
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 לקשרי חוץ ואונסקו אגף בכיר 
 הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות

 ()למעט עובדי הוראה
 
 

    -עבור גופים ציבוריים וממשלתיים   קורסים מאושרים אלפון 
 תוכן העניינים

 
 דף מספר שם המוסד

 2-8 אגף המכס והמע"מ -גוף ממשלתי 
 8 המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה -גוף ממשלתי 

 9-10 משרד הבינוי והשיכון -ממשלתי  גוף

 11-17 משרד הבריאות -ממשלתי  גוף

 18-20 משרד החקלאות ופיתוח הכפר -ממשלתי  גוף

 21-27 (משרד הכלכלה )תמ"ת -גוף ממשלתי 

 28-34 משרד המשפטים -ממשלתי  גוף

 35-36 משרד העליה והקליטה -גוף ממשלתי 

 37-39 משרד הפנים -משלתי מ גוף
 40 משרד התחבורה -גוף ממשלתי 
 41-43 משרד ראש הממשלה -גוף ממשלתי 
 43 משרד התחבורה-אגף הרישוי -גוף ממשלתי
 44-47 אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין  -גוף ממשלתי

 47 ביה"ח אברבנאל -ממשלתי גוף
 48 (ביה"ח איכילוב  )סוראסקי -גוף ממשלתי

 49-51 ביה"ח אסף הרופא -משלתיגוף מ
 51 ביה"ח באר יעקב -גוף ממשלתי
 51 ביה"ח פלימן )מרכז גריאטרי -גוף ממשלתי
 52 בתי הדין הרבניים -גוף ממשלתי
 53-54 הוצאה לפועל וגביית קנסות :רשות האכיפה -גוף ממשלתי

 54 הטלויזיה החינוכית הישראלית -ממשלתי גוף
 54 קר ביולוגיהמכון לח -גוף ממשלתי
 55 המרכז הרפואי הלל יפה -גוף ממשלתי
 56 המרכז הרפואי ע"ש וולפסון -גוף ממשלתי
 57-58 המרכז הרפואי ע"ש שיבא -גוף ממשלתי
 58 המרכז הרפואי רמב"ם -גוף ממשלתי
 58 המרכז לבריאות הנפש באר שבע -גוף ממשלתי
 59 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה -גוף ממשלתי
 59 המשרד לבטחון פנים -גוף ממשלתי
 60 המשרד להגנת הסביבה -גוף ממשלתי
 61-62 הנהלת בתי המשפט -גוף ממשלתי

 63 השירות המטאורולוגי -ממשלתי גוף
 63 לשכת הפרסום הממשלתית -גוף ממשלתי
 64 מינהל המחקר החקלאי -גוף ממשלתי
 65-66 מינהל/ רשות מקרקעי ישראל -גוף ממשלתי
 67 מרכז גריאטרי פרדס חנה -גוף ממשלתי

 68 מרכז רפואי ברזילי אשקלון -ממשלתי גוף
 69 מרכז רפואי לבריאות הנפש מזרע -ממשלתי גוף
 69 משרד האוצר -ממשלתי גוף
 70 ימשרד האנרגיה והמים )משרד התשתיות הלאומ -ממשלתי גוף
 71-72 משרד החוץ -ממשלתי גוף



 דף מספר שם המוסד

 72 נוךמשרד החי -ממשלתי גוף
 72 משרד המדע,התרבות והספורט -ממשלתי גוף

 73 משרד הרווחה -גוף ממשלתי
 73 משרד התיירות -ממשלתי גוף

 74 משרד התקשורת -גוף ממשלתי
 74 נתיב-משרד רוה"מ -גוף ממשלתי
 74 נציבות שירות המדינה -גוף ממשלתי
 75-76 רשות אוכלוסין הגירה ומעברי גבול -גוף ממשלתי

 77 רשות ההגבלים העסקיים -ף ממשלתיגו
 77 רשות המים והביוב )נציבות המים( -גוף ממשלתי
 78 שירות התעסוקה -גוף ממשלתי
 79 שירות עיבודים ממוכנים -שע"ם -גוף ממשלתי

 80-81 כנסת -ציבורי  גוף
 81 אוניברסיטת בר אילן -ציבורי גוף
 82-86 אוניברסיטת תל אביב -ציבורי גוף

 87-89 בזק -ף ציבוריגו
 90-97 דואר ישראל -גוף ציבורי

 98-100 האוניברסיטה העברית -ציבורי גוף
 101-105 המוסד לביטוח לאומי -גוף ציבורי
 105 םמשפטייהמכון להשתלמות פרקליטים ויועצים  -גוף ציבורי
 106-129 חברת החשמל -גוף ציבורי

 130-131 מקורות -ציבורי גוף
 132-139 מרכז השלטון המקומי -יגוף ציבור

 140-142 עיריית ירושלים -ציבורי גוף
 143 עיריית תל אביב -גוף ציבורי
 144-145 רכבת ישראל -גוף ציבורי
 145 רשות הטבע והגנים -גוף ציבורי
 146 רשות שדות התעופה: אגף הדרכה -גוף ציבורי
 147-176 שירותי בריאות כללית -גוף ציבורי

 177 תע"ש,מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני -יבוריגוף צ
 178-184 תעשייה אווירית -גוף ציבורי

 185 הדואר רשות -ממשלתי גוף
             
             
             
        


