
 בתי ספר בתכנית "אקדמיה בתיכון" 

 תשע"ו -באוניברסיטה הפתוחה 

 מחוז
סמל 
 ישוב ה"סישם ב מוסד

 אילת תיכון בגין אילת 644492 דרום

 אשדוד אנקורי 640807 דרום

 אשדוד מקיף א 640128 דרום

 אשדוד מקיף ג רוגוזין 770461 דרום

 אשדוד מקיף ד  640482 דרום

 אשדוד מקיף ה כללי 640672 דרום

 אשדוד מקיף ו 644310 דרום

 דודאש מקיף ז   644377 דרום

 אשדוד מקיף ח  644484 דרום

 אשדוד מקיף חדש ט 644583 דרום

 אשדוד מקיף יא החדש 620005 דרום

 אשקלון מקיף א  644294 דרום

 באר שבע טכני חה"א באר שבע 670810 דרום

 באר שבע מקיף אמי"ת )מקיף ה( 770552 דרום

 באר שבע מקיף ז עמל 670042 דרום

 באר שבע מקיףעירוני א'  640037 דרום

 דימונה ליימן 640086 דרום

 דימונה תיכון זינמן 644062 דרום

 מיתר מיתרים   644617 דרום

 עומר מקיף עומר 644591 דרום

        

 אבן יהודה מקיף הדסים 440180 התיישבותי

 אלון שבות אולפנת אוריה 560508 התיישבותי

 אשל הנשיא אשל הנשיא 680025 התיישבותי

 באר גנים ישיבת בני יששכר 660266 יישבותיהת

 בית חשמונאי הרצוג בית חשמונאי 441089 התיישבותי

 גליל תחתון כדורי 280065 התיישבותי

 הרצליה על"ה תיכון למדעים 544395 התיישבותי

 יד בינימין צבייה קטיף יד בינימין 442319 התיישבותי

 יד מרדכי מקיף שקמה 660084 התיישבותי

 כפר גלים כפר גלים 380055 תיישבותיה

 כפר סבא עמי אסף 460030 התיישבותי

 כפר סילבר כפר סילבר 680033 התיישבותי

 כפר עציון ישיבת מקור חיים 141028 התיישבותי

 כפר פינס אולפנת כפר פינס 340109 התיישבותי

 כרכור חקלאי ברנק וייס 380030 התיישבותי

 לב השרון חינוך דרורקרית  844076 התיישבותי

 מזרע עמקים תבור 260182 התיישבותי

 מעגן מיכאל מקיף חוף כרמל 770073 התיישבותי



 מחוז
סמל 
 ישוב ה"סישם ב מוסד

 משגב מקיף משגב 240481 התיישבותי

 נהלל ויצו נהלל 270057 התיישבותי

 עין השופט תיכון איזורי מגידו 260109 התיישבותי

 עין שמר מבואות עירון 360040 התיישבותי

 עין שמר מקיף גוונים 360123 ותיהתיישב

 ראשל"צ חקלאי נחלת יהודה 480087 התיישבותי

 רמת השרון חקלאי הכפר הירוק 580019 התיישבותי

 שפיה מאיר שפיה 380022 התיישבותי

 שפיים מקיף חוף השרון 470625 התיישבותי

        

 גבעת עדה-בינימינה  נימינהאורט השומרון בי 370395 חיפה

 זכרון יעקב ממ"ד זכרון 374249 חיפה

 זכרון יעקב דמוקרטי-קשת 338426 חיפה

 זכרון יעקב תיכון המושבה 356212 חיפה

 חיפה אולפנת אמית עירוני ו 340240 חיפה

 חיפה ליאו בק 340018 חיפה

 חיפה עירוני א 340174 חיפה

 קרית אתא רוגוזין קרית אתא 340117 חיפה

        

 ירושלים ישיבת חכמי לב 471995 חרדי

        

 בית שמש ישיבה שעלי תורה 144600 ירושלים

 בית שמש ישיבה תיכונית אהבת ישראל 353599 ירושלים

 מבשרת ציון תיכון הראל 144501 ירושלים

 מודיעין אולפנת בנ"ע  144717 ירושלים

 עיןמודי אמית בנים 450270 ירושלים

 מודיעין ישיבת לפיד בנ"ע 165852 ירושלים

 מודיעין עירוני ב 144675 ירושלים

 מודיעין עירוני ג מודיעין ע"ש מרדכי גור 144741 ירושלים

 מעלה אדומים ישיבת תיכונית מדעית 144428 ירושלים

        

 ירושלים תיכון ליד האוניברסיטה )ליד"ה( 140061 מנח"י

 ירושלים אולפנת חורב 140012 מנח"י

 ירושלים ישיבה תיכונית נועם בנים 144691 מנח"י

 ירושלים ישיבת חורב 140145 מנח"י

 ירושלים מדרשיית עמליה 140277 מנח"י

 ירושלים מקיף סליגסברג 170092 מנח"י

 ירושלים מקיף ע"ש זיו 140723 מנח"י

 ירושלים עירוני ג  140046 מנח"י

 ירושלים י ניסויי הרטמןתורנ 144220 מנח"י

 ירושלים תיכון ג'ינוגלי )שפע( 770834 מנח"י

 ירושלים תיכון ע"ש בויאר 140103 מנח"י

 ירושלים תיכון רעות ירושלים 160416 מנח"י

        

 אבן יהודה הדמוקרטי בלב השרון 442772 מרכז



  

 מחוז
סמל 
 ישוב ה"סישם ב מוסד

 אלקנה אולפנת השומרון 440883 מרכז

 גן יבנה בנהנעמי שמר גן י 442277 מרכז

 כפר סבא אורט שפירא 470112 מרכז

 כפר סבא גלילי  441030 מרכז

 כפר סבא דמוקרטי ע"ש יעקב חזן 441972 מרכז

 כפר סבא כצנלסון 440172 מרכז

 כפר סבא רבין   441238 מרכז

 נחלים ישיבת בנ"ע 440339 מרכז

 נס ציונה ציונהבן גוריון נס  440248 מרכז

 ראש העין תיכון בגין 444745 מרכז

 ראשל"צ אמית מקיף ג 771071 מרכז

 רחובות ישיבת הדרום 440362 מרכז

 רעננה אמית רננים רעננה 444679 מרכז

 רעננה בני עקיבא רעננה 440370 מרכז

 רעננה מטרווסט רעננה 444562 מרכז

 רעננה מיתרים רעננה 442251 מרכז

 רעננה תיכון ע"ש אוסטרובסקי 440024 מרכז

 שוהם תיכון שוהם 441337 מרכז

 תל מונד רבין תל מונד 441279 מרכז

 טבריה הישיבה אורט טבריה 244384 צפון

 יקנעם עילית מקיף ע"ש יגאל אלון 270140 צפון

 נהריה הרב תחומי שחקים 244152 צפון

        

 יםגבעתי תיכון ע"ש קלעי 540344 תל אביב

 גבעתיים תיכון שמעון בן צבי 540591 תל אביב

 גבעתיים תיכון תלמה ילין 540021 תל אביב

 הרצליה אולפנא לבנות צביה 544312 תל אביב

 הרצליה היובל 541169 תל אביב

 הרצליה הנדסאים הרצליה 570358 תל אביב

 הרצליה חט"ב הנגיד הרצליה 544130 תל אביב

 הרצליה י כללי הראשוניםעירונ 540328 תל אביב

 חולון כרם שלמה חולון 544692 תל אביב

 חולון עירוני עש פנחס אילון 540294 תל אביב

 נתניה אורט גוטמן 471011 תל אביב

 נתניה ישיבת בני עקיבא 440347 תל אביב

 נתניה שי עגנון נתניה 444950 תל אביב

 פ"ת בן גוריון 490052 תל אביב

 פ"ת חט"ב רשיש 444232 תל אביב

 פ"ת ישיבת כפר גנים 440297 תל אביב

 פ"ת מנורת המאור נשי אמית 472555 תל אביב

 פ"ת תיכון נוה גן 711051 תל אביב

 פ"ת תיכון שובו פ"ת 442343 תל אביב

 פתח תקוה אחד העם 440107 תל אביב



 

 מחוז
סמל 
 ישוב ה"סישם ב מוסד

 קרית אונו חט"ב שזר 542282 תל אביב

 קרית אונו תיכון בן צבי 540286 תל אביב

 רמת גן אוהל שם 540203 תל אביב

 רמת גן עירוני ע"ש בליך 540211 תל אביב

 רמת השרון מקיף יגאל אלון 541045 תל אביב

 רמת השרון רוטברג 770842 תל אביב

 תל אביב עירוני א 540112 תל אביב

 תל אביב עירוני ד 540146 תל אביב

 תל אביב תיכונט ע"ש אלתרמן 515502 בתל אבי


