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   מלגות לדוקטורנטי� מצטייני� מהפריפריה�מלגות לבציו� 
  הגדרת הפריפריה

  
  :) להל�2 או 1 (הקריטריוני� הבאי�שני ד באחד מומיע  למלגהת/מועמד

� שימו לב. ב של היישובי�"י סדר הא"עפ(באות למד באחת מהחטיבות העליונות ה .1
 : )בי והבדואיולמגזר הער, למגזר הדרוזי, ישנה הפרדה בי� המגזר היהודי

 
  )ע"ל תש"המדע� הראשי לשנה�מתו� טבלאות מדד הטיפוח של משרד החינו�(

 
  :במגזר היהודי

  

 ש� המוסד ש� הישוב סמל המוסד

 אזורי עתיד אופקי� אופקי� 641001

 1מדעי� ואמנויות עמל  אופקי� 770057

 מוסדות בני  עקיבא אופקי� 640102

 משגב האמהות אופקי� 641191

 אור אבנר ישיבה מדעית אור יהודה 541979

 אור חנה אור יהודה 541656

 ש פרקאו�"מקי� ע אור יהודה 570259

 תיכו� בית יעקב אור יהודה 542027

 אולפנת אור עקיבא אור עקיבא 342170

 תיכו� טכנולוגי האופק אור עקיבא 370262

 תיכו� עתידי� אור עקיבא 344440

 יצחק רבי� אילת 644690

 ש מנח� בגי�"מקי�  ע אילת 644492

 ע ימי� הרצוג"מקי� בנ אילת 670208

 מקי� עירוני גולדווטר אילת 640052

 א  אילת"תיכו� ת אילת 640763

 ישיבת אלוני הבש� אלוני הבש� 240622

 מקי� אלוני יצחק אלוני יצחק 360149

 אמרי מרדכי אלעד 442152

 יץנ'ויזישיבת צמח צדיק  אלעד 442095

 מקדש מנח� אלעד 442202

 תיכו� 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 האחי� חנצינסקי אשדוד 641167

 מפת� חרמו� אשדוד 630905

 'מקי�  ד אשדוד 640482

 מקי� א כללי אשדוד 640128

 ש רוגוזי�"מקי� דתי ע אשדוד 640136

 כללי' מקי� ה אשדוד 640672

 'מקי� י אשדוד 644823

 מקצועי בית יעקב אשדוד 670323

 ש משה קו"מרכז נוער ע אשדוד 630764

 נאות שמחה אשדוד 640821

 עטרת מאיר דאשדו 641217

  חינו� אשדודתקריי אשדוד 644260

 ת מורשה"ת אשדוד 640748

 אורט אפרידר רונסו� אשקלו� 670067

 רונסו�. ש ה"אורט ע אשקלו� 640060

 בית אחיעזר אשקלו� 644401

 ישיבת אור מנח� אשקלו� 641241

 מכללת העיר אשקלו� אשקלו� 641340

 'במקי� דתי עירוני  אשקלו� 640078

 'מקי� עירוני א אשקלו� 644294

 'מקי� עירוני ד אשקלו� 644559

 מרכז נוער אשקלו� 630095

 תיכו� בנות אור חיה אשקלו� 641258

 אשקלו�' א של"תיכו� ת אשקלו� 640946

 בוטינסקי'ש ז"מקי� ע באר יעקב 480178

 תיכו� דתי באר יעקב באר יעקב 440206

 ת"יאולפנת אמ באר שבע 640045

 אור מרגלית באר שבע 641084

 ש ברנקו"בית אריאל ע 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

 טכנולוגית להנדסה' מכ באר שבע 670836

 ת"מימקי� דתי  א באר שבע 770552
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 ש יצחק רבי�"מקי� ע באר שבע 644526

 דוד טוביהו. מקי� ע באר שבע 644708

 מרכז נוער דתי באר שבע 630160

 סמינר בית יעקב החדש באר שבע 640771

  מקי�' עירוני א באר שבע 640037

  מקי�' עירוני ג באר שבע 640193

 מקי�' עירוני ו באר שבע 770826

 מקי�'  חעירוני באר שבע 644328

 001 פרויקט באר שבע 641142

 תיכו� בית חיה ורבקה באר שבע 640367

 ש"תיכו� טומשי� ב באר שבע 641035

 תיכו� תל� באר שבע 670299

 ס שובו חופי�"בי בוסת� הגליל 240754

�"מנו בוסת� הגליל 771287 

 נירי� בוסת� הגליל 240820

 מקי� בקעת כנרות בית זרע 260398

 מקי� אזורי מרחבי� בית ספר מרחבי� 770990

 ש סיטרי�"ע' מכללה טכ בית צבי 370080

 תיכו� גבעת ושינגטו� בית רב� 440560

 מקי� דתי אורט בית שא� 270157

 מקי� כללי אורט בית שא� 240127

 מרכז חינו� אורט בית שא� 270470

 אמית פירסט בני� 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

 ת פירסט"מקי� דתי אמי בית שמש 140202

 סמינר בית יעקב בית שמש 226803

  חינו�תקריי בית שמש 140848

 יעקבתיכו� 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 דר� פיקודיי� ביתר עילית 160655

 מכו� לציו� ברינה ביתר עילית 144196

 נע� מנח� ביתר עילית 189894
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 נתיבות חכמה יתביתר עיל 184085

 תפארת יוחנ� ביתר עילית 288126

 חקלאי ב� שמ� )כפר נוער(ב� שמ�  480145

 אורט דתי לבנות בני ברק 570176

 חינו� בית וינשטיי�.מ בני ברק 541862

 עירוני דתי לפקידות בני ברק 770222

 תיכו� בית מלכה בני ברק 541060

 אורט הבוני� בת י� 571224

 ס אשכולות"בי י�בת  542076

 בני ציו� בת י� 542019

 נתיבות רבקה בת י� 544478

 עירוני דתי בית וג� בת י� 540369

 ש המר"דתי למדעי� ע.ת בת י� 571158

 דרכי שלו� גבעת יערי� 160077

 נתיבי נוע� דתי גדרה 444026

 מקי� גליל מערבי גורנות הגליל 260489

 יעקבמקצועי אחוזת  ג� יבנה 470237

 הירד�.מכללה אזורית ע 'דגניה א 270538

 אולפנת דולב דולב 160374

 אחוה דימונה 614321

 מקי� דתי אפלמ� דימונה 640243

 ש זינמ�"מקי� ע דימונה 644062

 ש ליהמ�"מקי� ע דימונה 640086

 נחלת אפרי� דימונה 640854

 הודיות הודיות 270223

 מפת� הרצליה הרצליה 530683

 ש טננבאו�"מרכז נער ע הרצליה 571125

 ישיבה לצעירי�  יעקב�זיכרו 340547

 מרכז חינו� לבנות  יעקב�זיכרו 340554

 מקי� דתי עזתה בנות זמרת 680108

 מפת� בית חגי חגי 634113

 ברו�. ע מ"בנ' אולפ חדרה 344200

 ע בית שמואל"ישיבת בנ חדרה 340356

  עמלחינו� טכנולוגי.מ חדרה 344275

 נתיב אור חדרה 370825

 מוניתחכעירוני דתי  חדרה 340273

 001 פרויקט חדרה 340653

 תיכו� אתגר חדרה 344390

 תיכו� טכנולוגי נעמת חדרה 370486
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 אוהל יהושע חיפה 340679

 ת עירוני ו"אולפת אמי חיפה 340240

 אורט חנה סנש חיפה 370403

 בית יעקב תהילה חיפה 344580

 יחל ישראל חיפה 340570

 ישיבת משכ� יעקב חיפה 344226

 אויר� חיל' מכללה טכנו חיפה 770396

 מקי� מופת בסמת חיפה 344101

 'עירוני א חיפה 340174

 001 פרויקטתיכו�  חיפה 340604

 001 פרויקטתיכו�  חיפה 340612

 א שלוחת חיפה"תיכו� ת חיפה 340646

 ש אברט"ט עמקי� אור חצור הגלילית 770776

 ת" החינו� אמיתקריי חצור הגלילית 770784

 � חרב לאת"תו חרב לאת 470211

 בנות תפארת טבריה 244608

 ברנקו וייס טבריה 240796

 הישיבה אורט טבריה טבריה 244384

 יד חרוצי� טבריה 270249

 ישיבת טבריה טבריה 244509

 ישיבת תורת מאיר טבריה 244418

 מפת�  טבריה טבריה 230540

 מרכז נוער  טבריה טבריה 230821

 עטרת מרדכי טבריה 240614

 עמל נופרי� בגליל טבריה 240267

 שש שנתי אורט טבריה טבריה 244210

 מקי� דתי אריאל טירת כרמל 370254

 ש שיפמ�"מקי� ע טירת כרמל 370122

 מפת� ארזי� יבנה 430678

 שש שנתי דתי יבנה יבנה 470377

 מעלה שחרות יטבתה 770602

 �ייחודדורשי  יצהר 441915

 ש ספיר"מקי� ע ירוח� 770768

 אולפנא ירושלי� ירושלי� 140525

 אור אברה� טשכנוב ירושלי� 221945

 אר$ הצבי ירושלי� 160598

 ארשת בית יעקב ירושלי� 177295

 ס סמינר בנות ציו�"בי ירושלי� 176487

 חות בינהס אור"ביה ירושלי� 189092
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 בית חוה ירושלי� 141929

 בית חנה ירושלי� 770495

 בית יעקב מרגלית ירושלי� 160648

 בית יעקב נתיב ירושלי� 267971

 בית מדרש הרב פטאל ירושלי� 141671

 בית מלכה ירושלי� 140822

 בית עולות ירושלי� 170282

 חוות הנוער הציוני ירושלי� 140095

 נו� ברמה לבנותחי ירושלי� 174391

 יסודות התלמוד ירושלי� 199604

 ישיבה לצעירי� ירושלי� 141200

 ישיבת אוהל מועד ירושלי� 140582

 ישיבת אוהל שמעו� ירושלי� 140798

 ישיבת אונגוואר ירושלי� 144345

 ישיבת באור שמואל ירושלי� 141523

 ישיבת בית אשר ירושלי� 141812

 בניי� אבישיבת  ירושלי� 288159

  אליעזר�זיכרוישיבת  ירושלי� 142331

 ישיבת ישמח משה ירושלי� 144410

 ישיבת משכ� ציו� ירושלי� 141572

 ישיבת עוז מאיר ירושלי� 288142

 ישיבת עטרת ישראל ירושלי� 140541

 ישיבת פאר התלמוד ירושלי� 168393

 ישיבת שערי תורה ירושלי� 141788

 בת תורת אמתישי ירושלי� 140434

 ישמח משה ירושלי� 182931

  עמליהמדרשית ירושלי� 140277

 מכו� הברכה ירושלי� 140608

 פולנסקי�מכללה למינהל ירושלי� 141051

 מסילת התורה שביל דר� ירושלי� 288092

 מקי�  דנמרק ירושלי� 140269

 מקצועי בית יעקב ירושלי� 170035

 מרכז נוער דתי ירושלי� 170456

 ת"אמי' מרכז נוער טכ ירושלי� 170407

 נוות ישראל ירושלי� 141119

 י אפיקי דעה"סמינר ב ירושלי� 199109

 סמינר בית יעקב ירושלי� 189084

 עטרת ח� ירושלי� 176057

 עמל ליידי דייויס ירושלי� 170175
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 עמק דבר ירושלי� 166488

 קדמה ירושלי� ירושלי� 144592

  נוער ירושלי�תקריי ירושלי� 140129

 שארית יעקב ירושלי� 142067

 שערי בינה ירושלי� 164681

 שערי תורה ירושלי� 160358

 תיכו� תורני עש אמתי ירושלי� 160457

 חקלאי כנות כנות 680066

 תיכו� יעדי� לחינו� כפר ביאליק 370023

 בית יעקב אור רחל כפר גדעו� 241026

  חו� הכרמל� ליאו בק כפר גלי� 380055

 כפר הנוער הדתי כפר הנוער הדתי 380048

 ישיבת הבוכרי� ד"כפר חב 441063

 מפת� שבות ע� כפר יונה 430371

 ע בית יהודה"יב כפר מימו� 640151

 מקי� כפר סילבר כפר סילבר 680033

 אד� חברה וטבע כרמיאל 339408

 ת תורני מדעי"אמי כרמיאל 244103

 יבת קר� אורהיש כרמיאל 244236

 מקי� אורט כרמי� כרמיאל 244368

  חוההנוו כרמיאל 240598

 אולפנת אליעד לוד 441584

 ש זייל"אורט לוד ע לוד 470120

 ישיבה תיכונית אלישיב לוד 441824

 ש מקסי� לוי"מקי� ע לוד 444612

 תיכו� טכנולוגי נעמת לוד 470641

 1תיכו� טכנולוגי עמל  לוד 431171

 תיכו� מקי� דתי לוד לוד 440057

 מקי� שפיה מאיר שפיה 380022

 ישיבת תומכי תמימי� מגדל העמק 244517

  הגלילמדרשית מגדל העמק 244426

 מוסדות מגדל אור מגדל העמק 771030

 מפת� מגדל העמק מגדל העמק 230276

 מקי� רוגוזי� מגדל העמק 240192

 תיכו� נר הצפו� מגדל העמק 240648

 סמינר בית חינו� מודיעי� עילית 284026

 למרו� הגליברנקו וייס  מירו� 244566

 ישיבת בר יוחאי מירו� 270280

 ס הימי מבואות י�"ביה מכמורת 470443
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 אזורי ירד� מעלה אפרי� 240440

 ה"ישיבת מעלות הראי תרשיחא�מעלות 240523

 מקי� אורט מעלות תרשיחא�מעלות 240465

 ש יצחק רבי�"השלו� ע  רמו�מצפה 640490

  ישראל  דתיהמקוו מקווה ישראל 580027

 אולפנת  הראל נהריה 240085

 מקי� עמל נהריה 270298

 תיכו� טכנולוגי נעמת נהריה 270454

 גאו� הירד� נווה אית� 260133

 ס שדה בר"בי נוקדי� 174441

 טכנולוגי תורני נחלי� נחלי� 900076

 שובו ניצ� 640326

 ימי� אורד ניר עציו� 370155

 הדסה נעורי� נעורי� 470146

 אורט שרת נצרת עילית נצרת עילית 240077

 ד"בית רבקה חב נצרת עילית 240838

 יגאל אלו� נצרת עילית 242073

 נתיבות 644807

המקי� הממלכתי השש 
 תישנ

 מקי� דתי חדש לבנות נתיבות 644542

 בתיהתורני נתיבות  נתיבות 640862

 תיכו� חדש בני� נתיבות 644781

 תפארת בחורי� נתיבות 641159

 ב ותיכו� שפירא"חט נתניה 470187

 ב תיכו� ריגלר"חט נתניה 441212

 ישיבת דברי חיי� נתניה 440768

 ד"מרכז נוער ממ נתניה 431205

 מרכז נוער ממלכתי נתניה 431189

 תיכו� אביב נתניה 441659

 י� שיטי�מק ספיר 660498

 חקלאי עיינות עיינות 480061

 מקי� עי� גדי עי� גדי 771105

 ג יורדי הסירה"כ עכו 270033

 מפת� עכו עכו 234013

 ת קנדי"מקי� דתי אמי עכו 240036

  חינו�תקריי עכו 770859

 י"תיכו� חרדי לבנות ב עכו 240580

 תיכו� בית יעקב עמנואל 440933

 לה טכנולוגיתאורט מכל עפולה 270041

 יד אורה עפולה 244327
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 כפר נוער ניר העמק עפולה 280032

 מקי� ב� גוריו� עפולה 240044

 מקי� דתי יהודה עפולה 240051

 מקי� אורט  צימטבאו� ערד 640227

 אזורי דתי לבנות כרכור�פרדס חנה 370304

 התקוו�ת פתח"אמי פתח תקווה 480020

 ג� ונו� פתח תקווה 480038

 מעיי� פתח תקווה 441923

 מפת� ברק פתח תקווה 430272

 מקצועי בית בלומה פתח תקווה 470088

 תיכו� מעינות פתח תקווה 441436

 אלקב$ צפת 213033

 בית חנה צפת 270801

 ד"בית לוי יצחק חב צפת 240739

 ישראל אריה לייב  צפת 238535

 מג� אבות צפת 240770

 מפת� צפת צפת 230284

 עמל�מקי�  עירוני צפת 270025

 ת"מקי� דתי אמי צפת 240234

 סמינר בית יעקב צפת צפת 240721

 תומר דבורה צפת 244400

 כפר הנוער קדמה קדמה 670828

 מקי� נופי גול� קצרי� 240499

 אולפנית  שח�  אתאתקריי 340125

 טכנולוגי דשני�  אתאתקריי 370833

  רוגוזי�ש"מקי� ע  אתאתקריי 340117

  ביאליקתקרייאנקורי   ביאליקתקריי 340778

 ישיבת בית דוד  גתתקריי 640623

 מקי� דתי גרוס  גתתקריי 640235

 ש אריה מאיר"מקי� ע  גתתקריי 644732

 ש שלאו�"מקי� ע  גתתקריי 640656

 מקי� רוגוזי�  גתתקריי 640029

 ש רבי�"תיכו� חדש ע  גתתקריי 644344

 רמת הדסה  טבעו�תייקר 344085

  י�תקריימפת�   י�תקריי 330266

 ש לוינסו�"מקי� דתי ע  י�תקריי 340042

 ש רבי�"מקי� חדש ע  י�תקריי 344416

 ש רודמ�"תיכו� מקי� ע  י�תקריי 340349

      מאורות התורה  יערי�תקריי 141473
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  יערי�תקריי )מוסד ( יערי�תקריי 120238

 001. קריות פהגימנסי � מוצקיתקריי 344572

 מקי� אורט  מוצקי�תקריי 340034

 ד"ס למלאכה חב"ביה  מלאכיתקריי 670562

 מקי� דתי  מלאכיתקריי 670414

 1 עמל כללימקי�   מלאכיתקריי 670422

 מלאכי. ק� חינו�תקריי  מלאכיתקריי 644757

 ס ברנקו וייס"ביה  שמונהתקריי 240804

 י� דנציגרמק  שמונהתקריי 240010

 עירוני דתי המתמיד  שמונהתקריי 240218

 מפת� מעינות ראש העי� 430314

 אורט למינהל טכני ראשו� לציו� 900126

 חקלאי נחלת יהודה ראשו� לציו� 480087

 תיכו� טכנולוגי נעמת ראשו� לציו� 470542

 טכנולוגי עירוני ויצו רחובות 470021

 מפת� אלוני� רחובות 430629

 ת"מקי� אמי רחובות 440040

 תיכו� טכנולוגי נעמת רחובות 470849

  בנות�אור חדש  רכסי� 340711

 יקירי רכסי� רכסי� 340810

 ברנקו וייס גול� רמות 240655

 אור חנה רמלה 441618

 ברנקו וייס אתגרי רמלה 441949

  עתידי�הגימנסי רמלה 440545

 מרכז נוער רמלה 431254

 ש יגאל אלו�"עמל ע הרמל 470047

 י"תיכו� רשב רמלה 442228

 כפר הנוער בני הגול� רמת מגשימי� 240630

  עמיאלהנוו שדה יעקב 280016

 מקי� דתי שדרות 670232

 ש גוטוירט"מקי� ע שדרות 640318

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

 מפת� אלו�  יפו�תל אביב  530287

 ש מצקי�"מרכז נוער ע  יפו�ביב תל א 533208

 מקי�' עירוני ו  יפו�תל אביב  540161

  הדסההנוו תל יצחק 444034

 ישיבת תושיה לצעירי� תפרח 644674
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  : והבדואיבמגזר הערבי

 ש� מוסד ישוב סמל מוסד
 מכללת טומשי� אבו גוש אבו גוש 148080

 טתיכו� אורט אבוקרינ )יישוב(אבו קרינאת  648220

 מפת� א� אלפח� פח��או� אל 328062

 מקי� א� אל פח� פח��או� אל 348037

  עתיד או� אל פח� פח��או� אל 247320

 ה'דיג'תיכו� ח פח��או� אל 348250

 תיכו� אכסאל אכסאל 248112

 תיכו� מר אליאס אעבלי� 247106

 ס למדע וטכנולוגיה"בי ת'ג�באקה 248195

  המשולשס גת"ביה ת'ג�באקה 348185

  חינו�תקריימקי�  ת'ג�באקה 348011

 ט רעות מחנה נת�"מח באר שבע 648170

 ידאת'מקי� בועינה נג ידאת'נוג� בועיינה 249235

 מכסור�מקי� ביר אל מכסור�ביר אל 247122

 'ע ביר הדאג"חט 'ביר הדאג 648287

 על יסודי אלחיה ה"בסמ 347096

 בסמת טבעו� בסמת טבעו� 248674

 ת"טכנולוגי נעמ מכר�דיידה'ג 278267

 מקי� גדידה מכר�דיידה'ג 248625

 מדעי� ותיכו� גלגוליה וליה'לג'ג 448050

 סר אל זרקא'מקי� ג זרקא�סר א'ג 348201

 תיכו� פה הזהב (גוש חלב)ש 'ג 247098

 תיכו� דבוריה דבוריה 800128

 מקי� דיר חנא יר חנאד 247163

  ימהתיכו� חקלאי זמר 800003

 עמל זרזיר זרזיר 248666

 מקי� אלנור חורה 644203

 ש יצחק רבי�"מקי� ע חורה 648121

 על יסודי טכנולוגי חורה 648154

 מקי� שיז� אלמותנבי חיפה 378075

 תיכו� כרמל חיפה 348193

 תיכו� טובא זנגריה�טובא 249250

 תיכו� טורעא� טורעא� 248138

 הוטכנולוגימכללה למדע  טייבה 478016

 על יסודי טכנולוגי טירה 448266

  טירה1תיכו� עמל  טירה 448027

 ס טכנולוגי נעמת"ב טמרה 278275

 מפת� תמרה טמרה 238048

 תיכו� אלכוארזמי טמרה 248740

 תיכו� השא� אבו רומי טמרה 248088

 תיכו� יפיע יפיע 248328

 אל מוקבר תיכו� לבנות ירושלי� 178061

 אלמוסתקבל אלאהלייה ירושלי� 267930

 אלפורסא� אלחיה ירושלי� 185140

 אינטרנשיונל' ברידג ירושלי� 338434

 גיל אלמוסתקבל ירושלי� 342394

 טרה סנטה גבשה בני� ירושלי� 148189
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 מאמוניה ירושלי� 148148

 מדרסת דאר אלמערפה ירושלי� 284083

 מכי� לבני� אבו תור ירושלי� 148247

 מקי� בית חנינה ירושלי� 148197

 ס אלחיה בית חנינה"ע ירושלי� 185165

 עבדאללה ב� חוסי� ירושלי� 178053

 ס אלאימא� בנות"עי ירושלי� 238485

 ס אלאימא� בני�"עי ירושלי� 238519

 ס אלחיה"עי ירושלי� 186783

 ס אלחיה סילוא�"עי ירושלי� 338301

 באהרס אלחיה צור "עי ירושלי� 185157

 ס סואחרה אלעבידיה"עי ירושלי� 188854

 על יסודי רב נתיבי ירושלי� 178079

 עמל מזרח ירושלי� ירושלי� 199919

 ראשדיה ירושלי� 148163

 תיכו� בית צפאפא ירושלי� 148056

 $'תיכו� סנט טרקמנצ ירושלי� 247411

 תיכו� צור באהר ירושלי� 198192

 טתיכו� שועפ ירושלי� 148155

 תיכו� כאבול כאבול 249094

 פרוק�מקי� אל כסיפה 648139

 עתיד כסייפה כסיפה 800037

 מקי� כעבייה רה'אג'חג� טבאש�כעביה 247346

248013 � ש יני"מקי� ע כפר יאסי

 מכללת גרנאטה לחינו� כפר כנא 247312

 תיכו� כפר כנא כפר כנא 800094

 תיכו� כפר מנדא כפר מנדא 249037

 ט תיכו� טכנולוגי"מח כפר קאס� 448290

 מקי� כפר קאס� כפר קאס� 800086

 עיס טכנולוגי כפר קרע כפר קרע 347088

  נעמתיטכנולוגתיכו�  כפר קרע 378042

 יחיא.תיכו� עש אחמד ע כפר קרע 378018

 'ורג'סנט ג לוד 448332

 לקיהתיכו� עמל  לקיה 648097

 ו�תיכו� מעלה עיר מעלה עירו� 348318

 מקי� תרשיחא תרשיחא�מעלות 248062

 מקי� משהד משהד 247288

 על יסודי משהד משהד 277020

 מקי� אורט אחווה נאעורה 247866

278176 � ת נח�"טכנולוגי נעמ נח

248641 � תיכו� נח� נח

 אורט ישראל נצרת נצרת 278010

 בישו� ריאח אבו אלעסל נצרת 248724

 דו� בוסקו נצרת 277012

 טרה סנטה נצרת 247064

 מסאר נצרת 338715

 מפת� נצרת נצרת 238014

 נעמת' מרכז חינו� טכנ נצרת 278184

 נזירות הסיליזיא� נצרת 214262

 תפרנציסקאניונזירות  נצרת 247031
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 תיכו� אורית נצרת 248781

 תיכו� הגליל נצרת 248021

 אלחכמה תיכו� סחני� ני�'סח 800052

 ני�'תיכו� אלביא� סח י�נ'סח 278283

  אורית ליד מכללה�תיכו ני�'סח 248799

 מקי� שש שנתי סלאמה סלמה 244343

  הגליל הנוצריתהגימנסי עיילבו� 247072

 מקי� עילוט עילוט 249300

 מאהל.טכנולוגי נעמת ע עי� מאהל 278051

 מקי� עי� מאהל עי� מאהל 800078

 טרה סנטה עכו 247015

 מקי� ערבי עכו 278028

 לדו�'תיכו� אב� ח עראבה 248575

 ארי'תיכו� אלבוח עראבה 247247

 ערערה 800102

תיכו� ערערה למדע 
 נולוגיהוטכ

 מכללת נווה דרו� בנגב�ערערה 648212

 מקי� אלנור ערערה בנגב�ערערה 648147

 עתיד ערערה בנגב�ערערה 648071

 מקי�  פרדיס פוריידיס 348227

 עתיד טכנולוגי פרדיס ידיספורי 348334

 מקי� קלנסווה קלנסווה 448076

 תיכו� אורט אלהואשלה סר�קצר א 648279

 מקי� ראמה ראמה 248047

 ראמה' טכ' תיכו� חק ראמה 288019

 אח'אלנג רהט 648204

 לנור'מקי� א רהט 648113

 מקי� רהט רהט 648048

 תיכו� סלמא� אלהוזייל רהט 648030

 בטו��מקי� אל נהרומא 248435

  הלטיניכלירהפטריא ריינה 247205

 מקי� ריינה ריינה 248427

 אלהודא רמלה 448324

 מקי� ערבי רמלה 448100

 עתיד רמלה לוד רמלה 448282

 תיכו� שיבלי גנ�� או� אל�שבלי  247882

 מקי� אלסאל� שלו��שגב 648303

 מקי� שגב שלו��שגב 648063

  נעמת אלכרו�יטכנולוג שגור 278234

 מכללת אלביא� שגור 248260

 מקי�  בענה שגור 249110

 מקי� שאעור שגור 248583

 על יסודי טכנולוגי שגור 248831

 אסד�תיכו� דיר אל שגור 248302

 ס מקי� השלו� דנו�"בי דנו�' שייח 247221

 מקי� שעב שעב 248534

 אל אוסקופיה שפרע� 248690

 ת שפרע�"גי נעמטכנולו שפרע� 278044

 מכללת אלרואד שפרע� 338772

 מפת� שפרע� שפרע� 238022
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 כניפס.עש שי�ס'מקי� א שפרע� 247130

 נמר חוסי�. א' מקי� ג שפרע� 248344

 עירוני מקי� שפרע� שפרע� 248070

 1עמל  שפרע� 278036

 מרכז חינו� יפו  יפו�תל אביב  548032

 'בעירוני י  יפו�תל אביב  548016

  אלביא�1מקי� עמל  תל שבע 648089

 'מקי� עמל תל שבע א תל שבע 800144

  

  :מגזר הדרוזיב

  

 ש� המוסד ש� הישוב סמל המוסד

 סלי� סלמא� אלשי��אבו אבו סנא� 248559

 טכנולוגי אבו סנא� אבו סנא� 247361

 �'מקי�  בית ג �'בית ג 248179

 וליס'מקי� ג ולס'ג 247833

  שנתי�מקי� שש  ישחורפ 249193

 ת'תיכו� ינוח ג ת'ג�יאנוח 247296

 המכללה ללימודי הנדסה ירכא 247379

 מקי� דרוזי אחוה ירכא 800060

 מקי� מרכז הגליל סמיע�כסרא 248336

 דל שמס'עיוני מג דל שמס'מג 247858

 אר'מפת� מג מגאר 238055

 מגאר' מקי� א מגאר 800136

 'מקי� ב מגאר 248104

 תיכו� מסעדה מסעדה 247817

 רו'סאגב "חט ור'סאג 247213

 תיכו� סלמא� חטיב ר'ג'ע 249318

 אורט  רונסו� עיר כרמל 344234

 מקי� שש שנתי פקיעי� (בוקייעה)פקיעי�  248419
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 היה , שנות תיכו�3בדגש על ,  שנות לימוד בבית ספר12  רובמקו� מגוריו של המועמד במהל#  .2
 :)ב"על פי סדר הא ( מהישובי� הבאי�באחד

 
רשימת היישובי� הנכללי� בפרויקט שיקו� שכונות ורשימת הישובי� המסווגי� על פי פ "ע( 
של ' �2001 בההאוכלוסייכלכלית של �מקומיות ודירוג� לפי הרמה החברתית הרשויות האפיו�'

  )1�6באשכולות שכה המרכזית לסטטיסטיקה הל
  

�בית יוס 42 אבו גוש 1 

 בית שא� 43 אבו סנא� 2

 בית שקמה 44 אביבי� 3

 ביתר עילית 45 אביטל 4

 ש"בני עי 46 אביעזר 5

 ה"בסמ 47 אב� מנח� 6

 בסמת טבעו� 48 אב� שמואל 7

 בענה 49 אדירי� 8

 ברכיה 50 אדרת 9

 ברק 51 פח��או� אל 10

 ולס'ג 52 אומ� 11

 וליה'לג'ג 53 אופקי� 12

 זרקא�סר א'ג 54 אור יהודה 13

 )גוש חלב(ש 'ג 55 אור עקיבא 14

 ת'ג 56 אחוז� 15

 גבעולי� 57 אית� 16

 ישעיהוגבעת  58 אכסאל 17

 גדיש 59 גנ�� אל 18

 גדרה 60 א'אלהיג 19

 גול� 61 אליכי� 20

 גור� 62 אליפלט 21

 גילת 63 אלעד 22

 ג� יבנה 64 אלקוש 23

 גפ� 65 אמירי� 24

  הגלילגרנות 66 אמנו� 25

 כרמל� דאלית אל 67 אמציה 26

 דבורה 68 אעבלי� 27

 דבורייה 69 אפרתה 28

 ב"דוב 70 אריאל 29

 אסד� דייר אל 71 אשבול 30

 דייר חנא 72 גרביה�באקה אל 31

 דימונה 73 באר יעקב 32

 דישו� 74 ידאת'נוג� בועיינה 33

 דלתו� 75 בוקעתא 34

 הודיה 76 בטחה 35

 זבדיאל 77 מכסור�ביר אל 36

 זוהר 78 בית אל 37

 זכריה 79 �'בית ג 38

 זמר 80 בית דג� 39

 זמרת 81 בית הגדי 40

 זנוח 82 בית הלל 41
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 כרכור 130 זרועה 83

 כר� ב� זמרה 131  זרזיר 84

 כרמיאל 132 זרעית 85

 לבני� 133  רה'אג'חג 86

 לוד 134  חוס� 87

 לוזית 135 חורה 88

 �ליאו 136 חורפיש 89

 לפידות 137 חזו� 90

 לקיה 138 חל$ 91

 מבועי� 139 חצור הגלילית 92

 כרו��ד אל'מג 140 זנגריה�טובא 93

 דל שמס'מג 141 טורעא� 94

 מגאר 142 טייבה 95

 מגדל 143 טירה 96

 מג� שאול 144 טמרה 97

 מודיעי� עילית 145 טפחות 98

 מזרעה 146 ת'ג�יאנוח 99

 הודהמטה י 147 יבנאל 100

 מיטב 148 יבנה 101

 מירו� 149 יד נת� 102

 מלאה 150 יושיביה 103

 מלילות 151 יערה 104

 מנוחה 152 יפיע 105

 מנות 153 יקנע� עילית 106

 מסלול 154 ירדנה 107

 מסעדה 155 ירוח� 108

 מעגלי� 156 ירכא 109

 מעונה 157 כאבול 110

 מעו� 158 כאוכב אבו 111

 מעיליא 159 כחל 112

 מעלה אדומי� 160 כלנית 113

 מעלה אפרי� 161 כסיפה 114

 מעלה עירו� 162 סמיע�כסרא 115

 תרשיחא�מעלות 163 �טאבש �כעביה 116

 מצפה רמו� 164 כפר ברא 117

 מרגלית 165 כפר חנניה 118

119 � משהד 166 כפר יאסי

 משמר הירד� 167 כפר יובל 120

 משע� 168 כפר יונה 121

 נהורה 169 כפר יעב$ 122

 נהרייה 170 כפר כמא 123

 נוגה 171 כפר כנא 124

 נוע� 172 כפר מימו� 125

 נחושה 173 כפר מנדא 126

 נח� 174 כפר קאס� 127

 נטועה 175 כפר קרע 128

 ניצני עוז 176 כפר שמאי 129
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 קריית עקרו� 224 ניר ח� 177

 קריית שמונה 225 ניר יפה 178

 קרני שומרו� 226 שהניר מ 179

 ראמה 227 איבעקניר  180

 רהט 228 נשר 181

 רוגלית 229 נתיבות 182

 רווחה 230 ור'סאג 183

 רוויה 231 ני�'סח 184

 רחוב 232 ספסופה 185

 ריינה 233 ר'ג'ע 186
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  . שכונות אופיר וערבה בלבד�אילת  271
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288 

מתחמי� ג� גוריו� ובורלא בשיכו� ,  אזורי� צפו� והעיר העיר העתיקה�עכו 
  .מזרח בלבד

  . המורה בלבד שכונות עלית וגבעת�עפולה  289
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