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9244,001,6614,331חאמוכריםמוכרמ"מערביאיברהמיה118364

2581,090,8284,228חאמוכריםמוכרמ"מערבישירין178087

3231,809,5645,602חאמוכריםמוכרמ"מערביאמירה בסמא178137
3231,907,2425,905חאמוכריםמוכרמ"מערביבי"ס יסודי אלחיה178186
2691,283,7234,772חאמוכריםמוכרמ"מערבייסודי אלחית כפר עקב178194
2651,365,5175,153חאמוכריםמוכרמ"מערבייסודי אלחיה סילואן178202
677546,702808חאמוכריםמוכרמ"מערביפריר בית חנינא184010
183973,1005,317חאמוכריםמוכרמ"מערבייסודי אלחיה ב .חנינה184101
3391,536,6104,533חאמוכריםמוכרמ"מערביאלחיה מעורב כפר עקב186809
8123,128,4413,853חאמוכריםמוכרמ"מערביאלפורקאן189910
52329,3886,334חאמוכריםמוכרמ"מערבייסודי סנט טרקמנצ'ץ237016
2351,005,1084,277חאמוכריםמוכרמ"מערביורודת אלעהד אלאסאסיה238063
4771,842,3203,862חאמוכריםמוכרמ"מערביורודת אלעהד אלאסאסיה238071
2321,035,1194,462חאמוכריםמוכרמ"מערביאלפורסאן יסודי238139
7293,062,2414,201חאמוכריםמוכרמ"מערבייסודי אלאימאן לבנים238493
4381,902,8764,344חאמוכריםמוכרמ"מערבייסודי אלאימאן בנות238501
220896,1364,073חאמוכריםמוכרמ"מערביאלסונה239202

3321,344,8784,051חאמוכריםמוכרמ"מערביברידג 'אינטרנשיונל239210

4431,819,7414,108חאמוכריםמוכרמ"מערביסמהר לבנות239871
245955,1743,899חאמוכריםמוכרמ"מערביג'רוזלם סקול יסודי239905
195779,5813,998חאמוכריםמוכרמ"מערביאלמוסתקבל אלאהלייה267948
4241,765,2374,163חאמוכריםמוכרמ"מערביביה"ס אמליסון267955
6862,716,1473,959חאמוכריםמוכרמ"מערבימדרסת דאר אלמערפה284075
258991,8513,844חאמוכריםמוכרמ"מערבייסודי דאר אלאולאד338343

9,33938,089,1844,079חאסה"כ

8104,250,6795,248יבאמוכריםמוכרמ"מערביאל-מוטראן117002
5233,031,8285,797יבאמוכריםמוכרמ"מערביביה"ס אל-פריר117010
2601,082,6374,164יבאמוכריםמוכרמ"מערביטרה סנטה לבנות148171
4032,237,1095,551יבאמוכריםמוכרמ"מערביטרה סנטה גבשה בנים148189
1,2335,930,2224,810יבאמוכריםמוכרמ"מערבימנזר רוזרי160739
3631,385,3493,816יבאמוכריםמוכרמ"מערביביס שמידט קולג 'בנות187575

3,59217,917,8234,988יבאסה"כ
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371559559,0631.511,5078,287וגןמנח'ירשמימ"מיהודיאגרון גרשון110106
334687627,8382.061,88011,136ואמנח'ירשמימ"מיהודיסאלד110130
495615661,7691.241,3376,928ואמנח'ירשמימ"מיהודיבית הכרם110155
214604878,1542.824,10416,804ואמנח'ירשמימ"מיהודיגאולים א110171
316582798,6021.842,52710,815ואמנח'ירשמימ"מיהודימ"מ רחביה ע"ש דוד גו110205
178521610,7282.933,43116,602ואמנח'ירשמימ"מיהודילוריא110270
103477341,5834.633,31624,156ואמנח'ירשמימ"מיהודיארגנטינה110312
258651427,7352.521,65813,013ואמנח'ירשמימ"מיהודיגואטמלה110320
117307223,9822.621,91413,722ואמנח'ירשמימ"מיהודיסטון דוד110346
244558225,6432.2992511,216ואמנח'ירשמיממ"דיהודיחב"ד  עיר גנים110445
378683579,2501.811,5329,663ואמנח'ירשמיממ"דיהודייהודה הלוי110452
425644632,2341.521,4888,306ואמנח'ירשמיממ"דיהודיעוזיאל110486

"ב: בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ערביים   -שכבות א 'עד י

בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ערביים   -שכבות א 'עד ח':

בתי ספר רשמיים יסודיים רגילים ירושלים תשס"ח
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99244-22,0212.46-22210,868ואמנח'ירשמיממ"דיהודימימון110585
423761628,1771.801,4859,581ואמנח'ירשמיממ"דיהודיא.ד.רוטשילד110619
456732784,8581.611,7218,945וגןמנח'ירשמימ"מיהודייפה נוף111062
341580418,3341.701,2278,881ואמנח'ירשמימ"מיהודיזלמן ארן111112
319519496,1991.631,5558,877וגןמנח'ירשמימ"מיהודיפסגת זאב צפון111120
201457181,5932.2790311,135ואמנח'ירשמימ"מיהודיגבעת גונן111203
361611524,2551.691,4529,069חאמנח'ירשמיממ"דיהודיחב"ד  בית חנה111260
17210161,532,5065.918,91035,491וגןמנח'ירשמימ"מיהודימעלות דפנה יד המורה111278
161355221,9552.201,37911,301ואמנח'ירשמיממ"דיהודיפרדס הרב אליהו111286
56129102,8412.301,83612,203וגןמנח'ירשמימ"מיהודיחטיבה לגיל הצעיר111294
319517624,5751.621,9589,251וגןמנח'ירשמימ"מיהודיהניסויי111344
301528554,7671.751,8439,737ואמנח'ירשמימ"מיהודייאנוש קורצאק111351
615935935,1311.521,5218,362חאמנח'ירשמיממ"דיהודינועם בנות ק.משה111393
244527490,5732.162,01111,730ואמנח'ירשמימ"מיהודיגילה ממלכתי א111500
259659286,0792.541,10512,554ואמנח'ירשמיממ"דיהודיברנדט ממ"ד נוה יעקב111591
116360197,7153.101,70415,670ואמנח'ירשמיממ"דיהודיתלפיות מזרח ממ"ד111617
392687818,5641.752,0889,975ואמנח'ירשמימ"מיהודיתלי בית וגן111682
141323299,9132.292,12712,436ואמנח'ירשמיממ"דיהודיהרובע היהודי ממ"ד111690
180482292,5012.681,62513,675ואמנח'ירשמימ"מיהודינוה יעקב ממ המאוחד111815
171571728,2263.344,25919,285ואמנח'ירשמיממ"דיהודירמות ממ"ד א'111823
2896981,108,6702.423,83614,705ואמנח'ירשמימ"מיהודיפרנקל גבעת שפירא111831
282501505,2471.781,7929,786וגןמנח'ירשמימ"מיהודימנשה אלישר111872
204374261,6711.831,2839,533ואמנח'ירשמיממ"דיהודינוה עציון  בנות111898
307574476,9811.871,5549,967ואמנח'ירשמימ"מיהודיגילה ממלכתי ב111906
229423322,3571.851,4089,720ואמנח'ירשמיממ"דיהודינועם בנים ק.משה112003
217387244,9081.781,1299,154ואמנח'ירשמימ"מיהודיתלפיות מזרח ממלכתי ב112136
285537535,7331.881,88010,359ואמנח'ירשמימ"מיהודיגילה ממלכתי ג112185
160366417,6562.292,61012,904ואמנח'ירשמימ"מיהודירמות ממלכתי ג112201
266572655,4232.152,46412,141ואמנח'ירשמיממ"דיהודירמות ממ"ד ב'112219
53412241,656,9512.293,10313,418ואמנח'ירשמיממ"דיהודיאפרתה112227
295577441,6221.961,49710,299ואמנח'ירשמיממ"דיהודיגילה ממ"ד ב'112284
483783828,5771.621,7159,011ואמנח'ירשמימ"מיהודיגילה ממלכתי תל"י112359
302473416,8151.571,3808,428ואמנח'ירשמיממ"דיהודיהר נוף ממ"ד בנים112391
324479447,0321.481,3808,033ואמנח'ירשמימ"מיהודיפסגת זאב ממלכתי א112482
359517490,0951.441,3657,846ואמנח'ירשמימ"מיהודירמת מוריה112565
359611313,5431.708738,532ואמנח'ירשמיממ"דיהודיממ"ד פסגת דוד112573
283452377,9891.601,3368,523חאמנח'ירשמיממ"דיהודיאהבת ישראל (חרד"ל)112953
232352302,2651.521,3038,130ואמנח'ירשמיממ"דיהודינועם בנות רמות113001
313480427,3891.531,3658,266ואמנח'ירשמימ"מיהודימ"מ פסגת זאב ב'113068
309645478,8212.091,55010,943חאמנח'ירשמיממ"דיהודיביה"ס ממ"ד דרור113076
319510421,1081.601,3208,514חאמנח'ירשמיממ"דיהודיהר נוף ממד בנות113217
393587591,6781.491,5068,227חאמנח'ירשמיממ"דיהודימקור חיים113399
515777564,5181.511,0967,885וגןמנח'ירשמיממ"דיהודיפסגת זאב מז ממד113449
368616615,8581.671,6749,206וגןמנח'ירשמימ"מיהודיפסגת זאב מזרח ב 'ממ'113472
152257205,3781.691,3518,960ואמנח'ירשמיממ"דיהודינועם  בנים רמות113563
482706646,0331.461,3407,932ואמנח'ירשמימ"מיהודיממלכתי משואה113589
281479389,3051.701,3859,056ואמנח'ירשמיממ"דיהודינועם בנים פסגת זאב113597
273450433,9901.651,5909,007וגןמנח'ירשמימ"מיהודימנחת114033
144289268,4412.011,86410,895וגןמנח'ירשמימ"מיהודיפסגת זאב מערב114066
407554608,6801.361,4967,621ואמנח'ירשמימ"מיהודיפסגת זאב מזרח א114074
244332328,0561.361,3447,467חגןמנח'ירשמימ"מיהודיוולדורף אדם114215
329462449,7531.401,3677,686ואמנח'ירשמימ"מיהודיעל איזורי קשת114389
322563497,6541.751,5469,414ואמנח'ירשמיממ"דיהודינועם בנות פסגת זאב115592
8541350581,5811.586817,795טגןמנח'ירשמימ"מערביאום טובא118042
451734463,0581.631,0278,350ואמנח'ירשמימ"מערביאחמד סאמח אלחלדי118067
8701401818,2541.619418,187וגןמנח'ירשמימ"מערביבית חנינה לבנים118075
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458791453,0191.739898,761וגןמנח'ירשמימ"מערביבית חנינה לבנות118083
1,0271597966,2351.569417,938וגןמנח'ירשמימ"מערביבית צפאפא יסודי118091
1,13917051,001,5431.508797,615וגןמנח'ירשמימ"מערביטור מכין לבנים118125
1,2101703972,1141.418037,137טגןמנח'ירשמימ"מערביטור מכין  לבנות118133
7151092682,8651.539557,828ואמנח'ירשמימ"מערביסואחרה לבנות118166
6721039657,9031.559797,937וגןמנח'ירשמימ"מערביסלואן יסודי מעורב118174
506833446,5641.658838,291וגןמנח'ירשמימ"מערביסלואן יסודי לבנות118182
567860494,7871.528737,698וגןמנח'ירשמימ"מערביסלואן מכין לבנים118190
1,0121525790,9001.517827,563טגןמנח'ירשמימ"מערביסלואן מכין לבנות118208
7591223582,1861.617678,018וגןמנח'ירשמימ"מערביעיסאויה לבנים118216
8411375676,3401.638048,162וגןמנח'ירשמימ"מערביעיסאויה לבנות118224
1,66024281,376,5831.468297,411טגןמנח'ירשמימ"מערביצור באהר מכין118240
8231225739,1121.498987,596וגןמנח'ירשמימ"מערבישעפאט לבנים א118273
1,35919791,049,2031.467727,325טגןמנח'ירשמימ"מערבישעפט לבנות א118281
8661322786,6951.539087,778וגןמנח'ירשמימ"מערביאלתורי לבנות118299
8941366786,4011.538807,755וגןמנח'ירשמימ"מערביעמריה118307
8851298672,6761.477607,360וגןמנח'ירשמימ"מערבימולויה לבנות118331
1,60723841,367,9461.488517,527טאמנח'ירשמימ"מערביצלעה118349
528847515,2621.609768,195ואמנח'ירשמימ"מערביסואחרה י118356
287477340,9401.661,1888,667ואמנח'ירשמימ"מערבישועפט בנות ב'148254
642954586,3481.499137,600ואמנח'ירשמימ"מערבישועפט בנים ג'148270
7621261676,8391.658888,335טאמנח'ירשמימ"מערביכפר עקב148288
314448417,2441.431,3297,749ואמנח'ירשמימ"מיהודימ"מד הר חומה160531
85163117,2701.921,38010,009ואמנח'ירשמיממ"דיהודיחב"ד רמת שלמה162586
322458411,4301.421,2787,678טאמנח'ירשמימ"מיהודיבי"ס דו-לשוני162594
501649443,1891.308856,714ואמנח'ירשמימ"מערביסלואן יסודי חדש178145
594899514,8091.518677,677טאמנח'ירשמימ"מערבימכין בנים אלחלוי178152
293524332,5741.791,1359,183ואמנח'ירשמימ"מערביאטור יסודי בנים178160
7201206645,2311.688968,434טאמנח'ירשמימ"מערביכפר עקב חדש179754
283448255,0141.589018,025ואמנח'ירשמיממ"דיהודיראשית183194
353502457,1861.421,2957,695ואמנח'ירשמימ"מיהודיחומת שמואל מ"מ192849
247383307,6601.551,2468,223חאמנח'ירשמיממ"דיהודיאהבת ישראל246041

44,12773,93755,780,4821.681,2648,804סה"כ

מקור :הממונה על יישום חוק חופש המידע ,משרד החינוך
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