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רמת תגמולפיקוחמגזרישובשם מוסדסמל מוסדיחידת דווח

1ממלכתי דתייהודיאלון שבותאור תורה נווה חנה140913חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודיירושליםאור תורה סטון לבנים141499י"מחוז מנח

1ממלכתי דתייהודיירושליםאור תורה סטון לבנות141549י"מחוז מנח

1ממלכתי דתייהודיקרית ארבעישיבה תיכונית144212מחוז ירושלים

1ממלכתי דתייהודיירושליםע פסגת זאב"ישיבת בנ144758י"מחוז מנח

1ממלכתי דתייהודיירושליםע פסגת זאב"אולפנת בנ160259י"מחוז מנח

1ממלכתייהודיבית שמשברנקו וייס בית שמש160432מחוז ירושלים

1ממלכתי דתייהודיירושליםאולפנת צביה יצירתית168419י"מחוז מנח

1ממלכתי דתייהודיירושליםש ספניאן"אורט דתי ע170514י"מחוז מנח

1ממלכתי דתייהודיבית שמשאולפנת שעלי תורה193185מחוז ירושלים

1ממלכתי דתייהודינהריהישיבת אביר יעקב214098מחוז צפון

1ממלכתייהודיבית שמשברנקו וייס אתגרי226670מחוז ירושלים

1ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןתיכון יחד237354מחוז ירושלים

1ממלכתייהודיבית שאןאורט אמירים240127מחוז צפון

1ממלכתייהודימגדל העמקמקיף רוגוזין240192מחוז צפון

1ממלכתי דתייהודיהזורעיםישיבת הזורעים240812מחוז צפון

1ממלכתי דתייהודיתרשיחא-מעלותאולפנת צביה מעלות244111מחוז צפון

1ממלכתיערביריינההפטריאכלי הלטיני247205מחוז צפון

1ממלכתידרוזין'בית גב המ"ן חט'מקיף בית ג248179מחוז צפון

1ממלכתידרוזי)בוקייעה(פקיעין מקיף שש שנתי פקיעין248419מחוז צפון

1ממלכתיבדואיעוזיירבטוף-מקיף אל248435מחוז צפון

1ממלכתידרוזיחורפיששנתי- מקיף שש 249193מחוז צפון

1ממלכתייהודינהללמקיף חקלאי נהלל280057חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיסאסאמקיף אנה פרנק280115חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיחדרהתיכון גבעול338541מחוז חיפה

1ממלכתייהודיחיפההריאלי העברי חיפה340216מחוז חיפה

1ממלכתי דתייהודיחדרהע חדרה"ישיבת בנ340356מחוז חיפה

1ממלכתי דתייהודיאור עקיבאע"ת או"אולפנית אמי342170מחוז חיפה

1ממלכתי דתייהודיחיפהבית חיה מושקא344150מחוז חיפה

1ממלכתי דתייהודיחדרהברוך. ע מ"בנ' אולפ344200מחוז חיפה

1ממלכתיערביגרביה-באקה אלאלאנדלוס348326מחוז חיפה

1ממלכתי דתייהודיבית שמשאהבת ישראל353599מחוז ירושלים

1ממלכתי דתייהודיכרכור-פרדס חנהאזורי דתי לבנות370304מחוז חיפה

1ממלכתיערבימשהדאמל-אל372946מחוז צפון

1ממלכתיערביראמההפטריארכה הלטינית378117מחוז צפון

1ממלכתי דתייהודיכפר חסידיםכפר הנוער הדתי380048חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודייבנהלבנות ולהבנות-אולפנת410076מחוז מרכז

1חרדייהודיפתח תקווהאולפנת למרחב440503מוכרים

1ממלכתייהודיאריאלמקיף אריאל440925מחוז מרכז

1חרדייהודינתניהבית רבקה441899מוכרים

1חרדייהודינתניהבית מרגלית442186מוכרים

1ממלכתייהודיתל יצחקנוה הדסה444034חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודיגבעת שמואלאולפנה לבנות444620מחוז מרכז

1חרדייהודיפתח תקווהאולפנת דרכי נעם444703מוכרים
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1ממלכתיערבילוד'ורג'סנט ג448332מחוז מרכז

1חרדייהודימודיעין עיליתאור שערים460543מוכרים

1ממלכתייהודיפתח תקווהתיכון טכנולוגי נעמת470534אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודי)כפר נוער(בן שמן חקלאי בן שמן480145חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודיבת יםבית וגן דרכא540369אביב-מחוז תל

1חרדייהודיחולוןבית דוד541920מוכרים

1ממלכתיערבייפו- תל אביב תיכון סנט מיכאל548040אביב-מחוז תל

1ממלכתיערביכפר כנאתיכון אלמעאלי560482מחוז צפון

1ממלכתי דתייהודיאלון שבותאולפנת אור תורה אוריה560508חינוך התישבותי

1ממלכתי דתייהודיבני ברקאורט דתי לבנות570176אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודיהרצליהש טננבאום"מרכז נער ע571125אביב-מחוז תל

1ממלכתייהודיעכוט אורט מרום עכו"מח585851מחוז צפון

1ממלכתייהודיאילתמקיף עירוני גולדווטר640052מחוז דרום

1ממלכתייהודיבאר שבעמקיף' עירוני ג640193מחוז דרום

1ממלכתייהודישדרותש גוטוירט"מקיף ע640318מחוז דרום

1חרדייהודינוהאולפנת חלוצה640391מוכרים

1ממלכתי דתייהודיערדע ערד"אולפנת בנ640508מחוז דרום

1ממלכתי דתייהודיקרית מלאכימקיף דתי חבד בית חנה640631מחוז דרום

1ממלכתי דתייהודיאשקלוןאולפנת צביה אשקלון644443מחוז דרום

1ממלכתי דתייהודינתיבותמקיף דתי חדש לבנות644542מחוז דרום

1ממלכתי דתייהודידימונהאולפנת צביה דימונה644666מחוז דרום

1ממלכתי דתייהודיבאר שבעת"ישיבת אמי644849מחוז דרום

1ממלכתיבדואירהטמקיף רהט648048מחוז דרום

1ממלכתיבדואירהטאח'אלנג648204מחוז דרום

1ממלכתיבדואילקיהש עאמר צאנע"אקרא ע648261מחוז דרום

1ממלכתייהודיבאר טוביהמקיף באר טוביה660134חינוך התישבותי

1ממלכתייהודיאשדודאורט ימי670331חינוך התישבותי

1חרדייהודיביתר עיליתדעת ותבונה711564מוכרים

1ממלכתייהודיאופקיםעמל אמירים אופקים770057מחוז דרום

1ממלכתייהודיירוחםש ספיר"מקיף ע770768מחוז דרום

1ממלכתייהודיבאר שבעמקיף' עירוני ו770826מחוז דרום

2ממלכתייהודיירושליםרנה קסין דרכא140087י"מחוז מנח

2ממלכתי דתייהודיירושליםישיבת נתיב מאיר140137י"מחוז מנח

2ממלכתייהודיירושליםמקיף דנמרק140269י"מחוז מנח

2ממלכתייהודימעלה אדומיםוילנאי- דקל 140863מחוז ירושלים

2ממלכתייהודיירושליםעירוני מסורתי140962י"מחוז מנח

2ממלכתי דתייהודיירושליםשולמית.תורני לבנות ב141168י"מחוז מנח

2ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןתיכון מכבים רעות144329מחוז ירושלים

2ממלכתי דתייהודיבית אלאולפנת רעיה144337מחוז ירושלים

2ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעין'עירוני א144683מחוז ירושלים

2ממלכתי דתייהודיראש צוריםע ראש צורים"בנ' אול160580מחוז ירושלים

2ממלכתייהודיירושליםת"אמי' מרכז נוער טכ170407י"מחוז מנח

2ממלכתי דתייהודיטלמוןע נריה"אולפנת בנ186908מחוז ירושלים

2ממלכתי דתייהודיעפולהאולפנת צביה עפולה214007מחוז צפון

2ממלכתייהודיקרית שמונהדרכא דנציגר240010מחוז צפון
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2ממלכתי דתייהודיטבריהאולפנית לבנות240093מחוז צפון

2חרדייהודיכפר גדעוןבית יעקב אור רחל241026מוכרים

2ממלכתייהודיכפר ורדיםאמירים כפר ורדים244483מחוז צפון

2ממלכתיבדואיזרזיררב תחומי עמל זרזיר248666מחוז צפון

2ממלכתיערבישפרעםאל אוסקופיה248690מחוז צפון

2ממלכתיערבימעיליאנוטרדאם248823מחוז צפון

2ממלכתייהודיכפר בלוםמקיף עמק החולה260232חינוך התישבותי

2חרדייהודיטלמוןישיבת שער השמיים267724מוכרים

2ממלכתייהודיצפתעמל בגין צפת270025מחוז צפון

2ממלכתי דתייהודיבית שאןפסגות דתי ישראלי270157מחוז צפון

2ממלכתייהודיעפולהכפר נוער ניר העמק280032חינוך התישבותי

2ממלכתי דתייהודיבית שמשת דביר לבנים"אמי338418מחוז ירושלים

2ממלכתי דתייהודיחיפהישיבה' עירוני ב340166מחוז חיפה

2ממלכתייהודיחיפה'עירוני א340174מחוז חיפה

2ממלכתייהודיחדרהתיכון חדרה340281מחוז חיפה

2חרדייהודיזכרון יעקבמרכז חינוך לבנות340554מוכרים

2ממלכתי דתייהודיחיפהאולפנת צביה חיפה340737מחוז חיפה

2ממלכתיערביפחם-אום אלתיכון קטאין אלשומר342352מחוז חיפה

2ממלכתידרוזיעספיאאורט רונסון עוספיה344234מחוז חיפה

2ממלכתי דתייהודיאור עקיבאנתיבות דרור344598מחוז חיפה

2ממלכתיערביפחם-אום אלמקיף אם אל פחם348037מחוז חיפה

2ממלכתייהודיכפר ורדיםניסויי על איזורי תפן349928מחוז צפון

2ממלכתייהודיטירת כרמלש שיפמן"מקיף ע370122מחוז חיפה

2ממלכתייהודיקרית ביאליקקרית חנוך אורט370312מחוז חיפה

2ממלכתייהודיכפר סבאתיכון כצנלסון440172מחוז מרכז

2ממלכתי דתייהודיצפריהע צפירה"אולפנה בנ440479חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיכפר סבאש גלילי"תיכון ע441030מחוז מרכז

2ממלכתייהודישוהםתיכון שוהם441337מחוז מרכז

2ממלכתייהודיהוד השרוןש אילן רמון"תיכון ע441410מחוז מרכז

2ממלכתייהודינס ציונהאליעזר בן יהודה442061מחוז מרכז

2ממלכתי דתייהודיראשון לציוןאולפנא ראשון לציון442392מחוז מרכז

2ממלכתי דתייהודיחפץ חייםאולפנת חפץ חיים460154חינוך התישבותי

2חרדייהודיבית שמשפניני חן460246מוכרים

2ממלכתי דתייהודישעלביםאולפנת שעלבים460428חינוך התישבותי

2ממלכתי דתייהודיבית שמשאולפנת אהבת ישראל460667מחוז ירושלים

2ממלכתייהודירחובותטכנולוגי עירוני ויצו470021מחוז מרכז

2ממלכתייהודייבנהחינוך עש גינסבורג.ק470963מחוז מרכז

2ממלכתייהודייפו- תל אביב גמנסיה עברית הרצליה540062אביב-מחוז תל

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

2ממלכתי דתייהודיבית אלאולפנת צביה תאיר560516מחוז ירושלים

2ממלכתייהודיבאר שבעמקיף' עירוני א640037מחוז דרום

2ממלכתי דתייהודיבאר שבעת"אולפנת אמי640045מחוז דרום

2ממלכתייהודיאשקלוןרונסון. ש ה"אורט ע640060מחוז דרום

2ממלכתי דתייהודיאופקיםם"שבילי אית640102מחוז דרום

2ממלכתייהודיבאר שבעברנקו וייס באר שבע641118מחוז דרום
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2ממלכתי דתייהודיירוחםמדרשת קמה641324מחוז דרום

2ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ו644310מחוז דרום

2ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ז644377מחוז דרום

2ממלכתייהודיאילתש מנחם בגין"מקיף ע644492מחוז דרום

2ממלכתייהודיבאר שבעש יצחק רבין"מקיף ע644526מחוז דרום

2ממלכתיבדואי'ביר הדאג'ע ביר הדאג"חט648287מחוז דרום

2ממלכתיבדואירהטמקיף אלתקוא648329מחוז דרום

2ממלכתייהודישובלמבואות הנגב660274חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיספירמקיף שיטים660498חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיאשקלוןאורט אפרידר רונסון670067מחוז דרום

2ממלכתי דתייהודישדרותמקיף דתי670232מחוז דרום

2ממלכתייהודיכפר סילברמקיף כפר סילבר680033חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיכנותחקלאי כנות680066חינוך התישבותי

2ממלכתי דתייהודיקצריןאולפנת קצרין715920מחוז צפון

2ממלכתייהודימעגן מיכאלמקיף חוף הכרמל770073חינוך התישבותי

2ממלכתייהודיאשדודש רוגוזין"ע' מקיף ג770461מחוז דרום

2ממלכתידרוזימגארש קאסם גאנם"מקיף ע800136מחוז צפון

3ממלכתייהודיירושליםתכון ליד האוניברסיטה140061י"מחוז מנח

3ממלכתי דתייהודיירושליםתורני נסויי בנות פלך140236י"מחוז מנח

3חרדייהודיירושליםנוות ישראל141119מוכרים

3ממלכתייהודיירושליםעירוני פסגת זאב141309י"מחוז מנח

3ממלכתי דתייהודימעלה לבונהאולפנת לבונה142166מחוז ירושלים

3ממלכתי דתייהודירעות-מכבים-מודיעיןע אורות"אולפנת בנ144717מחוז ירושלים

3ממלכתייהודיירושליםרעות קהילה דתית160416י"מחוז מנח

3ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםת איתן"אמי160549מחוז ירושלים

3חרדייהודיירושליםאוהל ברכה162057מוכרים

3ממלכתי דתייהודירעות-מכבים-מודיעיןע לפיד"ישיבת בנ165852מחוז ירושלים

3חרדייהודיירושליםבית עולות170282מוכרים

3ממלכתי דתייהודיבית שמשאולפנת נוגה238121מחוז ירושלים

3ממלכתי דתייהודיצפתת"ישיבת תיכונית אמי240234מחוז צפון

3ממלכתי דתייהודיכרמיאלת תורני מדעי"אמי244103מחוז צפון

3ממלכתייהודיטבריהשש שנתי אורט טבריה244210מחוז צפון

3ממלכתייהודיכרמיאלמקיף אורט כרמים244368מחוז צפון

3ממלכתידרוזימסעדהתיכון מסעדה247817מחוז צפון

3ממלכתיערביטמרהאלביאן טמרה248203מחוז צפון

3ממלכתייהודינווה איתןגאון הירדן260133חינוך התישבותי

3ממלכתייהודימזרעתבור-מקיף עמקים260182חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיגשר הזיומקיף סולם צור260331חינוך התישבותי

3ממלכתייהודינהריהמדעים ואמנויות270298מחוז צפון

3ממלכתייהודיכדורימקיף חקלאי כדורי280065חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיקרית טבעוןמקיף אורט עש גרינברג340059מחוז חיפה

3ממלכתייהודיקרית אתאש רוגוזין"מקיף ע340117מחוז חיפה

3ממלכתייהודיחיפהחיים. מקיף עירוני ק340133מחוז חיפה

3ממלכתי דתייהודיחיפהישיבת בני עקיבא יבנה340232מחוז חיפה

3ממלכתי דתייהודיקרית מוצקיןע סגולה"אולפנת בנ340380מחוז חיפה
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3ממלכתיערביפחם-אום אלעתיד אלאהליה347070מחוז חיפה

3ממלכתייהודיאלוני יצחקמקיף אלוני יצחק360149חינוך התישבותי

3ממלכתי דתייהודיניר עציוןימין אורד370155חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיכרכור-פרדס חנהחנה-חקלאי פרדס380030מחוז חיפה

3ממלכתייהודיכפר גליםכפר גלים380055חינוך התישבותי

3ממלכתייהודינתניהמרכז נוער ממלכתי431189אביב-מחוז תל

3ממלכתי דתייהודינתניהד"מרכז נוער ממ431205אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיפתח תקווהתיכון ברנר440099אביב-מחוז תל

3ממלכתי דתייהודירחובותע רחובות"ישיבת בנ440362מחוז מרכז

3ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןברנקו וייס מודיעין440594מחוז ירושלים

3חרדייהודיעמנואלתיכון בית יעקב440933מוכרים

3ממלכתייהודינתניהש אלדד"מקיף ע441097אביב-מחוז תל

3ממלכתי דתייהודינתניהב תיכון ריגלר"חט441212אביב-מחוז תל

3ממלכתי דתייהודילודאור חנה441618מחוז מרכז

3ממלכתי דתייהודירחובותת עמיחי"ישיבת אמי442368מחוז מרכז

3ממלכתי דתייהודיכפר סבאקרית יעקב הרצוג444067מחוז מרכז

3ממלכתייהודיכפר סבאש חיים הרצוג"תיכון ע444117מחוז מרכז

3ממלכתייהודינתניהח אורט יד ליבוביץ.ק470096אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיפתח תקווהת"פ' רב תחומי עמל ב470591אביב-מחוז תל

3ממלכתיערביטייבהרב תחומי עמל טייבה478016מחוז מרכז

3ממלכתייהודיפתח תקווהגן ונוף480038חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיפתח תקווהש בן גוריון"עירוני ע490052אביב-מחוז תל

3חרדייהודיקרית גתתפארת חיה499848מוכרים

3ממלכתי דתייהודייפו- תל אביב 'ג' עירוני תורני ב540120אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיחולוןשרת. מקיף שש שנתי ק541110אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיבת יםקלין כהנוב'תיכון ז542076אביב-מחוז תל

3ממלכתייהודיהרצליהעתיד רזיאל544395חינוך התישבותי

3ממלכתי דתייהודיבת יםתיכון המר דרכא571158אביב-מחוז תל

3חרדייהודישומריהישיבה לצעירים שומריה615369מוכרים

3חרדייהודידימונהשלהבת הדרום640110מוכרים

3ממלכתי דתייהודיאבן שמואלאולפנת אבן שמואל640532חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיאשדודכללי' מקיף ה640672מחוז דרום

3ממלכתי דתייהודיירוחםתיכונית בלבב שלם' יש641233מחוז דרום

3ממלכתייהודיאשקלון'מקיף עירוני א644294מחוז דרום

3ממלכתייהודיקרית גתש רבין"תיכון חדש ע644344מחוז דרום

3ממלכתייהודיאשקלוןמקיף ה דרכא644450מחוז דרום

3ממלכתייהודיאשדוד'מקיף ח644484מחוז דרום

3ממלכתייהודיעומרמקיף עומר644591מחוז דרום

3ממלכתייהודיאילתיצחק רבין644690מחוז דרום

3ממלכתייהודימגןנופי הבשור660324חינוך התישבותי

3ממלכתי דתייהודיקרית מלאכימקיף דתי670414מחוז דרום

3ממלכתי דתייהודיבאר שבעת"מקיף דתי אמי770552מחוז דרום

3ממלכתייהודיעכוקרית החינוך אורט עכו770859מחוז צפון

3ממלכתייהודיבתי ספר של מרחביםמקיף אזורי מרחבים770990חינוך התישבותי

3ממלכתייהודיראשון לציוןעמית' מקיף ג771071מחוז מרכז
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3ממלכתייהודינווה ירקבית חינוך ירקון841254חינוך התישבותי

3ממלכתייהודי)קבוצה(כנרת 'בית ירח א860361חינוך התישבותי

4ממלכתי דתייהודיירושליםהימלפרב. ש פ"תורני ע140186י"מחוז מנח

4ממלכתייהודיירושליםמקיף גילה140731י"מחוז מנח

4ממלכתי דתייהודיעופרהאולפנא עופרה140970מחוז ירושלים

4ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםאדומים.אולפנת צביה מ141176מחוז ירושלים

4ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםאדומים.ישיבת צביה מ144428מחוז ירושלים

4ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןס"ש יצחק רבין עי"ע144675מחוז ירושלים

4ממלכתי דתייהודיחשמונאיםע נר תמיד"ישיבת בנ144766מחוז ירושלים

4ממלכתייהודיירושליםמקיף קשת160242י"מחוז מנח

4ממלכתי דתייהודיירושליםארץ הצבי160598י"מחוז מנח

4ממלכתייהודיירושליםמקיף סליגסברג170092י"מחוז מנח

4ממלכתייהודיתרשיחא-מעלותמקיף אורט מעלות240465מחוז צפון

4ממלכתייהודינוף הגליליגאל אלון242073מחוז צפון

4ממלכתייהודיכרמיאלאורט פסגות244285מחוז צפון

4ממלכתי דתייהודיבית שאן'ש אביתר תורג"ע ע"בנ244624מחוז צפון

4ממלכתידרוזית'ג-יאנוחת'תיכון ינוח ג247296מחוז צפון

4ממלכתיערביבענהמכללת אלביאן248260מחוז צפון

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

4ממלכתייהודיעברוןאופק260125חינוך התישבותי

4ממלכתייהודידפנהמקיף הר וגיא260307חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיגורנות הגלילמקיף גליל מערבי260489חינוך התישבותי

4ממלכתיערבינצרתדון בוסקו277012מחוז צפון

4ממלכתי דתייהודימעלה אדומיםת בנות"שש שנתי אמי338616מחוז ירושלים

4ממלכתייהודיחיפה'עירוני ג340158מחוז חיפה

4ממלכתי דתייהודיחיפהת עירוני ו"אולפת אמי340240מחוז חיפה

4ממלכתייהודיחיפה'עירוני ה340315מחוז חיפה

4ממלכתייהודיקרית יםש רבין"מקיף חדש ע344416מחוז חיפה

4ממלכתייהודירעות-מכבים-מודיעיןאורט עירוני ד344911מחוז ירושלים

4ממלכתיערביחיפהאורתודוקסי ערבי347013מחוז חיפה

4ממלכתיערביחיפהנזירות נצרת347021מחוז חיפה

4ממלכתיערביפחם-אום אלה'דיג'תיכון ח348250מחוז חיפה

4ממלכתיערביגרביה-באקה אלס אלקאסמי"עי348342מחוז חיפה

4ממלכתייהודייגורמקיף כרמל זבולון360222חינוך התישבותי

4ממלכתיערביא'היג-כאוכב אבו אלמקיף כאוכב372243מחוז צפון

4חרדייהודיביתר עיליתמעיינות בית רבקה372953מוכרים

4ממלכתייהודיקרית מוצקיןעתיד קרית מוצקין384008מחוז חיפה

4ממלכתייהודירחובותתיכון דה שליט440016מחוז מרכז

4ממלכתייהודיראשון לציוןגמנסיה ראלית עש קררי440065מחוז מרכז

4ממלכתי דתייהודיפתח תקווהאולפנית ישורון440081אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיפתח תקווהשש שנתי אחד העם440107אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודירמלהגמנסיה עתידים לילנטל440545מחוז מרכז

4ממלכתי דתייהודיראש העיןאולפנאת זבולון440990מחוז מרכז

4ממלכתייהודיתל מונדש רבין"בית חינוך ע441279מחוז מרכז

4ממלכתי דתייהודירמלהתיכון דתי איתן חדש441378מחוז מרכז
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4ממלכתייהודירעננהתיכון אביב441808מחוז מרכז

4ממלכתי דתייהודירבבהאולפנת צביה רבבה441980מחוז מרכז

4ממלכתי דתייהודיגדרהנתיבי נועם דרכא444026מחוז מרכז

4ממלכתי דתייהודירעננהבית חינוך אמית רננים444679מחוז מרכז

4ממלכתייהודיגן יבנהש רבין"קרית חינוך ע444836מחוז מרכז

4ממלכתייהודיעין החורששחר-מקיף מעין460063חינוך התישבותי

4ממלכתי דתייהודיאפרתהתיכון  אור תורה דרך אבות460097חינוך התישבותי

4ממלכתייהודיכפר סבאאורט שפירא אזורי למנ470112מחוז מרכז

4ממלכתייהודינעוריםהדסה נעורים470146חינוך התישבותי

4ממלכתייהודישפייםמקיף חוף השרון470625חינוך התישבותי

4ממלכתייהודירמת גןתיכון אהל שם540203אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודירמת גןה תורני"אולפנת הרא540252אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיקרית אונותיכון עש יצחק בן צבי540286אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיבת יםעירוני מקיף רמות540492אביב-מחוז תל

4ממלכתי דתייהודיהרצליהאולפנת צביה הרצליה544312אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיחולוןמקיף אורט למדע וטכנו570168אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיהרצליההתיכון העירוני החדש570192אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודיהרצליההנדסאים הרצליה570358אביב-מחוז תל

4ממלכתייהודירמת השרוןחקלאי הכפר הירוק580019חינוך התישבותי

4ממלכתי דתייהודימקווה ישראלמקוה ישראל דתי580027חינוך התישבותי

4חרדייהודינתיבותשפתי רננות615351מוכרים

4ממלכתייהודיאשדודש משה קו"מרכז נוער ע630764מחוז דרום

4חרדייהודיבאר שבעתיכון בית חיה ורבקה640367מוכרים

4ממלכתי דתייהודיקרית גתאולפנת קרית גת640383מחוז דרום

4ממלכתי דתייהודיאשדודש הרב שאולי"אולפנא ע640581מחוז דרום

4ממלכתייהודיקרית גתש שלאון"מקיף ע640656מחוז דרום

4חרדייהודיאשקלוןתיכון בית יעקב640896מוכרים

4ממלכתייהודיאשקלון'מקיף עירוני ד644559מחוז דרום

4ממלכתייהודיקרית גתש אריה מאיר"מקיף ע644732מחוז דרום

4ממלכתייהודיבאר שבעטכני חיל האויר670810מחוז דרום

4ממלכתייהודיחיפהאויר-חיל' מכללה טכנו770396מחוז חיפה

4חרדייהודיאשדודבית יעקב אבות770412מוכרים

4ממלכתייהודיבני דרורקרית חינוך דרור844076חינוך התישבותי


