
ישובשם מוסדסמל מוסד

עכוטרה סנטה247015

קרית טבעוןמקיף אורט עש גרינברג340059

ראש צוריםאולפנת אורות עציון160580

כרום-ד אל'מגטכלולוגי נעמת אלכרום278234

יפו- תל אביב תיכון טרה סנטה יפו547042

ס חקלאי"בי-עין כרםאזורי מקיף עין כרם180018

חיפהתיכון כרמל348193

באר שבעת"ישיבת אמי644849

קרית ביאליקאנקורי קרית ביאליק340778

פתח תקווהאנקורי פתח תקווה442004

באר יעקבמכללה טכנו חיל חימוש476986

באר שבעתיכון תלם670299

רבבהאולפנת צביה יצירתית441980

ירושליםאור תורה סטון לבנים141499

רעות-מכבים-מודיעיןתיכון יחד237354

חפץ חייםאולפנת חפץ חיים460154

חיפהתיכון רעות לאומנויות370049

שעלביםאולפנת שעלבים460428

יבנהגינזבורג-מקיף אורן470963

כוכב השחרישיבת אהבת חיים141291

הרצליהאולפנא לבנות צביה544312

כפר סבאאולפנה לבנות אמנה440388

אלון שבותנוה חנה140913

מעיליאנוטרדאם248823

יטבתהמעלה שחרות770602

אשקלוןאולפנת צביה אשקלון644443

ירושליםד לבנים פסגה"ס ממ"עי144758

באר שבעט רעות מחנה נתן"מח648170

חספיןישיבה תיכונית חיספין240457

פתח תקווהתיכון ברנר440099

דנון' שייחס מקיף השלום דנון"בי247221

חיפההתיכון הריאלי העברי340216

רמת גןעירוני דתי בנות540252

נתניהב תיכון ריגלר"חט441212

יפו- תל אביב אולפנא בני עקיבא540898

ירושליםהתיכון הישראלי למדעי144097

ירושליםעטרת חן176057

רמלהמרכז נוער431254

חיפהעירוני יבנה340232

גדרהן"אולפנא בהר440834

יפו- תל אביב מקצועי הולץ570044

יפו- תל אביב ישיבה תכונית בר אילן540484

צפתרב תחומי מנחם בגין270025

ירושליםת טכנולוגי דתי"אמי170456

נהריהישיבת אביר יעקב214098

יפעתמקיף העמק המערבי260257

פתח תקווהמקצועי בית בלומה470088

ירושליםקרית נוער ירושלים140129

חולוןש יצחק נבון"מקיף ע544528

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

ירושליםתורני נסויי בנות פלך140236

יפו- תל אביב ש מצקין"מרכז נוער ע533208



טבריההישיבה אורט טבריה244384

נחםת נחשון"ישיבת אמי180034

דימונהש ליהמן"מקיף ע640086

ירושליםאקדמיה למוסיקה140053

סאסאמקיף אנה פרנק280115

ירושליםישיבת חורב140145

ראמהמקיף ראמה248047

מעברותרמות חפר460105

רמת גןש אבין"אורט ע570135

קרית גתש רבין"תיכון חדש ע644344

אשקלוןישיבת צביה641183

גבעתייםתיכון שמעון בן צבי540591

גבעתייםאורט טכניקום גבעתיים570200

דימונהש זינמן"מקיף ע644062

בית שמשת שחר"אמי140202

בית אלאולפנת רעיה144337

אלקנהאולפנא השומרון440883

שדה יעקבישיבת תקות יעקב240176

תל מונדש רבין"בית חינוך ע441279

בת יםע אדרת"ישיבת ב540674

ירושליםאור תורה סטון לבנות141549

עופרהאולפנא עופרה140970

בנגב-ערערהמקיף אלנור ערערה648147

ירושליםמדרשיית עמליה140277

נחליםישיבת נחלים440339

נתניהש אלדד"מקיף ע441097

ירושליםהימלפרב. ש פ"תורני ע140186

פחם-אום אלמקיף אם אל פחם348037

ירושליםהתיכון הניסויי771089

ירושליםעירוני פסגת זאב141309

לודישיבה תיכונית אלישיב441824

גבעתייםש קלעי"תיכון ע540344

זמרתמקיף דתי עזתה בנות680108

יפו- תל אביב תיכון טכנולוגי נעמת570069

בית שמשאולפנת נוגה238121

רחובותאולפנא צביה441014

חיפה'עירוני ג340158

שדרותמקיף דתי670232

יפו- תל אביב אנקורי540807

ראשון לציוןגן נחום' עירוני ד440875

גבעת ברנרמקיף אזורי ברנר770065

יפו- תל אביב אליאנס' עירוני י540088

עפולהאולפנא צביה214007

ירוחםש ספיר"מקיף ע770768

עתניאלישיבת עתניאל לצעירים640375

מאיר שפיהמקיף שפיה380022

קרית שמונהמקיף דנציגר240010

הרצליהה תיכון למדעים"על544395

פתח תקווהתיכון במעלה אדר442301

נתניהישיבת בני עקיבא440347

צרעהמקיף הר טוב841262

נתניהבר אילן' תורני ואולפ440149

חיפהאורתודוקסי ערבי347013



כוכב יעקבאולפנת צביה כוכב יעק234021

ניר עםמקיף שער הנגב660126

קרית גתש שלאון"מקיף ע640656

בית ברלמקיף אזורי עמי אסף460030

קרית גתש אריה מאיר"מקיף ע644732

ירושליםתיכון לאומנויות140806

ירושליםאולפנא תורנית חורב140012

ירושליםאולפנא נוה רוחמה770727

חיפהכל ישראל חברים340190

שפרעם1עמל 278036

צפתבית חנה270801

ירושליםאולפנת צביה יצירתית168419

עטרתכינור דוד142281

ירושליםמכללת אורט770875

קרית ארבעאולפנא לבנות140665

הוד השרוןש מוסינזון"מקיף ע470138

ירושליםע פסגת זאב"אולפנת בנ160259

ירושליםתכון ליד האוניברסיטה140061

כדורימקיף חקלאי כדורי280065

חולוןמקיף דתי כרם שלמה544692

כבריע"כברי חט260240

לודש מקסים לוי"מקיף ע444612

בית הגדיעזתה-אולפנת צביה841213

נעוריםהדסה נעורים470146

ירושליםתיכון תל אביב141994

ד"כפר חבבית רבקה440214

יפו- תל אביב מקיף עמל ליידי דיויס570036

אעבליןתיכון מר אליאס247106

נתיבותמקיף דתי חדש לבנות644542

גנם-אום אל- שבלי תיכון שיבלי247882

טירת כרמלמקיף דתי אריאל370254

ראשון לציוןחקלאי נחלת יהודה480087

דימונהאולפנא וישיבת צעירים644666

נוהאולפנת לכתך אחרי640391

נתניהמקיף טשרניחובסקי440115

)מאוחד(עין חרוד הרב תחומי עמק חרוד260091

קרית מוצקיןאולפנא סגולה340380

נתניהב ותיכון שפירא"חט470187

אילתמקיף עירוני גולדווטר640052

ירושליםגדיש'ש י"אורט רמות ע141010

מדרשת רופיןקרית חינוך בן גוריון480046

עומרמקיף עומר644591

אור עקיבאתיכון עתידים344440

מעלה אדומיםאורט תעופה וחלל170803

גרביה-באקה אלס אלקאסמי"עי348342

ירושליםעירוני דתי רוטשילד140038

מתתיהוישיבת מערבא140954

עין שמרמקיף מבואות עירון360040

יפו- תל אביב ש רבין"תיכון חדש ע540070

אשקלוןאורט אפרידר רונסון670067

יפו- תל אביב 'ג' עירוני תורני ב540120

חצור הגליליתת"קרית החינוך אמי770784

נצרתנעמת' מרכז חינוך טכנ278184



יפו- תל אביב אביב-ת תל"מכללת אמי540039

מעלה אפריםאזורי ירדן240440

יפו- תל אביב 'עירוני יד770297

רעות-מכבים-מודיעיןס"ש יצחק רבין עי"ע144675

הוד השרוןש אילן רמון"תיכון ע441410

גדרהנתיבי נועם דתי444026

חיפהאולפנא תורנית צביה340737

נצרתטרה סנטה247064

כפר סבאש שפירא"אורט ע470112

ירכאדרוזילמדעים ומנהיגות247387

בת יםש המר"דתי למדעים ע.ת571158

ראשון לציוןרביבים' מקיף ז441147

עברוןאופק260125

ירושליםחוות הנוער הציוני140095

ירושליםרנה קסין140087

יבנהנריה470377

כפר פינסע כפר פינס"אולפנת בנ340109

קרית יםש לוינסון"מקיף דתי ע340042

נצרתתיכון הגליל248021

טמרהס טכנולוגי נעמת"ב278275

מגדל העמקמקיף רוגוזין240192

ה"בסמעל יסודי אלחיה347096

ירושליםשולמית.תורני לבנות ב141168

מקווה ישראלמקוה ישראל דתי580027

ירושליםסמינר בית יעקב189076

רחובותתיכון דה שליט440016

ירושליםחיל-ישיבת בני141382

באר שבעע חן במדבר"אולפנת בנ640359

הרצליההנדסאים הרצליה570358

יפו- תל אביב 'עירוני א540112

חיפהת עירוני ו"אולפת אמי340240

אילתיצחק רבין644690

משהדעל יסודי משהד277020

עכומקיף ערבי278028

צפריהאולפנא לבנות צפירה440479

ירושליםש ספניאן"אורט דתי ע170514

אשל הנשיאמקיף אשל הנשיא680025

פתח תקווהגן ונוף480038

מבשרת ציוןתיכון הראל144501

בת יםמקיף אולפנת צביה544668

בית שמשישיבה שעלי תורה144600

קדומיםבני חיל שומרון460410

גרביה-באקה אלס למדע וטכנולוגיה"בי248195

באר שבעת"אולפנת אמי640045

רמת השרוןחקלאי הכפר הירוק580019

ירושליםש בויאר"תיכון ע140103

פתח תקווהישיבת כפר גנים440297

נתניהבית מרגלית442186

קרית ביאליקקרית חנוך אורט370312


