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יוסף יהושע שטריקאופקיםאופקיםמוסדות בני עקיבא640102

לאה אשכנזיאור יהודהאור יהודהאור חנה541656

גיל יאיראור יהודהאור יהודהתיכון יעדים541979

בלהה בוסיאור עקיבאאור עקיבאאולפנת אור עקיבא342170

רמי כדראור עקיבאאור עקיבאנתיבות דרור344598

שמואל ליב שפיראאילתאילתישיבה תיכונית אילת610170

סיגלית שינדלראלעדאלעדאולפנת נחלה דרכא189001

יוסף אורלן-חייםאלעדאלעדראשית חכמה442434

יהודה גייסוןאפרתהאפרתהאורות יהודה142174

מרק גרינוולדאפרתהאפרתהתיכון תורני דרך אבות460097

בנימין ביטוןאשדודאשדודמפתן חרמון630905

שלום מלולאשדודאשדודישיבה תיכונית חדשה640003

שמחה פרץאשדודאשדודש רוגוזין"מקיף דתי ע640136

צפורה דינראשדודאשדודאולפנה מדעים ואמנויות640474

שלמה רביבאשדודאשדודש הרב שאולי"אולפנא ע640581

עידו אברהם אהרונוביץאשדודאשדוד'מקיף י644823

יוסף בוסקילהבני נצריםאשכולחלוצי דרור550004

יצחק אברגלאשקלוןאשקלוןמרכז נוער630095

יהודה נסים יוסף כהןאשקלוןאשקלון'מקיף דתי עירוני ב640078

בן ציון פשוטאשקלוןאשקלוןישיבת צביה אשקלון641183

ינון בן דודאשקלוןאשקלוןאולפנת צביה אשקלון644443

תומר אמנובאר טוביהבאר טוביהי"תיכון באר עמ520676

צפורה הרפנסבאר שבעבאר שבעמרכז נוער דתי630160

נעה מלכה הכהןבאר שבעבאר שבעת"אולפנת אמי640045

יונתן סמואלבאר שבעבאר שבעע חן במדבר"אולפנת בנ640359

סיון סרורבאר שבעבאר שבעת"ישיבת אמי644849

אלישע פלגבאר שבעבאר שבעת"מקיף דתי אמי770552

נסים ניצן ימיןבית אלבית אלישיבת מטה בנימין140939

בנימין זלמן סופרבית שאןבית שאןע"ישיבה תיכונית ב244624

אורי יוסף דויטשבית שאןבית שאןמקיף דתי אורט270157

מירב אורית ירקוניבית שאןבית שאןאולפנת בית שאן640466

סהר סיגאויבית שמשבית שמשת שחר"אמי140202

אביגדור בורשטיןבית שמשבית שמשקרית חינוך140848

יצחק נריה משעןבית שמשבית שמשישיבה שעלי תורה144600

שירה גרינוולדבית שמשבית שמשאולפנת שעלי תורה193185

איריס אליהובית שמשבית שמשאולפנת נוגה238121

רן-יצחק לבבית שמשבית שמשת דביר לבנים"אמי338418

מרדכי פייגבית שמשבית שמשאהבת ישראל353599

ורדית כהנאבית שמשבית שמשאולפנת אהבת ישראל460667

מנחם מנדל בומבךביתר עיליתביתר עיליתמכון לציון ברינה144196

לירן צברבני ברקבני ברקאולפנת צביה בני ברק540385

גולן כהןבני ברקבני ברקמקיף לאורו נלך541367

מיכל פרנקבני ברקבני ברקחינוך בית וינשטיין.מ541862

נאוה שטרןבני ברקבני ברקאולפנת נווה שרה הרצוג770222

טובה ברקבת יםבת יםבית וגן דרכא540369

ידידיה זיובת יםבת יםאולפנת צביה בת ים544668

נעם סאסיבת יםבת יםתיכון המר דרכא571158

יוסף שטוויגבעת שמואלגבעת שמואלישיבת בני עקיבא441634

חנית סמדר פרשטנדגבעת שמואלגבעת שמואלאולפנה לבנות444620

חנה אורית שלוגדרהגדרהקריית חינוך נתיבי נועם דרכא444026

עירן אסוליןנטורגולןתיכון תמר860353

יונת למברגראלון שבותגוש עציוןאולפנת אוריה560508

גרשון ישי מאירשעלביםגזראולפנת שעלבים460428

גרשון אליהו שחורשעלביםגזרישיבת שעלבים770305

בתיה ורד סבודימונהדימונהמקיף דתי אפלמן640243

חי כהןחגיהר חברוןמפתן בית חגי634113

אריאל בן ברוךהרצליההרצליהד לבנים"ממ520098

ברוך זאב פרייזןהרצליההרצליהאולפנת צביה הרצליה544312



שם מנהלשם ישובשם רשותשם מוסדסמל מוסד

ברכה דבירזכרון יעקבזכרון יעקבתיכון ממד זכרון יעקב374249

אליהו טבולנחליםחבל מודיעיןמרכז תורני טכנולוגי441105

החורש-מיכל כלילמרכז אזורי שוהםחבל מודיעיןב עמלנית חברת נער"חט442012

אליהו טבולנחליםחבל מודיעיןטכנולוגי תורני נחלים900076

דוד שמואל קנוטופסקיחדרהחדרהברנקו וייס תחכמוני חדרה340273

מרדכי מאיר קורקוס איש ימיניחדרהחדרהע בית שמואל"ישיבת בנ340356

דן פנחס דינרחדרהחדרהברוך. ע מ"בנ' אולפ344200

חנה אסוליןחדרהחדרהד תחכמוני"ב ממ"חט344515

חגית חיה אבירחדרהחדרהמיטב מדעים ויהדות719724

שרה קניגסברגחולוןחולוןעירוני דתי יבנה540302

יניב ערקיחולוןחולוןמקיף דתי כרם שלמה544692

ישי דוד מרצבךבאר גניםחוף אשקלוןבני יששכר660266

משה מרסל אלמלםחיפהחיפהישיבה' עירוני ב340166

יורם שמירחיפהחיפהעירוני יבנה340232

ירון בן חייםחיפהחיפהת עירוני ו"אולפת אמי340240

יפעת שחרחיפהחיפהאבן גבירול' חטב עמל344044

שרה גולדברגחיפהחיפהבית חיה מושקא344150

בועז יוספיחצור הגליליתחצור הגליליתת"קרית החינוך אמי770784

ביאטריס ברכה תורטבריהטבריהאולפנית לבנות240093

גלעד מסינגטבריהטבריההישיבה אורט טבריה244384

אברהם אליעזר רוקטירת כרמלטירת כרמלמקיף דתי אריאל370254

ענת כהןיבנהיבנהלבנות ולהבנות- אולפנת 410076

יצחק דודייבנהיבנהמפתן ארזים430678

מרדכי אהרןיבנהיבנהנריה470377

צדוק דמארימונוסון-יהודיהוד נווה אפריםד יגאל אלון"מקיף ממ444943

טוניה מרים מיטלמןירוחםירוחםמדרשת קמה641324

בוורלי גריבץירושליםירושליםעירוני דתי רוטשילד140038

רמי סטביסקי'גירושליםירושליםהימלפרב. ש פ"תורני ע140186

סופי פפר-יעלירושליםירושליםתורני נסויי בנות פלך140236

יוסף זלצמןירושליםירושליםאולפנת צביה ירושלים140491

חינה אסתר פוברסקיירושליםירושליםאולפנא ירושלים140525

אמיתי יצחק שחורירושליםירושליםשולמית.תורני לבנות ב141168

נורית צפורה מרריירושליםירושליםלאומנויות. אולפנא ת141390

יהונתן הולנדרירושליםירושליםאור תורה סטון לבנים141499

חנה עסיסירושליםירושליםאור תורה סטון לבנות141549

ראובן קפלןירושליםירושליםשובו ירושלים142372

שאול דודירושליםירושליםתורני נסויי הרטמן144220

יאיר-אביגיל בןירושליםירושליםנעורים144568

אורי פנחס בירירושליםירושליםישיבת נעם144691

בן ציון אליהו אלולירושליםירושליםד לבנים פסגה"ס ממ"עי144758

רפאל קופרשטוקירושליםירושליםע פסגת זאב"אולפנת בנ160259

מיכאל יחיאל קרשירושליםירושליםתיכון תורני עש אמתי160457

יוסף איזמןירושליםירושליםארץ הצבי160598

בלהה אורית בלוךירושליםירושליםאולפנת צביה יצירתית168419

רני חזון וייסירושליםירושליםתיכון דרור170043

שלמה רחמניירושליםירושליםת טכנולוגי דתי"אמי170456

שלום אדמון ויילירושליםירושליםש ספניאן"אורט דתי ע170514

ירון פרץירושליםירושליםמעלה370551

סימה רחל ואלסירושליםירושליםדרכי שרה440677

מירב בדיחיירושליםירושליםהרטמן בנות442855

ירושליםירושליםישיבת מקור חיים615948

פרץ אוריאל בלויאירושליםירושליםבית חנה770495

מרב גולדירושליםירושליםאולפנא נוה רוחמה770727

דניאל זכריהירושליםירושליםינוגלי'מקיף דתי ג770834

עינת אוחיוןכפר סבאכפר סבאתיכון הראל440941

חיים חי חדדכפר סבאכפר סבאד בנים המר"ב ממ"חט441667

גאי חיים דקלכרמיאלכרמיאלת תורני מדעי"אמי244103

חגית יוגבלודלודאולפנת צביה לוד441584
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לאה וישדסקילודלודאור חנה441618

פנחס בן יאירלודלודישיבת צביה לוד441824

מסעוד שוקרון אדרימגדל העמקמגדל העמקמגדל אור240341

מיכל כהןמגדל העמקמגדל העמקבנות- מגדל אור 240358

שניאור קץמגדל העמקמגדל העמקנחלת ישראל499806

הלל מירוןאבנתמגילות ים המלחיפתח191031

אשר קורסיהרעות-מכבים-מודיעיןמודיעין מכבים רעותע מודיעין"אולפנת בנ144717

שריד שורצגורןרעות-מכבים-מודיעיןמודיעין מכבים רעותישיבת בני עקיבא165852

אסתר הנדלררעות-מכבים-מודיעיןמודיעין מכבים רעותת בנות מודיעין"אמי442780

איתמר חיקיןרעות-מכבים-מודיעיןמודיעין מכבים רעותת בנים מודיעין"אמי450270

יהודה יצחק גבריאליעופרהמטה בנימיןאולפנא עופרה140905

חיים ברוך חייטמתתיהומטה בנימיןישיבת מערבא140954

פלטיאל גרנותחשמונאיםמטה בנימיןישיבת נר תמיד144766

דוד-עמישר בןפסגותמטה בנימיןצור ישראל346932

נועם קריגמןנחםמטה יהודהת נחשון"ישיבת אמי180034

יוחנן כהןכפר זוהריםמטה יהודהארץ יהודה470013

יוסף מנחם פרנקלמעלה אדומיםמעלה אדומיםאדומים.ישיבת צביה מ144428

דניאל יעקב בארימעלה אדומיםמעלה אדומיםת איתן"אמי160549

פרוור-ברנדה אן הורביץמעלה אדומיםמעלה אדומיםת בנות"שש שנתי אמי338616

חיה שרה למפרטתרשיחא-מעלותתרשיחא-מעלותאולפנת צביה מעלות244111

אייל שנקרתרשיחא-מעלותתרשיחא-מעלותישיבה תיכונית460691

צבי יהודה רוזנברגנהריהנהריהאולפנת הראל240085

יועד אהרונייד בנימיןנחל שורקישיבת צביה קטיף442319

מיכל גריןחפץ חייםנחל שורקאולפנת חפץ חיים460154

זלטה הרצלנצרת עיליתנצרת עיליתד"בית רבקה חב240838

יחיאל מלכהנתיבותנתיבותישיבה תורנית מדעית640425

שושנה אלוןנתיבותנתיבותמקיף דתי חדש לבנות644542

משה בטיטונתיבותנתיבותתיכון חדש בנים644781

רותי אוור עמרנינתניהנתניהד"מרכז נוער ממ431205

שאול שנה-יוסףנתניהנתניהבר אילן' תורני ואולפ440149

שמואל שרנתניהנתניהתיכון בית חנה440255

אורי אהרון כהןנתניהנתניהב תיכון ריגלר"חט441212

יובל אלימלךנתניהנתניהבר אילן בנים453605

חיה רובינשטיןנתניהנתניהתיכון תמר אריאל470187

אסתר שרה צבריעכועכות קנדי"מקיף דתי אמי240036

בעז שוורץשדה אליהועמק המעיינותמקיף שדה אליהו260059

מלאכי קאופמןשדה יעקבעמק יזרעאלישיבת תקות יעקב240176

לאה חפרד"כפר חבעמק לודבית רבקה440214

מנחם הלל גורביץד"כפר חבעמק לודישיבת הבוכרים441063

נאוה ענזיעפולהעפולהאולפנת צביה עפולה214007

שמואל ניסנהולץ-אליהועפולהעפולהמקיף דתי יהודה240051

שלמה פלסעפולהעפולהאולפנת צביה244228

רבקה בוגניםכרכור-פרדס חנהכרכור-פרדס חנהאזורי דתי לבנות370304

יניב כהןפתח תקווהפתח תקוהאולפנית ישורון440081

מנשה חגי גרוספתח תקווהפתח תקוהישיבת כפר גנים440297

יגאל גולן דיעיפתח תקווהפתח תקוהישיבת צביה פתח תקווה441832

צבי אהרון בירנבאוםפתח תקווהפתח תקוהתיכון במעלה אדר442301

נעמי לוסטיגפתח תקווהפתח תקוהתיכון שובו פתח תקווה442343

הדס שמירפתח תקווהפתח תקוהת"מוסדות ישיבת פ442400

יאיר אשר שטבוןפתח תקווהפתח תקוהת"ישיבה תיכונית אמי442426

תמר אביטל שטרנליכטפתח תקווהפתח תקוהחטב עמלנית שלום444141

מאיה אביביפתח תקווהפתח תקוהתקוה-ת פתח"אמי480020

טל נבוניפתח תקווהפתח תקוהאולפנית הדר גנים540542

יצחק נדביה נאהצפתצפתת"מקיף דתי אמי240234

אסתר פרידמןצפתצפתבית חנה270801

יהודה פלסצפתצפתת"אולפנא אמי353581

עינת ולךקדומיםקדומיםאולפנת להבה440909

שמואל קנרקדומיםקדומיםבני חיל שומרון460410
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ורדית טפרברגקצריןקצריןאולפנת קצרין715920

אבינועם טוביה הורוביץקרית ארבעקרית ארבעב בנים קרית ארבע"חט140889

שלמה שפיצרקרית אתאקרית אתאאולפנית שחם340125

אליהו ונחוצקרקרית אתאקרית אתאמקיף שש שנתי344473

חיים דוד מימרןקרית גתקרית גתמקיף דתי גרוס640235

גדעון דארקרית גתקרית גתגת. אולפנת צביה ק640383

נתנאל דהןקרית גתקרית גתישיבה תיכונית641399

חיה חמישקרית יםקרית יםמפתן קרית ים330266

שלמה קאפחקרית יםקרית יםש לוינסון"מקיף דתי ע340042

תמרה גרוזמןקרית מלאכיקרית מלאכימקיף דתי חבד בית חנה640631

נתן וולףקרית מלאכיקרית מלאכיישיבת תומכי תמימים640680

הדס גיטל שרעביקרית מלאכיקרית מלאכימקיף דתי670414

יהודה חןקרית מלאכיקרית מלאכיד"ס למלאכה חב"ביה670562

רבקה ברנע-חגיתקרית עקרוןקרית עקרוןש רות קורמן"פלך ע442079

אריאל פרישקרית שמונהקרית שמונהישיבת דרכא המתמיד240218

חגית אלבוגןקרית שמונהקרית שמונהאולפנית דרכא442897

יעקב מאיר מייטליסקרני שומרוןקרני שומרוןישיבת השומרון440958

רונן לוזוןראש העיןראש העיןתיכון דתי עתיד440495

רחל רדאראש העיןראש העיןאולפנאת זבולון440990

דבורה חיה שוירמןראשון לציוןראשון לציוןד"מקיף ממ440073

איל משה פניגשטייןראשון לציוןראשון לציוןאולפנא ראשון לציון442392

אריאל רוקחראשון לציוןראשון לציוןישיבת בני עקיבא444646

רחל בן יצחקרחובותרחובותמפתן אלונים430629

מרים גילרחובותרחובותת"מקיף אמי440040

דוד טברסקירחובותרחובותישיבת הדרום440362

זאב כהןרחובותרחובותאולפנת צביה רחובות441014

שמעון שושןרחובותרחובותת עמיחי"ישיבת אמי442368

רפאל מימוןרחובותרחובותד המר"ב ממ"חט444364

יזהר אפגןרמלהרמלהמרכז נוער431254

שי אפשטייןרמלהרמלהתיכון דתי איתן חדש441378

יהושע דוד קמפינסקירמת גןרמת גןה תורני מדעי"אולפנת הרא540252

אור-פתחיה ישראל זיורמת גןרמת גןישיבה תיכונית בנים544494

תומר שופררמת גןרמת גןת גוש דן"אמי571109

יונתן ברליןרעננהרעננהמדעי תורני כפר בתיה442376

עפרה פאררעננהרעננהבית חינוך אמית רננים444679

יצחק בן נעיםבית הגדישדות נגב עזתהתיכון ישיבתי נרייה641316

דרורית וייססעדשדות נגב עזתהת"ד סעד דע"ב ממ"חט660365

חיה עידןזמרתשדות נגב עזתהמקיף דתי עזתה בנות680108

מרדכי ירון קליינולדבית הגדישדות נגב עזתהעזתה-אולפנת צביה841213

מרדכי ארבלשדרותשדרותמקיף דתי670232

אבי פינגרהוטשוהםשוהםמקיף דתי אזורי444844

שמואל ויסרבבהשומרוןאולפנת צביה רבבה441980

עירית מרילוסברכהשומרוןאולפנה תורנית482166

בן ציון שטראוסמןמרכז שפיראשפירב דתי שפיר"חט680082

אסתר כהןיפו- תל אביב יפו-תל אביבאביב-ת תל"מכללת אמי540039

שי שמעון אשיפו- תל אביב יפו-תל אביב'ג' עירוני תורני ב540120

יוסף שרמן-רענןיפו- תל אביב יפו-תל אביבתיכון ראשית עירוני ח540187

בנימין זנויל פרליפו- תל אביב יפו-תל אביבישיבה תכונית בר אילן540484

מיכל פלגיפו- תל אביב יפו-תל אביבאולפנא בני עקיבא540898

יוסף חיים יצחק רוזנבלוםיפו- תל אביב יפו-תל אביבישיבת הישוב החדש544031

טובה פלגיפו- תל אביב יפו-תל אביבד לטכנולוגיה ולאומנויות"ממ544056

שרית כהןיפו- תל אביב יפו-תל אביבג בנות-ב עירוני ב"חט544577


