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רמת תגמולישובשם מוסדסמל מוסדיחידת דווח

1רעות-מכבים-מודיעיןתיכון יחד237354ירושלים

1רעות-מכבים-מודיעיןש נדב"דמוקרטי ע241067ירושלים

1מעלה אדומיםברנקו וייס אופק260497ירושלים

1ירכאמדעים ומנהיגות דרכא247387צפון

1מגאר'מקיף ב248104צפון

1שפרעםאל אוסקופיה248690צפון

1רה'אג'חג-טבאש-כעביהמקיף כעבייה247346צפון

1נחףתיכון נחף248641צפון

1נהריהאולפנת הראל240085צפון

1כרמיאלאורט פסגות244285צפון

1אסד-דייר אלאסד-תיכון דיר אל248302צפון

1חדרהע בית שמואל"ישיבת בנ340356חיפה

1קרית מוצקיןאולפנא סגולה340380חיפה

1טירת כרמלמקיף דתי אריאל370254חיפה

1אור עקיבאאולפנת אור עקיבא342170חיפה

1חיפהבית חיה מושקא344150חיפה

1אור עקיבאתיכון עתידים344440חיפה

1רמלהטרה סנטה441113מרכז

1רחובותת"מקיף אמי440040מרכז

1ראש העיןאולפנאת זבולון440990מרכז

1יבנהנריה470377מרכז

1רמת גןה תורני"אולפנת הרא540252תל אביב

1הרצליההנדסאים הרצליה570358תל אביב

1בני ברקעירוני כללי540377תל אביב

1יפו- תל אביב 'עירוני ה540153תל אביב

1הרצליהאולפנת צביה הרצליה544312תל אביב

1רמת השרוןמרום541805תל אביב

1רמת גןישיבה תיכונית בנים544494תל אביב

1הרצליהעירוני כללי הראשונים540328תל אביב

1בת יםע אדרת"ישיבת ב540674תל אביב

1דימונהש זינמן"מקיף ע644062דרום

1שדרותש גוטוירט"מקיף ע640318דרום

1שלום-שגבמקיף אלסאלם648303דרום

1דימונהאחוה614321דרום

1קרית גתש רבין"תיכון חדש ע644344דרום

1קרית גתש שלאון"מקיף ע640656דרום

1בנגב-ערערהמקיף אלנור ערערה648147דרום

1עמירמקיף עינות הירדן260067התישבותי

1גדרהן"אולפנא בהר440834התישבותי

1אלוני הבשןישיבת אלוני הבשן240622התישבותי

1סאסאמקיף אנה פרנק280115התישבותי

1יד בנימיןישיבת צביה קטיף442319התישבותי

1בית רבןאולפנת נוה דקלים640649התישבותי

1מעלה אפריםאזורי ירדן240440התישבותי

מברכים את הזוכים ומצדיעים על ההישג, הספר המשך הצלחה רבה-אנו מאחלים לבתי
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1צרעהמקיף הר טוב841262התישבותי

1נווה איתןגאון הירדן260133התישבותי

1צפריהאולפנא לבנות צפירה440479התישבותי

1כבריע"כברי חט260240התישבותי

1שעלביםאולפנת שעלבים460428התישבותי

1פתח תקווהישיבת דרכי נעם441204מוכרים חרדי

1נתניהבית מרגלית442186מוכרים חרדי

1באר שבעתיכון בית חיה ורבקה640367מוכרים חרדי

1ירושליםעירוני דתי רוטשילד140038מנחי

1ירושליםהתיכון הניסויי771089מנחי

1ירושליםמקיף קשת160242מנחי

1ירושליםרעות קהילה דתית160416מנחי

1ירושליםמקיף סליגסברג170092מנחי

1ירושליםארץ הצבי160598מנחי

1ירושליםאולפנא נוה רוחמה770727מנחי

1ירושליםעירוני פסגת זאב141309מנחי

1ירושליםישיבת חורב140145מוכרים לא חרדי

1נהריהישיבת אביר יעקב214098מוכרים לא חרדי

1כפר סבאקרית יעקב הרצוג444067מוכרים לא חרדי

2רעות-מכבים-מודיעיןס"ש יצחק רבין עי"ע144675ירושלים

2מעלה אדומיםת בנים"שש שנתי אמי160549ירושלים

2רעות-מכבים-מודיעין'עירוני א144683ירושלים

2טלמוןאולפנא נריה186908ירושלים

2קרית ארבעאולפנא לבנות140665ירושלים

2מבשרת ציוןישיבת תיכון קול מבשר140251ירושלים

2בית שמשברנקו וייס אתגרי226670ירושלים

2דייר חנאמקיף דיר חנא247163צפון

2כרמיאלאדם חברה וטבע339408צפון

2עכות קנדי"מקיף דתי אמי240036צפון

2נצרתטרה סנטה247064צפון

2ראמהמקיף ראמה248047צפון

2חיפהישיבה' עירוני ב340166חיפה

2חיפהמקיף מופת בסמת344101חיפה

2חיפהס האיטלקי"ביה347039חיפה

2קרית יםש רבין"מקיף חדש ע344416חיפה

2גבעת עדה-בנימינהאורט השומרון370395חיפה

2הוד השרוןתיכון הדרים441006מרכז

2כפר סבאאורט שפירא אזורי למנ470112מרכז

2רחובותש מקס שיין"אורט ע470054מרכז

2רמלהתיכון אזורי רמלה לוד440156מרכז

2אריאלמקיף אריאל440925מרכז

2ראשון לציוןד"מקיף ממ440073מרכז

2רעננהווסט-מטרו'מור'תיכון444562מרכז

2לוד'ורג'סנט ג448332מרכז

2רחובותאולפנת צביה רחובות441014מרכז

2יפו- תל אביב תיכון טכנולוגי נעמת570705תל אביב

2יפו- תל אביב מקיף עמל ליידי דיויס570036תל אביב

2נתניהבר אילן' תורני ואולפ440149תל אביב

2אור יהודהאור חנה541656תל אביב

2בני ברקעירוני דתי לפקידות770222תל אביב
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2בת יםאורט רמת יוסף571174תל אביב

2אשדוד'מקיף ז644377דרום

2אשקלוןרונסון. ש ה"אורט ע640060דרום

2קרית גתש אריה מאיר"מקיף ע644732דרום

2קרית גתש זאב בוים"ע. ח. ק640029דרום

2אילתש מנחם בגין"מקיף ע644492דרום

2ירוחםמדרשת קמה641324דרום

2מדרשת בן גוריוןתיכון לחינוך סביבתי770941דרום

2קרית מלאכיגימנסיה דרכא670422דרום

2כפר פינסע כפר פינס"אולפנת בנ340109התישבותי

2בית ספר מרחביםמקיף אזורי מרחבים770990התישבותי

2קרית טבעוןרמת הדסה344085התישבותי

2רעננהמדעי תורני כפר בתיה442376התישבותי

2גבעת ברנרמקיף אזורי ברנר770065התישבותי

2בית ברלמקיף אזורי עמי אסף460030התישבותי

2חספיןישיבה תיכונית חיספין240457התישבותי

2כרכור-פרדס חנהחנה-חקלאי פרדס380030התישבותי

2אשל הנשיאאשל הנשיא680025התישבותי

2קדומיםאולפנת להבה440909התישבותי

2כפר עציוןישיבת מקור חיים141028התישבותי

2)מאוחד(עין חרוד הרב תחומי עמק חרוד260091התישבותי

2עין שמרמקיף גוונים360123התישבותי

2ראשון לציוןחקלאי נחלת יהודה480087התישבותי

2ירושליםאולפנת תהילה338095מוכרים חרדי

2ירושליםסמינר בית יעקב189076מוכרים חרדי

2ראשון לציוןבית יעקב מאורות442137מוכרים חרדי

2נתניהתיכון בית יעקב440131מוכרים חרדי

2אשקלוןתיכון בנות אור חיה641258מוכרים חרדי

2ירושליםש זיו"מקיף ע140723מנחי

2ירושליםתורני נסויי הרטמן144220מנחי

2ירושליםהגמנסיה העברית140079מנחי

2ירושליםת"אמי' מרכז נוער טכ170407מנחי

2ירושליםעירוני מסורתי140962מנחי

2ירושליםאולפנא תורנית חורב140012מוכרים לא חרדי

2ירושליםסאדברי ירושלים347757מוכרים לא חרדי

3רעות-מכבים-מודיעיןתיכון מכבים רעות144329ירושלים

3רעות-מכבים-מודיעיןישיבת בני עקיבא165852ירושלים

3מבשרת ציוןתיכון הראל144501ירושלים

3מעלה לבונהאולפנת לבונה142166ירושלים

3רעות-מכבים-מודיעיןל מרדכי גור"ש רא"ע144741ירושלים

3עופרהאולפנא עופרה140970ירושלים

3מעלה אדומיםוילנאי- דקל 140863ירושלים

3קרית שמונהדרכא דנציגר240010צפון

3כפר כנאמכללת גרנאטה לחינוך247312צפון

3)בוקייעה(פקיעין מקיף שש שנתי פקיעין248419צפון

3נצרתנזירות סנט גוזף247056צפון

3צפתרב תחומי מנחם בגין270025צפון

3צפתת"אולפנא אמי353581צפון

3כרום-ד אל'מגעל יסודי טכנולוגי248831צפון

3כרום-ד אל'מגמקיף שאעור248583צפון
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3בענהמקיף בענה249110צפון

3שעבש עפו פאעור"מקיף ע248534צפון

3נין'סחמאל טרביה'תיכון עש ג800052צפון

3אכסאלתיכון אכסאל248112צפון

3מעיליאנוטרדאם248823צפון

3ה"בסמעל יסודי אלחיה347096חיפה

3חיפהמקיף ליאו בק340018חיפה

3חיפהכל ישראל חברים340190חיפה

3זכרון יעקבתיכון דמוקרטי קשת338426חיפה

3עספיאאורט רונסון עוספיה344234חיפה

3חדרהתיכון חדרה340281חיפה

3קרית מוצקיןמקיף אורט340034חיפה

3לודעתיד למדעים לוד441196מרכז

3ראשון לציוןש יגאל אלון"מקיף ו ע440982מרכז

3ראשון לציון'מקיף ט441311מרכז

3יבנהגינזבורג-מקיף אורן470963מרכז

3מונוסון-יהודד יגאל אלון"מקיף ממ444943מרכז

3רעננהבית חינוך אמית רננים444679מרכז

3רבבהאולפנת צביה רבבה441980מרכז

3גבעתייםתיכון שמעון בן צבי540591תל אביב

3בת יםתיכון המר דרכא571158תל אביב

3בני ברקאורט דתי לבנות570176תל אביב

3יפו- תל אביב ש רבין"תיכון חדש ע540070תל אביב

3נתניהב תיכון ריגלר"חט441212תל אביב

3פתח תקווהמקצועי בית בלומה470088תל אביב

3אשדודש הרב שאולי"אולפנא ע640581דרום

3ירוחםתיכונית בלבב שלם' יש641233דרום

3חורהעל יסודי טכנולוגי648154דרום

3נתיבותמקיף דתי חדש לבנות644542דרום

3אשדודכללי' מקיף ה640672דרום

3ערדתיכון מקיף אורט ערד640227דרום

3קרית גתמקיף דתי גרוס640235דרום

3מצפה רמוןש יצחק רבין"השלום ע640490דרום

3באר שבעת"ישיבת אמי644849דרום

3קרית מלאכימקיף דתי670414דרום

3ערדאולפנא בני עקיבא640508דרום

3באר שבעדוד טוביהו. מקיף ע644708דרום

3יד מרדכימקיף שקמה660084התישבותי

3עכוג יורדי הסירה"כ270033התישבותי

3דפנהמקיף הר וגיא260307התישבותי

3יגורמקיף כרמל זבולון360222התישבותי

3הודיותהודיות270223התישבותי

3גשר הזיומקיף סולם צור260331התישבותי

3עין השופטתיכון אזורי מגידו260109התישבותי

3עיינותחקלאי עיינות480061התישבותי

3עין החורששחר-מקיף מעין460063התישבותי

3כפר מנחםמקיף צפית660076התישבותי

3מזרעתבור-מקיף עמקים260182התישבותי

3באר יעקבתיכון דתי באר יעקב440206מוכרים חרדי

3ירושליםתכון ליד האוניברסיטה140061מנחי
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3ירושליםש בויאר"תיכון ע140103מוכרים לא חרדי

4ראש צוריםאולפנת אורות עציון160580ירושלים

4עטרתכינור דוד142281ירושלים

4רעות-מכבים-מודיעיןע מודיעין"אולפת בנ144717ירושלים

4בית שמששעלי תורה193185ירושלים

4בענהמכללת אלביאן248260צפון

4מכר-דיידה'גמקיף גדידה248625צפון

4עפולהחינוך אורט עפולה. ק270041צפון

4עכוקרית חינוך770859צפון

4קרית יםש לוינסון"מקיף דתי ע340042חיפה

4גרביה-באקה אלס אלקאסמי"עי348342חיפה

4חיפהאורתודוקסי ערבי347013חיפה

4קרית אתאאולפנית שחם340125חיפה

4כרכור-פרדס חנהאזורי דתי לבנות370304חיפה

4חיפה'עירוני ג340158חיפה

4פחם-אום אלעתיד אלאהליה347070חיפה

4חיפהמקיף שיזף אלמותנבי378075חיפה

4ראשון לציוןאבני החושן' מקיף י441758מרכז

4נס ציונהציונה-גוריון נס-בן440248מרכז

4רעננהש אוסטרובסקי"תיכון ע440024מרכז

4גדרהנתיבי נועם דרכא444026מרכז

4כפר סבאש יצחק רבין"תיכון ע441238מרכז

4ראשון לציוןעמית' מקיף ג771071מרכז

4ראשון לציון'מקיף עירוני ח441287מרכז

4רעננהישיבת בני עקיבא440370מרכז

4רעננהמיתרים רעננה442251מרכז

4לודש מקסים לוי"דרכא ע444612מרכז

4ראשון לציוןגמנסיה ראלית עש קררי440065מרכז

4יבנהגינזבורג-מקיף אלון444653מרכז

4חולוןתיכון טומשין חולון541532תל אביב

4רמת גןתיכון מקיף רמת גן540534תל אביב

4נתניהעירוני מקיף שי עגנון444950תל אביב

4פתח תקווהתיכון טכנולוגי נעמת470534תל אביב

4יפו- תל אביב 'עירוני ד540146תל אביב

4חולוןמקיף אפרים קציר544353תל אביב

4חולוןמקיף אורט למדע וטכנו570168תל אביב

4חולוןמקיף שש שנתי הרצוג540864תל אביב

4פתח תקווהש גולדה מאיר"תיכון ע441139תל אביב

4גבעתייםש קלעי"תיכון ע540344תל אביב

4רמת השרוןש יגאל אלון"מקיף ע541045תל אביב

4יפו- תל אביב אביב-ת תל"מכללת אמי540039תל אביב

4בת יםתיכון חדש דרכא571224תל אביב

4חולוןמקיף שש שנתי קוגל540310תל אביב

4נתניהעירוני משה שרת490037תל אביב

4בני ברקחינוך בית וינשטיין.מ541862תל אביב

4בנגב-ערערהמקיף טומשין ערערה648071דרום

4אשקלון'מקיף עירוני א644294דרום

4אשדוד'מקיף ו644310דרום

4סר-קצר אתיכון אורט אלהואשלה648279דרום

4עומרמקיף עומר644591דרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

המינהל הפדגוגי

חינוך על יסודי' אגף א

ה"הספר הזוכים בתגמול הדיפרנציאלי תשע-רשימת בתי

4רהטתיכון סלמאן אלהוזייל648030דרום

4כפר סילברמקיף כפר סילבר680033התישבותי

4סוסיהע"ישיבת בני-סוסיא142265התישבותי

4קצריןמקיף נופי גולן240499התישבותי

4כפר בלוםמקיף עמק החולה260232התישבותי

4שעלביםישיבת שעלבים770305התישבותי

4תל יצחקנוה הדסה444034התישבותי

4מגןנופי הבשור660324התישבותי

4בית שמשתיכון בית יעקב142034מוכרים חרדי

4ירושליםאולפנת צביה יצירתית168419מנחי

4ירושליםרנה קסין דרכא140087מנחי

4ירושליםקדמה ירושלים144592מנחי

4ירושליםמכללת אורט770875מנחי

4ירושליםאולפנת צביה ירושלים140491מנחי

4ירושליםמקיף גילה140731מנחי

4ירושליםישיבת נעם144691מנחי

4ירושליםקרית נוער ירושלים140129מנחי


