
   

 מדינת ישראל

 משרד החינוך  

 ומערכות מידעטכנולוגיה  ,מינהל תקשוב  

 הממונה על יישום חוק חופש המידע   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6102 מאיתשע"ו,  אייר  

www.edu.gov.il/hofesh 

http://www.edu.gov.il/hofesh


   
1        

 

 תוכן עניינים

 
 

 2 דברי פתיחה

 3 2112יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך בשנת 

 8 מבנה ארגוני     1פרק 

 11 חוקים ששר החינוך אחראי להם ותיאור תחומי אחריות המשרד על פיהם     2פרק 

 21 כתובת ודרכי התקשרות     3פרק 

 22 פריסה גאוגרפית של יחידות שירות  א 4פרק 

 22 מידע ושירותים מקוונים לציבור  ב 4פרק 

 33 תשע"ו-סקירת עיקרי פעולות המשרד ותכניותיו בשנים תשע"ה     5פרק 

 21 2112תקציב ופירוט הוצאות בשנת      6פרק 

 22 2112התקציב בשנת      7פרק 

 31 2112חוברות ועלוני מידע שפורסמו בשנת      8פרק 

 33 מקום ומועד לעיון בחוזרי מנכ"ל     9פרק 

 32 תיאור מאגרי המידע הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות   11פרק 

 32 2112קרנות ומלגות במימון המשרד בשנת    11פרק 

 38 2112תמיכות שניתנו על ידי המשרד בשנת    12פרק 

 118 רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי לתחום פעילותם   13פרק 

 111 נספח

 

 

  , שירז יצחקיאסתר טל :עריכה

 



   
 

2        

 

 

 דברי פתיחה

 

מהפכת השקיפות שהביא עמו חוק חופש המידע חוללה שינוי בתרבות הארגונית של 

, הלכה וגברה ההכרה 8991נחקק החוק בשנת מאז במרוצת השנים, הממשל בישראל. 

 .וניכרה מגמה של גידול במספר הפניות לדעת בזכות הציבור

 

זקה ח  כי ה   התפיסה עומדת ומאחוריו מהרשויות מידע לקבלת הציבור זכות את מעגן החוק

 של נכס הוא השלטונית ברשות הקיים מידעפיזית של מידע אינה מקנה בעלות עליו, וכי ה

עם הטמעת החוק גברה המּודעות  .הציבור למען בנאמנות הרשות בידי המוחזק, האזרחים

  לחשיבותו של מידע שקוף נגיש וזמין.

 

עמותות  בכל שנה בפניות של אנשים פרטיים תמשרד החינוך מטפלהיחידה לחופש המידע ב

בתשומת לב  עובדי היחידה מטפליםואנשי תקשורת המבקשים לקבל מידע במסגרת החוק. 

ית ובאחריות בכל פנייה, מתוך הקפדה על יישום החוק ועל עמידה במועדים שהחוק  בִּ ר  מ 

האגּפים במשרד החינוך להגברת היחידה מקיימת הסברה בקרב נציגי המחלקות וקובע. 

 דעות לחוק ולהבנת החשיבות בהספקת מידע קיים במועד.המו

 

מציע מידע ונתונים על מערכת החינוך, לרבות  אתר האינטרנט של משרד החינוךכמו כן, 

 שירותים ייעודיים לרשות הציבור.

 

ובכלל זה:  זו ובשנה החולפת בשנה משרד החינוך פעולות על מידע בדו"ח השנתי מובא

 על הסבר, אחריותו ותחומי המשרד פעילות ;המידע חופש חוק של ויישומו הפעלתו סיכום

 באמצעות לציבור הניתנים השירותים, השירות יחידות תספרי, וסמכויותיו תפקידיו

  על ידי המשרד וכיו"ב. שניתנו תמיכות, ההוצאות ופירוט המשרד תקציב נתוני, האינטרנט

 

אני מבקש להביע את הערכתי לצוות היחידה העוסק ביישום חוק חופש המידע במשרד 

ודה מיוחדת לגברת רחל ניב שעמדה . תהחינוך ופועל בלא לאות להנגשת מידע לציבור

 בראש היחידה למן חקיקת החוק ובשנה זו פרשה לגמלאות. 

 

 בברכה,

 

 

 ד"ר עופר רימון

 הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך

http://www.education.gov.il/hofesh 

http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
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  5102יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך בשנת 

 

 כללי .0

 .מידעהלקבלת מידע לפי חוק חופש  בקשות 215במשרד החינוך תקבלו ה 5102בשנת 

 לקבלת מידע ונתונים היו בעיקר בנושאים האלה: הבקשות

בחינות , עובדי הוראה, תקציבי החינוך ותקציב משרד החינוך, החינוךומוסדות החינוך מערכת 

 בנייהדרכי התקשרות, תכנון, במשרד,  בעלי תפקידיםנשירת תלמידים, יחידות ו, תלמידים, הבגרות

 והנגשת מוסדות חינוך, הסעות תלמידים, מקצועות לימוד ותכניות לימודים. 

חינוך בחוזרי מנכ"ל, בו תקנות חינוךב ,חוקיםבתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, אחרות עסקו ב בקשות

 ל."מחו אקדמיים ותארים תעודות הערכתבמבוגרים ו

 

 בקשות המידעמידע על . 5

 לפי אופן הטיפול הבקשותהתפלגות  5.0

 הבקשותשיעור  הבקשותמספר  לפי אופן הטיפול הבקשותהתפלגות  

 22.55% 552 המידע המבוקש כל המשרד מסר את  0

 2.54% 51 המשרד מסר את המידע המבוקש באופן חלקי 5

 01.51% 23 המשרד דחה את הבקשה למסירת מידע 3

 5.52% 21 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 4

 02.25% 25 הופסק מטעמים הנוגעים לפונהבבקשה הטיפול  2

 5.55% 05 הטיפול בבקשה טרם הסתיים 6

 011.11% 215 סה"כ 

 

 
 

 אגרות חופש המידע 5.5

 005: 5102מספר האגרות ששולמו בשנת 

 שקלים 5,321שנגבה בעדן: הכולל הסכום 

  

55.97%

4.98%

10.70%

9.95%

15.42%
2.99%

5102בקשות שהתקבלו בשנת 415-אופן הטיפול ב

1 2 3 4 5 6



  
 
 

2        

 שנדחו בקשותמידע על . 3

 מספר סוג מענה

 23 נדחתה הבקשה

 51 נמסר מידע חלקי

 63 סה"כ

 

 הבקשותמספר  הבקשההעילה לדחיית  
בשל עילה שנדחו 

 *זו

 הבקשותשיעור 

 5.55% 2 ( הקצאת משאבים בלתי סבירה0)4סעיף  0

 00.25% 5 ( המידע אינו מצוי במשרד3)4סעיף  5

 04.04% 02 פורסם ועומד לרשות הציבורהמידע ( 2)4סעיף  3

 53.34% 04 ( פגיעה בפרטיות3)א()5סעיף  4

 00.25% 5 ( שיבוש התפקוד התקין של הרשות0)ב() 5סעיף  2

 5.55% 2 ( מדיניות בעיצוב5)ב()5סעיף  6

 02.44% 03 ( התייעצויות ודיונים פנימיים2)ב()5סעיף  7

 5.21% 5 ( סוד מסחרי2)ב()5סעיף  8

 011.11% 77 סה"כ 

 
 .שנדחו בשל יותר מעילה אחת בקשותקיימות *
 

 

 

 מידע על זמני הטיפול בבקשות שנענו. 4

 באחוזים במספרים  זמן הטיפול

 20.5% 051 יום 02עד 

 54.4% 43 יום 31-ל 02בין 

 03.5% 34 יום 21-ל 30בין 

 02.2% 22 יום 051-ל 20בין 

 1.5% 5 יום 051-יותר מ

 011.1% 588 סה"כ

7.79%

11.69%

18.18%

23.38%

11.69%

7.79%

16.88%

2.60%

התפלגות העילות כחוק לתשובות שליליות או חלקיות  
5102בשנת 

סוד מסחרי

דיון פנימי

מדיניות בעיצוב

שיבוש התפקוד התקין

פגיעה בפרטיות

המידע פורסם

המידע אינו במשרד

הקצאת משאבים
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 לפי חוק חופש המידע 5102בשנת  . מידע על עתירות שהוגשו2

 ירושלים 224554-13-02עש"א )ערעור שונה אזרחי( 

 ירושלים 01505-00-02ִמנהלית( עת"מ )עתירה 

 המידע חופש על והממונה החינוך משרד לית"מנכ' נ המידע לחופש התנועה: 224554-13-02 א"עש 2.0

 

 שנקבעה אגרה גובה על ערעור בירושלים השלום לבית משפט הוגש . 

 

 0.2.5102-הערעור הוגש ב. 

 

 ועלותן פשרות, המשרד נגד תביעות אודותעל  נתונים לקבל ביקשה המערערת: הערעור עיקרי 

 לסידור הנדרשת האגרה את חישב החינוך משרד .5102-5105 שניםה לפי בפילוח, הכלכלית

 . לפחות שעות 055.2-. משך העבודה הוערך בהמידע הכנתלו

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

31-ל02בין יום02עד 
יום

21-ל30בין 
יום

051-ל20בין 
יום

051-יותר מ
יום

5102זמן הטיפול בבקשות בשנת 

6.94%

14.93%

78.13%

5102-ב( 588)התפלגות הבקשות שנענו 
לפי אופי המענה

תשובה חלקית תשובה שלילית תשובה מלאה
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 לפיהו 0.3.5102 מיום רימון עופר ר"דה המידע חופש על הממונה בהחלטת הערעור של עניינו 

 שאיןהיא  המשיב עמדת ש"ח. 3,202 היא המערערת ידי על שהתבקש המידע הפקת עלות

 . שיפורט כפי העניין בנסיבות וראויה סבירה הממונה החלטת שכן, זו בהחלטה להתערב

 

 דרישת. הערכת יתר משקף ואינו סביר בלתי אינו האגרה סכום: החינוך משרד עמדת עיקרי 

 ביחס יותר הרבה נמוך שנדרש הסכום כי . ואולם התבררראשונית הערכהאמנם  שיקפה האגרה

 . שנדרשה לעבודה

 

 את רק לקבל הייתה כוונתה כי המערערת טענה ובמסגרתו בערעור דיון התקיים 02.05.5102-ב 

 המשפט בית בהמלצת. החינוך למשרד שהוגשו התביעות כלל את ולא הכספיות התביעות

 מהחישוב ולהוריד כספיות תביעות רק לכלול זו ובמסגרת מחדש חישוב לערוך הצדדים הסכימו

 ויתרה המערערת אך מעודכן חישוב למערערת נמסר הדיון לאחר. בפשרה שהסתיימו תביעות

  .האגרה את לשלם שלא והחליטה זכותה על

 

 לחצו לעיון בפסק הדין.. הצדדים בהסכמת דין פסק ניתן: בעתירה הטיפול סטטוס 

 

 נוער עמותת. 5 ;(241252511' מס( )ר"ע) מידע לחופש התנועה. 0 :01505-00-02 מ"עת 2.5

  החינוך משרד' נ( 241344552' מס( )ר"ע) כהלכה

 מנהליים לעניינים כבית משפט בשבתו ירושלים המחוזי לבית המשפט הוגש. 

 

 2.00.5102-בלבית המשפט  הוגשה העתירה . 

 

 על המתבססת, 5 העותרת בבקשת העתירה של עניינה: המשיבים וטענות העתירה עיקרי 

 של הכללי המנהל שערך ,השימועים כל פירוט" את לקבל, 0554-ח"תשנ, המידע חופש חוק

 שאינו המוכר האגף פיקוח שתחת ספר לבתי, החרדי המחוז מנהל או סגנו או החינוך משרד

 על פיקוח לחוק 05 סעיף ומכוח בהתאם שנעשו שימועים ובפרט החרדי המחוז או/ו רשמי

 המנהל שנתן ההחלטות כל פירוט את וכן( הפיקוח חוק: להלן) 0525-ט"תשכ, ספר בתי

 לחוק 04 סעיף ומכוח בהתאם שנעשו שימועים ובפרט החרדי המחוז מנהל או סגנו או הכללי

 ". עונשם היה ומה החלטה התקבלה שבעניינו האדם או הגוף שם לרבות ,הפיקוח

 

 שמות: ותוצאותיו ההליך עיקר את רק מבקשות העותרות כי הובהר העתירה במסגרת 

 תוצאת היא ומה שימוע מתקיים בגינּהש הסיבה, ההליך פרטי, לשימוע שעמדו הגופים

 חוק לפי הבקשה לבין בעתירה שנוסחה כפי המידע בקשת בין הבדל יש כי יצוין. ההליך

 המידע חופש חוק יישום על הממונה ידי על החלטה ניתנה, אשר לגביה המידע חופש

 לעומת העתירה במסגרת המבוקש המידע את לצמצם בחרו העותרות. החינוך במשרד

 . 5 העותרת ביקשהש המידע

 

 המדינה להסכמת כפוף, ולגופה( שיהוי) הסף על להידחות העתירה דין: המשרד עמדת 

 בתגובת שפורט כפי, המבוקש מהמידע חלק לגבי המידע חופש חוקב 03 סעיףעל פי  לפעול

 .לעתירה המשיב

  

 בין הלימה חוסר יש כי קבע המשפט בית. בעתירה מקדמי דיון התקיים 52.0.5102-ב 

 לדברים מתייחסת. כלומר, הבקשה בעתירה שהתבקש הסעד לבין שהוגשה הבקשה

אם  בין, אחרים בדברים עוסקת שהעתירה בעוד, אליהם בקשר ניתנה וההחלטה מסוימים

 . בצמצום מדובראם  ובין בהרחבה מדובר

 

  יתאפשר  שלא זה במובן תתוקן העתירה כיהחליט  ,הצדדים את ששמע לאחר ,המשפטבית

 . העתירה או הבקשה מתחום החורגים מכוחה סעדים לתת
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 עד יוגש תשובה כתב .4.2.5102-ב בעתירה דיון נקבע: בעתירה הטיפול סטטוס  

  .3.2.5102-ל

 החינוך משרד, המשפטית היועצת לשכת: המידע מקור

 

 30.05.5102עד  52.2.0222שהתקבלו מהחלת החוק  בקשות המידע. סך כל 6

 שנה
 

  בקשות
 תקבלוהש

הטיפול הופסק בשל אי תשלום  שטופלו בקשות
 אגרה או מסיבה אחרת

 לא נספרו 052 052  0555

 לא נספרו 055 055 5111

 לא נספרו 032 032 5110

 לא נספרו 052 052 5115

5113 043 024 52 

5112 302 552 35 

5112 512 045 52 

5112 535 044 25 

5115 515 055 31 

5114 515 055 31 

5115 525 052 22 

5101 531 052 22 

5100 535 054 25 

5105 524 513 22 

5103 525 552 53 

5102 342 522 035 

5102 215 544 015 
  3,078 3,868 בקשותסה"כ 
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5102סך הבקשות שהתקבלו מאז החלת החוק עד סוף 



אגף  ְמנהל 

קשרי  -בכיר 

חוץ ואונסקו

י"מנח

שר  

החינוך
הְמנהלת  

הכללית

מדען 

ראשי

מינהל  

דוברות  

תקשורת 

והסברה

יועצת  

משפטית

'אאגף

ביקורת  

פנים לית"מנכ

הרשות  

הארצית למדידה  

ולהערכה

(ה"ראמ)

ל  "סמנכ

בכיר 

למינהל  

ולמשאבי 

אנוש

המועצה 

להשכלה  

גבוהה

בכיר ל "סמנכ

ומנהל 

המינהל 

הפדגוגי

וְמנהל  ל "סמנכ

המינהל לתיאום  

ובקרה

משאבי אנוש-אגף בכיר •

תחום הדרכה•

וניהולתעשייה גף הנדסת •

תחום איכות ומצוינות•

ש"יו-ארֵכאולוגיה ט "קמ•

בחינות  -בכיר אגף •

חינוך קדם יסודי-' אגף א•

חינוך יסודי-' אגף א•

חינוך על יסודי-' אגף א•

שירות פסיכולוגי ייעוצי-' אגף א•

-חינוך ארגון מוסדות -' אגף א•

יסודי

חינוך ילדים ונוער בסיכון  -' אגף א•

חינוך מיוחד-' אגף א•

אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת  •

החינוך

ויזמותפ ובתי ספר ניסויים "אגף מו•

אגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים•

אגף לקליטת תלמידים עולים•

ואורח  נגישות בדרכים אגף זהירות •

חיים בטוח

מוסדות תורניים-אגף בכיר •

תיאום  , לאומישירות -' אגף א•

ובקרה

אגף תרבות תורנית•

אגף חינוך מבוגרים•

חרדיתהמחלקה לתרבות •

פדגוגיפיתוח -' אגף א•

אשכול מדעי הטבע-אגף •

אשכול מדעי החברה והרוח-אגף •

מקצועות השפהאשכול -אגף •

מקצועות האמנויותאשכול -אגף •

המורשתמקצועות אשכול -אגף •

ספרי לימודאגף •

חינוך במגזר הערבי-' אגף א•

ממונה חינוך במגזר הדרוזי•

ממונה חינוך במגזר הבדואי•

ל וְמנהל"סמנכ

המינהל לעובדי 

הוראה

ב"כא-אגף בכיר •

ה"עוהכשרת -' אגף א•

ה"מקצועי לעופיתוח -' אגף א•

התמחות וכניסה -' אגף א•

להוראה

המינהל  ְמנהל 

לתקשוב 

טכנולוגיה  

ומערכות מידע

והנדסיותאגף מגמות מדעיות •

אגף טכנולוגיה ומדע•

ומדעטכנולוגיה , אגף תשתיות תקשוב•

אגף מקצועות והסמכות  •

רים"מפמ•

:חטיבות

תשתיות•

תקשורת•

ב"יישומי שכר וכא•

שירות למחוזות•

יישומי ניהול ותקשוב בחינוך•

תפעול וייצור•

תכנון אסטרטגי•

יישומים בחינוך•

יישומים בעלויות חינוך•

יישומים תשתיתיים•

יישומי פיתוח•

יישומים מקדמי שקיפות•

שירות התקנות ומוקד סיוע•

יישום אבטחת מידע•

מינהל ְמנהל 

החינוך הדתי

ילדיםגני -ארצית מפקחת •

חינוך יסודי-ארצי מפקח •

על יסודיחינוך -מפקח ארצית •

רים"מפמ•

מינהל ְמנהל 

חברה ונוער

קהילתי תלמידים ונוער-אגף חברתי•

ח וידיעת הארץ"אגף של•

תכניות הדרכה  , אגף תכנים•

והשתלמויות

יחידות חברה ונוער במחוזות•

מינהל ְמנהל 

הפיתוח
מיפוי ותכנון-' אגף א•

הצטיידות והסעות-' אגף א•

ותקצובבינוי -' אגף א•

חשב בכיר

סגני חשב•

-תחום בכיר •

ממשלתיתחשבונאות 

מערכת  -תחום בכיר •

משכורות

-תחום בכיר •

רכש  התקשרויות 

ופיקוח תקציבי

וגבייהתחום הכנסות •

תחום תשלומים  •

לשלטון המקומי  

ובעלויות

וגבייה  תחום תשלום •

תחום הוצאות  •

ותשלומים

תחום ביקורת  •

חשבונאית

תחום תיאום שכר  •

ה"עו

גזברים במחוזות•

וְמנהל  ל "סמנכ

המינהל 

לכלכלה  

ולתקציבים

כלכלה וסטטיסטיקה-' אגף א•

תקציבים-' אגף א•

תיאום ובקרה, תכנון, תחום מתודולוגיה•

תחום תקציב מוניציפלי•

פורמליחינוך -תחום תקצוב •

חינוך בלתי פורמלי-תחום תקצוב •

תחום עלויות•

כלכלה וסטטיסטיקהמידע תחום •

מחוז 

ירושלים

מחוז הצפון

מחוז חיפה

מחוז המרכז

מחוז 

אביב-תל

מחוז הדרום

מחוז חרדי

הטלוויזיה  

החינוכית  

הישראלית

משרד החינוך

סגן שר  

החינוך

המשנה  

לְמנהלת

הכללית

מינהל ְמנהל 

בקרה רישוי 

ואכיפה

ל "סמנכ

אגף  וְמנהל 

בכיר 
ביטחון ובטיחות, חירום

בקרה-'אגף א•

אכיפה-' אגף א•

תחום רישוי•

ממונה  

משמעת 

וטוהר  

המידות

המינהל לחינוך  

התיישבותי  

ועליית הנוער

ר המזכירות "יו

הפדגוגית

אגף ְמנהלת 

תכנון  -בכיר 

ואסטרטגיה

תכנון וניהול  -' אגף א•

אסטרטגיה-'אגף א•

נכסים  -' אגף א•

ולוגיסטיקה

תלונות  -' אגף א•

ופניות הציבור וקו  

פתוח לתלמידים

רכש מכרזים  אגף •

והתקשרויות

ה בתפקידי  "אגף עו•

הדרכה

הישראלי  הוועד ל "מזכ•

ו"לאונסק

הערכת תארים ודיפלומות  •

ל"מחו

אישורי קורסים והשכלה•
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 רשימת בכירי המשרד

 

 

 פקס טלפון ודוא"ל שם הנהלת משרד החינוך

 20-0320063 20-0328662 בנט נפתלי כ"חה החינוך  שר

 20-0326990 20-0326900 פרוש מאיר כ"חה סגן שר החינוך

 20-0320663 20-0320060 מיכל כהן המנהלת הכללית

 20-0326660 20-0326663 גילה נגר המשנה למנהלת הכללית 

סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל 

 הפדגוגי

 20-0326260 20-0326266 אריאל לוי

מנהל מינהל דוברות, תקשורת 

 והסברה

 20-0320068 20-0320069 עמוס שביט

 20-0320003 20-0320602 יוסי שטראוס בכירחשב 

 20-0326862 20-0326062 עו"ד דורית מורג היועצת המשפטית

 20-0320900 20-0320900 טרם מונה המדען הראשי

 20-0320280 20-0320063 ד"ר משה וינשטוק הפדגוגיתיו"ר המזכירות 

סמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה 

 ולתקציבים

 20-0320068 20-0320006 משה שגיא

סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי 

 הוראה

 20-0326986 20-0326668 אייל רם

סמנכ"ל ומנהל המינהל לתיאום 

 ובקרה

 20-0326606 20-0320060 מנחם כהן

 20-0326698 20-0326606 משה-תמיר בן סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח 

סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר חירום, 

 ביטחון ובטיחות

 20-0320600 20-0320006 אריה מור

 20-0326883 20-0326600 דני רוזנר מנהל מינהל חברה ונוער

מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה 

ומערכות מידע וממונה על יישום 

 חוק חופש המידע

 20-0320322 20-0320006 ד"ר עופר רימון

ד"ר אברהם  דתימנהל מינהל החינוך ה

 ליפשיץ

20-0326620 20-0326620 

מנהל המינהל לרישוי, בקרה 

 ואכיפה

 20-0326606 20-0326660 גור רוזנבלט 

 20-0326060 20-0326660 עמוס צייאדה מנהל אגף בכיר מוסדות תורניים

מנהלת אגף בכיר תכנון 

 ואסטרטגיה

ד"ר מיכל טביביאן 

 מזרחי

20-0326606 20-0326823 

מ"מ מנהל אגף בכיר קשרי חוץ 

 ואונסקו

 20-0326023 20-0326022 ד"ר דלית אטרקצ'י

 20-0320083 20-0320030 מלכי אסולין מנהלת אגף בכיר משאבי אנוש

מנהלת אגף בכיר כוח אדם 

 בהוראה

 20-0326000 20-0326068 סוניה פרץ

 20-0320609 20-0326626 דויד גל מנהל אגף בכיר בחינות

 

  

mailto:sar@edu.gov.il
mailto:mankalit@education.gov.il
mailto:gilana@education.gov.il
mailto:arielle@education.gov.il
mailto:amos2@education.gov.il
mailto:josephst@education.gov.il
mailto:doritmo@education.gov.il
mailto:mosheva@education.gov.il
mailto:moshesa@education.gov.il
mailto:eyalram@education.gov.il
mailto:menahemco@education.gov.il
mailto:tamirbe@education.gov.il
mailto:ariemo@education.gov.il
mailto:danielro@education.gov.il
mailto:oferri@education.gov.il
mailto:avrahmli@education.gov.il
mailto:avrahmli@education.gov.il
mailto:gurr@education.gov.il
mailto:amossa@education.gov.il
mailto:michalta@education.gov.il
mailto:michalta@education.gov.il
mailto:dalitat@education.gov.il
mailto:malckias@education.gov.il
mailto:sonyape@education.gov.il
mailto:davidgal@education.gov.il
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 הרשות הארצית למדידה ולהערכה )ראמ"ה(

 

 פקס טלפון ודוא"ל שם תפקיד

 26-0020029 26-0020000 ד"ר חגית גליקמן  מנכ"לית

 

 מחוזות המשרד

 

 פקס טלפון ודוא"ל שם תפקיד

 20-0326326 20-0326320 מאיר שמעוני וממונה מנח"י מנהל מחוז ירושלים

 28-3036229 28-3036228 עמירה חיים מנהלת מחוז הדרום

 26-3893006 26-3893608 חיה שיטאי אביב-מנהלת מחוז תל

 26-3893068 26-3893360 וביץעמליה חיימ מנהלת מחוז המרכז

 26-8360660 26-8360666 רחל מתוקי מנהל מחוז חיפה

 26-3022620 26-3022620 ד"ר אורנה שמחון מנהלת מחוז הצפון

 20-3093038 20-3090392 פז-משה )קינלי( טור מנהלת חינוך ירושלים )מנח"י(

 20-0320909 20-0326066 איציק זהבי מנהל מחוז חרדי

 

 יחידות סמך

 

 פקס טלפון ודוא"ל שם תפקיד

מנהל המינהל לחינוך 

 התיישבותי ועליית הנוער

 26-3898803 26-3898309 ד"ר בני פישר

מנהל הטלוויזיה החינוכית 

 הישראלית 

 26-3600296 26-3660002 אלדד קובלנץ

 

 סיימו את שירותם במשרד החינוך 6102-6102 בשנים

 

 חשבת המשרד הגב' אריאלה טוקר 

  ד"ר ניר מיכאלהיו"ר המזכירות הפדגוגית 

  פרופ' עמי וולנסקיההמדען הראשי 

mailto:hglickman.rama@education.gov.il
mailto:meirsh@education.gov.il
mailto:amirach@education.gov.il
mailto:hayashi@education.gov.il
mailto:amaliach@education.gov.il
mailto:rachelmat@education.gov.il
mailto:ornasi@education.gov.il
mailto:trmoshe1@jerusalem.muni.il
mailto:itzikze@education.gov.il
mailto:bennyf@kfar-olami.org.il
mailto:eldadk@ietv.gov.il
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 ביצועם ותיאור תחומי אחריות המשרד על פיהםלהחינוך אחראי  חוקים ששר. 2

תחומי האחריות של המשרד קבועים בחוקי החינוך ששר החינוך מופקד על ביצועם, תקנות וצווים 

שרים  עליהם מופקדיםשחוקים  כמהשהוצאו מכוחם והנחיות פנימיות )חוזרי מנכ"ל(. כמו כן קיימים 

זיה )טלוויהקשור בחינוך כגון חוק רשות השידור  ם סמכויות בכלהאחרים, אך לשר החינוך ניתנות ב

 וחוק החניכות.לימודית( 

תיאור תחומי האחריות ופירוט התקנות להשכלה גבוהה, בחלוקה לחינוך ו, להלן רשימת החוקים

 כוחם:מוהצווים שהוצאו 

 חוקי החינוך .א

 1791-תשל"חה ,. פקודת החינוך ]נוסח חדש[1

מורים במוסדות פיטורי ברישום ובביקורים, בבמצב התברואה,  השארעוסקת בין ו הפקודה מנדטורית

 החינוך.

 .1191-פקודת החינוך אינה חלה על בתי הספר שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי הספר תשכ"ט

 תקנות

 .1191תקנות החינוך, 

 1797-תש"טה ,חוק לימוד חובה. 2

 חינוך חובת וקיום)עד כיתה י"ב(  11-9מגיל  בישראל הגרים ולנערים לילדים חובה לימוד חובת קיום

 חלתמּו הלימוד חובת( ב"י-א"י כיתות) 11-19לתלמידים בני  ;(ב"י כיתה עד) 11 גיל עד חינם

 חלתמּו הלימוד חובת – ילדיםה בגני ארבע-; ילדים בני שלושהשר שמפרסם צווים לפי בהדרגה

 .השר שמפרסם צווים לפי, בהדרגהעליהם 

 רישום אזורי וקביעת חינוך למוסדות רישום חובת הסדרת 

 וקיומם חינוך מוסדות לפתיחת צווים מתן 

 מוסד קיום בהוצאות מקומית רשות השתתפות  

 חינם חינוך זכות 

 תקנות וצווים

 )2411-התשע"ד תקנות לימוד חובה )תקן בסיס  

 1194-תקנות לימוד חובה )שירותים מקובלים( התשי"א 

 1192-תקנות לימוד חובה )מתן צווים לפתיחת מוסדות ולקיומם( התשי"ג  

  1191-לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( התשי"טתקנות 

 1111-תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום נוסף( תשל"ח 

 1119-תקנות לימוד חובה )ועדת עררים לבדיקות( התשל"ו    

 )1119-התשל"ו ,תקנות לימוד חובה )ועדת עררים להעברות 

 "1111-חתקנות לימוד חובה )חינוך חינם שלא במוסד רשמי( התשל  

 )2441-והתשס"א 1111-טהתשנ" צו לימוד חובה )החלה בגני ילדים 

 1111-צו לימוד חובה )השתתפות בהוצאות קיום מוסד( התשל"ח  

 1111-צו לימוד חובה )חינוך חינם שלא במוסד רשמי( התשל"ח 

  1111-התשל"ח 19צו בדבר החלת לימוד חובה לנערים מגיל 

 2441-מנהל מוסד חינוך( התשס"הווח של יתקנות לימוד חובה )כללי ד 

  )תקנות לימוד חובה )כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים

  2441-התשס"ה

 2441-תקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים( התשס"ה 
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  עבור תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת( בתקנות לימוד חובה )תשלומים

 2449-התשס"ה

 2441-תקנות לימוד חובה )כללי דיווח על אלימות גופנית( התש"ע  

 2441-י"ב( תש"ע-צו לימוד חובה )החלה בכיתות י"א  

 2414-י"ב( תש"ע-צו לימוד חובה )החלה בכיתות י"א 

 2414-( תש"ע2י"ב( )מס' -צו לימוד חובה )החלה בכיתות י"א  

 2411-תשע"א (י"ב-י"אמוד חובה )החלה בכיתות צו לי 

 2412-תשע"ב (י"ב-י"או לימוד חובה )החלה בכיתות צ  

  2419-( התשע"די"ב-י"אצו לימוד חובה )החלה בכיתות 

  2411-( התשע"דב"י-א"יצו לימוד חובה )החלה בכיתות 

 

  1793-תשי"גהחינוך ממלכתי, חוק . 3

 אחריות להשתתת חינוך ממלכתי במדינה ומטרות החינוך הממלכתי:

  וממלכתי דתיהנהגת חינוך ממלכתי 

 קביעת תכניות לימוד, תכניות השלמה, תכנית נוספת ותכניות לשם ניסוי 

 מוסדות חינוך מוכרים: קביעת סדרים ותנאים להכרה במוסדות לא רשמיים 

 בהם הסדרת פיקוח על מוסדות חינוך ממלכתיים ומינוי מפקחים, מנהלים ומורים 

  הנהגת תכנית היסוד 

  נוך חובה של תלמידים שאינם יהודים חי לצורכיהתאמת הוראות החוק 

  תלמידיםשל קביעת סדרי העברה ורישום 

 מניעת כל תעמולה מפלגתית ומדינית במוסד חינוך 

 

 תקנות

 1199-ד"התשי( מוסדות פתיחת) ממלכתי חינוך תקנות 

 1199-ג"התשי (מוכרים מוסדות) ממלכתי חינוך תקנות  

 1199-ד"התשי (נוספת ותכנית השלמה תכנית) ממלכתי חינוך תקנות 

 1199-ג"התשי( דתי ממלכתי לחינוך המועצה) ממלכתי חינוך תקנות 

 1199-ז"התשי (הפיקוח סדרי) ממלכתי חינוך תקנות  

 1191-ח"התשי( וגננות למורים מדרש בתי) ממלכתי חינוך צו 

 1191-ט"התשי( העברה) ממלכתי חינוך תקנות  

 1191-א"התשכ( מוסד שם) ממלכתי חינוך תקנות 

 1111-ה"התשל החינוך ועד תקנון 

 1111-ח"התשל( נוסף רישום) ממלכתי וחינוך חובה חינוך תקנות 

 1119-ו"התשנ( ערבי לחינוך מייעצת מועצה) ממלכתי חינוך תקנות 

 2441-ד"התשס( מקוצר לימודים שבוע להנהגת ותנאים כללים) ממלכתי חינוך תקנות  

 2412-ב"תשע( משלב ממלכתי חינוך מוסד) ממלכתי חינוך תקנות 

 2419-ד"התשע דתי ממלכתי לחינוך המועצה תקנון 

 
 
  1797-ט"תשכה ,ספר בתי על פיקוח חוק. 9
 

 יסודי עלה בחינוך או יסודי בחינוך או ילדים בגן חינוך ניתן הםשב ספר בתיב רישוי חובת 

 ספר לבית וכשירות רישוי, הספר בבית עובדים העסקת, וקיומו ספר בית לפתיחת אחריות 

 לסגירתו והוראות תוקפו הגבלת, הרישוי התניית, ספר בית לפתיחת רישוי מתן 

 וביטולו הספר בבית עובד להעסקת רישוי מתן 

 הספר בית על פיקוח 
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 תקנות

 1114-ל"התש( חינוך עובד העסקת אישור) ספר בתי על פיקוח תקנות  

 1114-ל"התש( עובדים של רפואיות בדיקות) ספר בתי על פיקוח תקנות  

 1114-ל"התש( שיוןיר להעברת בקשה) ספר בתי על פיקוח תקנות 

 1114-ל"התש (לרישיון בקשה) ספר בתי על פיקוח תקנות 

 1114-ל"התש( שירות עובדי של רשימה להגשת והדרך המועד) ספר בתי על פיקוח תקנות 

 1114-ל"התש( פטורים למתן עקרונות) ספר בתי על פיקוח תקנות 

 1111-א"התשל( שיונותיר למתן מבחנים) ספר בתי על פיקוח כללי 

 1112-ב"התשל( ערר ועדתוב הדין סדרי) ספר בתי על פיקוח תקנות 

 1111-ז"התשל( החוק החלת) ספר בתי על פיקוח צו 

 החוק מתחולת ספר בית פטור בדבר הודעות 

 
  1711-ח"תשמה ,מיוחד חינוך וק. ח9

 כישוריו, את ולפתח לקדם כדי מיוחדים צרכים בעל לילד חינם מיוחד חינוך למתן אחריות 

 מיומנות, ידע לו להקנות, וההתנהגותי הנפשי השכלי הגופני תפקודו את ולשפר לתקן

 חיים וכישורי

 ערר ּוועדות השמה ועדות מינוי 

 מיוחד לחינוך במוסד והשמתו מיוחד לחינוך מיוחדים צרכים בעל ילד של זכאותו קביעת 

 הרגיל בחינוך המשולבים מיוחדים צרכים בעלי לילדים אישיות לימודים תכניות קביעת 

 לחוק: ( 1)ד פרק מקוצר והוסף רישום הליך שעניינו לחוק( 1א)1 סעיף הוסף 24.11.42 ביום

 הרגיל בחינוך מיוחדים צרכים בעל ילד שילוב שעניינו מיוחד חינוך בחוק השילוב פרק תוספת

 

 תקנות וצווים

 ועדת בלא מיוחד לחינוך במוסד מיוחדים צרכים בעלי ילדים רישום) מיוחד חינוך תקנות 

  2449-ה"התשס( השמה

 1114-ן"התש( ציבוריים בארגונים הכרה) מיוחד חינוך צו 

 

   2001-א"התשס ,חולים לילדים חינם חינוך וק. ח9

 

  בבתי שפזיםוהמא לילדים חינוך למתן תכנית לקבוע החינוך שר על החוק הוראותעל פי 

. על התכנית להתחשב רצופים יום 21-מ יותר בבית השוהים חולים ילדיםל או חולים

 . מחלתם טרם להם שהייתה הלימודים תכניתבו הרפואיותבמגבלותיהם 

 

 חינוכית מסגרת של והפעלה הקמה בדבר הוראות לקבוע הבריאות שר באישור השר על 

 .ההפעלת ונוהלי חולים בבתי

 

 הלימודים משנת יאוחר לא ויושלם ו"תשס הלימודים בשנת בהדרגה יוחל החוק יישום 

 .ח"תשס

 

  1779-ד"התשנ ,מוגבלות עם ופעוטות לילדים בטיחותית הסעה חוק. 9

  

 קבלני באמצעות לביתם החינוך וממוסדות החינוך מוסדות אל פיזית לקות עם לילדים הסעה זכות

 על פי חוק אחראי החינוך שר. כך לשם ומבחנים כללים וקביעת המקומיות הרשויות של הסעות

 . ולנערים לילדים
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 תקנות וצווים

 ה"התשנ( ולליווי להסעה לזכאות ומבחנים כללים) נכים לילדים בטיחותית הסעה תקנות-

1119 

 ( שולחת רשות של ההשתתפות שיעור) מוגבלות עם ולפעוטות לילדים בטיחותית הסעה צו

 .2441-ח"תשס

 

 1779-התשנ"ז ,ולימודי העשרה. חוק יום חינוך ארוך 1

 

 החוק מטרת. בצווים השר שיקבע בשכונות או ישוביםיב במוסדות ארוך חינוך יום להנהגת אחריות

 .ישראל לילדי בחינוך שווה הזדמנות לתת

 

 גיל ושכבות חינוך מוסדות בקביעת דעת שיקול החינוך לשר ולפיו 2441באוגוסט  91-ב תוקן החוק

 .ארוך חינוך יום בהחלת

 

 צווים

 1111-ח"התשנ( חינוך במוסדות החלה) העשרה ולימודי ארוך חינוך יום צו 

 2441-ז"התשס (ילדים בגני החלה) העשרה ולימודי ארוך חינוך יום צו  

 

  2000-א"התשס ,התלמיד זכויות חוק. 7

 

 זכויות בדבר המאוחדות האומות ואמנת האדם כבוד ברוח התלמיד לזכויות עקרונות לקבוע בא החוק

 אלא ספרו מבית מורחק להיות שלא זכות לתלמיד מקנה החוק. החינוך חוקי על שמירה תוךמ, הילד

 . זכויותיו למימוש וזכות לסודיות זכות, בגרותה בחינותב בחןילה זכות, בחוק שנקבעו נהליםעל פי 

 

 :תלמיד כלפי פעולות אלו נקיטת אוסר החוק

 פוליטיים ומטעמים חברתי כלכלי רקעעל , עדתיים מטעמים אפליה 

 משפילים או גופניים משמעת אמצעי 

 הורה של מחדל או מעשה כנגד ענישה אמצעי 

 טענותיהם את לטעון הוריולו לתלמיד הזדמנות מתן לאב לצמיתות ממוסד תלמיד הרחקת 

  בערר החלטה קבלתל או ערר להגשת עד

 

 התלמידים זכויות בדבר הוראות ולפרסום החוק יישוםל תקנות להתקנת אחראי החינוך שר

 .משמעת כללי לרבותוחובותיהם 

 

 תקנות

 2442-ב"התשס( תלמידים והרחקת הוראות פרסום) התלמיד זכויות תקנות 

 2442-ב"התשס( הבגרות לבחינות תנאים) התלמיד זכויות תקנות 

 

  2000-א"התשס ,לימוד ספרי השאלת חוק. 10

 

 94%-מ שיותר ובתנאי לימוד ספרי השאלת בתכנית להיכלל רשאי ספר בית כל, החוק הוראותעל פי 

 שקבע בתנאים עמד הספר ובית, הספר בית לידי הלימוד ספרי את להעביר הסכימו התלמידים מהורי

 .הכנסת של והתרבות החינוך ועדת באישור השר

 

 תקנות

 2414-ע"תש לימוד ספרי השאלת תקנות 

 

 



   
 

19        

  2001-א"התשס ,ספר בבתי ראשונה עזרה לימוד חוק. 11

 

 שר שיכין תכנית פי על ראשונה בעזרה ומעשי עיוני ידע יוקנה ולתלמידים חינוך לעובדי כי קובע החוק

 .הבריאות שר עם בהתייעצות החינוך

 

 2009-ה"התשס ,לתלמיד יומית ארוחה ק. חו12

 

 במוסדות כמפורט להלן: תלמידים בעבור חינוך במוסדות הזנה מסדיר חוקה

 החינוך ומרכז העצמאי החינוך מרכז של יסודיים ספר בתי, רשמיים יסודיים ספר ובתי חובה גני

 הגנים רשת תאגיד של חובה גן, העצמאי החינוך מרכז שליד הגנים רשת תאגיד של חובה גן .התורני

 חוקבהם  חלש ובשכונות שוביםיבי חינוך במוסדות ,ישראל בארץ התורני החינוך מעיין מרכז שליד

 . הצהריים אחר בשעות מתקיימים חינוךה במוסד הלימודים שבהם בימים, ארוך לימוד

 

 בהסכמת השר. חוק פי על יומית לארוחה הזכאים אוכלוסיית את לקבוע האוצר שר בהסכמת השר על

 בהזנת מקומית חינוך רשות כל של ייםרּבהמ   ההשתתפות שיעורי את יקבע הפנים ושר האוצר שר

 . תלמידיה

 

 (.חובה גני גם בו נכללו החוק תיקון לאחר)

 

 2000-ס"התש ,(נכסים והגנת חינוך למטרות הקצבות כספי ייעוד) המקומיות הרשויות חוק. 13

 

 שימושושה ייעודי לחשבון המקומיות החינוך לרשויות יועברו מדינהה תקציב שכספי קובע החוק

, חסין נפרד בנק חשבון לנהל הרשות על כך לשם. יועדושלהן  למטרות ורק אך ייעשה בכספים

 . זו למטרה רק המיועד מעיקול,

 

המצויים פיזית בתוך המוסד ומשמשים  החינוכי במוסד מיטלטלין נכסי שגם בחוק נקבע כן כמו

 לפעילותו השוטפת יהיו חסינים בפני עיקולים. 

 

 2001-א"התשס ,(חינוך מחלקת מנהל) המקומיות הרשויות חוק. 19

 

 לכהונה הכשירות תנאי את וקובע מקומית רשות בכל חינוך מחלקת מנהל מינוי להסדיר בא החוק

 . בתפקיד

 

 תקנות

 2449-ג"התשס( [כשירות] חינוך מחלקת מנהל) המקומיות הרשויות תקנות 

 

   2011-א"תשעה ,(ונוער תלמידים ומועצת נוער יחידת מנהל) המקומיות הרשויות חוק. 19

 

, לרבות תנאי הכשירות מקומית רשות בכל הנוער יחידת מנהל את מינויו של להסדיר בא החוק

על פי חוק . המקומית החינוך תברשו פורמלי הבלתי חינוךל אחראילכהונה בתפקיד זה. המנהל יהיה 

 עבודתה סדרי, תפקידיה את קובע. החוק ונוער תלמידים מועצת תוקם מקומית חינוך רשות בכלזה, 

 .בחירתה ודרכי

 

 תקנות

 בדבר תנאים( )ונוער תלמידים ומועצת הנוער יחידת מנהל) המקומיות הרשויות תקנות 

 2411-ב"תשע (נוער יחידת למנהל וניסיון השכלה

 של ההשתתפות שיעור( )ונוער תלמידים ומועצת הנוער יחידת מנהל) המקומיות הרשויות צו 

  2411-ב"תשע (נוער יחידת מנהל של שכר בעלות החינוך משרד
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 1793-תשי"טה ,יד ושם - כרון השואה והגבורהיחוק ז. 19

 ואת דרך פעולתו הארגונית מסדיר את היווסדות המוסד יד ושם החוק

 תקנות

 תקנון יד ושם 

  

 1799-התשל"ה ,. חוק קרן וולף19

ובת פעילויות חינוך יהדות ארה"ב לט תרומת ,בה סכומים נכבדיםשהקמתה של קרן את החוק מסדיר 

 אופן חלוקתם.על הקרן קיימת מועצה ציבורית המחליטה על היקף הכספים ומכוחה של . ותרבות

 1799-התשל"ז ,לגותחוק מרשם מ  . 11

למרכז הקרנות שבמשרד  תן דין וחשבוןהחוק מסמיך את שר החינוך להורות למוסדות חינוך על מ

 על סוגי המלגות שהם מעניקים לתלמידיהם.ו החינוך

 תקנות

 1111-התשל"ז, תקנות מרשם מלגות 

  1119-תשל"ז גותל( לחוק מרשם מ2)2צווים בדבר רישום קרנות שונות לפי סעיף 

 

 1799-התשל"ו ,. חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל17

 על המקרקעין של המוסד. ואת השמירה  ך קיומו של המוסד כבית ספר חקלאיהחוק מסדיר את המש

 1791-התשל"ח ,. פקודת הצופים )נוסח חדש(20

 .'הצופים'החוק מסדיר בחקיקה את פעילות תנועת הנוער 

  1770-ן"התש(, ופיקוח רישוי) הקייטנות חוק. 21

 רישוי למתן בקשות להגשת כללים מסדירים והתקנות החוק .לקייטנות ואישור רישוי חובת קובע החוק

 .קייטנה לניהול אישורמתן  או

 קייטנה לניהול אישור או ואכיפתם רישוי למתן בקשות להגשת כללים קביעת 

 תברואה ואכיפתםלו לבטיחות כללים קביעת  

 

 תקנות

 1111-ד"התשנ( ופיקוח רישוי) הקייטנות תקנות  

 2411-ב"תשע( מרישיון פטורה קייטנה) הקייטנות תקנות   

 

  2009-ח"התשס ,חינוך במוסדות מסחרית פעילות איסור חוק. 22

 חובת על נוסף. חינוך במוסדות כלשהי מסחרית ופעילות מכירות קידום, שיווק, פרסום על אוסר החוק

 פרטי להמציא חינוך מוסדות עובדי על אוסר החוק, דין כל מכוח חינוכי מוסד עובדי על החלה הסודיות

 .כלשהי מסחרית לפעילות משפחותיהם על או תלמידים על מידע

 2001-ח"התשס ,וצעירים נוער לחילופי הישראלית הרשות חוק. 23

 עם לאומיים-בין קשרים לקידום שתפעל, וצעירים נוער לחילופי ישראלית רשות להקים החוק מטרת

 בכל נוער בחילופי העוסקים בישראל גופיםלו לארגונים ותייעץ אחרות במדינות דומים וגופים ארגונים

 .זו לפעילות הקשור
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 2001-ח"התשס ,ייחודיים תרבותיים חינוך מוסדות חוק. 29

 או כולן, י"ב עד' ט בכיתות תלמידיםבו  לומדיםש חינוך במוסד להכיר החינוך לשר מאפשר החוק

על פי  בו הלומדת הייחודית התרבותית הקבוצה של חייה מאורח הנובע שיטתי חינוך בו שניתןו, קצתן

 . הייחודיים מאפיינה

 בישיבה לומדים שתלמידיה החרדית האוכלוסייה קבוצת': ייחודית תרבותית קבוצה' הוגדרה בחוק

 החינוך ועדת באישור, בצו לקבוע החינוך לשר מאפשר החוק. היהודית ההלכה לפי קודש לימודי

, ייחודיות תרבותיות קבוצותב אחרות היאוכלוסי קבוצות הכללת על, הכנסת של והספורט התרבות

 .החוק כהגדרת

 תקנות

 2441-ט"התשס( לרישיון בקשה) ייחודיים תרבותיים חינוך מוסדות תקנות  

 2441-ט"התשס( רישיון - ערר בוועדת הדין סדרי) ייחודיים תרבותיים חינוך מוסדות תקנות 

 2441-ט"התשס (הכרה - ערר בוועדת הדין סדרי) ייחודיים תרבותיים חינוך מוסדות תקנות 

 2441-ט"התשס (חרדי חינוך במוסד הכרה) ייחודיים תרבותיים חינוך מוסדות תקנות 

 ע"התש( עובדים רשימת להגשת והדרך המועד) ייחודיים תרבותיים חינוך מוסדות תקנות-

2414 

 2412-ע"התש( רישיון למתן כללים) חודייםיי תרבותיים חינוך מוסדות תקנות 

 

 2001-ח"התשס ,צבאיות-הקדם המכינות חוק. 29

 

 החינוך משרד ידי על שהוכרה צבאית קדם מכינה בתקציב להשתתף המדינה לאוצר מאפשר החוק

 החינוך ועדת באישור, החינוך שר שקבע הוראות. ההשתתפות על פי מוכרת צבאית קדם מכינה

 .2441 הכספים בשנת החוק של תחילתו. הכנסת של והספורט התרבות

 

 תקנות

 2441-ע"התש (צבאית-קדם במכינה הכרה) צבאיות-הקדם המכינות תקנות 

 

 2019-ד"התשע ,חינוך במוסדות נכונה ולתזונה המזון איכות על לפיקוח חוק. 29

  

 הנמכר או המסופק. על המזון חינוך מוסד בתחום מזון של והמכירה האספקה אופן את מסדיר החוק

 . מקצועיות תזונתיות המלצותוכפוף ל גבוה תזונתי ערך בעללהיות 

 

 גבוההה השכלהה חוקי .ב

 1791-ח"התשי, גבוהה להשכלה המועצה חוק. 1

 

 . גבוהה להשכלה ובתארים במוסדות הכרה, המועצה תפקידי, גבוהה להשכלה מועצה הקמת

 

 תקנות וכללים

 1119-ו"תשל( תקציב) גבוהה להשכלה המועצה תקנות  

 1119-ה"תשל( ומינוייהם עובדים קבלת בעניין תיאומים) גבוהה להשכלה המועצה תקנות  

 2414-ע"התש( גבוהה להשכלה מוסד של התקשרויות) המכרזים חובת תקנות 

 ב"תשע (המועצה לחברי הוצאות והחזר גמול תשלום) גבוהה להשכלה המועצה תקנות-

2412   

 1111-ט"התשנ( רישיון בעל מוסד פרסום אופן) גבוהה להשכלה המועצה כללי  

 1111-ח"התשמ( מוכר במוסד הכרה ביטול) גבוהה להשכלה המועצה כללי  

 1112-ג"התשל (גבוהה להשכלה מוסד ולקיים לפתוח היתר) גבוהה להשכלה המועצה כללי  
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 1191-ד"התשכ( במוסדות הכרה) גבוהה להשכלה המועצה כללי  

 1191-ד"התשכ( מוכר תואר להענקת מוסד הסמכת) גבוהה להשכלה המועצה כללי  

 1191-ד"התשכ( מוכרים תארים) גבהה להשכלה המועצה כללי 

 

 2009-התשס"ה, החינוך במערכת סטודנטים שילוב חוק. 2

 

 תכניות לקבוע רשאי גבוהה להשכלה שמוסד קובע החוק. 2449בנובמבר  19 ביום החוק תחילת

 נקודות ותמורת האקדמיות הבחירה שעות מכסת במסגרת מוכרים חינוך במוסדות סטודנטים לשילוב

 .אקדמיות זכות

  

  2000-א"התשס, ארוך חינוך ביום סטודנטים מעורבות עידוד חוק. 3

 

 לשילוב תכנית לקבוע החינוך שר על החוק להפעלת .ב"תשס הלימודים בשנת החוקתחילת 

  .ארוך חינוך יום במסגרת חינוכית בפעילות סטודנטים

 

 שיקבע בתנאים, חינוכית בפעילות שבועיות שעות ארבע במתן יחויב לתכנית שיתקבל סטודנט כל

 .לימודה שכר ממחצית תפחת שלא למלגה זכאי ויהיה, השר

 

 הכשרתם, המועמדים קבלת דרכי לרבות ,התכנית הפעלת דרכי את שתקבע נהלתמ   ימנה השר

 .לגותמ   וחלוקת

 

 תקנות

 

 2449-ה"התשס ארוך חינוך ביום סטודנטים מעורבות עידוד תקנות 

 

 2002-ב"התשס, לימוד לשכר הלוואות חוק. 9

 

 תואר בלימודי לסטודנטים לימוד בשכר להשתתפות הלוואות לקבלת הזכאות את להסדיר בא החוק

 .חוקב 1 בסעיף 'מוסד' הגדרתעל פי  במוסד ראשון אקדמי

 

 2009-ז"תשסה, הסטודנט זכויות חוק. 9

 

 גבוהה להשכלה לנגישות ישראל ותושב הישראלי האזרח לזכויות עקרונות לקבוע מטרת החוק

 המשרת הסטודנט זכויות, התארגנות חופש, ביטוי חופש לעניין זה ובכלל, הסטודנט לזכויות ועקרונות

 .גבוהה להשכלה מוסדותב הסטודנט של ומעמדו במילואים

 

 תקנות

 

 2414-ע"תש( רישום דמי הצמדת) הסטודנט זכויות תקנות  

 

 2009-, התשס"חהלאומית היהספרי חוק. 9 

 

 פעילותה את מסדיר, ותפקידיה מטרותיה את קובע, הלאומית יהיהספר של קיומה את מעגן החוק

 חברה, הלאומית יהיהספר חברת בידי תופעל היהספרי. מטרותיה מימוש לצורך פיתוחה את ומאפשר

 לעניין עקרונות נקבעוכמו כן  .החוק הוראותעל פי  יפעלו מוסדותיה אשרו, שתוקם הציבור לתועלת

 האוניברסיטה של בת חברה בידי יהיהספר תופעל שבה הראשונה ולתקופה יהיהספר לאוספי נגישות

 .  בירושלים העברית
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  2001-ח"התשס, תיכוניים-על במוסדות למידה לקויות עם תלמידים זכויות חוק. 9

 

 למועצה הכפופים מוסדות לרבות, תיכוניים-על במוסדות לסטודנטים זכויות מתן הוא החוק של עניינו

 ומוסדות מורים להכשרת מכללות, ת"התמ לשר הכפופים מקצועיים מוסדות(, ג"מל) גבוהה להשכלה

 קביל אישור בעל לסטודנט ובלימודים בבחינות וסיוע התאמות לתת יידרשו. מוסדות אלו תורניים

 . למידה לקוי להיותו

 

  2001-ט"התשס, פסיכומטריים מכונים על הפיקוח חוק. 1

 

 התקשרות הסכמי לעניין הוראות זה ובכלל הפסיכומטריים המכונים פעולות את להסדיר החוק מטרת

 מכספי השאר בין ממומניםה פסיכומטריים מכונים לעניין לרבות, בקורס השתתפות לביטול וכללים

 . המשוחרר החייל לקליטת הקרן

 

 תקנות

 

 2411-א"תשע( לאישור בקשה) פסיכומטריים מכונים על הפיקוח תקנות   

 
 

 

 2419אפריל  ,המשפטית היועצת לשכת:  הנתונים מקור
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 כתובות ודרכי התקשרות . 3

 

 דוא"ל טלפון כתובת מחוז

רח' שבטי ישראל  ראשיהמשרד ה
, ירושלים 33

7550559 

02-5202222 info@education.gov.il 

, 22רח' כנפי נשרים  ירושליםמחוז 
 7532333ירושלים 

02-5202222 machoz-jer@education.gov.il 

 , 3רח' התקווה  דרוםמחוז ה
 3337352באר שבע 

03-2223333 darom@education.gov.il 

 , 2רח' השלושה  תל אביבמחוז 
 2902055תל אביב 

03-2372222 machoz-ta@education.gov.il 

 , 2רח' השלושה  מרכזמחוז ה
 2902055תל אביב 

03-2372222 machoz-merkaz@education.gov.il 

 55 ם"פליה שדרות חיפהמחוז 
 3309519 חיפה', א

03-3232222 machoz-haifa@education.gov.il 

 , הממשלה קריית צפוןמחוז ה
 עילית נצרת

5929203 

03-2500555 machozz@education.gov.il 

חינוך התיישבותי 
פנימייתי ועליית 

 הנוער

 , 2רח' השלושה 
 2902055תל אביב 

03-6898888 netanelaz@kfar-olami.org.il 

 

  מוקדי התקשרות

 

 דוא"ל פקס טלפון מוקדי התקשרות

 חוק יישום על הממונה
 במשרד המידע חופש

02-5202333 02-5604342 meyda@education.gov.il 

 מוקד שירות חינוך
 מוקד מידע טלפוני

  טלפוני מוקד
 'ה-'א ימים

55:00-3:00 

5-300-250-025 
02-5202955 

אפשר  מידע לקבלת
 או בפקס לפנות גם

 ל"בדוא

 
02-5602390 

Info@education.gov.il        

 קו פתוח לתלמידים
 קו ייעוצי לתלמידים

 ה'-ימים א'
55:00-3:00 

1-800-222-003 
02-5602538 

02-5602390 kav-patuach@education.gov.il 

תלונות מתקבלות  תלונות הציבור
 בכתב בלבד

02-5602390 tluna@education.gov.il 

הממונה על יישום חוק 
 התלמידזכויות 

02-5603384 02-5603277 
tovabe@education.gov.il 

 tiyulim@education.gov.il 02-2232535 02-6222211 חדר מצב לטיולים

 www.edu.gov.il אתר המשרד  -או"ח 

 

  

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/jerusalem
http://www.education.gov.il/jerusalem
http://www.edu-negev.gov.il/
http://www.edu-negev.gov.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/TelAviv
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/TelAviv
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Merkaz/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Merkaz/
http://www.education.gov.il/haifa
http://www.education.gov.il/haifa
http://edu.gov.il/sites/tzafon
http://edu.gov.il/sites/tzafon
http://www.kfar-olami.org.il/
http://www.kfar-olami.org.il/
http://www.kfar-olami.org.il/
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 דוברים וממונים על קשרי ציבור :מוקדי פניות ציבור במחוזות 

  

 דוא"ל פקס טלפון שם מחוז

דוברות המשרד  
ה  ַמטֶּ

 dovrut@education.gov.il 02-5602238 02-5202950 עמוס שביט

 shaulpe@education.gov.il 02-5205203 02-5205333 שאול פאר ירושלים

 suzibe@education.gov.il 03-2223052 03-2223055 סוזי בן הרוש הדרום

 avika@int.gov.il 03-2372923 03-2372390 אבי קצובר תל אביב

 evsar@education.gov.il 03-2372939 03-237225283 אב סרנה המרכז

 carmelka@education.gov.il 03-3232337 03-3232332 כרמלה קנר חיפה

 davidgo@education.gov.il 03-2500577 03-2500339 דוד גורלי הצפון

חינוך התיישבותי 
פנימייתי ועליית 

 הנוער

 03-2373920 נתנאלה זמיר
 

03-2373392 netanelaz@kfar-
olami.org.il 
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 פריסה גאוגרפית של יחידות שירות.א. 4

 

 מחוזות המשרד

 

 טלפון כתובת מחוז

 02-5202222 7550559, ירושלים 43רח' שבטי ישראל  משרד ראשי

 02-5202222 7532343, ירושלים 22רח' כנפי נשרים  ירושלים

 03-2224444 3337452, באר שבע 3רח' התקווה  דרום

 04-2372222 2902055, תל אביב 2רח' השלושה  תל אביב

 04-2372222 2902055, תל אביב 2רח' השלושה  מרכז

 03-3242222 3309519 חיפה', א 55 ם"פליה שדרות חיפה

 03-2500555 5929204 עילית נצרת, הממשלה קריית צפון

פנימייתי חינוך התיישבותי 
 ועליית הנוער

 03-6898888 2902055, תל אביב 2רח' השלושה 

 
 

 

 הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו"ל

 

 . 54:00-3:40בימים א', ג', ה',  02-5205233לבירורים: מוקד טלפוני במטה בירושלים 

 diplomot@education.gov.il, דואר אלקטרוני: 02-5205342פקס: 

 אתר הגף להערכת תארים

 

 קבלת קהל במחוזות

 חיפה דרום ירושלים 

 ימים ב', ד' מועדי קבלת קהל
54:00-50:00 

 ימים ב', ג'
52:40-7:00 

52:40-55:00 

 ימים ב', ג', ד'
55:40-54:00 

 02-5205233 טלפון
 מענה טלפוני:
 ימים א', ג', ה'
54:00-3:40 

03-2224255 
 מענה טלפוני:

 ימים ב', ג' 
52:40-7:00 

52:40-55:00 

03-3242522 
 מענה טלפוני:

 ימי ה'
55:40-54:00 

, 22רח' כנפי נשרים  כתובת
, 5גבעת שאול, קומה 

 , ירושלים522חדר 

, 3 התקווה' רח
, הממשלה קריית
 חדר', א קומה
 שבע באר, 5304

 בניין', א 55 ם"הפלי שדרות
 קריית(, המפרש' )ב

 חיפה, הממשלה

 

 

  

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/jerusalem
http://www.edu-negev.gov.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/TelAviv
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Merkaz/
http://www.education.gov.il/haifa
http://edu.gov.il/sites/tzafon
http://www.kfar-olami.org.il/
http://www.kfar-olami.org.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim
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 אישורי השכלה תיכונית

 

 *הערכת השכלה תיכונית ואישור שווה ערך להשכלה תיכונית

 02-5205495, טל': 52:00-3:40ה', -הדרכה טלפונית: ימים א'

רח' כנפי מען למכתבים: משרד החינוך, היחידה לאישורי השכלה, אגף בכיר קשרי חוץ ואונסקו, 

 7532343ירושלים , 22נשרים 

 אין קבלת קהל*

 אתר הגף

 

 

 אגף בכיר בחינות

 

 02-5202535, ירושלים, טל': 27שבטי ישראל מטה: רח' 

 bechinot@education.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 ilanaal@education.gov.ilדוא"ל נוסף לנבחנים חיצוניים )אקסטרנים( 

 אתר האגף

 

 ל העתקי תעודות בגרות או על אישורים.השירות שניתן באגף בכיר בחינות: חתימת 'נאמן למקור' ע

 )למעט ערבי חגים וחופשות מרוכזות(. 52:40-3:40ה', -קבלת קהל: ימים א'

 

 בחינות לנבחנים חיצוניים )אקסטרנים(בכיר שלוחות אגף 

 

 *קבלת קהל טלפון כתובת שלוחה

, גבעת שאול, 23רח' כנפי נשרים  ירושלים
 ירושלים

 ה'ימים א', ג',  02-2555754
53:00-3:00 

 
 ימים ב', ד'

53:00-3:00 
 

 ימי ו'
52:00-3:00 

בחוה"מ סוכות *

ובחוה"מ פסח אין 
 קבלת קהל

, 2, קומה 45שדרות זלמן שזר  באר שבע
 באר שבע

03-2234275 

, קריית אריה, פתח 33רח' עמל  תל אביב והמרכז
 תקווה

 מען למכתבים:
, קריית אריה, פתח 9090ת"ד 

 3759005תקווה 

04-2523022 

בית מינהל ההנדסה, רח' ביאליק  חיפה והצפון
 , חיפה7, קומה 4

03-3235533 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/IshureyHaskala/
http://www.education.gov.il/exams
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 מקוונים לציבורשירותים מידע ו.ב. 4 

החינוך בפרט  ולקהילת ערוץ תקשורת מרכזי בין המשרד לציבור בכלל משמש פורטל משרד החינוך

 אתרים השונים המאוגדים תחתיו. ללפורטלים ו שער הכניסה והוא

 בפורטל המשרד מידע ושירותים לפי קבוצות גיל מגן הילדים ועד אחרי התיכון.

 דרך הפורטל אפשר להגיע לשלושה אזורים מרכזיים:

 הענן החינוכי ;ציג נתונים אישיים )אחרי הזדהות( ושירותים לעובדי הוראההמ ,פורטל עובדי הוראה

של מציגים מידע ושירותים ה המשרד ומערכות המשרדאתרי  ;המציג שירותים מתוקשבים לבתי ספר

  .אתרי משנה המשתייכים ליחידות השונות במשרד 222

 

 ניו מדיה 

, facebook ,twitter ,YouTubeדרך הרשתות החברתיות  משרד החינוךאפשר לעקוב אחרי פעילות 

 .קבוצות דיוןמאות בנושאים חינוכיים מגוון ולנהל דיונים ב RSSלקבל התראות על עדכונים דרך 

ניתן מענה לגולשים, מתנהלים דיונים בנושאים שעל הפרק ומועלה  ד החינוךדף הפייסבוק של משרב

מידע עדכני על הנעשה בבתי הספר, לרבות פעילויות מחוזיות וארציות והחלטות חינוכיות ואחרות של 

 הנהלת המשרד.

  

 נגישות

משרד החינוך רואה חשיבות עליונה בהנגשת אתרי האינטרנט ומערכות המשרד לאנשים עם 

 רחב הווירטואלי.מהמ ליהנות להםשמהפכת המידע והטכנולוגיה מאפשרת , מתוך הבנה מוגבלות

החל המשרד בפעילות ענפה להנגשת אתרי האינטרנט ומערכות המשרד לאנשים עם  2222בשנת 

 צרכים מיוחדים, פעילות הנמשכת עד כה. 

בפשטות ובידידותיות ע ולצרוך את המידרזולוציית מסך קיימת  באתר המשרד אפשר לצפות בכל

 במכשיר הקצה של הגולש ובכל דפדפן מתקדם. 

 

 פורטלים קטלוגים מאגרים ושירותים

השירותים המרכזיים ן חלק מו ומאגרים קטלוגיםלהלן יוצגו הפורטלים הראשיים באתר המשרד, 

 . אתר המשרדשמציע 

 . שלהםהיעד  קהלשל שם המערכת ולצדם תיאור השירותים והשירותים מוצגים לפי א"ב 

 

 פורטלים ראשיים במשרד החינוך

 

 תיאור השירות

 אתר הקים המשרד :י"ב-ג' לכיתות תכנות תחרות אולימפיאדת תכנות

 המשתתפים הספר בתי פעילות את המשקף אינטרנט

http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/default.aspx
http://edu.gov.il/sites/pohnet/Pages/HomePage.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Info/Pages/SitesAndSystems.aspx
http://www.facebook.com/edu.gov.il
http://twitter.com/edu_il
http://www.youtube.com/educationil
http://cms.education.gov.il/SearchResults/Rss.aspx?surl=http%3A//cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew&link=http%3A//cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew
http://educationforums.cet.ac.il/
http://educationforums.cet.ac.il/
http://www.facebook.com/edu.gov.il
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/default.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/default.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/MiktuotTchumiLimud/Science/olympic_code/Pages/olympic_code.aspx
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 דורשים ואינם אמת בזמן מוצגים הנתונים במשחק.

  הזדהות.

 הבגרויות ציוני את לקבל היה יכול תלמיד כה, עד גיליון ציונים מלא

 רק הופיעו האינטרנט אתרוב בביה"ס רק שלו המלאים

 החדש השירות האחרון. המועד של הבגרויות ציוני

 שאפשר התלמיד של מלא ציונים גיליון לקבל מאפשר

 מאובטחת. הזדהות אחרי בבית, גם להדפיס

 הענן החינוכי

 

 תוכן לקבלת מרכזית תשתית משמש החינוכי הענן

 למידה הוראה לתהליכי הנדרשים ושירותים מידע

לנהוג  התאמתם לשם הספר בבתי מיטביים והערכה

  .ברחבי העולם

 מוסדות כלל אתו והורים תלמידים משרת החינוכי הענן

 מורים, מנהלים, מפקחים, ספר, בתי ובהם החינוך

 להכשרת מוסדות ל,אשכו מדריכי תקשוב, רכזי גננות,

  .מפתחים גופיםו ספקים פסג"ה, מרכזי ,מורים

הענן מציע תוכן ומידע מקיף על שירותים מתוקשבים 

 בהיבטים אלו:

 תכנית התקשוב  

 תוכן דיגיטלי  

 גלישה בטוחה ברשת  

 ספרים דיגיטליים  

 למידה מרחוק  

 למידה בחירום  

 אקדמיה ברשת  

 למידה שיתופית  

  מערכותLMS  

 ניהול בית ספרי  

 פורטל בית ספרי  

 :מינוי מנהלים

 קישור פנימי

 פורטל עובדי הוראה

 ספר. בית מנהל של מינוי תהליך לניהול מערכת

 המועמד של הגעה חייבו תידני כה עד נוהל התהליך

 הגשת מרגע מקוון התהליך מועמדות. הגשתל למחוזות

 על המינוי אישור ועד הוראה עובדי בפורטל המועמדות

 המנכ"לית. ידי

מועמדים הרוצים להיות מנהלים,  הוא היעד קהל

 .פקידים במטה

 רצון ומתוך הוראהה לעובדי השירות שיפור במסגרת פורטל עובדי הוראה
, ונוחה מהירה פעילות ולאפשר כלליו מידע אישי להנגיש

 לעובדי ומתקדם נוח חדש פורטל החינוך משרד השיק
 .ההוראה
 מאגרי מתוך אישי במידע צפייה מאפשר הפורטל

 אדם כוח כגון בנושאים החינוך משרד של המידע

 מכיל. כמו כן הוא מקצועי פיתוחו גזברות, בהוראה

, חוזרים, טפסים ביותר משישים נושאים כגון כללי מידע

 . נפוצות לשאלות תשובותו מטפלים גורמים

 בפעולות הנוספות שהפורטל מאפשר:

http://edu.gov.il/special/4u/students/matriculation-exams/Pages/advertising-scores.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/tikshuv.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Pages/Content_Digital.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/lobi_glisha_betuha.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Pages/sfarim_digitaliim_1.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/LM_HomePage.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Emergency_learning/Pages/Emergency_learning.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Akademya_Bareshet/Pages/akademia_bareshet_1.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lms/Pages/marchut_lms.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Home_niul_beit_sifri/Pages/niul_beit_sifri.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/atarim_b_s/Pages/atarim_HomePage.aspx
http://iprod2012lb/Mmm
https://edu.gov.il/sites/pohnet/TafkideiNihul/Pages/MinuiMenahalim.aspx
http://edu.gov.il/sites/pohnet/Pages/HomePage.aspx
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 השירות למוקדי מקוונת פנייה פתיחת 

 עת בכל בה הטיפול אחר ומעקב המחוזיים

 או פקס במשלוח צורך בלי מסמכים צירוף 

 בדואר מכתב

 סיום עם אלקטרוני דואר והודעת מסרון קבלת 

  בפנייה הטיפול

 כוח בנושאי שימושיים טפסים למאגר גישה 

 מקצועי ופיתוח גזברות, בהוראה אדם

 נושא בכל נפוצות לשאלות תשובות קבלת 

 כגון תלושי מקוונים לתהליכים נוחה גישה 

 מועמדות הגשת, חופשה בקשת, שכר

 להוראה

 למועמדות, לחופשה בקשה להגשת אפשרות 

 ועוד להוראה

 באמצעות אישיות והודעות תזכורות קבלת 

 אלקטרוני ודואר מסרונים

 הבית בדף כלליות ובתזכורות בהודעות צפייה 

 חודש בכל הפורטל של

 

 קטלוגים ומאמרים

 

 תיאור השירות

הקטלוג החינוכי מרכז במקום אחד את כלל מוצרי  הקטלוג החינוכי

להעלות את רמת . הקטלוג נועד החינוך בישראל

ת החינוך ולייעל השימוש באמצעים דיגיטליים במערכ

מוד והוא מותאם לצפייה בניידים את תהליכי הלי

  .ובמחשבי לוח

 למצוא: אפשרבקטלוג 

 ונגשים ספרי לימוד המ: ספרים דיגיטליים

ומאפשרים  לתלמיד באמצעים דיגיטליים

 ;דינמית ומעשירה חווייתיתרכישת ידע 

 אמצעים מקוונים : כלים דיגיטליים

לבניית אינטראקציה מפרה בין  המשמשים

ומסייעים בבניית תהליכי  המורים לתלמידים

 ;למידה

 מערכות לניהול למידה, : סביבות מתוקשבות

מערכות לניהול פדגוגי, סביבות תוכן, רשתות 

ומערכות המאפשרות בניית פורטל  חברתיות

  ;בית ספרי

 מאגרי מידע : מאגרים לשימוש חופשי

חינם, קישורים לאתרים שימושיים הפתוחים 

  ;בתחומי הדעת השונים

 חיפוש ידידותי וקל 

על כל פריט בקטלוג אפשר לחוות דעה ולדרג אותו. 

יפוש ממוקד באמצעות סינון חל אפשרותקטלוג ב

http://ecat.education.gov.il/
http://ecat.education.gov.il/
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
http://ecat.education.gov.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
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פריטים לפי מאפיינים כגון תחום דעת, שכבת גיל, סוג 

 .שפהו חינוך

 מאגר הפעלות
 (ראו גם שירותי ממשל זמין לציבור)

לתלמידים הכולל הפעלות מדריכים ול מאגר למורים

 רחב של נושאים.מאמרים וקישורים במגוון 

 מאגר חוזרי מנכ"ל
 (ראו גם שירותי ממשל זמין לציבור)

תשנ"ח משנת במאגר חוזרי מנכ"ל משרד החינוך 

 מאפשר מגוון חיפושים מורפולוגיים. , והואאילךו  

 מאגר שאלוני בחינות בגרות
 (ראו גם שירותי ממשל זמין לציבור)

שאלוני בחינות  מציע של אגף הבחינותזה מאגר 

 לימודהמקצוע מאפיינים שונים כגון שנה, לפי  הממוינים

 .הבחינה מועדו

לתכנית הלימודים המתאימות במאגר זה שאלות  מאגר שאלות מבחן

במדעים ובטכנולוגיה בחטיבת הביניים. המאגר משמש 

כלי עזר למורה בתהליך ההוראה, והשאלות בו ממוינות 

הנושאים המוצגים בו: מים,  לפי תכנים ותוכני משנה.

 תורשה, אנרגיה, רבייה, הזנה וחומרים.

 

על בסיס המאגרים שיצאו לאור  פותחמאגר ממוחשב ה

מטעם האגף לתכנון ולפיתוח תכניות  'מעלות'בהוצאת 

לימודים במשרד החינוך ובשיתוף היחידה למחקר 

 ופיתוח בבית ספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב.

 מאגר הפרסומים של המשרד מאגר פרסומים

 אוגרפימערכת מידע ג

 

פות, מסלולי נסיעה, מערכת מידע גאוגרפי מציעה מ

 .נסיעה והדפסת מפההחישוב מרחק 

מאפשר למנהלים לפרסם מודעה לחיפוש עובד האתר  משרות פנויות ומועמדים להוראה

 חייהם.עובדי הוראה לפרסם את קורות ולהוראה 

 קטלוג חומרי למידה והוראה

 ערביתוב עבריתב
  (Explorerהקטלוג בערבית מתאים לצפייה בדפדפן )

 תכניות לימודיםתכנון ולפיתוח מאגר של האגף לה

בחיפוש לפי חתכים שונים. חומרי למידה  מציע

המחיר ו בתוצאות החיפוש מופיעים גם שמות המפיצים

 הלימוד. הנדרש בעד ערכת

 לעובדי השתלמות לגמול המוכרים הקורסים מאגר קטלוג קורסים לגמול השתלמות

 מדינה

מרכז תגבור ולמידה באדיבות משרד החינוך מציע  שיעורים פרטיים אונליין

אנגלית ב מקווניםשיעורים פרטיים י"ב -לתלמידי י'

והשיעורים בלי  עובדי הוראה. המורים מתמטיקהבו

 תשלום.

 

 שירותי ממשל זמין לציבור

 

 קהל היעד תיאור השירות

הנוגעת לאופן העסקתם של האתר עוסק ברפורמה בחינוך  אופק חדש

עובדי הוראה ולשכרם. הרפורמה נועדה לשלב מורים 

הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות איכותיים בגני 

 הביניים, לשפר את מעמד ההוראה ולקדם הישגים.

 עובדי הוראה

http://hinuch.education.gov.il/i01net/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/ChipusPashut/Search.htm?REFF_GUID=%7bE37F71F1-0365-4BF5-8ABE-C065861E9D65%7d
http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/
http://retro.edu.gov.il/maagar_sheelot/
http://retro.education.gov.il/k_pirsumim/
http://apps.education.gov.il/gfi/GFI_MAP.aspx
http://jobs.education.gov.il/
http://retro.education.gov.il/chomer/
http://retro.education.gov.il/chomer/
http://retro.education.gov.il/chomer_arabic/
http://retro.education.gov.il/chomer_arabic/
http://retro.education.gov.il/kurs/
https://homework.lnet.org.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/
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אישור בוחנים 

קויי לתלמידים ל

 למידה

 

השירות של מינהל תקשוב מאפשר לבתי הספר להזמין 

 קויי למידה. לתלמידים ל בעל פהבקלות ובפשטות בוחנים 

ומייעל את עבודתו  בהכנה לבחינות הבגרותשירות מסייע ה

 של המפמ"ר.

 מקוון.תהליך אישור המעריכים לנבחנים לקויי למידה 

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

 אפיק מוסד

 
להזין את חוזר התשלומים  לבתי הספרמאפשרת מערכת ה

העלאת החוזר כפופה  לצפייה חופשית באתר. הבית ספרי

 מפקח במחוז.הרפרנט או האישור ל

 הכניסה מאובטחת בפרטי הזדהות.

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

המערכת מאפשרת לרפרנט ולמפקח במחוז לצפות בחוזרי  אפיק מפקח

התשלומים של בתי הספר לשם אישורם או דחייתם על פי 

 הוראות חוזר מנכ"ל. 

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

אפיק פרסום 

 תשלומי הורים
לפרסם את החוזרים  מערכת אפיק מאפשרת לבתי הספר

המאושרים של תשלומי ההורים. המערכת מבטאת גישה של 

 שקיפות וזמינות מידע לציבור.

 הורים

בחינות בגרות: 

 עולים חדשים

 

מאפשר לבתי ספר שלומדים בהם עולים חדשים האתר 

הניגשים לבחינות הבגרות להזמין שאלוני בחינות בגרות 

 לעולים. 

 3חוזר מנכ"ל תשס"ט/ הוראותב הזמנת השאלונים מעוגנת

 .2222בנובמבר  2)א( מיום 

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

במבט רחב: 

ִרים על  פָּ ִמס 

     החינוך

 

מערכת מציגה מידע משולב של מרכיבים מרכזיים במערכת ה

, עובדי הוראה ,החינוך: מוסדות )בתי ספר וגני ילדים(

יתוח לפי חתכים שונים ניתן לנ המידע. כיתותו תלמידים

ל ואפשר לקבלו בטבלה לפי שכבת גיו מגזר, פיקוח כגון

סטטיסטי מידע וקש. המערכת ניזונה מהמידע המב

 ד.הרשום במאגרי המשר

 כלל הציבור

בקשות לאישור 

מחנות וקייטנות 

 נוער

מערכת אישור קייטנות תומכת בתהליך מתן אישור 

 מחנות קיץ.ול חינוכי לקייטנות

החל מהגשת הבקשה  השלביםהמערכת מטפלת בכל 

 הפקת האישור החינוכי.לועד 

מחנות קיץ המגישים ו המערכת מיועדת למנהלי קייטנות

 .בקשה ולגופים נותני אישור

 כלל הציבור

 בקשות לקבלת

 במסגרת מידע

 חופש חוק

המידע, 

 8992-ח"התשנ

 חוק פי על מידע לקבלת בקשה הגשת המאפשר שירות

 המשרד לפעילותבנוגע  8992-ח"התשנ, המידע חופש

 . שבאחריותו נושאיםול

 באמצעותלקיצור התהליך מומלץ להגיש בקשה מקוונת 

 .הממשלתי התשלומים שרת

 כלל הציבור

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/tavchinim/Takanot/TofesBochanim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/tavchinim/Takanot/TofesBochanim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/tavchinim/Takanot/TofesBochanim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Afik/BateiSeferHome.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Afik/BateiSeferHome.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Afik/HPMefakhim.htm
http://hinuch.education.gov.il/acthorim/
http://hinuch.education.gov.il/acthorim/
http://hinuch.education.gov.il/olm/
http://hinuch.education.gov.il/olm/
http://ic.education.gov.il/mabatrachav/HomePage.htm
http://ic.education.gov.il/mabatrachav/HomePage.htm
http://ic.education.gov.il/mabatrachav/HomePage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/ktn/hp.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/ktn/hp.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/ktn/hp.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hofesh/darkeypniya/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hofesh/darkeypniya/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hofesh/darkeypniya/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hofesh/darkeypniya/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hofesh/darkeypniya/
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בתי הספר של 

 החופש הגדול

התכנית מתקיימת בשבועות הראשונים של חופשת 

-חמישי מ-ביולי( בימים ראשון 28ביולי עד  8הקיץ )

 . 83:22עד  2:22

מחנכים ' של משרד החינוך: תכנית היא ביטוי לתפיסהה

 .בשנת הלימודים ובחופשת הקיץ 'לשעון מסביב

 ,הורים

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

צפייה  -ד"ש 

בדו"ח 

השתלמויות 

 לעובדי הוראה

שאושרו משנת תש"ס מויות הצגה מאובטחת של דו"ח השתל

 ועד היום

 עובדי הוראה

דוגמה לתשובות 

 לבחינות הבגרות

ת והמורים והתלמידים הצעמעמיד לרשות הציבור, האתר 

אנגלית, במקצועות נבחרים:  בחינת הבגרות נימענה לשאלו

 לערבים וערבית לדרוזים.מתמטיקה, עברית ליהודים, ערבית 

תלמידים, עובדי 

 הוראה, כלל הציבור

חות גני ילדים "דו

 לרשויות

 בעלויותלו

חישוב הזכאות לתשלומים של גני הילדים דו"חות חודשיים ל

 .בשנת הלימודים הנוכחיתבמשרד החינוך 

במהדורה זו מוצגים שני דו"חות: דו"ח זכאות גני ילדים לשכר 

 שגויי זכאות לשכר לימוד. -לימוד; דו"ח גני ילדים 

חות הזכאות המודפסים "לדוזהים במתכונתם הנתונים 

 בעבר.שהתקבלו בבעלויות 

מוסדות, בעלויות 

 ורשויות מקומיות

דיווח מאגרי 

 מידע במוסדות

 

האתר משמש את מוסדות החינוך לדיווח על מאגרי מידע 

 ותקנותיו. 8928-לצורך יישום חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 'הוא אוסף של נתונים שהם  'מאגר מידע במוסד

 מוריםשמות תלמידים או , כגון: בגדר צנעת הפרט

פרטים מזהים, מאפייני ציונים, התנהגות, בריאות ו

 וכד'. 

 נמצאיםבתי ספר במעמד רשמי מאגרי המידע ב 

 בבעלות משרד החינוך. משפטית 

  על המנהלים לדווח בעזרת מערכת זו על מאגרי

המידע שהמוסד עושה בהם שימוש. משרד החינוך 

של המאגר ברשות ידאג לפי הצורך לרישום ולעדכון 

 .פט וטכנולוגיה במשרד המשפטיםלמש

 מוכר, פטור, כגון בתי ספר במעמד שאינו רשמיב 

של בית  היאהבעלות על מאגרי המידע , עצמאיו

 מאגר המנב"ס.  למעטהספר, 

  בית הספר. משרד מאגרי המידע ביש לדווח על כל

 לפישל מאגר המנב"ס  ידאג לרישום ולעדכוןהחינוך 

הספר לרשום את  אולם באחריות מנהל בית. ולצורך

  שאר מאגרי המידע ברשות למשפט וטכנולוגיה.

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/lomdimbegadol
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/lomdimbegadol
https://meyda.education.gov.il/dash/wellcome.aspx?ReturnUrl=%2fdash%2fichzurHishtalmut.aspx
https://meyda.education.gov.il/dash/wellcome.aspx?ReturnUrl=%2fdash%2fichzurHishtalmut.aspx
https://meyda.education.gov.il/dash/wellcome.aspx?ReturnUrl=%2fdash%2fichzurHishtalmut.aspx
https://meyda.education.gov.il/dash/wellcome.aspx?ReturnUrl=%2fdash%2fichzurHishtalmut.aspx
https://meyda.education.gov.il/bagptr/
https://meyda.education.gov.il/bagptr/
http://apps.education.gov.il/GylNet/LogOn.aspx
http://apps.education.gov.il/GylNet/LogOn.aspx
http://apps.education.gov.il/GylNet/LogOn.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas/AvtachatMeida/MagareyMeyda.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas/AvtachatMeida/MagareyMeyda.htm
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הודעות מטה 

 בחינות בגרות

 

בתי הספר  בין מאובטח תקשורת ערוץ משמשתמערכת זו 

  .החינוך במשרד הבחינות מטהל

 העיקריים:שימושיה 

 הבחינות ממטה הספר לבתי הודעות שליחת 

 הנחיות, בשאלונים שנמצאו טעויות תיקוןלדוגמה, )

 ;'(וכו

 שאלונילדוגמה, ) ספר לבתי בחינה שאלוני שליחת 

 בתי, הממשלתי במדפיס מודפסים שאינם ר"מפמ

 ;(רוםיח במקרי או שאלון הזמינו שלא ספר

  בבקשות פנייה של בתי הספר למטה הבחינות

בעבור נבחנים )לרוב מסיבות רפואיות( וקבלת 

 תשובה דרך המערכת.

 מוסדות

 ההזמנת הפק

עיבודי מידע של 

ממאגר מוסדות 

חינוך באמצעות 

שרת התשלומים 

 הממשלתי

 מוסדות ממאגר ונתונים מידע עיבודי הזמנת מאפשר השירות

, בתי ספר רשימות הפקת: כגון, משרד החינוך של החינוך

 '.וכד שונים של בתי ספר בחתכים של כתובות מדבקות

 .עלות במחירי למבקשים מופק המידע

 הממשלתי התשלומים שרת באמצעות הזמנה מקוונת

 .הפנייה תהליך את משמעותית מקצרת

 כלל הציבור

הזמנת פעילות 

חינוכית 

במרכזים 

ללימודי אזרחות 

 ודמוקרטיה

הר הרצל, ב פעילותהמערכת מאפשרת לבתי ספר להזמין 

ההזמנה בתי משפט.  ובכמהבית המשפט העליון בכנסת, ב

 מקוונת ומצריכה הזדהות של עובד הוראה במשרד החינוך. 

 ושה שלבים להזמנה: של

 בחירת מקום הפעילות 

 הגדרת משתתפים ולו"ז 

 סיכום ההזמנה 

לבחור מועד . אפשר לשכבות גיל שונותהפעילויות מותאמות 

ההזמנה ן. יביקור רצוי, שעות פעילות וסדנאות לפי תחומי עני

דורשת אישור של הרכז במקום הנבחר לפעילות ולאחריו 

נדרש אישור סופי של בית הספר. בקשות לביטולים או 

 לשינויים נעשות גם הן במערכת. 

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

הערכת התלמיד 

בתכנית 

למעורבות 

 חברתית

מחייבת כל תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית ה

תנאי לזכאות תלמיד להתנדב ולעבור תהליך הערכה, 

 . לתעודת בגרות

משנת בתכנית הרצה.  "השנת תשעב החלתהליך ההערכה 

כל שכבות י', י"א, י"ב בכל יורחב התהליך להלימודים תשע"ז 

 בתי הספר המגישים לבגרות.

 במקום קשר איש, הכיתה מחנךאת התלמיד מעריכים 

 .עצמו התלמידו ההתנסות

 עובדי הוראה

http://meyda.education.gov.il/HdbNet/
http://meyda.education.gov.il/HdbNet/
https://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=3
https://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=3
https://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=3
https://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=3
https://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=3
https://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=3
http://hinuch.education.gov.il/syr_net/
http://hinuch.education.gov.il/syr_net/
http://hinuch.education.gov.il/syr_net/
http://hinuch.education.gov.il/syr_net/
http://hinuch.education.gov.il/syr_net/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/harachatalmid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/harachatalmid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/harachatalmid.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/harachatalmid.htm
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הערכת עובדי 

 הוראה
שלבי מעמידה לרשות המנהל מגוון כלים לניהול המערכת 

לתכנן את שלבי ההערכה לאורך הערכת העובד. הוא יכול 

שנת הלימודים; להגדיר את השותפים לתהליך; להאציל 

לבעלי תפקיד )כמו בהערכת מתמחים, יועצות ועוד(;  סמכויות

להגדיר את מועדי התצפית בשיעורים או במרחבי צפייה 

שונים; להרחיב את מגוון הראיות ופריטי ידע אחרים 

נאמנה את  כל אלו יסייעו לשקףהמעידים על עבודת המוערך. 

 .עמומיטביים  ולמשובלשיח  ויובילוהמוערך  עבודת

רכת מדגישה את מעורבות המוערך נוסף על כך, המע

בתהליך באפשרה לו לעשות הערכה עצמית לקראת שיחת 

 הסיכום עמו.

 עובדי הוראה

התכנית 

להשאלת ספרי 

 לימוד

התכנית להשאלת ספרי לימוד מוצע מידע באתר הייעודי של 

להורים, למנהלים ולרשויות המקומיות. עוד באתר מפורט 

 .לפניותתיבת דוא"ל ו שאלות ותשובות נפוצות

 ,הורים

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

זימון נבחנים 

אקסטרניים 

 לבחינות בגרות

נבחנים ל מתפרסמים זימונים לבחינות בגרותבמערכת זו 

 .מידע על מיקום הבחינה( ובהם חיצוניים )אקסטרניים

 כלל הציבור

 למאה החינוך מערכת להתאמת הלאומית התכנית במסגרת חוות הדעת
 מחשוב שירותי למתן 'פרטי תקשורת נן'ע מופעל 28-ה

 .בארץ הספר בתי לכל ביותר מתקדמים

 של רחב ממערך ליהנות הספר לבתי מאפשרים ענן שירותי
בבית הספר ובסיום  מתקדמים םייטכנולוג שירותים
, לנתונים גישה תהיה ולתלמידים החינוכי . לצוותהלימודים
 מכל השונות התקשוב ולמערכות והלמידה הוראהה לחומרי
 .מקום

 בתי נהנים המתקדמים הטכנולוגיים השירותים במסגרת

(, VDI) עבודה מתחנות( והתלמידים החינוך צוותי) הספר

 אבטחת, ואינטרנט תקשורת שירותי, וירטואליים שרתים

. גבוהה ושרידות הוראה תומכת טכנולוגית המשכיות, מידע

 פי על התשתית ברכיבי שימוש מאפשרים אלו שירותים

ַרִבית גמישות תוךמ, טכנולוגיים עדכוניםו הצורך  והתאמת מ 

 . ההוראה ולתהליכי השונות לדרישות השירותים

, מידע על למצוא מידע מפורט בנושא אפשרבאתר 

 ועל הדרך להזמנתם. ענןהשירותים הכלולים ב

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

חינוך חובה מגיל 

 שלוש
חינוך חינם  המדינה מעניקהעל פי החלטת ממשלת ישראל, 

 27)ט' באלול תשע"ב,  שנת הלימודים תשע"גמהחל 

בגני ילדים  ארבע הלומדים-בני שלושלילדים ( 2282באוגוסט 

הילדים יהיו פטורים מתשלום שכר . כלומר, הורי ציבוריים

 לימוד.

חינוך חינם מגיל  יישוםבדבר מידע מפורט  באתר מוגש

 . )ראו גם שירות לאומי בגני ילדים(.שלוש

ולמפעילי גנים. כמו כן מובא מידע להורים לרשויות מקומיות 

קו לפניות ועוד באתר שאלות ותשובות נפוצות, תיבת דוא"ל 

 לות.פתוח לשא

 ,הורים

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HaarachatOvdeyHoraa
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/seferzol
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/seferzol
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/seferzol
http://apps.education.gov.il/pzenet/
http://apps.education.gov.il/pzenet/
http://apps.education.gov.il/pzenet/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/manbas/kishurim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/gil3
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/gil3
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חיפוש אנשי 

קשר במשרד 

 החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע  בידיתח פּויפוש אנשי קשר ח

. החיפוש נועד משרד החינוךבתנופת השירות במסגרת 

עובדי להקל על הציבור הרחב לקבל שירות מבעלי תפקידים 

בשדות החיפוש יש לבחור שם בעל התפקיד  .משרד החינוך

או שם היחידה. בתוצאות החיפוש מופיעים הגדרת התפקיד, 

 טלפון, דוא"ל ופקס.

 כלל הציבור

  יונת דואר
עבודה  תסביב

שיתופית לכל עובדי 

 ההוראה

שירות 'יונת דואר' מספק לעובדי ההוראה כתובת דוא"ל 

פרסומות שאפשר לגשת אליה מכל מקום מאובטחת בלי 

ובכל עת. לרשות עובדי ההוראה מבחר יישומים שנבנו 

 במיוחד בשבילם ומותאמים לצורכיהם.

לקבלת הודעות ממשרד החינוך בכתובת דוא"ל פרטית, יש 

 ולסמן בערוץ פרסום 'משה"ח הודעות'. דכן את הפרטיםלע

 עובדי הוראה

)כמעט( הכול 

אודות מוסדות 

   החינוך

מערכת זו מציגה מידע על בתי ספר הלקוח מהמאגר המרכזי 

של משרד החינוך, מאתריו וממערכות מידע שונות כגון מפה, 

לוח חופשות, חוזר תשלומים ונתונים כמותיים. אפשר לערוך 

בה חיפוש לפי חתכים שונים ולייצא את הנתונים לקובץ 

אקסל. נוסף על כך, המערכת מאפשרת לבתי ספר לתאר 

 ויות ייחודיות המתקיימות בהם בליווי תמונות וקישורים. פעיל

 המערכת הונגשה לאוכלוסיות עם מוגבלויות.*

 כלל הציבור

 לוח אירועים

 
לוח אירועים הוא לוח שנה המציג חגים מועדים וחופשות 

חיפוש אירועים לפי  מאפשרומותאם למגזרים השונים. הלוח 

 ואפשר להזין בו אירועים.  מאפיינים שונים

 כלל הציבור

 לוח גאנט ארצי
 אתר לוח אירועים

 

 

לוח גאנט הוא כלי ניהולי שנועד לייעל את תכנון ההיערכות 

במהלכה. הלוח נבנה בסיוע לשנת הלימודים ואת ההתנהלות 

כל היחידות במשרד, הוא מתעדכן בכל שנה ומציג תמונה 

 מערכתית.

מוסדות, בעלויות 

 ורשויות מקומיות

 לומדים מרחוק

 
האתר מרכז את פעילות המשרד בשעת חירום. אפשר למצוא 

 לשעת היערכותל הנחיות, ותשובות שאלותבו מידע שימושי, 

 ,עדכונים, המשרד ביחידות קשר אנשי רשימות, חירום

 .לימודיות ופעילויות הפעלות

, הוראה עובדי

, מוסדות, הורים

, מקומיות רשויות

 הציבור כלל

עובדי הוראה,  במאגר הפעלות מאמרים וקישורים במגוון נושאים.  מאגר הפעלות

 מדריכים, תלמידים

מאגר חוזרי 

  מנכ"ל 
ראו גם קטלוגים 

 ומאגרים

במאגר חוזרים משנת תשנ"ח ו אילך והוא מאפשר חיפוש 

 מורפולוגי.

 הציבור כלל

מאגר שאלוני 

  בחינות בגרות
ראו גם קטלוגים 

 ומאגרים

במאגר של אגף הבחינות שאלוני בחינות בגרות הממוינים 

 לפי מאפיינים שונים.

 תלמידים

 מדב"ס

ית ביווח דערכת מ

  פריתס

 הוראה עובדי של העסקה נתוני הזנת מאפשרת המערכת

 .המחוז בגזברות השכר חשבי בידי ואישורם הספר מבתי

 בכל נשלחיםה הידניים הדיווח פסיוט את מחליפה מדב"ס

 .למחוז חודש

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

 

http://hinuch.education.gov.il/i03net/i03iturwcm.aspx
http://hinuch.education.gov.il/i03net/i03iturwcm.aspx
http://hinuch.education.gov.il/i03net/i03iturwcm.aspx
https://apps2.education.gov.il/edulogin/login.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fhinuch.education.gov.il%2fedulivesso%2fredirect2live.aspx
http://manbasnet.education.gov.il/MntNet/MNM/MnmEmzaiKesherOvh.aspx?sug=ovh
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
http://hinuch.education.gov.il/lernet/
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/Gannett-Board.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Emergency_learning/Pages/Emergency_learning.aspx
http://hinuch.education.gov.il/i01net/
http://hinuch.education.gov.il/i01net/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/ChipusPashut/Search.htm?REFF_GUID=%7bE37F71F1-0365-4BF5-8ABE-C065861E9D65%7d
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/ChipusPashut/Search.htm?REFF_GUID=%7bE37F71F1-0365-4BF5-8ABE-C065861E9D65%7d
http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/
http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/
http://apps.education.gov.il/mdbnet/
http://apps.education.gov.il/mdbnet/
http://apps.education.gov.il/mdbnet/
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 מדדי בית הספר
מדדי הצלחה של 

בתי ספר המגישים 

 לבגרות

 

בתוך )כמעט( הכול ]

אודות מוסדות 

  [החינוך

משרד החינוך מפרסם מדדי הצלחה של בתי ספר המגישים 

 .בגרותבחינות ל הכנה לגמול מלאה זכאותלבגרות ובעלי 

במדדים: הישגים לימודיים, הוגנות בבחינות, החזקת 

 יתלמידים, שיעור המתגייסים לצה"ל לפי מגדר ושיעור מיצו

 הלחימה.

של הישגי בית הספר בבחינות  טפירו גם המערכת מציגה

 המצטיינים והעוברים. ,הבגרות, כגון שיעור הזכאים

, תקווה פתח, חיפהבשלב זה מוצגים נתונים של הרשויות: 

 .ואופקים בנימין מטה, מונד תל, אדומים מעלה, העין ראש

 כלל הציבור

  מית"ר
מידע על תשלומים 

לרשויות, בעלויות 

 ובתי ספר

 המקומיות הרשויות תקציבי את מפרסמת ר"מית מערכת

עם העברת הוראת התשלום. מדובר  באינטרנט והבעלויות

מיליארד שקלים  2ביותר מאלף גופים ובסכום שנתי של 

 לערך. 

 בעלויות, מוסדות

 ,מקומיות ורשויות

 הציבור כלל

   מכרזים

 

 מפגש מועד, הסף דרישות לרבות במלואו המכרז פרסום

 טלפונים, ומקום המסירה ההצעות מסירת מועד, ספקים

 חוברת את כולל הפרסום. המכרז טופסי לקבלת וכתובת

 .הצעות השוואת וטבלת ההצעה הגשת

 כלל הציבור

  נטמנב"ס

ית ביהול נערכת מ

 נטפרית באינטרס

 

היא כלי עבודה ניהולי המאפשר ניהול מערכת  מנב"סנט

השעות בבית הספר ודיווח ומעקב שוטף אחר נוכחות, 

 התנהגות, הערכות תלמידים והפקת תעודות.

 באמצעות מנב"סנט בתי הספר מדווחים למשרד החינוך.

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

מערכת ביטחון, 

בטיחות ושעת 

חירום בית 

 ספרית

 

 מינהלמודול ביטחון ושעת חירום בבית הספר פותח בידי 

 במשרד הביטחון אגף בשיתוף מידע ומערכות תקשוב

 שוטפים עבודה תהליכי. המערכת נועדה להקל על החינוך

הגישה אליה  .ממוחשבים אישורים קבלתעל ו הספר בבית

  מצריכה הרשאה.

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

 מערכת פק"מ
לצפייה בדפדפן 

Explorer 

, שמפרסמת וחומש ב"מיצ, ספריים בית חות"דובפק"מ: 

 חות"דו(; ה"ראמ) בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות

שמפרסם השירות הפסיכולוגי ייעוצי  מיטבי חינוכי אקלים

 .הדתי החינוך מינהל' שמפרסם דיוקן' חות"דו)שפ"י(; 

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

 ירותש ערכתמ

 ציבורל

מש"ל, אינדקס השירותים של משרד החינוך, היא מערכת 

אינטראקטיבית וידידותית הקשורה למערכות המידע של 

המשרד ומשמשת מנוע חיפוש מתקדם. המערכת מאפשרת 

 גם הורדה של טפסים בחלק מהשירותים המוצעים. 

 כלל הציבור

 ברשות שיבוץ ועדת של החלטות המערכת מיועדת לדיווח תצ  ב  שַ מ  

 פי על מיוחד לחינוך הזכאים תלמידים שיבוץ עלהמקומית 

הכניסה למערכת אישית ומחייבת  .ההשמה ועדות החלטת

 הרשאה. 

 החינוך של ותקצוב תקן להקצאת נערך החינוך משרד

 .במערכת הנתונים סמך על המיוחד

 רשויות מקומיות

 משוב בגרות

 

 בהישגי לצפות רים"ולמפמ הספר לבתי מאפשרת מערכתה

 .ארציים לנתונים בהשוואה הספר בית של הבגרות בחינות

המידע מוצג בשתי רמות: תוצאות כלליות בשאלון וניתוח 

 פריטים בשאלון. הכניסה דורשת הזדהות.

 מוסדות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
http://apps.education.gov.il/mtrnet/
http://retro.education.gov.il/MICHRAZIM/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Default.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Mbb.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Mbb.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Mbb.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Mbb.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/includes/pkm.htm
http://apps.education.gov.il/slznet/
http://apps.education.gov.il/slznet/
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/y12net/hp.htm
http://hinuch.education.gov.il/dmbnet/
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משחקי טריוויה 

 וידע כללי

 

ם ומועדים בישראל. לצד כל משחקי טריוויה וידע כללי על חגי

 לוח ולמחשב לנייד מותאמים אינם משחקיםשאלה הסבר. ה

 (.טאבלט)

 תלמידים

ניהול משתמשים 

 והרשאות

 

המערכת מאפשרת ניהול מרכזי של חשבונות משתמשים 

והרשאותיהם במערכות המחשוב השונות, בסביבת 

האינטרנט, כפוף לנוהלי אבטחת המידע הנהוגים במשרד 

 החינוך.

דוגמה לשימוש במערכת: מינוי מורשה לניהול ִססמאות 

 במערכת ניהול ִססמאות.

 הגישה למערכת מחייבת הרשאה והזדהות. 

וסדות, בעלויות מ

 ורשויות מקומיות

 ניהול ִססמאות

 

 המערכת מאפשרת למי שהוסמך לכך בבית הספר:

 להפיץ ִססמאות לנבחנים בבחינות הבגרות 

  ִססמאות לאתר בית הספר לכל התלמידיםלהפיץ 

  לאפס ִססמאות לתלמידים, למורים ולצוות בית

 הספר

 הגישה למערכת מחייבת הרשאה והזדהות.

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

 

נתוני בחינות 
 בגרות

 לה והזכאים לבגרות הניגשים שיעורהאתר מספק נתונים על 

 תשע"ד.-בשנים תשע"ב מקומית רשות לפי ב"י מתלמידי

 כלל הציבור

 עוז לתמורה
הצטרפות מורים 

 לרפורמה

 

האתר מרכז את המידע הנוגע לרפורמת 'עוז לתמורה' 

הרפורמה מביאה ִעמה בשורה לשינוי לעובדי הוראה. 

משמעותי בחטיבות העליונות והיא צפויה לקדם את הישגי 

 מערכת החינוך ולהעצים את מעמדו של המורה.

 עובדי הוראה

  עוש"ר
מצבת עובדי הוראה 

 רשמייםשאינם 

 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה,  ,בעלויות משמשהאתר 

מוסדות חטיבה עליונה ומוסדות של החינוך המוכר שאינו 

המלמדים במוסד ואינם ה בנתוני עובדי הוראה ילצפי רשמי

 .עובדי מדינה

וסדות, בעלויות מ

 ; ורשויות מקומיות

 עובדי הוראה

 פורטל בחינות

 

נבחן בבחינות המלווה את הפורטל בחינות הוא אתר שירות 

 . בחינות ההסמכה לטכנאים ולהנדסאיםבוהבגרות 

 במידע המוצע באתר:

 אמת בזמן לנבחנים רלוונטי ִמנהלי מידע פרסום 

 הלמידה ומיקודי הבחינות מועדי פרסום 

 לבחינות בהכנה לסיוע היסטוריים שאלונים מאגר 

 הנבחנים ציוני פרסום 

 הרשמה ותשלום מקוונים לבחינות הבגרות 

 הבגרות,  בבחינות הישגים על סטטיסטיים נתונים

 חינוך ולרשויות ספר לבתי שירות

 האקסטרני לנבחן נבחן תיק ניהול 

 תלמידים

פורטל התוכן 
 החינוכי

בפורטל מבחר קישורים לחומרי למידה הוראה והערכה 

שפותחו במרוצת השנים במשרד החינוך, בגופים שונים 

 ובמוסדות חינוך. 

 עובדי הוראה

חומרי קריאה,  על חגים ומועדים, מידע מפורטפורטל חגים ב פורטל חגים
 משחקים והפעלות.קישורים, 

 אתרים החדשיםההפורטל נמצא בתהליך חידוש ומעבר. 
 פסח, פורים: בשלב זה

 עובדי הוראה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim/Mischkim/MischkiTrivya.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim/Mischkim/MischkiTrivya.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/idm_dlg/homepage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/idm_dlg/homepage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mkd/homepage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mkd/homepage.htm
http://retro.education.gov.il/netuney_bchinot/
http://retro.education.gov.il/netuney_bchinot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/oz/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mcr/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx
http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/PortalHagim
http://edu.gov.il/moe/purim/Pages/hp.aspx
http://edu.gov.il/moe/purim/Pages/hp.aspx
http://edu.gov.il/moe/pesach/Pages/home-page.aspx
http://edu.gov.il/moe/pesach/Pages/home-page.aspx
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פרסום נרשמים 
 לבחינות בגרות

 

מערכת פרסום נרשמים נועדה לסייע לבתי הספר בהיערכות 
 מתמטיקה.בלבחינות מועד ב' באנגלית ו
הנרשמים )תלמידים ובוגרים( המערכת מציגה את מספר 

ומאפשרת לצפות בפרטי  לבחינה האינטרנית לפי שאלונים
 התלמידים שנרשמו.

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

 מאפשר:האתר  נתוני שכר

 צפייה בתלוש השכר ובתלושי שכר קודמים 
 הצגת רכיבי השכר לפי בחירה 
  826צפייה בטופסי 

 .הכניסה דורשת הזדהות

 עובדי הוראה

 קידום נוער

 

קידום נוער היא מערכת תקשוב לשירות היחידות לקידום 
 נוער בפיקוח מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. 

מאגרי מידע נתוני מרשם האוכלוסין והמערכת מסונכרנת עם 
המערכת משמשת כגון שיבוצים בבתי ספר.  במשרד החינוך

ובהם: נערים  לדיווח נתונים לצורכי בקרה תכנון ותקצוב
ניות חינוך, ניהול ועדות וקיום הערכות מטופלים, תכ

 תקופתיות לבני נוער.

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

חינוך המוכר ברישוי מוסדות במערכת רישוי והכרה תומכת  רישוי והכרה

בתהליך מתן רישיון או חידוש המערכת תומכת  .שאינו רשמי

החל מהגשת הבקשה ועד , בתי ספרלרישיון לגני ילדים ו

המערכת מיועדת  ה.יהפקת הרישיון או מכתב הדחיל

לכל  לבעלויות מגישות הבקשה ולגופים נותני חוות הדעת.

 .לו םהרלוונטייהנתונים  מוצגיםמשתמש 

 בעלויות

 רמת שירות

 

המערכת משמשת בתי ספר לדיווח נתונים על רמת השירות 
הפקת דו"חות ועדכון של פרטים כגון: עובדי סיוע, מעבדות 

 עיוניות וטכנולוגיות, מחשבים ספרים וימי טיולים.

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

 

שאלות ותשובות 
פניות ותלונות 

 הציבור

באדיבות האגף נושאים  במבחרמאגר שאלות ותשובות 

 פניות ותלונות הציבור.ל

 כלל הציבור

 שיבוץ

 

 במוסדות המשובצים עובדי ההוראה את מציגה המערכת

 , באמצעותמנהליםלו למפקחים נתונים עדכון מאפשרתו

 .נוספות בקרה ובדיקות תקן יתרות בדיקות

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

שיבוץ תלמידים 
 בשעת חירום

 

המערכת נועדה לדיווח על תלמידים שנקלטו זמנית בֵעת 

חירום בגני ילדים או בבתי ספר ביישוב שבו הם מתארחים. 

 כמובן אין השיבוץ החדש פוגע בשיבוץ הקיים.

מוסדות, רשויות 

 מקומיות

  שילובית

 

שילובם של תלמידים עם צרכים תיעוד להמערכת מיועדת 

עדות דיווח על החלטות ומיוחדים בחינוך הרגיל, לרבות 

 המידע מוצג בתיק תלמיד. שילוב. 

ילדים ובתי ספר ומרכזי תמיכה המערכת משמשת גני 

 יישוביים אזוריים )מתי"א(.

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

http://meyda.education.gov.il/pirsum_nirshamim/
http://meyda.education.gov.il/pirsum_nirshamim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/ETS/default.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/KDN/Default.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/rcr/hp.htm
http://hinuch.education.gov.il/Rmt/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRMT%2fDefault.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/ShelotVeTshuvot/CoachAdam/ofek.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/ShelotVeTshuvot/CoachAdam/ofek.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/ShelotVeTshuvot/CoachAdam/ofek.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mms/homepage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/tlm/homepage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/tlm/homepage.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/slv


   
 

36        

 קהל היעד תיאור השירות

שירות לאומי 
 בגני ילדים

 

 ארבע-שלוש לבני חינם חינוך להעניק הממשלה החלטת

 החינוך עולם. הילדים בגני אדם בכוח הצורך את הגבירה

 להשתלב צפויים והם הלאומי השירות מתנדבי בפני נפתח

, הצפוי השירות על מידע מוגש באתר. בגן החינוכי בצוות

 דרך ההרשמה ועל המקצועית וההכשרה התפקיד תיאור

 .הלאומי השירות אגודות

תלמידים, הורים, 

 כלל הציבור

שקיפות 
 תקציבית

במערכת זו מוצג מידע משולב של מרכיבים מרכזיים 

  מוסדות, תלמידים, כיתות, שעות ותקציב. במערכת החינוך:

לנתח לפי מאפיינים שונים כגון מגזר,  אפשראת המידע 

המערכת מאפשרת להציג את המידע . מעמד משפטיו פיקוח

המידע  .המבוקשאופי המידע  לפיבצורת טבלה או גרף, 

 לקוח ממאגרי המשרד והוא סטטיסטי בלבד.

 כלל הציבור

פסי ותבחינים וט
בקשה לשעות 

 תגבור

מגיש שירות מקוון לבתי הספר  אתר המזכירות הפדגוגית

במקצועות הבגרות  פסי בקשה לשעות תגבורוטלהגשת 

הבקשה מקוונת ואפשר להסתמך  .ובתכניות מיוחדות

 בהגשתה על התבחינים המפורסמים באתר.

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

 תכנית ציל"ה

עשרה להום יהרי צ

 שמונה-לבני שלוש

מיישמת את החלטת הממשלה לסבסוד מסגרות התכנית 

. באתר מידע מפורט על התכנית, 86:22העשרה עד השעה 

 שאלות נפוצות ודוא"ל לפניות.

וסדות, , מהורים

בעלויות ורשויות 

עובדי , מקומיות

 הוראה

: תלמידים
 גנ"י תלמידי

לכל רשות ובעלות לצפות בדו"חות  האתר מאפשר

הרלוונטיים לה לאחר קליטת הדיווחים על שיבוץ תלמידי גני 

 עוד באתר דו"ח תלמידים כפולים.הילדים. 

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

 

 וגיםתקן פסיכול
 לרשות

 

המערכת נועדה לניהול מסד משאבי השירות הפסיכולוגי 

ייעוצי )שפ"י(. במסד הנתונים: פירוט כוח האדם בשירות 

 קצאת, הי"שפ מפתח פי על תקנים הקצאתומעמדו המקצועי, 

 ועוד.  הדרכה שעות

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

תקנון שירות 
 עובדי הוראה

 

 עובדי של והשכר השירות תנאי של פירוט מכיל התקנון

 החינוך לרובדיבהתייחס  הנושאים מכלול את ומקיף הוראה

 .השונים ולמגזרים

 הוראה עובדי

 תקנט

 

לבתי הספר להפיק דו"חות תקן, לערוך  מאפשרת המערכת

 תחליף) כגון ימי בחירה נתוניםולעדכן חלקית הדמיות תקן 

 (.ידני טופס לשליחת

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

 תקצוב מוניציפלי

תחזית תקבולים 
 מקומיותהלרשויות 

מדן לתשלומים לרשויות ויכולה לשמש כלי ּוהתחזית היא א

 תכנון מעקב ובקרה.

 בעלויות, מוסדות

 מקומיות ורשויות

 

 מידע ומערכות טכנולוגיה, תקשוב מינהל: הנתונים מקור

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/sherutleumi/masluleihasherut/dafnechita.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/sherutleumi/masluleihasherut/dafnechita.htm
http://ic.education.gov.il/shkifut/HomePage.htm
http://ic.education.gov.il/shkifut/HomePage.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/tavchinim/Takanot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/tavchinim/Takanot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/tavchinim/Takanot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/Odot/TakzirHatohnit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/Odot/TakzirHatohnit.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/shfnet/default.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/
http://hinuch.education.gov.il/tekennet/Welcome.aspx
http://hinuch.education.gov.il/tmnet/


  
 

37        

 ותשע"-הע"בשנים תש ותכניותיועיקרי פעולות המשרד  תסקיר. 5

 כלליא. 

 אחראי חובה. המשרד לימוד חוק על פי לחינוך הזכאים לילדים ידע להקניית אחראי החינוך משרד

חברתיים.  פערים צמצום בדגש עלהחינוכית,  האיכות ולרמת הישגים לשיפור, מצוינות לקידום

 של המשתנים צרכיה ואת הפרט צורכי את יעילה שתשרת חינוך מערכתהמשרד פועל ליצירת 

 .וחברתיים יהודיים, דמוקרטייםו ציוניים ערכים ומקדם ישראל מדינת

ההבאמצעות המשרד פועל ברמה הארצית  מחוזות שהם  השמונ  באמצעות  וברמה המחוזית ַמטֶּ

גנים, בתי המשרד החינוך ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה  הזרוע הביצועית של מטה המשרד.

 בלתי פורמלי.החינוך ההספר ו

 החינוך משרד תפקידיב. 

 חברתיים פערים צמצום תוךמ, החינוכית האיכות ורמת הישגים שיפור, מצוינות קידום 

 ישראל של המשתנים ואת צרכיה הפרט צורכי את שתשרת, יעילה חינוך מערכת יצירת 

 וחברתיים דמוקרטיים, יהודייםו ציוניים ערכים קידום 

  החינוך משרד של מרכזיים יעדיםג. 

 הישגי על ניכרת השפעה משפיעה אלו בגילים שהשקעה הבנה מתוך :הרך בגיל השקעה. 1

 :האלה תשע"ו התכניות הלימודים בשנת התלמידים ועל רווחתם, החלו

 .ילדים 33ארבע שלומדים בהם -לבני שלוש ילדים בגני ם:הילדי בגני שנייה סייעת .א

 רכה פינה והעשרה, הרכבה משחקי לרכישת תקציב החינוכית: תוספת הסביבה העשרת .ב

 רכים וכד'. למנוחה, מזרנים, מושבים

 .חונכות גננות מינוי באמצעות החינוכיים הצוותים ליווי מינוי 'גננת מובילה': .ג

 

 עד) הדרגתי צמצום חלתשע"ו ה הלימודים משנת החל :הבכית התלמידים מספר לצמצום מתווה .2

צפוי מספר התלמידים בכיתה ם. היסודיי הספר בבתי בכיתה התלמידים מספר חמש שנים( של

 תלמידים.  33עד  32מוד על לע
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 : מורה שני בכיתה. 3

 כיתותבכאלף  ו"תשע הלימודים משנת לפעול החלה תלמיד-מורה יחס הקטנת במסגרת .א

 'מורה שני בכיתה'. תכנית

 בפעילויות בהדרגה שישתלב להוראה וסטודנט ותיק מורה יחד ילמדו התכנית במסגרת .ב

 הסטודנטיםיגיעו  וע,בשב ימים שלושהשבוע,  בכל ו.הכשרת מטיוב חלק, והלמידה ההוראה

 .הספר ובבתי הילדים בגני הלימוד לכיתות

 

 :ההמתמטיק לימודי חיזוק. 3

 מתמטיקה לימודי תי.איכו אנושי הון בפיתוח ויהתל ישראל מדינת של הכלכלית צמיחתה .א

 .מרכזית תשתית יוצרים מוגברים

ת בהיקף לבגרו הניגשים התלמידים בשיעור 33%-כ של ירידה חלה 2313-2332 השנים בין .ב

 המצטיינים התלמידים במספר ירידה . בד בבד נרשמהבמתמטיקה לימוד יחידותשל חמש 

 .הישראלי טק-ההיי תעשיית על איום יש זו מגמה. במוגבר בהיקף מתמטיקה הלומדים

מתכוון  החינוך משרד וד,וע מורים בהכשרות השקעה ר,הספ לבתי תגבור שעות באמצעות .ג

 לערך בתוך ארבע שנים. 18,333-ל 0,333-מכ לבגרות הניגשים מספר להכפלת להביא

 

 של הכלכלי הפוטנציאל ומיצוי הזדמנויות שוויון קידום: יהדיפרנציאל התקצוב הטמעת המשך. 5

 -חברתי מרקע ספר לבתי הלימוד שעות מספר הגדלת באמצעות הישראלית בחברה הקבוצות כלל

 .חלש כלכלי

 

 מושם ובכלכלה רה הישראליתבחב מוגברת להשתלבות להביא: כדי יהערב במגזר עברית לימודי .2

 האזנה מיומנויות על בדגש, ב"י כיתה ועד הילדים מגן כבר חובה כמקצוע עברית לימודי על דגש

 .ודיבור

 

 ולהורה לתלמיד פרטנית נגישות להתאמת תקנות קביעת :םמיוחדי צרכים עם ילדים קידום. 7

 .חינוך במוסדות
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 :דיבור בציבור. 8

 הדיבור ה.רב חשיבות מקבל בציבור הדיבור גלובליזציה ותהליכי פתוחה תקשורת של בעידן .א

ת. כל אלו עשויים תקשור ומיומנויות רטוריות יכולות ה,גבוה חשיבה יכולת מפתח בציבור

 .שלו העתידיים החברה בחיי הבוגר של ולהתנהלותו להשתלבותולתרום תרומה משמעותית 

ה יתנס תלמידמוטמעת בהדרגה. המטרה היא שכל  התכנית תשע"ו הלימודים משנת החל .ב

 .בציבור ובדיבור קהל מול בעמידהבכל שנה 

 

 :תכנית ערכים. 0

 ;זהות מעצבי חווייתיים מסעות של קיומם ת;ויהדו ציונות ץ,האר אהבת ת,מורש לימודי .א

 .מנהיגות ופיתוח החברתית המעורבות העמקת המשך

 ,פלורליזם על לשמירה התייחסות תוךמ השונה ובקבלת בסובלנות העוסקות תכניות העמקת .ב

 .אחר להיות שלו הבחירה זכותעל ו האדם חירותעל 

 

  2312-2315לשנות הכספים  החינוך תקציב משרד הצעת י"עפ
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 5102תקציב ופירוט הוצאות בשנת . 6

 

 6006 לאפרילהנתונים מעודכנים  משרד החינוך

 

 שם תקנה מספר תקנה   
 תקציב תשלומים 

 )מזומנים( ברוטו
תשלומים )ביצוע 

 5102 בפועל(

 165,366,901.46 166,019,000.00 עובדי מינהל -שיא כוח אדם  20400101

 229,018,897.87 224,542,000.00 פיקוח -שיא כוח אדם  20400102

 22,217,136.83 22,319,000.00 עבודה בלתי צמיתה  20400103

 10,071,517.41 9,889,000.00 עבודה בלתי צמיתה  20400104

 8,878,558.40 8,740,000.00 עובדי -שעות נוספות  20400105

 9,886,481.25 10,406,000.00 פיקוח -שעות נוספות  20400106

 10,175,139.25 10,094,000.00 העסקת סטודנטים 20400107

 1,574,642.03 1,568,000.00 שעות כוננות 20400108

 48,850,663.59 48,922,000.00 החזר הוצאות רכב 20400109

 20,767,605.54 20,508,000.00 שכר עידוד 20400110

 44,451.57 67,000.00 רכישת שירותים בחברת 20400111

 84,031.44 475,000.00 רותיםיקניית ש 20400112

 - - הכנסות מעמלת ניכוי  20400114

 714,711.50 1,226,000.00 מועצת ייצור 20400115

 0.00 234,000.00 מענק כספי חד פעמי 20400116

 1,989,470.94 2,628,000.00 הדרכה והשתלמות 20400117

 4,354,320.24 4,651,000.00 תוף עם ועדיפעולות בש 20400118

 - - שהיהכנסות למעמד הא 20400120

 4,327.80 64,000.00 פעולות הממונה למעמד 20400121

 443,752.15 901,000.00 נסיעות לחו"ל 20400122

 41,074.47 514,000.00 ניםמענקים לעובדים מצטיי 20400123

 - - ח אדםועודה לכי 20400124

 - - יעודה לשעות נוספות 20400125

 - - עודה לרכבי 20400126

 481,545.96 1,705,000.00 כנסים בינלאומיים ואי 20400201

 467,134.40 1,396,000.00 הכרה בתארים מחו"ל 20400202

 4,000.00- - הכנסות מגורמי חוץ 20400203

 145,317.88 1,955,000.00 פעולות היורומד 20400204

 9,373.90 276,000.00 ועדופעולות ופרסומי ה 20400205

 210,990.02 1,333,000.00 דמי חבר באונסקו 20400206

 49,510.61 64,000.00 השתתפות נציגי המשרד 20400207

 1,329,831.88 1,686,000.00 בקרת קורסים המקנים 20400208

 4,179.56 172,000.00 זכויות התלמיד 20400209

 3,579,759.00 4,248,000.00 כיתפיתוח המנהיגות החינו 20400210

 10,485,266.68 21,216,000.00 הפעלת מינהלת הטיולים 20400211

 5,822,120.00 6,078,000.00 הוצאות מטה ניהול עצמ 20400212

 1,143,764.15 6,405,000.00 רישוי בקרפעולות אגף  20400213

 1,444,647.18 1,865,000.00 פרסי ישראל 20400214

 769,908.00 1,100,000.00 השתתפות במשרד התרבות 20400215

 102,529.35 233,000.00 םח אדופעולות המינהל לכ 20400216
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 שם תקנה מספר תקנה   
 תקציב תשלומים 

 )מזומנים( ברוטו
תשלומים )ביצוע 

 5102 בפועל(

 4,901,265.30 7,858,000.00 הטמעה ובקרה של יישום 20400217

 344,000.00 355,000.00 ארגוני הורים 20400218

 - - תקידום פרויקטים במערכ 20400219

 1,507,440.47 2,998,000.00 אישור ספרי לימוד 20400220

 635,761.00- - םהכנסה מתשלומי מוציאי 20400221

 - - עוץ ארגונייי 20400222

 3,168,372.63 5,288,000.00 עדותועוץ מקצועי לויי 20400223

 47,705.10 67,000.00 חקירות ובקרה על הגבי 20400224

 204,962.46 1,036,000.00 בקרות על -בקרת התקן  20400225

 2,682,687.08- 2,440,000.00- השתתפות משרד הכלכלה 20400226

 243,633,157.59 252,271,000.00 העסקת עובדים בבחינות 20400227

 108,141,263.48 137,192,000.00 אמרכליותהוצאות  20400228

 7,249,999.53- - הכנסות ותמלוגים מדמי 20400229

 476,966.46 922,000.00 רכישות ופעולות שונות 20400230

 1,610,983.00 4,672,000.00 פעולות חינוכיות 20400231

 668,972.72 1,392,000.00 פעולות האגף הבכיר  20400232

 - - פעולות ופרויקטים 20400233

 2,648,955.38 6,390,000.00 פעולות המדען הראשי 20400234

 3,454,480.00 4,295,000.00 תהשתתפות בלשכה המרכזי 20400235

 8,784,441.32 12,835,000.00 פעולות לשכת הדובר 20400236

 - - פעולות לקידום החינוך 20400237

 302,550.26- - מודהכנסה ממכירת ספרי לי 20400238

 1,513,294.24 5,318,000.00 כניותרכישות מרכז ת 20400239

 12,968,233.07 18,416,000.00 עזרה ראשונה 20400240

 2,739,700.55 5,362,000.00 רכישות מנהלי מחוזות 20400241

 48,295,448.15 84,882,000.00 פעולות הרשות הארצית 20400242

 605,473.05 1,028,000.00 הארצית למדידההרשות  20400243

 74,685,000.00 74,685,000.00 כרון "יד ושם"ירשות הז 20400244

 - - השתתפות משרדי ממשלה 20400245

 3,477,652.00 3,515,000.00 קרן וולף 20400246

 379,123.40 503,000.00 המועצה להשכלה גבוהה 20400247

 61,219,035.00 67,562,000.00 הספרייה הלאומית 20400248

 1,702,272.00 1,891,000.00 הספרייה הלאומית  20400249

 2,948,600.00 6,351,000.00 הספרייה הלאומית  20400250

 29,250.00 1,160,000.00 פעולות אגף תכנון 20400251

 - - השתתפות במשרד המדע  20400252

 - - השתתפות במשרד החוץ 20400253

 - - תפעול רמת הגולן 20400301

 14,129,232.04 22,284,000.00 רכישת שירותים לחישוב 20400302

 9,414,624.39 20,594,000.00 רותי חוץית שיקני 20400303

 6,000,000.00- - הכנסות מגורמי חוץ 20400304

 7,010,613.06 6,482,000.00 ייםתשלום פסקי דין ופיצו 20400305

 70,000.02- - הכנסה מפסקי דין 20400306

 - - הכנסות מהחזרים בגין 20400307

 - 8,000,000.00 החזרי תמיכות עודפות 20400308

 0.00 463,000.00 ציוד עיבוד 20400310
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 356,246.40 1,151,000.00 חיובי אוצר לעמלות 20400311

 12,457,691.10 27,142,000.00 טחוןיהוצאות שמירה וב 20400312

 - - פעולות לייעול המערכת 20400313

 2,476,424.51 3,420,000.00 רכישת ציוד עיבוד 20400314

 226,698.85 352,000.00 רסומים חינוכייםפ 20400315

 2,685.17- - הכנסה ממכירת פרסומים 20400316

 8,546,510.61 10,518,000.00 מריםותפעול ציוד וח 20400317

 30,122.50- - מגורמי חוץהכנסה  20400318

 12,584,862.61 17,476,000.00 אר, גניזהורותי דיש 20400319

 6,224,753.22 7,139,000.00 הוצאות חשמל 20400320

 45,259,820.84 49,750,000.00 רגוןאחזקה, תפעול וא 20400321

 52,179,478.73 52,279,000.00 נהל הדיורהשתתפות במ   20400322

 46,106,049.86 47,428,000.00 טוח תלמידים ורכושיב 20400323

 1,977,951.81 2,625,000.00 השתתפות במנהל הרכב 20400324

 5,161,286.85 5,351,000.00 דמי שימוש בדיור ממשל 20400325

 2,353,856.87 2,899,000.00 רכישות, השכרות -רכב  20400326

 11,040,131.93 13,497,000.00 רותי תקשורתיש 20400327

 149,999.77- - הכנסות מגורמי חוץ 20400328

 1,610,610.30 9,868,000.00 פרויקט קריית הממשלה 20400329

 150,370.74 360,000.00 תפרסום מכרזים בעיתונו 20400330

 - - רזרבה לדיור 20400331

 176,947,125.54 249,498,000.00 שירותי מחשוב ויישומי 20400332

 41,000,000.15- - הכנסות מגורמי חוץ 20400333

 21,544,380.61 38,123,000.00 חוות דע -חשוב ענן מ   20400334

 - 123,000.00 השתתפות במשרד האוצר 20400335

 140,110,720.59 140,111,000.00 דגני ילדים חינוך מיוח 20410101

 2,452,301,669.85 2,452,302,000.00 שעות תקן במוסדות 20410102

 974,658,068.65 974,659,000.00 סל שעות שילוב 20410103

 20,253,086.28 28,661,000.00 נהסל שילוב בחטיבה עליו 20410104

 125,898,663.79 125,899,000.00 הארכת שנת הלימודים 20410105

 38,411,016.20 50,923,000.00 שירותים רפואיים 20410106

 186,396,954.71 195,855,000.00 שעות תקן במוסדות 20410107

 45,632,000.00 45,632,000.00 שעות תקן במוסדות 20410108

 1,174,981.02 1,282,000.00 גמול ליווי טיולים 20410109

 13,447,309.80 19,578,000.00 הארכת שנת הלימודים 20410110

 4,928,750.34 4,929,000.00 הארכת שנת הלימודים 20410111

 32,433,493.36 40,321,000.00 יםישירותים רפוא 20410112

 15,425,240.62 18,118,000.00 שירותים נלווים 20410113

 - 110,000.00 קניית שירותים עבור 20410114

 150,046,252.99 156,145,000.00 שעות תקן במוסדות 20410115

 1,482,675.22 1,482,000.00 גמול ליווי טיולים 20410116

 14,913,240.30 17,112,000.00 הארכת שנת הלימודים 20410117

 79,686,038.80 79,778,000.00 -שירותים נלווים פארא 20410118

 447,000.47 447,000.00 עבורברותים יקניית ש 20410119

 13,314,001.31 14,897,000.00 רותים רפואייםיש 20410120

 36,506,735.62 36,507,000.00 מרכזי תמיכה אזוריים 20410121



   
 

43        

 שם תקנה מספר תקנה   
 תקציב תשלומים 

 )מזומנים( ברוטו
תשלומים )ביצוע 

 5102 בפועל(

 15,144,358.86 15,988,000.00 אחזקת מרכזי תמיכה 20410122

 - - יישום חוק השילוב 20410123

 948,091,361.70 952,439,000.00 סייעות טיפוליות 20410124

 22,874,000.21 22,874,000.00 וךסייעות טיפוליות בחינ 20410125

 209,665,105.11 209,738,000.00 ליווי הסעות בחינוך 20410126

 7,064,079.03 47,409,000.00 ציוד מיוחד לחינוך 20410127

 13,015,861.44 15,710,000.00 עורי עזר לתלמידיםיש 20410128

 31,547,408.57 34,059,000.00 םסיוע לתלמידים מרותקי 20410129

 3,025,206.78 7,694,000.00 פעולות החינוך המיוחד 20410130

 1,204,560.77 1,431,000.00 תשלומים לחברי ועדות 20410131

 74,289,806.37 84,308,000.00 פעולות העשרה לתלמידי 20410132

 70,984,464.83 72,165,000.00 הזנה בחינוך המיוחד 20410133

 1,324,000.00 1,324,000.00 השתתפות במשרד הרווחה 20410134

 10,805,326.00 10,850,000.00 השתתפות במשרד הרווחה 20410135

 - - גידול טבעי 20410136

 - 10,000,000.00 השתתפות משרד החינוך 20410137

 3,311,344,383.32 3,336,075,000.00 שכר לימוד לגני טרום 20420101

 3,223,755,326.77 3,275,149,000.00 גננות עובדות מדינה 20420102

 1,226,478,375.53- - תהכנסות בגין שכר גננו 20420103

 646,900,160.86 656,594,000.00 השתתפות בשכר עוזרות 20420104

 7,626,326.76 7,839,000.00 שילוב ילדי גן בחינוך 20420105

 31,301,812.23 32,619,000.00 שילוב ילדי גן בחינוך 20420106

 25,341,026.28 27,363,000.00 הפעלת יום חינוך ארוך 20420107

 - - גידול טבעי 20420108

 8,040,677,305.55 8,040,777,000.00 שעות תקן ביסודי 20430101

 4,136,686,314.20 4,157,508,000.00 יםשעות תקן בחטיבת ביני 20430102

 117,487,433.89 117,488,000.00 שעות מילוי מקום 20430103

 281,270,707.38 281,271,000.00 תשעות פעילות בית ספרי 20430104

 1,999,494.41 2,000,000.00 העסקת מורים עולים 20430105

 3,024,624.00- 2,000,000.00- השתתפות משרד הקליטה 20430106

 430,185,256.19- - עבור מוריםבהכנסה  20430107

 - - שעות לחינוך חברתי 20430108

 - - הכנסות בגין הפעלת 20430109

 - - ותהכנסות בגין הקצאת שע 20430110

 769,277.00 2,752,000.00 שכר מורים בבתי ספר 20430111

 - - גידול טבעי 20430112

 - - רזרבה להתייקרויות  20430113

 - 45,184,000.00 תכנית הבראה לרשת  20430201

 - - תמיכות בבעלויות 20430202

 - - רזרבה להתייקרויות  20430215

 173,140,008.08 177,135,000.00 שעות תקן יסודי וחטיב 20430401

 18,448,001.95 18,819,000.00 סל שילוב במוסדות 20430403

 2,753,534.60 2,849,000.00 גמול ליווי טיולים 20430404

 - 258,000.00 החרדיפעולות המחוז  20430405

 219,098,093.24 224,276,000.00 השעות תקן יסודי וחטיב 20430406

 26,380,410.39 26,750,000.00 סל שילוב במוסדות 20430407
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 4,739,774.07 4,767,000.00 גמול ליווי טיולים 20430408

 - 145,000.00 פעולות האגף לחינוך 20430409

 3,448,917.15 3,472,000.00 הרישויפעולות מינהלת  20430410

 3,667,000.00 3,667,000.00 גידול טבעי 20430411

 14,923,139.50 17,092,000.00 סל שילוב במוסדות הפט 20430502

 5,333,000.00 5,333,000.00 גידול טבעי 20430503

 7,150,329,979.59 7,166,320,000.00 ונהשכר לימוד לחטיבה עלי 20440101

 17,629,191.83 17,777,000.00 הפעלה ואחזקה של מרכז 20440102

 179,058,069.16 180,091,000.00 ריהתמיכה בבתי ספר בפריפ 20440103

 - - תוספת שעות הוראה 20440104

 3,919,252.42 3,942,000.00 העסקת מורים עולים 20440106

 5,104,250.39 50,242,000.00 תמיכה בלימודי יהדות 20440107

 1,464,680.41 1,479,000.00 גמול הנחיית עבודות  20440108

 25,093,380.63 26,879,000.00 קרנות השתלמות בעל 20440109

 8,619,397.91 8,913,000.00 שעות פרופסיונליות 20440110

 42,095,881.00 47,460,000.00 שיפוי בעלויות בגין 20440111

 - 1,316,000.00 מורים פורשיםשיפוי  20440112

 - - שירותי היקף 20440113

 12,154,976.00 13,356,000.00 קריות לחינוך ומחקר 20440114

 - - ןהשתתפות במשרד הביטחו 20440115

 - - גידול טבעי 20440116

 - - רזרבה להתייקרויות  20440117

 11,989,589.02 20,690,000.00 תכנית החומש לקידום 20460102

 5,525,875.79 11,582,000.00 תכנית החומש לקידום 20460103

 5,729,471.86 10,328,000.00 תכניות החומש לקידום 20460104

 2,763,680.64 5,885,000.00 תכנית החומש לקידום 20460105

 117,995,751.89 126,206,000.00 מלגות ומענקים לתלמיד 20460106

 36,379.00- - הכנסות מגורמי חוץ 20460107

 32,511,718.20 47,821,000.00 תגבור שירותי החינוך 20460108

 6,203,069.31 6,405,000.00 אחזקת ילדי צד"ל 20460109

 21,157,618.00 32,849,000.00 שובים רווחהיכנית הית 20460110

 193,055.95 3,542,000.00 פעולות תרבות בשכונות 20460111

 4,515,096.37 7,689,000.00 זמות בילדיפעילות וי 20460113

 6,350,185.10 9,435,000.00 מלגות - פרויקט חונכות 20460115

 1,538,042.00 4,004,000.00 פעולות רווחה במגזרי 20460116

 1,376,869.00 1,687,000.00 פעולות רווחה במגזר 20460117

 13,109,934.00 15,549,000.00 שיפור הישגים בכיתות 20460118

 12,096,669.95 18,868,000.00 שיקום שכונות 20460119

 - - התכנית הלאומית לילדי 20460120

 66,617,217.63 75,830,000.00 מועדוניות משפחתיות 20460121

 24,269,107.63 32,145,000.00 הנחיה, הדרכה, השמה 20460123

 57,336,085.32 60,241,000.00 סדירמעקב אחרי ביקור  20460124

 111,229,775.94 162,993,000.00 שכר לימוד למסגרות 20460125

 14,732,588.88 39,656,000.00 שכר לימוד למסגרות 20460126

 4,504,231.04 17,930,000.00 תכנית החומש לקידום 20460127

 5,462,865.81 18,637,000.00 תגבור שירותי החינוך 20460128
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 - 9,000.00 פעולות בחינוך הדרוזי 20460129

 2,558,300.00 4,879,000.00 יםלגות לתלמידים דרוזמ 20460130

 3,825,959.71 6,369,000.00 כנית החומש למגזרת 20460131

 - 2,273,000.00 תכנית החומש למגזר 20460132

 1,760,142.79 2,671,000.00 פעולות ויזמות בקליט 20460133

 1,634,253.88 2,350,000.00 פעולות ויזמות בקליט 20460134

 15,550,672.23 17,788,000.00 קליטת עולים יוצאי 20460135

 4,721,733.30 6,002,000.00 יהסל תלמיד עולה מאתיופ 20460136

 4,374,400.00- 5,255,000.00- השתתפות משרד הקליטה 20460137

 5,120,215.34 14,733,000.00 תלמיד עולהסל  20460138

 44,656,373.60 45,346,000.00 עורי עזר לעוליםיש 20460139

 - - אולפן לעולים בחינוך 20460140

 - - רזרבה לשכר 20460141

 - 4,000.00 ציוד ומכשירים לחינוך 20460201

 552,066.32 1,277,000.00 רכישות לאירועי ספורט 20460202

 750,000.00 765,000.00 תחרויות וכנסי ספורט 20460203

 131,323.00 282,000.00 חוגי ספורט ולימוד שח 20460204

 381,338.10 533,000.00 ציוד ימי 20460205

 118,907.00 158,000.00 העברה -חינוך ימי  20460206

 - - תשדירי ספורט 20460207

 6,497,823.00 17,472,000.00 עידוד הגשמה במוסדות 20460208

 20,529,905.00 47,431,000.00 חינוך יהודי בתפוצות 20460209

 84,038,352.00 100,726,000.00 מענק ירושלים לחינוך 20460210

 5,059,572.61 8,464,000.00 פעולות האגף הבכיר 20460211

 241,388.60 249,000.00 לימודי הסביבה 20460212

 13,170,089.00 16,656,000.00 העצמה רוחנית בחינוך 20460213

 10,042,568.86 10,510,000.00 תמיכות מינהל החינוך 20460214

 2,575,353.97 10,413,000.00 רכישות מינהל החינוך 20460215

 4,450,194.77 4,451,000.00 פה-חוגים לתורה שבעל 20460216

 2,234,852.07 8,551,000.00 רבנים במוסדות חינוך 20460217

 1,554,251.00 1,597,000.00 כיתות וחוגים תורניים 20460218

 819.53- - הכנסות ממכירת חומרי 20460219

 695,391.60 1,537,000.00 פרויקט התנדבות 20460220

 30,910,629.08 32,300,000.00 שעות תגבור בגרות 20460221

 35,564,643.52 45,380,000.00 בלתישעות רב ופעילות  20460222

 6,144,485.96 18,624,000.00 תכנית בחירת הורים 20460223

 2,467,121.25 3,033,000.00 תכנית בחירת הורים 20460224

 2,334,870.59 3,675,000.00 יזמות פדגוגיות 20460225

 6,852.22 4,405,000.00 פעולות גף ניסויים 20460226

 851,332.12 2,023,000.00 מרכזי הדרכה לתלמידים 20460227

 - - השתתפות הכנסת בהדרכת 20460228

 - - פעולות ופרויקטים 20460229

 35,172,468.00 42,155,000.00 שיפור הישגי בגרות 20460231

 10,187,723.47 10,204,000.00 פעולות בחינוך 20460232

 8,559,733.99 19,508,000.00 ספריות בבתי ספר 20460233

 - - הכנסות מגביית אגרה  20460234
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 28,890,306.03 38,140,000.00 התכנית להשאלת ספרי 20460235

 - 564,000.00 חודש לימודים נוסף בג 20460236

 - - תזמות במערכפעולות וי 20460237

 - - חיזוק לימודי יסוד 20460238

 887,799.20 3,739,000.00 םחרדייתמיכה בתיכונים  20460239

 6,243,964.00- - הכנסות מגורמי חוץ  20460240

 6,168,869.00 12,000,000.00 הקצבות לחינוך ותרבות 20460241

 18,077,243.72 21,661,000.00 פרויקט עתידים לעידוד 20460242

 1,024,381.60 1,996,000.00 לימודי השלמה לחיילים 20460243

 502,585.60- 1,600,000.00- טחוןיהשתתפות משרד הב 20460244

 10,140,280.36 18,165,000.00 תכנית חפציב"ה 20460245

 - - תמיזמים משותפים במערכ 20460246

 - - זמות ופרויקטיםי 20460247

 5,473,276.29 9,064,000.00 הדרכה לזהירות בדרכים 20460248

 17,866,656.96 21,116,000.00 לזהירותהפעלת שעות  20460249

 18,000,000.00- 18,000,000.00- תהשתתפות הרשות הלאומי 20460250

 70,000.00- 180,000.00- השתתפות הכנסת 20460251

 35,874.55- - הכנסות מגורמי חוץ 20460252

 860,467.70 1,508,000.00 פעולות האגף לחינוך 20460253

 10,128,274.00 14,885,000.00 פעולות -צבי יד בן  20460254

 146,501.40 306,000.00 פעולות האגף למדעי 20460255

 7,113,596.75 16,281,000.00 פעולות בנושא תרבות 20460256

 2,404,235.65 3,703,000.00 הקצבות במדעי הרוח 20460257

 1,541,076.59 3,629,000.00 פעולות המטה לחינוך 20460258

 12,879,860.22 15,867,000.00 הוראת השפות 20460259

 51,169.40 159,000.00 פעולות האגף לאמנויות 20460260

 - 194,000.00 הקצבות למקצועות 20460261

 2,436,203.00 4,315,000.00 מרחבים מוזיקליים  20460262

 5,488,307.98 11,116,000.00 פעולות אגף מורשת 20460263

 2,581,017.90 4,337,000.00 תהקצבות ללימוד מקצועו 20460264

 1,505,951.18 2,469,000.00 פעולות המזכירות 20460265

 486,271.68 2,225,000.00 הקצבות לשיח ושיג 20460266

 - 284,000.00 חינוך יהודי בתפוצות 20460267

 1,255,108.96 2,718,000.00 חינוך פיננסי 20460268

 987,178.15 1,410,000.00 ןפעילויות בנושא שוויו 20460269

 2,259,000.00 2,260,000.00 מפתח שגרירי הל"ב 20460270

 11,181,499.23 16,420,000.00 פעולות האגף לחינוך 20460271

 133,621,587.44 142,723,000.00 בתי הספר של החופש 20460272

 179,920,552.02 219,853,000.00 הפעלת שעות הוראה 20460273

 106,465,745.82- - הכנסות להפעלת שעות 20460274

 - 300,000.00- השתתפות הכנסת בהדרכת 20460275

 869,501.20 2,793,000.00 יזמות מנהלי מחוזות 20460276

 324,209,659.91 325,656,000.00 אחזקת תחנות פסיכולוג 20460301

 - 9,000.00 בסמיםמלחמה  20460302

 4,180.25- - הכנסה ממכירת חוברות 20460305

 11,588,382.56 26,011,000.00 מקצועשיפור עבודת אנשי  20460306
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 1,514,566.30 3,021,000.00 הכשרה ותגמול של רכזי 20460307

 5,113,239.71 15,557,000.00 ועדות התאמה ללקויי 20460308

 72,670.00 386,000.00 מיניות טיפול בפגיעות 20460309

 - 1,539,000.00 תהשתתפות במשרד הבריאו 20460310

 - - חינוך לסובלנות 20460311

 810,000.00 1,418,000.00 הרשות לחילופי נוער 20460401

 - 566,000.00 תנועות נוער עולמיות 20460402

 68,531,290.52 69,759,000.00 מכינות קדם צבאיות 20460403

 34,689,592.85- 34,759,000.00- השתתפות משרד הביטחון 20460404

 106,837,796.10 141,566,000.00 החברה למתנ"סים 20460405

 650,942.00 2,056,000.00 מפגשים בין תלמידים 20460406

 502,432.00 546,000.00 מדרשות שילוב 20460407

 47,515,157.00 60,846,000.00 מתנדבים לשנת שירות 20460408

 13,593,727.00 14,174,000.00 הפעלת קבוצת מחנכים 20460409

 4,203,617.00 4,797,000.00 פעילות התנדבותית  20460410

 712,871.00 1,273,000.00 הפעלת מתנדבים במערכת 20460411

 - 397,000.00 מורשת כוחות המגן 20460412

 11,443,464.00 18,916,000.00 הישראליתכנית המסע  20460413

 68,472,325.33 68,473,000.00 חברה(-לאום-מדריכי של"ח )שדה 20460414

 - - האונים לשואיתמיכות מוז 20460415

 6,337,214.00 28,472,000.00 תכנית נוער בוחר ערך 20460416

 96,485,053.00 99,135,000.00 תמיכה בתנועות נוער 20460418

 4,318,190.80 9,758,000.00 ןפעולות עם נוער בסיכו 20460419

 27,613,676.00 31,684,000.00 תמיכה בארגוני נוער 20460420

 1,010,934.96 1,392,000.00 המסע לפולין 20460421

 8,862,872.10 19,690,000.00 העברה -קידום נוער  20460422

 19,985,953.00 20,600,000.00 תמיכה במוסדות ציבור 20460423

 2,666,329.00 5,573,000.00 מכינות אופק לנוער 20460424

 4,097,812.00 4,233,000.00 יותתמיכה באכסניות חינוכ 20460425

 6,741,306.33 7,829,000.00 קידום מנהיגות צעירה 20460426

 3,218,200.00- - הכנסה מגורמי חוץ 20460427

 4,650,099.00 20,167,000.00 הנוערחוק  20460428

 12,009,081.75 29,767,000.00 פעולות מינהל חברה 20460429

 119,077.00 553,000.00 סיורים -יד בן צבי  20460430

 3,741,702.70 4,275,000.00 שעות לימוד לבתי ספר 20460431

 9,147,949.53 28,496,000.00 חברה(-לאום-פעולות של"ח )שדה 20460432

 898,931.00 975,000.00 חוגי סיור 20460433

 1,118,870.67 1,249,000.00 תעודת בגרות חברתית 20460434

 7,270,732.00 8,283,000.00 אוניםיתמיכה במוז 20460435

 35,831,882.20 41,108,000.00 סל תרבות 20460436

 21,226,693.93- - הכנסות מגורמי חוץ 20460437

 - - סיוע וטיפוח בפנימיות 20460438

 868,594.17 2,271,000.00 כניות פנאי לנכיםת 20460439

 11,254,869.32 25,827,000.00 השתתפות במכינות קדם 20460440

 - 396,000.00 מרכזים קהילתיים בקשי 20460441

 12,527,631.25 13,305,000.00 תמיכה במדריכים 20460442
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 4,454,810.00 5,695,000.00 במרכז למחקר תמיכה 20460443

 - 10,000,000.00- השתתפות משרד החינוך 20460444

 6,700,000.00 6,700,000.00 טחוןיהשתתפות במשרד לב 20460502

 271,009,145.30 328,483,000.00 הזנה במערכת החינוך 20460503

 77,822,237.32- - הכנסות בגין הזנה 20460504

 14,888,242.00 26,658,000.00 ותמסגרות לימודיות נוספ 20460505

 22,552,404.27 46,453,000.00 ותמסגרות לימודיות נוספ 20460506

 69,662,594.00 190,477,000.00 ותמסגרות לימודיות נוספ 20460507

 112,837,018.11 138,719,000.00 הזנה בתכנית מסגרות 20460508

 - - בתכנית מסגרותהכנסות  20460509

 7,269,355.39- - הכנסות מהזנה בתכנית 20460510

 94,814,008.80 182,169,000.00 תכנית פנימיות יום 20460511

 55,961,118.74- - תהכנסות מתכנית פנימיו 20460512

 6,406,041.75 10,003,000.00 מעורבות סטודנטים 20460513

 20,538,460.00 78,493,000.00 התאמת מערכת החינוך 20460601

 - 10,000.00 התאמת מערכת החינוך 20460602

 19,638,431.63 29,148,000.00 תכנית המחשוב 20460603

 601,609.20 695,000.00 העברה -תכנית המחשוב  20460604

 9,188,595.70 9,437,000.00 תכניות מדערום וצפומד 20460605

 2,600,000.00- 2,600,000.00- הביטחוןהשתתפות משרד  20460606

 1,328,373.00 20,578,000.00 -הצטיידות מעבדות  20460607

 63,950,034.48 91,335,000.00 פרויקטים של המינהל ל 20460608

 2,314,359.33 8,579,000.00 תחרויות ואולימפיאדות 20460609

 70,000.00- - הכנסות מפיתוח חומרי 20460610

 14,792,437.43 47,682,000.00 תמיכה ברשתות החינוך 20460611

 16,764,490.00 34,279,000.00 הישילוב תלמידים בתעשי 20460612

 5,191,099.00 5,522,000.00 נוער שוחר מדע 20460613

 6,949,659.28 12,334,000.00 פרויקט ניסויי טו"ב 20460614

 11,280,519.14 16,261,000.00 יתטכנולוג-פעילות מדעית 20460615

 26,903,588.00 40,984,000.00 שילוב תלמידי חטיבה 20460616

 - 2,205,000.00 םימרכזים טכנולוגי 20460617

 1,491,912.76 1,500,000.00 תכנית חלוץ בחינוך 20460618

 15,300,631.46- - הכנסות מרשויות מקומי 20460619

 29,700,601.94 29,856,000.00 למערכתתכנות תשתית  20460620

 1,504,094.86- - הכנסות מל"מ 20460621

 9,757,939.58 17,907,000.00 ךתכנית לימודים לחינו 20460622

 22,302.00 478,000.00 פעולות אגף מדעים 20460623

 1,491,718.49 1,880,000.00 הקצבות להוראת המדעים 20460624

 - - תלקידום מצוינופעולות  20460625

 7,733,172.63 32,189,000.00 תהקצבות לקידום מצוינו 20460626

 509,905.00 523,000.00 תמיכה במעבדות 20460627

 2,661,001.80 8,010,000.00 גיתהתנסות מדעית וטכנולו 20460628

 2,739,679.63 5,908,000.00 הצטיידות מדעים  20460629

 - - מורים רזרבה לשכר 20460630

 1,937,002.50 4,015,000.00 םטיפול בילדים מצטייני 20460701

 5,919,861.07 13,061,000.00 טיפול בילדים מחוננים 20460703
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 613,690.70 2,166,000.00 יזמות חינוכיות 20460704

 98,000.00 1,067,000.00 מרכזי העשרה למחוננים 20460705

 549,637.00 721,000.00 תלמידיםפעולות עם  20460706

 7,784,224.53 7,896,000.00 נוער מחונן בחינוך 20460707

 652,342.05 2,516,000.00 יםתכנית אקדמיה למצטיינ 20460708

 67,503,612.72 67,681,000.00 שכר מורים באולפנים 20460802

 11,595,923.67- 11,772,000.00- השתתפות משרד הקליטה 20460803

 2,900,000.28- - הכנסות מגורמי חוץ 20460804

 8,050,499.54 18,464,000.00 פעולות האגף לחינוך 20460805

 503,519.00- 560,000.00- השתתפות משרד הביטחון 20460806

 2,673,480.81 7,172,000.00 פעולות חינוך מבוגרים 20460807

 349,974.24- 350,000.00- השתתפות משרד ראש 20460808

 100,000.00 106,000.00 תמיכה במוסדות לחינוך 20460809

 19,650,786.56 19,651,000.00 מנהלי מרכזים פדגוגים 20470101

 3,831,129.00 12,842,000.00 הכשרה ופיתוח תכניות 20470102

 355,488,762.12 355,489,000.00 שעות הדרכה 20470103

 634,136.55 2,145,000.00 ם ימרכזים פדגוגי 20470104

 1,938,940.28 7,046,000.00 העברה -מרכזי פיסג"ה  20470105

 140,317,615.78 209,516,000.00 ההשתלמויות עובדי הורא 20470106

 1,711,125.00- - הכנסות ממשתלמים 20470107

 810,315,305.78 841,241,000.00 שכר מורים בסמינרים 20470108

 - - הכשרת מורים חרדים 20470109

 34,406,546.77 45,898,000.00 שכר -אימוני הוראה  20470110

 96,098,701.59 96,099,000.00 שכר מורים בסמינרים 20470111

 79,988,998.34 79,989,000.00 השלמת שכר לימוד 20470112

 30,300,207.49 34,969,000.00 השתתפות בהוצאות מנהל 20470113

 10,796,582.88 30,091,000.00 נהליותהוצאות מ   20470114

 11,740,906.99 24,470,000.00 המכון למנהיגות בית 20470115

 336,119.42 508,000.00 הכשרת מורים בחינוך 20470116

 45,547,238.54 55,559,000.00 התמחות וכניסה להוראה 20470117

 - - ררזרבה להתייקרויות שכ 20470118

 47,040,189.00 47,041,000.00 קרן השתלמות לעובדי 20470201

 128,416,452.18 166,962,000.00 מענקי השתלמות ולימוד 20470202

 5,503,377.54 27,208,000.00 השתתפות בשכר דירה 20470203

 3,798,040.00 6,217,000.00 שכר דירה למורים  20470204

 1,219,095.00 2,567,000.00 השתתפות בדמי רישום 20470205

 3,726,056.07 14,690,000.00 פעולות השתלמות  20470206

 - 201,000.00 תכנית לפיתוח מנהלי 20470207

 16,107,200.00 34,163,000.00 דהלוואות מותנות לתלמי 20470208

 56,673,000.00 56,673,000.00 השתתפות בפעולות ועד 20470209

 9,104,000.00 9,104,000.00 שי למורים שאינם עובד 20470210

 4,986,000.00 5,227,000.00 שיפוץ חדרי מורים 20470211

 10,724,441.53 10,735,000.00 וךה במוסדות חינידמי שתי 20470212

 326,945.00 403,000.00 ספריות השאלה למורים 20470213

 46,314,000.00 46,314,000.00 השתתפות בדמי חבר 20470214

 34,041,000.00 34,041,000.00 קרן לקידום מקצועי 20470215
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 13,591,000.00 13,591,000.00 השתתפות בקרן רווחה 20470216

 2,464,489.88 3,299,000.00 הפעולות עם עובדי הורא 20470217

 19,100,000.00 19,100,000.00 הוצאות הגנה משפטית 20470218

 487,500.00 576,000.00 תהשתתפות במשרד הבריאו 20480102

 10,062,508.74 10,092,000.00 השתתפות בשמירת מוסד 20480103

 38,274,552.11 62,282,000.00 פעולות אבטחה וציוד 20480104

 27,580,119.57 27,608,000.00 קציני ביטחון ברשויות 20480105

 650,000.00 650,000.00 טחוןיהשתתפות במשרד לב 20480106

 1,006,535.46 2,647,000.00 רוםיפעולות לשעת ח 20480107

 2,000,000.00 2,000,000.00 טחוןיהשתתפות במשרד לב 20480108

 123,576,601.88 134,774,000.00 מורות מתנדבות 20480109

 5,652,092.41 7,964,000.00 תדיור הכשרה והשתלמויו 20480110

 24,731,001.20 25,044,000.00 מורים ומורות בצה"ל 20480111

 - - פעולות תחום מורות 20480112

 - - תגבור שירותי חינוך 20480113

 21,254,719.70 22,687,000.00 המגזר הבדואי בפזורה 20480114

 101,524,415.66 104,410,000.00 רותים נוספים יאגרת ש 20480115

 1,140,603,392.82 1,146,758,000.00 שירותי היקף ביסודי 20480116

 542,893,452.02 543,636,000.00 שרותי היקף בחטיבות 20480117

 988,927.00 2,339,000.00 תתמיכה ברשויות מרוחקו 20480118

 - - גידול טבעי 20480119

 1,205,419,200.45 1,227,660,000.00 הסעות בחינוך הרשמי 20480201

 9,772,774.48 9,857,000.00 הסעות בחינוך המוכר 20480202

 17,358,705.70 33,433,000.00 רכישת אוטובוסים  20480203

 3,659,970.00- - אוטובוסיםהכנסות ממכירת  20480204

 - - ועדת הסעות מרכזית 20480205

 - - גידול טבעי 20480206

 11,384,000.00 11,486,000.00 שכר דירה לחדרי לימוד 20480301

 2,164,419.52 4,873,000.00 פעולות המינהל לפיתוח 20480302

 - - ידות במחוזותיהצט 20480304

 66,283,711.02 92,132,000.00 שיפוצים בבתי ספר 20480305

 2,811,316.00 6,388,000.00 חימום בתי ספר 20480306

 57,079.00 130,000.00 מענקים לפיתוח 20480307

 747,211.00 1,320,000.00 דמענקים לשיפוצים במוס 20480308

 593,000.00 593,000.00 מענקים לשיפוצים 20480309

 18,600,000.00 18,601,000.00 מענקים לשיפוצים 20480310

 - - םרזרבה לפיתוח ושיפוצי 20480311

 55,503,000.50 63,934,000.00 בשיעורי תורהתמיכה  20490101

 270,302.96 395,000.00 תרבות יהודית רכישות 20490102

 32,520.40 - התחדשות יהודית 20490103

 3,753,837.00 6,618,000.00 תרבות יהודית 20490104

 10,071,644.00 10,734,000.00 מפעלי לימוד בסיסי  20490105

 9,906,289.00 20,487,000.00 ייחודייםפרויקטים  20490106

 2,526,193.35 5,801,000.00 הפרסומים פעולות ורכיש 20490107

 251.00- - םהכנסות ממכירת פרסומי 20490108

 16,131,415.00 19,308,000.00 מרכזים להעמקת החינוך 20490109
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 15,294,240.00 21,506,000.00 דמדרשות ליהדות וללימו 20490110

 - 1,567,000.00 תפרסי שר החינוך לתרבו 20490111

 - - קרויות שכרירזרבה להתי 20510101

 - - רזרבה להתייקרויות 20510102

 - - רזרבה להתייקרויות 20510103

 - - רזרבה לעמידה במגבלה 20510201

 32.70- - חשבון מעבר 20999999

 46,955,000.00 46,955,000.00 השתתפות בתקציב מנהל 21100101

 2,990,000.00 2,990,000.00 השתתפות בלשכה המרכזי 21100102

 8,800,257,221.82 8,800,457,000.00 השתתפות בתקציב המוסד 21110101

 84,762,000.00 84,762,000.00 חהשתתפות בתקציב הפיתו 21110102

 35,500,000.00 35,500,000.00 תכנית מרכזי המצוינות 21110103

 34,399,000.00 34,399,000.00 תכנית תל"מ 21110104

 - - ישראגרי -תכנית תל"מ  21110106

 - - רזרבה לסיכום רב שנתי 21110107

 27,688,000.00- 27,888,000.00- השתתפות משרדים 21110108

 42,581,000.00 42,581,000.00 השתתפות במשרדים 21110109

 174,399,734.24 174,400,000.00 לסטודנטיםמרכז הסיוע  21110201

 35,000,000.00 35,000,000.00 מכינות קדם אקדמיות 21110202

 442,000,000.00 442,000,000.00 הקרן הלאומית למדע 21110301

 284,556,000.00 284,556,000.00 השתתפות בתכנית המו"פ 21110302

 ESRF 4,629,000.00 4,628,820.14דמי חבר  21110303

 11,500,000.00 11,500,000.00 האקדמיה הלאומית למדע 21110304

 - - רזרבה להתייקרויות 21120101

 51,813,559.92 117,752,000.00 התכנית הלאומית לילדי 23103896

 - - הכנסות מגורמי חוץ 60021008

 477,850,756.00 477,865,000.00 בינוי גני ילדים לגיל 60021009

 368,716,932.00 384,107,000.00 בנייה חדשה של כיתות 60021010

 135,676,047.00 133,687,000.00 בנייה חדשה של כיתות 60021011

 115,563,754.00 121,551,000.00 בנייה חדשה של כיתות 60021012

 12,303,143.00 12,506,000.00 בנייה חדשה של כיתות 60021013

 42,345,146.00 42,874,000.00 חדשה של גניבנייה  60021014

 - - עתודה להתאמת עלות 60021015

 800,000.00 800,000.00 חיזוק מבנים לרעידות 60021016

 - - הכנסות מגורמי חוץ 60021018

 5,772,281.00 5,785,000.00 מענקים לתכנון מבני  60021020

 1,094,868.90 1,212,000.00 מפקד מבני חינוך 60021022

 - 27,727,000.00 השתתפות משרד החינוך 60021025

 65,093.00 132,000.00 בניית כיתות לימוד 60021035

 - - הפקעת קרקעות במזרח 60021051

 32,921,941.00 32,994,000.00 תשתיות היקפיות למבני 60021501

 - - ההשתתפות במשרד התחבור 60021502

 21,432,750.00 21,452,000.00 תידות כיתוילהצטמענקים  60030101

 45,538,862.00 45,547,000.00 מענקים לחידוש מבנים 60060101

 9,557,834.00 10,323,000.00 רפיתוח תשתיות בבתי ספ 60060102

 - - פיתוח בתי ספר 60060105
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 שם תקנה מספר תקנה   
 תקציב תשלומים 

 )מזומנים( ברוטו
תשלומים )ביצוע 

 5102 בפועל(

 19,650,143.00 19,936,000.00 חיזוק מבנים לרעידות 60060106

 11,997,486.00 11,998,000.00 תנגישות פרטנית למוסדו 60060107

 18,138,950.00 18,139,000.00 רפיתוח תשתיות בבתי ספ 60060108

 11,831,478.00 13,731,000.00 תשות  למוסדויהתאמות נג 60060109

 1,838,808.00 2,436,000.00 קטים לעיצוב פרוי 60060110

 - - עתודה להתאמות ושינוי 60060111

 1,083,161.00 1,583,000.00 התאמות ושינויים 60060112

 - 27,727,000.00- השתתפות משרד החינוך 60060125

 - - רזרבה לעמידה ביעד 60080101

 
 53,142,496,227.25 57,644,727,000.00 סה"כ    

 

 אגף בכיר כספים וחשבונות, משרד החינוךמקור הנתונים: 

 

 6006הנתונים מעודכנים לפברואר  5102וביצוע לשנת תקציב אגף בכיר מוסדות תורניים: 

 

תקציב תשלומים  שם תקנה מספר תקנה

 )מזומנים( ברוטו

תשלומים )ביצוע 

 5102בפועל( 

  1,034,206,114.44  1,039,000,000 תורניים במוסדות תמיכה 60490606

  17,611,740.93  17,945,000 גרעין חינוכי לאומי 60490603

  1,018,999.79  1,019,000 גופי תיאום וקישור 60490605

 081258,618,22001 1,057,964,000  סה"כ

 

 אגף בכיר מוסדות תורנייםמקור הנתונים: חשבות 

 

 

 6006הנתונים מעודכנים לפברואר  5102תקציב וביצוע לשנת מרכז החינוך העצמאי: 

 

תקציב תשלומים  תקנהשם  מספר תקנה

 )מזומנים( ברוטו

תשלומים )ביצוע 

 5102בפועל( 

  55,518,000        55,518,000       שילוב ילדים בחינוך 20430203

  13,290,456        46,338,000       פעולות מינהל החינוך 20430204

  16,104,802        16,333,000       שכר מינהל החינוך העצמאי 20430205

  586,000            586,000            הוצאות מנהלה 20430207

  918,886,065      943,283,000     שעות הוראה בחינוך 20430208

  112,356,720      116,200,000     תשלומי גמלאות בחינוך 20430209

  34,999,000        34,999,000       הסעות מורים ותלמידים 20430210

  48,778,596-       70,000,000-      השתתפות משרד החינוך 20430212

  49,711,098        70,025,000       פעולות מיוחדות בחינוך 20430213

  1,970,806          10,261,000       קליטת עלייה בחינוך 20430214

  203,629,668      209,570,000     תמיכה וליווי טיולים 20430501

     1,358,274,019   1,433,113,000 סה"כ

 
 מקור הנתונים: חשבות מרכז החינוך העצמאי
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 6102הנתונים מעודכנים למאי  5102 תקציב וביצוע לשנתמעיין החינוך התורני: 

 

 שם תקנה מספר תקנה
 תקציב תשלומים  

 )מזומנים( ברוטו   
 תשלומים 

 )ביצוע בפועל(

 0.00 0.00 רזרבה להתייקרויות  20430301

 8,376,126.71 8,382,000.00 מטה ומינהלה שכר 20430302

 489,548,068.43 493,627,000.00 שעות הוראה מעין 20430303

 28,352,027.03 53,242,000.00 פעולות מעין החינוך 20430304

 16,560,947.57 39,631,000.00 הסעות מורים ותלמידים 20430305

 623,945.05- 0.00 הכנסות מרשויות מקומי 20430306

 3,620,105.98 6,943,000.00 תמיכה בתלמודי תורה 20430307

 64,179,309.43 75,626,000.00 פעולות מיוחדות במעיי 20430308

 69,404,711.34- 80,395,000.00- השתתפות משרד החינוך 20430309

 2,664,618.29- 0.00 הכנסות משכר דירה, 20430310

 58,956.70- 0.00 הכנסות מהסעות וספקים 20430311

 486,998.07 858,000.00 ביקורת וליווי חשבות 20430312

 17,178,263.38 17,860,000.00 שלוב ילדים בחינוך 20430313

 0.00 0.00 השתתפות משרד החינוך 20430314

 4,875,885.23 10,000,000.00 לימוד במוסדות עלשכר  20430315

 0.00 0.00 חשבון מעבר 20999999

 560,409,225.31 625,774,000.00  כ"הס

 
 מקור הנתונים: חשבות מעיין החינוך התורני

 

 
 תקציבי יחידות סמך

 6102הנתונים מעודכנים לפברואר  המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

 

 תקציב תשלומים  שם תקנה תקנהמספר 
 5102 )מזומנים( ברוטו

 5102ביצוע 

 73,867,419 74,718,000 מטה החינוך ההתיישבותי 204501

 26,371,715 25,172,000 תפעול ואחזקת המינהל 204502

 758,105,860 766,495,000 חט"ב בחינוך ההתיישבותי 204503

 31,415,696 32,685,000 בתי"ס ממשלתיים חקלאיים 204504

 956,487,285 959,319,000 אחזקת תל' בפנימיות 204505

 93,442,888 95,050,000 שירותי היקף 204506

 1,348,642,451 1,369,613,000 חט"ע בחינוך ההתיישבותי 204507

 99,497,786 99,786,000 הוראת החקלאות והמקצועות 204508

204509 
שיפוצים  מענקים לפיתוח,

 43,301,208 43,024,000 והצטיידות

 6,667,254 6,700,000 בניית כיתות לימוד 600210

 10,249,324 10,250,000 חידוש מבנים במערכת החינוך 600601

 3,448,048,886 3,482,812,000 כ"הס
 

 מקור הנתונים: המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
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 (5101)נכון לפברואר  5102תקציב ופירוט הוצאות בש"ח לשנת : הטלוויזיה החינוכית

    

 ביצוע מזומנים )בש"ח( )בש"ח( 5102תקציב  שם תקנה מס' תקנה

 34,279,312 34,351,701 שיא כוח אדם 20500101

 802,995 803,000 עבודה בלתי צמיתה 20500102

 2,510,316 3,558,000 שעות נוספות 20500103

 5,004,866 5,078,000 אחזקת רכב 20500104

 3,422,854 4,681,000 כוננות 20500105

 716,572 716,572 העסקת סטודנטים 20500106

 3,570,993 5,636,000 קניית שירותי כוח אדם  20500107

 103,000 103,000 פעולות משותפות 20500111

 1,309,048 2,271,281 העסקת יועצים 20500109

 61,404 49,000 השתתפות במשרד 20500113

 3,538,904 3,539,000 דמי שימוש בדיור ממשלתי 20500114

 218,660 306,000 השתתפות במנהל הרכב 20500115

 7,725,924 9,540,000 אחזקה ותפעול 20500116

 1,096,010 1,100,000 הוצאות חשמל 20500117

 7,833,646 11,211,000 הפקת תכניות 20500120

 30,253,542 59,677,000 רכש הפקות חוץ 20500121

 1,179,163 1,589,000 רכש סרטים 20500122

 13,225,039 24,876,910 הוצאות שידור* 20500126

 3,678,934 4,814,373 הצטיידות ורכש 20500130

 120,531,181 173,900,837   סה"כ

מיליון ש"ח מהתקציב חוזר למשרד האוצר 00.6*סך   

 

 מקור הנתונים: אגף לתכנון כלכלי, הטלוויזיה החינוכית

 

 נספח
 

 .ראו קובץ אקסל: 6005תקציב ופירוט הוצאות בשנה החולפת 

 .ראו קובץ אקסל. 6005תשלומי שכר במשרד החינוך בשנת 

http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/chapter_6b.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/chapter_6b.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/chapter_6a.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/chapter_6a.xlsx
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 בש"ח  6102 השנה הנוכחיתתקציב  .7

 

 6102הנתונים מעודכנים לאפריל  משרד החינוך

 

 תקציב תשלומים   שם תקנה מספר תקנה
 )מזומנים( ברוטו

 166,572,000.00 הלעובדי מינ - ח אדםושיא כ 20400101

 233,085,000.00 פיקוח -שיא כוח אדם  20400102

 5,350,000.00 עבודה בלתי צמיתה 20400103

 14,912,000.00 עבודה בלתי צמיתה 20400104

 9,188,000.00 עובדי -שעות נוספות  20400105

 13,521,000.00 פיקוח -שעות נוספות  20400106

 8,160,000.00 העסקת סטודנטים 20400107

 2,596,000.00 שעות כוננות 20400108

 54,422,000.00 החזר הוצאות רכב 20400109

 23,005,000.00 שכר עידוד 20400110

 115,000.00 רכישת שירותים בחברת 20400111

 462,000.00 רותיםיקניית ש 20400112

 - הכנסות מעמלת ניכוי 20400114

 868,000.00 מועצת ייצור 20400115

 10,709,000.00 מענק כספי חד פעמי 20400116

 1,843,000.00 הדרכה והשתלמות 20400117

 3,216,000.00 תוף עם ועדיפעולות בש 20400118

 - שהיהכנסות למעמד הא 20400120

 634,000.00 פעולות הממונה למעמד 20400121

 255,000.00 נסיעות לחו"ל 20400122

 181,000.00 ניםמצטיימענקים לעובדים  20400123

 2,179,000.00 ח אדםולכ יעודה 20400124

 72,000.00 לשעות נוספות יעודה 20400125

 253,000.00 לרכב יעודה 20400126

 6,000.00 עבודה בלתי צמיתה 20400127

 278,000.00 לאומיים-ןכנסים בי 20400201

 573,000.00 הכרה בתארים מחו"ל 20400202

 - הכנסות מגורמי חוץ 20400203

 1,500,000.00 פעולות היורומד 20400204

 77,000.00 עדופעולות ופרסומי הו 20400205

 1,160,000.00 דמי חבר באונסקו 20400206

 55,000.00 השתתפות נציגי המשרד 20400207

 1,371,000.00 בקרת קורסים המקנים 20400208

 88,000.00 זכויות התלמיד 20400209

 2,522,000.00 ךחינובפיתוח המנהיגות  20400210

 1,913,000.00 הפעלת מינהלת הטיולים 20400211

 11,363,000.00 הוצאות מטה ניהול 20400212

 13,322,000.00 הפעולות אגף רישוי בקר 20400213

 1,316,000.00 פרסי ישראל 20400214

 1,100,000.00 השתתפות במשרד התרבות 20400215
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 תקציב תשלומים   שם תקנה מספר תקנה
 )מזומנים( ברוטו

 119,000.00 םח אדופעולות המינהל לכ 20400216

 - הטמעה ובקרה של יישום 20400217

 690,000.00 ארגוני הורים 20400218

 14,406,000.00 קידום פרויקטים 20400219

 1,243,000.00 אישור ספרי לימוד 20400220

 - הכנסה מתשלומי 20400221

 196,000.00 עוץ ארגונייי 20400222

 1,888,000.00 עדותועוץ מקצועי לויי 20400223

 93,000.00 חקירות ובקרה על 20400224

 708,000.00 בקרות על -בקרת התקן  20400225

 2,440,000.00- השתתפות משרד הכלכלה 20400226

 292,630,000.00 העסקת עובדים בבחינות 20400227

 102,133,000.00 הוצאות אמרכליות 20400228

 - הכנסות ותמלוגים מדמי 20400229

 4,022,000.00 רכישות ופעולות שונות 20400230

 793,000.00 פעולות חינוכיות 20400231

 1,025,000.00 פעולות האגף הבכיר 20400232

 85,904,000.00 פעולות ופרויקטים 20400233

 2,565,000.00 פעולות המדען הראשי 20400234

 - תבלשכה המרכזיהשתתפות  20400235

 2,275,000.00 פעולות לשכת הדובר 20400236

 549,000.00 פעולות לקידום החינוך 20400237

 - מודהכנסה ממכירת ספרי לי 20400238

 4,957,000.00 כניותרכישות מרכז ת 20400239

 15,894,000.00 עזרה ראשונה 20400240

 3,035,000.00 רכישות מנהלי מחוזות 20400241

 60,114,000.00 פעולות הרשות הארצית 20400242

 - הרשות הארצית  למדידה 20400243

 58,789,000.00 כרון "יד ושם"ירשות הז 20400244

 - השתתפות משרדי ממשלה 20400245

 1,794,000.00 קרן וולף 20400246

 376,000.00 המועצה להשכלה גבוהה 20400247

 49,504,000.00 הספרייה הלאומית 20400248

 - הספרייה הלאומית 20400249

 - הספרייה הלאומית 20400250

 2,150,000.00 פעולות אגף תכנון 20400251

 1,560,000.00 השתתפות במשרד המדע 20400252

 - השתתפות במשרד החוץ 20400253

 500,000.00 פעולות לשכת המשנה 20400254

 - לשכת פרסום 20400255

 49,000.00 תפעול רמת הגולן 20400301

 13,764,000.00 רכישת שירותים לחישוב 20400302

 4,414,000.00 רותי חוץיית שיקנ 20400303

 - הכנסות מגורמי חוץ 20400304

 424,000.00 ייםתשלום פסקי דין ופיצו 20400305
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 תקציב תשלומים   שם תקנה מספר תקנה
 )מזומנים( ברוטו

 - הכנסה מפסקי דין 20400306

 - הכנסות מהחזרים בגין 20400307

 8,000,000.00 החזרי תמיכות עודפות 20400308

 163,000.00 ציוד עיבוד 20400310

 867,000.00 חיובי אוצר לעמלות 20400311

 10,432,000.00 טחוןיהוצאות שמירה וב 20400312

 13,555,000.00 פעולות לייעול המערכת 20400313

 602,000.00 רכישת ציוד עיבוד 20400314

 514,000.00 חינוכייםרסומים פ 20400315

 - הכנסה ממכירת פרסומים 20400316

 5,389,000.00 מריםותפעול ציוד וח 20400317

 - הכנסה מגורמי חוץ 20400318

 5,326,000.00 אר, גניזהורותי דיש 20400319

 3,338,000.00 הוצאות חשמל 20400320

 31,090,000.00 תפעול וארגון אחזקה 20400321

 52,671,000.00 השתתפות במנהל הדיור 20400322

 26,100,000.00 טוח תלמידים ורכושיב 20400323

 2,751,000.00 השתתפות במנהל הרכב 20400324

 5,351,000.00 דמי שימוש בדיור ממשל 20400325

 743,000.00 רכישות, השכרות -רכב  20400326

 6,726,000.00 רותי תקשורתיש 20400327

 - הכנסות מגורמי חוץ 20400328

 - פרויקט קריית הממשלה 20400329

 101,000.00 תפרסום מכרזים בעיתונו 20400330

 14,758,000.00 רזרבה לדיור 20400331

 143,204,000.00 שירותי מחשוב ויישומי 20400332

 - הכנסות מגורמי חוץ 20400333

 3,400,000.00 תחוות דע -חשוב ענן מ   20400334

 124,000.00 השתתפות במשרד האוצר 20400335

 138,632,000.00 דגני ילדים חינוך מיוח 20410101

 2,522,752,000.00 שעות תקן במוסדות 20410102

 990,072,000.00 סל שעות שילוב 20410103

 47,494,000.00 נהסל שילוב בחטיבה עליו 20410104

 128,908,000.00 הארכת שנת הלימודים 20410105

 43,903,000.00 שירותים רפואיים 20410106

 219,803,000.00 שעות תקן במוסדות 20410107

 44,856,000.00 שעות תקן במוסדות 20410108

 288,000.00 גמול ליווי טיולים 20410109

 19,159,000.00 הארכת שנת הלימודים 20410110

 4,876,000.00 הארכת שנת הלימודים 20410111

 8,488,000.00 םישירותים רפואי 20410112

 36,648,000.00 שירותים נלווים 20410113

 110,000.00 עבור קניית שירותים 20410114

 199,673,000.00 שעות תקן במוסדות 20410115

 288,000.00 גמול ליווי טיולים 20410116
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 תקציב תשלומים   שם תקנה מספר תקנה
 )מזומנים( ברוטו

 24,100,000.00 הארכת שנת הלימודים 20410117

 79,940,000.00 -שירותים נלווים פארא 20410118

 460,000.00 רותים עבוריקניית ש 20410119

 12,254,000.00 רותים רפואייםיש 20410120

 36,121,000.00 מרכזי תמיכה אזוריים 20410121

 14,785,000.00 אחזקת מרכזי תמיכה 20410122

 8,860,000.00 יישום חוק השילוב 20410123

 936,448,000.00 סייעות טיפוליות 20410124

 21,124,000.00 וךסייעות טיפוליות בחינ 20410125

 169,810,000.00 ליווי הסעות בחינוך 20410126

 39,699,000.00 ציוד מיוחד לחינוך 20410127

 23,603,000.00 עורי עזר לתלמידיםיש 20410128

 31,620,000.00 םסיוע לתלמידים מרותקי 20410129

 7,650,000.00 פעולות החינוך המיוחד 20410130

 1,421,000.00 תשלומים לחברי ועדות 20410131

 49,932,000.00 פעולות העשרה לתלמידי 20410132

 71,327,000.00 הזנה בחינוך המיוחד 20410133

 1,324,000.00 השתתפות במשרד הרווחה 20410134

 12,350,000.00 הרווחה השתתפות במשרד 20410135

 66,274,000.00 גידול טבעי 20410136

 - השתתפות משרד החינוך 20410137

 3,207,343,000.00 שכר לימוד לגני טרום 20420101

 3,429,656,000.00 גננות עובדות מדינה 20420102

 - תהכנסות בגין שכר גננו 20420103

 584,109,000.00 השתתפות בשכר עוזרות 20420104

 9,128,000.00 שילוב ילדי גן בחינוך 20420105

 28,983,000.00 שילוב ילדי גן בחינוך 20420106

 28,020,000.00 הפעלת יום חינוך ארוך 20420107

 35,686,000.00 גידול טבעי 20420108

 453,418,000.00 סייעת שנייה בגני 20420109

 7,800,431,000.00 שעות תקן ביסודי 20430101

 4,079,780,000.00 יםשעות תקן בחטיבת ביני 20430102

 116,242,000.00 שעות מילוי מקום 20430103

 287,500,000.00 שעות פעילות בית ספרי 20430104

 2,000,000.00 העסקת מורים עולים 20430105

 2,000,000.00- השתתפות משרד הקליטה 20430106

 - עבור מוריםהכנסה  20430107

 - שעות לחינוך חברתי 20430108

 - הכנסות בגין הפעלת 20430109

 - הכנסות בגין הקצאת 20430110

 2,807,000.00 שכר מורים בבתי ספר 20430111

 58,591,000.00 גידול טבעי 20430112

 100,314,000.00 רזרבה להתייקרויות 20430113

 11,325,000.00 תכנית הבראה לרשת 20430201

 - תמיכות בבעלויות 20430202
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 תקציב תשלומים   שם תקנה מספר תקנה
 )מזומנים( ברוטו

 10,336,000.00 רזרבה להתייקרויות 20430215

 176,076,000.00 השעות תקן יסודי וחטיב 20430401

 21,512,000.00 סל שילוב במוסדות 20430403

 1,231,000.00 גמול ליווי טיולים 20430404

 3,421,000.00 פעולות המחוז החרדי 20430405

 191,692,000.00 השעות תקן יסודי וחטיב 20430406

 30,760,000.00 סל שילוב במוסדות 20430407

 1,496,000.00 גמול ליווי טיולים 20430408

 257,000.00 פעולות האגף לחינוך 20430409

 - פעולות מינהלת הרישוי 20430410

 - גידול טבעי 20430411

 9,644,000.00 סל שילוב במוסדות 20430502

 - גידול טבעי 20430503

 7,215,937,000.00 ונהשכר לימוד לחטיבה עלי 20440101

 22,362,000.00 הפעלה ואחזקה של מרכז 20440102

 194,392,000.00 ריהתמיכה בבתי ספר בפריפ 20440103

 3,357,000.00 תוספת שעות הוראה 20440104

 4,980,000.00 העסקת מורים עולים 20440106

 48,551,000.00 תמיכה בלימודי יהדות 20440107

 3,619,000.00 גמול הנחיית עבודות 20440108

 35,522,000.00 קרנות השתלמות בעל 20440109

 10,829,000.00 שעות פרופסיונליות 20440110

 53,509,000.00 שיפוי בעלויות בגין 20440111

 - שיפוי מורים פורשים 20440112

 78,470,000.00 שירותי היקף 20440113

 10,259,000.00 קריות לחינוך ומחקר 20440114

 36,500,000.00 ןהשתתפות במשרד הביטחו 20440115

 66,274,000.00 גידול טבעי 20440116

 54,023,000.00 רזרבה להתייקרויות 20440117

 10,641,000.00 תכנית החומש לקידום 20460102

 - תכנית החומש לקידום 20460103

 405,000.00 תכניות החומש לקידום 20460104

 1,087,000.00 תכנית החומש לקידום 20460105

 129,898,000.00 מלגות ומענקים לתלמיד 20460106

 - הכנסות מגורמי חוץ 20460107

 27,539,000.00 תגבור שירותי החינוך 20460108

 5,840,000.00 אחזקת ילדי צד"ל 20460109

 31,183,000.00 כנית הישובים רווחהת 20460110

 4,092,000.00 פעולות תרבות בשכונות 20460111

 23,501,000.00 פעילות ויוזמות בילדי 20460113

 6,014,000.00 לגותמ - פרויקט חונכות 20460115

 3,552,000.00 פעולות רווחה במגזר 20460116

 - במגזרפעולות רווחה  20460117

 11,777,000.00 שיפור הישגים בכיתות 20460118

 12,511,000.00 שיקום שכונות 20460119
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 - התכנית הלאומית לילדי 20460120

 74,554,000.00 מועדוניות משפחתיות 20460121

 21,743,000.00 הנחיה, הדרכה, השמה 20460123

 75,167,000.00 מעקב אחרי ביקור סדיר 20460124

 111,646,000.00 שכר לימוד למסגרות 20460125

 32,348,000.00 שכר לימוד למסגרות 20460126

 - תכנית החומש לקידום 20460127

 3,713,000.00 תגבור שירותי החינוך 20460128

 409,000.00 פעולות בחינוך הדרוזי 20460129

 351,000.00 יםלגות לתלמידים דרוזמ 20460130

 1,543,000.00 כנית החומש למגזרת 20460131

 6,734,000.00 כנית החומש למגזרת 20460132

 2,873,000.00 הפעולות ויוזמות בקליט 20460133

 1,866,000.00 הפעולות ויוזמות בקליט 20460134

 11,227,000.00 קליטת עולים יוצאי 20460135

 5,255,000.00 יהסל תלמיד עולה מאתיופ 20460136

 5,255,000.00- השתתפות משרד הקליטה 20460137

 20,205,000.00 סל תלמיד עולה 20460138

 52,679,000.00 עורי עזר לעוליםיש 20460139

 2,152,000.00 אולפן לעולים בחינוך 20460140

 47,417,000.00 רזרבה לשכר 20460141

 254,000.00 ציוד ומכשירים לחינוך 20460201

 717,000.00 רכישות לאירועי ספורט 20460202

 750,000.00 תחרויות וכנסי  ספורט 20460203

 370,000.00 חוגי ספורט ולימוד שח 20460204

 333,000.00 ציוד ימי 20460205

 250,000.00 העברה -חינוך ימי  20460206

 299,000.00 תשדירי ספורט 20460207

 1,940,000.00 עידוד הגשמה במוסדות 20460208

 25,032,000.00 חינוך יהודי בתפוצות 20460209

 17,146,000.00 מענק ירושלים לחינוך 20460210

 5,341,000.00 פעולות האגף הבכיר 20460211

 231,000.00 לימודי הסביבה 20460212

 14,317,000.00 העצמה רוחנית בחינוך 20460213

 9,616,000.00 תמיכות מינהל החינוך 20460214

 14,793,000.00 רכישות מינהל החינוך 20460215

 4,206,000.00 פה-חוגים לתורה שבעל 20460216

 7,709,000.00 רבנים במוסדות חינוך 20460217

 1,202,000.00 כיתות וחוגים תורניים 20460218

 - הכנסות ממכירת חומרי 20460219

 981,000.00 פרויקט התנדבות 20460220

 34,794,000.00 שעות תגבור בגרות 20460221

 38,800,000.00 שעות רב ופעילות בלתי 20460222

 7,816,000.00 תכנית בחירת הורים 20460223

 2,132,000.00 תכנית בחירת הורים 20460224



   
 

20        
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 888,000.00 יוזמות פדגוגיות 20460225

 1,530,000.00 פעולות גף ניסויים 20460226

 2,124,000.00 מרכזי הדרכה לתלמידים 20460227

 - השתתפות הכנסת בהדרכת 20460228

 4,616,000.00 פעולות ופרויקטים 20460229

 34,550,000.00 שיפור הישגי בגרות 20460231

 9,006,000.00 פעולות בחינוך 20460232

 11,959,000.00 ספריות בבתי ספר 20460233

 - הכנסות מגביית אגרה 20460234

 26,054,000.00 התכנית להשאלת ספרי 20460235

 515,000.00 חודש לימודים נוסף  20460236

 52,411,000.00 פעולות ויוזמות 20460237

 7,920,000.00 חיזוק לימודי יסוד 20460238

 14,256,000.00 םתמיכה בתיכונים חרדיי 20460239

 - הכנסות מגורמי חוץ  20460240

 12,000,000.00 הקצבות לחינוך ותרבות 20460241

 24,502,000.00 פרויקט עתידים לעידוד 20460242

 1,600,000.00 לימודי השלמה לחיילים 20460243

 1,600,000.00- הביטחוןהשתתפות משרד  20460244

 9,553,000.00 נית חפציב"הכת 20460245

 38,226,000.00 תמיזמים משותפים במערכ 20460246

 - יוזמות ופרויקטים 20460247

 4,999,000.00 הדרכה לזהירות בדרכים 20460248

 32,220,000.00 הפעלת  שעות לזהירות 20460249

 13,000,000.00- השתתפות הרשות הלאומי 20460250

 180,000.00- השתתפות הכנסת 20460251

 - הכנסות מגורמי חוץ 20460252

 2,030,000.00 פעולות האגף לחינוך 20460253

 5,975,000.00 פעולות -יד בן צבי  20460254

 282,000.00 פעולות האגף למדעי 20460255

 6,864,000.00 פעולות בנושא תרבות 20460256

 3,331,000.00 הקצבות במדעי הרוח 20460257

 3,378,000.00 פעולות המטה לחינוך 20460258

 14,490,000.00 הוראת השפות 20460259

 257,000.00 פעולות האגף לאמנויות 20460260

 177,000.00 הקצבות למקצועות 20460261

 1,214,000.00 מרחבים מוזיקליים 20460262

 6,893,000.00 פעולות אגף מורשת 20460263

 3,791,000.00 תהקצבות ללימוד מקצועו 20460264

 5,134,000.00 פעולות המזכירות 20460265

 1,269,000.00 הקצבות לשיח ושיג 20460266

 520,000.00 חינוך יהודי בתפוצות 20460267

 1,968,000.00 חינוך פיננסי 20460268

 1,417,000.00 ןפעילויות בנושא שוויו 20460269

 1,700,000.00 מפתח שגרירי הל"ב 20460270
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 8,547,000.00 פעולות האגף לחינוך 20460271

 208,520,000.00 החופשבתי הספר של  20460272

 184,044,000.00 הפעלת שעות הוראה 20460273

 - הכנסות להפעלת שעות 20460274

 300,000.00- השתתפות הכנסת בהדרכת 20460275

 1,545,000.00 יוזמות מנהלי מחוזות 20460276

 324,205,000.00 אחזקת תחנות פסיכולוג 20460301

 782,000.00 מלחמה בסמים 20460302

 - הכנסה ממכירת חוברות 20460305

 6,708,000.00 ועשיפור עבודת אנשי מקצ 20460306

 6,708,000.00 הכשרה ותגמול של רכזי 20460307

 10,830,000.00 קוייועדות התאמה לל 20460308

 455,000.00 טיפול בפגיעות מיניות 20460309

 779,000.00 תהשתתפות במשרד הבריאו 20460310

 - חינוך לסובלנות 20460311

 217,000.00 הרשות לחילופי נוער 20460401

 2,472,000.00 תנועות נוער עולמיות 20460402

 66,000,000.00 מכינות קדם צבאיות 20460403

 33,000,000.00- השתתפות משרד הביטחון 20460404

 116,417,000.00 החברה למתנ"סים 20460405

 1,734,000.00 מפגשים בין תלמידים 20460406

 515,000.00 מדרשות שילוב 20460407

 46,824,000.00 מתנדבים לשנת שירות 20460408

 18,609,000.00 הפעלת קבוצת מחנכים 20460409

 4,512,000.00 פעילות התנדבותית 20460410

 522,000.00 הפעלת מתנדבים במערכת 20460411

 437,000.00 מורשת כוחות המגן 20460412

 18,667,000.00 תכנית המסע הישראלי 20460413

 73,242,000.00 לאום, חברה( מדריכי של"ח )שדה, 20460414

 427,000.00 האונים לשואיתמיכות מוז 20460415

 6,613,000.00 תכנית נוער בוחר ערך 20460416

 97,622,000.00 תמיכה בתנועות נוער 20460418

 5,203,000.00 ןפעולות עם נוער בסיכו 20460419

 35,264,000.00 תמיכה בארגוני נוער 20460420

 2,111,000.00 המסע לפולין 20460421

 1,455,000.00 העברה -קידום נוער  20460422

 6,964,000.00 תמיכה במוסדות ציבור 20460423

 7,107,000.00 מכינות אופק לנוער 20460424

 4,278,000.00 יותתמיכה באכסניות חינוכ 20460425

 6,127,000.00 קידום מנהיגות צעירה 20460426

 - הכנסה מגורמי חוץ 20460427

 17,685,000.00 חוק הנוער 20460428

 12,618,000.00 פעולות מינהל חברה 20460429

 395,000.00 סיורים -יד בן צבי  20460430

 3,341,000.00 לבתי ספרשעות לימוד  20460431
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 11,589,000.00 פעולות של"ח 20460432

 94,000.00 חוגי סיור 20460433

 7,834,000.00 תעודת בגרות חברתית 20460434

 5,195,000.00 תמיכה במוזיאונים 20460435

 40,565,000.00 סל תרבות 20460436

 - הכנסות מגורמי חוץ 20460437

 12,864,000.00 בפנימיותסיוע וטיפוח  20460438

 1,034,000.00 כניות פנאי לנכיםת 20460439

 8,880,000.00 השתתפות במכינות קדם 20460440

 - מרכזים קהילתיים 20460441

 10,055,000.00 תמיכה במדריכים 20460442

 1,100,000.00 תמיכה במרכז למחקר 20460443

 - השתתפות משרד החינוך 20460444

 6,700,000.00 טחוןיהשתתפות במשרד לב 20460502

 332,586,000.00 הזנה במערכת החינוך 20460503

 - הכנסות בגין הזנה 20460504

 34,976,000.00 ותמסגרות לימודיות נוספ 20460505

 2,235,000.00 ותמסגרות לימודיות נוספ 20460506

 177,431,000.00 ותמסגרות לימודיות נוספ 20460507

 160,570,000.00 הזנה בתכנית מסגרות 20460508

 - הכנסות בתכנית מסגרות 20460509

 - הכנסות מהזנה בתכנית 20460510

 100,596,000.00 תכנית פנימיות יום 20460511

 - תהכנסות מתכנית פנימיו 20460512

 5,488,000.00 מעורבות סטודנטים 20460513

 7,635,000.00 התאמת מערכת החינוך 20460601

 - התאמת מערכת החינוך 20460602

 11,668,000.00 חשובתכנית המ   20460603

 494,000.00 העברה -תכנית המחשוב  20460604

 9,981,000.00 תכניות מדערום וצפומד 20460605

 2,600,000.00- השתתפות משרד הביטחון 20460606

 18,929,000.00 הצטיידות מעבדות 20460607

 107,586,000.00 פרויקטים של המינהל 20460608

 4,350,000.00 תחרויות ואולימפיאדות 20460609

 - הכנסות מפיתוח חומרי 20460610

 17,987,000.00 תמיכה ברשתות החינוך 20460611

 31,517,000.00 יהישילוב תלמידים בתעש 20460612

 1,709,000.00 נוער שוחר מדע 20460613

 5,507,000.00 פרויקט ניסויי טו"ב 20460614

 25,014,000.00 יתטכנולוג-פעילות מדעית 20460615

 23,587,000.00 שילוב תלמידי חטיבה 20460616

 - מרכזים טכנולוגים 20460617

 752,000.00 כנית חלוץ בחינוךת 20460618

 - ותהכנסות מרשויות מקומי 20460619

 13,470,000.00 כנות תשתית למערכתת 20460620
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 - הכנסות מל"מ 20460621

 9,443,000.00 ךכנית לימודים לחינות 20460622

 194,000.00 פעולות אגף מדעים 20460623

 1,772,000.00 הקצבות להוראת המדעים 20460624

 11,819,000.00 תפעולות לקידום מצוינו 20460625

 25,800,000.00 תהקצבות לקידום מצוינו 20460626

 254,000.00 תמיכה במעבדות 20460627

 2,067,000.00 גיתהתנסות מדעית וטכנולו 20460628

 2,141,000.00 הצטיידות מדעים 20460629

 27,523,000.00 רזרבה לשכר מורים 20460630

 1,501,000.00 טיפול בילדים מצטייני 20460701

 8,215,000.00 טיפול בילדים מחוננים 20460703

 629,000.00 יוזמות חינוכיות 20460704

 670,000.00 מרכזי העשרה למחוננים 20460705

 792,000.00 פעולות עם תלמידים 20460706

 6,272,000.00 נוער מחונן בחינוך 20460707

 4,666,000.00 יםתכנית אקדמיה למצטיינ 20460708

 67,909,000.00 שכר מורים באולפנים 20460802

 12,000,000.00- השתתפות משרד הקליטה 20460803

 - הכנסות מגורמי חוץ 20460804

 4,964,000.00 פעולות האגף לחינוך 20460805

 360,000.00- השתתפות משרד הביטחון 20460806

 3,109,000.00 פעולות חינוך מבוגרים 20460807

 350,000.00- השתתפות משרד ראש 20460808

 91,000.00 במוסדות לחינוךתמיכה  20460809

 18,809,000.00 יםימנהלי מרכזים פדגוג 20470101

 4,986,000.00 הכשרה ופיתוח תכניות 20470102

 322,171,000.00 שעות הדרכה 20470103

 1,398,000.00 םימרכזים פדגוגי 20470104

 1,475,000.00 העברה -מרכזי פיסג"ה  20470105

 106,668,000.00 העובדי הוראהשתלמויות  20470106

 - הכנסות ממשתלמים 20470107

 624,651,000.00 שכר מורים בסמינרים 20470108

 - הכשרת מורים חרדים 20470109

 35,199,000.00 שכר -אימוני הוראה  20470110

 115,684,000.00 שכר מורים בסמינרים 20470111

 83,914,000.00 השלמת שכר לימוד 20470112

 30,989,000.00 השתתפות בהוצאות מנהל 20470113

 342,000.00 הוצאות מינהליות 20470114

 13,992,000.00 המכון למנהיגות בית 20470115

 380,000.00 הכשרת מורים בחינוך 20470116

 54,537,000.00 התמחות וכניסה להוראה 20470117

 60,850,000.00 ררזרבה להתייקרויות שכ 20470118

 916,000.00 הכשרת מורים עולים 20470119

 47,982,000.00 קרן השתלמות לעובדי 20470201
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 תקציב תשלומים   שם תקנה מספר תקנה
 )מזומנים( ברוטו

 147,522,000.00 מענקי השתלמות ולימוד 20470202

 27,752,000.00 השתתפות בשכר דירה 20470203

 6,217,000.00 ישכר דירה למורים בדוא 20470204

 5,498,000.00 השתתפות בדמי רישום 20470205

 1,983,000.00 פעולות השתלמות של 20470206

 207,000.00 תכנית לפיתוח מנהלי 20470207

 14,271,000.00 הלוואות מותנות לתלמי 20470208

 54,257,000.00 השתתפות בפעולות ועד 20470209

 9,104,000.00 שי למורים שאינם עובד 20470210

 5,227,000.00 שיפוץ חדרי מורים 20470211

 11,634,000.00 וךה במוסדות חינידמי שתי 20470212

 500,000.00 ספריות השאלה למורים 20470213

 44,087,000.00 השתתפות בדמי חבר 20470214

 34,041,000.00 קרן לקידום מקצועי 20470215

 13,591,000.00 השתתפות בקרן רווחה 20470216

 2,439,000.00 הפעולות עם עובדי הורא 20470217

 19,100,000.00 הוצאות הגנה משפטית 20470218

 576,000.00 תהשתתפות במשרד הבריאו 20480102

 10,052,000.00 השתתפות בשמירת מוסד 20480103

 28,615,000.00 פעולות אבטחה וציוד 20480104

 31,382,000.00 קציני ביטחון ברשויות 20480105

 650,000.00 טחוןילבהשתתפות במשרד  20480106

 2,383,000.00 רוםיפעולות לשעת ח 20480107

 - טחוןיהשתתפות במשרד לב 20480108

 120,097,000.00 מורות מתנדבות 20480109

 6,428,000.00 תדיור הכשרה והשתלמויו 20480110

 - מורים ומורות בצה"ל 20480111

 - פעולות תחום מורות 20480112

 36,449,000.00 שירותי חינוךתגבור  20480113

 18,301,000.00 המגזר הבדואי בפזורה 20480114

 96,310,000.00 רותים נוספים יאגרת ש 20480115

 1,145,874,000.00 שירותי היקף ביסודי 20480116

 513,197,000.00 שרותי היקף בחטיבות 20480117

 1,201,000.00 תמיכה ברשויות מרוחקו 20480118

 25,490,000.00 גידול טבעי 20480119

 1,008,494,000.00 הסעות בחינוך הרשמי 20480201

 13,740,000.00 הסעות בחינוך המוכר 20480202

 27,767,000.00 רכישת אוטובוסים 20480203

 - סהכנסות ממכירת אוטובו 20480204

 4,258,000.00 ועדת הסעות מרכזית 20480205

 15,294,000.00 טבעיגידול  20480206

 12,511,000.00 שכר דירה לחדרי לימוד 20480301

 2,075,000.00 פעולות המינהל לפיתוח 20480302

 8,158,000.00 ידות במחוזותיהצט 20480304

 19,480,000.00 שיפוצים בבתי ספר 20480305
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 תקציב תשלומים   שם תקנה מספר תקנה
 )מזומנים( ברוטו

 3,580,000.00 חימום בתי ספר 20480306

 69,000.00 מענקים לפיתוח 20480307

 1,320,000.00 מענקים לשיפוצים במוס 20480308

 593,000.00 מענקים לשיפוצים 20480309

 11,601,000.00 מענקים לשיפוצים 20480310

 45,659,000.00 רזרבה לפיתוח ושיפוצי 20480311

 58,931,000.00 תמיכה בשיעורי תורה 20490101

 352,000.00 תרבות יהודית רכישות 20490102

 7,881,000.00 התחדשות יהודית 20490103

 5,310,000.00 תרבות יהודית 20490104

 9,446,000.00 מפעלי לימוד בסיסי 20490105

 12,700,000.00 פרויקטים ייחודיים 20490106

 18,441,000.00 הפרסומים פעולות ורכיש 20490107

 - הכנסות ממכירת פרסומי 20490108

 14,422,000.00 מרכזים להעמקת החינוך 20490109

 14,045,000.00 מדרשות ליהדות 20490110

 1,031,000.00 תפרסי שר החינוך לתרבו 20490111

 628,978,000.00 קרויות שכרירזרבה להתי 20510101

 1,031,465,000.00 רזרבה להתייקרויות 20510102

 - רזרבה להתייקרויות 20510103

 37,111,000.00 לעמידה במגבלה רזרבה 20510201

 - חשבון מעבר 20999999

 46,955,000.00 השתתפות בתקציב מנהל 21100101

 3,500,000.00 תפעול 21100104

 8,135,712,000.00 השתתפות בתקציב המוסד 21110101

 100,000,000.00 חהשתתפות בתקציב הפיתו 21110102

 35,500,000.00 תכנית מרכזי המצוינות 21110103

 47,660,000.00 תכנית תל"מ 21110104

 300,000,000.00 עתודה למימוש תכניות 21110107

 30,000,000.00- השתתפות משרדים 21110108

 51,720,000.00 השתתפות במשרדים 21110109

 215,400,000.00 מרכז הסיוע לסטודנטים 21110201

 35,000,000.00 מכינות קדם אקדמיות 21110202

 482,000,000.00 הקרן הלאומית למדע 21110301

 328,050,000.00 השתתפות בתכנית המו"פ 21110302

 ESRF 4,600,000.00דמי חבר  21110303

 11,556,000.00 האקדמיה הלאומית למדע 21110304

 289,564,000.00 רזרבה להתייקרויות 21120101

 75,000,000.00 לילדיהתכנית הלאומית  23103896

 - הכנסות מגורמי חוץ 60021008

 476,945,000.00 בינוי גני ילדים לגיל 60021009

 257,947,000.00 בנייה חדשה של כיתות 60021010

 240,000,000.00 בנייה חדשה של כיתות 60021011

 141,111,000.00 בנייה חדשה של כיתות 60021012

 23,275,000.00 כיתותבנייה חדשה של  60021013
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 תקציב תשלומים   שם תקנה מספר תקנה
 )מזומנים( ברוטו

 41,299,000.00 בנייה חדשה של גני 60021014

 93,727,000.00 עתודה להתאמת עלות 60021015

 5,807,000.00 חיזוק מבנים לרעידות 60021016

 - הכנסות מגורמי חוץ 60021018

 13,751,000.00 מענקים לתכנון מבני 60021020

 - מפקד מבני חינוך 60021022

 4,850,000.00 הפקעת קרקעות במזרח 60021051

 35,384,000.00 תשתיות היקפיות למבני 60021501

 30,534,000.00 תידות כיתוימענקים להצט 60030101

 84,295,000.00 מענקים לחידוש מבנים 60060101

 14,747,000.00 רפיתוח תשתיות בבתי ספ 60060102

 44,614,000.00 פיתוח בתי ספר 60060105

 29,340,000.00 חיזוק מבנים לרעידות 60060106

 34,436,000.00 תנגישות פרטנית למוסדו 60060107

 30,523,000.00 רפיתוח תשתיות בבתי ספ 60060108

 37,790,000.00 תשות למוסדויהתאמות נג 60060109

 2,569,000.00 תיפרויקטים לעיצוב חזו 60060110

 12,869,000.00 להתאמות ושינוי עתודה 60060111

 1,035,000.00 התאמות ושינויים 60060112

 38,223,000.00 רזרבה לעמידה ביעד 60080101

 58,884,577,000.00  סה"כ

 

 אגף בכיר כספים וחשבונות, משרד החינוךמקור הנתונים: 

 

 

 6102הנתונים מעודכנים לפברואר  6102תקציב בשנת  מוסדות תורניים:

 

תקציב תשלומים  שם תקנה מספר תקנה
 )מזומנים( ברוטו

 924,332,111 תמיכה במוסדות תורניים 61491616

 07,704,111 גרעין חינוכי לאומי 61491613

 0,340,111 גופי תיאום וקישור 61491615

 010,511,511 הבטחת הכנסה 61491618

  0818188,08011 סה"כ    

 

 בכיר מוסדות תורנייםחשבות אגף מקור הנתונים: 
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 6102הנתונים מעודכנים לפברואר  6102תקציב בשנת  מרכז החינוך העצמאי:

 

תקציב תשלומים  שם תקנה מספר תקנה
 )מזומנים( ברוטו

 59,998,000.00 שילוב ילדים בחינוך 20430203

 3,575,000.00 פעולות מינהל החינוך 20430204

 11,520,000.00 העצמאישכר מינהל החינוך  20430205

 5,156,000.00 שרתים ומזכירים 20430206

 876,662,000.00 שעות הוראה בחינוך 20430208

 123,624,000.00 תשלומי גמלאות בחינוך 20430209

 34,976,000.00 הסעות מורים ותלמידים 20430210

 70,000,000.00- החינוך משרדהשתתפות  20430212

 7,000,000.00 מיוחדות בחינוךפעולות  20430213

 195,000.00 קליטת עליה בחינוך 20430214

 211,831,000.00 תמיכה וליווי טיולים 20430501

 0862180778111.11 סה"כ

 
 מקור הנתונים: חשבות מרכז החינוך העצמאי

 

 6102הנתונים מעודכנים למאי  6102מעיין החינוך התורני: תקציב וביצוע לשנת 

 
 

 תקציב תשלומים שם תקנה תקנהמספר 
 )מזומנים( ברוטו   

 18,279,000.00 רזרבה להתייקרויות  20430301

 7,396,000.00 נהלהשכר מטה ומ   20430302

 428,327,000.00 שעות הוראה מעין 20430303

 14,962,000.00 פעולות מעין החינוך 20430304

 20,291,000.00 הסעות מורים ותלמידים 20430305

 0.00 הכנסות מרשויות מקומי 20430306

 7,082,000.00 תמיכה בתלמודי תורה 20430307

 75,395,000.00 פעולות מיוחדות במעיי 20430308

 75,395,000.00- השתתפות משרד החינוך 20430309

 0.00 הכנסות משכר דירה, 20430310

 0.00 הכנסות מהסעות וספקים 20430311

 0.00 וליווי חשבותביקורת  20430312

 21,746,000.00 שלוב ילדים בחינוך 20430313

 0.00 השתתפות משרד החינוך 20430314

 5,103,000.00 שכר לימוד במוסדות על 20430315

 0.00 חשבון מעבר 20999999

 523,186,000.00  סה"כ

 
 מקור הנתונים: חשבות מעיין החינוך התורני
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 6106פברואר הנתונים מעודכנים ל ועליית הנוערהמינהל לחינוך התיישבותי 

 תקציב תשלומים  שם תקנה מספר תקנה
 בש"ח 6102 )מזומנים( ברוטו

 77,141,000 מטה חינוך התיישבותי 204501

 17,149,000 תפעול ואחזקת המינהל 204502

 574,315,000 שבותייחט"ב בחינוך ההתי 204503

 11,695,000 חקלאייםבתי"ס ממשלתיים  204504

 895,427,000 אחזקת תלמידים בפנימיות 204505

 87,604,000 שירותי היקף 204506

 1,452,784,000 ישבותייחט"ע בחינוך ההת 204507

 37,285,000 הוראת החקלאות והמקצועות 204508

204509 
מענקים לפיתוח, שיפוצים 

 3,614,000 חינוך התיישבותי-והצטיידות 

 -  בניית כיתות לימוד 600210

 3,555,000 חידוש מבנים 600601

 3,160,569,000 כ"הס
 

 מקור הנתונים: המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

 

 (6102)נכון לפברואר  6102תקציב בש"ח לשנת : הטלוויזיה החינוכית

 

 )בש"ח( 6102תקציב  שם תקנה מס' תקנה

 34,000,000 שיא כוח אדם 20500101

 650,000 עבודה בלתי צמיתה 20500102

 2,500,000 שעות נוספות 20500103

 5,000,000 אחזקת רכב 20500104

 3,400,000 כוננות 20500105

 700,000 העסקת סטודנטים 20500106

 4,400,000 קניית שירותי כוח אדם 20500107

 106,000 פעולות משותפות 20330111

 2,200,000 העסקת יועצים 20500109

 44,000 השתתפות במשרד 20500113

 3,539,000 דמי שימוש בדיור ממשלתי 20500114

 323,000 השתתפות במנהל הרכב 20500115

 9,500,000 אחזקה ותפעול 20500116

 1,100,000 הוצאות חשמל 20500117

 11,000,000 הפקת תכניות 20500120

 33,892,000 רכש הפקות חוץ 20500121

 2,000,000 רכש סרטים 20500122

 27,100,000 הוצאות שידור 20500126

 4,000,000  הצטיידות ורכש 20500130

 145,454,000   סה"כ
 

 מקור הנתונים: אגף לתכנון כלכלי, הטלוויזיה החינוכית

 
 .ראו קובץ אקסל: 6106תקציב השנה הנוכחית : נספח

http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/chapter_7.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/chapter_7.xlsx
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 )לפי סדר א"ב של יחידות המשרד ושמות הפרסומים( 6102-חוברות ועלוני מידע שפורסמו ב. 8

 50.06.6103-נכון ל       

 

 חינותב

 ה"תשע, אקסטרניים לנבחנים השאלונים קובץ

 ה"תשע, ייחודית תכנית פי על השאלונים קובץ

 ה"תשע, הטכנולוגי בנתיב והבחינות השאלונים קובץ

 ה"תשע, העיוני בנתיב ובחינות השאלונים קובץ

 ה"תשע, ד"י-ג"י לכיתות השאלונים קובץ

 ה"תשע קיץ למועדי בחינות מועדי לוח
 

 סביבתית ובטיחות חירום שעת ביטחון
 בטיולים ובטיחות ביטחון לטיולים: הנחיות כיס פנקס

 

 הפדגוגית מזכירותה

 34' מס ולאסלאם לערבית מורים טאוןיב
 

 יסודי ינוךח

 בערבית הלשוני החינוך יעדי להטמעת הוראה תכנית

 בעברית הלשוני החינוך יעדי להטמעת הוראה תכנית

 ערבית לדוברי באנגלית הנשמע להבנת למורה מדריך

 עברית לדוברי' א נוסח סינון מבחן

 ערבית לדוברי 'א נוסח סינון מבחן

 למורה הנחיות חוברת: 'א כיתות לתלמידי וכתיבה קריאה מבדק

 לתלמיד 00-9 משימות חוברת: קריאה מבדק

 השנה אמצע משימות חוברת: קריאה מבדק

 השנה אמצע - עלייםנה סיפור: 2 משימות חוברת: קריאה מבדק

 השנה אמצע - תיעוד חוברת: 'א כיתות לתלמידי וכתיבה קריאה מבדק

 לתלמיד ספרן: 'א כיתות לתלמידי וכתיבה קריאה מבדק
 

 מבוגרים חינוך

 כיתה יומן

 אתיופיה לעולי ראשוני לאולפן לימודים תכנית

 לבריאות עברית
 

 יסודי על חינוך
 ו"תשע, העליונות בחטיבות הדיווח בסיס הקמת
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 יסודי קדם חינוך

 העת לכל שירים: הרך לגיל לך זמר

 חגים שירי: הרך לגיל לך זמר

 בערבית: ההתחלה רק וזוהי
 

 הדתי החינוך ינהלמ

 ה"תשע, 00 ארצית תערוכה קטלוג

 ה"תשע, הדתי החינוך פרס

 יסודי: השבוע פרשת

 ד"תשע ,דחס המצטיינים אות: דתי ממלכתי וחינוך חסד

 ה"תשע, המאה מורי

 צעירים יוצרים כנס עיתון

 עופרים הצבי מרוץ

 לבנים במשפחה לחיים חינוך

 ו"תשע הלימודים שנת לוח

 ו"תשע, דרך אבני

 ציון למען הקהל

 מציאות מחולל, דתי ממלכתי החינוך חזון
 

 ונוער חברה מינהל
 029' מס היום סדר על

 חיילות למורות הסברה חוברת

 מחוזי ך"תנ חידון

 ארצי ך"תנ חידון

 ריבן אלעד ש"ע מתנדב לנוער החינוך שר פרס
 

 ותקציבים כלכלה מינהל

 2002, מוניציפאלי תקציב

 2002, הרשויות בתקציב החינוך משרד השתתפות

 ה"תשע, ביניים לחטיבות תלמיד סל מערכת
 

 פדגוגי מינהל

 משמעותית למידה: מתקדמות למידהו הוראה דרכי
 

 לתלמידים הפתוח והקו הציבור ותלונות ניותפ

 ה"תשע הלימודים לשנת שנתי דוח
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 חינוך ופרסי ישראל פרסי

 ה"תשעלשנת  ישראל פרסי

 ייעוצי פסיכולוגי ירותש

 לכולם מקום

 בדניא שילדו החושש להורה תדריך

 עברו עלי וגליך משבריך

 הקסם מעגל

 למידה קוייל תלמידים הכוללות בכיתות ההוראה :אמנות משיקים

 נפגשים
 

 תורנית רבותת

 223, 224, 222, 220, 220, 209, 202 וחודשו חודש מדי

 222 יהודית לתרבות דף

 

 לתלמידים הפתוח והקו הציבור ותלונות פניות, הפרסומים מחלקת: הנתונים מקור

http://www.education.gov.il/pirsumim/ 

 

 

 

http://www.education.gov.il/pirsumim/
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  מקום ומועד לעיון בחוזרי מנכ"ל. 9

 

 אתר משרד החינוך

 :בכתובת זו וְאילך 8991-משנת תשנ"ח ל"מנכ חוזרי

http://www.education.gov.il/mankal 

יכול להיות חופשי או לפי המאגר באתר המשרד מתעדכן בכל עת שיוצא חוזר חדש. החיפוש במאגר 

 ומס' חוזר. תאריך, נושאחתכים שונים כגון 

 

 

 עיון במקום

 כתובת:

 גף פרסומים

 2רח' דבורה הנביאה 

 רם-לבבניין 

 קומה ג'

 383חדר 

 מועד:

 32-1632968בתיאום מראש עם הגב' שרה גמליאל: 
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 (מאגר שם ב"א לפי) הפרטיות הגנת חוק לפי הרשומים מידע מאגרי תיאור. 01

 

 תיאור המאגר שם המאגר המאגר פרמס

לו תלמידים חויבו דמי יעבור אב :מוסדברמת הצגה  דמי בחינות תלמידים 980046650

 בחינות

הלוואות ומענקים  980046598

 לסטודנטים

הענקת מלגות והלוואות לסטודנטים הלומדים 

 במוסדות להשכלה גבוהה

 הנפקת תעודות הסמכה לעובדי הוראה הסמכת עובדי הוראה 980046551

ספר ותכניות -הערכת בתי 980917296

 חינוכיות

ספר  סקרים ומחקרים להערכה של בתי עריכת

 ותכניות חינוכיות 

מאגר השתלמויות והשתלמויות אישיות של עובדי  השתלמויות עובדי הוראה 980046521

 הוראה

ועדות השמה בחינוך  241140749

 המיוחד

בדבר החלטה  :ועדות השמה ברשויות המקומיות

שיבוץ תלמידים חריגים במסגרות לימוד שונות 

 )רגילות או מיוחדות(

כ"א אגפי במינהל תקשוב ומערכות מידע )עובדי  כ"א אגפי 990057721

 ברות(וחמשרד 

ת נתונים אישיים ומקצועיים של המורה ומעקב שמיר כ"א בהוראה 980046538

 אחריהם לצורך הטיפול בו

רשימת גננות בגנים פרטיים או בחינוך המוכר )אינן  כ"א גננות זמני 980046581

 נמצאות במאגר מערכת כוח אדם(

 תיקי הדיור השייכים למשרד ואכלוסם מאגר דיור ואתרים 990057669

 תלמידים בתכניות אגף שח"ר מאגר שירותי חינוך ורווחה 990057682

 פרטי כל המורים במערכת מורים מחוזי 990057714

איתור תלמידים חסרי רישום במערכת החינוך  מניעת נשירה 990057707

 )תלמידים שאינם לומדים(

 מידע על תלמידים נבחני בגרות 980046729

 מידע על תלמידים נבחני טכנאים 980046712

נבחנים אקסטרנים כולל פרטים אישיים ופרטים  נבחנים אקסטרנים 980046680

 כלליים על הבחינות וזכאות

ניהול מידע על נערים המטופלים ביחידה לקידום  נוער חריג 980046620

 נוער ברשויות

ספר  מערכת החינוך ובתי על ידימורים המועסקים  כרטיס מורהניהול  980046574

 והמחוז שבו הם מטופלים יסודיים על
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 תיאור המאגר שם המאגר המאגר פרמס

ניהול משרות עובדי הוראה )מס' שעות, תפקיד,  ניהול משרות עובדי הוראה 990057675

 מקצוע(

ניהול נתוני המורים העובדים במערכת החינוך )כולל  נתוני עובדי הוראה 980046544

 ים(יסטורינתונים השמירת 

, שופטים ממליציםמועמדים לקבלת פרסי ישראל,  פרסי ישראל 990057738

 הפרסים והזוכיםבוועדות 

ציוני תלמידים )בחינות  990057652

 בגרות(

 מידע על ציוני תלמידים

 מטופלים ביחידות קידום נוערהמידע על נערים  קידום נוער 711101477

 קליטת ציוני תלמידים במועד מסוים קליטת ציונים 990057645

רישום לבחינות  980046697

 אקסטרניות

 יותקליטת נרשמים לבחינות אקסטרנ

שיעורי עזר לתלמידים  980046643

 עולים

לו תלמידים זכאים לשיעורי יא :מוסדת הצגה ברמ

 עזר לעולים

שכר וכוח אדם/מורים  980046475

 מרכזי

 חישוב שכר מורים נתוני שכר לצורכיו נתונים אישיים

 דיווח תאונות תלמידים תאונות תלמידים 980046613

 הענקת תארים שקולים לתארים שהושגו בחו"ל תארים ודיפלומות 980046507

 מאגר תלמידים כולל פרטי תלמיד ממשרד הפנים תלמידים 980046606

 תוני הלימודים של התלמידונ

תלמידים  980046667

 במכללות/סמינרים

נתוני תלמידים הלומדים במכללות/סמינרים  ריכוז

 ברחבי הארץ

ומעקב  קליטתם של תלמידים עוליםעל פיקוח  תלמידים עולים 980046637

 בהםתן שיעורי עזר לזכאים אחריה, מ

קביעת זכאות לתמריצים לעובדי חינוך ומעקב אחר  תמריצים לעובדי הוראה 980046568

 מימוש הזכאות

לנבחנים רות תעודות בג 980046673

 היסטוריה -אקסטרנים 

חנים שסיימו מאגר היסטוריה, שמירת כל פרטי הנב

 תעודת בגרות ובליוק הםהתחייבויותיאת 

 
 נתונים: מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידעהמקור 
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 5102בשנת קרנות ומלגות במימון המשרד . 11

 ם לפי פירוט התקנותתלמידימלגות א. 
 

 )מינהל תיאום ובקרה( 66.61.66תקנה 

 ייעוד בש"חסכום ההעברה 

 (וטיולים לימוד ֲאִביזְֵרי) יסודי ועל יסודי ספר בתי תלמידי 74,411,000

 החינוך המיוחד תלמידי 904,000

 תכניות סיוע מיוחדות וחריגים 194,000

 י"ד-תלמידי החינוך הטכנולוגי י"ג 191,000

 פנימיות תלמידי 2,350,000

 ם מחונניםתלמידי 140614666

 משלחות נוער לפולין )מינהל חברה ונוער( 114,704666

 בדואים סטודנטים 4666,,146

 עידוד השכלה במגזר החרדי 147664666

 פרסי תחרות למתמחים בהוראה 1664666

   מורות חיילות המכשירות עצמן להוראת מתמטיקה 1004666

   מלגות להנדסאים 046224666

 מלגות לתגבור לימודים תל"ן )תכנית לימוד נוספת( 1647,24666

 

 מלגות לתלמידים דרוזים)המזכירות הפדגוגית(:  66.61.06תקנה 

 ייעוד סכום ההעברה בש"ח

 בתכנית התערבות לסטודנטים דרוזיםמלגות  195,000

 מלגות אישיות לסטודנטים דרוזים 1,622,000

 מלגות לנשים דרוזיות 742,000

 

 )אגף לתלמידים עולים( 66-61-06תקנה 

 ייעוד סכום ההעברה בש"ח

 אתיופיה יוצאימידים סל קליטה לתל 5,255,000

 

 ,66-62-6תקנה 

 סכום כולל בש"ח מספר תלמידים 

 4166,,,264 ~64016 הלוואות מותנות שאושרו

 1646,04666 24066 הלוואות מותנות שמומשו

 

   שירותי חינוך ורווחהב. 
 

   66-61-10תקנה 

 פרויקט חונכות -פר"ח 

 השנהסכום כולל בש"ח בסוף  מספר המלגות לסטודנטים להכשרת מורים

14607 647,64666 
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 66-60-10תקנה 

 פרויקט מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך )סחל"ב( כולל יום חינוך ארוך בגני ילדים

 סכום בש"ח  מספר מלגות

,72 046264,72 

 

 חינוך התיישבותיג. 
 

  60-66-66תקנה 

 סל קליטה

 סכום כולל בש"ח  ייעוד

 204666, תלמידים יוצאי אתיופיה

 

 
 רשם הקרנות

 
( 1,76) מלגות מרשם חוק מתוקף מפרסם4 כהן מנחם מר החינוך משרד ל"סמנכ4 הקרנות רשם
 .אתר רשם הקרנותלקבלן. ראו  הדרך ועל מלגות המעניקות חיצוניות קרנותלציבור על  מידע

 
סטודנטים  בוש מצב למנועו סטודנט לכל נגיש מידע לאפשר מלגות מרשם חוק של העיקרית מטרתו

 .הקרנות כספי ממרביתמעטים נהנים 
 

העבירה מידע4 לא מתפרסם עליה באתר מתפרסמים נתונים שהתקבלו מהקרנות השונות. קרן שלא 
 מידע. השאיפה היא להגדיל את המאגר ככל האפשר.

 
 על פי קהלי היעד שלהן לארבע קטגוריות: סווגו באתר הקרנות

 
 אפיון ייעודי 
 אפיון מקצועי 
 אפיון עדתי 
 אפיון עירוני 

 
 על נתונים נמסרו כן מו. כתלמידיםל או חוקרים לסטודנטים מיועדת הקרן אם באתר צוין נוסף בסיווג
 . הקודמת הלימודים בשנת הקרן פעולות היקף

 
 או הקרן של טופס לצרף נדרש ואם הבקשה הגשת למועדי לב לשים יש למלגה בקשה משלוח לפני

שכר  תשלום4 ללימודים הרשמה אישור מלגה לקבלת היפני לכל לצרף מומלץ4 ככללכלשהם.  מסמכים
 . במלגה הצורך את המסבירים ומשפחתי כלכלי מצב על אישוריםו לימוד

 
 .בכתובת זומוגש באתר משרד החוץ  ל"בחו אקדמיים לימודים על מידע

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
http://www.mfa.gov.il/mfaheb/generalinfo/tenders/pages/milgot03.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfaheb/generalinfo/tenders/pages/milgot03.aspx


   
 

78        

  5102תמיכות שניתנו על ידי המשרד בשנת . 21

       

 ב שם המוטב-לפי א א. תמיכות שניתנו על ידי משרד החינוך

 סכום בש"ח שם מוטב מספר מוטב 

  3,118,888      מפעלי חינוך ורווחה )ע"ר( -א.ל.ה  580152114 א

  456,081         אל עיר דוד -א.ל.ע.ד.  580108660 

  46,504           אמנים ומוזיקאים למען א -א.מ.ל.א.י.  580452829 

  360,306         דום תרבות ומוסיקה ביאגודה ציבורית לק 580060192 

  4,066,000      אגודת אכסניות נוער בישראל )אנ"א(  580009447 

  18,600,000    אגודת אכסניות נוער בישראל )אנ"א(  580009447 

  189,929         האדם והחי מוזיאוןאגודת שוחרי  580004794 

  137,707         מכון הנגב )ע"ר( -אג'יק  580359073 

  379,609         מכון הנגב )ע"ר( -אג'יק  580359073 

  1,107,519      מפעלים חינוכיים )ע"ר( -אומ"ץ  580236099 

  202,989         אוניברסיטת בן גוריון 500701644 

  167,362         אוניברסיטת בר אילן 580063683 

  121,308         אוניברסיטת חיפה 500701628 

  1,811,377      אביב אגודה-אוניברסיטת תל 589931187 

  400,000         ה )ע"ר(יהמרכז לאישה היהודי - אור חיה 580197408 

  245,149         יה )ע"ר(יהמרכז לאישה היהוד - אור חיה 580197408 

  639,827         )ע"ר( 1121 -אור ישראלי  580553030 

  497,054         אור לנוער 580024909 

 שלום' ור ל"זצוק טייאר שלום' ר ש"ע שלום אור 580281095 
 ל"זצ בנעטיה

        100,000  

  310,177         אורות הגליל 580041770 

  134,272         אחדות חברת ישראל -אח"י  580114866 

  1,493,187      אחדות חברת ישראל -אח"י  580114866 

  20,000,000    אל המעיין קרן חנוך למורשת יהדות ספר 580090405 

  505,843         אל עצמי )ע"ר( -אל עמי  580160430 

  87,128           אל עצמי )ע"ר( -אל עמי  580160430 

  948,931         אל עצמי )ע"ר( -אל עמי  580160430 

  355,606         ארצי אילת-אל 580182939 

  141,263         דיתלזהות יהו -למעורבות חברתית  -אלומה  580025765 

  170,241         אנשים מאמינים בשהם 580237063 

  306,040         ם היהודיהיבטים פנימיים של סגנון החיי -אסנט  580065159 

  344,000         ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישר 580015022 

  647,938         "ר(סיוע הומניטרי ישראלי )ע -ארגון לתת  580294940 

', ה צבאות - הפנסאים, מלך בת: ד"חב נוער ארגון 580336535 
 (ר"ע) הטובים המעשים מועדון

     1,484,566  

  2,005,966      ארגון נוער מגן דוד אדום 580263598 

  3,918,319      ארגון נוער פרחי הדגל )ע"ר( 580243723 

  432,806         באה"ק ארגון נשי ובנות חב"ד 580031649 

  38,290           ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק 580031649 

  139,942         קהילה שורשים רווחה  -ארגון ק.ש.ר.  580443737 

  3,043,539      תנועת נוער ישראלית )ע"ר( -אריאל  580004562 

  1,197,192       פורום מרכזי סיור ותודעה  -אשכולות  580056745 
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 סכום בש"ח שם מוטב מספר מוטב 

  404,067         יהקרן לחינוך יהודי ציונ -בדרכי אבות  580439958 ב

  204,014         ביית אלמוסיקה שפרעם )ע"ר( 580337137 

  502,385         כרון יעקביבית אהרנסון מוזיאון נילי ז 520028168 

  79,493           בית הגפן המרכזי הערבי יהודי לתרבות 580037745 

 תולדות לחקר עמותה מכון מוזיאון -המאירי  בית 580067338 
 בצפת היהודי היישוב

        144,076  

  151,595         בית חב"ד המרכזי באר שבע, שע"י צעירי 580111805 

  118,484         מוזיאון ומכון ליד -בית חיים שטורמן  580340834 

  373,997         מרכז הנצחה - יגאל אלוןבית  580005270 

  236,921         הקהילה ליהדות מתקדמת -בית כנסת קדם  580069789 

  302,809         בית מוריה באר שבע 580223386 

  193,874         בית מוריה באר שבע 580223386 

  1,054,815      בית ספר שדה כפר עציון )ע"ר( 580293884 

  92,707           יני נישואין ומשפחהיבנין שלם מכון לענ 580311561 

  310,444         בשבילנו מרכז סיור ולימוד )ע"ר( 580007664 

  296,404         בשבילנו מרכז סיור ולימוד )ע"ר( 580007664 

  1,704,322      בתי נוער הנחשונים )ע"ר( 580511095 

  260,319         אליה )ע"ר( גרעין 580503837 ג

  272,000         גרעין חברתי יפו )ע"ר( 580484962 

  205,660         גרעין חברתי יפו )ע"ר( 580484962 

  362,266         גשר מפעלים חינוכיים 580054062 

  235,311         גשר מפעלים חינוכיים 580054062 

  345,000         דרך לוטן )ע"ר( 580510980 ד

  261,330         ירושלים -דרכי אבות  580053932 

  1,006,466      ירושלים -דרכי אבות  580053932 

  1,001,711      דום מרכזים קהילתייםיהאגודה לעידוד וק 580032837 ה

  146,393         אוניברסיטה העבריתה 500701610 

  263,145         העבריתאוניברסיטה ה 500701610 

  318,246         האות הבינלאומי לנוער ולצעירים ישראל 580092120 

  595,902         ר(האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים )ע" 580041994 

  181,962         הגרעין התורני קהילת מורשת הוד השרון 580434876 

  100,000         בישראל ההתאגדות לחינוך מבוגרים 580057867 

  951,149         אהחברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סב 514810860 

  1,113,961      החברה להגנת הטבע 580017499 

  19,581,454    החברה להגנת הטבע 580017499 

  284,217         החברה להגנת הטבע 580017499 

  108,783         החברה להגנת הטבע 580017499 

  747,211         החברה להגנת הטבע 580017499 

  563,270         החוויה היהודית )ע"ר( 580349751 

  1,677,346      מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון  500701636 

  191,502         ארגון לקירוב לבבות )ע"ר( -הידברות  580400000 

וכלכלי ליוצאי  חינוכי ,עמותה לסיוע סוציאלי -היווט  580384758 

 אתיופיה

        108,827  

  125,597         ליםהיכל שלמה המרכז למורשת היהדות בירוש 580036887 

  2,429,272      תנועת נוער )ע"ר( -היכלי ענ"ג  580398279 

  308,000         ארגון נשות גור -היכלי ענג  580218543 
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  36,516           חקלאייםמשמרת המצוות במשקים ה -הליכות הארץ  580270403 

  213,252         המדרשה בארץ בנימין 580020980 

  257,835         המדרשה לידע המקדש 580223873 

  160,447         דור-המוזיאון הארכאולוגי בקיבוץ עין 580292639 

  95,353           המזגגה )ע"ר( 580117521 

  1,949,471      המחנות העולים 580240489 

  1,992,587      המחנות העולים 580240489 

  1,956,556      המחנות העולים 580240489 

  270,478         המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה  580264877 

  245,556         חי )ע"ר(-המכללה האקדמית תל 580263572 

  39,994           המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית לה 580498921 

  55,848           המרכז האקדמי רופין )ע"ר( 580314193 

  209,278         רמת גן )ע"ר( -המרכז החדש למוסיקה  580001972 

 האורתודוכסים הכנסת בתי איחוד הישראלי המרכז 580054039 
 פאלק ושרה ברוך ש"ע אמריקה של

        281,936  

 האורתודוכסים הכנסת בתי איחוד הישראלי המרכז 580054039 
 פאלק ושרה ברוך ש"ע אמריקה של

        213,298  

  223,997         בית מדרש -המרכז לחינוך יהודי ציוני  580293728 

  573,512         בית"ר )ע"ר( -הנוער הלאומי  580038685 

  2,557,180      בית"ר )ע"ר( -הנוער הלאומי  580038685 

 הסתדרות ליד והלומד עובד הנוער הסתדרות 580297075 
 (ר"ע) החדשה הכללית העובדים

   21,209,084  

 הסתדרות ליד והלומד עובד הנוער הסתדרות 580297075 
 (ר"ע) החדשה הכללית העובדים

   12,234,195  

 הסתדרות ליד והלומד עובד הנוער הסתדרות 580297075 
 (ר"ע) החדשה הכללית העובדים

     3,203,427  

  2,672,000      הסתדרות השומר הצעיר בישראל 580001659 

  4,726,542      הסתדרות השומר הצעיר בישראל 580001659 

  262,741         מיתר -העמותה לפיתוח המורשת היהודית  580386431 

  26,627           ירושלים )ע"ר( -הפצת מעיינות  580489029 

  552,838         בטוריון הישראלי למוסיקה ת"ארהקונס 580021897 

  264,283         החיפ, הקונסרבטוריון למוסיקה ע"ש רובין 510178007 

  228,665         (הקרן למען חינוך ורווחה תל אביב )ע"ר 580412245 

  8,209,256      הרחבת המעגלים )ע"ר( 580326999 

  199,893         הרחבת המעגלים )ע"ר( 580326999 

  625,000         התנועה המסורתית  580132454 

  647,675         התנועה המסורתית  580132454 

  34,646           שבי גוש קטיף )ע"ר(יועד מתי 580423622 ו

  1,609,535      ר(איגוד המרכזים לזהות יהודית )ע" - זהות 580413433 ז

  322,829         זיו נעורים )ע"ר( 580365088 

  204,810         המרכז למודעות יהודית )ע"ר( -חברותא  580479608 ח

  92,749           חברת יהודי איטליה בישראל )ע"ר( 580020501 

מיסודה נוך ותרבות בהרצליה יחברת מוסדות ח 510678360 
 הסוה"י לא"י בע"מ

        384,775  

  464,960         חברת מוסדות חינוך ותרבות בנס ציונה 510567647 

 שכונות והתחדשות תרבות חינוך מוסדות חברת 510670631 
 יונה בכפר

        252,913  

  151,439         חוות אורי )ע"ר( 580489433 
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  1,162,819      מפעלים -חנוך לנער ע"פ דרכו  -חל"ד  580036184 

  222,610         (ר"ע) מורה אלון ולימוד סיור מרכז -השדה חלקת 580040954 

  143,948         חצר היישוב הישן ע"ש יצחק קפלן )ע"ר( 580022077 

  145,893         חצר הראשונים עין שמר 580061802 

  111,950         מ"חקר ימים ואגמים לישראל בע 510485204 

  110,000         יד ל.א. מאיר, מוזיאון לאמנות האסלאם 580255909 י

 הדתית הציונות למורשת העדות בית ד"לע-יד" 580188746 
 והשואה

        190,487  

  505,587         עז )ע"ר(ידידי  580536761 

  1,653,120      ידידים למען הנוער והחברה )ע"ר( 580197796 

  248,803         ידידים למען הנוער והחברה )ע"ר( 580197796 

  6,323,393      יסודות לצמיחה דרור )ע"ר( 580295533 

  39,890           יסודות לצמיחה דרור )ע"ר( 580295533 

  262,068         יסודות לצמיחה דרור )ע"ר( 580295533 

  1,100,000      ישע בנימין 580089829 

  155,009         כושרות )ע"ר( 580416154 כ

  70,319           כל ישראל חברים 580010890 

  4,273,708      לאורו נלך )ע"ר( 580368868 ל

  167,912         הכרמל לחינוך מוזיקלי בטירת 580190981 

  617,589         טבע נגיש לכולם )ע"ר( -לטם  580228161 

  74,424           תנועה חברתית רוחנית )ע"ר( -מבראשית  580272011 מ

  252,780         תנועה חברתית רוחנית )ע"ר( -מבראשית  580272011 

  267,440         ירושליםמוזיאון לתולדות  -מגדל דוד  580016731 

, וחלל טכנולוגיה, למדע הלאומי המוזיאון - מדעטק 580015717 
 (ר"ע) רקנאטי ומטילדה דניאל מרכז

        752,298  

  203,968         מדרשה למורשת ישראל ראש פינה 580056067 

-ארץ ולימודי ליהדות מדרשה -שומרון  -מדרשת  580097921 
 ישראל

        292,913  

  340,675         ירוחם -מדרשת ביחד  580118172 

  219,219         ללכת בדרכיו -מדרשת בית שאן  580241321 

  178,065         מדרשת בית שמש )ע"ר( 580341212 

  404,762         מדרשת דימונה לתרבות יהודית 580193803 

  316,754         ומצוותיהמדרשת הארץ  580105286 

  124,597         מדרשת הארץ ומצוותיה 580105286 

  103,398         מדרשת הרי גופנא )ע"ר( 580521854 

  461,216         מדרשת השילוב נטור )ע"ר( 580544179 

  244,383         מדרשת התורה והארץ 580172377 

  671,781         מדרשת חברון 580057875 

  223,359         רעות רמת גן )ע"ר( -מדרשת חמד"ת  580334605 

  548,248         מדרשת מעלה חבר )ע"ר( 580300812 

 חברתיים, חינוכיים מפעלים -נגה מדרשת 580427284 
 (ר"ע) והתיישבותיים

        120,834  

  192,260         מדרשת נצרים )ע"ר( 580213916 

  373,571         מדרשת קשת יהונתן )ע"ר( 580385037 

  197,620         מדרשת שכטר )ע"ר( 580223899 

  220,947         (אביב )חל"צ-תל -מוזיאון ארץ ישראל  520035908 

  190,043         מוזיאון ארצות המקרא ירושלים 580087021 
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  119,402         החאן חדרה )ע"ר(מוזיאון  580039162 

  1,228,350      מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים  580213023 

  500,000         יאון המדע ע"ש בלומפילד ירושליםמוז 580213023 

  133,714         מוזיאון העמק )ע"ר( 580302339 

  290,683         מוזיאון ישראל )חל"צ( 520028275 

  162,885         מוזיאון עתיקות הגולן 580077964 

  155,006         מוזיאוני חיפה )חל"צ( 510730898 

  3,341,954      מועצת תנועות הנוער בישראל 580019982 

  311,550         מורשת הגליל העליון )ע"ר( 580391282 

 רוסית לדוברי ישראלי - יהודי חינוך רשת - מחניים 580149151 
 (ר''ע)

        147,805  

  650,000         יצמןמכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ו 580335818 

  56,342           כהפוריות ורפואה עפ"י ההל -מכון פוע"ה  580210060 

 ומחקר עודית, לעיון, עולם שם - ואמונה שואה מכון 580331833 
 (ר"ע)

        135,928  

  842,212         שבותימעייני ההתי 580221869 

  4,774,973      המרכז לציונות דתית -מעלה  580126100 

  510,618         מעלה אורה 580232619 

  1,439,246      מפעלות חינוך וחברה בע"מ )חל"צ( 513013045 

  1,589,623      המשפחה לקידום היהדות ללימודי מכון - מים מצאנו 580040624 

  62,464           העמותה לקידום יצירה מוזיקלית - מקור 580504348 

  231,727         מרכז חברתי יהודי )ע"ר( - מרחבי"ה 580375962 

  150,291         נוך ותרבות )חל"צ(ימרחבים חברה לח 510506504 

  1,333,129      נוך ותרבות )חל"צ(ימרחבים חברה לח 510506504 

  101,885         מרחבים חברה לחנוך ותרבות )חל"צ( 510506504 

  186,667         מרחבים חברה לחנוך ותרבות )חל"צ( 510506504 

  198,390         מרחבים חברה לחנוך ותרבות )חל"צ( 510506504 

  303,333         מרכז המוסיקה הים האדום )ע"ר( 580442986 

  377,038         מרכז הצופים הקתולים בישראל )ע"ר( 580560886 

  139,749         מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות 580133015 

  168,000         מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות 580133015 

  205,842         מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות 580133015 

  398,995         אילת -להעמקת החינוך היהודי  מרכז 580157758 

  217,108         מרכז מעשה )ע"ר( 580499622 

  2,612,733      מרכז מעשה )ע"ר( 580499622 

  94,860           מרכז מעשה )ע"ר( 580499622 

  595,973         מרכז סיור ולימוד גליל )ע"ר( 580471795 

  87,257           הר חברון -סיור ולימוד סוסיא מרכז  580094993 

  611,101         הר חברון -מרכז סיור ולימוד סוסיא  580094993 

  170,000         סמרכז קהילתי בכפר סבא ע"ש שושנה ופנח 510796527 

  153,144         מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר 580280550 

  128,405         המעיינות )ע"ר(מתנ"ס עמק  580255875 

  2,500,866      נאות קדומים בע"מ )חל"צ( 510441389 נ

  1,230,404      נוער מוביל שינוי )ע"ר( 580336659 

  573,056         נוער מוביל שינוי )ע"ר( 580336659 

  713,524         נוער מוביל שינוי )ע"ר( 580336659 
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  255,348         ש"י ע"ש שמואל לשם ז"ל ויוסף לו נחלת 580101624 

  184,219         נתינה כדרך חיים )ע"ר( -נכח  580485233 

  1,200,000      עושים ציונות, צמרת )ע"ר( -ע"ץ  580161404 ע

 ישראל-בארץ לאומי התורני הנוער תנועת עזרא 580043297 
 (ר"ע)

     3,523,368  

  855,500         עמותה לנוער במצבי סיכון )ע"ר( - עלם 580036945 

  25,214           עלמא מכללה עברית )ע"ר( 580282341 

  111,851         עלמא מכללה עברית )ע"ר( 580282341 

  713,287         עם ישראל אחד )ע"ר( 580299733 

  173,224         ר(עמותה לחינוך מוסיקלי בקרית אונו )ע" 580364206 

  929,065         עמותת איגי )ע"ר( 580426369 

  119,194         אלו ואלו -עמותת אלול  580149698 

  90,497           עמותת בית מרגלית 580199008 

  424,357         נתניה -עמותת היכל התרבות העירוני  580144624 

  178,664         ת ביאליקיבקריעמותת הקונסרבטוריון  580000180 

  479,021         ראלמת לישיעמותת חוגי סיירות של הקרן הקי 580358927 

  592,269         ראלמת לישיעמותת חוגי סיירות של הקרן הקי 580358927 

  148,852         עמותת לשובע 580169530 

  247,154         עמותת מדרשת הדרום 580149623 

  340,236         עמותת נירים )ע"ר( 580397180 

  2,246,197      תעמותת נעשה ונשמע המרכז ללימודי יהדו 580145514 

  320,796         עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב 580344638 

  576,279         עמותת עין יעל 580152429 

  658,273         הערבי )ע"ר(עמותת צופי השלום במגזר  580479426 

  3,466,590      ר(עמותת תנועת הנוער הדרוזי בישראל )ע" 580300432 

  215,821         אגודה להפצת התודעה היהודית -ערכים  580098754 

  48,047           עתיד במידבר )ע"ר( 580180883 

  535,623         נועם ישראל )ע"ר( -פנים אל פנים  580439248 פ

  111,101         פתחון לב )ע"ר( 580328839 

  49,923           צעירים בונים עתיד )ע"ר( -צ.ב.ע  580336949 צ

  687,457         צבאות ה' בע"מ )חל"צ( 513824896 

  92,389           צוותי מדע ותורה - צומת 580035236 

  963,151         לזהות וציונות )ע"ר(מרכז  -צוריאל  580440725 

  252,501         מרכז לזהות וציונות )ע"ר( -צוריאל  580440725 

  185,928         (ר"ע) בתיה מזכרת, ולימוד סיור מרכז, דרך ציוני 580291193 

 גישת באמצעות ושיקום לחינוך עמותה - קדימה צעד 580115319 
 (ר"ע) פטו - המדריך החינוך

        387,051  

  341,328         בגבעתיים וקהילה פנאי תרבות - קהילתיים 580189595 ק

  72,297           קו לנוער )ע"ר( 580425841 

  432,016         קונסרבטוריון הסדנה ירושלים )ע"ר( 580066033 

  157,405         ת מוצקיןיקרי קונסרבטוריון למוסיקה 580016319 

 פרץ ואלירז ואוריאל בביאן אלון ש"ע אור אל קרן 580371300 
 (ר"ע)

          36,223  

  12,780,484    (חברה רווחה ותרבות )ע"ר -קרן חרו"ת  580469039 

  215,439         ראשית ירושלים 580184646 ר

  1,864,987      רוח הגולן )ע"ר( 580019735 

  780,628         מרכז חינוכי )ע"ר( -רמות שפירא  580012573 
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  261,682         רעות שדרות 580228013 

  406,095         רשת מתנ"סים ק. טבעון )ע"ר( 580012284 

  5,482,267      ר(מעיינה של תורה )ע" -עורי תורה ירשת ש 580006864 

  472,294         עמותה -שוחרי "מורשת יעקב"  580067114 ש

  1,838,906      ה ציונית )ע"ר(יעשי -שחר  580466043 

  180,000         שעלי תקווה )ע"ר( 580341311 

  3,910,954      ודיתרשת ארצית להאדרת התודעה היה -תודעה  580152833 ת

  10,605,583    תורה ויהדות לעם 580041945 

  235,399         התנועה ליהדות מתקדמת בישראל - תל"ם 580282853 

  12,045,998    בתיה )ע"ר( -תנועת בנות בית יעקב  580051555 

  2,494,605      תנועת בני עקיבא בישראל )ע"ר( 580040343 

  14,911,874    תנועת בני עקיבא בישראל )ע"ר( 580040343 

  1,446,394      תנועת המכבי הצעיר )ע"ר( 580308930 

  2,376,598      תנועת המכבי הצעיר )ע"ר( 580308930 

  677,941         תנועת הנוער בני חיל 580237741 

  1,365,332      תנועת הנוער של האיחוד החקלאי )ע"ר( 580083046 

  2,168,490      תנועת הנוער של האיחוד החקלאי )ע"ר( 580083046 

  13,299,284    תנועת הצופים העבריים בישראל )ע"ר( 580028454 

  20,367,067    תנועת הצופים העבריים בישראל )ע"ר( 580028454 

  3,412,321      תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל 580383834 

  2,160,199      ותבית היוצר לחידוש התרב -תנועת תרבות  580471118 

  631,434         ותבית היוצר לחידוש התרב -תנועת תרבות  580471118 

  1,201,774      ות בית היוצר לחידוש התרב -תנועת תרבות  580471118 

   374,622,177  

 

 

 מקור הנתונים: חשבות אגף בכיר כספים וחשבונות, משרד החינוך
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 תמיכות שניתנו על ידי אגף בכיר מוסדות תורנייםב. 

 

 סכום בש"ח שם מוטב מוטבמספר 

 579,390.60 אביב התורה 580168300

 214,336.00 "תורת משה" - אגודה עזרה ומוסדות 580037836

 350,789.40 דת "ברכת חיים" על שם מו"ר יוסף אגו 580090520

 308,612.70 אגודת "נחלת יחיאל" 580032993

 220,190.40 אגודת "נרות זכריה" ע"ש הרב זכריה  580245108

 180,146.70 אגודת "שאר ישוב" 580066868

 1,223,635.60 אגודת אהל זהר התורה, אשדוד 580251908

 469,411.20 ברק-בני -אגודת אהל נפתלי  580136752

 1,920,446.70 אגודת אור ברוך 580025872

 1,853,457.00 אגודת אחרית הימים 580013605

 224,631.90 הלבנוןאגודת ארזי  580123628

 1,844,929.00 אגודת בית אולפנא בית אהרן וישראל  580002988

 1,424,777.10 מרכז -אגודת בית המדרש "יחווה דעת"  580099042

 1,182,240.90 אגודת דברי חיים צאנז קלויזנבורג  580118768

 6,732,075.30 מרכז -אגודת הישיבה המרכזית העולמית  580062347

 207,311.40 אגודת השומרים לשמירת הלשון 580009751

 393,908.40 ליםאגודת יסודי התורה לעדת הבבלים בירוש 580070712

 480.00 מכנובקה )ע"ר(-אגודת ישיבת בעלזא 580073963

 380,906.10 אגודת ישיבת החיים והשלום ירושלים יש 580024115

 725,888.00 אגודת ישיבת השרון 580022226

 1,006,209.30 אגודת ישיבת חסידי גור חיפה 580040491

 328,968.00 אגודת ישיבת כולל אברכים תורת אברהם 580067197

 1,672,831.20 יוסף ירושלים-אגודת ישיבת מדרש פורת 580026359

 300,753.00 אגודת כולל תפארת על שם מרדכי אגלר  580072262

 928,000.80 אגודת לב אליהו 580028124

 3,865,342.60 ית צאנזיאגודת מוסדות קהילתיים קר 580028066

 208,791.00 אגודת מחזיקי תורה "עץ חיים" 580049195

 265,015.80 אגודת נחלת הר חב"ד 580055200

 316,828.80 אגודת עזרה לאחינו בני ישראל )ע"ר( 580320695

 250,360.20 )ע"ר(אגודת עזרת ישראל יגדיל תורה  580508323

 768,210.10 אגודת קהלת )קרן להפצת לימוד תורה(  580041580

 175,246.20 ת מלך רביאגודת קרי 580144665

 821,961.00 אגודת קרן אורה בכרמיאל 580013589

 245,224.80 דעה-אגודת שערי 580148385

 584,980.10 אגודת תומכי ישיבת שער אליעזר קרטשני 580054849

 461,475.90 אגודת תלמוד תורה וישיבת חיי עולם  580050284

 2,581,507.50 אגודת תפארת החינוך ירושלים )ע"ר( 580325975

 977,026.90 אגודת תפארת שלום 580033199

 682,155.00 אדרת אליהו מעשה חושב חדרה )ע"ר( 580437622

 362,707.20 רכסים -אהבת שלום  580173672

 1,282,861.80 אהבת תורה בית שמש 580257640

 183,980.70 הל רבנו יונתן ובלומהוא 580235760

 287,439.30 הל תורה והלכה )ע"ר(וא 580311322
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 177,511.50 הל רחלוא 580004323

 302,602.50 בית דוד בית מדרש גבוה -ורה הל תוא 580028652

 266,646.60 הלי דוד ושמחהוא 580213510

 670,471.20 נתיבות -אוהלי יעקב  580165579

 857,587.20 אוצר דעת )ע"ר( 580487668

 703,658.60 אוצר תורת יצחק )ע"ר( 580308948

 652,478.10 לציון ירושלים -אור  580136976

 303,975.00 עזרי, אופקים-אור אבי 580269991

 766,523.80 אור אליצור )ע"ר( 580338366

 192,655.80 אור דבורה 580137446

 1,083,355.20 אור דוד ע"ש האדמו"ר מטאלנא זצ"ל 580273662

 1,824,264.80 אור ההר 580119949

 294,564.60 אור הנר 580028983

 397,953.00 רכסים, רשת מפעלים תורני -אור הצפון  580138162

 180,516.60 הפצת תורה וערכיה אור התורה והתשובה, 580003218

 1,030,436.13 אור וישועה )ע"ר( 580302479

 570,625.80 םאור וערכי 580231587

 312,565.50 אור זורח עמנואל 580065563

 266,112.00 ש "המדרשה לבעלי תשובה ע -אור זרוע 580096097

 1,688,837.00 אור חדש מרכז חינוכי בגליל 580012094

 198,666.00 אור יחיאל להעמקת אחדות העם )ע"ר( 580323897

 169,236.00 באר יצחק )ע"ר( -אור ישראל  580274835

 139,185.00 אור לציון בני ברק )ע"ר( 580536167

 417,309.30 אור לתורה ישמח משה 580006484

 0.00 אור מאופיר )ע"ר( 580514131

 1,259,377.30 אור שבעת הימים )ע"ר( 580380434

 4,631,272.90 אור תורה סטון )ע"ר( 580000768

 1,422,019.70 אורה של תורת חסד )ע"ר( 580467793

 884,866.01 הגרעין התורני באשקלון )ע"ר( -אורות  580377729

 1,481,295.60 אורות האר"י )ע"ר( 580183184

 1,538,254.80 אורות חיים ומשה 580290450

 2,926,709.31 אורות יעקב )ישיבת הסדר( )ע"ר( 580351757

 593,564.90 אורות כרמיאל )ע"ר( 580289932

 322,128.90 אורות ממזרח 580067486

 168,496.20 אביב )ע"ר(-אורות 580351211

 167,607.90 מרכז לימוד הלכה בעיון -אורח השולחן  580496651

 274,757.40 אורחות ישרים רכסים )ע"ר( 580436434

 150,746.40 ידי יוצאיאיגוד אברכים אור תורה על  580496743

 187,145.10 איגוד חסידי בוסטון בארצנו הקדושה 580207884

 340,899.30 דבורה -איחוד מוסדות התורה שירת  580155331

 90,258.30 איחוד פינסק קארלין )ע"ר( 580291136

 293,986.80 מפעלי הנצחה לגאוני ורשה -אלה אזכרה  580263739

 215,157.60 ישראל )ע"ר(אלישע שבטי  580547875

 193,552.00 אגודה להגברת קדושה בעיר צפת -אלקבץ  580060663

 217,363.50 אמרי בינה 580150589

 738,592.10 אמרי דעת 580224038
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 245,208.60 אמרי יוסף סוסו הכהן )ע"ר( 580394369

 2,074,890.60 אמרי יוסף ע"ש הרה"צ מאיר יוסף מנדל 580285732

 743,901.30 בית מדרש גבוה ללימוד -י יושר אמר 580228534

 1,918,269.60 אנשי לבב )ע"ר( 580467595

 171,871.20 ארגון גאולה קרובה 580213635

 236,503.80 ארגון החוזרים בתשובה באור יהודה 580062495

 0.00 רגון חסד עליוןא 580192805

 215,897.40 הודוארגון שומרי גחלת יהדות  580116812

 428,479.20 מכון גבוה ללימודי היהדות -ארץ חמדה  580120780

 223,743.60 ארשת ישראל 580050300

 401,808.30 אשד הנחלים )ע"ר( 580325298

 165,801.60 אשד מים 580283497

 310,937.40 אשל אברהם רמלה 580152494

 136,695.20 באר השלום 580164911

 178,621.20 באר יוסף צבי 580226173

 229,278.60 ית יערים )ע"ר(יבאר יצחק קר 580440139

 1,198,618.00 באר יצחק, ירושלים )ע"ר( 580342921

 616,890.80 (ית צאנז ירושלים )ע"ריבאר מים חיים קר 580404648

 282,973.50 בדרך העולה )ע"ר( 580308740

 442,002.40 בדרכי רבותינו )ע"ר( 580387538

 166,171.50 בחצרות ד' 580109890

 5,363,856.40 מ גבוה לתורה ישיבת כולל אברכים בי" 580034114

 1,289,925.00 ביכנ"ס חניכי ישיבות )נוסח ספרדי(  580347128

 218,905.20 בימ"ד אברכים מצוינים בית אלחנן דב 580031557

 472.50 בימ"ד וכולל צ'ורטקוב זלוטופול 580191195

 1,583,707.20 בינה וברכה ביתר עילית )ע"ר( 580447977

 158,932.80 בינה לשבים יבנה 580265270

 691,610.29 בינות רעננה )ע"ר( 580389880

 1,242,517.50 בני ברק -בית אהרן ומשה  580134294

 422,482.50 בית אוהבי תורה 580243517

 356,983.20 בית אולפנא דרבנו יוחנן 580217180

 173,495.70 בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  580020824

 169,414.20 לע"ש הרב אליהו אמיתי זצ" -בית אליהו  580144947

 348,333.96 ת גתיקרי -בית דוד  580182301

 227,977.20 בית דוד המרכז התורני בחולון 580027753

 215,468.10 בית דוד ורפאל חי 580288959

 651,357.00 בית ה' תורת משה )ע"ר( 580409845

 182,055.60 בית הכנסת בית יצחק במודיעין עילית  580232031

 437,448.60 בית הכנסת הליכות עולם ירושלים )ע"ר( 580035335

 211,901.40 הכנסת ובית מדרש אור השלום ע"ש  בית 580065589

 2,922,358.50 היכלי שםבית הכנסת ובית מדרש להוראה  580220291

 1,625,982.39 בית המדרש "דרך איה" 580200913

 531,068.40 בית המדרש דחסידי בעלזא היכל אהרן 580062305

 341,107.20 בית המדרש הגבוה ברמת השרון להוראה 580104826

 948,458.97 והוראהבית המדרש הגבוה לתורה  580119311

 172,700.10 בית המדרש ועד טוב 580253649
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 289,591.20 כולל  -בית המדרש לחינוך והוראה  580417707

 1,533,764.70 בית המדרש לעמלי תורה )ע"ר( 580429231

 166,660.20 בית המדרש לתורה "יד אברהם" 580045268

 279,080.10 בית המדרש נחלת החיים, בית שמש 580234326

 169,754.40 בית המדרש תכלת מרדכי )ע"ר( 580148757

 1,194,962.60 מרכז חינוכי ע"ש יוסף  -בית התלמוד  580027027

 3,963,963.72 חברון-בית ועד הר 580108611

 203,906.70 בית זבול מדרש גבוה לתלמוד בעיה"ק  580041622

 192,477.60 בית חינוך יתומים הכללי לעדת הספרדים 580099620

 990,624.80 בית חנה צפת 580016749

 177,444.00 "אע"ש מרן ר' יוסף קארו זיע -בית יוסף  580132090

 204,735.60 קדימה )ע"ר( -בית יוסף  580447498

 235,764.00 בית יוסף ורחמים דיין 580126738

 2,014,673.60 טשיוד ליובאו"ישיבת חב -ק יצח-בית לוי 580033249

 233,987.40 בית מאיר וגבריאל )ע"ר( 580201655

 3,389,429.20 אשקלון )ע"ר( -בית מדרש "אוהל יוסף"  580053775

 192,537.00 בית מדרש "שערי תורה" ירושלים )ע"ר( 580294684

 2,218,829.40 אשדוד -בית מדרש אברבנאל  580173599

 487,782.00 בית מדרש אהל יונה בעיה"ק ירושלים  580248409

 167,856.30 מרגלית ע"ש הרבנית הצדק בית מדרש אהל 580272466

 550,845.90 בית מדרש אהל תורת השם 580242410

 282,366.00 בית מדרש אלעד )ע"ר( 580370864

 1,065,988.70 לייקווד -בית מדרש גבוה בארץ ישראל  580064947

 256,429.80 ר(בית מדרש גבוה טללי אורות עמנואל )ע" 580278893

 150,951.20 באר מים -מדרש גבוה לבעלי תשובה בית  580101715

 183,211.20 בית מדרש גבוה לדיינות קול יהודה ע"ש 580142511

 437,421.60 כולל אברכים -בית מדרש גבוה להוראה  580130466

 1,186,474.50 בית מדרש גבוה להוראה ולדיינות "דרכי 580073468

 408,285.90 תשבות החקלאייבית מדרש גבוה להלכה בהתי 580024503

 182,849.79 עמק -בית מדרש גבוה לרבנות ודיינות  580175164

 1,662,901.00 בית מדרש גבוה לתורה "עטרת ישראל" 580022051

 834,915.60 בית מדרש גבוה לתורה והוראה נחלת חיי 580017523

 1,760,136.80 בית מדרש גבוה לתורה ישיבת בית רבי  580033173

 323,046.90 בית מדרש גבוה לתלמוד "דעת יואל" 580026144

 306,244.80 בית מדרש גבוהה לתורה "באר אברהם"  580032761

 190,080.00 ים-בית מדרש לדיינים בת 580090025

 164,084.40 האור תור - בית מדרש להוראה "שער שמעון 580089894

 1,246,857.50 עליתביתר  -בית מדרש להשתלמות בהלכה  580272557

 71,693.10 כרון משה", עמותהיבית מדרש לממונות "ז 580324135

 156,297.60 בית מדרש לתורה "מעלות קדושים" ע"ש  580062966

 458,124.60 בית מדרש לתורה והוראה אלון מורה  580041044

 199,494.90 בית מדרש לתורה מלאכת שמים בני ברק 580137156

 171,441.90 בית מדרש לתורה נתיב בנימין )ע"ר( 580220515

 317,895.30 בית מדרש לתורה ע"ש משפחת דהאן 580146066

 273,572.10 בית מדרש לתורת ארץ ישראל פתח תקוה 580093417

 95,010.30 בית מדרש לתלמוד חפץ חיים ובית יתומי 580025310
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 307,103.40 ע"ש הרב הנזיר  -בית מדרש משכן דוד  580157907

 203,877.00 בית מדרש סיני 580206480

 2,625,650.40 ע"י קונגרג -בית מדרש עליון בני ברק  580107613

 1,570,714.70 יד אהרן  -בית מדרש עליון לתורה  580020246

 170,953.20 בית מדרש קהילתי מרכזי במרכז ובשרון 580477883

 225,550.26 בית מוריה באר שבע 580223386

 173,129.40 בית פסח ורחל 580279289

 4,056,220.80 בית תלמוד להוראה דחסידי גור בני ברק 580030245

 3,734,206.03 בלב אחד ירוחם )ע"ר( 580214294

 3,029,076.70 מכינה ישיבתית -בני דוד  580133247

 94,754.80 בני ובנות חייל )ע"ר( 580139079

 157,275.00 אשדוד )ע"ר( -יוסף בני  580354736

 174,565.80 הבני שלמ 580202083

 517,018.10 בנין אב 580282572

 750,640.20 בנין ירושלים 580180131

 1,447,804.80 ברית שלום וחסד )ע"ר( 580257624

 885,674.00 ברכת אברהם פ"ת )ע"ר( 580476653

 1,786,603.50 ברכת אלימלך 580185999

 1,347,562.20 ברכת אפרים 580085447

 1,402,435.20 ברכת הורי )ע"ר( 580242279

 326,052.00 ברכת התורה ברובע היהודי 580163400

 2,228,077.10 ת הרצוג )ע"ר(יברכת יוסף קרי 580326809

 2,143,353.00 ברכת יוסף תורה )ע"ר( 580365856

 360,267.91 ברכת יצחק 580038305

 634,778.70 ברכת ישראל מאיר )ע"ר( 580343523

 187,326.00 ברכת מתתיהו ושמחת דוד חיים, עמותה  580343101

 487,642.40 ברכת שלם 580231769

 2,342,478.10 בתורתו יהגה. )ע"ר( 580276970

 186,764.40 גאון דוד בית שמש 580242949

 1,186,126.80 גאון צבי 580197937

 8,489,590.00 גבורת יעקב 580217883

 612,120.00 שינגטון בע"מ )חל"צ(וגבעת ו 510096019

 4,222,750.90 גבריאל שר ישראל )ע"ר( 580378495

 197,607.60 גרעין למען ערד )ע"ר( -גלע"ד  580340404

 606,284.65 אור עקיבא )ע"ר( -גרעין הילל  580484350

 1,864,393.42 חינוך ע"ש מאירגרעין קהילתי וקריית  580444826

 1,023,529.05 מגן דוד דימונה )ע"ר( -גרעין תורני  580155919

 196,948.80 גרעין תורני דביר אביה )ע"ר( 580398626

 171,871.20 ר(גרעין תורני המרכז רחביה ירושלים )ע" 580498467

 901,531.50 דבר שמואל 580057800

 0.00 להחזקת תורהקרן  דולה ומשקה 580189140

 431,676.00 דורשי השם )ע"ר( 580350601

 729,572.40 דורשי מנחם 580288447

 1,177,829.10 בית"ר עילית )ע"ר( -דורשי ציון  580532455

 9,936.00 דיבובי אהרן מאיר 580254183

 268,084.30 לימודי יהדות באור החסידות -דעת  580196921
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 164,943.00 )ע"ר(דעת שרגא  580486751

 1,363,869.00 דרך חכמה הר נוף )ע"ר( 580435899

 1,055,186.80 דרך עץ החיים )ע"ר( 580310696

 524,561.40 דרכי בינה מכון תורני לבנות 580270551

 3,144,364.92 דרכי הוראה לרבנים 580176808

 231,690.60 דרכי מרדכי 580120814

 386,427.60 אשדוד )ע"ר( -דרכי משה  580508539

 653,707.00 האגודה למען מכללה ירושלים לבנות 580002434

 175,583.70 הגרעין התורני ברמלה )ע"ר( 580413755

 788,672.00 וה יהודהוהדרת ירושלים דרך עו"ד ר 580070183

 439,675.80 היכל התורה בציון 580047009

 698,557.50 לתורההיכל התלמוד בית מדרש גבוה  580019693

 92,774.70 ג"הרה ש המקובל הצדיק"ע יהיכל מרדכ 580072205

 159,051.60 היכל משה אהרון 580265791

 186,526.80 היכל שמחה 580251098

 710,237.70 היכל שמעון ע"ש מרן ראש הישיבה הרה"ג 580060853

 2,715,748.78 עציון-הישיבה הגבוהה אור 580004059

 1,559,832.90 הל שמעון מערלוי והישיבה הגדולה א 580007433

 217,705.80 הישיבה הגדולה יסודות "משכן ידידיה" 513953349

 751,678.80 יבה הגדולה שפת אמת )ישיבת גור( היש 580059756

 398,339.10 הישיבה הגדולה, התלמוד תורה 580037059

 673,768.50 בקריותהישיבה הרמה וכולל אברכים  580017606

 438,979.90 הישיבה וכולל אברכים בית אליהו 580048155

 620,719.20 הליכות חיים 580081123

 189,367.20 תורת עם עולם -הליכות תורת ישראל  580265130

 411,779.70 הלכה למשה 580148278

 1,324,838.40 הלכות חיים ישראל )ע"ר( 580368884

 260,155.80 ליהדות "קדימה אור" שע"י כוללהמדרשה  580355477

 561,502.90 כון הגבוה לתורה ע"ש לודביג ז"להמ 580082121

 1,229,596.65 המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש  580130003

 317,492.40 מדרשת מור -המכללה הטכנולוגית לנשים  580084119

 216,267.30 לגות למחונניםקרן מ - יןיהמע 580051373

 2,254,675.00 המרכז האקדמי לב )ע"ר( 580018281

 508,406.80 י להקמת והפצת התורההמרכז הספרד 580293801

 467,974.80 המרכז הרוחני מטה משה ירושלים 580211118

 5,744,078.60 ים"החי-המרכז לישיבות וכוללים שע"י "אור 580225985

 2,702,532.00 אביב )ע"ר( -הנקודה היהודית בתל  580278216

 241,774.20 העמותה למען בני תורה 580007383

 1,121,520.60 הפאר והנצח )ע"ר( 580402220

 447,738.30 הרבצת תורה על טהרת הקודש 580275386

 1,393,310.70 לומדי ותומכי תורה )ע"ר( -השותפים  580435394

 1,181,811.80 )ע"ר(רמת בית שמש  -התאחדות שם עולם  580401750

 79,895.70 ובחרת בחיים מוסדות חינוך ולימודי  580176089

 216,367.20 ועד ק"ק קוממיות )ע"ר( 580329548

 1,533,637.00 ושכנתי בתוכם משכנות התורה )ע"ר( 580386548

 7,718,403.20 ע"ש הרה"ג ר' חיים זוהר -זוהר החיים  580083475
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 466,554.60 )ע"ר(זוהר השמחה  580421923

 189,162.00 זוהר התורה בית שאן )ע"ר( 580358596

 200,383.20 זיו התורה 580033819

 1,133,684.10 כולל אברכים מכון  - וכרון אליהיז 580025153

 211,545.00 כרון חמ"ד )חכם משה דיין(יז 580073526

 1,201,209.75 כרון יוסף אריה ירושליםיז 580140721

 1,499,159.40 ת ספר )ע"ר(יקרי -כרון משה יז 580304277

 7,500,048.20 בני ברק -כרון נחום יז 580137438

 394,606.80 כרון סיני ונועם התורה, בני ברקיז 580168912

 318,413.70 זכר יעקב ישיבת כולל אהל יעקב 580034809

 407,457.00 זרחה השמש ליעקב 580189017

 229,545.90 חבורת "אור זרוע" 580078764

 273,453.30 כרון מאיר"יחוג חתם סופר "ז 580036663

 292,669.20 חוג ידידי התורה )ע"ר( 580347979

 630,192.20 חוכמה ומוסר )ע"ר( 580316925

 4,362,730.04 חומת בת ציון )ע"ר( 580265403

 141,669.00 חזון למועד 580092526

 969,887.80 עובדיה תורה וחינוך )ע"ר(חזון  580062644

 174,968.10 חיי יעקב 580241271

 843,284.00 חיי קודש 580208478

 311,096.40 חלב חיטים ישביעך )ע"ר( 580311793

 167,948.10 חמדת אהרן 580073104

 83,937.60 חמדת נר ישראל 580175958

 94,462.20 חן ההוראה 580291565

 608,744.70 המקוםחן  580151496

 1,425,022.70 זה אלף בית )ע"ר( - חסד וחינוך 580465946

 414,490.50 חסד לאברהם ומרדכי רכסים 580204139

 165,801.60 ע"ש ר' יוסף דוידי זצ"ל -חסדי יוסף  580136083

 369,130.50 חסדי מלכיאל 580239929

 1,684,681.20 חסדי שיר 580274447

 341,965.80 חסידי ברסלב ביתר 580197945

 185,608.80 חפץ ה' ע"ש רבי חיים בן עטר זצ"ל 580240737

 256,721.40 חשיפה של האמת )ע"ר( 580365013

 805,026.60 חשקת התורה )ע"ר( 580325777

 976,347.20 טורי אבן 580251189

 1,046,501.10 בנגב -יגדיל תורה  580111474

 1,069,054.20 עמנואל ע"ש הרב אליעזר  -יד אליעזר  580140846

 171,900.90 יד ברודמן 580149615

 5,576,175.00 יד יצחק ע"ש הרב יצחק אדלר, זצ"ל 580264380

 254,091.60 אידי חיים על שם רבינו יוסף חיים זיע" 580374049

 242,604.20 ידידי ישיבת אור ירושלים 580049302

 197,688.60 חסדךיהי  580260123

 322,118.20 יודעי בינה )ע"ר( 580474583

 148,883.40 יוסף המשביר 580236255

 163,166.40 בת ים )ע"ר( -יוסף וחיים ומשה עמידר  580162675

 297,407.70 יוצאי ירך יעקב )ע"ר( 580500288
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 477,419.30 יחד בתורה )ע"ר( 580303212

 1,557,582.60 יחל ישראל 580056448

 176,000.40 יינה של תורה )ע"ר( 580486298

 329,605.20 יסודות התורה ע"ש שמואל יעקב )ע"ר( 580346641

 2,494,906.10 צרפת )ע"ר( -יעד מרדכי  580221000

 235,125.00 יעוד מפעלים חינוכיים )ע"ר( 580427706

 164,084.40 יפה בנעימים 580251007

 1,108,869.10 ינותיךימע יפוצו 580151850

 129,164.40 שבע "תורת ר' דוד ומשה"-יקירי באר 580283158

 606,976.40 יקר מרדכי ירושלים )ע"ר( 580320406

 376,303.90 ישועות יוסף לצרפתים 580254001

 229,694.40 ישועת ציון )ע"ר( 580359719

 1,283,689.90 ע"ש רבנו משה  - ישיבה "תפארת למשה" 580030161

 1,231,669.80 ישיבה גדולה "כנסת התורה" 580269850

 6,473,466.70 ישיבה דחסידי בעלזא ירושלים 580019263

 4,845,477.80 ישיבה הר"ן בית מדרש גבוה לתלמוד  580021145

 82,497.60 ישיבה ובית הכנסת שערי עזרא וקרן  580119998

 399,930.40 אברהם" בשכונת ישיבה ובית כנסת "יגל 580037307

 169,414.20 ישיבה ובית כנסת ובית מדרש לאברכים  580040459

 443,067.28 ירושלים -מקדש מלך  -ישיבה וכולל  580128213

 226,260.00 ישיבה וכולל "אוהל יצחק" בית מדרש  580141943

 208,051.20 עמנואל, ראש -ישיבה וכולל אביר יעקב  580215705

 588,864.60 ישיבה וכולל אברכים "תורת יצחק" ע"ש 580200194

 646,115.40 ישיבה וכולל ובית מדרש שערי טובה  580437895

 446,410.90 ישיבה וכולל חיי עולם )ע"ר( 580207066

 165,801.60 ישיבה וכולל יגדיל תורה באשדוד 580210417

 326,940.30 ישיבה וכולל לאברכים ולבעלי תשובה  580117679

 182,914.20 ישיבה וכולל משכן נסים 580237543

 294,213.60 קהלת יעקב -ישיבה וכולל סוליצא  580107969

 347,886.90 ישיבה וכולל רוח אליהו ירושלים )ע"ר( 580206746

 170,982.90 ישיבה כולל בית יוסף מרן ע"ש ר' יוסף 580120889

 552,664.53 שומרוןישיבה כולל שבי  580221067

 3,240,389.20 ישיבה לצעירים בית וגן 580201424

 158,873.40 ת אתאיישיבה קטנה לצעירים קרי 580210698

 389,852.40 בה קטנה תומכי תמימים שבעיר אור ישי 580439081

 651,603.80 רישיבות בית ישראל תפארת מנחם דאלכסנד 580042877

 255,446.00 )ע"ר( ישיבות פאר משה 580106763

 1,301,039.12 ישיבת "ארץ הצבי" פדואל 580194637

 548,729.10 בית דוד" ע"ש הגאון רבי דוד"ישיבת  580032274

 1,868,214.20 יהוישיבת "בית מתתיהו" ע"ש הגה"צ ר' מתת 580007466

 78,132.60 ישיבת "בני ציון" מיסודה של המקובל  580089993

 287,744.10 ראם"-"בני ישיבת 580136570

 183,951.00 ישיבת "ברכת אהרן הכהן" 580165025

 3,228,380.65 ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים 580053320

 1,191,339.80 ישיבת "יסוד העבודה" ע"ש הס"ק מסלאני 580000453

 1,398,955.10 כפר חסידים -ישיבת "כנסת חזקיהו"  580023729
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 813,992.70 "כף החיים"ישיבת  580037919

 33,139,854.90 ישיבת "מיר" ירושלים 580037638

 294,505.20 "לישיבת "נוה דוד" ע"ש הרב דוד שרגא זצ 580069375

 1,062,782.40 ה ארץ" באר יעקבוישיבת "נו 580049062

 84,647.70 ישיבת "נזר התורה" )אהל מאיר( 580036143

 162,307.80 ישיבת "נר יצחק" ע"ש הרה"ג ר' יצחק  580083525

 288,316.80 ישיבת "ראדין" 580063980

 329,086.80 ירושלים )ע"ר( -ישיבת "שושנים לדוד"  580035129

 583,584.42 ישיבת "שילה" 580002590

 578,728.00 ישיבת "שפתי צדיק" קריה חסידית חצור 580009181

 0.00 ישיבת "תורת חכם" ללימוד הנגלה  580328169

 181,345.50 שלמה" לתורה והוראה -ישיבת "תורת 580074094

 531,561.00 ישיבת "תפארת משה" בני ברק 580110054

 0.00 ישיבת אבן ישראל )ע"ר( 580323988

 0.00 ישיבת אדרת התורה ע"ש הרב אהרון דב  580471977

 166,369.40 ירושליםישיבת אוהבי  580246817

 1,324,873.80 כרון מאיר בני ברקיישיבת אוהל יעקב ז 580023711

 850,150.60 ישיבת אופקים 580027472

 194,742.90 ישיבת אוצר החיים לבעלי תשובה פרדס  580116259

 1,495,667.00 ישיבת אור אלחנן )ע"ר( 580058014

 41,947.84 ישיבת אור דוד ירושלים 580076511

 253,351.80 ישיבת אור יהודה 580101301

 0.00 ישיבת אור יצחק יהוד 580047702

 2,030,749.50 פתח תקוה -ישיבת אור ישראל  580003168

 86,121.90 ישיבת אור שרגא ירושלים על שם המקובל 580236784

 223,965.00 ישיבת אטיניא טל חיים ונפש ישי בית  580068914

 1,781,572.28 אילת )ע"ר( -ישיבת איילת השחר  580316669

 394,643.70 ישיבת אמרי אמת דחסידי גור 580045193

 5,469,122.40 ישיבת ארחות תורה )ע"ר( 580327310

 660,528.00 ישיבת אריה צבי, צפת 580268555

 472,048.00 ישיבת אש התורה 580014363

 1,953,996.10 ישיבת באר התורה 580225456

 816,229.80 ישיבת באר יהודה )ע"ר( 580295426

 1,257,371.50 ישיבת באר יעקב 580044899

 254,028.60 ישיבת ביאליסטוק ירושלים 580101202

 2,367,892.10 ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים 580101277

 52,032.00 ישיבת בית אורות 580213353

 390,771.00 הכרםישיבת בית  580023356

 4,567,409.10 ישיבת בית הלל בני ברק 580041523

 657,931.80 ישיבת בית יוסף נתניה 580022689

 96,697.80 ישיבת בית יחיאל מאיר 580061935

 351,720.90 ישיבת בית יצחק "ביתר" )ע"ר( 580301356

 556,954.20 כרון שלמה יכולל ז -ישיבת בית ישראל  580110518

 843,625.60 ישיבת בית ישראל ע"ש האדמו"ר הקדוש  580063634

 5,694,738.20 ישיבת בית מאיר ע"ש מרן הגאון ר מאיר 580041101

 184,839.30 ישיבת בית מדרש לתורה ירושלים 580017630
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 1,586,417.00 מטרסדורף )ע"ר( -ישיבת בית שמואל  580358018

 460,243.50 מרדכי )ע"ר(ישיבת בית שמואל ואהל  580042562

 212,403.60 ית יישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" קר 580062446

 2,036,832.98 ישיבת הסדר -ישיבת בני עקיבא הגולן  580068211

 4,260,731.34 ישיבת בני עקיבא מעלות יעקב ישיבת  580055473

 371,604.30 ישיבת ברכי יוסף 580038875

 2,307,498.69 יוסף אלון מורהישיבת ברכת  580247161

 960.00 ישיבת ברסלב רח' ברסלב בני ברק 580068104

 279,360.90 ישיבת דבר ירושלים האקדמיה הירושלמית 580005536

 0.00 אמת ליעקב יוסף -ישיבת דברי יחזקאל  580069508

 175,295.00 ישיבת דובר שלום )ע"ר( 580258663

 178,281.00 ישיבת דורשי תורה 580068427

 1,968,961.70 ישיבת דעת חיים )ע"ר( 580319481

 1,002,219.00 ם-ישיבת הגאון מטשעבין כוכב יעקב י 580011740

 1,851,573.60 ישיבת כולל אברכים -ישיבת הגר"א  580038990

 2,457,360.18 רוח צפונית )ע"ר( -ישיבת ההסדר עכו  580432722

 4,644,559.61 קרני שומרוןישיבת ההסדר  580044980

 320,263.20 ישיבת היכל עזרא ע"ש מרן הגאון ר'  580118263

 2,966,817.02 מרכז תורני וואהל שע"י -ישיבת הכותל  580052538

 173,529.00 אל -ישיבת המקובלים ק"ק חסידים בית 580056240

 169,236.00 ישיבת המקובלים רחל אמנו לאקמא שכינת 580237659

 662,196.75 ית גת )ע"ר(יקר -ישיבת הסדר גבוהה  580467629

 976,261.81 ישיבת הסדר חולון שעל יד מרכז ישיבות 580486041

 2,008,482.82 ישיבת הסדר נווה דקלים )ע"ר( 580312544

 2,929,642.40 ר(מעלה הגלבוע )ע" -ישיבת הקיבוץ הדתי  580296242

 816,269.34 )ע"ר(ישיבת הר ברכה  580213973

 6,975,116.40 ישיבת הר המור ירושלים )ע"ר( 580316149

 5,780,255.03 ישיבת הר עציון גוש עציון 580021939

 870,391.27 ישיבת הר שלום )ע"ר( 580486637

580008688 
ני ישיבת הרמב"ם ובית יוסף )לספרדים ולב

 776,953.40 עדות המזרח

 0.00 תורת ישראלישיבת התפוצות  580016509

 1,012,425.30 ישיבת זוהר התורה 580114445

 259,983.00 כרון משה כולל לעדת ארם צובאיישיבת ז 580020329

 326,160.60 ישיבת זכר יצחק 580114973

 5,945,776.10 ישיבת חברון "כנסת ישראל" גבעת מרדכי 580244705

 595,665.80 ליםירושכנסת ישראל  -ישיבת חברון גאולה  580224483

 664,133.40 ישיבת חוג חתם סופר "מחנה אברהם" 580049989

 1,308,592.80 ישיבת חידושי הרי"מ 580037208

 209,069.10 ישיבת חיי שרה מינה 580188464

 1,075,586.20 כרון מאיריישיבת חכמי לובלין ז 580050292

 805,957.20 אור צדיקים של  -ישיבת חסידי ברסלב  580080109

 616,222.80 יםישיבת חסידי ברסלב, אור הנעלם, ירושל 580118909

 161,035.20 ישיבת יגדיל תורה חיפה 580070787

 1,068,737.70 ישיבת יוסף חיים בית שמש 580277044

 2,518,417.40 ישיבת יקירי ירושלים נעם 580029122
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 176,771.70 ישיבת ישמח לב ותורת משה  580127637

 341,047.80 ישיבת כולל "נתיבות התלמוד" פתח תקוה 580220341

 470,156.40 ישיבת כולל אברכים "טל תורה" 580021350

 337,732.20 ישיבת כולל אברכים "מאור יחיאל" 580053189

 770,148.00 ישיבת כולל אברכים אור יוחאי ע"ש  580143410

 1,012,228.60 בית יעקבישיבת כולל אברכים  580062875

 2,789,316.00 ישיבת כולל אברכים רבינו נחמן מברסלב 580063808

 1,729,921.00 ישיבת כנסת הגדולה 580294106

 423,918.90 ןישיבת כנסת יהודה בירושלים, ע"ש הגאו 580072882

 516,820.60 אשדוד )ע"ר( -ישיבת כנסת ישראל  580447647

 3,771,260.60 ביבנה ישיבת כרם 580009314

 176,963.40 ישיבת כתר ארם צובא )ע"ר( 580491439

 149,514.00 ישיבת לב התורה )ע"ר( 580374932

 978,496.20 ישיבת לומזה ע"ש הגרי"מ גורדון זצ"ל 580048692

 546,950.50 ישיבת לנתיבות ישראל ירושלים )ע"ר( 580309110

 1,407,770.40 ירושלים ע"ש הרה"גישיבת מאור התורה  580042943

 1,167,763.50 ישיבת מאור יצחק ע"ש הרה"ח יעקב יצחק 580441723

 1,173,163.50 ישיבת מאיר בת עין 580011591

 5,083,625.70 ישיבת מאקאווא בכפר אתא 580127280

 203,269.50 חיפה -ישיבת מורשה  580100832

 4,001,972.10 מודיעין עילית )ע"ר( ישיבת מיר 580358869

 776,811.60 ישיבת מסילת התורה 580012649

 582,852.83 מעלה יוסף ורבקה -ישיבת מעלה אפרים  580281988

 172,878.30 ישיבת משמרות כהונה ובית אולפנא  580033132

 915,151.00 שארית יוסף -ישיבת נחלת ברוך  580113991

 518,359.00 דוד ע"ש הרב הגאון ר' דוד נחלתישיבת  580150332

 1,208,300.00 ישיבת נחלת הלוויים 580124220

 470,555.10 שליםישיבת נחלת יוסף ע"ש יוסף מזרחי בירו 580152791

 1,053,011.39 ית ארבעיקר -ישיבת ניר  580068070

 982,257.02 ישיבת נתיב אריה בע"מ )חל"צ( 513429779

 1,112,600.70 ירושלים )ע"ר( -ישיבת נתיב הדעת 580525871

 157,123.80 ישיבת נתיבות משה )ע"ר( 580096956

 4,375,548.10 ישיבת סלבודקה כנסת ישראל 580027605

 1,359,005.40 ישיבת עטרת צבי אשדוד 580028850

 18,182,795.40 ישיבת עטרת שלמה בארה"ק ע"ש מרן  580256527

 2,828,838.20 ירושלים -עיון התלמוד  ישיבת 580207090

 239,198.40 ישיבת עמלי תורה 580010544

 16,499,994.00 ישיבת פוניבז' 580025286

 1,356,331.50 ישיבת צדקת הצדיק וכולל שמואל וחנה  580322543

 482,601.60 ישיבת קדומים 580036960

 3,069,480.60 "לישיבת קול יעקב ע"ש מרן הגר"י עדס זצ 580021806

 2,659,387.60 ישיבת קול תורה 580025591

 1,565,666.30 ישיבת קמניץ כנסת בית יצחק 580029239

 435,952.80 ישיבת ר' עמרם חסידא 580231751

 1,056,391.20 הכולל אברכים עטרת שלמ -ישיבת ראדזין  580035285

 157,674.60 ישיבת רבינו חיים חורי 580170348
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 2,000,530.90 ישיבת רבינו חיים עוזר בני ברק 580195758

 2,195,037.40 מתיבתא תפארת ישראל  -ישיבת רוז'ין  580057354

 169,206.30 ישיבת ריבייש ורשב"ץ אשדוד 580067163

 16,214.52 ליםישיבת רמיילס מוילנא נצח ישראל בירוש 580024818

 1,924,009.20 ברק-ישיבת רשב"י בני 580014561

 619,388.10 ישיבת שארית יוסף אשר בעיה"ק ירושלים 580156818

 1,105,926.26 ישיבת שדמות נריה )ע"ר( 580203552

 229,176.00 ישיבת שלום יהודה 580077725

 3,109,777.34 ישיבת שעלבים 580024529

 171,072.00 ישיבת שערי ישועה ירושלים 580135655

 553,751.83 ישיבת שערי מבשרת ציון 580217016

 280,621.80 ישיבת שערי תורה בית מדרש לתורה ע"ש 580014876

 426,154.50 ישיבת תולדות יעקב ירושלים 580029460

 421,750.00 ישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש 580172666

 4,147,539.60 ירושלים מיסודו של -ישיבת תורה אור  580075737

 435,626.80 ישיבת תורה והוראה 580027738

 193,544.10 בני ברק )ע"ר( -ישיבת תורת בצלאל  580468718

 105,637.50 ישיבת תורת חיים ירושלים 580052298

 259,807.20 ר(כנית עת ללמוד )ע"ישיבת תורת שרגא ת 580416055

 384,793.20 טערסדארףישיבת תפארת אהרון ממא 580196186

 242,573.40 ישיבת תפארת ישראל בסביון 580202802

 656,232.30 ישיבת תפארת ישראל חיפה )ע"ר( 580020378

 1,042,810.03 ישיבת תקוע )ע"ר( 580336741

 326,570.40 יתד התשובה 580111888

 656,040.60 כולל "אורות מאירים" בני ברק 580195022

 142,840.80 הגאון בעל "ברוכולל "ברוך טעם" ע"ש  580013704

 162,275.40 כולל "מדבר שור" בחלוצה )ע"ר( 580462588

 441,921.20 כולל "תורת חיים" חולון 580001170

 115,074.00 יםמרכז תורני תורת ירושל -כולל אברכים  580138998

 161,568.00 ע"ש יהודה -קול יהודה  -כולל אברכים  580119204

 87,442.20 בית הכנסתכולל אברכים "בית המדרש" ליד  580020774

 1,430,046.90 כולל אברכים "יגל יעקב ישמח ישראל" 580074870

 0.00 (כולל אברכים "פני מנחם" ירושלים )ע"ר 580319606

 1,061,999.10 כולל אברכים "שערי לימוד" )ע"ר( 580109882

 213,810.30 כולל אברכים אהל דינה 580189256

 979,473.60 כולל אברכים אהל ישעיהו רמות ירושלים 580142198

 229,456.80 כולל אברכים בביה"כ הגדול הרצליה 580011930

 599,432.40 אהרן הכהן כולל אברכים בית 580032332

 251,796.60 כולל אברכים דברי שי"ר 580069755

 457,701.30 כולל אברכים היכל משה, בני ברק 580109924

 268,592.40 ל אברכים ובית המדרש קהל קדושים כול 580161867

 1,827,172.50 תאיכולל אברכים יקרא דאורי 580238681

 356,680.80 כולל אברכים מכון להפצת תורה אהל  580037463

 794,877.00 כולל אברכים נחלת יהושע 580235117

 1,647,933.90 כולל אברכים ע"ש הרב הלל פאליי ז"ל  580137479

 0.00 כולל אברכים שעל יד הישיבה הצרפתית  580063493
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 176,963.40 כולל אברכים תפארת מרדכי ירושלים 580043099

 151,455.60 כולל אוהל שלמה ורחל 580275873

 448,048.80 כולל אור אליהו ע"ש אליהו טויטו ע"ה 580358034

 155,439.00 כולל אור הרמ"א נתיבות 580072395

 194,373.00 כולל אור תורה אלגריבה אופקים 580221208

 292,966.20 םכולל בירכת יעקב לתלמוד הבבלי ירושלי 580291987

 35,424.00 בית שמש ע"ש מר"ן  -כולל בית יוסף  580176741

 498,071.70 כולל בית יחיאל אספורמוס 580104552

 3,388,576.50 גור, ירושלים כולל בית ישראל דחסידי 580435642

 159,186.60 כולל בית משה מיסודו של הרב משה  580104511

 833,940.60 פימוצ כולל בית שלמה ע"ש רבינו חכם סלמן 580053858

 106,388.10 בני ברק -כולל דחסידי סוכטשוב  580159044

 879,416.10 כולל דרוש וחידוש רע"א )ע"ר( 580282283

 872,053.80 ההלכה למעש -כולל הכשרת רבנים להוראה  580283521

 162,275.40 כולל ובימ"ד "היכל יצחק" ע"ש ר' יצחק 580059905

 207,311.40 כולל וישיבה יד יצחק חולון 580246387

 437,745.60 כולל ומוסדות צאנז בעיה"ק צפת 580080919

 543,197.70 כולל זוהר השלום )ע"ר( 580060788

 297,140.40 מכון גבוה להכשרת  -שן משפט וכולל ח 580104222

 164,832.35 ל חיים טוב דחסידי ויזניץ מאנסי כול 580155612

 179,785.80 כולל חצות "שומרי העיר" ביתר עילית  580327690

 103,923.00 כולל יד אשר בית מדרש לתורה ולהוראה 580058717

 786,636.90 עמותה רשומהכולל יהודה אריה,  580318012

 200,353.50 הלי אברהםוכולל ישיבת א 580071124

 1,266,826.59 כולל ישיבת צאנז ירושלים 580049773

 734,246.10 כולל לאברכים בעיר ביתר 580171007

 1,496,890.80 ם"כולל מהרש 580220309

 112,271.40 בית מדרש לתורה והוראהן כולל מיאר 580068757

 262,268.36 כרון יעקביז -כולל מסילת ישרים  580057651

 437,583.60 דוד  'ר ר"כולל משכיל לדוד ע"ש האדמו 580013159

 663,827.40 שכן שםכולל מ 580071025

 0.00 כולל ע"ש הרב ישראל מאיר זצ"ל בפ"ת 580168870

 242,824.95 כולל עליות אליהו לתפארת התורה )ע"ר( 580133932

 688,402.80 כולל ש"ס צאנז חיפה 580068351

 858,186.90 כולל ש'ס יד צפורה 580189215

 401,714.10 כולל שפתי כהן תל אביב 580148096

 363,179.70 כולל תורה ודעת כנסת יצחק )ע"ר( 580359925

 795,109.50 כולל תורה וחיים בני ברק 580014546

 370,547.10 כולל תל גנים "טל תורה" 580051118

 158,932.80 כולל תפארת יעקב יבנה 580047652

 91,975.50 בני ברק -כנסת אברהם  580153419

 160,368.90 המאיר לעולם )ע"ר( -כנסת אברהם  580301638

 6,819,722.00 כנסת יחזקאל אלעד )ע"ר( 580435089

 2,797,361.80 ת ספר )ע"ר(יקרי -כנסת יצחק  580439735

 2,564,344.00 כנסת יצחק חדרה 580107571

 363,935.70 כף החסד )ע"ר( 580343051
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 1,354,799.90 כרובי הנחל )ע"ר( 580295053

 180,057.60 כתר דוד 580184208

 141,669.00 ישיבה, כולל אברכים  -כתר שם טוב  580254142

 436,298.50 מורשת איש מצליח -לב אבות  580147395

 2,411,608.60 לב חיי משה 580294072

 1,838,029.21 להאיר את העיר )ע"ר( 580227353

 228,814.20 לומדי תורה בביתר עילית )ע"ר( 580319424

 197,348.40 לומדי תורה וחסד )ע"ר( 580364834

 791,688.60 "ר(היכל התורה והחסד המרכזי )ע -לומדים  580523264

 199,243.80 ללמוד וללמד לשמור ולעשות נתיבות  580049369

 127,178.10 מפעלי תורה חינוך וחסד דללמוד וללמ 580164218

 83,284.20 יעל שם הגאון הרב משה דוד בקש למד דעת 580164879

 2,163,482.10 למען דעת )ע"ר( 580034684

 201,182.40 למען שמו באהבה בת ים )ע"ר( 580515211

 10,282,858.17 אפיקי דעת, שדרות )ע"ר( -לפיד  580314847

 208,170.00 לשרת בקודש 580289411

 356,662.20 מ.מ.ש. מאור מיכאל ושמחה 580291839

 435,667.20 ירושלים )ע"ר( -מאור בית יעקב  580507150

 522,125.60 מאור הנצח ירושלים 580060077

 300,693.60 מאור התורה ב"ב )ע"ר( 580113017

 399,078.90 מאורות בית מדרש גבוה לתורה 580019677

 1,020,085.70 מאורות התורה ע"ש הגה"ק המקובל הרב  580111516

 143,388.90 מאורות ירושלים 580125854

 732,509.10 מאורות צבי )ע"ר( 580067627

 4,772,422.80 מאיר אורה 580215994

 172,241.10 למצטיינים בני ברק מגן לילד המתיבתא 580010023

 1,020,584.13 מגשימים ביחד בנתיבות )ע"ר( 580363349

 3,884,582.65 מדברה כעדן )ע"ר( 580348456

 194,254.20 ע"ש הרב אליהו סבג זצ"ל -מדרש אליהו  580142479

 235,819.80 דוד להשתלמות גבוהה נורימדרש כ 580145076

 875,557.08 מדרש ספרדי 580026383

 405,667.80 ם"מדרש רמב 580064954

 913,607.10 (מדרש שערי דוד רמת שלמה ירושלים )ע"ר 580434744

 237,024.90 מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות  580217461

 801,538.00 בית מדרש גבוה לבנות  -מדרשת בינת  580361780

 1,666,122.40 מדרשת הרובע בעיר העתיקה בירושלים 580287126

 1,376,016.00 מדרשת חיי משה 580271385

 2,375,714.23 מדרשת עין הנצי"ב של הקבה"ד )ע"ר( 580296259

 282,016.00 ארץ שכם )ע"ר( -מדרשת צפנת  580318186

 1,385,350.53 תל אביב )ע"ר( -מה יפו פעמי בת ציון 580485878

 360,603.90 מוסד תורה וחסד רובע ב' אשדוד 580025211

 277,333.20 מוסדות "ברכת דוד" 580197002

 560,201.40 ןמודיעי -ברסלב  -מוסדות "ברכת הנחל"  580331114

 618,559.20 מוסדות "חלקת יהושע" דחסידי ביאלא  580074110

 1,390,699.70 מוסדות "חסידי דאראג" )ע"ר( 580252872

 230,523.30 השלם ר' מוסדות "משכן שלמה" ע"ש החכם 580412963
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 3,788,496.40 מוסדות "שערי ציון" בני ברק 580005288

 1,752,627.60 מוסדות "תורה ושלום" בישראל 580000503

 176,104.80 מוסדות אהבת מרדכי רוממה ירושלים 580164366

 98,262.00 מוסדות אהבת משה 580152585

 358,649.50 מוסדות אהל משה בני ברק 580043909

 342,368.10 מוסדות אוהל יוסף ומלכה )ע"ר( 580401032

 272,921.40 מוסדות אוהל יעקב ע"ש המוהל הצ' ר'  580223113

 117,601.20 מוסדות אוהל מלכה ע"ש הרבנית מלכה  580109445

 1,198,627.70 מוסדות אור גאון בישראל 580115384

 1,089,014.30 ברקבני  -אור דוד  מוסדות 580065514

 501,714.00 מוסדות אור ההלכה )ע"ר( 580098663

 161,568.00 סדות אור המזרח ותפארת שלמה ע"ש מו 580436442

 339,789.60 מוסדות אור יום טוב 580036572

 428,405.34 מוסדות אור שמח מרכז טננבאום 580021343

 946,734.40 מודיעין  -מוסדות אמרי חיים ויזניץ  580414738

 112,878.90 מוסדות אסטראווצע 580150225

 436,876.20 מוסדות ביאלא "חלקת יהושוע" 580036275

 508,493.70 מוסדות בית אבא יעקב 580142891

 293,306.40 מוסדות בית אשר ובית המדרש בית יעקב 580088201

 196,489.80 מיסודם של צעירי מוסדות בית ישראל 580036713

 2,338,453.61 מוסדות בית מדרש איתמר )ע"ר( 580345551

 1,681,158.00 ביתר עלית -מוסדות ברכת נפתלי  580252369

 102,173.40 מוסדות דברי אמת 580165348

 630,520.20 מוסדות דרכי תורה )ע"ר( 580309086

 281,448.00 מוסדות הבן איש חי בקרית ספר 580240679

 3,324,441.70 הבעש"ט פ"תמוסדות  580289197

 539,522.10 מוסדות הגר"א רמת בית שמש )ע"ר( 580354462

 530,466.70 מוסדות הפקדתי שומרים )ע"ר( 580006443

 203,321.50 מוסדות הרש"ש )ע"ר( 580157683

 325,134.00 מוסדות התורה דחסידי "בית אל" יכבץ 580053536

 6,211,620.30 גור ערדמוסדות התורה והחינוך  580130482

 534,526.00 מוסדות התורה והחסד "מאור ישראל"  580078194

 682,452.00 מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים  580372878

 85,106.70 מוסדות התורה מקור ברוך, בני ברק 580039030

 10,709,881.00 מוסדות ויזניץ בארץ הקודש 580018919

 1,371,988.80 וישיבה מענה שמחהמוסדות  580031854

 965,861.80 ימוסדות ותלמוד תורה זוועהיל בית מרדכ 580010577

 2,065,895.50 מוסדות חוט של חסד 580201994

 167,518.80 מוסדות חינוך דובדבני 580079408

 782,777.30 ליםמוסדות חינוך וחסד "עטרת אבות" ירוש 580077295

 195,706.80 חינוך וחסד פני מנחם בית שמשמוסדות  580274504

 3,299,112.90 מוסדות חינוך וחסד פרי גידולים )ע"ר( 580051209

 699,374.00 ר(מוסדות חינוך לנוער לתורה ויהדות )ע" 580286391

 579,773.70 מוסדות חלקת יהושע דחסידי ביאלא בית 580384097

 6,480.00 ברק מוסדות חנוך "אור החיים" בני 580057339

 480,173.40 מוסדות חסדי אבות בית ישראל מודיעין 580363489
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 576,119.60 אזור הצפון )ע"ר( -מוסדות חסדי מנחם  580446474

 3,494,315.70 מוסדות חסידי בעלזא אשדוד 580039055

 2,664,587.10 ברק-מוסדות חסידי בעלזא בני 580031680

 872,235.00 בעלזא חיפה )ע"ר(מוסדות חסידי  580265718

 123,921.90 מוסדות חסידי סדיגורה ירושלים 580024131

 927,752.40 ית גתימוסדות חסידי סלונים קר 580273035

 444,642.60 מוסדות טשארנאביל )ע"ר( 580365732

 899,529.60 מוסדות טשכנוב 580072114

 196,719.30 מוסדות טשערנאביל 580019891

 988,637.40 מוסדות יד רמ"א מפאבניץ' )ע"ר( 580266815

 519,219.90 מוסדות ירים משה 580160984

 192,596.40 מוסדות ישועה ליהודה 580002426

 214,920.00 מוסדות ישיבה תיכונית " אור מנחם"  580162873

 3,317,519.20 סא רחמים ספרדיתימוסדות ישיבת כ 580008589

 274,742.50 מוסדות כנסת שלמה )ע"ר( 580275527

 209,167.00 מוסדות מאורות נתן ועמרם החי ע"ש  580303246

 190,671.30 פרסומים  -מוסדות מכון מאור ישראל  580281905

 467,756.10 מוסדות מעשה חייא 580289544

 136,787.40 לציוןמוסדות משכן מנחם חב"ד ראשון  580424497

 190,020.60 מוסדות משכן משה ברמה"ש )ע"ר( 580280139

 349,930.80 מוסדות משכנות יוסף 580254043

 178,650.90 מוסדות משפטים ישרים 580219731

 933,721.98 מוסדות נהר דעה נהריה 580284305

 656,954.20 מוסדות נחלת יצחק ע"ש הרה"ג ר' יצחק 580539187

 297,318.60 אורות )ע"ר( מוסדות ניצוצי 580069821

 453,407.40 מוסדות נצח ישראל בית שמש )ע"ר( 580349140

 170,154.00 מוסדות נר דוד 580066397

 398,709.00 מוסדות נתיב יצחק 580221216

 915,742.10 מוסדות סטולין קרלין בני ברק 580051159

 40,446.00 מוסדות עופל בת ציון 580111334

 177,940.80 מוסדות עופר האיילים אלעד )ע"ר( 580431591

 490,200.00 מוסדות פיטסבורג "צדקת יוסף" אשדוד  580062164

 213,291.90 מוסדות צאנז אלעד )ע"ר( 580366698

 535,704.30 גני הילדים מרים  - מוסדות צאנז ביתר 580239895

 8,562.32 תמוסדות צוף דבש מיסודו של ארגון קהיל 580161636

 221,967.00 מוסדות קול ירושלים בית מדרש גבוה  580032621

 645,051.30 מוסדות קרלין סטולין בביתר בנשיאות  580184612

 1,017,018.90 ית ספר בנשיאימוסדות קרלין סטולין בקר 580256865

 341,155.00 מוסדות רינת התורה 580269223

 264,437.10 בני ברקמוסדות שומרי אמונים  580029262

 410,734.00 מוסדות שיח ידידיה )ע"ר( 580452373

 165,280.50 מוסדות שמחת הצדיק )ע"ר( 580303477

 3,671,529.80 מוסדות שער התורה אשדוד )ע"ר( 580392504

 639,551.00 מוסדות שערי יושר 580123412

 534,865.40 מוסדות שערי שלום )ע"ר( 580371102

 835,596.00 מוסדות תוספות יום טוב 580144723
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 402,054.30 קכולל בית יצח -מוסדות תורה בית אהרון 580423101

 1,982,399.00 מוסדות תורה וחינוך "בני בנים" ע"ש א 580238871

 2,412,184.90 מוסדות תורה וחינוך של חסידי גור בית 580037265

 972,988.20 יצחקמוסדות תורה וחסד פני  580250652

 216,326.70 מוסדות תורת עולם 580192151

 557,050.50 אוהל משה - מוסדות תפארת 580123792

 766,178.60 מוסדות תפארת משה בצלאל 580142693

 1,634,034.60 מורשת אליהו )ע"ר( 580296093

 183,951.00 מורשת מנחם 580039949

 397,642.50 מטה אפרים 580254308

 207,932.40 מטל השמים ומשמני הארץ 580259398

 331,603.20 מכון "בני דוד" ירושלים ע"ש ר' יששכר 580052520

 111,812.40 מכון אוצר ערכי התורה 580027423

 140,917.80 ישראלייט -מכון אור ישראל  580189579

 456,272.40 מכון אלטה שעל יד בית חנה 580067049

 858,573.00 ירוחם -התלמוד מכון  580162477

 1,340,249.40 מכון וישיבה ע"ש הגאון חידא זצ"ל 580068369

 1,585,985.40 מכון להוראה שירת דוד ירושלים )ע"ר( 580359123

 2,171,000.70 מכון מאיר המרכז ללימודי היהדות בישר 580015618

 390,147.00 מכון על שם אברהם וחיה מושא גרינברג 580244549

 30,504.35 מכון פרדס לחינוך יהודי 580009330

 399,951.50 מכון ראשית )ע"ר( 580208841

 1,335,827.70 ירושלים )ע"ר( -מכון שערי לימוד  580092849

 256,110.00 תכנית תורנית מדעית -מכלול  580211878

 1,480,523.40 מלוא הרועים )ע"ר( 580319895

 188,125.20 עוזר )ע"ר(מלך  580403749

 345,710.70 בית מדרש וכולל אברכים  -מן התורה  580112274

 2,360,664.00 מנחם משיב 580224400

 87,623.10 מנחת אליהו 580276053

 589,364.70 מנחת אשר )ע"ר( 580399962

 1,044,885.30 מנחת יהודה וירושלים 580258812

 243,847.80 (נתניה )ע"ר -ותפילה מנחת מרדכי תורה  580523108

 11,993,640.00 מסורת התורה בני ברק )ע"ר( 580319408

 282,336.30 מסילה בערבה 580112399

 158,641.55 להין התורה והמרכז הרוחני לתורה ותפיימע 580014025

 299,656.80 רמות )ע"ר( -מעלה שלום  580505394

 237,051.90 מעלות בשרון )ע"ר( 580413094

 1,540,826.60 מעלות התורה 580043784

 191,797.20 מערב שמש )ע"ר( 580434348

 193,561.10 אור לאה -מפעלי חינוך תורה וחסד  580043669

 205,297.20 מקור הברכה בית שמש )ע"ר( 580389344

 1,993,415.40 מראה איש 580268597

 307,192.50 מרבה חיים )ע"ר( -מרבה תורה  580395879

 3,888,716.80 מרגניתא דאברהם ע"ש הרב אברהם צבי  580167971

 267,939.90 אור עקיבא -מרכז התורה  580087146

 772,388.50 פרדס חנה -מרכז התורה  580087153
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 275,999.40 מרכז התורה והחינוך בצפון תל אביב 580157592

 3,261,902.50 מרכז התורה רחובות 580069243

 66,960.00 תל אביב -ליובאוויטש  -מרכז חב"ד  580001733

 278,013.60 לקבלת פני משיח -ת גת ימרכז חב"ד קרי 580413128

 333,617.20 מרכז חינוכי בת עין 580286979

 299,360.00 מרכז חסידי ויז'ניץ מוסדות ישועות  580476810

 241,212.60 פיאס -גרודזיסק  -מרכז חסידי קוזניץ  580081800

 1,007,408.70 ירושלים  רארומסק, - מרכז כתר תורה 580320372

 755,149.23 מרכז להנחלת ערכי היהדות בנגב מגן  580117877

 451,441.20 ההמרכז להפצת אורייתא קדישתא ישיבה גבו 580249001

 158,074.20 מרכז להפצת תורה ויראה בנגב 580092187

 3,699,523.90 כרון יעקביתורני ישיבת ז מרכז לחינוך 580038222

 482,009.40 רמרכז לחינוך תורני לב שמחה דחסידי גו 580014520

 809,055.00 ישראל )ע"ר( -מרכז לתורה  580126704

 162,367.20 מרכז פתח תקווה -מרכז לתורה והוראה  580519346

 2,469,292.20 מרכז מוסדות נדבורנה בארה"ק 580032548

 257,466.60 ת מלאכי )ע"ר(יקרי -מרכז נריה  580210508

 159,791.40 מרכז קהילתי לתורה וחסד אפריון שלמה 580149904

 547,933.60 מעייני תורה למשה -מרכז רוחני  580086148

 987,343.80 הלי אברהם" בבני ברק ומרכז רוחני "א 580103117

 256,119.30 "יצחקמרכז רוחני "בית יוסף" "עטרת  580102754

 144,158.40 מרכז רוחני אונו בית מדרש להוראה ע"ש 580035863

 811,932.30 מרכז רוחני אורות התורה בת ים 580065712

 226,081.80 מרכז רוחני דרכי ישראל 580230845

 904,626.90 מרכז רוחני וחסידי דרכי נעם )ע"ר( 580289114

 197,866.80 מרכז רוחני מנחת יעקב ע"ש ר' יעקב  580402022

 309,131.10 מרכז רוחני, לווית חן, רכסים 580229086

 765,675.00 מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית 580008910

 849,789.90 מרכז תורה חסידי רמת שלמה 580288777

 3,674,047.00 מרכז תורה תפרח )ע"ר( 580070746

 595,198.80 ספר-תייעקב", קרי -תורני "קול מרכז  580231496

 588,415.20 מרכז תורני בית יוסף בנגב )ע"ר( 580298594

 245,238.30 מרכז תורני ברכיה חכמת רחמים 580132868

 345,092.40 כרון עמיאל )ע"ר(ימרכז תורני ז 580400588

 2,736,585.00 מרכז תורני זכות לעמ"י )ע"ר( 580312742

 162,423.60 מרכז תורני חומת ירושלים 580040038

 286,772.40 מרכז תורני חסד ואמת לאברהם ע"ש אברה 580264067

 247,843.80 מרכז תורני לאברכים נבחרים בני ברק 580080513

 1,497,023.32 מרכז תורני לאומי ע"ש מרן יוסף קארו 580126357

 439,269.00 מרכז תורני לבוש מלכות 580270684

 264,360.09 מרכז תורני להרבצת תורה ומוסר 580240182

 202,959.00 מרכז תורני לנגב אהל שם 580018547

 791,408.30 מרכז תורני משכנות הרועים )ע"ר( 580299865

 652,592.70 מרכז תורני נחלי דעת 580288058

 1,543,752.00 מרכז תורני ע"ש הרה"ח ר' עקיבא בנצלב 580064541

 4,072,076.07 היכל אליהו -מרכז תורני עץ חיים  580074052
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 621,062.10 משכן התורה נתיבות )ע"ר( 580400323

 81,583.20 משכן חיים 580217164

 224,958.60 משכן יוסף שמואל 580024008

 401,443.20 משכן מאיר 580102770

 161,508.60 ע"ש מורנו ורבנו עטרת  -משכן רפאל  580138550

 322,833.60 משכן שלמה יצחק ומיימון 580166676

 345,149.10 משכנות שלום 580261238

 218,443.50 בית מדרש גבוה לדיינות -ישראל -משכן 580223006

 956,918.10 לגלות חיים חדשים )ע"ר( -משמעות  580432037

 0.00 הקודש, רמת שלמה )ע"ר(משמר  580329225

 33,828.84 מרכז חינוכי תורני )ע"ר( - משנה תורה 580421576

 3,317,576.40 רכסים -משנת אליהו  580269355

 345,268.80 משנת הנחל )ע"ר( 580350262

 261,700.20 משנת רבינו ע"ש רבינו הגדול הגראמ"מ 580409878

 569,751.30 משנת שמעון תנעמי )ע"ר( 580307106

 2,849,913.00 משען לתלמיד אופקים 580128544

 400,952.60 מתיבתא אוהל תורה ברנוביץ 580174316

 291,870.00 נהרדעא, מכון לתורה ולתעודה )ע"ר( 580411387

 1,249,987.32 וה אריהונ 580130060

 247,754.70 ה הספרונו 580246890

 1,213,593.10 לבנותה ירושלים סמינר ונו 580015261

 259,983.00 נזר אברהם, יבנה 580242154

 959,726.20 נזר ישראל מוסדות תורה חינוך וחסד  580058311

 5,014,154.20 נזר מרדכי 580230159

 504,646.80 נחלי ארצנו )ע"ר( 580339430

 171,072.00 ירושלים )ע"ר( -נחלי הצדיק  580467710

 470,539.20 יעקב מדרשה לבנות ע"ש שולהנחלת בית  580475523

 759,808.00 נחלת חיים שלום )ע"ר( 580276806

 182,055.60 נחלת ישורון רה"ע )ע"ר( 580376184

 458,432.20 נחשוב ונבין 580267003

 992,341.80 מוסדות תורה וחסד )ע"ר( -נחשוני ים  580446219

 2,047,139.80 נטעי אורה 580225431

 138,034.80 ניצוצות התורה )ע"ר( 580470763

 95,409.90 נעם אליעזר ע"ש ר' אליעזר פאפו זצוקל 580393031

 299,651.40 נצח שמואל 580228096

 89,280.90 נר אליהו 580001147

 0.00 נר הצפון 580122604

 479,952.00 "ר(נר יצחק ויעקב כולל אבי עזרי אלעד )ע 580392140

 210,567.60 ניםבית אולפנא לצעירים מצטיי -ל נר ישרא 580049526

 1,254,809.10 נר ישראל אלעד )ע"ר( 580460475

 1,425,958.50 נר לרחל ובניה ע"ש רחל וייס ושלושת  580148047

 0.00 נר משה 580072916

 1,173,958.10 נר עזרא )ע"ר( 580234474

 674,653.50 נר רחמים 580275055

 4,446,609.72 נשי אמי"ת 580024800

 1,032,390.60 מדרשה גבוהה ללימודי תורה  - נשמת 580161628
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 3,434,228.00 נשמת אהרן ויעקב 580162139

 252,981.90 נשמת ישראל 580039584

 988,800.07 נתיב טפחות )ע"ר( 580368553

 311,353.20 נתיבות דעת )ע"ר( 580086379

 1,452,246.00 נתיבות עולם 580031102

 313,180.80 סמינר בית יעקב מכון רעיה )ע"ר( 580493252

 480,821.30 בית וגן -סמינר ירושלים  580085355

 593,421.80 סמינר פנינים )ע"ר( 580434710

 1,322,434.50 עבודת יששכר )ע"ר( 580327765

 201,093.30 עזרת שלם 580269520

 582,846.60 עטרת אבנר )ע"ר( 580415149

 191,797.20 עטרת גבריאל 580255321

 79,496.10 עטרת התורה 580097236

 1,160,745.30 עטרת חכמים 580156271

 161,508.60 עטרת יוסף תורה ת"א יפו )ע"ר( 580562742

 1,605,120.90 עטרת ירושלים )ע"ר( 580120129

 303,239.70 עטרת ישועה ובית המאיר 580233443

 379,020.60 עטרת מלכות 580232593

 180,516.60 עטרת מרדכי אליהו )ע"ר( 580535581

 462,882.60 ארץ חמדה -עטרת משה  580011070

 298,887.30 עטרת רחמים בת ים )ע"ר( 580465177

 224,483.40 עלי עין 580244192

 443,963.70 שערי ניסים )ע"ר( -עליית בית חנניה  580117984

 179,568.90 עם אור 580132314

 325,258.20 עמוד דוד 580194207

 207,030.60 עמוד האש ונר רחל 580135416

 2,192,257.60 עמודי עולם 580110179

 368,760.60 אור-עמודי 580071801

 1,530,936.20 עמותה ישיבת נחלת משה 580037927

 83,300.40 עמותת "לב טוב" ע"ש אריה והינדא לב  580074102

 789,472.50 ר(עמותת אור מאיר להחזקת תורה וחסד )ע" 580468635

 158,074.20 מותת בית המדרש חסד לאברהם בית ע 580192938

 531,929.70 עמותת בית מדרש לתורה גור בית יהודה 580294031

 184,750.20 עמותת הליכות שלום רעננה )ע"ר( 580340693

 322,039.80 ניסים ועזר יעקבעמותת יד  580152361

 318,427.20 עמותת יושבת ציון )ע"ר( 580343671

 1,299,151.40 עמותת ישיבת ברקת )ע"ר( 580463453

 3,193,043.55 ית שמונהיעמותת ישיבת קר 580048783

 0.00 עמותת לב אהרון לחינוך בארץ ובתפוצות 580454619

 215,450.80 צבי כהן עמותת מאור הצבי להנצחתו של 580477602

 615,685.00 אלוני שילה )ע"ר( -עמותת מדרשת שילת  580374395

 210,414.00 חב"ד -עמותת מנחם, נחלת מנחם מנדל  580253102

 830,784.60 לוי -עמותת קהילת מטה  580226348

 318,945.60 עמותת קרן עזרה לבני תורה שעל יד ישי 580093110

 178,740.00 שיפעת רביבים בנגב )ע"ר(עמותת  580400976

 221,967.00 עמותת תורת זרעים 580125201
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 547,500.60 עמלה של תורה 580192557

 1,088,305.90 ענג מנחם )ע"ר( 580294379

 263,324.90 ענפי התומר )ע"ר( 580448421

 202,861.80 עץ חיים ליוצאי צרפת )ע"ר( 580376267

 146,912.40 עמישב עץ חיים 580061737

 3,016,896.30 ביתר עילית )ע"ר( -עת רצון  580294114

 916,396.80 עתיד לעם )ע"ר( 580316826

 848,726.23 "ר(חדרה )ע -עתיד עם תקווה בגבעת אולגה  580490720

 1,380,112.70 פאר אבות 580257632

 2,159,464.50 פאר ביתר )ע"ר( 580252914

 695,599.10  ן רבי"ש מר"ה יעקב עונו -סף פאר יו 580206134

 781,495.60 פחד יצחק 580024479

 186,956.10 ירושלים -בית המדרש לתורה  -פניאל  580235026

 373,145.00 ירושלים )ע"ר( -פניני דוד  580438968

 814,989.60 פניני תורה )ע"ר( 580315703

 291,840.30 פעמי יעקב 580140762

 103,428.00 פרי עץ 580144889

 3,240.00 צדק לדוד )ע"ר( 580350866

 3,922,714.80 צדקת אפרים )ע"ר( 580319887

 4,308,600.98 צדקת ישראל 580262160

 262,558.80 צדקת ציון )ע"ר( 580352136

 173,129.40 צעירים חושבים יהדות )ע"ר( -צח"י  580384055

 1,444,391.70 צמח ישראל 580104057

 674,219.66 צרור המור בית שאן )ע"ר( 580470474

 163,166.40 קדוש ישראל בנתיבות )ע"ר( 580477669

 144,277.20 קדם מפעליו )ע"ר( 580309300

 340,425.78 לות יעקב בראש העין )ע"ר(יקה 580325306

 839,809.20 ים ירושל -קהילות משכן התלמוד רש"י  580437606

 889,790.62 חיי קהילה ברמת השרון -ראשית  קהילת 580439800

 2,438,658.80 ישורון )ע"ר( -קובץ תורני  580349025

 481,758.35 קול ברמה 580048817

 209,768.40 קול היהדות 580005155

 1,313,137.98 קול יצחק 580235810

 12,171,815.40 קול רינה, שעורי תורה 580085116

 178,119.00 בנגבקול רפאל  580184265

 2,075,663.00 רת תמיד )ע"ר(וקט 580361749

 2,854,283.40 קצות החושן )ע"ר( 580309615

 5,373,796.01 ת הישיבה בית אליקרי 580002541

 1,277,444.70 מגדל אור )ע"ר( - ת חינוךיקרי 580045755

 748,831.00 חנוך לנער -ת חינוך ישיבת הנגב יקרי 580061851

 338,484.60 ת חנוך לבנים אשדודיקרי 580046589

 1,804,788.90 ת נוער ירושליםיקרי 580059426

 1,871,519.20 ית מלאכי )ע"ר(יישיבת קר -קרן אורה  580090702

 68,688.00 קרן בן שמן 580135663

 272,092.50 קרן ברכת משה בירושלים 580204907

 180,397.80 קרן התורה אופקים 580148245
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 364,145.40 קרן זכויות לעולם הבא 580247807

 285,449.90 מפעלי תורה וחסד -קרן יד שמואל ותמר  580269975

 277,452.00 "ר(הקרן לתורה וחינוך )ע -קרן צור לדוד  580420073

 1,306,788.00 רוח הגולן )ע"ר( 580019735

 929,039.30 רמת איתרי 580026102

 208,051.20 רעות שדרות 580228013

 533,370.13 רעותא )ע"ר( 580387637

 204,616.80 רעיא מהימנא על יד בית הכנסת הרשב"י 580347102

 190,819.80 רצון יהודה ברוח הציונות הדתית ע"ש  580122901

 11,317,565.70 רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל 580242568

 201,182.40 שארית דוד 580241966

 3,847,010.40 שב שמעתא 580098846

 4,745,869.70 שבי חברון )ע"ר( 580054393

 861,918.30 שבענו )ע"ר( 580442630

 1,594,609.20 שדה צופים ע"ש מוהר"ן מברסלב 580292282

 486,271.00 עפרה -מודי יהדות ימרכז לל -שובה  580074086

 531,378.90 שובי נפשי 580039402

 1,455,409.00 שוחרי סמינר תורני לבנות אופקים 580198976

 1,317,281.40 שושנת העמקים )ע"ר( 580295871

 863,097.30 שיבת ישראל )ע"ר( 580366920

 688,135.50 ויתי ה' )ע"ר(יוש 580326973

 792,951.07 שיח יצחק אפרת )ע"ר( 580284677

 197,564.40 שיר למעלות 580228807

 334,879.50 שירת התורה 580279412

 1,647,077.20 שלהבת דוד )ע"ר( 580310597

 576,547.20 שלהבת הדרום 580088060

 893,802.60 שלום היהדות 580107308

 202,500.00 שם הגדולים 580264562

 168,436.80 שם שמעון חברון ע"ש הרה"ג שמעון דיין 580036283

 158,932.80 שמחת יצחק 580284446

 2,038,129.80 שמע ד' קול יהודא 580258739

 137,467.80 ר "אדמו ק"ש הרה"ע שמש צדקה וחיים 580222057

 276,898.50 שעלי תורה 580138220

 469,313.80 שער התורה אלעד )ע"ר( 580329407

 183,980.70 שער התלמוד בע"מ )חל"צ( 513246454

 74,698.20 שער ירחמיאל 580248490

 0.00 שערי אשר 580289650

 1,567,721.40 שערי בני ציון והיכל בתיה 580265700

 229,991.40 שערי גאולה 580176204

 614,147.40 שערי דעת 580099398

 303,477.30 שערי הוד והדר יבנה 580282531

 267,251.40 שערי חכמה בני ברק )ע"ר( 580295392

 245,020.50 שערי יוסף 580217719

 219,925.90 שערי ניסים רמת שרת ירושלים )ע"ר( 580434736

 666,640.80 שערי שמעון אריה 580270726

 905,081.90 שערי תשובה וחיים 580042828
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 184,809.60 שפת יעקב )ע"ר( 580371961

 289,723.50 זיתים-שתילי 580005320

 276,814.80 ארצי שלתאיר נרי בנשיאות הרב ניר בן  580508034

 148,629.60 תהילת חיים )ע"ר( 580347342

 191,886.30 תהילת שלום מקור חכמה )ע"ר( 580449544

 228,155.40 "ר(תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב )ע 580360147

 387,026.80 תומכי תשובה 580028645

 87,193.80 תומר דבורה מרכז לתורה ומורשת ישראל 580006708

 1,342,576.35 אור עולם )ע"ר( -תורה בציון 580491462

 520,313.80 תורה וחסד, אגוד חניכי ישיבות מעדות 580069920

 197,364.60 בית שמש )ע"ר( -תורת אליהו  580413623

 1,732,263.30 תורת אשר )ע"ר( 580332518

 161,508.60 תורת בצלאל )ע"ר( 580302875

 320,382.00 תורת דבש )ע"ר( 580321768

 3,855,654.28 תורת החיים נווה דקלים )ע"ר( 580166171

 0.00 תורת הלווים )ע"ר( 580472223

 2,005,125.30 תורת זאב )ע"ר( 580335834

 520,910.10 תורת חכם 580215317

 4,002,847.50 תורת חסד ביהוד 580121655

 227,118.60 וחסד )ע"ר(תורת יעקב מפעלי תורה  580515278

 475,391.70 תורת ישראל 580201218

 316,666.00 כרון קודשים )ע"ר(יתורת משה ז 580556405

 777,556.20 (ר"חולון )ע -תורת משה 580320356

 169,144.20 ש "מרכז התורה והמוסר ע -ציון תורת  580212892

 90,153.00 תורת רחל )ע"ר( 580409233

 170,215.20 תלמוד יוסף 580275808

 3,702,982.50 תלמוד שמביא לידי מעשה 580253151

 528,063.30 (ירושלים )ע"ר -תלמוד תורה אוהלי דוד  580059020

 1,929,695.40 משכנות תורה והוראה )ע"ר( -תלפיות  580223378

 119,026.58 תנא דבי אליהו )ע"ר( 580379535

 573,971.40 תפארת אלעד )ע"ר( 580375772

 2,334,092.90 תפארת טבריא 580128700

 245,327.40 בית שמש )ע"ר( -תפארת יוסף  580357762

 212,832.90 מפעלי תורה וחסד ע"ש ראש - תפארת מרדכי 580106540

 1,442,584.90 תפארת ציון 580008423

 157,553.10 תפארת רשב"י )ע"ר( 580427474

 1,034,206,114.44  סה"כ

 

 מקור הנתונים: חשבות אגף בכיר מוסדות תורניים, משרד החינוך

 

 נספח

 .ראו קובץ אקסל. 1125תמיכות שניתנו על ידי המשרד בשנת 

http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/chapter_12.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/chapter_12.xlsx
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 תחום פעילותםלרשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי  .31
 

 1הלשון להנחלת אולפנים 

 (משותפת אחריות) היהודי העם לתולדות המרכזי הארכיון 

 חינוך לענייני הוועד  

 (משותפת ימיים; אחריות ס"בתי) בישראל ימי לחינוך החברה 

 (משותפת צ; אחריות"חל) מ"בע בישראל קהילתיים מרכזים - סים"למתנ החברה 

 (משותפת אחריות) מ"בע אשכול לוי שם על הירוק הכפר 

 גבוהה להשכלה המועצה 

 (ד"חמ) דתי ממלכתי לחינוך המועצה 

 (משותפת אחריות) וישראלים נוער לחילופי הישראלית הרשות 

 (משותפת אחריות) שפיה מאיר הנוער כפר 

 המועצה  בחוק' א 11 על פי סעיף בתקציבם משתתפת שהמדינה גבוהה להשכלה מוסדות

 15982-ח"התשי, להשכלה גבוהה

 הלאומית הספרייה מועצת 

 (משותפת אחריות) חברים ישראל כל -ישראל  מקווה 

 וולף קרן  

 (משותפת אחריות) מ"בע מנהלת חברה -וגננות  למורים השתלמות קרנות 

 אחריות) מ"בע מנהלת חברה - ומפקחים סמינרים, תיכוניים למורים השתלמות קרנות 

 (משותפת

 ושם יד" הזיכרון רשות" 

 ט"התש, חובה לימוד בחוק המפורטות גיל לשכבות חינוך מוסדות המפעילים תאגידים-

15953 

 

 

 

 

                                                           
 אולפנים להנחלת הלשוןנספח:  1
 בתקציבם משתתפת שהמדינה גבוהה להשכלה מוסדותנספח:  2
 1595-, התש"טחובה לימוד בחוק המפורטות גיל לשכבות חינוך מוסדות המפעילים תאגידיםנספח:  3

http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/appendix_1.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/appendix_1.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/appendix_2.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/appendix_3.docx
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 רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי לתחום פעילותם: 11לפרק  1נספח 
 

 אולפנים להנחלת הלשון

 

 שם רשות שם מוסד סמל מוסד

 אופקים מרכז השכלה וקהילה 681080

 אור עקיבא אולפן אור עקיבא 380816

 אילת אולפן אילת 682054

 אשדוד אולפן בית לברון 682120

 אשדוד המרכז להשכלת מבוגרים 680835

 אשדוד מרכז קליטה בית קנדה 680827

 אשכול אולפן מ.א. אשכול 681346

 אשקלון אולפן תק"א 680942

 אשקלון מרכז קליטה בית קנדה 680850

 אשקלון מרכז קליטה כלנית 680975

 באר שבע אולפן מ"ק חרוב 683441

 באר שבע אולפן מ"ק יעלים 680892

 באר שבע אולפן מ"ק קלישר 681056

 באר שבע אלטשול בוקרמ"ק אולפן  682161

 באר שבע אולפן נורית אתיופים 680959

 בית שמש אולפן בית שמש 181057

 בת ים אולפן שרת בוקר 480962

 גדרה אולפן גדרה 481176

 גולן אולפן גליל עליון 280503

 גוש עציון אולפן גוש עציון 180877

 גזר אולפן קיבוץ נען 481739

 הגלבוע אולפן בית אלפא 280560

 הגליל העליון לת השחריאולפן אי 280529

 זבולון בוץ יגוריאולפן ק 380782

 זבולון בוץ רמת יוחנןיאולפן ק 380014

 חדרה אולפן חדרה 380873
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 שם רשות שם מוסד סמל מוסד

 חולון אולפן בית העולה 480939

 חוף הכרמל אולפן מעגן מיכאל 380790

 חיפה 5אולפן חיפה/ 380543

 חיפה 6אולפן חיפה/ 380550

 חיפה 10אולפן חיפה  380592

 חיפה 2אולפן חיפה  380519

 חיפה 3אולפן חיפה  380527

 חיפה 7אולפן חיפה  380568

 חיפה 16אולפן חיפה/ 380659

 טבריה 2טבריה אולפן  280727

 טבריה 3אולפן טבריה  280735

 טבריה 4אולפן טבריה  280743

 ירושלים אולפן מורשה )טורו( 180935

 ירושלים ספרדית -אולפן אמונה  180984

 ירושלים בית קנדה - אולפן עציון 180869

 ירושלים אולפן פסגת זאב 180968

 ירושלים אולפן קריית מנחם 181016

 ירושלים נגיש אולפן תעסוקתי 180836

 ירושלים יםאולפן תק"א מורים עול 181032

 ירושלים בית אולפנא 180810

 כרמיאל 1אולפן כרמיאל/ 280826

 מבואות החרמון אולפן עמק הירדן 280966

 מבשרת ציון אולפן מבשרת ציון 181156

 מגדל העמק אולפן מגדל העמק 280859

 מגידו עין השופט קיבוץאולפן  280305

 מגידו בוץ משמר העמקילפן קוא 280271

 מטה יהודה אולפן צובה 182154

 מעלה אדומים אולפן מעלה אדומים 180992

 תרשיחא-מעלות אולפן מעלות 280917
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 שם רשות שם מוסד סמל מוסד

 נהריה 1אולפן נהריה/ 280834

 נהריה 3אולפן נהריה  280800

 נצרת עילית 1אולפן נצרת עילית/ 280875

 נשר אולפן נשר 380717

 נתיבות אולפן חמדת הדרום 680678

 נתניה אולפן הבינלאומי 480830

 עכו אולפן עכו 280958

 עמק המעיינות אולפן שדה אליהו 280339

 עמק חפר אולפן משמר השרון 481796

 עמק יזרעאל אולפן קיבוץ מרחביה 280990

 עפולה אולפן עפולה 280842

 ערד אולפן מ"ק אורלי 683060

 כרכור-פרדס חנה חננית - אולפן פרדס חנה 380824

 פתח תקוה אולפן פתח תקוה אריאל 481044

 צפת 1אולפן צפת/ 280925

 צפת 2אולפן צפת  280636

 צפת 3אולפן צפת  280685

 צפת 4אולפן צפת  280776

 קצרין אולפן קצרין 280891

 ית גתיקר מרכז קליטה שושנה 680926

 ת טבעוןיקרי יית טבעוןאולפן קר 380899

 ית יםיקר 2ת ים יאולפן קרי 380998

 ית יםיקר 1ת ים/יאולפן קרי 380840

 ית מלאכייקר ת מלאכיימתנ"ס קרי 684084

 ית שמונהיקר ת שמונהיאולפן קרי 280867

 ראשון לציון אולפן אחווה בוקר 481051

 רמלה לוד-אולפן רמלה 480889

 רמת נגב ניצנהאולפן  683003

 רמת נגב אולפן קיבוץ רביבים 684092
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 שם רשות שם מוסד סמל מוסד

 רעננה אולפן רעננה 480988

 שער הנגב אולפן איבים 682039

 יפו-תל אביב אולפן ברודצקי 580811

 יפו-תל אביב אולפן גורדון 580894

 יפו-תל אביב אולפן דגניה 580910

 

 מקור הנתונים: משרד החינוך, מאגר מוָסדות
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 רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי לתחום פעילותם: 31לפרק  2נספח 
 

 בכל קטגוריה ב'-לפי א' מוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם

 

  אוניברסיטאות

 בנגב גוריון-בן אוניברסיטת

 אילן-בר אוניברסיטת

 חיפה אוניברסיטת

 אביב תל אוניברסיטת

 בירושלים העברית האוניברסיטה

 הפתוחה האוניברסיטה

 לישראל טכנולוגי מכון - הטכניון

 למדע ויצמן מכון

 

 (ת”ותהוועדה לתכנון ולתקצוב ) על ידימוסדות אקדמיים מתוקצבים 

 אביב-בתל להנדסה האקדמית המכללה - אפקה

 ירושלים ועיצוב לאמנות אקדמיה - בצלאל

 בירושלים ולמחול למוסיקה האקדמיה

 הואחו האקדמית המכללה

 אשקלון האקדמית המכללה

 מערבי גליל האקדמית המכללה

 ירושלים הדסה האקדמית המכללה

 הירדן בעמק כנרת האקדמית המכללה

 בראודה אורט להנדסה האקדמית המכללה

 שמעון סמי להנדסה האקדמית המכללה

 ספיר האקדמית המכללה

 שטרן מקס ש"ע יזרעאל עמק האקדמית המכללה

 צפת האקדמית המכללה

 יפו אביב-תל של האקדמית המכללה

 חי תל האקדמית המכללה

 (בירושלים לטכנולוגיה הגבוה הספר ביתלשעבר ) לב האקדמי המרכז

 רופין האקדמי המרכז

 חולון טכנולוגי מכון
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 ירושלים להנדסה האקדמית המכללה - עזריאלי

 ולעיצוב להנדסה גבוה ספר בית - שנקר

 

 *(ת”ותהוועדה לתכנון ולתקצוב ) יל ידע מתוקצבים שאינם אקדמיים מוסדות

 הרמלין אורט וטכנולוגיה להנדסה האקדמית המכללה

 ואמנויות לחברה האקדמית המכללה

 צ"חל גן-ברמת לישראל האקדמית המכללה

 נתניה האקדמית המכללה

 למינהל המכללה של האקדמי המסלול

 כרמל האקדמי המרכז

 ולעסקים למשפט האקדמי המרכז

 פרס האקדמי המרכז

 שלם האקדמי המרכז

 הרצליה הבינתחומי המרכז

 יהודה באור אקדמיים ללימודים המרכז

 אונו האקדמית הקריה

 היהדות למדעי שכטר מכון

 משפט ללימודי המכללה - משפט שערי מכללת

 הציבורית הקופה מן נתמכים שאינם גבוהה להשכלה מוסדות *

 

 אוניברסיטאות באחריות אזוריות במכללות אקדמיים מסלולים

 אילן-אוניברסיטת בר באחריות - אשקלון האקדמית המכללה

 אילן-אוניברסיטת בר באחריות - מערבי גליל האקדמית המכללה

 אילן-אוניברסיטת בר באחריות - הירדן בעמק כנרת האקדמית המכללה

 אילן-אוניברסיטת בר באחריות - צפת האקדמית המכללה

 

 "שג יו"הכרה של מל מוסדות הפועלים בהיתר/

 בשומרון אריאל אוניברסיטת

 יעקב מורשת ומכללת ישראל אורות מכללת של מיסודן לחינוך אקדמית מכללה, ישראל אורות

 הרצוג ומכללת ליפשיץ מכללת של מיסודן, הרצוג האקדמית המכללה

 )מל"ג( המועצה להשכלה גבוההמקור הנתונים: אתר האינטרנט של 

 

http://che.org.il/
http://che.org.il/
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 מוסדות להכשרת עובדי הוראה

 שם המוסד  מוסד סמל

 אור לגולה להכשרת מורים ירושלים 190264

 המכללה האקדמית לחינוך התנועה הקיבוצית קריית טבעון אורנים 390062

 המכללה האקדמית לחינוך ד"נ שקמיםאחווה  690149

 ב"ב בני ברק  -אחיה  490276

 ג'ת-אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך באקה 390001

 בית יעקב גברא, בני ברק 595223

 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה כרמיאל 290098

 המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון ד"נ אבטח 490094

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע  690057

 המכללה האקדמית לחינוך תלפיות תל אביב  590075

 המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצ"ו חיפה 390146

 מכון בית יעקב למורות, ירושלים  190231

בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך  -מכון מופ"ת  590224

 והוראה במכללות תל אביב 

 מכון מורים לחינוך העצמאי ירושלים 130140

 מכללה אקדמית דתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ ירושלים 190058

 מכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל אלקנה 490409

 מכללה דתית לחינוך שאנן חיפה 390013

 מכללה ירושלים ע"ש וולפסון ירושלים 190124

 מכללה לחינוך לתיירות ולספורט אוהלו קצרין 290023

 דוד ילין ירושלים מכללה לחינוך ע"ש 190165

 ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט מכללה לחינוך גופני 490045

 מכללה ערבית לחינוך בישראל חיפה 398016

 לחינוך חמדת הדרום נתיבותמכללה תורנית  690032

 מכללת אורות ישראל ומורשת יעקב, רחובות  490110

 מכללת אמונה ירושלים 190249

 מכללת אפרתה ירושלים 190041

מכללת בית ברל לחינוך והמדרשה להכשרת מורים לאמנות המכון  490086

 ערביים מורים וגננותלהכשרת 

 כפר חב"ד ב' עובדי הוראה, הכשרת למכללת בית רבקה מכללה לחינוך ו 490250

 מכללת בעלזא ירושלים 190306

 מכללת גורדון לחינוך חיפה 390021

 מכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון אלון שבות  190025

 מכללת לוינסקי לחינוך תל אביב  590018

 סכנין ,סכנין להכשרת עובדי הוראה מכללת 298018

 מכללת סמינר הקיבוצים ואו"ט, תל אביב  590026

 מעלות בית יעקב סמינר למורות וגננות, ירושלים 197657

 בני ברק  עובדי הוראה,מקור המעיינות מכללה תורנית להכשרת  590042

 נתיבות חכמה, ביתר עלית 390161

 ירושלים ,סמינר "שבילי בית יעקב" 197640

 סמינר ב"י בית בינה, ירושלים  495150

 בני ברק  ,מפעלי חינוך תורה וחסד -סמינר בית החסידות  590240

 ירושלים ,סמינר בית יעקב "אפיקי דעת" 190314
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 שם המוסד  מוסד סמל

 חצור הגלילית, סמינר בית יעקב "באר מרים" 290114

 צפת ,סמינר בית יעקב "תומר דבורה" 290106

 ( בני ברק 'סמינר בית יעקב )ויזניץ 590174

 סמינר בית יעקב אהל אברהם )ע"ש הרב וולף( בני ברק  590166

 ירושלים ,סמינר בית יעקב דרכי רחל 190280

 סמינר בית יעקב זיכרון צבי )ע"ש הרב וולף( בני ברק  590232

 ירושלים  ,סמינר בית יעקב חסידי גור 291567

 חיפה ,סמינר בית יעקב למו"ג 390138

 ירושלים ,סמינר בית יעקב עלי באר 197012

 סמינר בית יעקב שערי דעת, בני ברק  590265

 סמינר בנות אלישבע, ירושלים 390153

 לית יסמינר הליכות בית יעקב, מודיעין ע 197665

להכשרת מורים  סמינר הקיבוצים ואו"ט )המכללה להוראת טכנולוגיה 590158

 בחינוך העל יסודי(, תל אביב 

 סמינר חסידי בית יעקב )גור( בני ברק  590182

 אשדוד ,סמינר חסידי לבנות 690156

 נתניה ,סמינר למורות בית חנה צאנז 490268

 תל אביב  ,סמינר למורות ולגננות בית יעקב 590083

 בני ברק  ,סמינר למורות ולגננות ומורות מקצועיות אור החיים 590133

 ירושלים ,ישראלסמינר למורות נוות  190272

 ירושלים ,סמינר מרכז בית יעקב למורות 190001

 פתח תקווה  ,סמינר מרכז בית יעקב 490128

 אופקים  ,סמינר תורני לבנות 590000

 תפארת חיים ב"י החדש, אשדוד 695064

 

 בפיקוח בלבד:

  מכון על שם שרה שנירר, ירושלים

 

 דות, משרד החינוך האגף להכשרת עובדי הוראה ומאגר מוס   :מקור הנתונים
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 רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי לתחום פעילותם: 33לפרק  3נספח 
 

 מפעילים מוסדות חינוך לשכבות גיל המפורטות בחוק לימוד חובה, התאגידים 

  3191-התש"ט

 

 : מעמד מוניציפלירשויות חינוך (א

 

 עירייה מועצה אזורית מועצה מקומית רשותשם 

    אבו גוש

    אבו סנאן

    אבן יהודה

    אום אל פחם

    אופקים

    אור יהודה

    אור עקיבא

    אורנית

    אזור

    אילת

    אכסאל

    קסום-אל

    אל בטוף

    אלונה

    אליכין

    אלעד

    אלפי מנשה

    אלקנה

    אעבלין

    אפרתה

    אריאל

    אשדוד

    אשכול

    אשקלון

    באקה אל גרביה

    באר טוביה

    באר יעקב

    באר שבע

    בוסתן אל מרג'

    בועיינה נוג'ידאת

    בוקעאתא

    ביר אל מכסור

    בית אל

    בית אריה

    בית ג'ן

    דגןבית 

    בית שאן

    בית שמש

    ביתר עילית

    בני ברק

    בני עי"ש

    בני שמעון
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 עירייה מועצה אזורית מועצה מקומית רשותשם 

    גבעת עדה  - בנימינה

    בסמ"ה

    בסמת טבעון

    בענה

    ברנר

    בת ים

    גבעת זאב

    גבעת שמואל

    גבעתיים

    ג'דידה מכר

    גדרה

    גדרות

    ג'וליס

    גולן

    גוש עציון

    גזר

    ג'לג'וליה

    גן יבנה

    גן רווה

    גני תקווה

    ג'סר א זרקא

    ג'ש )גוש חלב(

    ג'ת

    דאלית אל כרמל

    דבוריה

    דייר אלאסד

    דייר חנא

    דימונה

    דרום השרון

    הגלבוע

    העליוןהגליל 

    הגליל התחתון

    הוד השרון

    הערבה התיכונה

    הר אדר

    הר חברון

    הרצליה

    זבולון

    זיכרון יעקב

    זמר

    זרזיר

    חבל איילות

    חבל יבנה

    חבל מודיעין

    חדרה

    חולון

    חוף אשקלון

    חוף הכרמל

    השרוןחוף 

    חורה

    חורפיש

    חיפה
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 עירייה מועצה אזורית מועצה מקומית רשותשם 

    חצור הגלילית

    טבריה

    הי  טובא זנגר  

    טורעאן

    טייבה

    טירה

    טירת הכרמל

    טמרה

    יאנוח גת

    יבנאל

    יבנה

    מונוסון-יהוד

    יואב

    יסוד המעלה

    יפיע

    יקנעם עלית

    ירוחם

    ירושלים

    ירכא

    כאבול

    כאוכב אבו אל היג'א

    כוכב יאיר

    כסיפה

    כסרא סמיע

    כעביה טבאש חג'אג'רה

    כפר ברא

    ורדיםוכפר ה

    כפר יאסיף

    כפר יונה

    כפר כמא

    כפר כנא

    כפר מנדא

    כפר סבא

    כפר קאסם

    כפר קרע

    כפר שמריהו

    כפר תבור

    כרמיאל

    לב השרון

    להבים

    לוד

    לכיש

    לקיה

    מבואות החרמון

    מבשרת ציון

    מגאר

    אל כרום מג'ד

    מגדל

    מגדל העמק

    מג'דל שמס

    מגידו

    מגילות ים המלח
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 עירייה מועצה אזורית מועצה מקומית רשותשם 

    מכבים רעותמודיעין 

    מודיעין עלית )קריית ספר(

    מזכרת בתיה

    מזרעה

    מטה אשר

    מטה בנימין

    מטה יהודה

    מטולה

    מיתר

    מנשה

    מסעדה

    מעיליא

    מעלה אדומים

    מעלה אפרים

    מעלה יוסף

    מעלה עירון

    מעלות תרשיחא

    מצפה רמון

    מרום הגליל

    מרחבים

    משגב

    משהד

    נהריה

    ה מדברונו

    נחל שורק

    נחף

    נס ציונה

    נצרת

    נצרת עילית

    נשר

    נתיבות

    נתניה

    סאג'ור

    סביון

    סח'נין

    ע'ג'ר

    עומר

    עיילבון

    עילוט

    עין מאהל

    עין קנייא

    עכו

    עמנואל

    עמק הירדן

עמק המעיינות )בקעת בית 
 שאן(

   

    עמק חפר

    עמק יזרעאל

    עמק לוד

    עספיא

    עפולה

    עראבה
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 עירייה מועצה אזורית מועצה מקומית רשותשם 

    ערבות הירדן

    ערד

    ערערה

    ערערה בנגב

    פורדייס

    פסוטה

    פקיעין )בוקייעה(

    פרדס חנה כרכור

    פרדסיה

    פתח תקווה

    צורן קדימה

    צפת

    קדומים

    קלנסווה

    קציר חריש

    קצרין

    קריית אונו

    קריית ארבע

    קריית אתא

    קריית ביאליק

    קריית גת

    קריית טבעון

    קריית ים

    קריית יערים

    קריית מוצקין

    קריית מלאכי

    קריית עקרון

    קריית שמונה

    קרני שומרון

    ראמה

    ראש העין

    ראש פינה

    ראשון לציון

    רהט

    רחובות

    ריינה

    רכסים

    רמלה

    רמת גן

    רמת השרון

    רמת ישי

    רמת נגב

    רעננה

    שבלי אבו אל ג'נם

    שגב שלום

    שדות נגב )עזתה(

    שדרות

    שוהם

    שומרון

    שלומי

    שעב

    שער הנגב
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 עירייה מועצה אזורית מועצה מקומית רשותשם 

    שפיר

    שפרעם

    יפו-תל אביב

    תל מונד

    תל שבע

    תמר

 

 

 בעלויות: מוטבי חינוך (ב

 

 קוניאבסקי בע"מא.  א

 א. קידום רווחת תושבי מגידו 

 בע"מ 09א.מ.י. אפיקי חינוך  

 אביב עמותה לקידום החינוך 

 אבן ישראל 

 אבן שמואל 

 אולפנה נווה דקלים 'אג 

 אג' מוסדות צאנז 

 אג'אל )דורות( 

 אגודה אסלמית כפר משהד 

 אגודת אחרית הימים 

 אגודת בית יוסף באשדוד 

 אגודת בתי ספר למלאכה חב"ד 

 אגודת גורגיוס הקדוש 

 אגודת דברי חיים צאנז קלויזנבור 

 היאגודת האמת והעשי 

 ד"אגודת חב 

 אגודת חב"ד אשקלון 

 אגודת יוצאי בוכרה 

 ד"אגודת נחלת הר חב 

 אגודת על"ה 

 אגודת רנה קסין 

 אגודת שאר ישוב 

 אגודת תפארת החינוך ירושלים 

 אדם קדום אמנות חינוך 

 אדני בניה 

 אדנים מפעלי חינוך בע"מ 

 אדרת אליהו בית"ר עילית 
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 רכסים -אהבת שלום  

 אהל אלסנה אלחיריה 

 אוהל אשר 

 אוהל יהושע 

 הל מריםוא 

 אוהל מרים ומשה 

 אוהל פרידה לאה 

 אוהל שרה מרכז חרדי 

 הל תורה רמת אלחנןוא 

 הלי יעקב נתיבותוא 

 הלי תפארת משה בביתרוא 

 אוזר ישראל בגבורה 

 אולפנא ומכללה בהרן 

 אולפנא לבנות 

 ית ארבעיאולפנא לבנות קר 

 אולפנית רחובות 

 אולפנת אורות עציון 

 אולפנת אייל ברמה 

 אולפנת בנ"ע ערד נאות אברהם 

 אולפנת לבונה 

 היאולפנת צבי 

 אולפנת צפירה 

 אולפנת רעיה 

 אופק 

 אופק המרחב 

 אוצר תורת יצחק 

 אוצרות חיים 

 אור אבנר 

 אור אמת רמלה 

 אור בית שמש 

 אור האמת אלעד 

 אור החיים 

 אור המאיר אלעד 

 אור המלך 

 פרדס חנה -אור הפרדס  

 אור וישועה 

 כסיםר-חסידיםכפר אור חדש  

 מ"אור טיפול וחינוך בע 
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 עיליתאור יחזקאל מודיעין  

 אור לתקווה שילוב עולים בקהילה 

 אור מאיר שמחה 

 אור מזל וברכה 

 אור מנחם ביתר עילית 

 אור עציון 

 אור עתניאל 

 אור פנחס אדם 

 אור רחל ויוסף 

 אור שלום כפר ילדים ונוער 

 אור שערים 

 אור תורה סטון 

 אורות הזורעים 

 אורות התשובה 

 אורות חינוך 

 מרדכיאורות  

 אורחות אבותינו 

 אורחות החיים ע"ש רבי חיים 

 אורחות חיים 

 אורחות יצחק 

 אזהר אלקודס 

 אזורי גליל מערבי 

 אזורי מקיף משגב 

 אחבאב אלרחמאן 

 ן החינוך התורנייאחדות מעי 

 אי"ה רווחה וסיעוד בע"מ 

 איגוד מורים עולים 

 איגוד ת"תים ירושלים 

 עתיד פורחמהות למען יא 

 איריס מערכות חינוך בע"מ 

 אל בלכם בע"מ 

 אל וורוד לחינוך ותרבות 

 אלאבתסאמה 

 )ע"ר(אלביאן חינוך למצוינות  

 אלבית אלדפי 

 ח אדםואלברעם שרותי כ 

 אלג'ד אלבאסם בע"מ 

 אלגורבא 
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 אלדיאא בע"מ 

 אלהודא לאעילמייה אלחיריה 

 אלהודא לחינוך ותרבות 

 אלהודה ללעמל אלמוג'תמעה 

 אלוני הבשן 

 לקידום ופיתוח החינוך -אלזהור  

 אלזוהור גני ילדים ומעונות 

 ארגון ליישום ידע האדם - אלי"ה 

 אגודה לקידום קטינים -אלי"ע  

 אלין 

 עמותה לקידום התרבות - אלכרום 

 אלמגד אלנמודגיה 

 אלמונא 

 אלמוסטקבל אלתרבויה 

 אלהלייה אלמוסתקבל 

 אלמנג'ד 

 אלסביל דבוריה 

 אלסונדוס 

 אלסנאפר גני ילדים בע"מ 

 אלעאהד אלאסאיס אלמודג'יה 

 אלפוקראן אלחייריה 

 אלקבץ 

 כפר עקב -אלקותאב  

 אלראזי לניהול גני ילדים בגליל 

 לאומית שה הדתיתיהא נועתאמונה ת 

 אמור אל הכוהנים 

 אמי"ת פתח תקוה 

 בתיה אמית כפר 

 אמנה שריגים 

 אמרי ברוך גרוסודריין 

 אמרי חיים ויזניץ 

 אמת ואמונה סלונים 

 אמת ליעקב אלעד 

 אנתמאא תמרה 

 אפאק תנופה בחינוך במגזר הדרוזי 

 אפיק החסד 

 אקי"ם חיפה 

 ארגון הלוטרנים 
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 הת"תיםארגון  

 ית ספריארזי התורה קר 

 ארפאד 

 ארשת יהודית 

 ישראלארשת  

 אשל הנשיא מקיף 

 לקידום החינוך הבדואי - אתגר 

 ב.י.א. חינוך חרדי ב

 ב.מ.ה משעולי חנוך 

 באר התורה 

 באר מים חיים 

 ירושלים ריית צאנזבאר מים חיים, ק 

 באר מרים רמת בית שמש 

 באשר תלך אלך 

 בדרך אל בית ספר בטבע 

 בדרך לגאולה 

 וחסדבדרכי אבותינו לחינוך  

 בדרכי רבותינו 

 לקידום החינוך האגודהבויאר  

 בי"ח שיבא תל השומר 

 ביה"ח אסף הרופא 

 ביה"ח מאור טירת כרמל 

 ביה"ח שיבא 

 ךביחד רשת לקידום מצוינות בחינו 

 בייבלנדס בע"מ 

 בית אולפנא 

 בית אורי 

 בית איזי שפירא 

 בית אליהו אחיעזר 

 חינוך בע"מ שירותי - בית אקשטיין 

 בית ה' תורת משה 

 בית היתומים ציון בלומנטל 

 הניסויי הפתוח בית הספר 

 בית הספר ליד האקדמיה למוסיקה 

 הל שמעון"ו"אבית הספר 

 דמוקרטי לב השרוןבית הספר 

 דעתבית הספר 

 האזורי עמי אסףבית הספר 
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 האמריקאי הבינלאומיבית הספר 

 הבפטיסטי נצרתבית הספר 

 כרון יעקביהדמוקרטי בזבית הספר 

 הדמוקרטי במודיעיןבית הספר 

 המשפחה הקדושהבית הספר 

 העי"ס מבשרת ציוןבית הספר 

 חורבבית הספר 

 מנורבית הספר 

 פרר יפובית הספר 

 בית חינוך ירקון 

 וריםובית חינוך עי 

 נוך שער הנגביבית ח 

 בית חלומוטף בע"מ 

 ד לבנות"בית חנה חב 

 בית חנה ע"י לבנות חב"ד 

 בית ילדים ונוער "אהבה" 

 בית יעקב אבות באשדוד 

 בית יעקב בית בינה 

 בית יעקב בנות שרה 

 בית יעקב ברסלב 

 בית יעקב דרכי רחל 

 בית יעקב חסידי 

 בית יעקב כה תאמר 

 ת ספריבית יעקב עי"ס קרי 

 בית יעקב תומר דבורה 

 בית יפה 

 יצחקבית לוי  

 בית מדרש בית יעקב 

 בית מדרש גבוה לתורה קול יהודה 

 בית מדרש לתורה והוראה 

 בית מדרש עליון 

 בית מדרש קהילתי גבעת שמואל 

 בית מלכה 

 אזורי העמק המערביבית ספר  

 אלאימאן בע"מבית ספר  

 אלאסבניולבית ספר  

 אלהדאיה אלנמודג'יה בע"מבית ספר  

 אלפוסן בע"מבית ספר  
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 בית ספר אלראזי 

 ת אונוידמוקרטי בקריבית ספר  

 דמוקרטי ערדבית ספר  

 המונסטורי ללימודי הסביבהבית ספר  

 וגן ילדים שיריןבית ספר  

 שירת דבורה בית ספר וגן ילדים 

 וסמינר לבנות ויזניץבית ספר  

 חקלאי ע"ש סילברבית ספר  

 הסקוטיתה יטביטה הכנסיבית ספר  

 יפיע לחינוך מיוחדבית ספר  

 לבנות הצנע לכתבית ספר  

 לבנות חסידי באיאןבית ספר  

 בית ספר מ.ח. אשראקת אלגד בע"מ 

 מעלה אפרים ירדן בית ספר 

 משותף חוף הכרמלבית ספר  

 בית ספר נור אלמערף 

 נור אלקודס אלנמודג'יהבית ספר  

 נור אלקודס בע"מבית ספר  

 סמהר בע"מבית ספר  

 שדה אלוורד בע"מבית ספר  

 שמידט לבנות ירושליםבית ספר  

 תורני סביבתי מצפה רמוןבית ספר  

 בית ספר תיכון בית יעקב פ"ת 

 תיכון כנותבית ספר  

 בית עולות 

 בית רבקה לבנות 

 ליתיבית רבקה נצרת ע 

 בית רבקה נתניה 

 בית שולמית 

 בית שיח כליל 

 בית שמעיה 

 מדרש גבוה בארץ ישראל-בית 

 בן יקיר 

 בנות הצדקה של הקדוש ואן דה פול 

 בנות ובית יעקב ביתר 

 בנות ויזניץ 

 בנות חיה בביתר עילית 

 בנות מוריה 
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 בנות מורשת ביתר 

 סמינר כלל חסידי - בנות מלכים 

 בנות משה 

 בנות סנט אננה 

 בנות שמחה ומרגלית 

 ארזיםבני  

 שומרון -בני חיל  

 בני מלכים 

 ים-בני ציון בת 

 בניין אב 

 ין זקניםיבנ 

 בסאתין אלגליל 

 בראשית חינוך על טהרת הקודש 

 ברון יחד 

 בריאות הנפש גשר 

 ברידג אינטרנשיונאל סקול 

 ברית כהונה 

 ברכת אברהם פתח תקוה 

 ברכת אליהו וחסדי שמעון 

 ברכת אפרים 

 ברכת אשר 

 ברכת הנחל 

 ברכת ישראל מאיר 

 ברכת נחם 

 בשארה לגני ילדים בע"מ 

 בע"מהיוונים האורתודוקסים  בתי הספר 

 מ"בתי ספר תיכוניים וגימנסיות בע 

 ג.א. קסם של מקום בע"מ ג

 ג.ע אור שלום 

 גאון צבי 

 ג'בל סיך 

 גבעולי אולגה לחינוך 

 גבעות עולם 

 וושינגטוןגבעת  

 גבריאל שר ישראל 

 גוונים 

 גוי לי בע"מ 

 גזאלי 
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 בתי ספר תיכוניים בע"מ גימנסיה 

 מנסיה הגליל הנוצריתיג 

 מנסיה העברית הרצליהיג 

 גלובלי 

 גמעיית אלקם ללתלמיוז ואלאבדאע 

 גמעיית אלרבאט 

 ג'מעית אלתועיה 

 גן אלסנאבל אלתרבויה 

 גן היקב בע"מ 

 חני )ע"ר(גן  

 גן יער אילת השחר 

 גן ליטוף לטף 

 גן ליטל פיפל קידס בע"מ 

 גן פינוקי בע"מ 

 גן פרחי הבר 

 גן רמח"ל 

 גני אליאור 

 גני אלקתקית שפרעם 

 גני בית וגן 

 גני גלית בע"מ 

 גני דובי ושריק בע"מ 

 גני דעת חכמה בע"מ 

 גני ומעונות יום בית יעקב 

 גני חי דיין 

 גני ילדים שמש אלקודס בע"מ 

 גני מאורות המעיין 

 גני מגדים 

 גני מטר 

 גני סיגל 

 גננות וטכנאות נוף 

 ג'נת אלסיג'אר 

 גרוזלם גי. אי. אד. אס 

 ד.ו.יעדים בע"מ ד

 דאר אל חכמה 

 דאר אלאחלאם נחף בע"מ 

 דאר אלטפל אלערבי 

 דאר אלימאמה לטפולה אלמובכרה 

 שלמה מודיעין עיליתדברי  
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 דולה ומשקה 

 דון בוסקו 

 דור לתפארת 

 דמא פרוייקטים בע"מ 

 דמוקרטי בעמק 

 דניאל לקידום חינוך וולדוף 

 דעת יעקב אריה 

 דעת מישרים 

 מנסיה דרורידרור בתי חינוך ע"ש ג 

 דרך אליהו 

 דרך ישרים 

 והודרך תק 

 דרכי אבות תפארת יהושע 

 דרכי יושר 

 דרכי משה אשדוד 

 דרכיה דרכי נועם בית שמש 

 מית כפר כנאאהאגודה האסל ה

 האגודה לקידום לאמנויות 

 הגן הירוק של שרית לוי בע"מ 

 הגן של מרים 

 הדרת ירושלים 

 םמרכז חינוך יום לילדי -הוד הכרמל  

 הוד מעון פנימייתי לחינוך מיוחד 

 ער דתיוהודיות כפר נ 

 הילד העולה ועד למעןוה 

 מוניציפלית חברוןהועדה וה 

 הידיים הקטנות 

 הישיבה הרמה וכולל בקריות 

 יה האנגליקניתיהכנס 

 ירושליםה הלטינית יהכנסי 

 הליכות חיים ירושלים 

 הלכה מכון לפיתוח כושר למידה 

 יסודי ת"א-המוסד הטכנולוגי העל 

 סכנין בע"מ -המכללה הארצית  

 מלגות למחוננים קרן -המעיין  

 ה ירכאוהמקיף הדרוזי אחו 

 המרכז הבינלאומי לקידום כושר 

 תורה"המרכז החסידי לתורה וחסד "זיו ה 
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 המרכז לחינוך בית בלומה 

 המשכיל פתח תקוה 

 הנני בני 

 הסתדרות פאג"י 

 העולם הקטן לגיל הרך 

 למית במכראהעמותה האס 

 בירושליםדמוקרטי בית ספר העמותה להקמת  

 העמותה לחינוך ולדורף 

 העמותה לחינוך תשב"ר 

 העמותה לטיפול הומניסטי 

 העמותה למען הילד 

 העמותה למען ילדי צפת 

 העמותה למצוינות בחינוך 

 הדמוקרטי בית הספרהעמותה לקידום  

 יפהסביבתי בח בית ספרהעמותה לקידום  

 הפטריארכט הלטיני בישראל 

 הארמניתהפטריארכיה  

 הר וגיא חינוך משותף 

 הרבצת תורה על טהרת הקודש 

 טוב-הר 

 הריאלי חיפה 

 הררי קדם בע"מ 

 השלמת פערים בחברה 

 התאחדות תלמודי תורה 

 התיכון החדש 

 התיכון ליד האוניברסיטה 

 ואת עלית ו

 והודעתם לבניך 

 ויצו 

 ולמדתם ארגון להכוונת מורים 

 בםולמדתם לדבר  

 ועד החינוך היהודי 

 ושיננתם לבניך 

 זוהור מעלה עירון ז

 כרון אמרי יהודהיז 

 כרון בנימיןיז 

 כרון דוד ישיבה לצעיריםיז 

 זיכרון חסידות רוז'ין ירושלים 
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 כרון לדודיז 

 כרון קדושים תורת משהיז 

 זכר שלמה 

 זכר תנחום 

 זכרו תורת השם 

 זרחה השמש ליעקב 

 יצחקזרע  

 זרעא חייה וקיימא 

 ח.ס. אורשלים בע"מ ח

 ד"חב 

 חבצלת הדרום 

 חברת אבוס בע"מ 

 חברת אלאפנאן בע"מ 

 חברת אלזהרא 

 חברת אלטליעה בערערה בנגב 

 חברת בית אלארקם בע"מ 

 חברת בית ספר אלאואיל בע"מ 

 חברת גן אלפראבי 

 חברת גן ילדים יאסמין 

 בע"מחברת מ.ח. אלעולא  

 חברת מוסדות חינוך יהוד 

 חברת סיינס סקול 

 חברת סמא לגיל הרך 

 חברת רנסנס 

 חדוות התלמוד 

 חדר ראשון לציון 

 חוג חתם סופר 

 חומת ציון 

 חזון וצמיחה בישראל 

 חזון למועד 

 חזון מאיר ובית ישראלי 

 חזון נחום 

 חזון עמוס לוד 

 חט"ב כפר קמא 

 אלטרנטיבי חיואר לחינוך 

 חיי שרה מורשת דליה 

 חיי תורה מודיעין עילית ע"ר 

 ויר רמ"ד הכנסותוחייל הא 
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 חינוך וחסד בנווה יעקב 

 חינוך ומסורה 

 חינוך ועתיד 

 חינוך לתורה ועבודה 

 חינוך על טהרת הקודש מעלות 

 חינוכי מבואות הנגב 

 חכמי הדרום 

 חכמת התורה 

 חכמת התורה אלעד 

 חכמת מנחם 

 חכמת שלמה רחובות 

 חלוצה אגודה שיתופית 

 חמדת בנימין 

 ת ספריחמדת משה קרי 

 חניכי הישיבות ביתר עלית 

 חסדי העמק 

 חסדי שמחה 

 חסידי גור ירושלים 

 חסידי השריף חוסני 

 חקלאי הכפר הירוק 

 חקלאי ע"ש חנה מיזל 

 חקלאי תיכון עיינות 

 חקלאי תיכון ראמה 

 חקלאי תיכון שפייה 

 חרדי לבנות פלך 

 ט.ח. מרכז רפואי הגליל בע"מ ט

 _בע"מ6002ט.ע.מ גני ילדים  

 העין בע"מטופז חברה לרווחת ילדי ראש  

 טל לישראל בשרון 

 טף לטף טיפוח ופיתוח הילד 

 טף מרים 

 טרה סנטה 

 טרה סנטה יפו 

 טרה סנטה_עכו 

 טשכנוב 

 שעשועים בע"מי.ו. נטע  י

 י.מ.י דרכי חנוך בע"מ 

 ערבי-יד ביד המרכז לחינוך יהודי 
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 יד לצופיה 

 ידידי ת"ת תורת אמת 

 יהי חסדך 

 יודעי בינה 

 יוסף השם עליכם 

 יהדות זמננו מורשת עם - יזמ"ה 

 ילדותי הראשונה 

 עמותה לטיפול בילדים -ילדי  

 ים התורה רמות 

 ימין אורד 

 בשיבה ינובון 

 יסודות ישיבה לצעירים 

 יעד מרדכי צרפת 

 יפה בנעימים 

 יקיר באר שבע תורת ר' דוד 

 ישיבה גדולה אורייתא 

 ישיבה גדולה שפת אמת 

 ישיבה וכולל לאברכים תורת חיים 

 ירושליםישיבה ומוסדות דרך המלך  

 ישיבה לחוזרים וכולל אברכים 

 ישיבה למצוינים בית מרדכי 

 ישיבה לצעירים בית שמש 

 ית ספריישיבה לצעירים קר 

 ישיבה לצעירים רחובות 

 ישיבה קטנה לצעירים 

 ישיבה קטנה תומכי תמימים 

 ארבע רייתישיבה ק 

 ישיבה תיכונית מעלה אדומים 

 ישיבה תיכונית נר תמיד 

 ישיבת "נחלת דוד" 

 ישיבת אהבת חיים 

 ישיבת אהל מועד 

 שמעון מערלויישיבת אוהל  

 ישיבת אור אלחנן 

 ישיבת אור ברוך 

 ישיבת אור ישראל 

 רחות תורהוישיבת א 

 ישיבת אחינו לצעירים 
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 ישיבת באור שמואל 

 ישיבת באר יהודה 

 ישיבת בארות חיים 

 ישיבת בבא סאלי בנתיבות 

 ישיבת בוכרים 

 ישיבת בית אברהם 

 ישיבת בית דוד 

 ישיבת בית חלקיה 

 ישיבת בית ישראל 

 ישיבת בית ישראל תפארת מנחם 

 ישיבת בית מתתיהו 

 ישיבת בית רבי שמעיהו 

 ישיבת בני מאיר 

 ישיבת בני עקיבא 

 (בית יהודה)ישיבת בני עקיבא  

 ישיבת בני צבי 

 ישיבת בעלזא בית שמש 

 ישיבת ברסלב 

 ישיבת דברי מרדכי נבהרודוק 

 ישיבת דובר שלום 

 ישיבת דחסידי בעלזא 

 ישיבת דעת חיים 

 ישיבת הדרת מנחם ביתר עילית 

 ישיבת הרב עמיאל 

 ישיבת התנא הקדוש רשב"י 

 ישיבת זוהר התורה 

 כרון סינייישיבת ז 

 ישיבת חברון "כנסת ישראל" 

 ישיבת חיי משה 

 ישיבת חכמי לובלין 

 ישיבת חכמת התורה ותפארתה 

 דבאבובישיבת חכמת שלמה  

 ישיבת חנוך לנער 

 ישיבת חסידי גור אמרי אמת 

 ישיבת חסידי גור חיפה 

 ישיבת טבריה 

 ישיבת טכנירום 

 ישיבת יקירי ירושלים נע"מ 
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 ישיבת ירושלים לצעירים 

 ישיבת ישמח משה ובית דוד 

 ישיבת כוכב מיעקב 

 ישיבת כולל אברכים בית יעקב 

 סא רחמים ספרדיתיישיבת כ 

 ישיבת כנסת יששכר 

 ישיבת כנסת ראובן אשדוד 

 ישיבת מאור אליהו 

 ישיבת מאור התורה 

 ישיבת מאור יצחק 

 ישיבת מאיר בת עין 

 ישיבת מגדל תורה 

 ישיבת מיר לצעירים 

 ישיבת מסילת התורה 

 ישיבת מעלה חבר 

 ישיבת משך חכמה 

 ישיבת משכן יעקב 

 ישיבת משכן שמעון 

 נהורא תלמי אברהם ישיבת 

 ישיבת נזר ישראל דחסידי גור 

 ישיבת נחלת הלויים 

 ישיבת נחלת יוסף 

 ישיבת נחלת משה 

 ישיבת נר ישראל 

 ישיבת נתיב הדעת ירושלים 

 ישיבת נתיבות יעקב 

 ישיבת סוסיא 

 ישיבת סלבודקה כנסת ישראל 

 ישיבת עטרת ישראל 

 ישיבת פאר מרדכי 

 משהישיבת פאר  

 'ישיבת פוניבז 

 ישיבת פיטסבורג צדקת יוסף 

 ישיבת קהילות יעקב 

 ישיבת קול אריה 

 ישיבת קול התורה 

 ישיבת קרן אורה כרמיאל 

 ישיבת שדרות 
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 ישיבת שלום בניך 

 ישיבת תומכי תמימים 

 ישיבת תורה אור 

 ישיבת תורה והוראה 

 ישיבת תורת מנחם 

 ירושליםישיבת תורת שלמה  

 ישיבת תיכונה תורה ומדע 

 ישיבת תפארת התלמוד 

 ירושליםישיבת תפארת יעקב  

 ישיבת תפארת משה 

 כ"ג יורדי הסירה קציני ים כ

 מקיףבית ספר כדורי  

 ח התורה להפצת תורה ויהדותוכ 

 כוכב נולד 

 כוכבים לשלום 

 כולל אברכים מנחם ציון 

 כולל אברכים שערי ציון 

 כולל אוהל אברהם 

 כולל שס צאנז חיפה 

 כיח לחרשים 

 שרונות בילדיםיכיף לי לפתח כ 

 כישורית 

 כיתות המשך כברי 

 כנגד כולם 

 קתולית-וניתוי-ה מיטרניתיכנסי 

 יה קתוליתיכנס 

 ת המשיח האנגליתיכנסי 

 ת יוחנן הקדושיכנסי 

 כנסת אברהם 

 כנסת חזקיהו לבנות 

 כנסת יצחק 

 ית ספריכנסת יצחק קר 

 כנסת מאור 

 כנסת מאיר 

 כנסתי יחזקאל אלעד 

 כפר הנוער גלים 

 ה הדסהוכפר הנוער נו 

 ה עמיאלוער נווהנ כפר 
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 כפר הנוער ניר העמק 

 כפר הנוער קדמה 

 כפר הנער הדתי 

 כפר ילדים תלפיות 

 כפר לי בע"מ 

 כפר עקב לקידום החינוך 

 כרמל זבולון 

 כרמל חינוך גן עופרים 

 כתף לזולת תומכי שבת 

 כתר ישראל שם טוב 

 לב בנים על אבותם ל

 לב לציון ברינה 

 לב שמחה 

 לבנימין אמר 

 להורות נתן 

 לומדי אברהם בעיר הקודש 

 ליאו באק 

 חברה בדואית-שירותי חינוך-ליאלי 

 לייף פור ריליף אנד דיבילופמינט 

 מ )חל"צ(בע"ליתל אנגל סקול  

 למד והתקדם 

 למעלה מן השמש 

 למען כנסיית מר גרייס כפר יסיף 

 למען תורה לשמה 

 למרחב עמותה לקידום חינוך תורני 

 לשון לימודים 

 אלוסיט לפיתוח בע"מ מ. מ

 מ. מ. ע אלמגד בע"מ 

 חיפושיות בע"מ מ.ב. 

 מ.ג.י.מ שבילי חינוך בע"מ 

 מ.מ.י. שדרות חנוך 

 מ.ר. לוקסורי בע"מ 

 מאור בית יעקב ירושלים 

 מאור הדרום 

 מאור ישראל חסידי גור 

 מאורות התורה 

 מאורות רפאל ע"ש הרב רפאל קוק 

 מאורי צ'רנוביל 
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 מאססת דאר אלאולאד 

 מבואות ים 

 מבואות עירון 

 מגדל אור_להפצת חינוך ותורה 

 מגדלות המרכז לחינוך 

 מגן אבות צפת 

 מגן הלב 

 מדארס וריאד אלפקיה 

 מדל איסט ללתרביה ואלתעלם 

 מדרסת דאר אלמערפה בע"מ 

 מדרש מרדכי 

 עמליה אגודה לקידום החינוך רשייתמד 

 מדרשית נעם 

 מדרשת הגולן 

 מדרשת הנר 

 מדרשת העמקים 

 מהות מפעלי הוראה והרבצת תורה 

 מואססת אל סנאבל בע"מ 

 בכר אלסדיקמואססת מסגד אבו  

 מוזות בית ספר תיכון לאומנויות 

 מונטסורי למען הילד 

 מוסד אלסלאם בע"מ 

 מוסד ויזניץ בארץ הקודש 

 מוסד חינוכי עמקים 

 מוסד חינוכי צפית 

 מוסדות אהבת משה 

 מוסדות אור גאון 

 מוסדות באר אברהם 

 מוסדות ביאלא 

 שמש-רמת בית-מוסדות בית אליהו 

 בית יוסף רחובות מוסדות 

 מוסדות בעלזא מכנובקא בית שמש 

 מוסדות גור בעיר האבות 

 מוסדות גרוסורדין 

 מוסדות דורות מודיעין 

 מוסדות דרכי אבות חסידי צאנז 

 מוסדות הבעש"ט פ"ת 

 מוסדות החינוך והחסד גור 
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 מוסדות הרש"ש 

 מוסדות התורה והחסד 

 ברקבני -מוסדות התורה מקור ברוך 

 מוסדות ויזניץ אמרי חיים 

 מוסדות ויזניץ עפולה עילית 

 שמש-מוסדות זיו התורה בית 

 ד בהרי יהודה"מוסדות חב 

 מוסדות חזון ישעיה 

 מוסדות חינוך בית חיה חב"ד 

 מוסדות חינוך וחסד פני מנחם 

 מוסדות חינוך ותרבות אשקלון 

 מוסדות חינוך חב"ד ברחובות 

 חינוך חב"ד טבריהמוסדות  

 מוסדות חינוך חסידי "קן ציפור" 

 מוסדות חינוך כפר פינס 

 מוסדות חינוך לנוער אלעד 

 מוסדות חינוך לנוער תורה ויהדות 

 מוסדות חינוך תורניים 

 מוסדות חסידי בית אל 

 מוסדות חסידי בעלז"א 

 מוסדות חסידי בעלזא 

 מוסדות חסידי בעלזא אשדוד 

 חסידי גורמוסדות  

 מוסדות חסידי דאראג 

 מוסדות טשערנביל 

 מוסדות יד משה בית שמש 

 מוסדות יחל ישראל 

 מוסדות יקירי רכסים 

 מוסדות ירים משה 

 מוסדות לבנות עטרת חיה 

 מוסדות למען אחי 

 מוסדות מאור חיים 

 מוסדות מאורות מודיעין 

 מוסדות מגן אבות 

 מוסדות מגן הילד 

 מוסדות מהרי"ל בית"ר 

 מוסדות מפי עוללים רכסים 

 מוסדות מקור חיים 
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 מוסדות משכנות התורה 

 מוסדות נער ישראל 

 מוסדות נצח ישראל בית שמש 

 מוסדות נר שמואל 

 מוסדות נשי אגודת ישראל 

 מוסדות סדיגורה 

 מוסדות סלונים ביתר עלית 

 מוסדות ע"ש מולא אור שרגא 

 ערלוי ביתר עליתמוסדות  

 מוסדות פאר הריב"ש 

 מוסדות פני יהושע 

 מוסדות פניני ציון 

 מוסדות צאנז 

 מוסדות צאנז ביתר 

 מוסדות צדקה וחסד צפת 

 מוסדות צמח צדיק ויזניץ 

 ת ספר ע"ש המבי"טימוסדות קרי 

 מוסדות קרלין סטולין 

 מוסדות קרעטשניף 

 מוסדות שער התורה אשדוד 

 מוסדות שערי ציון 

 מוסדות תוספת יום טוב 

 מוסדות תורה וחסד מאיר לישראל 

 מוסדות תורה ושלום 

 מוסדות תורת אדם ירושלים 

 מוסדות תורת אהרון 

 מוסדות תורת חסד 

 מוסדות תפארת משה בצלאל 

 מוסינזון 

 מוצא שלל רב 

 מוריה אלעד 

 מוריה מפעלי רווחה 

 ומעונות ע"רמורשה גני ילדים  

 מורשת החינוך בע"מ 

 מורשת פרמישלאן 

 חנינאמינהל קהילתי בית  

 מכון אהרן וישראל 

 הל דבורהומכון א 
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 מכון אחי"ה 

 מכון אלמנבר לתרבות 

 מכון בית יעקב 

 מכון ברנקו וייס 

 מכון הברכה 

 מכון מורשת גד 

 מכון ריבקין 

 מכון ש.פ.י. מרכז למידה 

 שלום הרטמןמכון  

 מכינה פדגוגית בית יעקב ת"א 

 מכללה אזורית עמק הירדן 

 מכללת איברהימה 

 שורוק בע"מ-מכללת א 

 מכללת רמת גן 

 מלכות התורה מודיעין עילית 

 ממלכת רגש 

 מנוף נהריה 

 וזף'מנזר נזירות כרמל סנט ג 

 וזף'מנזר סנט ג 

 רלס'מנזר סנט צ 

 מנזר רוזרי 

 ישראלמנחת  

 מסדר הכרמליטים 

 מסורת אבות פני מנחם בני ברק 

 מסילת יעקב 

 מעוז תורת אסף 

 מעון אל נהדה 

 מעון אתגר בע"מ 

 מעון בית עדנאן 

 מעון דרור ירכא 

 מעון מלק בע"מ 

 ית ילדימעונות ילדים בישראל קר 

 מעונות עלה ירושלים 

 מעיין בבוסתן 

 ין החינוך התורניימע 

 מעיין השלום בע"מ 

 מעיין חיים ושלום 

 מעיין חינוך תורני פ"ת 
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 מעין ההלכה בית רפאל 

 מעלה הבשור 

 יהימעלה צב 

 מעלה שחרות 

 מעלות התורה 

 מעלות חיים 

 מערבא 

 מפי השמועה 

 מפעלי אנקורי 

 מפעלי הוראה בית גדליה 

 מפעלי תורה וחסד 

 מקווה ישראל 

 מדור דתיוה ישראל ומק 

 מקיף אזורי ברנר 

 מקיף דתי שפיר 

 מקיף חוף השרון 

 מקיף מעיין שחר 

 מקיף ע"ש גולדשטיין 

 מקיף שש שנתי עין גדי 

 מקצועי הדסה נעורים 

 פוליים חינוכייםימקצועי ט 

 מרום עמותה לחינוך וקידום 

 מרחב רימון בע"מ 

 מרחביה 

 מרחשת ירושלים 

 אלתרבוימרכז אלאתראא  

 מרכז בית יעקב 

 מרכז החינוך העצמאי 

 מרכז החינוך לבנות 

 מרכז הישיבות והכוללים 

 מרכז התורה רחובות 

 מרכז חב"ד ליובאוויטש 

 כרון יעקבימרכז חינוך תורני ז 

 מרכז חינוך תלתלים 

 הלי חייםומרכז חינוכי א 

 מרכז חינוכי בית יעקב 

 הרי"מ לויןת ימרכז חינוכי בקרי 

 מרכז חינוכי הזית 
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 מרכז חינוכי חסידי אלעד 

 רושליםמרכז חינוכי לבנות איילת י 

 מרכז חינוכי צדקת אברהם 

 מרכז חינוכי קהילת ירושלים 

 וןמרכז חינוכי תורני בני ובנות צי 

 מרכז חסידי ויזניץ ישועות משה 

 מרכז ישיבות בני עקיבא 

 היהדות בנגבמרכז להנחלת ערכי  

 מרכז להפצת תורה "קרן אורה" 

 באורהחיים מרכז לחינוך ילדי ישראל  

 מרכז לחינוך מקצועי 

 מרכז לילדים בסיכון ע"ש גאוודת 

 מרכז למידה דתי 

 מרכז מגן אברהם 

 מרכז מונטסורי 

 מרכז מוסדות ויזניץ' אשדוד 

 מרכז מוסדות לחינוך בית יעקב 

 ב"נדבורנה_בארהמרכז מוסדות  

 מרכז מוסדות שומרי אמונים בא"י 

 מרכז נר ישראל 

 מרכז קהילתי ע"ש וולפסון 

 מרכז רוחני מנחם ציון 

 מרכז שיקום ילדים 

 מרכז תורה וחינוך 

 מרכז תורה וחסד עם רם 

 מרכז תורני ברכיה חכמת רחמים 

 מרכז תורני זכות לעמ"י 

 באבובמרכז תורני חינוכי דחסידי  

 מרכז תורני משכנות הרועים 

 מרכז תורני רעננה 

 מרכז תורני שערי תורה 

 מרכזי תמיכה משולבים 

 מרכזים לגיל הרך תלמודי תורה 

 מהות בית יעקב אופקיםימשגב הא 

 משיח גן ישראל 

 משכן אור וחינוך 

 משכן התורה נתיבות 

 משכן התלמוד 
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 משכן חיים 

 ירושליםמשכן ציון  

 משכנות יעקב 

 משכנותיך ישראל ירושלים 

 משמרת מאיר 

 משנת חיים 

 משפחתון סמארט קידס בע"מ 

 טחון חיל חימושימשרד הב 

 מתיבתא/תפארת ישראל רוזין 

 מתנ"ס מרכז קהילתי גן יבנה 

 נאות סמדר אגודה שיתופית נ

 דאורייתאנהורא  

 נהרדעא מכון לתורה ותעודה 

 רננים -הדר ה ונו 

 נווה חברון 

 נתיבות -ה ונווה חו 

 ה מלכישועונו 

 נווה רוז 

 חינוך מיוחדבית ספר ה רם ונו 

 נוות ישראל 

 אגודה לחינוך -נוטרדאם  

 נולדתי לחיות בכבוד 

 נועם מנחם 

 נוער צור ישראל 

 נופי גולן מקיף אזורי 

 נור אלהודא אלמקדסיה 

 נור בית צפאפא 

 נזירות הכרמלית 

 נזירות הסליזיאן 

 נזירות נצרת חיפה 

 נזירות נצרת שפרעם 

 וזף'נזירות סנט ג 

 פרנציסקניותנזירות  

 נזר התלמוד 

 נחל ומעיין 

 נחלי אמונה 

 נחלת ברוך שארית יוסף 

 נטע ארז 
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 נטעי אורה 

 ניצנים מרכז חינוכי בע"מ 

 נעם פ"ת לקידום החינוך 

 נעמ"ת 

 נפש החיים 

 נצ"ח זכריה 

 נר דוד רמלה 

 נר הצפון 

 נר לרחל ובניה 

 נשי "אמית" 

 נשי בני ברית בית הילדים 

 נשמת אהרן ויעקוב 

 נתיב אור 

 נתיבות חוכמה 

 נתיבות רבקה 

 נתיבי הקודש 

 נתיבים לקידום החינוך 

 יווני קתולי לבנותבית ספר ס.ד.ס.  ס

 וחינוך בע"מס.י.א. השקעות  

 סווא רבינה בע"מ 

 סוכת דוד 

 םסולם סיוע ועידוד לילדים מוגבלי 

 סמינר באר מרים בית יעקב 

 סמינר בית יעקב בית שמש 

 סמינר בית יעקב בנות אלישבע 

 סמינר בית יעקב בנות אלישיב 

 סמינר בית יעקב החדש 

 הסמינר בית יעקב חסידי שבילי בינ 

 למורות בית שמש סמינר בית יעקב 

 סמינר בית יעקב ע"ש שרה שנירר 

 סמינר גור בית שמש 

 ע.ל.ו.מ עמותה להכשרה והכוונה ע

 ע.ס.א רשת גנים בע"מ 

 עדן צהרונים ומעונות יום 

 עוז יונתן 

 עולל עזרא ואהבה לילד ולתלמיד 

 עזר מציון 

 עזרה ומזור לנוער הנושר 
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 שדות נגב(עזתה בנות )מועצה אזורית  

 עטרת אבנר 

 עטרת אסתר 

 עטרת בת ציון 

 עטרת הלויים 

 עטרת התורה 

 עידן השלום להכשרה קידום ואחווה 

 9002עיינות גליל  

 מקיףבית ספר עין כרם  

 עינות הירדן מקיף 

 עלי באר בית יעקב 

 עלי נגב לשיקום ופיתוח 

 עמותה לדת ומעשי חסד 

 עמותה למען הגיל הרך 

 עמותה למען חינוך דמוקרטי 

 עמותה למען חסידי גור בעמנואל 

 עמותה לעבודה התנדבותית 

 עמותה לקידום חינוך וולדוף 

 עמותה לקידום חינוך ותרבות 

 עמותה לקידום חינוך_וולדוף 

 עמותת אדים 

 עמותת אוצר הילד 

 עמותת אורים 

 עמותת אל אמירה בסמה 

 הפדגוגיתעמותת אל נוריין  

 עמותת אל סינדיאנה 

 שהיעמותת אלאנואר לקידום מעמד הא 

 עמותת אלאסלאם אלאסלמי 

 םעמותת אלבדר לקידום החינוך בדרו 

 עמותת אלבראא אלנמודג'יה 

 עמותת אלג'מאהיר 

 עמותת אלגרס דבוריה 

 עמותת אלהודא 

 עמותת אלויסאם 

 עמותת אלמסק 

 ותרבותעמותת אלסראג' לחינוך  

 עמותת אלעלאא 

 עמותת אלרואד 
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 עמותת אלתקוא 

 עמותת אקסלנס לחינוך הדרכה ומדע 

 יעקב זיכרוןעמותת בית אל  

 עמותת בית דוד 

 רום הפטריארכיהבית ספר עמותת  

 עמותת גיטל ושושנה 

 עמותת גן יוזמת הורים 

 עמותת גנאחר מודיעין 

 עמותת גרנאטה 

 עמותת דיאלה 

 עמותת דרך הילד 

 עמותת דרכי נועם בית שמש 

 עמותת האידיאלים לחינוך ותרבות 

 עמותת הורים לחינוך פלורליסטי 

 עמותת זוהור אלג'ד 

 עמותת ידיד ה' 

 עמותת ילדי העתיד 

 עמותת יצחק אייזיק 

 עמותת ישיבת אופקים 

 עמותת כליל 

 עמותת לב בתיה שפרה 

 עמותת לב טוב 

 מוסא אלעלמי עמותת 

 עמותת מכללת העולם המאוחד 

 עמותת נירים 

 עמותת נשים אום ליסון 

 עמותת עולמאא אלגד אלתקאפיה 

 י"רשב בית הספרעמותת עזרה ותגבור  

 עמותת ערבי נחל 

 עמותת עתידין להיגאל 

 יימס ישראל'עמותת צ 

 אנתרופוסופיעמותת ראם לחינוך  

 אנתרופוסופיעמותת רימון לחינוך  

 עמותת רנד לחינוך ורווחה 

 טירבית ספר הדמוק -עמותת שדות  

 עמותת שחף שהם 

 עמותת שקד 

 עמותת ת"ת מכמש 
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 עמק יפה 

 עץ הדעת 

 ת ספריעצת אמת קרי 

 עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ 

 רמות -פאר אהרן  פ

 פאר השלום 

 פאר התלמוד 

 אדיוקיישןנריישן פור 'פייס ג 

 פיקודך הבינני 

 פלא גן 

 פנים מאירים 

 פניני חן סמינר לבנות 

 פסגת יצחק 

 פרוגרס סקול בע"מ 

 פרומיס סקול בע"מ 

 פרחי אדם 

 פתחיה מוסדות לחינוך מיוחד 

 לבנות צביה תיכון תורני צ

 צוהר לטוהר 

 צעד קדימה 

 קבוצת ירושלים למחקר ופיתוח ק

 שש שנתיקדומים מקיף  

 קדוש ישראל בנתיבות 

 קדימה מדע חינוך לחיים 

 קדם מפעליו 

 קדמה בחינוך 

 קהילה חינוכית קצות החושן 

 קהילת אהל יעקב אלעד 

 קהילת חסדי ברסלב 

 קהילת טשכנוב 

 כנית בית מאירקהילת ת 

 קהל חסידי לעלוב אור אברהם 

 קהל תפארת משה 

 קול בנימין 

 קול ברמה 

 קול החינוך 

 בע"מ 2010חינוכית )השרון( קול  

 קול חינוכית חיפה בע"מ 



   
 

151        

 קול יהודית 

 קול יעקב צפת 

 קול יששכר 

 קול מבשר בהרי יהודה 

 קול סיני 

 קול ציון ת"צ 

 סנטה ירושליםקוסטודיה טרה  

 להוריםבית ספר קטנטנים ר.א. גנים ו 

 קטר אלנדא אלינה 

 קיבוץ הרדוף 

 קינאן לקידום החינוך והתרבות 

 קניין התורה בית שמש 

 קנייני התורה 

 קניני התורה ומפעל החסד 

 אמרי שפרקריית  

 המתיבתאקריית  

 חינוך ישיבת הנגב חנוך לנעקריית  

 חינוך לבניםקריית  

 חינוך מצפה רמוןקריית  

 חינוך שעלביםקריית  

 חינוך שעלבים אולפנא לבנות קריית 

 חנוך דרורקריית  

 יעריםקריית  

 מאור חיים צפתקריית  

 נוערקריית  

 קרן אור אינך 

 קרן בוני חיי עולם 

 קרן בינה 

 קרן דעת ומוסר 

 קרן הרמב"ם הבינ"ל 

 קרן למפעלי שיקום למוגבלים 

 גתקריית קרן עזרה לזולת  

 קרן עזרת מנחם 

 קתאקית בע"מ 

 הטכנולוגיתר.ח. המכללה  ר

 ראודת אלשרוק בע"מ 

 רוועד אלעד בע"מ 

 ריאד אלסלאחין 
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 ריחאן אלבוסתאן אלפחמאוי 

 ריחאנה בע"מ 

 עמותה לקידום חינוך -רימון  

 רינה אתגרים חינוכיים 

 חינוך מיוחד -רמת דוד  

 רמת הדסה 

 רנד חברה לרווחה נפשית בע"מ 

 רשות חינוך תורנית 

 סטוןרשת אור תורה  

 רשת אורט 

 רשת גני אגודת ישראל 

 רשת גנים "צאן לקדושים" 

 רשת חב"ד בארץ הקודש 

 רשת חינוך בית יעקב 

 רשת משיח הרצליה 

 רשת עמל 

 רשת תיכוני טומשין בע"מ 

 שובו ש

 שולחן המלך 

 אחרבית ספר שונשוני גן ו 

 שיבה נתיבות חיים 

 שיח' סוד 

 שילוב באמונה 

 חדש חדיש אלעד שיר 

 שירת דבורה ע"ש דבורה הנביאה 

 שלהבת הדרום 

 שלהבת החינוך 

 המוגבל אגודת שחרור למשפחה ולילד - שלוה 

 שלמי יוסף 

 ישם אבותי 

 שמע קולנו 

 הי שמיעישמעיה מסגרת חינוכית ללקו 

 שעלבים כיתות המשך 

 שעלי תורה 

 שער שמעון 

 שערי דעת 

 וחסד בית שמששערי תורה  

 שפת הנחל ברסלב 
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 שפתי צדיק 

 שפתי רננות 

 שש שנתי אלוני יצחק 

 שתילים רכים 

 ת בית עמוס"ת ת

 ת"ת דביר 

 ת"ת דחסידי בעלזא בירושלים 

 ת"ת דעת מבינים 

 ת"ת דרך חכמה 

 ת דרכי אבות"ת 

 ת"ת הגבעה הדרומית 

 ת המסורה"ת 

 ת"ת ובימ"ד ימין ה' רוממה 

 ת"ת ויזניץ בני ברק 

 ת"ת וישיבה דחסידי גור 

 ת"ת זוועהיל 

 ית מלאכייד קר"ת חב"ת 

 ת"ת חוות דעת ירושלים 

 ת"ת חפץ חיים 

 ת"ת כלל חסידי ביתר 

 ת"ת כנסת יצחק 

 ת"ת מוריה בית שמש 

 ת"ת מסילה בגבעה 

 ת"ת עץ החיים רחובות 

 ת"ת עצמונה 

 ת.ת תורת אמת הכללית 

 גתקריית תבונה ודעת  

 תהילה לדוד 

 תהילות אליהו 

 תהילת שלמה 

 תו"מ תורה ומדע 

 תום 

 תומכי תמימים 

 תומרת אלזייתון 

 תורה וחסד גן יבנה 

 תורה מקצועי "תום" 

 תורת אברהם אבא 

 תורת הנחל 
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 תורת חיים חינוך ומנהיגות 

 תורת חיים נווה דקלים 

 תורת חסד בגליל 

 תורת חסד רמת הנחלים 

 תורת משה 

 סי ערביקתיכון אורתודו 

 תיכון אזורי עמק חפר 

 תיכון באר טוביה 

 תיכון בית יעקב 

 תיכון בית יעקב אבות 

 תיכון בית יעקב לבנות 

 תיכון בית ירח 

 תיכון דתי באר יעקב 

 תיכון דתי עש הימלפרב 

 תיכון הדסים 

 תיכון חדרה 

 חקלאי ימהתיכון  

 יה בניםיתיכון ישיבתי נר 

 תיכון כל ישראל חברים 

 תיכון לבנות חורב 

 תיכון לחינוך סביבתי 

 תיכון מקיף מרחבים 

 ה הרצוגותיכון נו 

 וזף'תיכון נזירות סנט ג 

 תיכון נחלת יהודה 

 וזף אקלרין'תיכון סנטה ג 

 נשטייןיתיכון ע"ש אי 

 כי"חתיכון עירוני  

 תיכון פה הזהב 

 תיכון קה"ד דרום 

 תיכון תלמה ילין 

 תימורה 

 תלמוד תורה "מחזיק הדת" אשדוד 

 הלי ספרותלמוד תורה א 

 תלמוד תורה אור מרדכי 

 תלמוד תורה אריאל ארץ המוריה 

 תלמוד תורה באיאן מודיעין עלית 

 תלמוד תורה בניין עולם בית וגן 
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 בוסטוןתלמוד תורה דברות משה  

 תלמוד תורה דרך האבות 

 תלמוד תורה דרכי שלום 

 תלמוד תורה הבאר 

 תלמוד תורה הדר יוסף 

 תלמוד תורה וגנים לילדי באיאן 

 תלמוד תורה חריש 

 תלמוד תורה יד אשר 

 תלמוד תורה יחי ראובן 

 תלמוד תורה כלל חסידי 

 תלמוד תורה מוריה 

 תלמוד תורה מורש ירושלים ע"ש 

 תלמוד תורה מורשה 

 תלמוד תורה נדבורנה ביתר 

 תלמוד תורה קניין תורה 

 תלמוד תורה רוזין 

 תלמוד תורה תפארת בוסטון 

 תלמוד תורה תפרח 

 אחראית להורות והוראה התנועהתלתן  

 תנא דבי אליהו 

 תנועה להתחדשות החינוך קרן רש"י 

 תנועת בית יעקב קרן פיתוח 

 אפרת תפארת בנים 

 תפארת ברוך 

 תפארת החיים אשדוד 

 תפארת החינוך והחסד 

 תפארת טבריה 

 תפארת מרדכי 

 תפארת מרדכי שלמה 

 תפארת משה ואהרון 

 תפארת נצח ילדי בני ברק 

 תפארת ציון 

 תפארת רכסים 

 תק"מ מפעלי תרבות מיוחדים 

 ה צביותקוה לילד נו 

 שירותי בריאות ורווחה -תקווה  

 תקווה לעם 

 תקוות הגאולה 
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 תרי"ג 

 תשב"ר הרב רכסים 
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