושלים קרית ארבע 140665
 הלוי

 שרון גוט יהודי ירושלים קרית ארבע 111450 גוונים 192

 טובול רעיה. יהודי חיפה קרית ביאליק 370999 אורט דפנה 193

ישיבה  194
 תיכונית אורט 

הרב נתנאל  יהודי דרום קרית גת 641399
 דהן

חטיבת  195
 ביניים שקד

קרית חיים  340133
 )חיפה(

 מיכל שמלה יהודי חיפה

תיכון דתי  196
 לוינסון

 רבקה אזוגי יהודי חיפה קרית ים 340042

המתמיד  197
 כא דר

 אריאל פריש יהודי צפון קרית שמונה 240218

 טלי אביבי יהודי מרכז ראש העין 441444 גוונים 198

 לילך חוגי יהודי מרכז ראש העין 441451 חטיבת היובל 199

חט"ב זלמן  200
גן נחום  -ארן
 אפרת -

יפי  יהודי מרכז ראשון לציון 440875
 הימלבלאו

מקיף יא  201
 ראשונים

 רותי רוזנטל יהודי מרכז ראשון לציון 420489

חט"ב זלמן  202
גן נחום  -ארן

דותן שכבה  -
 ט'

יפי  יהודי מרכז ראשון לציון 440785
 הימלבלאו

מקיף י"ב  203
 המעיין

שרית  יהודי מרכז ראשון לציון 444257
 סטילקול

חטיבת טביב  204
 מקיף ו'

 דינה אלסנר יהודי מרכז ראשון לציון 440982

 שרית שטרן יהודי מרכז ראשון לציון 771071 עמית מקיף ג 205



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

חט"ב מיכה  206
 רייסר

 אנה פוליאק יהודי מרכז ראשון לציון 441147

גימנסיה  207
ריאלית חטב 

 דורות

 חבצלת לוטן יהודי מרכז ראשון לציון 440065

מקיף  208
 אלתקוא

מחמד אבו  בדואי דרום רהט 648329
 ג'עפר

ר רב בית ספ 209
תחומי 
 אלנג'אח

באסם  בדואי דרום רהט 648204
 קרינאוי

אורט ע"ש  210
 מקס שיין

 שוש בן סימון יהודי מרכז רחובות 470054

דה שליט  211
 חטיבה א

 אביבה חדד יהודי מרכז רחובות 440016

דה שליט  212
 חטיבה ב

 חיה דורון יהודי מרכז רחובות 444216

חטיבת  213
הביניים נווה 

  יונתן

הגב' אתי בן  יהודי מרכז רמלה 441352
 חיים

 שרונה שלו יהודי מרכז רמלה 441733 חט"ב עידנים 214

הכפר הירוק  215
ע"ש לוי 

 ח' -אשכול 

החינוך  רמת השרון 580019
 ההתיישבותי

 דפנה מנור יהודי

הכפר הירוק  216
ע"ש לוי 

 ז' -אשכול 

-רמת השרון 580019
 הכפר הירוק

החינוך 
 ישבותיההתי

 דפנה מנור יהודי

תיכון מכבים  217
 רעות

 מימי פאר יהודי ירושלים רעות 144329

-תיכון מדעי 218
תורני כפר 

 בתיה

החינוך  רעננה 442376
 ההתיישבותי

 יוני ברלין יהודי

 מתי בורושק יהודי מרכז רעננה 444133 חט"ב אלון 219

תיכון מקיף  220
 שגב שלום

אבן חמאד  דואיב דרום שגב שלום 648063
 מסלם

שקד דרכא  221
עמק 

המעיינות 
 )בני ז(

החינוך  שדה אליהו 260059
 ההתיישבותי

 עמרי עמירם יהודי

ישיבת תקוות  222
 יעקב

החינוך  שדה יעקב 240176
 ההתיישבותי

 בועז מנצורה יהודי

 אושרת ינקו יהודי צפון שלומי 227694 אורט שלומי 223

חט"ב ע"ש  224
 עאטף ח'טיב

 מעמר סגייר ערבי צפון שפרעם 249268

 נתי שטרן יהודי תל אביב תל אביב 540146 עירוני ד' 225

ישיבה  226
תיכונית בר 

 אילן

 בני פרל יהודי תל אביב תל אביב 540484

תיכון ל"ב  227
 אגיאל יפו

 ספייה סטל ע תל אביב תל אביב יפו 548404



שם בית  מספר
 הספר

סמל בית 
 ספר

שם מנהל  מגזר מחוז יישוב
 בית הספר

 אופיר לוגסי יהודי ירושלים תקוע 615955 אח"י תקוע 228

 


