
 בס"ד

 טמיפוי אזורי רישום לפי ישובים לשנת הלימודים תשע"

ם ממלכתיים לישובים יגל, זיתן, צפריה, חמ"ד ומשמר השבעה יתכנו שינויים לקראת ניוכ*** במיפוי תי

 שנה"ל תש"פ

 מושב אחיעזר
 

 סודיבתי ספר י

 חרדי בנות חרדי בנים ממ"ד חב"ד        ממלכתי דתי ממלכתי

 בי"ס מ"מ 
 "ניר צבי"

 אזורי 
מושב  "עמק לוד"

 ניר צבי 
 טלפון: 

08-9224716 

בי"ס "תורת 
 משה" 

 אזורי
 "שדות דן" 

 מושב חמ"ד
 טלפון: 

03-5292259 

 סודי לבנות ממ"ד י
 "בית רבקה"

 צעירות 
 ד(-)כיתות א

 כפר חב"ד
 טלפון:

03-6586656 
 סודי לבנות ממ"ד י

 "בית רבקה"
 בוגרות 

 ח(-)כיתות ה
 כפר חב"ד

 טלפון:
03-9606989 

 

 בי"ס הרש"ש אחיעזר
 08-9152807טלפון:

 ח'-א' "מכתב לאליהו "
 אור יהודה

 03-5335377טלפון: 
 

 בי"ס הרש"ש אחיעזר
 08-9152807טלפון:

 ח'-"מכתב לאליהו " א'
 אור יהודה

 03-5335377טלפון: 
 "בית יעקב" 
 ראשון לציון

 03-9641613טלפון: 

 בתי ספר חט"ב תיכון

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 חט"ב ותיכוניים 
 ביהוד

)עפ"י שיבוץ 
 עריית יהוד(

03-5391208 
03-5291256 

 תיכונים/סמינרים  בנים בנות
אולפנת  ובבני ברק באור יהודה

 צפירה" "
 מושב צפריה

 טלפון: 
03-9607087  

נווה שרה  תיכון
 בני ברק  הרצוג
 טלפון:

 03-6190488 

ישיבות תיכוניות או 
 תיכונים דתיים 

 ברמת גן
 פתח תקווהוב
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 גנותמושב 
 

 סודיבתי ספר י

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 מ"מבי"ס 
 "ויצמן"
 רמת גן
 טלפון: 

03-5347299 

 בי"ס "תורת משה" 
 אזורי

 "שדות דן" 
 מושב חמ"ד

 טלפון: 
03-5292259 

 אין ביקוש
 

 ביקושאין 

 בתי ספר חט"ב תיכון

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 חט"ב ותיכוניים 
 רמת גןב
 

 אין ביקוש בנים בנות
 

 אין ביקוש

 אולפנת "צפירה" "
 מושב צפריה

 טלפון: 
03-9607087  

 

 אין ביקוש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 זיתןמושב 
 

 סודיבתי ספר י

 חרדי בנות חרדי בנים חב"ד -ממ"ד             ממלכתי דתי ממלכתי

 בי"ס מ"מ 
 "ניר צבי"

 אזורי 
"עמק לוד" מושב 

 ניר צבי 
 טלפון: 

08-9224716 

 בי"ס "תורת משה" 
 אזורי

 "שדות דן" 
 מושב חמ"ד

 טלפון: 
03-5292259 

 סודי לבנות ממ"ד י
צעירות  "בית רבקה"

 ד(-)כיתות א
 כפר חב"ד

 03-6586656טלפון:
 סודי לבנות י ממ"ד

בוגרות  "בית רבקה"
 ח(-)כיתות ה

 כפר חב"ד
 03-9606989טלפון:

 

 בי"ס הרש"ש אחיעזר
 08-9152807טלפון:

 ח'-"מכתב לאליהו " א'
 אור יהודה

 03-5335377טלפון: 
 

 בי"ס הרש"ש אחיעזר
 08-9152807טלפון:

 ח'-"מכתב לאליהו " א'
 אור יהודה

 03-5335377טלפון: 
 "בית יעקב" 
 ראשון לציון

 03-9641613טלפון: 

 בתי ספר חט"ב תיכון

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 חט"ב ותיכוניים 
 ביהוד

)עפ"י שיבוץ 
 עריית יהוד(

03-5391208 
03-5391256 

 אין ביקוש בנים בנות
 

 אין ביקוש

 אולפנת "צפירה" 
 מושב צפריה

 טלפון: 
03-9607087  

תיכון נווה שרה 
 הרצוג בני ברק 

 טלפון:
 03-6190488 

ישיבות תיכוניות או 
 תיכונים דתיים 

 ביהוד 
 וברמת גן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 חמ"דמושב 
 

 סודיבתי ספר י

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 בי"ס מ"מ 
 "ניר צבי"

 אזורי 
"עמק לוד" מושב 

 ניר צבי 
 טלפון: 

08-9224716 

 "תורת משה" בי"ס  
 אזורי

 "שדות דן" 
 מושב חמ"ד

 טלפון: 
03-5292259 

 סודי לבנות ממ"ד י
צעירות  "בית רבקה"

 ד(-)כיתות א
 כפר חב"ד

 03-6586656טלפון:
 סודי לבנות ממ"ד י

בוגרות  "בית רבקה"
 ח(-)כיתות ה

 כפר חב"ד
 03-9606989טלפון:

 

 בי"ס הרש"ש אחיעזר
 08-9152807טלפון:

 ח'-לאליהו " א'"מכתב 
 אור יהודה

 03-5335377טלפון: 
 

 בי"ס הרש"ש אחיעזר
 08-9152807טלפון:

 ח'-"מכתב לאליהו " א'
 אור יהודה

 03-5335377טלפון: 
 "בית יעקב" 
 ראשון לציון

 03-9641613טלפון: 

 בתי ספר חט"ב תיכון

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 חט"ב ותיכוניים 
 ביהוד

)עפ"י שיבוץ 
 עריית יהוד(

03-5391208 
03-5391256 

   בנים בנות

 אולפנת "צפירה" 
 מושב צפריה

 טלפון: 
03-9607087  

תיכון נווה שרה הרצוג 
 בני ברק 

 טלפון:
 03-6190488 

ישיבות תיכוניות או 
 תיכונים דתיים 

 ברמת גן
 ובגבעת שמואל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 יגל  מושב
 

 סודיבתי ספר י

 חרדי בנות חרדי בנים חב"ד –ממ"ד                ממלכתי דתי ממלכתי

 בי"ס מ"מ 
 "ניר צבי"

 אזורי 
"עמק לוד" מושב 

 ניר צבי 
 טלפון: 

08-9224716 

 בי"ס "תורת משה" 
 אזורי

 "שדות דן" 
 מושב חמ"ד

 טלפון: 
03-5292259 

סודי ממ"ד י
 לבנות 

 "בית רבקה"
צעירות )כיתות 

 ד(-א
 כפר חב"ד

 טלפון:
03-6586656 

סודי ממ"ד י
 לבנות 

 "בית רבקה"
בוגרות )כיתות 

 ח(-ה
 כפר חב"ד

 טלפון:
03-9606989 

 

 בי"ס הרש"ש אחיעזר
 08-9152807טלפון:

 ח'-"מכתב לאליהו " א'
 אור יהודה

 03-5335377טלפון: 
 

 בי"ס הרש"ש אחיעזר
 08-9152807טלפון:

 ח'-"מכתב לאליהו " א'
 אור יהודה

 03-5335377טלפון: 
 "בית יעקב" 
 ראשון לציון

 03-9641613טלפון: 

 בתי ספר חט"ב תיכון

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 חט"ב ותיכוניים 
 ביהוד

)עפ"י שיבוץ 
 עריית יהוד(

 
03-5391256 

 בנות
 

 אין ביקוש בנים
 

 אין ביקוש

 אולפנת "צפירה" 
 מושב צפריה

 טלפון: 
03-9607087  

תיכון נווה שרה הרצוג 
 בני ברק 

 טלפון:
 03-6190488 

 חט"ב ותיכוניים 
 ביהוד

)עפ"י שיבוץ 
 עריית יהוד(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 כפר חב"ד
 

 סודיבתי ספר י

 בנים בנים            חרדי  –ממ"ד חב"ד  בנות  חב"ד בנות  -ממד ממלכתי

  סודי לבנותממ"ד י אין ביקוש
 ד(-צעירות )כיתות א "בית רבקה"

 כפר חב"ד
 03-6586656טלפון:
 סודי לבנות ממ"ד י

 ח(-בוגרות )כיתות ה "בית רבקה"
 כפר חב"ד

 03-9606989טלפון:
 

 יסודי לבנים ממ"ד 
 "תלמוד תורה"

 כפר חב"ד
 03-9606878טלפון:

 

 יסודי לבנים "אוהלי תורה"
 כפר חב"ד

 03-9606969 טלפון:

 בתי ספר חט"ב תיכון

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 אין ביקוש אין ביקוש אין ביקוש אין ביקוש
 

 תיכון "בית רבקה"
 כפר חב"ד ב'

 03-9602300טלפון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 משמר השבעהמושב 
 

 סודיבתי ספר י

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 בי"ס מ"מ 
 "ניר צבי"

 אזורי 
"עמק לוד" מושב ניר 

 צבי 
 טלפון: 

08-9224716 

 בי"ס "תורת משה"  
 אזורי

 "שדות דן" 
 מושב חמ"ד

 טלפון: 
03-5292259 

 אין ביקוש
 

 "אין ביקוש

 בתי ספר חט"ב תיכון

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 חט"ב ותיכוניים 
 בראשון לציון

)עפ"י שיבוץ עריית 
תשע"ט ראשל"צ ב

 ("במעיין" בי"סב
 03-9644002טלפון:

 בנות
 

 בנים
 

 אין ביקוש
 

 אין ביקוש

 חט"ב ותיכוניים 
 בראשון לציון

 )עפ"י שיבוץ עריית
 ראשל"צ(

 חט"ב ותיכוניים 
 בראשון לציון
)עפ"י שיבוץ 

 עריית
 ראשל"צ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ניר צבימושב 
 

 סודיבתי ספר י

 בנותחרדי  חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 בי"ס מ"מ 
 "ניר צבי"

 אזורי 
"עמק לוד" מושב ניר 

 צבי 
 טלפון: 

08-9224716 

 בי"ס "תורת משה"  
 אזורי

 "שדות דן" 
 מושב חמ"ד

 טלפון: 
03-5292259 

 אין ביקוש
 

 "אין ביקוש

 בתי ספר חט"ב תיכון

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 חט"ב ותיכוניים 
 בבית ספר

 "הרצוג"
 מושב בית חשמונאי

 08-8242073טלפון:
 

 אין ביקוש
 

 אין ביקוש
 

 אין ביקוש
 

 אין ביקוש

 צפריהמושב 
 

 סודיבתי ספר י

 חרדי בנות חרדי בנים חב"ד-ממ"ד            ממלכתי דתי ממלכתי

 בי"ס מ"מ 
 "ניר צבי"

 אזורי 
"עמק לוד" מושב 

 ניר צבי 
 טלפון: 

08-9224716 

 בי"ס "תורת משה" 
 אזורי

 "שדות דן" 
 מושב חמ"ד

 טלפון: 
03-5292259 

סודי ממ"ד י
 לבנות 

 "בית רבקה"
צעירות )כיתות 

 ד(-א
 כפר חב"ד

 טלפון:
03-6586656 

סודי ממ"ד י
 לבנות 

 "בית רבקה"
בוגרות )כיתות 

 ח(-ה
 כפר חב"ד

 טלפון:
03-9606989 

 

 בי"ס הרש"ש אחיעזר
 08-9152807טלפון:

 

 בי"ס הרש"ש אחיעזר
 08-9152807טלפון:

 

 בתי ספר חט"ב תיכון

 חרדי בנות חרדי בנים ממלכתי דתי ממלכתי

 חט"ב ותיכוניים 
 ביהוד

)עפ"י שיבוץ 
 עריית יהוד(

03-5391208 
03-5391256 

   בנים בנות

 אולפנת "צפירה" 
 מושב צפריה

 טלפון: 
03-9607087  

תיכון נווה שרה 
 הרצוג בני ברק 

 טלפון:
 03-6190488 

ישיבות  
תיכוניות או 

 תיכונים דתיים 
 ברמת גן

 ובגבעת שמואל

 



  


