
   

 

 

 

 

 חתשע" –צבע" רשימת בתי הספר המשתתפים בתכנית "כוח ה
 

 

 שם בי"ס הרשות המקומית

 ביאליק יבנה

 לאה גולדברג )אומנויות(  

 מעיין 

 אביר יעקב  

 אקולוגי  

 איינשטיין  

 בן גוריון 

 בן צבי רחובות

 ניצני מדע  

 שז"ר  

 פרחי מדע  

 שפרינצ'ק ח"מ  

 בן צבי נס ציונה

 ראשונים  

 סביונים  

 עיינות גן רווה

 ממ"ד מורשת זבולון גבעת שמואל

 ממ"ד מורשת מנחם  

 צורים ראש העין

 נווה דליה  

 

 חט"ב גוונים 

 אבן חלדון כפר קאסם

 אל זהרא  

 ברנר כפר סבא

 ממ"ד כ"ס  

 לאה גולדברג  

 שי עגנון 

 דבורה עומר  

 סורקיס  

 גורדון  

 תפוז פרדסיה

 לב רן קדימה צורן

 רימון כפר יונה

 שקד רעננה

 כצנלסון כפר סירקין



   

 

 

 

    

 שם בי"ס הרשות המקומית

 שכטרמן כפר יעבץ

 ח"מ -שירת הלב  כפר יעבץ

 אלחנאן טירה  טירה

 ישורון חולון

 כצנלסון  

 ממ"ד הראל בת ים

 טבנקין  

 יוחנני הרצליה

 ח"מ -קורצ'אק  פתח תקווה

 אלימלך כנר  

 הדר  

 חרדי -נאות מרגלית   

 

 חרדי -כלל חסידי 

 חרדי-בנות מוריה אלעד

 הלל רמת גן

 אושא  

 יהודה הלוי נתניה

 בגין  

 רזיאל  

 אהרון דוידי  

 נורדאו  

 נווה הדר  

 ממ"ד ברקאי  

 ברנר גבעתיים

 בורוכוב  

 פנינת בית יעקב בני ברק

 עטרת חיה  

 אל עמודראס  – מכין לבנות  ירושלים 

 חנינאבית  –א אל זהרא 

 טוראבו  – הכנה לבנות-אל טורי  

 טובאאום  – יסודי בנים 

 מוסלמירובע  – אלקאדסיה 



   

 

 

 

 שם בי"ס הרשות המקומית

 טלמון גוש טלמונים

 דולב בנים  

 לביא נעלה 

 לביא  צור הדסה

 גוונים )חנ"מ( מודיעין

 אבני חן 

 אסיף 

 רעים 

 משואת נריה )ממ"ד( 

 שחר  טל שחר

 מאור ירושלים ביתר

 אפיקים בית שמש

 מצפה ימים אשקלון

 

 ארלוזרוב

 אילנות אשדוד

 עלומים 

 ח"מ -ניר  

 ח"מ -גוונים  

 אלחכמה   רהט

 אלביאן 

 אלפרדוס 

 אלפוראת 

 אלמעראג' לקייה

 אבו ערר א' ערערה

 אשכול באר שבע

 מולדת 

 אוצר החיים 

 שובו 

 אלמסקבל אבו טלול

 אלפסי דימונה

 עמי אסף 

 גבריאל 



   

 

 

 

 שם בי"ס הרשות המקומית

 ממד הראל מצפה רמון

 בי"ס צין רמת הנגב

 

 משאבים

 אשכול עכו

 גורדון 

 הרצוג  

 יסודי אלאמל 

 יסודי טרה סנטה 

 שיח דנון יסודי שיח דנון

 אלנואר מסעדה

 יסודי א בוקעאתא

 

 יסודי ב

 יסודי  ג מג'דל שמס

 הגומא כפר בלום

 מבוא גליל איילת השחר

 צליל חדרה

 גן כרמית חיפה

 יוחנן הקדוש  

 מ"ח –גניגר   

 ממ"ד אהרון הראה בנים קרית שמואל-חיפה

 אמירים קרית ים

 אחדות קרית מוצקין

 ממ"ד יבנה  קרית אתא

 יסודי א' כפר קרע

 איבן סינא  

 בי"ס דליה -יסודי ג'  דלית אל כרמל

 דליה -יסודי ב'   

 חדשני למדעים  

 עוספיא א'  

 דרור חינוך מיוחד פרדס חנה כרכור

 


