
רשימת בתי ספר בגוש עציון

תיכון דרך אבות  
אפרת  

ישיבה תיכונית אורות יהודה  
אפרת  

ישיבה תיכונית מקור חיים  
כפר עציון  

ישיבה תיכונית נווה שמואל  
אפרת  

ראשית   

שירת חנן   

תתמ"ד מעיינות  

כרמי יהודה    

חן נריה   

יובלים  
גבעות  

אורות עציון בנים  
נווה דניאל  

אורות עציון בנות  
נווה דניאל  

בתי ספר מערב הגוש
)גבעה צהובה(

בתי ספר מזרח הגוש

אח"י צעירה א'-ג'  
תקוע  

אח"י בוגרת ד'-ח'  
תקוע  

קדם  
נוקדים  

נווה  
שדה בר  

מעלה עמוס  

תת ממ"ח מיצד  

אולפנות
אולפנת אוריה  

גבעה צהובה  

אולפנת נווה חנה  
גבעה צהובה  

אולפנת ראש צורים  
ראש צורים  

ישיבות ותיכונים

חינוך מיוחד
סדנת שילוב  

גבעות  

למידע נוסף, לחצו על שם בית הספר והכנסו לאתר

סמל כיתותכתובתשם המוסד
ס"מייל ביטלפוןמזכירהמייל מנהלשם המנהלמוסד

02-6330088/7 רחל ונעמיnetamrani@gmail.comנטע נאמן186395'ח-'אגבעה צהובהראשית
02- 9931043office@resheet.co.il

02-9309480Chatatz1@gmail.comרותי וגילהmoramirib@gmail.comמירי בורוכוב131292'ג-'אגבעה צהובהשירת חנן

02-9933235tatbatayin@gmail.comהודיהmenachemlea1@gmail.comמנחם איתן511717'ח-'אבת עיןד מעינות"תתמ

02-9931115ezoribanot@gmail.comיוכי ורחליilanasultan1@gmail.comאילנה סולטן417832'ח-'דגבעה צהובהנריה-חן

02-9931150Gush160@gmail.comסיגל והודיהkarmey1000@gmail.comרענן גלמן111328'ח-'דגבעה צהובהכרמי יהודה

02-5861628gushbanim@orotetzion.org.ilגאולהdassis@orotetzion.org.ilדוד עסיס511618'ח-'אנווה דניאלאורות עציון בנים

02-5406418gushbanot@orotetzion.org.ilגליהtalyshaked69@gmail.comטלי שקד616151'ח-'אנווה דניאלאורות עציון בנות

02-9938423yuvalim@sadnat-shiluv.co.ilיפיתnoahenya1@gmail.comנעה מנדלבאום759134ו-אגבעותיובלים

02-9938423office@sadnat-shiluv.co.ilיערה/בת שבעasaf@sadnat-shiluv.co.ilאסף טבול168054יב-אגבעותסדנת שילוב

02-5461184afikimgifted.gushetzion@gmail.comהדרehmyna@gmail.comאתי אברמוביץ411801'ח-'גגבעה צהובהאפיקים מחוננים

02-9961552echaisivan@gmail.comסיוון נוריnatanofra@gmail.comעפרה נתן112607'ג-'אתקוע'ג-'י צעירה א"אח

  anatmughadasi@gmail.com  02-9962320ענת מוגדסיnihul.ehai@gmail.comאופיר לוגסי615955'ח-'דתקוע'ח-'י בוגרת ד"אח
Echai_tekoa@walla.co.il  

arzi.yafit@gmail.com054-3123759mizrach.school@gmail.comיפית ארזי582502ו-א שדה ברנווה

02-6505956nokdimdim@gmail.comזיוה ברנע כהןDayveed14@gmail.comדיויד יסלזון512509'ו-'אנוקדיםקדם

תלמוד תורה דובר 
יוסף זילברמן 142406ה-אמיצדמיצד- שלום 

שמואל זילברמן
yosef011@gmail.com 

0546172@gmail.com
חיה איזנבך 
אליהו קוק

 053-3165125
058-3206451

  tttt613tt@gmail.com 
c0533165125@gmail.com

chatz.org.il@02-9931101112235מיריshruth8@gmail.comרות שושן112235'ח-'אמעלה עמוסמעלה עמוס

סמל כיתותכתובתשם המוסד
ס"מייל ביטלפוןמזכירהמייל מנהלשם המנהלמוסד

02-9959218oriyaschool@ots.org.ilשירה ורחליyonatlemberger@gmail.comיונת למברגר560508ב"י-'טגבעה צהובהאולפנת אוריה

הרב נחמיה 140913ב"י-'טגבעה צהובהאולפנת נווה חנה
02-9931262חני ושלומיתndkrakover@gmail.comקרוקבר

02-9959201mazcirut.nc@gmail.com

02-9933889ulpena@ybagush.orgתהילהypeles@ybagush.orgיהודה פלס160580ב"י-'טראש צוריםאולפנת ראש צורים

050-6329898mhv120@gmail.comחיים ועקניןr0504130440@gmail.comהרב יאיר'יב-ישדה בראורייתא

141028ב"י-'טכפר עציוןישיבת מקור חיים
  הרב דוד 

'  רבינוביץ
גלעד - מנהל

davidr.makor@gmail.com02-9934810נעמי ומוריהMakor.c@gmail.com

02-9938423office@sadnat-shiluv.co.ilיערהasaf@sadnat-shiluv.co.ilאסף טבול168054ב"י-'אגבעות(מ"חנ)סדנא 

140764ב"י-'טאפרתישיבת נווה שמואל
  הרב אבישי מילנר 

        מנהל 
 חזי זכריה

milnera9@gmail.com 
chezizcharia@gmail.com 

רבקה מעיין 
02-5488430neveshmuel@gmail.comואביטל

460097ב"י-'זאפרתתיכון דרך אבות
  הרב יוני הולנדר 

מנהל ישראל - 
(מנהל חטיבה)

yoni@derech-avot.org.il ליבה אביטל
02-9938311mazkirut@derech-avot.org.ilואורלי

142174ב"י-'טאפרתישיבת אורות יהודה
הרב אליהו 

אדלברג הרב 
יהודה גייסון

harav.eliyahu@orotyehuda.org.il02-9933406עינתoffice.oy@gmail.com

בתי ספר יסודיים

בתי ספר תיכונים

http://www.derech-avot.org.il/
http://www.derech-avot.org.il/
https://yba.org.il/institutes/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-2/
https://yba.org.il/institutes/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-2/
https://makor-c.org/
https://makor-c.org/
http://www.neveshmuel.org.il/
http://www.neveshmuel.org.il/
https://resheet.tik-tak.net/
https://shirat-chanan.tik-tak.net/
https://talmudtoragush.co.il/
http://www.ezoribanot.jedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
https://www.sadnat-shiluv.co.il/blank-15
https://www.sadnat-shiluv.co.il/blank-15
https://orotetzionbanim.tik-tak.net/
https://orotetzionbanim.tik-tak.net/
https://oroteziongirls.tik-tak.net/
https://oroteziongirls.tik-tak.net/
https://tekoa.tik-tak.net/
https://tekoa.tik-tak.net/
http://www.tekoa.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%97%D7%B4%D7%99
http://www.tekoa.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%97%D7%B4%D7%99
https://nokdimdim.edupage.org/
https://nokdimdim.edupage.org/
https://uoriya.tik-tak.net/
https://uoriya.tik-tak.net/
https://neve-hana.tik-tak.net/
https://neve-hana.tik-tak.net/
https://yba.org.il/institutes/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://yba.org.il/institutes/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.sadnat-shiluv.co.il/
https://www.sadnat-shiluv.co.il/

