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שם בית  מספר
 הספר

סוג  מגזר מחוז יישוב סמל בית הספר
 פיקוח

 שם מנהל בית הספר

ממלכתי  יהודי דרום אשדוד מקיף אמית י' 644823 1
 דתי

 מוטי ארבל

אולפנה לבנות  649581 2
 ע"ש שאולי

ממלכתי  יהודי דרום אשדוד
 דתי

 שלומית אשואל

 עופרה פרוינד ממלכתי יהודי דרום באר שבע דוד טוביהו  644708 3

אהל שלמה ישיבת  640177 4
בני עקיבא באר 

 שבע

ממלכתי  יהודי דרום באר שבע
 דתי

 הרב יגאל בוטוש

גליל  כדורי 280065 5
 תחתון

חינוך 
 ההתיישבותי

 דלית אביגד ממלכתי יהודי

 פוזניאנסקי גרגורי ממלכתי יהודי דרום דימונה ליהמן -דרכא  640086 6

מכיף אלמג'ד  448019 7
 טייבה

טייבה 
 המשולש

 וג'יה בלעום ממלכתי ערבי מרכז

חטיבת ביניים  338392 8
למדעים 

 ולאומנויות

 אביבה סבג ממלכתי יהודי צפון יקנעם

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים תיכון הימלפרב 140186 9
 דתי

 שלומי דנינו

ממלכתי  יהודי מנח"י ירושלים הרטמן בנות 442855 10
 דתי

 מירב בדיחי

 איריס ששון ממלכתי יהודי מרכז סבא-כפר מרכז יש"י 416768 11

 -תיכון עירוני ב  144675 12
 עינת

 ריקי נגרי ממלכתי יהודי ירושלים מודיעין

אורט עירוני ד'  344911 13
שכבה  -מודיעין 

 ח'

-מודיעין
-מכבים

 רעות

 רויטל עקה ממלכתי יהודי ירושלים

אורט עירוני ד'  344911 14
שכבה  -מודיעין 

 ט'

-מודיעין
-מכבים

 רעות

 רויטל עקה ממלכתי יהודי ירושלים

עמל מדעים  270298 15
 ואמנויות

 דורית חילאי ממלכתי יהודי צפון נהריה

חט"ב גולדה  444463 16
 א6מאיר: אלמה ז

 אורלי פורת ממלכתי יהודי מרכז נס ציונה

חט"ב אורט נתן  566901 17
 אלתרמן

 ישראל לישנסקי ממלכתי יהודי תל אביב נתניה

ממלכתי  יהודי צפון עפולה חט״ב אורט יהודה 240051 18
 דתי

 דקלה אסולין

פתח  גולדה מאיר 441139 19
 תיקווה

 נדב רוסלי ממלכתי יהודי תל אביב

חט"ב אחד העם  440107 20
השש שנתית, 

 רונית -קבוצת ח 

פתח 
 תקוה

 ורדינה אוס ממלכתי יהודי תל אביב

קרית  אולפנת סגולה 340380 21
 מוצקין

ממלכתי  יהודי חיפה
 דתי

 רוחמה חזות

ממלכתי  יהודי מרכז ראש העין אולפנת זבולון 440990 22
 דתי

 רחל רדה
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 אביבה חדד ממלכתי יהודי מרכז רחובות חט״ב א דה שליט 440016 23

חטיבה ב דה  444216 24
 שליט

 קרן יעקב ממלכתי יהודי מרכז רחובות

חטיבת הביניים  770305 25
 שעלבים

חינוך  שעלבים
 ההתיישבותי

ממלכתי  יהודי
 דתי

 הרב שמואל קאופמן

 -סמינר הקיבוצים  581439 26
תיכון ע"ש עמוס 

 עוז

-תל אביב
 יפו

 פקרמן שרית ממלכתי יהודי תל אביב


