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 המינהל
לתיאום  
ובקרה

משאבי אנוש -' אאגף •
נכסים ולוגיסטיקה–' אאגף •
תלונות ופניות  –' אגף א•

הציבור וקו פתוח לתלמידים
מכרזים  , אגף רכש•

והתקשרויות
תחום הדרכה•
תחום הנדסת תעשיה וניהול•
תחום איכות ומצוינות•
ש"יו -ט ארכיאולוגיה "קמ•

אגף בכיר בחינות •
ארגון הלימודיםאגף •
–עוז לתמורה –'  אגף א•

הטמעת הרפורמה במערכת  
החינוך

חינוך קדם יסודי -' אגף א•
חינוך יסודי -' אגף א•
חינוך על יסודי -' אגף א•
שירות פסיכולוגי   -' אגף א•

ייעוצי
יישומי חוק ומדיניות אגף •

במערכת החינוך
מחוננים אגף תלמידים •

ומצטיינים
אגף לקליטת תלמידים עולים•
ארגון מוסדות חינוךאגף •
ורווחה  אגף שירותי חינוך •

וקידום נוער
מיוחדחינוך אגף •

מוסדות   -בכיר אגף •
תורניים

,  שירות לאומיאגף •
תיאום ובקרה

אגף תרבות תורנית•
אגף חינוך מבוגרים•

ר "יו
המזכירות  
הפדגוגית

פיתוח פדגוגי–'  אגף א•
אשכול מדעי הטבע -אגף •
אשכול מדעי החברה   -אגף •

והרוח
אשכול מקצועות –אגף •

השפה
אשכול מקצועות –אגף •

האמנויות
אשכול מקצועות –אגף •

המורשת
חינוך במגזר הערביאגף •
ממונה חינוך במגזר הדרוזי•
ממונה חינוך במגזר הבדואי•
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 המינהל
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ב"כא -אגף בכיר •
הכשרת  –' אאגף •

ה"עו
פיתוח  –'  אגף א•

ה"לעומקצועי 
התמחות   -' אגף א•

וכניסה להוראה

 המינהלמנהל 
למדע  

ולטכנולוגיה

תחום חשמל  •
ואלקטרוניקה

תחום מדעים•
תחום מחשבים•
תחום טכנולוגיה•
רים"מפמ•

מנהל מינהל 
החינוך הדתי

גני –מפקחת ארצית•
ילדים

חינוך   -מפקח ארצי•
יסודי

חינוך    -מפקח ארצי •
על יסודי

רים"מפמ•

מנהל מינהל 
חברה ונוער

אגף נוער וקהילה•
ח וידיעת "שלאגף •

הארץ
תכניות  , אגף תכנים•

הדרכה והשתלמויות

מינהל מנהל 
הפיתוח

מיפוי ותכנון  -'אגף א•
הצטיידות  -'אגף א•

והסעות
ותקצובבינוי ' אאגף •

חשבת  
בכירה

סגני חשב•
-תחום בכיר •

ממשלתיתחשבונאות 
שכר  -בכיר תחום •

פקידים ומפקחים
–בכיר תחום •

התקשרויות רכש  
ופיקוח תקציבי

תחום הכנסות וגביה•
תחום תשלומים  •

לשלטון המקומי  
ובעלויות

תחום תשלום וגביה  •
תחום הוצאות  •

ותשלומים
ביקורת  תחום •

חשבונאית
גזברים במחוזות•
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ולתקציבים

כלכלה –'  אגף א•
וסטטיסטיקה

תקציבים -' אגף א•
,  תחום מתודולוגיה•

תיאום ובקרה, תכנון
תחום תקציב •

מוניציפאלי
חינוך –תחום תקצוב •

פורמאלי
חינוך  -תחום תקצוב•

בלתי פורמאלי
תחום עלויות•

מנהל 
מינהל 
תקשוב  
ומערכות  
מידע

תשתיות ומסדי הפעלה•
:חטיבות

ב"יישומי שכר וכא•
שירות למחוזות•
יישומי ניהול ותקשוב  •

בחינוך
תשתיות ותקשורת•
תפעול וייצור•
תכנון אסטרטגי•
יישומים בחינוך•
יישומי פיתוח•
שירותי התקנות ומוקד  •

סיוע

מחוז  
ירושלים

מחוז  
הצפון

מחוז  
חיפה

מחוז  
המרכז

מחוז  
אביב-תל

מחוז  
הדרום
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)בהקמה(

לחינוך   המינהל
התיישבותי  
ועליית הנוער

הטלוויזיה  
החינוכית  
הישראלית

משרד החינוך

מנהל אגף 
בכיר קשרי 
חוץ ואונסקו
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,  ביטחון -בכיר 

חירום  שעת 
סביבתיתובטיחות 

תחום רישוי•
בקרה•
אכיפה•

ממונה 
משמעת  
וטוהר  
המידות


