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 מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה -מלגות לבציון 
 הגדרת הפריפריה

 
 :להלן( 2או  1) הקריטריונים הבאיםשני ד באחד מומיע למלגה /תמועמד
-שימו לב. )עפ"י סדר הא"ב של היישוביםבאות למד באחת מהחטיבות העליונות ה .1

 : (בי והבדואיישנה הפרדה בין המגזר היהודי, למגזר הדרוזי, ולמגזר הער

 
 ("עהמדען הראשי לשנה"ל תש-)מתוך טבלאות מדד הטיפוח של משרד החינוך

 
 במגזר היהודי:

 

 שם המוסד שם הישוב סמל המוסד

 אזורי עתיד אופקים אופקים 641001

 1מדעים ואמנויות עמל  אופקים 770057

 מוסדות בני  עקיבא אופקים 640102

 משגב האמהות אופקים 641191

 אור אבנר ישיבה מדעית אור יהודה 541979

 אור חנה אור יהודה 541656

 מקיף ע"ש פרקאוף אור יהודה 570259

 תיכון בית יעקב אור יהודה 542027

 אולפנת אור עקיבא אור עקיבא 342170

 תיכון טכנולוגי האופק אור עקיבא 370262

 תיכון עתידים אור עקיבא 344440

 יצחק רבין אילת 644690

 מקיף  ע"ש מנחם בגין אילת 644492

 מקיף בנ"ע ימין הרצוג אילת 670208

 מקיף עירוני גולדווטר אילת 640052

 תיכון ת"א  אילת אילת 640763

 ישיבת אלוני הבשן אלוני הבשן 240622

 מקיף אלוני יצחק אלוני יצחק 360149

 אמרי מרדכי אלעד 442152

 יץ'נויזישיבת צמח צדיק  אלעד 442095

 מקדש מנחם אלעד 442202

 תיכון קהילתי אהל תמר אלעד 442111

 אולפנא לבנות אשדוד 640581

 אורט ימי אשדוד 670331
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 בית יעקב אבות אשדוד 770412

 בית מלכה אשדוד 640953

 היכל התורה אשדוד 640847

 ישיבת בית מרדכי אשדוד 644369

 ישיבת האחים חנצינסקי אשדוד 641167

 מפתן חרמון אשדוד 630905

 מקיף  ד' אשדוד 640482

 מקיף א כללי אשדוד 640128

 מקיף דתי ע"ש רוגוזין אשדוד 640136

 מקיף ה' כללי אשדוד 640672

 מקיף י' אשדוד 644823

 מקצועי בית יעקב אשדוד 670323

 מרכז נוער ע"ש משה קו אשדוד 630764

 נאות שמחה אשדוד 640821

 עטרת מאיר דאשדו 641217

 חינוך אשדוד תקריי אשדוד 644260

 ת"ת מורשה אשדוד 640748

 אורט אפרידר רונסון אשקלון 670067

 אורט ע"ש ה. רונסון אשקלון 640060

 בית אחיעזר אשקלון 644401

 ישיבת אור מנחם אשקלון 641241

 מכללת העיר אשקלון אשקלון 641340

 ב'מקיף דתי עירוני  אשקלון 640078

 מקיף עירוני א' אשקלון 644294

 מקיף עירוני ד' אשקלון 644559

 מרכז נוער אשקלון 630095

 תיכון בנות אור חיה אשקלון 641258

 תיכון ת"א של' אשקלון אשקלון 640946

 מקיף ע"ש ז'בוטינסקי באר יעקב 480178

 תיכון דתי באר יעקב באר יעקב 440206

 י"תאולפנת אמ באר שבע 640045

 אור מרגלית באר שבע 641084

 בית אריאל ע"ש ברנקו באר שבע 641118

 רהאוויטכני חיל  באר שבע 670810

 יצחק רגר באר שבע 644534

 ישיבת בני עקיבא באר שבע 640177

 ישיבת מרכז תורה אור באר שבע 641019

 מכ' טכנולוגית להנדסה באר שבע 670836

 מי"תמקיף דתי  א באר שבע 770552
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 מקיף ע"ש יצחק רבין באר שבע 644526

 מקיף ע. דוד טוביהו באר שבע 644708

 מרכז נוער דתי באר שבע 630160

 סמינר בית יעקב החדש באר שבע 640771

 עירוני א' מקיף באר שבע 640037

 עירוני ג' מקיף באר שבע 640193

 עירוני ו' מקיף באר שבע 770826

 ח' מקיף עירוני באר שבע 644328

 001 פרויקט באר שבע 641142

 תיכון בית חיה ורבקה באר שבע 640367

 תיכון טומשין ב"ש באר שבע 641035

 תיכון תלם באר שבע 670299

 בי"ס שובו חופים בוסתן הגליל 240754

 מנו"ף בוסתן הגליל 771287

 נירים בוסתן הגליל 240820

 מקיף בקעת כנרות בית זרע 260398

 מקיף אזורי מרחבים בית ספר מרחבים 770990

 מכללה טכ' ע"ש סיטרין בית צבי 370080

 תיכון גבעת ושינגטון בית רבן 440560

 מקיף דתי אורט בית שאן 270157

 מקיף כללי אורט בית שאן 240127

 מרכז חינוך אורט בית שאן 270470

 אמית פירסט בנים בית שמש 338418

 ינהאמרי ב בית שמש 142216

 בית יעקב כה תאמר בית שמש 166769

 ברנקו וייס אתגרי בית שמש 226670

 ישיבת מאורות בית שמש 238527

 מורשת דליה חיי שרה בית שמש 184002

 מקיף דתי אמי"ת פירסט בית שמש 140202

 סמינר בית יעקב בית שמש 226803

 חינוך תקריי בית שמש 140848

 יעקבתיכון בית  בית שמש 142034

 בית יעקב ביתר ביתר עילית 284091

 בנות ובית יעקב ביתר עילית 338129

 ישיבת שערי תורה ביתר עילית 239970

 מדרש יחיאל ביתר עילית 190090

 מוסדות דרך פיקודייך ביתר עילית 160655

 מכון לציון ברינה ביתר עילית 144196

 נעם מנחם ביתר עילית 189894
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 נתיבות חכמה יתביתר עיל 184085

 תפארת יוחנן ביתר עילית 288126

 חקלאי בן שמן בן שמן )כפר נוער( 480145

 אורט דתי לבנות בני ברק 570176

 מ.חינוך בית וינשטיין בני ברק 541862

 עירוני דתי לפקידות בני ברק 770222

 תיכון בית מלכה בני ברק 541060

 אורט הבונים בת ים 571224

 בי"ס אשכולות יםבת  542076

 בני ציון בת ים 542019

 נתיבות רבקה בת ים 544478

 עירוני דתי בית וגן בת ים 540369

 ת.דתי למדעים ע"ש המר בת ים 571158

 דרכי שלום גבעת יערים 160077

 נתיבי נועם דתי גדרה 444026

 מקיף גליל מערבי גורנות הגליל 260489

 יעקבמקצועי אחוזת  גן יבנה 470237

 מכללה אזורית ע.הירדן דגניה א' 270538

 אולפנת דולב דולב 160374

 אחוה דימונה 614321

 מקיף דתי אפלמן דימונה 640243

 מקיף ע"ש זינמן דימונה 644062

 מקיף ע"ש ליהמן דימונה 640086

 נחלת אפרים דימונה 640854

 הודיות הודיות 270223

 מפתן הרצליה הרצליה 530683

 מרכז נער ע"ש טננבאום הרצליה 571125

 ישיבה לצעירים יעקב ןזיכרו 340547

 מרכז חינוך לבנות יעקב ןזיכרו 340554

 מקיף דתי עזתה בנות זמרת 680108

 מפתן בית חגי חגי 634113

 אולפ' בנ"ע מ. ברוך חדרה 344200

 ישיבת בנ"ע בית שמואל חדרה 340356

 עמל מ.חינוך טכנולוגי חדרה 344275

 נתיב אור חדרה 370825

 מוניתחכעירוני דתי  חדרה 340273

 001 פרויקט חדרה 340653

 תיכון אתגר חדרה 344390

 תיכון טכנולוגי נעמת חדרה 370486
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 אוהל יהושע חיפה 340679

 אולפת אמי"ת עירוני ו חיפה 340240

 אורט חנה סנש חיפה 370403

 בית יעקב תהילה חיפה 344580

 יחל ישראל חיפה 340570

 ישיבת משכן יעקב חיפה 344226

 אויר-מכללה טכנו' חיל חיפה 770396

 מקיף מופת בסמת חיפה 344101

 עירוני א' חיפה 340174

 001 פרויקטתיכון  חיפה 340604

 001 פרויקטתיכון  חיפה 340612

 תיכון ת"א שלוחת חיפה חיפה 340646

 ט ע"ש אברטמקיף אור חצור הגלילית 770776

 החינוך אמי"ת תקריי חצור הגלילית 770784

 תו"ם חרב לאת חרב לאת 470211

 בנות תפארת טבריה 244608

 ברנקו וייס טבריה 240796

 הישיבה אורט טבריה טבריה 244384

 יד חרוצים טבריה 270249

 ישיבת טבריה טבריה 244509

 ישיבת תורת מאיר טבריה 244418

 מפתן  טבריה טבריה 230540

 מרכז נוער  טבריה טבריה 230821

 עטרת מרדכי טבריה 240614

 עמל נופרים בגליל טבריה 240267

 שש שנתי אורט טבריה טבריה 244210

 מקיף דתי אריאל טירת כרמל 370254

 מקיף ע"ש שיפמן טירת כרמל 370122

 מפתן ארזים יבנה 430678

 שש שנתי דתי יבנה יבנה 470377

 מעלה שחרות יטבתה 770602

 ךייחודדורשי  יצהר 441915

 מקיף ע"ש ספיר ירוחם 770768

 אולפנא ירושלים ירושלים 140525

 אור אברהם טשכנוב ירושלים 221945

 ארץ הצבי ירושלים 160598

 ארשת בית יעקב ירושלים 177295

 בי"ס סמינר בנות ציון ירושלים 176487

 חות בינהביה"ס אור ירושלים 189092
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 בית חוה ירושלים 141929

 בית חנה ירושלים 770495

 בית יעקב מרגלית ירושלים 160648

 בית יעקב נתיב ירושלים 267971

 בית מדרש הרב פטאל ירושלים 141671

 בית מלכה ירושלים 140822

 בית עולות ירושלים 170282

 חוות הנוער הציוני ירושלים 140095

 נוך ברמה לבנותחי ירושלים 174391

 יסודות התלמוד ירושלים 199604

 ישיבה לצעירים ירושלים 141200

 ישיבת אוהל מועד ירושלים 140582

 ישיבת אוהל שמעון ירושלים 140798

 ישיבת אונגוואר ירושלים 144345

 ישיבת באור שמואל ירושלים 141523

 ישיבת בית אשר ירושלים 141812

 בניין אבישיבת  ירושלים 288159

 אליעזר ןזיכרוישיבת  ירושלים 142331

 ישיבת ישמח משה ירושלים 144410

 ישיבת משכן ציון ירושלים 141572

 ישיבת עוז מאיר ירושלים 288142

 ישיבת עטרת ישראל ירושלים 140541

 ישיבת פאר התלמוד ירושלים 168393

 ישיבת שערי תורה ירושלים 141788

 בת תורת אמתישי ירושלים 140434

 ישמח משה ירושלים 182931

 עמליה מדרשית ירושלים 140277

 מכון הברכה ירושלים 140608

 פולנסקי-מכללה למינהל ירושלים 141051

 מסילת התורה שביל דרך ירושלים 288092

 מקיף  דנמרק ירושלים 140269

 מקצועי בית יעקב ירושלים 170035

 מרכז נוער דתי ירושלים 170456

 מרכז נוער טכ' אמי"ת ירושלים 170407

 נוות ישראל ירושלים 141119

 סמינר ב"י אפיקי דעה ירושלים 199109

 סמינר בית יעקב ירושלים 189084

 עטרת חן ירושלים 176057

 עמל ליידי דייויס ירושלים 170175
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 עמק דבר ירושלים 166488

 קדמה ירושלים ירושלים 144592

 נוער ירושלים תקריי ירושלים 140129

 שארית יעקב ירושלים 142067

 שערי בינה ירושלים 164681

 שערי תורה ירושלים 160358

 תיכון תורני עש אמתי ירושלים 160457

 חקלאי כנות כנות 680066

 תיכון יעדים לחינוך כפר ביאליק 370023

 בית יעקב אור רחל כפר גדעון 241026

 חוף הכרמל - ליאו בק כפר גלים 380055

 כפר הנוער הדתי כפר הנוער הדתי 380048

 ישיבת הבוכרים כפר חב"ד 441063

 מפתן שבות עם כפר יונה 430371

 יב"ע בית יהודה כפר מימון 640151

 מקיף כפר סילבר כפר סילבר 680033

 אדם חברה וטבע כרמיאל 339408

 אמי"ת תורני מדעי כרמיאל 244103

 יבת קרן אורהיש כרמיאל 244236

 מקיף אורט כרמים כרמיאל 244368

 חוה הנוו כרמיאל 240598

 אולפנת אליעד לוד 441584

 אורט לוד ע"ש זייל לוד 470120

 ישיבה תיכונית אלישיב לוד 441824

 מקיף ע"ש מקסים לוי לוד 444612

 תיכון טכנולוגי נעמת לוד 470641

 1תיכון טכנולוגי עמל  לוד 431171

 תיכון מקיף דתי לוד לוד 440057

 מקיף שפיה מאיר שפיה 380022

 ישיבת תומכי תמימים מגדל העמק 244517

 הגליל מדרשית מגדל העמק 244426

 מוסדות מגדל אור מגדל העמק 771030

 מפתן מגדל העמק מגדל העמק 230276

 מקיף רוגוזין מגדל העמק 240192

 תיכון נר הצפון מגדל העמק 240648

 סמינר בית חינוך מודיעין עילית 284026

 למרום הגליברנקו וייס  מירון 244566

 ישיבת בר יוחאי מירון 270280

 ביה"ס הימי מבואות ים מכמורת 470443
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 אזורי ירדן מעלה אפרים 240440

 ישיבת מעלות הראי"ה תרשיחא-מעלות 240523

 מקיף אורט מעלות תרשיחא-מעלות 240465

 השלום ע"ש יצחק רבין רמון מצפה 640490

 ישראל  דתי המקוו מקווה ישראל 580027

 אולפנת  הראל נהריה 240085

 מקיף עמל נהריה 270298

 תיכון טכנולוגי נעמת נהריה 270454

 גאון הירדן נווה איתן 260133

 בי"ס שדה בר נוקדים 174441

 טכנולוגי תורני נחלים נחלים 900076

 שובו ניצן 640326

 ימין אורד ניר עציון 370155

 הדסה נעורים נעורים 470146

 אורט שרת נצרת עילית נצרת עילית 240077

 בית רבקה חב"ד נצרת עילית 240838

 יגאל אלון נצרת עילית 242073

 נתיבות 644807
המקיף הממלכתי השש 

 תישנ

 מקיף דתי חדש לבנות נתיבות 644542

 בתיהתורני נתיבות  נתיבות 640862

 תיכון חדש בנים נתיבות 644781

 תפארת בחורים נתיבות 641159

 חט"ב ותיכון שפירא נתניה 470187

 חט"ב תיכון ריגלר נתניה 441212

 ישיבת דברי חיים נתניה 440768

 מרכז נוער ממ"ד נתניה 431205

 מרכז נוער ממלכתי נתניה 431189

 תיכון אביב נתניה 441659

 יף שיטיםמק ספיר 660498

 חקלאי עיינות עיינות 480061

 מקיף עין גדי עין גדי 771105

 כ"ג יורדי הסירה עכו 270033

 מפתן עכו עכו 234013

 מקיף דתי אמי"ת קנדי עכו 240036

 חינוך תקריי עכו 770859

 תיכון חרדי לבנות ב"י עכו 240580

 תיכון בית יעקב עמנואל 440933

 לה טכנולוגיתאורט מכל עפולה 270041

 יד אורה עפולה 244327
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 כפר נוער ניר העמק עפולה 280032

 מקיף בן גוריון עפולה 240044

 מקיף דתי יהודה עפולה 240051

 מקיף אורט  צימטבאום ערד 640227

 אזורי דתי לבנות כרכור-פרדס חנה 370304

 התקוו-אמי"ת פתח פתח תקווה 480020

 גן ונוף פתח תקווה 480038

 מעיין פתח תקווה 441923

 מפתן ברק פתח תקווה 430272

 מקצועי בית בלומה פתח תקווה 470088

 תיכון מעינות פתח תקווה 441436

 אלקבץ צפת 213033

 בית חנה צפת 270801

 בית לוי יצחק חב"ד צפת 240739

 ישראל אריה לייב צפת 238535

 מגן אבות צפת 240770

 מפתן צפת צפת 230284

 עמל-מקיף  עירוני צפת 270025

 מקיף דתי אמי"ת צפת 240234

 סמינר בית יעקב צפת צפת 240721

 תומר דבורה צפת 244400

 כפר הנוער קדמה קדמה 670828

 מקיף נופי גולן קצרין 240499

 אולפנית  שחם אתא תקריי 340125

 טכנולוגי דשנים אתא תקריי 370833

 רוגוזין מקיף ע"ש אתא תקריי 340117

 ביאליק תקרייאנקורי  ביאליק תקריי 340778

 ישיבת בית דוד גת תקריי 640623

 מקיף דתי גרוס גת תקריי 640235

 מקיף ע"ש אריה מאיר גת תקריי 644732

 מקיף ע"ש שלאון גת תקריי 640656

 מקיף רוגוזין גת תקריי 640029

 תיכון חדש ע"ש רבין גת תקריי 644344

 רמת הדסה טבעון תייקר 344085

 ים תקריימפתן  ים תקריי 330266

 מקיף דתי ע"ש לוינסון ים תקריי 340042

 מקיף חדש ע"ש רבין ים תקריי 344416

 תיכון מקיף ע"ש רודמן ים תקריי 340349

 מאורות התורה יערים תקריי 141473
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 יערים תקריי (מוסד) יערים תקריי 120238

 001קריות פ. המנסיגי מוצקין תקריי 344572

 מקיף אורט מוצקין תקריי 340034

 ביה"ס למלאכה חב"ד מלאכי תקריי 670562

 מקיף דתי מלאכי תקריי 670414

 1 עמל כללימקיף  מלאכי תקריי 670422

 ק. מלאכי-חינוך תקריי מלאכי תקריי 644757

 ביה"ס ברנקו וייס שמונה תקריי 240804

 נציגרמקיף ד שמונה תקריי 240010

 עירוני דתי המתמיד שמונה תקריי 240218

 מפתן מעינות ראש העין 430314

 אורט למינהל טכני ראשון לציון 900126

 חקלאי נחלת יהודה ראשון לציון 480087

 תיכון טכנולוגי נעמת ראשון לציון 470542

 טכנולוגי עירוני ויצו רחובות 470021

 מפתן אלונים רחובות 430629

 מקיף אמי"ת רחובות 440040

 תיכון טכנולוגי נעמת רחובות 470849

 בנות -אור חדש  רכסים 340711

 יקירי רכסים רכסים 340810

 ברנקו וייס גולן רמות 240655

 אור חנה רמלה 441618

 ברנקו וייס אתגרי רמלה 441949

 עתידים הגימנסי רמלה 440545

 מרכז נוער רמלה 431254

 ל ע"ש יגאל אלוןעמ רמלה 470047

 תיכון רשב"י רמלה 442228

 כפר הנוער בני הגולן רמת מגשימים 240630

 עמיאל הנוו שדה יעקב 280016

 מקיף דתי שדרות 670232

 מקיף ע"ש גוטוירט שדרות 640318

 אביב-מכללת אמי"ת תל יפו -תל אביב  540039

 מפתן אלון יפו -תל אביב  530287

 מרכז נוער ע"ש מצקין פוי -תל אביב  533208

 עירוני ו' מקיף יפו -תל אביב  540161

 הדסה הנוו תל יצחק 444034

 ישיבת תושיה לצעירים תפרח 644674
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 :והבדואי במגזר הערבי

 שם מוסד ישוב סמל מוסד

 מכללת טומשין אבו גוש אבו גוש 148080

 תיכון אורט אבוקרינט אבו קרינאת )יישוב( 648220

 מפתן אם אלפחם פחם-אום אל 328062

 מקיף אם אל פחם פחם-אום אל 348037

 עתיד אום אל פחם פחם-אום אל 247320
 תיכון ח'דיג'ה פחם-אום אל 348250

 תיכון אכסאל אכסאל 248112

 תיכון מר אליאס אעבלין 247106

 בי"ס למדע וטכנולוגיה ג'ת-באקה 248195

 ביה"ס גת המשולש ג'ת-באקה 348185

 חינוך תקריימקיף  ג'ת-באקה 348011

 מח"ט רעות מחנה נתן באר שבע 648170

 מקיף בועינה נג'ידאת נוג'ידאת-בועיינה 249235

 מכסור-מקיף ביר אל מכסור-ביר אל 247122

 חט"ע ביר הדאג' ביר הדאג' 648287

 על יסודי אלחיה בסמ"ה 347096

 בסמת טבעון בסמת טבעון 248674

 טכנולוגי נעמ"ת מכר-דיידהג' 278267

 מקיף גדידה מכר-ג'דיידה 248625

 מדעים ותיכון גלגוליה ג'לג'וליה 448050

 מקיף ג'סר אל זרקא זרקא-ג'סר א 348201

 תיכון פה הזהב ג'ש (גוש חלב) 247098

 תיכון דבוריה דבוריה 800128

 מקיף דיר חנא יר חנאד 247163

 תיכון חקלאי ימה זמר 800003

 עמל זרזיר זרזיר 248666

 מקיף אלנור חורה 644203

 מקיף ע"ש יצחק רבין חורה 648121

 על יסודי טכנולוגי חורה 648154

 מקיף שיזף אלמותנבי חיפה 378075

 תיכון כרמל חיפה 348193

 תיכון טובא זנגריה-טובא 249250

 תיכון טורעאן טורעאן 248138

 הגיוטכנולומכללה למדע  טייבה 478016

 על יסודי טכנולוגי טירה 448266

 טירה 1תיכון עמל  טירה 448027

 ב"ס טכנולוגי נעמת טמרה 278275

 מפתן תמרה טמרה 238048

 תיכון אלכוארזמי טמרה 248740

 תיכון השאם אבו רומי טמרה 248088

 תיכון יפיע יפיע 248328

 אל מוקבר תיכון לבנות ירושלים 178061

 אלמוסתקבל אלאהלייה םירושלי 267930

 אלפורסאן אלחיה ירושלים 185140

 ברידג' אינטרנשיונל ירושלים 338434

 גיל אלמוסתקבל ירושלים 342394

 טרה סנטה גבשה בנים ירושלים 148189
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 מאמוניה ירושלים 148148

 מדרסת דאר אלמערפה ירושלים 284083

 מכין לבנים אבו תור ירושלים 148247

 מקיף בית חנינה שליםירו 148197

 ע"ס אלחיה בית חנינה ירושלים 185165

 עבדאללה בן חוסין ירושלים 178053

 עי"ס אלאימאן בנות ירושלים 238485

 עי"ס אלאימאן בנים ירושלים 238519

 עי"ס אלחיה ירושלים 186783

 עי"ס אלחיה סילואן ירושלים 338301

 עי"ס אלחיה צור באהר ירושלים 185157

 עי"ס סואחרה אלעבידיה ירושלים 188854

 על יסודי רב נתיבי ירושלים 178079

 עמל מזרח ירושלים ירושלים 199919

 ראשדיה ירושלים 148163

 תיכון בית צפאפא ירושלים 148056

 תיכון סנט טרקמנצ'ץ ירושלים 247411

 תיכון צור באהר ירושלים 198192

 תיכון שועפט ירושלים 148155

 תיכון כאבול כאבול 249094

 פרוק-מקיף אל כסיפה 648139

 עתיד כסייפה כסיפה 800037

 מקיף כעבייה חג'אג'רה-טבאש-כעביה 247346

 מקיף ע"ש יני כפר יאסיף 248013

 מכללת גרנאטה לחינוך כפר כנא 247312

 תיכון כפר כנא כפר כנא 800094

 תיכון כפר מנדא כפר מנדא 249037

 מח"ט תיכון טכנולוגי אסםכפר ק 448290

 מקיף כפר קאסם כפר קאסם 800086

 עיס טכנולוגי כפר קרע כפר קרע 347088

 נעמת יטכנולוגתיכון  כפר קרע 378042

 תיכון עש אחמד ע.יחיא כפר קרע 378018

 סנט ג'ורג' לוד 448332

 לקיהתיכון עמל  לקיה 648097

 תיכון מעלה עירון מעלה עירון 348318

 מקיף תרשיחא תרשיחא-מעלות 248062

 מקיף משהד משהד 247288

 על יסודי משהד משהד 277020

 מקיף אורט אחווה נאעורה 247866

 טכנולוגי נעמ"ת נחף נחף 278176

 תיכון נחף נחף 248641

 אורט ישראל נצרת נצרת 278010

 בישוף ריאח אבו אלעסל נצרת 248724

 דון בוסקו נצרת 277012

 טרה סנטה נצרת 247064

 מסאר נצרת 338715

 מפתן נצרת נצרת 238014

 מרכז חינוך טכנ' נעמת נצרת 278184

 נזירות הסיליזיאן נצרת 214262

 תפרנציסקאניונזירות  נצרת 247031
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 תיכון אורית נצרת 248781

 תיכון הגליל נצרת 248021

 אלחכמה תיכון סחנין סח'נין 800052

 ן אלביאן סח'ניןתיכו סח'נין 278283

 אורית ליד מכללה ןתיכו סח'נין 248799

 מקיף שש שנתי סלאמה סלמה 244343

 הגליל הנוצרית הגימנסי עיילבון 247072

 מקיף עילוט עילוט 249300

 טכנולוגי נעמת ע.מאהל עין מאהל 278051

 מקיף עין מאהל עין מאהל 800078

 טרה סנטה עכו 247015

 רבימקיף ע עכו 278028

 תיכון אבן ח'לדון עראבה 248575

 תיכון אלבוח'ארי עראבה 247247

 ערערה 800102
תיכון ערערה למדע 

 נולוגיהוטכ

 מכללת נווה דרום בנגב-ערערה 648212

 מקיף אלנור ערערה בנגב-ערערה 648147

 עתיד ערערה בנגב-ערערה 648071

 מקיף  פרדיס פוריידיס 348227

 יד טכנולוגי פרדיסעת פוריידיס 348334

 מקיף קלנסווה קלנסווה 448076

 תיכון אורט אלהואשלה סר-קצר א 648279

 מקיף ראמה ראמה 248047

 תיכון חק' טכ' ראמה ראמה 288019

 אלנג'אח רהט 648204

 מקיף א'לנור רהט 648113

 מקיף רהט רהט 648048

 תיכון סלמאן אלהוזייל רהט 648030

 בטוף-אל מקיף רומאנה 248435

 הלטיני כלירהפטריא ריינה 247205

 מקיף ריינה ריינה 248427

 אלהודא רמלה 448324

 מקיף ערבי רמלה 448100

 עתיד רמלה לוד רמלה 448282

 תיכון שיבלי גנם-אום אל -שבלי  247882

 מקיף אלסאלם שלום-שגב 648303

 מקיף שגב שלום-שגב 648063

 אלכרוםנעמת  טכנולוגי שגור 278234

 מכללת אלביאן שגור 248260

 מקיף  בענה שגור 249110

 מקיף שאעור שגור 248583

 על יסודי טכנולוגי שגור 248831

 אסד-תיכון דיר אל שגור 248302

 בי"ס מקיף השלום דנון שייח' דנון 247221

 מקיף שעב שעב 248534

 אל אוסקופיה שפרעם 248690

 ת שפרעםטכנולוגי נעמ" שפרעם 278044

 מכללת אלרואד שפרעם 338772

 מפתן שפרעם שפרעם 238022
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 מקיף א'עש שיךס.כניפס שפרעם 247130

 מקיף ג' א. נמר חוסין שפרעם 248344

 עירוני מקיף שפרעם שפרעם 248070

 1עמל  שפרעם 278036

 מרכז חינוך יפו יפו -תל אביב  548032

 עירוני יב' יפו -תל אביב  548016

 אלביאן 1מקיף עמל  תל שבע 648089

 מקיף עמל תל שבע א' תל שבע 800144
 

 מגזר הדרוזי:ב

 

 שם המוסד שם הישוב סמל המוסד

 סלים סלמאן אלשיך-אבו אבו סנאן 248559

 טכנולוגי אבו סנאן אבו סנאן 247361

 מקיף  בית ג'ן בית ג'ן 248179

 מקיף ג'וליס ג'ולס 247833

 שנתי -שש  מקיף חורפיש 249193

 תיכון ינוח ג'ת ג'ת-יאנוח 247296

 המכללה ללימודי הנדסה ירכא 247379

 מקיף דרוזי אחוה ירכא 800060

 מקיף מרכז הגליל סמיע-כסרא 248336

 עיוני מג'דל שמס מג'דל שמס 247858

 מפתן מג'אר מגאר 238055

 מקיף א' מגאר מגאר 800136

 מקיף ב' מגאר 248104

 תיכון מסעדה עדהמס 247817

 רסאג'וחט"ב  סאג'ור 247213

 תיכון סלמאן חטיב ע'ג'ר 249318

 אורט  רונסון עיר כרמל 344234

 מקיף שש שנתי פקיעין (בוקייעה)פקיעין  248419
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היה  שנות תיכון, 3שנות לימוד בבית ספר, בדגש על  12 רוב מקום מגוריו של המועמד במהלך  .2
 :)על פי סדר הא"ב( ים הבאיםבאחד מהישוב

 
רשימת היישובים הנכללים בפרויקט שיקום שכונות ורשימת הישובים המסווגים על פי ע"פ )
' של 0006-ב ההאוכלוסייכלכלית של -מקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתיתהרשויות ה אפיון'

 (1-6באשכולות שכה המרכזית לסטטיסטיקה הל
 

 בית דגן  42 אבו גוש  1

 בית הגדי 43 ו סנאן אב 2

 בית הלל 44 אביבים 3

 בית יוסף 45 אביטל 4

 בית שאן 46 אביעזר 5

 בית שמש  47 אבן מנחם 6

 ביתר עילית  48 אבן שמואל 7

 בני ברק  49 אדירים 8

 בני עי"ש  50 אדרת 9

 בסמ"ה  51 פחם -אום אל 10

 בסמת טבעון  52 אומן )גוש אומן ולא מושב( 11

 ברכיה 53 יםאופק 12

 ברק 54 אור יהודה  13

 בת ים  55 אור עקיבא  14

 מכר -ג'דיידה 56 אחוזם 15

 ג'ולס  57 אילת  16

 ג'לג'וליה  58 איתן 17

 זרקא -ג'סר א 59 אכסאל  18

 ג'ש )גוש חלב(  60 גנם -אל 19

 גבעולים 61 אליכין  20

 גבעת זאב  62 אליפלט 21

 גבעת ישעיהו 63 אלעד  22

 גדיש 64 אלקוש 23

 גדרה  65 אמירים 24

 גורן 66 אמנון 25

 גילת 67 אמציה 26

 גן יבנה  68 אעבלין  27

 גפן 69 אפרתה  28

 גרנות הגליל 70 אריאל  29

 דבורה 71 אשבול 30

 דבורייה  72 אשדוד  31

 דיר חנא  73 אשקלון  32

 דימונה 74 ג'ת -באקה 33

 דישון 75 באר יעקב  34

 דלתון 76 באר שבע  35

 הודיה 77 נוג'ידאת -בועיינה 36

 זבדיאל 78 בוקעאתא  37

 זוהר 79 בטחה 38

 זכריה 80 מכסור -ביר אל 39

 זמר  81 בית אל  40

 זמרת 82 בית ג'ן 41
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 כפר כנא  130 זנוח 83

 כפר מימון 131 זרועה 84

 כפר מנדא  132 זרזיר  85

 כפר קאסם  133 זרעית 86

 כפר קרע  134 חג'אג'רה  87

 כפר שמאי 135 חדרה  88

 כרכור  136 חולון  89

 כרם בן זמרה 137 חוסן 90

 כרמיאל  138 חורה  91

 לוד 139 חורפיש  92

 לוזית 140 חזון 93

 ליאון 141 חלץ 94

 ליבנים 142 חצור הגלילית 95

 לכיש 143 טבריה  96

 לפידות 144 זנגרייה -טובא 97

 לקיה  145 טורעאן  98

 מ.א. אבו בסמה  146 טייבה  99

 בטוף -מ.א. אל 147 טירה  100

 מ.א. אלונה  148 טירת כרמל  101

 מ.א. אשכול  149 טמרה  102

 מ.א. באר טוביה  150 טפחות 103

 מרג' -מ.א. בוסטן אל 151 ג'ת -יאנוח 104

 מ.א. בני שמעון  152 יבנאל  105

 א. בקעת בית שאן מ. 153 יבנה  106

 מ.א. גולן  154 יד נתן 107

 מ.א. גוש עציון  155 יושיביה 108

 מ.א. גזר  156 יערה 109

 מ.א. הגלבוע  157 יפיע  110

 מ.א. הגליל העליון  158 יקנעם עילית 111

 מ.א. הגליל התחתון  159 ירדנה 112

 מ.א. הר חברון  160 ירוחם 113

 זבולון מ.א.  161 ירושלים  114

  תאילומ.א. חבל  162 ירכא 115

 מ.א. חבל יבנה  163 כאבול  116

 מ.א. חבל מודיעין  164 היג'א -כאוכב אבו אל 117

 מ.א. חוף אשקלון  165 כחל 118

 מ.א. יואב  166 כלנית 119

 מ.א. לכיש  167 כסיפה  120

 מ.א. מבואות החרמון  168 סמיע -כסרא 121

 מ.א. מגידו  169 -טבאש-כעביה 122

 מ.א. מגילות ים המלח  170 כפר ברא  123

 מ.א. מטה אשר  171 כפר חנניה 124

 מ.א. מטה בנימין  172 כפר יאסיף  125

 מ.א. מטה יהודה  173 כפר יובל 126

 מ.א. מנשה  174 כפר יונה  127

 מ.א. מעלה יוסף  175 כפר יעבץ 128

  מ.א. מרום הגליל 176 כפר כמא  129
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 ניצני עוז 224 מ.א. מרחבים  177

 ניר חן 225 מ.א. משגב  178

 ניר יפה 226 מ.א. נחל שורק  179

 ניר משה 227 מ.א. עמק הירדן  180

 ניר עקיבא 228 מ.א. עמק לוד  181

 נצרת  229 מ.א. ערבות הירדן  182

 נצרת עילית  230 מ.א. רמת נגב  183

 תנתיבו 231 מ.א. שדות נגב  184

 נתניה  232 מ.א. שומרון  185

 סאג'ור 233 מ.א. שער הנגב  186

 סח'נין  234 מ.א. שפיר  187

 ספסופה 235 מ.א. תמר  188

 ע'ג'ר  236 מבועים 189

 עבדון 237 מג'דל שמס  190

 עגור 238 מגאר  191

 עוזה 239 מגדל  192

 עוצם 240 מגדל העמק  193

 עזריאל 241 מגן שאול 194

 עיילבון  242 מודיעין עילית  195

 עילוט  243 מזרעה  196

 עין יעקב 244 מיטב 197

 עין מאהל 245 מירון 198

 עין קיניא 246 מלאה 199

 עיר כרמל  247 מלילות 200

 עכו  248 מנוחה 201

 עלמה 249 מנות 202

 עמנואל  250 מסלול 203

 עפולה  251 מסעדה  204

 בה ערא 252 מעגלים 205

 ערד  253 מעונה 206

 בנגב -ערערה 254 מעוף 207

 ערערה  255 מעיליא  208

 פדויים 256 מעלה אדומים  209

 פוריידיס  257 מעלה אפרים  210

 פורת 258 מעלה עירון  211

 פטיש 259 תרשיחא-מעלות 212

 פסוטה 260 מצפה רמון 213

 פעמי תש"ז 261 משהד  214

 פקיעין )בוקייעה( 262 משמר הירדן 215

 פקיעין החדשה 263 משען 216

 פרדס חנה 264 נהורה 217

 פרזון 265 נהריה  218

 פתח תקווה  266 נוגה 219

 צוריאל 267 נועם 220

 צפרירים 268 נחושה 221

 צפת  269 נחף  222

 קדומים  270 נטועה 223



 18 

 שגור 302 קוממיות 271

 שדה אליעזר 303 קלחים 272

 שדה דוד 304 לנסווה ק 273

 שדה משה 305 חריש -קציר 274

 שדה צבי 306 קצרין  275

 שדה תרומות 307 קריית ארבע  276

 שדות מיכה 308 קריית אתא  277

 שדרות 309 קריית גת  278

 שובה 310 קריית ים  279

 שומרה 311 קריית יערים  280

 שוקדה 312 קריית מלאכי  281

 שזור 313 קריית עקרון  282

 שחר 314 קריית שמונה 283

 שיבולים 315 קרני שומרון  284

 שלווה 316 ראמה  285

 שלומי 317 ראש העין  286

 שעב  318 רהט 287

 שער אפרים 319 רוגלית 288

 שפר 320 רווחה 289

 שפרעם  321 רוויה 290

 שקף 322 רחוב 291

 שרשרת 323 רחובות  292

 להשתו 324 ריינה  293

 התושיי 325 רכסים  294

 תירוש 326 רם און 295

 תל שבע 327 רמלה  296

 תלמי ביל"ו 328 רמת נפתלי 297

 תלמים 329 רנן 298

 תפרח 330 שאר ישוב 299

 תקומה 331 אום  -שבלי 300

   שלום-שגב 301
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 מרכז היישוב בלבד. -אום אל פחם  332

 .שכונות אופיר וערבה בלבד - אילת 333

 רובע ג' וברובע ו' בלבד. - אשדוד 334

335 
שכונות שמשון )למעט נווה ים(, וגבעת ציון )למעט גבעת הפרחים  -אשקלון 

 ושדרות עופר( בלבד.

 רובע ד' )ד' צפון, מזרח, ד' מרכז( ובשיכון דרום בלבד. - באר שבע 336

 באזור הישן בלבד. - בית שמש 337

338 

יץ, נווה אחיעזר, שיכון ו' ורחוב דון יוסף הנשיא, שכונות ויז'נ - בני ברק
שיכון ה' והרצף )נאות יוסף(, גני גד, רחוב אבן שפרוט, פרדס כץ )מזרח( 

 ואבו לבן בלבד.

 שכונות ניצנה, עמידר, רמת יוסף ושיכון דרום בלבד. - ים-בת 339

 אזור השיכונים במכר בלבד. -מכר -ג'דידה 340

 פטל, הפועל המזרחי, גני אלון, רסקו, סלע וגזית בלבד.שכונות יוס - חדרה 341

 פז ורמת ויז'ניץ בלבד.-עמל, נווה-שכונות ואדי ניסנאס, חליסה, תל -חיפה  342

343 
שכונות שיכון ג', שיכון ד' )רמת אגוז(, שיכון ב' )בית וגן(, רבי  - טבריה

 עקיבא, שכונת בן גוריון בלבד.

344 
מעט שכונות ברנר, ביאליק, גיורא, רמב"ם ואיילת כל העיר ל -טירת הכרמל 

 השחר.

345 
שכונות עיר גנים ג', אולסוונגר, שיכון פאג'י, ברזיל, שיכון פת,  - ירושלים

 בית צפאפא, שיכוני תלפיות בלבד.

 שכונה מערבית בלבד. -מגדל העמק  346

 אזור השוק בלבד. - נצרת 347

 רובע ח' בלבד. - נצרת עילית 348

 נורדאו ונאות גולדה בלבד. תשכונת נאות שקד )אזורים(, קריי - נתניה 349

 צפון, העיר העתיקה, מתחמים גן גוריון ובורלא בשיכון מזרח בלבד.  - עכו 350

 שכונות עלית וגבעת המורה בלבד. - עפולה 351

 מערבי ושיכון רמז בלבד.-אזור צפון -פרדס חנה  352

 אחדות )צפון(, שעריה )למעט שעריה ותיקים( בלבד.שכונות  - פתח תקווה 353

 ושיכון דרום בלבד. 4-10רחוב צהל  - צפת 354

355 
רובע גליקסון, רובע בני ישראל, רובע הנביאים ורובע התמרים  - קריית גת

 בלבד.

 שכונות אג"ש, שיכון ג' ושיכון ד' בלבד. - קריית ים 356

357 
"ד, ז'בוטינסקי, שרת, וייצמן והרצל קיבוץ גלויות, חב -קריית מלאכי 

 בלבד.

 היישוב הוותיק ורחוב סמדר בלבד. -ראש העין  358

 רמת אליהו. -ראשון לציון 359

 שכונות אושיות וקריית משה בלבד. - רחובות 360

 האזור הוותיק בלבד. - רכסים 361

, יפה נוף כל העיר למעט שכונות בנה ביתך בנווה דוד, נווה הדרים  -רמלה  362
 גני דן, גבעת הדר, נווה מאיר, בנה ביתך ואזור הבניה החדשה בקרית מנחם.

שכונות התקווה, לב יפו, עג'מי, גבעת עליה, עזרא, ארגזים,  - תל אביב 363
דרום, כפר שלם, ליבנה, נווה אליעזר, נווה כפיר  –שפירא, נווה עופר, יפו ג' 

 ונווה צה"ל בלבד.
 
 
 


