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הערותכתובתשם יישובשם מוסדסמל מוסדד"מס

מאושר נכון 

שפותמחשביםה"מחוולתאריך

תחומים 

אחרים כגון 

, מקצועי

, טכנולוגי

העשרה יעודים 

ספציפית' לאוכ

11001

המרכז - מכללת בית ברל 

לאלאכןכן01/07/2018גרביה-באקה אלהטכנולוגי

21001

המרכז - מכללת בית ברל 

כפר סבאהטכנולוגי

- מכללת בית ברל 

לאלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס1איזור האורן 

כןכןכןכן01/07/2018חולון(מכללת ידע)מ "י טק בע.ידע מ31010

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס97הרצל באר שבע(מכללת ידע)מ "י טק בע.ידע מ41010

51020

המכללה לבטחון ואבטחה 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס18השחם פתח תקווהמ"בע

כןלאלאכן01/07/2018רעננהמ"מרכז גישות בע61023

כןלאלאכן01/07/2018באר שבעמ"מרכז גישות בע71023

רחובותמ"מרכז גישות בע81023

כניסה )החרושת 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס2 (2מרחוב הכישור 

כןלאלאכן01/07/2018אשקלוןמ"מרכז גישות בע91023

כןלאלאכן01/07/2018רמת אפעלמ"מרכז גישות בע101023

כןלאלאכן01/07/2018מודיעיןמ"מרכז גישות בע111023

כןלאלאכן01/07/2018ירושליםמ"מרכז גישות בע121023

כןלאלאכן101/07/2018שלוחה חיפהמ"מרכז גישות בע131023

כןלאלאכן201/07/2018שלוחה חיפהמ"מרכז גישות בע141023

151024

מרכז קהילתי בטבריה עש 

לאכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס1אור חיים טבריה(צ"חל)מ "פרסט בע

כןכןכןכן01/07/2018חולוןמכון תמר161026

כןכןכןכן01/07/2018אריאלמכון תמר171026

כןכןכןכן01/07/2018מעלה אדומיםמכון תמר181026

כןכןכןכן101/07/2018שלוחה ירושליםמכון תמר191026

כןכןכןכן201/07/2018שלוחה ירושליםמכון תמר201026

כןכןכןכן301/07/2018שלוחה ירושליםמכון תמר211026

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס12בית הדפוס ירושליםמכון תמר221026

כןכןכןכן401/07/2018שלוחה ירושליםמכון תמר231026

כןכןכןכן01/07/2018מודיעיןמכון תמר241026

כןכןכןכן01/07/2018אילתמכון תמר251026

כןכןכןכן01/07/2018מטה יהודהמכון תמר261026

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס7המשחררים באר שבעש"מכללת אתגר תקשורת ב271027
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כןכןכןכן01/07/2018הרצליהפ יעד.מ281032

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס4ריבל יפו- תל אביב פ יעד.מ291032

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס33נשיאי ישראל כרמיאלמועצת פועלי כרמיאל301049

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס4זאב גלר ' רחכפר סבאס"כ- מרכז להשכלת מבוגרים 311058

לאכןלאלא01/07/2018ירושלים(ישראל)ברליץ 321076

לאכןלאלא01/07/2018יפו- תל אביב (ישראל)ברליץ 331076

לאכןלאלא01/07/2018רעננה(ישראל)ברליץ 341076

לאכןלאלא01/07/2018מבנה בסיס1 (דימול)בוטינסקי 'זרמת גן(ישראל)ברליץ 351076

לאכןלאלא01/07/2018באר שבע(ישראל)ברליץ 361076

לאכןלאלא101/07/2018שלוחה ראשון לציון(ישראל)ברליץ 371076

לאכןלאלא201/07/2018שלוחה ראשון לציון(ישראל)ברליץ 381076

לאכןלאלא01/07/2018קרית ביאליק(ישראל)ברליץ 391076

401081

המכללה העירונית רחובות 

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס2גיבורי ישראל רחובותמ"ספורט ונופש בע, לתרבות

יבנהבית הספר לבטיחות קרינה411089

המרכז למחקר גרעיני 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1שורק יבנה 

421097

מערך לימודי החוץ -ה "מעל

כןכןכןכן01/07/2018רמת השרוןשל האוניברסיטה הפתוחה

431097

מערך לימודי החוץ -ה "מעל

כןכןכןכן01/07/2018ירושליםשל האוניברסיטה הפתוחה

441097

מערך לימודי החוץ -ה "מעל

כןכןכןכן01/07/2018חיפהשל האוניברסיטה הפתוחה

451097

מערך לימודי החוץ -ה "מעל

כןכןכןכן01/07/2018ראשון לציוןשל האוניברסיטה הפתוחה

461097

מערך לימודי החוץ -ה "מעל

כןכןכןכן01/07/2018רמת גןשל האוניברסיטה הפתוחה

471097

מערך לימודי החוץ -ה "מעל

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס1דרך האוניברסיטה רעננהשל האוניברסיטה הפתוחה

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס87פנחס רמת גןמכללת רמת גן481112

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס46ההסתדרות ' שדחיפהמ"ון ברייס מדיאטק הייטק בע'ג491113

501114

מכללה להנדסה -אתגר

וטכנולוגיה מיסודה של 

הסתדרות ההנדסאים בישראל 

כןכןכןכן01/07/2018חיפה(ר"ע)

511114

מכללה להנדסה -אתגר

וטכנולוגיה מיסודה של 

הסתדרות ההנדסאים בישראל 

כןכןכןכן01/07/2018ירושלים(ר"ע)
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521114

מכללה להנדסה -אתגר

וטכנולוגיה מיסודה של 

הסתדרות ההנדסאים בישראל 

כןכןכןכן01/07/2018ערד(ר"ע)

531114

מכללה להנדסה -אתגר

וטכנולוגיה מיסודה של 

הסתדרות ההנדסאים בישראל 

כןכןכןכן01/07/2018באר שבע(ר"ע)

541114

מכללה להנדסה -אתגר

וטכנולוגיה מיסודה של 

הסתדרות ההנדסאים בישראל 

כןכןכןכן01/07/2018ראשון לציון(ר"ע)

551114

מכללה להנדסה -אתגר

וטכנולוגיה מיסודה של 

הסתדרות ההנדסאים בישראל 

כןכןכןכן01/07/2018חולון(ר"ע)

561114

מכללה להנדסה -אתגר

וטכנולוגיה מיסודה של 

הסתדרות ההנדסאים בישראל 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס15דוד חכמי יפו- תל אביב (ר"ע)

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס71בזל באר שבעש"המכללה הטכנולוגית ב571115

581116

עתיד רשת מכללות טכנולוגיות 

כןלאכןכן01/07/2018באר שבעמ"בע

591116

עתיד רשת מכללות טכנולוגיות 

כןלאכןכן01/07/2018קרית מוצקיןמ"בע

601116

עתיד רשת מכללות טכנולוגיות 

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס8החרש יפו- תל אביב מ"בע

611116

עתיד רשת מכללות טכנולוגיות 

כןלאכןכן01/07/2018יפו- תל אביב מ"בע

621116

עתיד רשת מכללות טכנולוגיות 

כןלאכןכן01/07/2018לודמ"בע

631116

עתיד רשת מכללות טכנולוגיות 

כןלאכןכן01/07/2018ירכאמ"בע

641116

עתיד רשת מכללות טכנולוגיות 

כןלאכןכן01/07/2018חיפהמ"בע

651117

מכון מגיד ללימודי המשך 

העברית ' מיסודה של האוני

ירושליםבירושלים

הר -העברית' אונ

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס1הצופים 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס29חומה ומגדל יפו- תל אביב המרכז הישראלי לניהול661122

כןלאלאכן01/07/2018רמת גןהמרכז הישראלי לניהול671122

681129

מרכז - משרד הבריאות 

לאכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס1תל השומר רמת גןהדרכה ארצי

כןלאלאכן01/07/2018באר שבעמ"מישלב קורסים בע691132
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כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס53ויצמן יפו- תל אביב מ"מישלב קורסים בע701132

כןלאלאכן01/07/2018חיפהמ"מישלב קורסים בע711132

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס11ח "הפלמקרית אתאמכללת קרית אתא721159

731161

-הסתדרות העובדים הכללית

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס93ארלוזורוב יפו- תל אביב למכללות עובדים' המח

741161

-הסתדרות העובדים הכללית

כןלאלאכן01/07/2018אילתלמכללות עובדים' המח

כןלאכןכן01/07/2018אשדודעמל השגים751168

כןלאלאכן01/07/2018ירושליםעמל השגים761168

יפו- תל אביב עמל השגים771168

בניין מרכז פדגוגי 

טכנולוגי רחוב קהילת 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס17קייב 

כןלאלאכן01/07/2018רמת גןעמל השגים781168

כןלאלאכן01/07/2018ירושליםרשות העתיקות791171

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס27סולטן סולימאן ירושליםרשות העתיקות801171

כןלאלאכן01/07/2018רמת אפעלרשות העתיקות811171

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס7רהב בת יםמכללת בת ים821173

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס29חומה ומגדל יפו- תל אביב ון ברייס הדרכה'ג831176

כןלאכןכן01/07/2018ירושליםון ברייס הדרכה'ג841176

כןלאכןכן01/07/2018חיפהון ברייס הדרכה'ג851176

861180

מרכז אשל להשתלמות 

רמת גןש גליקמן'והדרכה ע

המרכז הלאומי 

להדרכת עובדי 

שיבא תל ,הבריאות

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1השומר 

871180

מרכז אשל להשתלמות 

כןלאלאכן01/07/2018באר שבעש גליקמן'והדרכה ע

881180

מרכז אשל להשתלמות 

כןלאלאכן01/07/2018קרית ביאליקש גליקמן'והדרכה ע

891197

לימודי ' בר אילן היח' אונ

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1בר אילן ' אונרמת גןס לעבודה סוציאלית"המשך בי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1שדרות רימון גבעת ברנרמ"מרכז למידה בע- שילובים 901200

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1מבוא ישיעיהו קרית גתאיגוד ערים לאיכות הסביבה911208

כןלאלאלא101/07/2018שלוחה יפו- תל אביב לשכת המהנדסים921211

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס200דיזינגוף יפו- תל אביב לשכת המהנדסים931211

941212

ראנטה לקידום 'מכללת ג

כפר כנאמ"החינוך בע

ראשי ' כפר כנא רח

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס1894ד .ת

951234

המרכז הישראלי - מכון שינוי 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1גליל ים גליל יםלתהליכי שינוי במערכות

961246

גוריון המרכז -אוניברסיטת בן

כןכןלאכן01/07/2018מבנה בסיס1בן גוריון באר שבעהאוניברסיטאי ללימודי חוץ



נכון לתאריך הרשום בטבלה" גמול השתלמות"רשימת מוסדות ושלוחות מאושרים להגיש בקשות לוועדה לצורך אישור קורסים לעניין 

971246

גוריון המרכז -אוניברסיטת בן

כןכןלאכן01/07/2018באר שבעהאוניברסיטאי ללימודי חוץ

981247

האגודה למלחמה בסרטן 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס7רביבים גבעתייםבישראל

991265

- אוניברסיטת אריאל בשומרון 

יפו- תל אביב סניף תל אביב

היחידה ללימודי 

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס26חיים לבנון ,חוץ

1001278

מכון לטיפול משפחתי - שילוב 

ירושליםוזוגי

רחוב , 349' חנות מס

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס97יפו 

1011300

לקידום מיניות , דלת פתוחה

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס16שונצינו יפו- תל אביב (ר"ע)בריאה 

1021300

לקידום מיניות , דלת פתוחה

כןלאלאכן01/07/2018חיפה(ר"ע)בריאה 

כןכןלאלא01/07/2018מבנה בסיס1מעלה יצחק נצרת עיליתיזרעאל-מכללת נצרת עילית1031302

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס17רופין ירושליםאגף הנוער- מוזיאון ישראל 1041307

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס101דרך חברון ירושליםמכון מנדל למנהיגות1051319

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס84החשמונאים יפו- תל אביב אביב-לשכת המסחר תל1061321

1071360

העמותה להדרכה - מכון אדלר 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס14ש "התעכפר סבאייעוץ הוראה וטיפול

1081360

העמותה להדרכה - מכון אדלר 

כןלאלאכן01/07/2018ראשון לציוןייעוץ הוראה וטיפול

1091360

העמותה להדרכה - מכון אדלר 

כןלאלאכן01/07/2018חיפהייעוץ הוראה וטיפול

1101367

אילן המרכז -אוניברסיטת בר

רמת גןלמשפט מסחרי

בניין )אנה ומקס ווב 

 (הפקולטה למשפטים

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס9קולומביה ירושליםמכון הנרייטה סאלד1111376

1121418

בית ספר המרכזי לעובדים 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1 (דימול)בוטינסקי 'זרמת גןבשירותים חברתיים

1131418

בית ספר המרכזי לעובדים 

כןלאלאכן01/07/2018באר שבעבשירותים חברתיים

1141418

בית ספר המרכזי לעובדים 

כןלאלאכן01/07/2018ירושליםבשירותים חברתיים

1151418

בית ספר המרכזי לעובדים 

כןלאלאכן01/07/2018חיפהבשירותים חברתיים

כןלאלאכן101/07/2018שלוחה רמת גןמ"המכללה להישגים בע1161428

כןלאלאכן201/07/2018שלוחה רמת גןמ"המכללה להישגים בע1171428

כןלאלאכן01/07/2018יפו- תל אביב מ"המכללה להישגים בע1181428

כןלאלאכן01/07/2018הרצליהמ"המכללה להישגים בע1191428

כןלאלאכן01/07/2018חולוןמ"המכללה להישגים בע1201428

כןלאלאכן01/07/2018ירושליםמ"המכללה להישגים בע1211428

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1היסמין רמת אפעלמ"המכללה להישגים בע1221428

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס11ירושלים צפת(ר"ע)המכללה האזורית צפת 1251477
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1261489

עמותת אבי - בית איזי שפירא 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1איזי שפירא רעננהר"ע

נתניהמ"מכללת בילדינג בע1271495

איצטדיון הכדורגל 

צד  (נמחקר' רח)

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיסA23 0מזרח שער 

1281523

מרכז זלמן שזר לתולדות 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס2ביתר ירושליםישראל

1301581

המכון - אוניברסיטת בר אילן 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1בר אילן ' אונרמת גןלקידום האינטגרציה

1311591

המסלול האקדמי המכללה 

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס7שדרות יצחק רבין ראשון לציוןלמינהל

ירושליםהאקדמיה ללשון העברית1321622

, העברית' קרית האונ

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1גבעת רם 

1331644

ש "מרכז קהילתי באור יהודה ע

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס87אליהו סעדון אור יהודהמ"פירסט בע

1341701

מרכז תורני לנשים - מתן 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס30ג "רחוב רשבירושליםותכנית המתמידות בירושלים

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס30בית הדפוס ירושלים(ר"ע)ר .נ.מרכז י1351703

לאכןלאלא01/07/2018מבנה בסיס25נורדאו פתח תקווה(עוסק מורשה)הצרפתי ' הקולג1361704

כןכןכןכן01/07/2018כרמיאלמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1371772

כןכןכןכן01/07/2018פרדסיהמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1381772

כןכןכןכן101/07/2018שלוחה נצרת עיליתמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1391772

כןכןכןכן201/07/2018שלוחהנצרת עיליתמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1401772

כןכןכןכן01/07/2018חיפהמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1411772

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס251ההסתדרות ' שדחיפהמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1421772

כןכןכןכן101/07/2018שלוחה חדרהמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1431772

כןכןכןכן201/07/2018שלוחה חדרהמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1441772

כןכןכןכן301/07/2018שלוחה חדרהמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1451772

כןכןכןכן01/07/2018טבריהמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1461772

כןכןכןכן01/07/2018עכומ"דמון בע. ק.אינטלקט א1471772

כןכןכןכן01/07/2018עפולהמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1481772

כןכןכןכן01/07/2018כרכור-פרדס חנהמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1491772

כןכןכןכן101/07/2018שלוחה צפתמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1501772

כןכןכןכן201/07/2018שלוחה צפתמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1511772

כןכןכןכן01/07/2018קרית מוצקיןמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1521772

כןכןכןכן01/07/2018נהריהמ"דמון בע. ק.אינטלקט א1531772

1541774NESS A.T לאלאכןלא01/07/2018מבנה בסיס36ראול וולנברג יפו- תל אביב

1551815

מרכז לטיפול - בראשית 

במשפחה ולהכשרת אנשי 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1לניאדו עזרא ' רחטירת כרמלמקצוע



נכון לתאריך הרשום בטבלה" גמול השתלמות"רשימת מוסדות ושלוחות מאושרים להגיש בקשות לוועדה לצורך אישור קורסים לעניין 

1561818

המוסד - ד בישראל "לשכת עו

לאלאלאכן01/07/2018ירושליםש רוטלוי ד"הארצי לגישור ע

1571818

המוסד - ד בישראל "לשכת עו

לאלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס10דניאל פריש יפו- תל אביב ש רוטלוי ד"הארצי לגישור ע

1581818

המוסד - ד בישראל "לשכת עו

לאלאלאכן01/07/2018נצרתש רוטלוי ד"הארצי לגישור ע

1591891

מוסד להשכלה - מדרשת רופין 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1כפר מונש כפר מונשגבוהה

1601903

התוכנית הישראלית לטיפול 

כןלאלאלא01/07/2018חיפהמ"התנהגותי קוגנטיבי בע

1611903

התוכנית הישראלית לטיפול 

רמת גןמ"התנהגותי קוגנטיבי בע

ח תל "מתחם ביה

בניין בית - השומר

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1סוראסקי 

1621903

התוכנית הישראלית לטיפול 

כןלאלאלא01/07/2018באר שבעמ"התנהגותי קוגנטיבי בע

1632007

קמפוס - אוניברסיטת בן גוריון 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס162התמרים ' שדאילתאילת

1642009

מרחבים חברה לחינוך - בינה 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה הבסיס1היסמין רמת אפעלותרבות

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס2דבורה הנביאה ירושליםאגף הבטחון- משרד החינוך 1652011

1662013

תנועת האשה הדתית -אמונה

ירושליםהלאומית

ל הגבעה 'החי' רח

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס43הצרפתית 

1672014

המכללה האקדמית בוינגייט 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1ווינגייט נתניה(צ"חל)מ "בע

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס75קרן היסוד רעננההמכללה העירונית רעננה1682018

כןכןכןכן01/07/2018יפו- תל אביב מכללת אורט הרמלין להנדסה1692021

כןכןכןכן01/07/2018כרמיאלמכללת אורט הרמלין להנדסה1702021

כןכןכןכן01/07/2018כפר סבאמכללת אורט הרמלין להנדסה1712021

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס2המחקר נתניהמכללת אורט הרמלין להנדסה1722021

כןכןכןכן01/07/2018רחובותמכללת אורט הרמלין להנדסה1732021

כןכןכןכן01/07/2018קרית ביאליקמכללת אורט הרמלין להנדסה1742021

1762050

המרכז לקידום - מ "מק

לאלאכןלא01/07/2018מבנה בסיס7גוטליב שומאכר חיפההמיחשוב והטכנולוגיה בחינוך
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1772052

ס "ביה- אוניברסיטת תל אביב 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1תל אביב ' אוניפו- תל אביב לעבודה סוציאלית

כןלאלאלא01/07/2018אבטיןת להשתלמות"מכון עוזמ1782056

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס2קויפמן יפו- תל אביב מ"נט בע'אינטרליג1792057

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס4פומפדיתא יפו- תל אביב עמותה לקידום מקצועי חברתי1802062

1812075

המכללה האקדמית -אפקה

לאלאכןלא01/07/2018מבנה בסיס38מבצע קדש יפו- תל אביב (ר"ע)אביב -להנדסה בתל

שער הנגבהמכללה האקדמית ספיר1822084

ס "מכללת ספיר ביה

לעבודה סוציאלית 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1 10בניין 

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס1דל שמס 'מגדל שמס'מגד'מכללת אלמאג1832088

1842095

המכללה לעיצוב , תילתן

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס65העצמאות חיפהמ"ולתקשורת חזותית בע

באר יעקבהמרכז הרפואי אסף הרופא1852100

מרכז רפואי אסף 

-(צריפין)הרופא 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1מחלקת הדרכה 

1862111

- האוניברסיטה העברית

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1הרצל רחובותהפקולטה למדעי החקלאות

1872122

המכללה האקדמית להנדסה 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס21ביאליק פינת בזל באר שבעסמי שמעון

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1כנפי נשרים הרצליההמרכז הבינתחומי הרצליה1882125

1892141

- האוניברסיטה העברית 

ירושליםשירותי הייעוץ

הר )מאירסדורף 

לאכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס10 (הצופים

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס9יד חרוצים ירושליםהקרן החדשה לישראל1902153

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס5בוטינסקי 'זרמת גןמרכז ידע אשלים- אשלים 1912172

1922177

- המרכז לחקר טרור ביולוגי 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס29קין 'קלציפו- תל אביב אוניברסיטת תל אביב

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס301בית ברל כפר סבאהמכון הבינלאומי למנהיגות1932179

יפו- תל אביב מ"מכללת מיטב דש בע1942185

, 24ראול ולנברג 

מגדל , מגדלי זיו

A1, כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס24רמת החייל

יפו- תל אביב מכללת לוינסקי לחינוך1962195

- מכללת לוינסקי 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס15שושנה פרסיץ 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס7שיבת ציון אשקלוןמ"דמון פרויקטים בע.ק.א1982219

כןכןכןכן01/07/2018יקנעם עיליתמ"דמון פרויקטים בע.ק.א1992219

כןכןכןכן01/07/2018אשדודמ"דמון פרויקטים בע.ק.א2002219

כןכןכןכן01/07/2018קרית גתמ"דמון פרויקטים בע.ק.א2012219

כןכןכןכן01/07/2018יפו- תל אביב מ"דמון פרויקטים בע.ק.א2022219

כןכןכןכן01/07/2018חיפהמ"דמון פרויקטים בע.ק.א2032219

2042221

ל לנפגעי טראומה "עמותת נט

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס10אבן גבירול יפו- תל אביב על רקע לאומי
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2052233

עיריית פתח -ם השרון"מפע

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס11אמסטרדם פתח תקווהתקווה

2062234

לחינוך תרבות -קרן רמלה

רמלה(ר"ע)ופיתוח 

הזית -קמפוס השפלה

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס4

2072242

בית -אוניברסיטת בן גוריון

באר שבעהספר ללימודי המשך ברפואה

הפקולטה למדעי 

בניין דייכמן , הרפואה

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1

2082242

בית -אוניברסיטת בן גוריון

כןלאלאלא101/07/2018שלוחה באר שבעהספר ללימודי המשך ברפואה

2092242

בית -אוניברסיטת בן גוריון

כןלאלאלא201/07/2018שלוחה באר שבעהספר ללימודי המשך ברפואה

2102242

בית -אוניברסיטת בן גוריון

כןלאלאלא301/07/2018שלוחה באר שבעהספר ללימודי המשך ברפואה

2112243

המכללה האקדמית אשקלון 

כןכןכןכן01/07/2018רחובות(ר"ע)

2122243

המכללה האקדמית אשקלון 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס12יצחק בן צבי אשקלון(ר"ע)

2132246

-האוניברסיטה העברית

כןלאלאכן01/07/2018ירושליםהפקולטה למשפטים

2142246

-האוניברסיטה העברית

ירושליםהפקולטה למשפטים

הר ,יל'רצ'שדרות צ

הפקולטה ,הצופים

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1למשפטים 

2152248

המרכז לחקר העיר -הטכניון

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1 (בנין סגו)הטכניון חיפהוהאזור

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס1עמק חפר עמק חפר(ר"ע)המרכז האקדמי רופין 2162256

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1היסמין רמת אפעלמלם תים הדרכה2172258

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס2פועלי צדק ירושלים(ר"ע)אל הלב 2182261

לכלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס124באקה אל גרביה גרביה-באקה אלאקדמיית אלקאסמי2192268

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס11ש "התעכפר סבאמ"אינטגרציה משולבת בע2202272

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1שופן ירושליםועד מחוז ירושלים-ד"לשכת עו2222278

2232282

המרכז הישראלי לפיתוח -ליאן

כןלאכןכן01/07/2018ירושליםמ"מקצועי בע

2242282

המרכז הישראלי לפיתוח -ליאן

אשדודמ"מקצועי בע

הר ' רח- ' מקיף ו

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס3 (א"רובע י)חרמון 

קצריןמכללת אוהלו בקצרין2252283

מכללת אוהלו בקצרין 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס1

לאלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס156הגליל נין'סח(ר"ע)מכללת סכנין 2262287
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כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס0 17ד .ת, כפר תקוהקרית טבעוןמ"ר בע.נ.מרכז שילוב ג2272290

חיפהם ידע"מכללת רמב2282292

 8העליה השנייה ' רח

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס8 1-7עפרון ' רח/ 

כןלאלאלא01/07/2018ירושליםהעמותה לקידום הפיזיותרפיה2302294

כןלאלאלא101/07/2018שלוחה חיפההעמותה לקידום הפיזיותרפיה2312294

כןלאלאלא201/07/2018שלוחה חיפההעמותה לקידום הפיזיותרפיה2322294

כןלאלאלא101/07/2018שלוחה יפו- תל אביב העמותה לקידום הפיזיותרפיה2332294

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס17ויסבורג יפו- תל אביב העמותה לקידום הפיזיותרפיה2342294

כןלאלאלא201/07/2018שלוחה יפו- תל אביב העמותה לקידום הפיזיותרפיה2352294

כןלאלאלא01/07/2018באר יעקבהעמותה לקידום הפיזיותרפיה2362294

כןלאלאלא01/07/2018כרכור-פרדס חנההעמותה לקידום הפיזיותרפיה2372294

כןלאלאלא01/07/2018נתניההעמותה לקידום הפיזיותרפיה2382294

כןלאלאלא01/07/2018כפר סבאהעמותה לקידום הפיזיותרפיה2392294

כןלאלאלא01/07/2018גבעתייםהעמותה לקידום הפיזיותרפיה2402294

כןלאלאלא01/07/2018רמת גןהעמותה לקידום הפיזיותרפיה2412294

כןלאלאלא01/07/2018פתח תקווההעמותה לקידום הפיזיותרפיה2422294

כןלאלאלא01/07/2018צפתהעמותה לקידום הפיזיותרפיה2432294

כןלאלאלא01/07/2018נהריההעמותה לקידום הפיזיותרפיה2442294

2452295

ס "ביה-אוניברסיטת תל אביב

ללימודי המשך הפקולטה 

יפו- תל אביב לרפואה

אוניברסיטת תל 

בנין -רמת אביב, אביב

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1רפואה -סאקלר

לאכןלאלא01/07/2018מבנה בסיס6יד ושם באר שבעמ"מכללת שבירו בע2462297

יד בנימיןר"תורת החיים נווה דקלים ע2482301

, "צבי מיתר"קמפוס 

לאלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס398דרך האבות 

2492302

היחידה לביטחון לאומי . י.ת

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1דרך משה דיין חיפהמ"בע

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס124שדרות הרצל ירושלים(ר"ע)יד שרה 2502307

2512309

המרכז ללימודים אקדמאיים 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס9הפלדה אור יהודהבאור יהודה

לאלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1נ אבטח .ד)ישיבה(כרם יבנה מ"גבעת ושינגטון בע2522317

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס5המרגוע הוד השרון(ר"ע)מכללת שערי משפט 2532321

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס18המסגר יפו- תל אביב מ"בע (ז.ב)מכללת ניו מדיה 2542325

2552337

המרכז הלאומי לאיתנות 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס26בן גוריון רמת גןישראלית

2562337

המרכז הלאומי לאיתנות 

כןלאלאכן01/07/2018יהודישראלית
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2572338

, מדיה, ס לצילום"מוסררה ביה

פוטותראפיה , אנימציה

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס9ח "הע' רחירושלים(ר"ע)ומוסיקה חדשה 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס142שדרות הנשיא חיפהטי אינטגרטיבי.בי.סי2582349

2592350

לפיתוח משאבי - משאבים 

התמודדות מיסודו של המרכז 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס7עליית הנוער ' רחקרית שמונה(ר"ע)לשעת חירום 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס5בוטינסקי 'זרמת גןמ"תות תקשורת תוצאות בע2602357

2612360

רשות הזיכרון לשואה - יד ושם 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1הר הזיכרון , יד ושםירושליםולגבורה

2622361

בית החולים הווטרינרי 

האוניברסיטאי מיסודה של 

רחובותם-העברית בי' האונ

בניין , מכון ויצמן

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס12משאבים 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס14המלאכה רעננהמ"אקטיביקס בע2632362

2642364

העמותה לקידום מקצועי 

יבנהשחר און- חברתי 

האמוראים פינת 

כןכןלאכן01/07/2018מבנה בסיס1גיבורי החייל 

2652365

החוג - א "אוניברסיטת ת

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1קריית האוניברסיטה יפו- תל אביב לריפוי בעיסוק

חדרהחברת החשמל- גוף ציבורי2662372

: מרכזי הדרכה

, (חדרה)" חפציבה"

בית ", בני ברק

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס(נשר)" העובד

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיסירושלים - 35יפו ירושליםדואר ישראל- גוף ציבורי2672373

2682374

מרכז השלטון - גוף ציבורי

יפו- תל אביב המקומי

 19הארבעה ' רח

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס64739: מיקוד 

2692375

שירותי בריאות - גוף ציבורי

פתח תקווהכללית

, מרכז ההדרכה 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס7סורוקה 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס14רחוב חסן שוקרי חיפהעיריית חיפה- גוף ציבורי2702376

ירושליםעיריית ירושלים- גוף ציבורי2712377

 3בנין  - 3כיכר ספרא 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס775ד . ת4קומה 

2722378

אוניברסיטת תל - גוף ציבורי

לאלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס55א "ת' אנ-חיים לבנוןיפו- תל אביב אביב

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס"מהות"מפעל לודתעשייה אווירית- גוף ציבורי2732379

2742380

אוניברסיטת בן - גוף ציבורי

באר שבעגוריון בנגב

אוניברסיטת בן 

מדור גיוס ,גוריון

ד .ת, ופיתוח עובדים

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס84105, 653

יפו- תל אביב עיריית תל אביב- גוף ציבורי2752381

-אגף משאבי אנוש

היחידה לפיתוח 

אבן גבירול , והדרכה

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס69
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2762382

האוניברסיטה - גוף ציבורי

ירושליםהעברית

אגף ,יחידת הדרכה

הר ,משאבי אנוש 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס9190501הצופים 

לודרכבת ישראל- גוף ציבורי2772383

 מיקוד 1רח יוספטל 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס757ד . ת7136801

2822389

המכון להשתלמות - גוף ציבורי

ירושליםפרקליטים ויועצים משפטיים

צלאח ' רח37ירמיהו 

 ירושלים 29הדין 

משרד 

כתובת )המשפטים

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס(למשלוח

לאלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1כתובת חולוןמקורות- גוף ציבורי2832390

2842391

רשות שדות - גוף ציבורי

לודאגף הדרכה: התעופה

ג " נתב1דרור ' רח

ג " נתב137ד .ת

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס7015001מיקוד 

ירושליםרשות הטבע והגנים- גוף ציבורי2852392

, 3רחוב עם ועולמו 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס95463גבעת שאול 

2862396

הטלויזיה - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס14קלאוזנר יפו- תל אביב החינוכית הישראלית

2872397

משרד - גוף ממשלתי 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס29דין -רחוב צאלח אירושליםהמשפטים

ירושליםכנסת- גוף ציבורי 2882398

קריית הממשלה קפלן 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס משכן הכנסת1

2892400

משרד הכלכלה - גוף ממשלתי 

ירושלים(ת"תמ)

בנין  - 5בנק ישראל 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס3166ד .ת. נרי'ג

2902401

משרד ראש - גוף ממשלתי 

ירושליםהממשלה

 מיקוד 3קפלן 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס9195017

ירושליםמשרד הבריאות- גוף ממשלתי 2912402

מגדלי הבירה משרד 

, 38ירמיהו , הבריאות

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס91010

2922403

משרד העליה - גוף ממשלתי 

ירושליםוהקליטה

משרד העלייה 

אגף - והקליטה 

רחוב קפלן , ההדרכה

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסהקריה, 2

2932404

הלשכה - גוף ממשלתי 

ירושליםהמרכזית לסטטיסטיקה

כנפי , ס"בנין הלמ

 גבעת 66נשרים 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס34525. ד.שאול ת

2942405

משרד - גוף ממשלתי 

ירושליםהתחבורה

, משרד התחבורה

בנק ' רח, בניין גנרי 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס5ישראל 
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2952406

משרד הבינוי - גוף ממשלתי 

ירושליםוהשיכון

קריית ממשלה 

. ד.ת, המזרחית

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס18110

ירושליםמשרד הפנים- גוף ממשלתי 2962407

. ד. ת2קפלן ' רח

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס6158

2972408

אגף המכס - גוף ממשלתי 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס5בנק ישראל ירושליםמ"והמע

2982409

משרד - גוף ממשלתי 

ראשון לציוןהחקלאות ופיתוח הכפר

, הקריה החקלאית

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס בית דגן30ד .ת

2992410

המשרד להגנת - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס5כנפי נשרים ירושליםהסביבה

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםשירות התעסוקה- גוף ממשלתי3002411

3012412

הנהלת בתי - גוף ממשלתי

ירושליםהמשפט

מגדל , ף"מרכז מעו

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס20בית הדפוס , דונה

ירושליםמשרד האוצר- גוף ממשלתי3022413

 מיקוד 1קפלן 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס9103002

3032414

משרד האנרגיה - גוף ממשלתי

משרד התשתיות )והמים 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס36148ד . ת216יפו ירושלים(הלאומיות

3042415

נציבות שירות - גוף ממשלתי

אגף בכיר הדרכה - המדינה 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס34076ד . ת3קפלן ירושליםהשכלה ורווחה

ירושליםמשרד התיירות- גוף ממשלתי3052416

ד . ת5בנק ישראל 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס1018

3062417

בתי הדין - גוף ממשלתי

ירושליםהרבניים

, 22כנפי נשרים 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסגבעת שאול

ירושליםת"מכון עוזמ- גוף ממשלתי3072418

-הנהלת בתי המשפט 

כנפי , ת" מכון עוזמ

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס22נשרים 

3082419

שירות - ם"שע- גוף ממשלתי

ירושליםעיבודים ממוכנים

, 4רחוב פועלי צדק 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסתלפיות

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס2דבורה הנביאה ירושליםמשרד החינוך- גוף ממשלתי3092420

3102421

המשרד לבטחון - גוף ממשלתי

ירושליםפנים

, רחוב קרלמון גנו

קרית הממשלה 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסהמזרחית

יפו- תל אביב משרד הביטחון- גוף ממשלתי3112422

אגף , משרד הבטחון

משאבי אנוש יחידת 

הקריה , הדרכה

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס6473428
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3122423

רשות האוכלוסין - גוף ממשלתי

ירושליםוההגירה ומעברי גבול

, מחלקת ההדרכה

, 6מסילת ישרים ' רח

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס9458406ירושלים 

3132424

רשות המים - גוף ממשלתי

יפו- תל אביב (נציבות המים)והביוב 

ד "ת , 14המסגר 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס20365

3142425

השירות - גוף ממשלתי

בית דגןהמטאורולוגי

השירות המטאורולוגי 

 , 25. ד.ת, הישראלי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס5025001

3152426

אגף מס הכנסה - גוף ממשלתי

רשות )ומיסוי מקרקעין 

ירושלים(המיסים

, נציבות מס הכנסה

 5כנפי נשרים ' רח

 מיקוד 1170.ד.ת

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס91010

3162427

המדפיס - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםהממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםהמכון הגיאולוגי- גוף ממשלתי3172428

3182429

המרכז למיפוי - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס1לינקולן יפו- תל אביב ישראל

ירושליםמשרד הרווחה- גוף ממשלתי3192430

. ד.ת, 39ירמיהו ' רח

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס919

3202431

רשות ההגבלים - גוף ממשלתי

ירושליםהעסקיים

ד .ת, 4עם ועולמו 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס34281

3212432

רשות לשירותים - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםחשמל-ציבוריים

3222433

הרבנות - גוף ממשלתי

ירושליםהראשית

. ד.ת, רחוב אהליאב 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס36016

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםמבקר המדינה- גוף ממשלתי3242435

3252436

החברה - צ "מע- גוף ממשלתי

הלאומית לדרכים בישראל 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםמ"בע

3262437

מינהל המחקר - גוף ממשלתי

ראשון לציוןהחקלאי

דרך , מכון הוולקני

. ד.ת, 68המכבים 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס15159

3272438

מינהל לחינוך - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםהתיישבותי ועלית הנוער

3282439

רשות / מינהל- גוף ממשלתי

ירושליםמקרקעי ישראל

' רח, מחלקת הדרכה

בניין בזק , 15הצבי 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס7קומה 

3292440

מרכז -ג"ממ- גוף ממשלתי

יבנהמחקר גרעיני

אגף משאבי אנוש 

שורק דאר ,ומנהל

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס81800יבנה 
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ירושליםמשרד החוץ- גוף ממשלתי3302441

, חטיבת הדרכה

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס9שדרות רבין 

3312442

משרד - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס23יפו ירושליםהתקשורת

3322443

משרד המדע - גוף ממשלתי

והטכנולוגיה ומשרד התרבות 

ירושליםוהספורט

, הקריה המזרחית

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס49100ד .ת. 'בנין ג

3332444

המשרד - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםלשירותי דת

3342445

הוצאה לפועל - גוף ממשלתי

רשות האכיפה :וגביית קנסות 

ירושליםוהגבייה

ד .ת, 37ירמיהו 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס34235

3352446

המשרד לענייני - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםגמלאים

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס3רחוב הנשיא ירושליםלשכת הנשיא- גוף ממשלתי3362447

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםרשות השידור- גוף ממשלתי3372448

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםרשות הנמלים- גוף ממשלתי3382450

3392451

-מ"משרד רוה- גוף ממשלתי

ירושליםנתיב

. ד.ת, 39ירמיהו ' רח

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס36380

3402452

קרן קיימת - גוף ממשלתי

ירושליםלישראל

-הלשכה הראשית

מחלקת הדרכה 

ד . ת9107201מיקוד 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס7283

3412454

-אגף הרישוי- גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםמשרד התחבורה

3422455

הרשות - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםהלאומית לבטיחות בדרכים

3432456

רשות התעופה - גוף ממשלתי

לודהאזרחית

בית  , 1רחוב גולן 

קריית שדה , גולן 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס1101ד .ת. התעופה

3442457

המרכז הרפואי - גוף ממשלתי

חיפהם"רמב

ד .ת , 8העליה ' רח

 בת גלים 9602

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס3109601

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסטבריהטבריהח פוריה"ביה- גוף ממשלתי3452458

3462461

ח רבקה זיו "ביה- גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס13100ם "רחוב הרמבצפתצפת

3472462

המרכז הרפואי - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסנהריהנהריהגליל מערבי נהריה

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסבת יםבת יםח אברבנאל"ביה- גוף ממשלתי3482464

3492465

מרכז רפואי - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסעפולהעפולהלבריאות הנפש מזרע
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3502466

המרכז לבריאות - גוף ממשלתי

באר שבעהנפש באר שבע

 , 2הצדיק מירושלים 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס4600. ד.ת

3512467

המרכז הרפואי - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסחדרהחדרההלל יפה

3522468

המרכז הרפואי - גוף ממשלתי

רמת גןש שיבא"ע

מחלקת הדרכה 

בית ,ופיתוח ארגוני

שיבא תל , דייויס-ליידי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסהשומר

3532469

ח אסף "ביה- גוף ממשלתי

באר יעקבהרופא

מרכז רפואי אסף 

צריפין , הרופא 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס70300

3542470

המרכז הרפואי - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס5. ד. ת62הלוחמים חולוןש וולפסון"ע

3552471

מרכז רפואי - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס2ד .ת , 2הבנים ' רחבאר יעקבח שמואל הרופא"ביה-גריאטרי 

3562472

מרכז רפואי - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס2ההסתדרות אשקלוןברזילי אשקלון

3572473

ח איכילוב "ביה- גוף ממשלתי

יפו- תל אביב (סוראסקי)

 6רחוב ויצמן 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס6423906

3582474

ח פלימן "ביה- גוף ממשלתי

חיפה(מרכז גריאטרי)

זלמן שנאור רמות 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס2263ד .רמז ת

3592475

מרכז גריאטרי - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסנתניהנתניהנתניה

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםח איתנים"ביה- גוף ממשלתי3602476

3612477

מרכז גריאטרי - גוף ממשלתי

כרכור-פרדס חנהפרדס חנה

דרך הנדיב מיקוד 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס3711001

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםח כפר שאול"ביה- גוף ממשלתי3622478

3632479

מרכז לבריאות - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס1השיבולים צור משההשרון-הנפש לב

3642484

מרכז לבריאות - גוף ממשלתי

טירת כרמלהנפש טירת הכרמל

 טירת כרמל 9. ד.ת

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס3911917

3652485

מרכז גריאטרי - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

3662486

המרכז לבריאות - גוף ממשלתי

שער מנשההנפש שער מנשה

המרכז לבריאות 

הנפש שער מנשה 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס37806חפר . נ.ד

3672487

לשכת בריאות - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסצפתצפתצפון

3682488

משרד הבטחון - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושלים'כד
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3692489

המוסד לביטוח - גוף ציבורי

לאלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1ירושלים ירושליםלאומי

3702490

המכון לחקר - גוף ממשלתי

נס ציונהביולוגי

 נס ציונה 19. ד.ת

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס7404819

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסבאר יעקבבאר יעקבח באר יעקב"ביה- גוף ממשלתי3712491

3722492

המשרד -גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםלאזרחים ותיקים

3732493

רשות לניירות - גוף ממשלתי

ירושליםערך

 22כנפי נשרים 

 9546434ירושלים 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס500500210פ .ח

3742494

המשרד לפיתוח - גוף ממשלתי

המשרד + הנגב והגליל 

יפו- תל אביב לשיתוף פעולה

בית אמות המשפט 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס8שאול המלך 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםרשות הפטנטים- גוף ממשלתי3752495

3762497

המטה לבטחון - גוף ממשלתי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםלאומי

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסירושליםירושליםרשות לבדואים- גוף ממשלתי3772498

3782499

לשכת הפרסום - גוף ממשלתי

יפו- תל אביב הממשלתית

 תד 9אחד העם 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס65251 מיקוד 29140

3792500

אוניברסיטת בר - גוף ציבורי

רמת גןאילן

, מקס ואנה ווב' רח

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס52900002מיקוד 

3802501

אריאל מפעלי תורה יהדות 

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיסבית וגן, 5הפסגה ירושליםבישראל

3812502

מכבי שרותי - גוף ציבורי

יפו- תל אביב בריאות

מחלקת למידה 

המרד , ופיתוח ארגוני

כןכןכןכן01/07/2018מבנה בסיס68152 27

3822503

עמותה לקידום חברתי מקצועי 

, של עובדי המעבדות

ביוכימאים ומיקרוביולוגיים 

יפו- תל אביב (ר"ע)

בית , ארלוזורוב

לאלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס93ההסתדרות 

כןלאכןכן01/07/2018מבנה בסיס18הרב קוק נתניההעמותה לחינוך בלתי פורמאלי3832505

3842508

המכון למדעי ' היברו יוניון קולג

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס13המלך דוד ירושליםהיהדות ירושלים

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס3קפלן ' רחירושליםצוערים לשירות המדינה3852511

3862515

המכללה האקדמית לישראל 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס87פנחס רוטנברג רמת גןברמת גן

יפו- תל אביב מ"המכון לאסיה בע3872518

דרך , סמינר הקיבוצים

לאכןלאלא01/07/2018מבנה בסיס149נמיר 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס2רבנו ירוחם יפו- תל אביב א יפו"המכללה האקדמית ת3882519
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כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס14המדע הרצליה(ר"ע)בסיס לאמנות ותרבות 3892523

לאלאכןלא01/07/2018מבנה בסיס5שהם רמת גןמ"האקר יו בע3902527

כןלאלאכן01/07/2018מבנה הבסיס2ויסגל , פארק המדערחובותמ"איי לימודיי חוץ בע. אס3922536

3932537

- המכון לחקר הטיפוח בחינוך 

ירושליםהאוניברסיטה העברית

האוניברסיטה 

. הר הצופים, העברית

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס91905 91905

3942538

מ "המרכז האקדמי פרס בע

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס10שמעון פרס רחובות(צ"חל)

3952545

זבולון , ם גליל מערבי"מפע

משגבומורדות הכרמל

מועצה אזורית משגב 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס20179

לאלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס1קרית הממשלה נצרתד"לשכת עו-ועד מחוז הצפון3962550

3972557

מרכז רפואי לבריאות הנפש 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1השיבולים צור משהלב השרון

3982566

האוניברסיטה העברית 

בית ספר לעבודה -בירושלים 

ירושליםסוציאלית

, העברית' האונ

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0קמפוס הר הצופים 

3992576

- ס לסיעוד"ביה- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0ציריפין באר יעקבח אסף הרופא"בי

4002577

ס לאחים "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס2ההסתדרות אשקלוןואחיות אשקלון

4012578

אוניברסיטת תל - גוף סיעודי

יפו- תל אביב ס לסיעוד"ביה-אביב 

אוניברסיטת תל אביב 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0ס לסיעוד "ביה-

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס17הנרייטה סולד יפו- תל אביב ס שיינברון"ביה- גוף סיעודי4022579

4032580

, מרכז רפואי שיבא- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0 1עמק האלה רמת גןתל השומר

4042581

ח שמואל "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס2הבנים באר יעקבהרופא

4052582

ס האקדמי "ביה- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס62הלוחמים חולוןוולפסון. ש א"לאחיות ע

4062583

ס האקדמי "ביה- גוף סיעודי

יפו- תל אביב ש זיוה טל"לאחיות ע

, מרכז רפואי שיבא

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0תל השומר 

4072584

ס אקדמי "בי- גוף סיעודי

, ש פט מתיוס"לסיעוד ע

חדרההמרכז הרפואי הלל יפה

המרכז הרפואי הלל 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0ס לסיעוד "ביה, יפה

4082585

ס לסיעוד בני "ביה- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס58גולומב חיפהציון

4092586

ס לסיעוד "ביה- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0עין כרם ירושליםהדסה

4102587

- ס לסיעוד "בי- גוף סיעודי

צפתמרכז רפואי זיו צפת

מרכז - ס לסיעוד "בי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0רפואי זיו צפת 
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4112589

המרכז הרפואי - גוף סיעודי

- לבריאות הנפש באר יעקב 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1יצחק רבין באר יעקבס"ן שב"מב- נס ציונה 

4122590

המרכז להכשרה - גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0בת גלים , עפרוןחיפהמתקדמת בסיעוד לאזור הצפון

4132591

המרכז האקדמי - גוף סיעודי

פקולטה למדעי החיים - לב

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס21הועד הלאומי ירושליםוהבריאות

4142592

המרכז הירושלמי - גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0כפר שאול ירושליםכפר שאול- נ איתנים"לברה

4152593

המרכז הרפואי בני - גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס47גולומב חיפהציון

4162594

מרכז רפואי ברזילי - גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס2ההסתדרות אשקלוןאשקלון

4172595

ס לסיעוד שערי "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס12שמואל בייט ירושליםצדק

4182596

מרכז רפואי פדה - גוף סיעודי

טבריהפוריה

מרכז רפואי פדה 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0פוריה 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס8העלייה השנייה חיפהם"מרכז רפואי רמב- גוף סיעודי4192597

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס12שמואל בייט ירושליםח שערי צדק"בי- גוף סיעודי4202598

אילתמ"מכללת ניהול פלוס בע4212604

רחוב , בית הדקל 

כןלאלאכן01/07/2018מבנה בסיס4הפתן 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס39בוטינסקי 'זפתח תקווהכללית- ח רבין "בי- גוף סיעודי4222607

4232608

- ח סורוקה "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס151שדרות יצחק רגר באר שבעכללית

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס59טשרניחובסקי כפר סבאכללית- ח מאיר "בי- גוף סיעודי4242609

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0פסטרנק רחובותכללית- ח קפלן "בי- גוף סיעודי4252610

4262611

- ח העמק "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס21יצחק רבין ' שדעפולהכללית

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס7ל "מיכחיפהכללית- ח כרמל "בי- גוף סיעודי4272612

4282613

- ח יוספטל "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0דרך יותם אילתכללית

4292614

- ח הרצפלד "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1דרך ארץ רחובותכללית

4302615

- ח בית רבקה "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס4החמישה פתח תקווהכללית

4312616

- ח שלוותא "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס13עליית הנוער הוד השרוןכללית



נכון לתאריך הרשום בטבלה" גמול השתלמות"רשימת מוסדות ושלוחות מאושרים להגיש בקשות לוועדה לצורך אישור קורסים לעניין 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1קליסינקי פתח תקווהכללית- ח גהה "בי- גוף סיעודי4322617

4332618

- ח לוינשטיין "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס278אחוזה רעננהכללית

4342619

- ח שניידר "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס14קפלן פתח תקווהכללית

4352620

בית הספר - גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס39בוטינסקי 'זפתח תקווהכללית- האקדמי לסיעוד דינה 

4362621

בית הספר - גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1פסטרנק רחובותכללית- האקדמי לסיעוד קפלן 

4372622

בית הספר - גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס59טשרניחובסקי כפר סבאכללית- האקדמי לסיעוד מאיר 

4382623

- ח השרון "בי- גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס7ל "קקפתח תקווהכללית

4392628

המכללה - מכללית- גוף סיעודי

לבטיחות המטופל ולניהול 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס115ארלוזרוב יפו- תל אביב (כללית)סיכונים 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס8דרך רזיאל נתניהכללית מוקד אחיות- גוף סיעודי4402629

4412630

- כללית מחוז שרון -גוף סיעודי 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס39המלאכה נתניהשומרון

4422631

- כללית מחוז דן- גוף סיעודי 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס25המיתר רמת גןת"פ

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס104שדרות המגינים חיפהכללית מחוז חיפה- גוף סיעודי4432632

באר שבעכללית מחוז דרום- גוף סיעודי4442633

מגדלי קניון הנגב 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס1 (3קומה )

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס18זבוטינסקי ראשון לציוןכללית מחוז מרכז- גוף סיעודי4452634

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס3המלאכה נצרת עיליתכללית מחוז צפון- גוף סיעודי 4462635

4472636

כללית מחוז - גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס20בית הדפוס ירושליםירושלים

4482637

- א"כללית מחוז ת- גוף סיעודי

יפו- תל אביב יפו

שדרות ירושלים 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס16 ('כניסה א)

4492639

מרכז רפואי - גוף סיעודי 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס6וייצמן יפו- תל אביב א"איכלוב ת

4502640

הסתדרות - גוף סיעודי 

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס0ח הדסה עין כרם "ביירושליםמדיצינית הדסה

4512641

ש "ס לסיעוד ע"בי- גוף סיעודי

נתניהח לנידאו"בי, טסלר

דברי ' רח, קרית צאנז

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס16חיים 

4522645

ח "בי- עזרת נשים - גוף סיעודי

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס96גבעת שאול ירושליםהרצוג

4532646

, לשכת הבריאות- גוף סיעודי

רמלהמחוז מרכז

, קרית הממשלה

כןלאלאלא01/07/2018מבנה בסיס91רחוב הרצל 


