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דבר המנהל הכללי

חוק חופש המידע המציב את ישראל בכלל ואת מערכת החינוך בפרט בשורה אחת עם מדינות מתקדמות אחרות, מאפשר לעינו 

הבוחנת של הציבור להכיר מקרוב את פעילות משרד החינוך.

בשנה שעברה הוגדרו יעדי המשרד לשנים 2009-2012. ניתן דגש על הגדרת יעדים מדידים. בין היעדים המרכזים:

א. שיפור הישגי התלמידים במבחנים הבינלאומיים.

ב. שיפור אחוזי הזכאות לבגרות.

ג. הגברת הידע והבקיאות במקצועות תנ"ך ותרבות מורשת.

ד. הפחתת רמת האלימות.

ה. השתתפות פעילה בסיורים חינוכיים.

ו. הגברת מעורבות ההורים.

כל התוכניות למימוש יעדי המשרד מלוות במערך בקרה והערכה תוך שמירה על שקיפות מלאה.

אוח - אתר האינטרנט של המשרד מהווה במה לעשייה החינוכית במשרד הן בתחום המינהלי והן בתחום הפדגוגי. האתר מהווה 

עבור הגולשים צַֹהר לנעשה במערכת החינוך וערוץ דו-סטרי להתקשרות בין המשרד לציבור. מגוון השירותים שמספק האתר, 

מייעל ומשפר את הקשר שבין המשרד לקהילת החינוך תוך גישור על פערי מרחק וזמן.

באתר אוח, ניתן למצוא חוקים, דו"חות, נהלים וחוזרי מנכ"ל, לאורם פועלת מערכת החינוך וכן מגוון רב של נושאים המתאימים 

לכל האוכלוסיות והמגזרים. יתר על כן באתר המשרד יוחד מקום לנושא הרפורמה. רשויות, מוסדות ואזרחים רבים עושים שימוש 

יום-יומי במגוון שירותי המשרד באינטרנט בכלל ובאתר "אופק חדש" בפרט.

זה המקום להודות לכל העוסקים במלאכה החשובה של יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך תוך שימת דגש על ערכי ואבני 

היסוד של החברה, ולגב' סופיה מינץ, הממונה על יישום חוק חופש המידע על פעילותה הבלתי נלאית לשיפור השקיפות בין 

מערכת החינוך ובין החברה הישראלית.

 

בכבוד רב,

ד"ר שמשון שושני

אלול, תש"ע

אוגוסט, 2010
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יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך- 2008

דברי פתיחה

חוק חופש המידע מעגן את הזכות לקבלת מידע מרשויות השלטון ומאחוריו עומדת התפיסה שהמידע הקיים ברשות השלטונית 

הוא נכס של האזרחים, אשר מוחזק על ידי הרשות בנאמנות למען הציבור.

עידן המידע הדיגיטלי והשימוש בכלי רשת האינטרנט המשתכללים והולכים מאפשרים לנו ליישם את מדיניות שקיפות ופתיחות 

המידע לציבור וכן את מדיניות שיפור השירות לאזרחים, שמשרד החינוך חרת על דגלו.

מאז כניסת החוק לתוקפו אנו פועלים להעמיד כמה שיותר מידע על מערכת החינוך לרשות הציבור ולפתח כמה שיותר שירותי 

ממשל זמין מקוונים למען שיפור השירות למגוון קהלי היעד השונים של מערכת החינוך.

לדוגמא: "הפורטל הגדול לחומרי הוראה למידה והערכה" )gadol.edu.gov.il(, המרכז את כל חומרי ההוראה של משרד החינוך 

מסווגים לפי תוכניות לימוד לעובדי הוראה ואנשי חינוך, משמש מאגר ידע ועזרי הוראה רחב ומהווה כלי עזר חיוני בעבודת המורה, 

תוך שיתוף הידע הרחב של כל מורה עם משתמשים נוספים.

כגון:  - אתר משרד החינוך באינטרנט, שירותים מקוונים,   )www.education.gov.il( "אוח"  ציבור הנבחנים מקבל באמצעות 

.)www.education.gov.il/exams( הרשמה לבחינות הבגרות וקבלת תוצאות בחינות באתר אגף הבחינות

הבחינות  אגף  באתר  כן  גם  שונות  וברשויות  הבגרות  בבחינות  הארציים  ההישגים  על  בנתונים  לצפות  יכול  הרחב   הציבור 

"מית"ר" באתר  חינוך  מוסדות  בגין  חינוך  בעלויות  תקצוב  בנתוני  או   )www.education.gov.il/exams_netunim( 

)www.edu.gov.il/meytar( ועוד ועוד.

השנה השקיע המשרד משאבים רבים הן בשדרוג אתרי המשרד והן בהנגשתם עבור אנשים עם מוגבלויות. במסגרת פעילות זו 

שידרגה והונגשה ב- 2008, מערכת "כמעט הכל אודות מוסדות החינוך" )www.edu.gov.il/mosdot( )לשעבר "איתור מוסדות 

חינוך"( ומערכות אחרות.

כן נוספה השנה לשירות מנהלי בתי הספר הרשמיים "מערכת שיבוץ עובדי הוראה" )www.edu.gov.il/mms( באמצעותה הם 

מתכננים, לקראת פתיחת שנת הלימודים, את שיבוץ עובדי ההוראה בבתי ספריהם על פי המחויבות להעסקה ובכפוף להקצאת 

התקנים בבית ספריהם.

פעולות אלו של הרחבת העמדת המידע והשירותים המקוונים לציבור ושדרוג והנגשת האתרים יימשכו גם בשנים הבאות.

להלן הדיווח על יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך לשנת 2008.

אלול, תשס"ט

ספטמבר, 2009

בברכה,

סופיה מינץ

הממונה על יישום חוק חופש המידע 

במשרד החינוך

www.education.gov.il/hofesh
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דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד - בשנת 2008

1. כללי

בשנת 2008 נתקבלו 209 פניות לקבלת מידע לפי חוק חופש מידע בעיקר בנושאים הבאים: 

בקשות לקבלת נתונים על עובדי הוראה ופניות של עובדי הוראה וגמלאים בנושאים: תנאי שירות, נתונים אישיים וסטטיסטיים 

ונתונים על איכות עובדי ההוראה, מידע בנושא תקציבי החינוך- תמיכות במוסדות ציבור, תקצוב רשויות, בעלויות ומוסדות חינוך 

וכו', נתונים על מערכת ומוסדות החינוך, רישוי מוסדות חינוך, מידע בנושא תלמידים- נתונים על תלמידים, מידע על נשירה והיעדרות 

מלימודים, מידע בנושא תחומי אחריות המשרד- מידע על יחידות ובעלי תפקידים במשרד, דרכי התקשרות, מידע בנושא הערכת 

תעודות / תארים אקדמיים מחו"ל, מידע ונתונים על הישגים בבחינות הבגרות ובחינות המיצ"ב, מידע בתחום פיתוח מערכות 

חינוך - בנושאי בנייה,מיפוי והנגשת מוסדות, ממצאי דוחות ביקורת, מידע בנושא חוקים ותקנות חינוך, הוראות ונהלים.

להלן חלק ממגוון הנושאים שאינם בתחום טיפול המשרד בפניות שנתקבלו ב-2008: 

צו בטיחות שהוצא לאתר עבודה על ידי משרד התמ"ת, חוק הביטוח הלאומי, חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בעניין סמכויות 

ממשלת מעבר.
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2. סיכום הטיפול בפניות ב-2008 7 

 

2.1 פניות שנענו ב- 2008 )סה"כ = 209( 7

פניות שנענו באופן מלא )בחיוב(

מס' פניות סיווגמס' סידורי

61פניות שנענו תוך 30 יום1

30פניות שנענו בין 31 - 60 יום 2

29פניות שנענו מעבר ל - 60 יום3

120סה"כ

7 נכון לספטמבר 2009 
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2.1.2 פניות שנענו באופן חלקי

מס' פניותסיווגמס' סידורי
נימוקים לפי החוק 

)ראו טבלת פענוח בהמשך (

המבקשים לא חתמו על התחייבות לשלם 1פניות שנענו בין 31 - 60 יום 1

אגרת טיפול העולה על 229 ₪

סעיף 9 )ב'( )9(21

המבקשים לא חתמו על התחייבות לשלם 1פניות שנענו מעבר ל - 60 יום3

אגרת טיפול העולה על 229 ₪

3סה"כ

2.1.3 פניות שנענו בשלילה

מס' סידורי
נימוקים לפי החוק 

)ראו טבלת פענוח בהמשך (
מס' פניות

8נושאי הבקשות אינם בתחום טיפול משרד החינוך1

3המידע אינו קיים ברשותנו2

35סעיף 2- הגדרות ,סעיף 8 )3(3

1סעיף 8 )1(4

3סעיף 9 )א'( )3(5

1סעיף 9 )ב'( )2( , סעיף 9 )ב'( )4(6

3סעיף 9 )ב'( )4(7

1סעיף 9 )ב'( )9(8

55סה"כ
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2.1.4 פניות שלא טופלו בשל אי תשלום אגרת בקשה 

מס' פניות

30לא שולמה אגרת בקשה כנדרש בחוק ובתקנות

2.2 פניות שנתקבלו ב - 2008 ונמצאות עדיין בטיפול 
סה"כ =1 7

2.3 סה"כ הפניות שנתקבלו ב - 2008 
 209 )178 מהן נענו(

72.4 סה"כ פניות שנתקבלו מהחלת החוק )29/5/1999( ועד 31/12/2008

לא טופלו פניות שטופלופניות שנתקבלושנה
בשל אי תשלום אגרה

לא נספרו1999126126 

לא נספרו2000122122

לא נספרו2001135135

לא נספרו2002126126

200318315825

200431427539

200520618224

200623718849

200720717630

200820917830

■ ■ ■1,8651,666סה"כ פניות

7 נכון לספטמבר 2009 
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3. העתירות שהוגשו לפי חוק חופש המידע - 2008 7 

פסק הדיןנושאשם העותריםמס' עתירה

בש"א 7437/08

השלום, ירושלים

התנועה לחופש 

המידע, המרכז 

לפלורליזם יהודי 

ערעור על החלטת הממונה על יישום חוק חופש 

המידע במשרד בעניין תשלום אגרה בגין איתור מידע 

שנתבקש על ידי המרכז לפלורליזם יהודי, מיונו, 

הטיפול בו והפקתו 

הערעור נמחק ע"י 

המערערים 

טבלת נימוקים עפ"י החוק לתשובה שלילית / חלקית

נושאי הבקשה אינם בתחום הטיפול של משרד החינוך 1

אינו מוגדר כמידע על פי הגדרות החוק סעיף 2-הגדרות 2

המידע אינו מצוי ברשות כפי שנתבקש ומצריך עיבוד מיוחד לצורכי המבקש סעיף 7 )ה'( 3

מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה סעיף 8 )1( 4

המידע נוצר למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי של ממשסעיף 8 )2( 5

המידע אינו מצוי / אינו קיים במשרד סעיף 8 )3( 6

המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו בתשלום או ללא תשלום סעיף 8 )4( 7

המידע נוצר ברשות אחרת ואין בהפניית המבקש לאותה רשות להכביד על קבלת המידע סעיף 8 )5( 8

על ידיו 

מסירת המידע מהווה פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 סעיף 9 )א'( )3 (9

מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות או את יכולתה לבצע סעיף 9 )ב'( )1( 10

תפקידיה 

מידע על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב  סעיף 9 )ב'( )2( 11

מידע בדבר דיונים פנימיים ,התייעצות פנימית בין עובדי רשויות ציבוריות וכו' סעיף 9 )ב'( )4( 12

מידע שהוא סוד מסחרי או מקצועי שפרסומו עלול לפגוע בעניינים מסחריים הקשורים סעיף 9 )ב'( )6( 13

לעסקיו של אדם

רשות ציבורית אינה חייבת לגלות מידע שהגיע לידיה, שאי גילויו היה תנאי למסירתו, או סעיף 9 ב' )7( 14

שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע 

מידע אודות שיטות ונהלים של רשות שיש לה סמכות חקיקה או ביקורת או בירור תלונות סעיף 9 )ב'( )8( 15

על פי דין 

מידע בנוגע לענייני משמעת של עובד רשות ציבורית סעיף 9 )ב'( )9( 16

לא יימסר מידע, הנוגע לצד ג', למבקשים- בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה על ידי צד סעיף 13 )ג'(17

ג' המתנגד למסירתו

גוף שיש לו סמכות חקירה לגבי מידע שנאסף לצורכי חקירה ומידע מודיעיני סעיף 14 )א( )8( 18

    http://www.education.gov.il/hofesh :"אתר חופש המידע ב"אוח  i

7 נכון לספטמבר 2009
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1. מבנה משרד החינוך, 2010

 נכון לאוקטובר 2010

תרשים מוגדל ומפורט בדף הבא
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מס'  פקסמס' טלפוןמנהל היחידההנהלת משרד החינוך / שם היחידה

5602246 - 560833002 - 02חה"כ גדעון סערשר  החינוך 

5603992 - 560392502 - 02חה"כ מאיר פרושסגן שר החינוך

5602336 - 560224202 - 02ד"ר שמשון שושניהמנהל הכללי

5602203 - 560285802 - 02ד"ר יצחק תומרהמשנה למנהל הכללי

5604035 - 560401502 - 02מיכל כהןסמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי                        

5604174 - 560224502 - 02מנחם כהןמ"מ סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש

5602238 - 560273902 - 02חגית כהןדוברת המשרד וממונה על יחסי ציבור

5602576 - 560242002 - 02יהודה קיסרחשב בכיר

5603840 - 560374002 - 02עו"ד דורית מורגהיועצת המשפטית

5602955 - 560295702 - 02)טרם מונה(המדען הראשי

5602085 - 560223602 - 02ד"ר צבי צמרתיו"ר המזכירות הפדגוגית

5602248 - 560225302 - 02משה שגיאסמנכ"ל ומנהל המינהל  לכלכלה ולתקציבים

סמנכ"ל ומנהל המינהל לכוח אדם בהוראה, תאום 

ובקרה

5604174 - 560224502 - 02מנחם כהן

סמנכ"לית ומנהלת המינהל להכשרה ופיתוח מקצועי 

לעו"ה

5603983 - 560398502 - 02גילה נגר

5603198 - 560335102 - 02יגאל צרפתיסמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח 

5603706 - 560370002 - 02לאה רוזנברגסמנכ"לית  קשרי חוץ ואונסקו 

מנהלת המינהל לתקשוב ולמערכות מידע והממונה על 

יישום חוק חופש המידע
5602590 - 560255102 - 02סופיה מינץ

5603886 - 560315502 - 02יוסי לוימ"מ מנהל מינהל חברה ונוער 

5602918 - 560219502 - 02ד"ר עופר רימוןמנהל המינהל למדע ולטכנולוגיה 

5604118 - 560410702 - 02ד"ר אברהם ליפשיץמנהל מינהל החינוך הדתי

5604752 - 560475002 -  02ציון שבתמנהל אגף בכיר )כוח אדם בהוראה(

מנהל אגף בכיר )ביטחון, בטיחות סביבתית ושעת 

חירום( 

5602357 - 560227402 - 02אריה מור

5604512 - 560444502 - 02עמוס צייאדהמנהל אגף בכיר )מוסדות תורניים(

5602570 - 560361502 - 02ד"ר משה דקלומנהל אגף בכיר )ארגון לימודים(

5604020 - 560423602 - 02)טרם מונה(ראש יישום הרפורמה בחינוך "אופק חדש"

הרשות הארצית למדידה ולהערכה

7632889 -  763288803 -  03פרופ' מיכל בלרמנכ"לית הרשות הארצית למדידה ולהערכה
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מס'  פקסמס' טלפוןמנהל היחידההנהלת משרד החינוך / שם היחידה

מנהלי מחוזות
5601603 - 560160502 – 02מאיר שמעונימנהל מחוז ירושלים

6263002 - 626300008 – 08עמירה חייםמנהלת מחוז הדרום 

6896751 - 689635803 – 03דלית שטאוברמנהלת מחוז תל-אביב

6896748 - 689664203 – 03ד"ר סולי נתןמנהלת מחוז המרכז 

8632442 - 863244304 – 04אהרון זבידהמנהל מחוז חיפה

6500307 - 650010104 -  04ד"ר אורנה שמחוןמנהלת מחוז הצפון

5602979 - 560296202 – 02יהודה פינסקימנהל אגף א' - חינוך מוכר שאינו רשמי )חינוך חרדי(

מס'  פקסמס' טלפוןמנהל היחידההנהלת משרד החינוך / שם היחידה

יחידות סמך
6898876 - 689887503 – 03ד"ר יחיאל שילהמנהל המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

6427091 - 641527003 – 03יפה ויגודסקימנהלת הטלוויזיה החינוכית הישראלית 

במהלך שנת 2009, סיימו את שירותם במשרד, בעלי התפקידים הבאים:

•חה"כ פרופ' יולי תמיר – כיהנה בתפקיד שרת החינוך 	
•גב' שלומית עמיחי – כיהנה בתפקיד המנהלת הכללית 	

•פרופ' ענת זוהר – כיהנה בתפקיד יו"ר המזכירות הפדגוגית 	
•מר אדי הרשקוביץ – כיהן בתפקיד סמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה ולתקציבים 	

•גב' אורלי פרומן – כיהנה בתפקיד מנהלת מחוז תל-אביב 	
•ד"ר חנה ויניק – כיהנה בתפקיד מנהלת המינהל למדע ולטכנולוגיה )בפועל( 	

•גב' לבנה אברמוביץ – כיהנה בתפקיד מנהלת אגף בכיר )חינוך מוכר שאינו רשמי( 	
•מר אברהם צדקה – כיהן בתפקיד מנהל אגף בכיר )ביטחון, בטיחות סביבתית ושעת חירום( 	

במהלך שנת 2010, סיימו את שירותם במשרד, בעלי התפקידים הבאים:

•מר גד אביקסיס - כיהן בתפקיד סמנכ"ל בכיר – קשרי חוץ, אונסקו ותפקידים מיוחדים 	
•מר דני בר גיורא – כיהן בתפקיד ראש יישום הרפורמה בחינוך "אופק חדש" 	

•ד"ר גבריאל אביטל – כיהן בתפקיד המדען הראשי 	

מקור הנתונים : תחום נהלים ובקרה, לשכת הסמנכ"לית הבכירה למינהל ולמשאבי אנוש - נכון לאוקטובר 2010
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2. חוקים ששר החינוך אחראי על ביצועם ותיאור תחומי 
אחריות המשרד על פיהם 

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

פנימיות )חוזרי מנכ"ל(. כמו כן קיימים מספר חוקים, שעליהם מופקדים שרים אחרים, אך לשר החינוך ניתנות בהם סמכויות 

בכל הקשור בחינוך, כגון: חוק רשות השידור בנוגע לטלוויזיה לימודית וחוק החניכות.

להלן רשימת החוקים )בחלוקה לחינוך, והשכלה גבוהה( עם תיאור תחומי האחריות ופירוט התקנות והצווים שהוצאו מכוחם:

א. חוקי החינוך

1. פקודת החינוך ]נוסח חדש[, התשל"ח - 1978 

הפקודה היא מנדטורית, העוסקת בין היתר במצב התברואה, הביקורים, רישום ופיטורי מורים במוסדות החינוך.

פקודת החינוך אינה חלה על בתי הספר שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי הספר, תשכ"ט-1969 תקנות החינוך, 1934.

2. חוק לימוד חובה, התש"ט - 1949

קיום חובת לימוד חובה לילדים לילדים ולנערים הגרים בישראל מגיל: -3 17 )עד כתה יב'( וקיום חובת חינוך חינם עד גיל 17 )עד 

כיתה י"ב(. לגבי תלמידים בגילאים 17-16 )כיתות י"א-י"ב( חובת הלימוד מוחלת בהדרגה לפי צווים שמפרסם השר, וכן לגבי 

ילדים בגני ילדים בגילאי 4-3 חובת הלימוד מוחלת בהדרגה, לפי צווים שמפרסם השר. 

•הסדרת חובת רישום למוסדות חינוך וקביעת אזורי רישום  	
•מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך וקיומם 	

•השתתפות רשות מקומית בהוצאות קיום מוסד  	
•זכות חינוך חינם 	

תקנות לימוד חובה )שירותים מקובלים(, התשי"א - 1950

תקנות לימוד חובה )מתן צווים לפתיחת מוסדות ולקיומם(, התשי"ג - 1952 - 

תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, התשי"ט - 1959 -

תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום נוסף(, תשל"ח - 1978 -

תקנות לימוד חובה )ועדת עררים לבדיקות(, התשל"ו - 1976 - 

תקנות לימוד חובה )ועדת עררים להעברות(, התשל"ו - 1976 -

תקנות לימוד חובה )חינוך חינם שלא במוסד רשמי(, התשל"ח - 1978 - 

צו לימוד חובה )החלה בגני ילדים(, התשנ"ט - 1999 והתשס"א - 2001 -

צו לימוד חובה )השתתפות בהוצאות קיום מוסד(, התשל"ח - 1978 - 

צו לימוד חובה )חינוך חינם שלא במוסד רשמי(, התשל"ח - 1978 -

צו בדבר החלת לימוד חובה לנערים מגיל 15, התשל"ח - 1978 -

תקנות לימוד חובה )כללי דווח של מנהל מוסד חינוך( התשס"ה-2004 -

תקנות לימוד חובה )כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים(, התשס"ה - 2004 - 

תקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, התשס"ה - 2004 -

תקנות לימוד חובה )תשלומים עבור תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת(, התשס"ה - 2005 -

צו לימוד חובה )שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים  - 

לשנה"ל תשס"ו(, תשס"ו - 2005

צו לימוד חובה )שיעור השתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנות  - 

הלימודים התשס"ט והתש"ע(, התשס"ט - 2009

תקנות לימוד חובה )כללי דיווח על אלימות גופנית(, התש"ע-2009 - 

צו לימוד חובה )החלה בכיתות י"א-י"ב(, התש"ע-2009 -
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3. חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג - 1953 

אחריות להשתתת חינוך ממלכתי במדינה ומטרות החינוך הממלכתי:

•הנהגת חינוך ממלכתי וממלכתי דתי 	
•קביעת תוכניות לימוד, תוכניות השלמה, תכנית נוספת ותוכניות לשם ניסוי 	

•קביעת סדרים ותנאים להכרה במוסדות לא רשמיים כמוסדות חינוך מוכרים 	
•הסדרת פיקוח על מוסדות חינוך ממלכתיים ומינוי מפקחיהם, מנהליהם ומוריהם 	

•הנהגת תוכנית- היסוד  	
•התאמת הוראות החוק לצרכיי חינוך חובה של תלמידים שאינם יהודים  	

•קביעת סדרי העברה ורישום תלמידים 	
•מניעת כל תעמולה מפלגתית ומדינית במוסד חינוך. 	

תקנות חינוך ממלכתי )פתיחת מוסדות(, התשי"ד - 1953 -

תקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים(, התשי"ג - 1953 - 

תקנות חינוך ממלכתי )תכנית השלמה ותוכנית נוספת(, התשי"ד - 1953 -

תקנות חינוך ממלכתי )המועצה לחינוך ממלכתי דתי(, התשי"ג - 1953 -

תקנות חינוך ממלכתי )סדרי הפיקוח(, התשי"ז - 1956 - 

צו חינוך ממלכתי )בתי מדרש למורים וגננות(, התשי"ח - 1958 -

תקנות חינוך ממלכתי )העברה(, התשי"ט - 1959 - 

תקנות חינוך ממלכתי )שם מוסד(, התשכ"א - 1961 -

תקנון ועד החינוך, התשל"ה - 1974 -

תקנות חינוך-חובה וחינוך ממלכתי )רישום נוסף(, התשל"ח - 1978 -

תקנות חינוך ממלכתי )מועצה מייעצת לחינוך ערבי(, התשנ"ו - 1996 -

תקנות חינוך ממלכתי )כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר(, התשס"ד - 2004 - 

4. חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט - 1969 

•חובת רישוי בתי ספר שבו ניתן חינוך בגן ילדים או בחינוך יסודי או בחינוך על יסודי.  	
•אחריות לפתיחת בית ספר וקיומו, העסקת עובדים בבית הספר, רישוי וכשירות לבית ספר: 	

•מתן רישוי לפתיחת בית ספר, התניית הרישוי והגבלת תוקפו והוראות לסגירתו. 	
•מתן רישוי להעסקת עובד בבית הספר וביטולו. 	

•פיקוח על בית הספר. 	
תקנות פיקוח על בתי ספר )אישור העסקת עובד חינוך(, התש"ל - 1970 - 

תקנות פיקוח על בתי ספר )בדיקות רפואיות של עובדים(, התש"ל - 1970 - 

תקנות פיקוח על בתי ספר )בקשה להעברת רשיון(, התש"ל - 1970 -

תקנות פיקוח על בתי ספר )בקשה לרישיון(, התש"ל - 1970 -

תקנות פיקוח על בתי ספר )המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות(, התש"ל - 1970 -

תקנות פיקוח על בתי ספר )עקרונות למתן פטורים(, התש"ל - 1970 -

כללי פיקוח על בתי ספר )מבחנים למתן רשיונות(, התשל"א - 1971 -

תקנות פיקוח על בתי ספר )סדרי הדין בועדת ערר(, התשל"ב - 1972 -

צו פיקוח על בתי ספר )החלת החוק(, התשל"ז - 1977 - 

5. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח - 1988 

•אחריות למתן חינוך מיוחד חינם לילד בעל צרכים מיוחדים על מנת לקדם ולפתח את כישורי הילד החריג לתקן ולשפר  	
את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות וכישורי חיים.
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•מינוי ועדות השמה וועדות ערר. 	
•קביעת זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ואת השמתו במוסד לחינוך מיוחד. 	

•קביעת תוכניות לימודים אישיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל. 	
ביום 20.11.02 הוסף סעיף 7)א1( לחוק שעניינו הליך רישום מקוצר, הוסף פרק ד)1( לחוק - תוספת פרק השילוב בחוק חינוך 

מיוחד שעניינו שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. 

צו חינוך מיוחד )הכרה בארגונים ציבוריים(, התש"ן - 1990 -

תקנות חינוך מיוחד )רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא וועדת השמה(, התשס"ה - 2005 -

6. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א - 2001  

בהתאם להוראות החוק על שר החינוך, לקבוע תוכנית למתן חינוך לילדים המאשפזים בבתי חולים או ילדים חולים השוהים בבית 

יותר מ- 21 יום רצופים, המתחשבת ממגבלותיהם הרפואיות ותוכנית הלימודים שהייתה להם טרם מחלתם. 

על השר באישור שר הבריאות לקבוע הוראות בדבר הקמה והפעלה של מסגרת חינוכית בבתי חולים ונוהלי הפעלתם.

ביצוע החוק יוחל בהדרגה בשנת הלימודים תשס"ו ויושלם לא יאוחר משנת הלימודים תשס"ח.

ביצוע החוק נדחה מעת לעת בחוק ההסדרים.

ביצועו עתיד להידחות שוב, לשנתיים נוספות, בהצעת חוק ההסדרים לקראת שנת התקציב 2006 ועל כן טרם יושם במלואו.

7. חוק הסעה בטיחותית לילדים ופעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד - 1994 

זכות הסעה לילדים נכים אל מוסדות החינוך וממוסדות החינוך לביתם באמצעות קבלני הסעות של הרשויות המקומיות, וקביעת 

כללים ומבחנים לצורך כך.

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים )כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי(, התשנ"ה - 1995 -

8. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז - 1997

אחריות להנהגת יום חינוך ארוך במוסדות בישובים או בשכונות שיקבע השר בצווים. מטרת החוק לתת הזדמנות שווה בחינוך 

לילדי ישראל.

החוק תוקן בתאריך 31.8.2004 וניתן לשר החינוך שיקול דעת בקביעת מוסדות חינוך ושכבות גיל בהחלת יום חינוך ארוך.

צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה )החלה במוסדות חינוך(, התשנ"ח - 1998 -

צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה )החלה בגני ילדים(, התשס"ז - 2007 - 

9. חוק זכויות התלמיד, התשס"א - 2000 

החוק בא לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ואמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, תוך שמירה על חוקי 

החינוך. החוק מקנה לתלמיד זכות שלא להיות מורחק מבית ספרו אלא בהתאם לנהלים שנקבעו בחוק, זכות להבחן בחינות 

בגרות, זכות לסודיות וזכות למימוש זכויותיו. 

החוק אוסר נקיטת הפעולות הבאות כלפי תלמיד:

•אפליה מטעמים עדתיים, רקע כלכלי - חברתי, ומטעמים פוליטיים 	
•אמצעי משמעת גופניים או משפילים 	

•אמצעי ענישה כנגד מעשה או מחדל של הורה 	
•הרחקת תלמיד ממוסד לצמיתות ללא מתן הזדמנות לתלמיד והוריו לטעון את טענותיהם, ועד להגשת ערר או קבלת  	

החלטה בערר 

שר החינוך אחראי להתקנת תקנות לביצוע החוק ולפרסם הוראות בדבר זכויות וחובות התלמידים לרבות כללי משמעת.

תקנות זכויות התלמיד )פרסום הוראות והרחקת תלמידים(, התשס"ב - 2002 -

תקנות זכויות התלמיד )תנאים לבחינות הבגרות(, התשס"ב - 2002 -
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10. חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א - 2000 

בהתאם להוראות החוק, כל בית ספר רשאי להיכלל בתוכנית השאלת ספרי לימוד ובתנאי שלמעלה מ- 90% מהורי התלמידים הסכימו 

להעביר את ספרי הלימוד לידי בית הספר, ובית הספר עמד בתנאים שיקבע השר באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. 

ביצוע החוק נדחה בחוק ההסדרים: החוק יוחל בהדרגה החל משנת הלימודים תשע"א, באמצעות צווים שיקבע השר ועד לשנת 

הלימודים תשע"ד.

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

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

שר הבריאות. על השר לקבוע תכנית בנדון בתוך ששה חודשים מיום פרסומו של החוק. 

על פי הוראות החוק, החוק יוחל בהדרגה החל משנה"ל תשס"ב על בי"ס, עפ"י קביעת השר, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר 

מתחילת שנה"ל תשס"ה )דהיינו - במשך כשלוש שנות לימוד(.

12. חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה - 2005

חוק המסדיר הזנה במוסדות חינוך בעבור תלמידים בבתי ספר יסודיים במוסדות החינוך, בישובים ובשכונות בהם חל חוק לימוד 

ארוך, בימים שבהם הלימודים במוסד חינוך מתקיימים בשעות אחר הצהריים. 

על השר בהסכמת שר האוצר לקבוע את אוכלוסיית הזכאים לארוחה יומית על פי חוק ועל ראש הממשלה, באשור ועדת הכספים 

לקבוע את שיעורי ההשתתפות המרביים של כל רשות חינוך מקומית בהזנת תלמידיה. 

לאחר תיקון החוק נכללו בו גם גני חובה. 

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

החוק קובע שכספי תקציבי מדינה יועברו לרשויות החינוך המקומיות לחשבון ייעודי, כאשר השימוש בכספים ייעשה, אך ורק 

למטרות שלהן יועדו. לשם כך על הרשות לנהל חשבון בנק נפרד המיועד רק למטרה זו והחסין מעיקול. 

לאחר תיקון החוק נכללו בו גם נכסי המיטלטלין במוסד החינוכי - במידה ופיזית הם בתוך המוסד ובמידה ובמהות הם משמשים 

לפעילותו השוטפת- יהיו חסינים בפני עיקולים. 

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

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

תקנות הרשויות המקומיות )מנהל מחלקת חינוך )כשירות(, התשס"ג - 2003 -

15. חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א - 2001

החוק קובע איסור מפורש על העסקת אדם שהורשע בעבירות מין במוסדות המכוונים למתן שירות לקטינים או לחסרי ישע - 

לרבות מוסדות חינוך, קייטנות, מתנ"סים, וכיו"ב, ואת הפרוצדורה הכרוכה בבדיקת עבר פלילי של מועמדים להיות מועסקים 

במוסדות אלה, בכלל, ובהוראה, בפרט - הפרוצדורה של בירור העבר הפלילי המיני של המועמד לעבודה, על ידי המעסיק, מול 

גורמי המשטרה. 

 . תקנות למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים )אישור המשטרה(, התשס"ג - 2003 -

16. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991 

מכוח החוק הסגל החינוכי במוסדות החינוך נדרש ליידע כל אדם, אשר יש חשש לגביו כי הוא סובל מאלימות במשפחה, בדבר 

גורמי הטיפול בנושא, לרבות כתובות וטלפונים של המוקדים העוסקים בטיפול באלימות במשפחה.

תקנות למניעת אלימות במשפחה )יידוע בידי עובדי חינוך(, התשס"ב - 2002 - 
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17. חוק מירשם מילגות, התשל"ז - 1976

החוק מסמיך את שר החינוך להורות למוסדות חינוך על מתן דין וחשבון, למרכז הקרנות שבמשרד החינוך, על סוגי המלגות 

שהם מעניקים לתלמידיהם.

תקנות מרשם מלגות, התשל"ז - 1977 -

צווים בדבר רישום קרנות שונות לפי סעיף 2)2( לחוק מרשם מלגות, תשל"ז - 1976 -

18. חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל, התשל"ו - 1976

החוק מסדיר את המשך קיומו של המוסד כבית ספר חקלאי, ושמירה על המקרקעין של המוסד. 

19. פקודת הצופים )נוסח חדש(, התשל"ח - 1978

החוק מסדיר את פעילות תנועת הנוער "הצופים" בחקיקה.

20. חוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"ן - 1990 
•קביעת חובת רישוי לקייטנות 	

•קביעת כללים ואכיפתם להגשת בקשות למתן רישוי לניהול קייטנה 	
•קביעת כללים ואכיפתם לבטיחות ותברואה  	

 • תקנות הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד - 1994	

21. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 

החוק מחייב בין היתר הנגשת מבנים ושירותים ובכלל זה מבני חינוך ושירותי חינוך לאנשים עם מוגבלות. שר החינוך אחראי לקביעת 

הוראות בכל הנוגע להנגשת מוסדות חינוך ושירותי חינוך, וכן התקנת צווים לצורך תחולה מדורגת. המשרד בוחן אפשרות לגיבוש 

תקנות מכוחו של החוק שעניינן הנגשה שהיא בגדר חובה של פיר מעלית ותאי שירותים לנכים בכל מוסד חינוך קיים, וכן הנגשה 

פרטנית לפי בקשה של התאמת קונקרטית לילדים משולבים והוריהם. בנוסף, תקן נגישות למבני חינוך שייבנו בעתיד מגובש באמצעות 

ועדה בין משרדית הכוללת נציגים ממשרדי הפנים, המשפטים, האוצר, השיכון והחינוך על ידי תקנות מכוח חוק התכנון והבנייה. 

22. חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס"ח - 2007 

החוק אוסר על פרסום, שיווק, קידום מכירות ופעילות מסחרית כלשהי במוסדות חינוך. בנוסף על חובת הסודיות החלה על עובדי 

מוסד חינוכי מכוח כל דין, החוק אוסר על עובדי מוסדות חינוך, להמציא פרטי מידע על תלמידים או על משפחותיהם לפעילות 

מסחרית כלשהי.

23. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים, התשס"ח-2008

מטרתו של החוק להקים את הרשות ישראלית לחילופי נוער וצעירים, שתפעל לקידום קשרים בין-לאומיים עם ארגונים וגופים 

דומים במדינות אחרות ותייעץ לארגונים וגופים בישראל העוסקים בחילופי נוער בכל הקשור לפעילות זו.

24. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח - 2008

החוק מאפשר לשר החינוך להכיר במוסד חינוך בו לומדים תלמידים בכיתות ט' עד יב' , כולן או חלקן, שניתן בו חינוך שיטתי 

הנובע מאורח חייה של הקבוצה התרבותית הייחודית הלומדת בו ובהתאם למאפיינה הייחודיים. בחוק הוגדרה כ"קבוצה תרבותית 

ייחודית" - קבוצת האוכלוסייה החרדית שתלמידיה לומדים בישיבה לימודי קודש לפי ההלכה היהודית. החוק מאפשר לשר החינוך 

לקבוע בצו, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, על הכללת קבוצות אוכלוסיה אחרות כקבוצות תרבותיות 

ייחודיות, כהגדרת החוק.
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תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים )בקשה לרישיון(, התשס"ט - 2009 - 

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים )סדרי הדין בוועדת ערר-רישיון(, התשס"ט - 2009 -

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים )סדרי הדין בוועדת ערר-הכרה(, התשס"ט - 2009 -

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים )הכרה במוסד חינוך חרדי(, התשס"ט - 2009 -

25. חוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח - 2008

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

מוכרת, בהתאם להוראות שקבע שר החינוך, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת. תחילתו של החוק בשנת 

הכספים 2009.

תקנות המכינות הקדם-צבאיות )הכרה במכינה קדם-צבאית(, התש"ע - 2009 -

ב. חוקי השכלה גבוהה

1. חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958

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

. חוק המועצה להשכלה גבוהה )תיקון מס' 13 - הוספת נציג סטודנטים להרכב המועצה(, התשס"ו - 2005 -

תקנות המועצה להשכלה גבוהה )תקציב(, תשל"ו-1975 -

תקנות המועצה להשכלה גבוהה )תיאומים בעניין קבלת עובדים ומינוייהם(, תשל"ו - 1975 - 

כללי המועצה להשכלה גבוהה )אופן פרסום מוסד בעל רישיון(, התשנ"ט - 1999 -

כללי המועצה להשכלה גבוהה )ביטול הכרה במוסד מוכר(, התשמ"ח - 1988 -

כללי המועצה להשכלה גבוהה )היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, התשל"ג - 1972 - 

כללי המועצה להשכלה גבוהה )הכרה במוסדות(, התשכ"ד - 1964 -

כללי המועצה להשכלה גבוהה )הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר(, התשכ"ד- 1964 -

כללי המועצה להשכלה גבהה )תארים מוכרים(, התשכ"ד - 1964 -

 2. חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס"ה - 2005

תחילתו ביום 15.11.05, החוק קובע שמוסד להשכלה גבוהה רשאי לקבוע תוכניות לשילוב סטודנטים במוסדות חינוך מוכרים 

במסגרת מכסת שעות הבחירה האקדמיות ותמורת נקודות זכות אקדמיות. 

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

תחילתו של החוק בשנת הלימודים תשס"ב.

להפעלת החוק על שר החינוך לקבוע תוכנית לשילוב סטודנטים בפעילות חינוכית במסגרת יום חינוך ארוך.

כל סטודנט שיתקבל לתוכנית יחויב במתן ארבע שעות שבועיות בפעילות חינוכית, בתנאים שיקבע השר, ויהיה זכאי למלגה 

שלא תפחת ממחצית שכר לימוד.

השר ימנה מינהלת שתקבע את דרכי הפעלת התוכנית לרבות דרכי קבלת המועמדים, הכשרתם וחלוקת המלגות.

תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"ה - 2005 - )והסמכת מינהלת(

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

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

בהתאם להגדרת "מוסד" בסעיף 1 לחוק. 
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5. חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על - תיכוניים, התשס"ח - 2008 

עניינו של החוק הינו מתן זכויות לסטודנטים במוסדות על - תיכוניים, לרבות מוסדות הכפופים למועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(, 

מוסדות מקצועיים הכפופים לשר התמ"ת, מכללות להכשרת מורים ומוסדות תורניים, שיידרשו לתת התאמות וסיוע, בבחינות 

ובלימודים, לסטודנט בעל אישור קביל להיותו לקוי למידה. 

6. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט - 2008 

מטרתו של החוק הינה להסדיר את פעולות המכונים הפסיכומטריים ובכלל זה הוראות לעניין הסכמי התקשרות וכללים לביטול 

השתתפות בקורס, לרבות לעניין מכונים פסיכומטריים שממומנים בין היתר מכספי הקרן לקליטת החייל המשוחרר. 

מקור הנתונים: לשכת היועצת המשפטית
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3. מען ודרכי התקשרות

דואר אלקטרונימס' טלפוןמעני המשרד

רח' שבטי ישראל i ,34 המשרד הראשי

ירושלים 91911

02-5602222http://cms.education.gov.il/
EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/
/Contact

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים i מחוז ירושלים

95464

02-5602222machoz-jer@education.gov.il

רח' התקווה 4, באר שבע i מחוז הדרום

84893

08-6263333darom@education.gov.il

03-6896666machoz-ta@education.gov.ilרח' השלושה 2, ת"א i61092 מחוז תל אביב

03-6896666machoz-merkaz@education.gov.ilרח' השלושה 2, ת"א i61092 מחוז המרכז

שדרות פלי"ם 15 א', חיפה i מחוז חיפה

33095

04-8632666machoz-haifa@education.gov.il

קריית הממשלה, נצרת i מחוז הצפון

עילית 17105

04-6500111___________

i חינוך התיישבותי, 

פנימייתי ועליית הנוער

03-6898888miria@kfar-olami.org.ilרח' השלושה 2, ת"א 61092

מוקדי התקשרות

דואר אלקטרוניפקסטלפוןמוקדי ההתקשרות

i הממונה על יישום 

חוק חופש המידע 

במשרד

02-560244402-5604342meyda@education.gov.il

i מרכז מידע של 

האגף לפניות ותלונות 

הציבור

מוקד טלפוני בימים א'-ה'

בשעות 8:00 - 14:00:

1-800-250025

02-5602711

ניתן לפנות בכל שאלה או 

תלונה באמצעות הפקס או 

בדוא"ל

02-5602390 Info@education.gov.il :לפניות 
tluna@education.gov.il :לתלונות 

i1-800-222003 קו פתוח לתלמידים

02-5602538

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

i הממונה על יישום 

חוק זכויות התלמיד
02-560338402-5603277tovabe@education.gov.il

i02-622221102-6236545tiyulim@education.gov.il חדר מצב לטיולים

i "אוח" - אתר 

המשרד באינטרנט
www.education.gov.il
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מוקדי פניות ציבור במחוזות -דוברים וממונים על קשרי ציבור 

דואר אלקטרונימס' פקסמס' טלפוןשםמחוז

02-560271002-5602238dovrut@education.gov.ilחגית כהןi דוברות המשרד - ירושלים 

08-626301508-6263016irisbe@education.gov.ilיפעת ליפנרi דרום

03-689637003-6896724avika@int.gov.ilאבי קצוברi תל אביב

/03-6896652/303-6896747www.education.gov.il/merkazאבי הראלi מרכז
pniyot.htm

04-863244604-8632449nuritka@education.gov.ilנורית כהנאi חיפה

04-650038704-6500199ronitku@education.gov.ilדוד גורליi צפון

i חינוך התיישבותי, פנימייתי 

ועליית הנוער

מירי 

אנג'לקוביץ

03-689887403-6898876miria@kfar-olami.org.il
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4. א. פרישה גיאוגרפית של יחידות שירות

מחוזות המשרד i

אתר המשרד הראשי והמחוזות טלפוןכתובתמחוז
באינטרנט

5602222http://www.education.gov.il -02רח' שבטי ישראל 34, ירושלים i91911 משרד ראשי

5602222http://www.education.gov.il/jerusalem -02רח' כנפי נשרים 22, ירושלים i95464 ירושלים

http://www.edu-negev.gov.il/6263333 -08רח' התקווה 4, באר שבע i84893 דרום

6896666http://www.education.gov.il/tel-aviv -03רח' השלושה 2, ת"א i61092 תל אביב

6896666http://www.education.gov.il/merkaz -03רח' השלושה 2, ת"א i61092 מרכז

8632666http://www.education.gov.il/haifa -04שדרות פלי"ם 15 א', חיפה i33095 חיפה

6500111www.edu.gov.il/tzafon -04קריית הממשלה, נצרת עילית i17105 צפון

i חינוך התיישבותי, 

פנימייתי ועליית הנוער

6898888www.kfar-olami.org.il -03רח' השלושה 2, ת"א 61092

הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו"ל i

מוקד טלפוני במטה בירושלים, לצורך בירורים, טלפון: 02-5602853 בימים א', ג', ה' בין השעות 8:30 - 13:00

diplomot@int.gov.il :פקס: 5603876 - 02, דואר אלקטרוני

/www.edu.gov.il/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim :כתובת הגף באינטרנט

)אין קבלת קהל במטה(

שעות וימי קבלת קהל במחוזות:

ימים ושעות קבלת קהלטלפון כתובתמחוז

רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב-רםירושלים

קומה 1, חדר 124, ירושלים

בימים ב', ד'02-5602853

בין השעות 10:00 - 13:00

רח' התקווה 4 , קריית הממשלה קומה א, חדר 1808, דרום

באר-שבע

בימים א'- ד'08-6263255

בין השעות 8:30 - 12:00

ת"א 

מרכז

רח' השלושה 2 , קומה 6,

תל אביב

בימים ב',ד'03-6896126

בין השעות 8:30 - 14:00

בימים א',ג'

בין השעות 09:00 - 13:00

מענה טלפוני בימי ה'

בין השעות 11:00 - 14:00

שדרות פלי"ם 15 א', בניין ב' )המפרש(, קריית חיפה

הממשלה, חיפה

בימים ב',ג',ד'04-8632566

בין השעות 13:00 - 15:30
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אישורי השכלה תיכונית i

הערכת השכלה תיכונית ואישור שווה ערך להשכלה תיכונית: 

הדרכה טלפונית: בימים א' - ה' בין השעות 8:30 - 12:00, בטלפונים: 02-5601371 או 02-5601372 

כתובת למכתבים: משרד החינוך, היחידה לאישורי השכלה, סמנכ"לית קשרי חוץ ואונסקו

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 91911 

)אין קבלת קהל(

/http:/www.edu.gov.il/KishreiChutz/IshureyHaskala :כתובת הגף באינטרנט

אגף א' בחינות i

מטה - ירושלים, רח' שבטי ישראל 29.

לכל עובד טלפון ישיר משלו עם מענה קולי, במידה ולא ידועה מס' השלוחה, הפונה מוזמן להתקשר למרכזיית המשרד

בטלפון: 02-5602222.

 bechinot@education.gov.il :דואר אלקטרוני

ilanaal@education.gov.il :לנבחנים חיצוניים )אקסטרניים( , בנוסף

http://www.education.gov.il/exams :כתובת האגף באינטרנט

השירות שניתן באגף א' בחינות- חתימת נאמן למקור על העתקי תעודות בגרות או אישורים, בלבד.

קבלת קהל בימים א' - ה', שעות 8:30 - 12:30 )מלבד ערבי חגים וחופשות מרוכזות(.

שלוחות אגף א' בחינות לנבחנים חיצוניים )אקסטרניים(

ימים ושעות קבלת קהלטלפוןכתובתשלוחה

02-6515913רח’ כנפי נשרים 24  גבעת שאול, ירושליםירושלים

א’,ג’,ה’

שעות 08:00 - 14:00

ב’,ד’

שעות 08:00 - 18:00

ימי שישי

שעות 08:00 - 12:00

בחוה”מ סוכות ופסח 

אין קבלת קהל

08-6283291שדרות זלמן שזר 21, קומה 6, באר-שבעבאר שבע

רח’ עמל 48, קריית אריה, פתח-תקווהת”א והמרכז

לצורך שליחת מכתבים לשלוחה:

ת.ד. 7070, קריית-אריה, פ”ת 49170

03-6164022

בית מינהל ההנדסה, רח’ ביאליק 3,חיפה והצפון

קומה 9, חיפה

04-8645584
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4. ב. מידע ושירותים הניתנים לציבור באמצעות האינטרנט

www.edu.gov.il

"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי, פורטל האינטרנט של המשרד מהווה ערוץ תקשורת ועדכון מרכזי בין המשרד לציבור בכלל 

ולקהילת החינוך בפרט והינו שער הכניסה לפורטלים והאתרים השונים המאוגדים תחתיו. 

ב"אוח" הפנייה לשלושה פורטלים המיועדים לאוכלוסיות יעד: תלמידים, עובדי הוראה והורים. הפורטלים מציגים את המידע 

 והשירותים לאוכלוסייה מסוימת תוך זיהוי המידע והשירותים המיוחדים לה, תוך שימוש במונחים הרלוונטיים לכל אוכלוסייה. 

כמו כן, מהפורטל הראשי ניתן לגשת גם ל- 160 אתרי משנה המשתייכים ליחידות השונות במשרד.

עוקבים אחר "אוח" בטוויטר - ל"אוח" חשבון בטוויטר )Twitter( - הרשת החברתית המאפשרת לשלוח ולקרוא מסרים 
קצרים של עד 140 תווים. עתה, אפשר לעקוב אחר חדשות משרד החינוך מכל מקום ובכל מקום. 

ממשל זמין - באתר קיימים מגוון שירותי ממשל זמין המסתמכים על תהליכים ומאגרי מידע המנוהלים במשרד לטובת הציבור 
הרחב.

נגישות - משרד החינוך החל בשנת 2008 פעילות ענפה, להנגשת אתרי האינטרנט והמערכות שלו לאנשים עם צרכים מיוחדים. 
פעילות הנגישות נמשכת גם בשנת 2010. המשרד מפרסם את הצהרת הנגישות שלו בפורטל אוח. במסגרת פעילות זו, הונגשו 

ב- 2009 מערכת שירות לציבור ומערכת לוח אירועים, משחקים ועוד.

בד בבד עם פעילות הנגישות החלה גם פעילות התאמת אתרי ומערכות המשרד לדפדפנים שונים. פעילות זו נמשכת בשנת 2010 

ובמהלכה הונגש פורטל המשרד לבעלי מוגבלויות. פעילות זו תמשך גם בשנים הבאות.

בהמשך מפורטים חלק מהשירותים המרכזיים המסופקים באמצעות "אוח" )השירותים מוצגים לפי סוג וקהלי היעד שלהם, כאשר 

מספר שירותים מוצגים ביותר מקטגוריה אחת(:

פורטלים ב"אוח"

תיאור השירות

פורטל הורים

www.edu.gov.il/horim

פורטל ההורים מציג מידע במגוון נושאים, מכל אתרי משרד החינוך, 

להורי תלמידים מגן ועד י"ב.

תכניות הלימודים בחטיבות הגיל השונות והמגזרים השונים;  ✓ 

חוזרי מנכ"ל בנושאים כגון: ביטחון, בריאות, גני ילדים וכד'; ✓ 

עם  ההורים  של  לקשר  מרכזים  וקהילה:  משפחה  להורים,  היחידה  ✓ 

מערכת החינוך ועוד; 

בחינות והערכה: מן המיצ"ב ועד לבגרות;  ✓ 

ופעילויות  ספרים  הצגות,  תרבות-  בנושאי  מידע  תרבות:  קשת של  ✓ 

לילדים ולהורים;

מידע על חינוך מיוחד, לקויות למידה, חינוך מחוננים ואוכלוסיות אחרות  ✓ 

בעלות צרכים מיוחדים; 

פעילויות ותכניות ייחודיות המופעלות במערכת החינוך בשילוב הורים: 

שירותי חינוך ורווחה, חוגי העשרה, בתי ספר ייחודיים וכד'. 
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תיאור השירות

פורטל עובדי הוראה:

www.edu.gov.il/horaa

פורטל מחודש, המתמקד במידע ושירותים לעובדי ההוראה. הפורטל 

ממודר ע"פ עולם התוכן של עובד ההוראה. הפורטל מציע תכנים 

ייחודיים לבעלי תפקידים שונים בתחום ההוראה )מנהלים, מפקחים 

וכד'(. בנוסף, הפורטל מאגד בתוכו מגוון שירותים אישיים וכלליים:

שירות  תנאי  והשתלמויות  הכשרה  מדיניות,  בנושא  מנהלי ✓  מידע   

ועוד. 

 מידע פדגוגי ✓ הכולל חומרי למידה והעשרה, בחינות והערכה ועוד. 

 מידע אישי ✓ לעובד הוראה: צפייה בתלושי שכר, דו"חות השתלמות.

 ✓ תקנון שירות עובדי הוראה

 ✓ פרסום מועדי הבחינות ומיקודי הלמידה

פורטל תלמידים

www.edu.gov.il/talmidim

פורטל שמטרתו לפרסם תכנים מעניינים ורלוונטיים לתלמידים 

במערכת החינוך - מידע בנושא מקצועות לימוד, בחינות, נהלים בנוגע 

לזכויות ולחובות של תלמידים ומגוון יצירות ויוזמות של תלמידים. 

בפורטל ישנה אפשרות לגלישה אינטראקטיבית והבעת דעה 

באמצעות סקר; שליחת כרטיסי ברכה, ופרסום מכתבים שנשלחו 

למערכת.

שירותים כללים

תיאור השירות

במבט רחב - מספרים על החינוך

www.edu.gov.il/mabat

המערכת מציגה מידע משולב של מרכיבים מרכזיים במערכת החינוך: 

מוסדות )בתי ספר וגני ילדים(; עובדי הוראה; תלמידים, כיתות ותקציב 

)במונחי שעות תקן וש"ח(. 

את המידע ניתן לנתח לפי מאפיינים שונים כגון: מגזר, פיקוח, שכבת 

 גיל ועוד.

המערכת מאפשרת להציג את המידע בצורת טבלה או גרף, עפ"י אופי 

 המידע המתבקש.

המידע במערכת זו נסמך על המידע הרשום במאגרי המשרד, ומהווה 

מידע סטטיסטי בלבד. 

בקשות לקבלת מידע תחת חוק חופש 
המידע, התשנ"ח-1998

www.edu.gov.il/hofesh

שירות המאפשר הגשת בקשה לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע, 

התשנ"ח- -1998 בכל הקשור לפעילות המשרד בנושאים שבאחריותו.

באתר קיימת גם אפשרות להגשת הבקשה בצורה מקוונת, באמצעות 

שרת התשלומים הממשלתי, המקצרת משמעותית את תהליך הפנייה.

הזמנת הפקת עיבודי מידע ממאגר 
מוסדות חינוך באמצעות שרת התשלומים 

הממשלתי

ecom.gov.il/EducCounter

שירות המאפשר הזמנת עיבודי מידע/ נתונים ממאגר מוסדות החינוך 

של המשרד, כגון: הפקת רשימות בתי"ס, מדבקות כתובות בתי"ס 

בחתכים שונים וכו'.

המידע מופק למבקשים במחירי העלויות.

באתר קיימת האפשרות להגשת ההזמנה בצורה מקוונת, באמצעות 

שרת התשלומים הממשלתי, המקצרת משמעותית את תהליך הפנייה.
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תיאור השירות

זימון נבחנים אקסטרניים לבחינות בגרות

www.edu.gov.il/pzenet

במערכת זו מתפרסמים זימונים לבחינות בגרות, עבור נבחנים חיצוניים 

)אקסטרניים(. בדרך זו יכולים הנבחנים לקבל מידע על מיקום ביצוע 

הבחינה )מרכז בחינה(, עבור הבחינות אליהן נרשמו.

חיפוש אנשי קשר במשרד החינוך

www.edu.gov.il
www.edu.gov.il/horaa

חיפוש אנשי קשר, פותח ע"י מינהל תקשוב ומערכות מידע כחלק 

מתנופת שירות משרד החינוך, ועל מנת להקל ולהנגיש לציבור הרחב 

את קבלת השירותים והמידע מבעלי התפקידים במשרד.

החיפוש בעל שני שדות: שם בעל התפקיד או היחידה הארגונית אליה 

שייך בעל התפקיד.

תוצאות החיפוש כוללות את דרכי ההתקשרות עם הבעל התפקיד 

המבוקש: דוא"ל, מספרי טלפון נייד ונייח ומספר פקס.

)כמעט( הכל אודות מוסדות החינוך 

www.edu.gov.il/mosdot

מערכת ")כמעט( הכל אודות מוסדות החינוך" פותחה בשנת 2008 

ועלתה לאוויר במרץ 2009 ומחליפה ומשדרגת את מערכת "איתור 

מוסדות חינוך".

המערכת מציגה מאפיינים על בתי ספר מהמאגר המרכזי של המשרד, 

בתוספת מידע נלווה רלוונטי מאתרי "אוח" וממערכות מידע מגוונות 

בעלות מידע ברמה בית ספרית: מפה, לוח חופשות, חוזר תשלומים, 

נתונים כמותיים ועוד. בנוסף מאפשרת המערכת לבתי הספר לתאר 

פעילויות ייחודיות המתקיימות בהם, קישור לאתר בית הספר, תמונות 

וכד'.

 excel במערכת אפשרויות חיפוש לפי פרמטרים שונים ובניית קובץ

לפי בחירת חתכים ומבנה נתונים.

המערכת הונגשה לאוכלוסיות עם מוגבלויות.

לוח אירועים

www.edu.gov.il/lernet

מערכת לוח אירועים מציגה את מועדי החגים והחופשות של כל 

המגזרים.

יחידות המשרד יכולות לפתוח לוח ייחודי להן ולהזין אירועים בעלי 

מאפיינים יחוודיים, כדגומת: בחינות בגרות, אירועים תורניים וכיוצ"ב.

מאגר חוזרי מנכ"ל 

www.edu.gov.il/mankal 

מאגר חוזרי מנכ"ל משרד החינוך הכולל חוזרים משנת תשנ"ח ואילך. 

המאגר מאפשר מגוון חיפושים מורפולוגיים.

מספר הכניסות לאתר ממשיך לעלות בהתמדה .
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מדדי בית הספר מדדי הצלחה של בתי 
ספר המגישים לבגרות

)בתוך )כמעט( הכל אודות מוסדות 
החינוך(

www.edu.gov.il/mosdot

במסגרת מדיניות שקיפות מידע, מבקש משרד החינוך לפרסם מדדי 

הצלחה של בתי ספר המגישים לבגרות ובעלי זכאות מלאה לגמול הכנה 

לבגרות. 

בשלב ראשון הוחלט לבצע תכנית חלוץ )פיילוט(, שתלווה במחקר 

הערכה, בחיפה ובפתח תקווה. 

לכל בית ספר מוצגים המדדים "הישגיים לימודיים", "הוגנות בבחינות" 

ו"החזקת תלמידים" וכן נתוני גיוס לצה"ל: אחוז המתגייסים בקרב הבנים 

והבנות ואחוז מיצוי הלחימה. 

בנוסף, המערכת מציגה פירוט הישגי בית הספר בבחינות הבגרות: 

שיעור הזכאים לבגרות מהלומדים בי"ב, שיעור המצטיינים מהלומדים 

בי"ב, שיעור העוברים באנגלית ברמה גבוהה מהלומדים בי"ב, שיעור 

העוברים במתמטיקה ברמה גבוהה מהלומדים בי"ב, שיעור העוברים 

באזרחות )בכל הרמות( מהלומדים בי"ב, שיעור העוברים במקצוע 

שפת אם )בכל הרמות( מהלומדים בי"ב, שיעור העוברים בתנ"ך )בכל 

הרמות( מהלומדים בי"ב, שיעור העוברים בספרות )בכל הרמות( 

מהלומדים בי"ב, שיעור העוברים בהיסטוריה )בכל הרמות( מהלומדים 

בי"ב. 

מדריכי אוח 

www.edu.gov.il/madrichim

שירות חדש באוח, מידע ממוקד ומקוצר במגוון נושאים.

המדריכים שהופקו עד כה הינם:

מדריך	• אוח מא' ועד ת'

	•מדריך לגני ילדים
א' מדריך לכיתה 	•

	•מדריך הסעות
	•מדריך עובדי הוראה

ה מדריך 60 למדינ	•

	•מדריך לבריאות
	•מדריך לקראת צבא

מכרזים 

www.edu.gov.il/michrazim

פרסום כתב המכרז במלואו כולל דרישות הסף, מועד מפגש ספקים, 

מועד ומקום מסירת ההצעות, וכן טלפונים וכתובת לקבלת טופסי 

המכרז. הפרסום כולל את חוברת הגשת ההצעה וטבלת השוואת 

ההצעות.

מערכת מידע גיאוגרפית

hinuch.edu.gov.il/gfi

 )ראו גם קטלוגים ומאגרים(

המערכת משולבת עם אתר מינהלת הטיולים ומציגה נושאים שונים 

בהיבט מרחבי על מפה. המערכת מאפשרת יכולת ההתמקדות ואיתור 

של מסלול טיולים, צפייה במפת איזור המסלול, ומחשבת מרחק 

נסיעה אל מסלול הטיול ואת מסלול הנסיעה מכל כתובת בארץ אל 

מסלול הטיולים המבוקש וכן את הדפסת מפת טיול אישית עם הרקע 

הטופוגרפי של השטח. כמו כן, המערכת מאפשרת חישוב מרחק 

נסיעה מכתובת לכתובת. 
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מערכת שירות לציבור - מש"ל    

www.edu.gov.il/mashal

מערכת מש"ל - מערכת שירות לציבור, מהווה קפיצת מדרגה בשיפור 

השירות של המשרד ללקוחותיו - הציבור הרחב בכלל ולעובד ההוראה 

בפרט.

המערכת מאפשרת זמינות ונגישות גבוהים של המידע ביחס לשירותים 

המגוונים שנותן המשרד ולגורם המטפל והמוסמך בכל שירות ונושא.

המערכת מאפשרת לכל מי שמבקש לפנות למשרד בנושא מסוים, 

אך אינו יודע אל מי לפנות, לאתר באופן ידידותי, מהיר וזמין את הגורם 

המתאים במשרד אליו יוכל לפנות. בנוסף, מאפשרת המערכת בשלב זה 

לחלק מסוים מהשירותים להוריד טפסי הפנייה באמצעות האינטרנט.

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

אינטראקטיבית, המתוקשרת לכל מערכות המידע של משרד החינוך 

ומשמשת כמנוע חיפוש מתקדם. בכך מהווה המערכת כתובת אחת 

ללקוחות רבים המבקשים לאתר את הכתובת המדויקת לפנייה ובקשה 

בנושא שירות מסוים. 

נתוני בחינות בגרות

www.education.gov.il/exams_
netunim

נתונים סטטיסטיים על הישגים בבחינות הבגרות של מסיימי שכבת י"ב 

במחזור סיום )לדוגמא: תשס"ח(: שיעורם מתוך קבוצת הגיל, שיעור 

הניגשים לבחינות הבגרות והזכאים לתעודת בגרות, הישגים במבחר 

מקצועות לימוד ומידע על איכות תעודות הבגרות של הזכאים לה. 

הנתונים מוצגים ברמה ארצית לפי חתכים שונים וחלקם מוצג ברמה 

יישובית ליישובים בני 10,000 תושבים ומעלה.

סרגל הכלים של אוח    

www.edu.gov.il

פיתוח חדש באוח - סרגל כלים. הסרגל כולל מספר אפשרויות: 

הגדלה והקטנה,  עדכוני RSS, תצוגת הדפסה, שליחת דוא"ל, הוספה 

למועדפים ב-del.icio.us, הוספה ל-digg it, שעון אוח, עזרה ומידע 

וכניסה לפורטלים השונים. הסרגל ניתן לתזוזה במסך, וניתן לפתוח 

ולסגור אותו לפי הצורך.

הסרגל ממוקם באתר מעל אפשרות החיפוש, בכל אתרי אוח.

הסרגל הונגש לאוכלוסיות עם מוגבלויות.

רישום הסבת אקדמאים להוראה 

www.edu.gov.il/academic

)פעיל פעם בשנה לתקופה מוגבלת(

על מנת לחזק את מערך ההוראה האיכותי במקצועות מתמטיקה 

ומדעים, משיקים משרד החינוך ומשרד האוצר, בשיתוף עם המל"ג, 

שירות התעסוקה והתמ"ת  תוכנית להכשרת אקדמאים איכותיים 

להוראה. התוכנית מיועדת להכשרת מורים למתמטיקה לחט"ב 

ולחט"ע  ומורים לפיסיקה, כימיה, ביולוגיה, לחט"ב ולחט"ע )ז-י"ב( 

ומורים למדעים לחט"ב. בוגרי התוכנית יושמו בעבודה, ככל שיעמדו 

בדרישות ההכשרה.

שאלות ותשובות - פניות ותלונות הציבור

www.edu.gov.il/Pniyot/ST

מאגר שאלות ותשובות במגוון נושאים שרוכז על ידי האגף פניות 

ותלונות הציבור.
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מאגר הפעלות

www.edu.gov.il/mh
)ראו גם שירותים לתלמידים(

מאגר הפעלות למורים, מדריכים ותלמידים, הכולל הפעלות ומאמרים 

וקישורים במגוון רחב של נושאים.

מאגר ספרים סרוקים

בעברית:
www.edu.gov.il/tal/ms
בערבית:
www.edu.gov.il/tal/ArabicSfarim

פרויקט דיגיטאלי- ניסויי של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים 

בשיתוף עם מל"מ. 

במסגרת פרוייקט זה נסרקו והועלו לרשת ספרי לימוד. הגרסה 

הדיגיטאלית לא נועדה להחליף את ספרי הלימוד עצמם. היא מכוונת 

לאפשר לציבור המורים שימוש בחומרי הלמידה הרבים לצורך תכנון 

יחידות הוראה ופיתוח פעילויות באותם הנושאים שאינם כלולים 

בספרי הלימוד שנרכשו על ידי התלמידים. הניסוי לווה בפעולת הערכה 

במהלך לשם הפקת לקחים.

מאגר שאלות מבחן

www.edu.gov.il/maagar_sheelot

מאגר ממוחשב של פריטי המבחן שפותח על בסיס המאגרים שיצאו 

לאור בהוצאת "מעלות" מטעם האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים 

במשרד החינוך ובשיתוף היחידה למחקר ופיתוח בבית ספר לחינוך 

של אוניברסיטת תל אביב.

כיום המאגר מציג פריטי נבחן בנושא מים ותורשה. בעתיד יוצגו 

מאגרים בנושאים נוספים: רביה, אנרגיה, הזנה, חומרים. 

מאגרי פרסומים

www.edu.gov.il/pirsumim
www.edu.gov.il/chomer

מאגר הפרסומים של המשרד וכן מאגר כולל של פרסומי האגף לתכנון 

ופיתוח תכניות לימודים.

מערכת מידע גיאוגרפית

hinuch.edu.gov.il/gfi

)ראו גם שירותים כללים(

המערכת משולבת עם אתר מינהלת הטיולים ומציגה נושאים שונים 

בהיבט מרחבי על מפה. המערכת מאפשרת יכולת ההתמקדות ואיתור 

של מסלול טיולים, צפייה במפת איזור המסלול, ומחשבת מרחק 

נסיעה אל מסלול הטיול ואת מסלול הנסיעה מכל כתובת בארץ אל 

מסלול הטיולים המבוקש וכן את הדפסת מפת טיול אישית עם הרקע 

הטופוגרפי של השטח. כמו כן, המערכת מאפשרת חישוב מרחק 

נסיעה מכתובת לכתובת.

קטלוג חומרי למידה והוראה

בעברית:
www.edu.gov.il/chomer 
בערבית:
www.edu.gov.il/chomer_arabic 

מאגר חומרי למידה והוראה של האגף לתכניות לימודים. במאגר ניתן 

למצוא חומרי למידה המסווגים על פי מקצוע, סוג חומר הלמידה, מפיץ 

ופרמטרים נוספים. 

חלק מהמפיצים מאפשרים הזמנת פריטים באמצעות שליחת דואר 

אלקטרוני.
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קטלוג מטה הסברה

www.edu.gov.il/catalogs/hasbara

קטלוג המאפשר רכישת מגוון פרסומים ייחודיים של מטה ההסברה 

המכוונים למורים, סטודנטים, תלמידים במערכת החינוך ולציבור 

הרחב. הקטלוג מציג פרסומים בנושאים שונים: מלחמות ישראל, 

ירושלים, המזרח התיכון, כרזות ועוד.

קטלוג קורסים לגמול השתלמות

www.edu.gov.il/ae

מאגר הקורסים המוכרים לגמול השתלמות לעובדי מדינה.

שירותים לעובדי הוראה

תיאור השירות

אופק חדש

www.edu.gov.il/ofek

אתר העוסק ברפורמה בחינוך הצפויה במשך שש השנים הקרובות. 

במהלכה יעברו כל עובדי ההוראה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות 

הביניים ובגני הילדים שינוי באופן העסקתם ובשכרם, במטרה לשפר 

את מעמד ההוראה, לשלב מורים איכותיים ולקדם את הישגי מערכת 

החינוך.

ד"ש - צפייה בדו"ח השתלמויות
לעובדי הוראה

meyda.edu.gov.il/dash

הצגה מאובטחת של דו"ח השתלמויות שאושרו משנת תש"ס ועד 

היום. 

הגשת בקשת חופשה )ללא תשלום(
לעובדי הוראה

www.edu.gov.il/chufshat

נוהל הגשת בקשות ליציאה לחופשה ללא תשלום.  

החל משנת הלימודים תשע"א יונהג נוהל חדש להגשה ולטיפול בבקשת 

חופשה ללא תשלום, והבקשות תוגשנה באמצעות האינטרנט בלבד.

מורים אשר אין להם גישה לאינטרנט ימלאו טופס מקוון בבית הספר.

בקשה אשר לא תוגש באמצעות טופס חופשה ממוחשב לא תטופל.

הפורטל הגדול לחומרי הוראה למידה 
והערכה

gadol.edu.gov.il 

הפורטל מרכז את כל חומרי ההוראה של משרד החינוך, מסווגים לפי 

תכניות הלימודים לקהלי היעד- משמש מאגר ידע ועזרי הוראה רחב 

ומהווה כלי עזר חיוני בעבודת המורה, תוך שיתוף הידע הרחב של כל 

מורה עם משתמשים נוספים. 

החומרים בפורטל הגדול עוסקים בתכנון לימודים בכל תחומי הדעת, 

מקצועות הלימוד, סוג חינוך, מגזר חינוכי ושלבי חינוך ומוצגים לקהל 

המשתמשים באופן נוח וקל לשימוש. 

מדריך אוח מא' ועד ת'

www.edu.gov.il/Mat

מדריך אוח מא' ועד ת', כולל את המידע הכי מבוקש באוח.

חוזרי מנכל, חוקים, לוח חופשות וחגים, יצירת קשר עם הנהלת 

המשרד, נתונים אודות מערכת החינוך, טפסים להורדה, אתר בחינות 

וכיוצ"ב. החומרים מסודרים בסדר האלף-בית.
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מדריך לעובד הוראה

www.edu.gov.il/MMorim

המדריך השלם לעובד הוראה - מידע אישי, שימושי, פדגוגי, טפסים, 

הכשרה והשתלמויות, שאלות ותשובות נפוצות.

סימולטור שכר למורים ברפורמה

meyda.edu.gov.il/etlush

מערכת חדשה המיועדת למורים, מנהלים וסגני מנהלים.

הסימולטור מאפשר בדיקת השכר העתידי לכל עובדי ההוראה 

המצטרפים לרפורמה. . ומסייע לעו"ה בהבנת השיפור המשמעותי 

במשכורתם עם הצטרפותם לרפורמה.

עלון מקוון של אוח - אוחודשי

www.edu.gov.il/news

גלריית עלוני אוחודשי 

 www.edu.gov.il/gallery

העלון המקוון של אוח - פורטל משרד החינוך, הכולל את החדשות 

והעדכונים מכל אגפי המשרד.

העלון נשלח במייל אחת לחודש, לעובדי הוראה, כתבי חינוך, עובדי 

משרד החינוך והציבור הרחב

גלריית "אוחודשי" מציגה על כל העלונים שהופצו למנויים.

העלונים מסודרים על פי סדר יציאתם, ולצד כל עלון מצוין נושאו 

המרכזי ותאריך הפצתו.

הגלריה מוצגת בסרטון פלאש דינמי וניתן לעלעל בין העלונים השונים.

Meducation פורטל היצירה הצעירה

www.edu.gov.il/med

)ראו גם שירותים לתלמידים(

פורטל היצירה הצעירה משמש במה להצגת עבודות ויצירות של 

תלמידים מכל בתי הספר בארץ. בפורטל מוצגים סרטי גמר של תלמידי 

י"ב, יצירות אמנות, תכניות רדיו, גלריית תמונות, סיפורת ועוד. האתר 

משמש במה לדיון ציבורי בבעיות ערכיות ומשקף דילמות המעסיקות 

את בני הנוער בנושאים שונים. הפורטל נועד לחזק את הקשר עם 

אוכלוסיית התלמידים, לאפשר העצמה של תוצרי הלמידה וליצור שיתוף 

ידע והפריה הדדית בין תלמידים ממגוון בתי הספר בארץ.

פורטל חגים

www.edu.gov.il/hagim

פורטל חגים מאגד את כל אתרי החגים המועדים של משרד החינוך.

עוד בפורטל, פרשת השבוע, משחקי טריוויה בנושאי חגי ומועדי 

ישראל, מידע על חודשי השנה ועל לוח השנה העברי, מידע על ימים 

מיוחדים בלוח השנה, לוח החופשות והחגים ועוד.



41דין וחשבון שנתי 2009

תיאור השירות

פורטל עובדי הוראה:

www.edu.gov.il/horaa

פורטל מחודש, המתמקד במידע ושירותים לעובדי ההוראה. הפורטל 

ממודר ע"פ עולם התוכן של עובד ההוראה. הפורטל מציע תכנים 

ייחודיים לבעלי תפקידים שונים בתחום ההוראה )מנהלים, מפקחים 

וכד'(. בנוסף, הפורטל מאגד בתוכו מגוון שירותים אישיים וכלליים:

שירות  תנאי  והשתלמויות  הכשרה  מדיניות,  בנושא  מנהלי ✓  מידע   

ועוד. 

 מידע פדגוגי ✓ הכולל חומרי למידה והעשרה, בחינות והערכה ועוד. 

 מידע אישי ✓ לעובד הוראה: צפייה בתלושי שכר, דו"חות השתלמות.

 ✓ תקנון שירות עובדי הוראה

 ✓ פרסום מועדי הבחינות ומיקודי הלמידה

 צפייה בתלושי שכר לעובדי הוראה

וקבלת הודעה על תלוש שכר בדוא"ל

www.edu.gov.il/tlush

הצגה מאובטחת של תלושי שכר לעובדי הוראה המועסקים ע"י 

המשרד, תוך הזדהות בשם משתמש ובסיסמא.

במערכת מתפרסמים תלושי השכר החל משנת 2000, עבור כל עובדי 

ההוראה המועסקים באופן ישיר ע"י המשרד, לרבות ממלא מקום.

בנוסף, היישום מאפשר לפרט את החודשים בגינם שולמו הפרשים 

בשכר עובד ההוראה. דבר זה מקל על הבנת חישוב השכר המופיע 

בתלוש.

כמו כן קיימת אפשרות צפייה בטופס 106 מקוון.

עובדי הוראה אשר נרשמו לשירות מקבלים בכל חודש הודעת 

מייל לתיבת הדוא"ל שלהם על תלוש השכר החודשי, הניתן לצפייה 

במערכת תלושי שכר.

ב- 2009 הועלתה המערכת בגרסה חדשה המאפשרת ניווט משופר 

בתלושי השכר וכן קישור לספק התלושים החדש של המשרד.

תכנון ההתפתחות המקצועית )תקופתי(

www.edu.gov.il/HtlNet

)פעיל פעם בשנה לתקופה מוגבלת(

)ראו גם שירותים למוסדות(

המערכת מיועדת לאיסוף בקשות תכנון ההתפתחות המקצועית 

 ממורים השייכים ל"אופק חדש" ואישורן על ידי המנהל.

בניית התכנון נעשית לפי נתוני המורה )המוסד, מקצועות ההוראה, 

שלב בקריירה ועוד( ובהתאם למתווה המדיניות להתפתחות מקצועית 

 של עו"ה.

התכנונים נשמרים באופן שיאפשר מגוון חתכים ושימושים עתידיים על 

מנת לנהל את פתיחת הקורסים לקראת שנות הלימודים הבאות באופן 

מושכל ובהתאם לצורכי המורים והמערכת.

תקנון שירות עובדי הוראה

www.edu.gov.il/sherut/takanon

התקנון מכיל פירוט של תנאי השירות והשכר של עובדי הוראה ומקיף 

את מכלול הנושאים תוך התייחסות לרובדי החינוך ולמגזרים השונים.
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מאגר הפעלות

www.edu.gov.il/mh
)ראו גם קטלוגים(

מאגר הפעלות למורים, מדריכים ותלמידים, הכולל הפעלות ומאמרים 

וקישורים במגוון רחב של נושאים.

מאגר שאלוני בחינות בגרות 

www.edu.gov.il/sheeloney_bagrut

מאגר שאלוני בחינות בגרות של אגף הבחינות. במאגר ניתן למצוא 

שאלוני בחינות המסווגים לפי מקצוע לימוד, מועדי הבחינה, שנים ועוד 

פרמטרים שונים. 

מדריך לקראת צבא

www.edu.gov.il/MTzava

המדריך השלם לקראת צבא - הכנה לצה"ל, מידע על מורות חיילות, 

שירות לאומי, חוק חיילים משוחררים ועוד.

משחקי טריוויה וידע כללי

www.edu.gov.il/mischakim

מגוון משחקי טריוויה וידע כללי, צבעוניים, עליזים, המלווים במוסיקה

המשחקים עוסקים בהיבטים חדשים ומעניינים של חגי ומועדי ישראל.

לצד כל שאלה ניתן למצוא הסבר על משמעות השאלה.

המשחקים מותאמים למגוון גילאים. 

פורטל הבחינות

www.edu.gov.il/exams

אתר מרכזי לשירות הנבחן בכל השלבים לקראת ובעקבות בחינות 

הבגרות:

פרסום כלל המידע המינהלי הרלוונטי לנבחנים בזמן אמת ✓ 

פרסום מועדי הבחינות ומיקודי הלמידה ✓ 

מאגר שאלונים היסטוריים לסיוע בהכנה לבחינות ✓ 

פרסום ציוני הנבחנים ✓ 

הרשמה ותשלום לבחינות בגרות דרך האינטרנט ✓ 

נתונים סטטיסטיים על הישגים בבחינות הבגרות - שירות לבתי ספר  ✓ 

ולרשויות חינוך.

ניהול תיק נבחן לנבחן האקסטרני. ✓ 

 Meducation פורטל היצירה הצעירה

www.edu.gov.il/med

)ראו גם שירותים לעו"ה(

פורטל היצירה הצעירה משמש במה להצגת עבודות ויצירות של 

תלמידים מכל בתי הספר בארץ. בפורטל מוצגים סרטי גמר של תלמידי 

י"ב, יצירות אמנות, תכניות רדיו, גלריית תמונות, סיפורת ועוד. האתר 

משמש במה לדיון ציבורי בבעיות ערכיות ומשקף דילמות המעסיקות 

את בני הנוער בנושאים שונים. הפורטל נועד לחזק את הקשר עם 

אוכלוסיית התלמידים, לאפשר העצמה של תוצרי הלמידה וליצור שיתוף 

ידע והפריה הדדית בין תלמידים ממגוון בתי הספר בארץ.

פורטל תלמידים

www.edu.gov.il/talmidim

פורטל שמטרתו לפרסם תכנים מעניינים ורלוונטיים לתלמידים 

במערכת החינוך - מידע בנושא מקצועות לימוד, בחינות, נהלים בנוגע 

לזכויות ולחובות של תלמידים ומגוון יצירות ויוזמות של תלמידים. 

בפורטל ישנה אפשרות לגלישה אינטראקטיבית והבעת דעה 

באמצעות סקר; שליחת כרטיסי ברכה, ופרסום מכתבים שנשלחו 

למערכת.
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איסוף דואר אלקטרוני

hinuch.edu.gov.il/w02net

 משרד החינוך מרחיב את שירותיו לעובד ההוראה.

לצורך כך נאספים פרטי הדואר האלקטרוני של עו"ה המלמדים בכל 

מוסד.

אפיק מוסד 

www.edu.gov.il/afik/mosad

מערכת המאפשרת לבתי-הספר להזין את חוזר התשלומים הבית 

ספרי, שיוצג לצפייה באתר הפתוח לציבור הרחב וזאת אך ורק לאחר 

 אישור הרפרנט /מפקח במחוז.

המערכת מאובטחת באמצעות מערכת הזדהות.

אפיק מפקח

www.edu.gov.il/afik/ishurpikuach

מערכת המאפשרת לרפרנט/מפקח במחוז לצפות בכל חוזרי 

 התשלומים של בתי הספר הממתינים לאישור.

המפקח / רפרנט יאשר או ידחה את חוזר התשלומים בהתאם 

להוראות חוזר מנכ"ל.

במידה והחוזר מאושר הוא מפורסם לציבור הרחב.

המערכת מאובטחת באמצעות מערכת הזדהות.

בחינות בגרות - עולים חדשים

hinuch.education.gov.il/olm

יישום חוזר מנכ"ל סז/8 )א( - עולים חדשים

על מנת להיערך ליישום הוראת חוזר מנכ"ל תשס"ז/8 )א( מיום 1 

באפריל 2007, נדרשים בתי-הספר אשר בהם לומדים תלמידים עולים 

חדשים לבצע את תהליך הזמנת השאלונים באמצעות מערכת זו.

דוחות גנים לרשויות ובעלויות

hinuch.edu.gov.il/GylNet

דוחות חודשיים המספקים מידע על נתוני זכאות ומידע על סיבות 

לאי זכאות לתשלום המגיע עבור גני ילדים לבעלות ומעודכן לחודש 

החישוב האחרון. 

חישוב הזכאות של גני הילדים לתשלומים מתבצע בכל חודש 

מחדש עבור שנת הלימודים הנוכחית במערכת גני ילדים במשרד 

החינוך. במהדורה זו מוצגים שני דוחות זכאות גני ילדים לשכר לימוד 

המחושבים במערכת "גני ילדים", והם: 

 ✓ זכאות גני ילדים לשכר לימוד

 ✓ גני ילדים - שגויי זכאות לשכר לימוד

הנתונים המופיעים בדוחות חישוב הזכאות מגיעים במתכונת הזהה 

לדוחות הזכאות המודפסים שהתקבלו בבעלויות בשנים שעברו 

ממשרד החינוך.

דיווח העדרויות

1. דיווח היעדרות תלמידים ואנשי צוות 
    המוסד

www.edu.gov.il/mosad

2. פרסום דיווח היעדרות לרשויות

www.edu.gov.il/rashut

המערכת משמשת לניטור היעדרויות ממוסדות החינוך וכוללת שני 

מודולים:

1. דיווח מוסד - מנהל מוסד חינוכי נדרש לדווח על היעדרות יומית של 

תלמידים ואנשי צוות המוסד החינוכי. 

2. פרסום לרשות - הצגת דוח נתוני היעדרות מורים ותלמידים כפי 

שדווחו על ידי בתי ספר.
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הודעות מטה בחינות בגרות

hinuch.education.gov.il/hdbnet
)פעיל פעם בשנה לתקופה מוגבלת(

מערכת "הודעות מטה הבחינות" של אגף הבחינות הינה שירות 

המאפשר העברת הודעות לבית הספר ביום הבחינה, בהתאם לעדכוני 

מטה הבחינות. 

הסעות - נט

www.edu.gov.il/hstnet

מערכת פותחה כדי לאפשר לרשויות המקומיות לדווח למשרד החינוך 

על תלמידים מוסעים. מטרת הדיווח היא קבלה של השתתפות המשרד 

.GIS בתקצוב ההסעות. המערכת מבוססת על מערכת המידע הגיאוגרפית

הערכת מתמחים בהוראה

www.edu.gov.il/mho2

הערכה מסכמת על עבודתם של מתמחים בהוראה מתבצעת על ידי 

ועדות הערכה בית ספריות בראשות מפקח )חוזר מנכ"ל תש"ע 1ב'(. 

הערכה זו היא הקובעת האם המתמחה יוכל לקבל רישיון לעיסוק 

בהוראה ולהשתלב במערכת החינוך, כמורה חדש. 

תוצאות ועדת ההערכה מוקלדות במערכת הממוחשבת בכלי 

ההערכה שפותח בגף ההתמחות והותאם להמלצות 'ועדת משכית', 

שעסקה בעיבוי תהליכי הערכת מתמחים בהוראה.

מדב"ס - מערכת דיווח בית ספרית 
מבוססת אינטרנט

www.edu.gov.il/mdbnet

המערכת מאפשרת הזנת נתוני העסקה של עובדי הוראה מבתי הספר 

ואישורם ע"י חשבי השכר בגזברות המחוז.

המערכת הממוחשבת מחליפה את טפסי הדיווח  הידניים שנשלחים 

מדי חודש למחוז.

מוסדות - "הודעות" ו - "בית ספר מציג"
רשויות - "הרשות מציגה"

)בתוך )כמעט( הכל אודות מוסדות 
החינוך(

www.edu.gov.il/mosdot

לשונית ה"הודעות" במערכת מיועדת לבתי ספר שאין להם אתר 

אינטרנט בית ספרי, במקום זה בתי הספר יוכלו לפרסם ולהציג 

את הקישור לפורום הבית- ספרי )הנמצא באוח(, לעלות הודעות 

הקשורות להתארגנות במצב חירום, התארגנות ללמידה מרחוק 

והסבר על אופן הביצוע בעת הצורך.

לשונית "בית ספר מציג" נותנת "במה" לבית הספר לתאר פעילויות 

ייחודיות המתקיימות בביה"ס, קישור לאתר האינטרנט של ביה"ס ועוד, 

במטרה להביא לידי הציבור מידע עשיר על עשייתו החינוכית. עדכון 

תוכן זה הינו באחריות הבלעדית של ביה"ס.

לשונית "הרשות מציגה" נותנת מקום לרשות לעדכן במערכת מידע 

שברצונם להפיץ לציבור אודות בית הספר.

מית"ר - מידע על תשלומים לרשויות, 
בעלויות ובתי ספר

www.edu.gov.il/meytar

מערכת מית"ר מפרסמת את תקציבי הרשויות המקומיות והבעלויות 

באינטרנט- מעל 1000 גופים בסכום שנתי של כ-8 מילייארד ש"ח, 

מייד עם העברת הוראת התשלום.

מערכת הצטרפות המורים לרפורמה 
)דיווח מוסד(

www.edu.gov.il/ofek

מערכת לשימוש מנהל המוסד, לרישום המורים אשר הביעו 

הסכמתם הכתובה להצטרפות לרפורמה.

מערכת פק"מ

www.edu.gov.il/pkm

דוחות בית ספריים - מיצ"ב וחומש, המתפרסמים ע"י ראמ"ה

דוחות אקלים חינוכי מיטבי, המתפרסמים ע"י שפ"י

ודוחות "דיוקן", המתפרסמים ע"י מינהל החינוך הדתי.
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מערכת שעות בית ספרית

www.edu.gov.il/manbasnet

בחוזר מנכ"ל )3.1-35(, הוגדרו נהלי הפעלת השעות 

הפרטניות במסגרת אופק חדש, בבתי הספר היסודיים ובחט"ב, 

והוגדרו ההיבטים הפדגוגיים לשילובן במערכת השעות הכוללת. 

מערכת השעות הבית ספרית הממוחשבת, מהווה כלי עבודה 

ניהולי המאפשר תכנון, ניהול והערכה שוטפת של כלל השעות בביה"ס 

תוך ראיה מערכתית.

נתוני בחינות בגרות לרשויות ולמוסדות 
חינוך

www.edu.gov.il/netuney_bchinot

אתר נתוני בחינות בגרות מספק לרשויות מקומיות ולמוסדות מידע 

על נתוני בחינות הבגרות שבתחום אחריותם. המערכת מציגה נתוני 

הישגים וכן את שיעור הניגשים והזכאים לתעודת בגרות לפי רשות 

מקומית, מגזר ומדרג טיפוח. הנתונים מוצגים ברזולוציה של שנת 

לימודים אחת.

סימולטור תקן

www.edu.gov.il/ofek

סימולטור לשימוש מנהלי מוסד. הסימולטור המסייע למנהל להיערך 

ולבחון את השפעת מעבר המורים לרפורמה, על תקן בית הספר.כלי 

זה עומד לרשות מנהל המוסד על מנת לקבל סימולציה לתקן בית 

הספר, לתכנון מערכת שעות הבית ספרית.

עוש"ר - מצבת עובדי הוראה שאינם 
רשומים

www.edu.gov.il/mcr

המערכת מאפשרת )בשלב זה( צפייה בנתוני עובדי הוראה המלמדים 

בבתיה"ס של החטיבה העליונה ובתיה"ס של החינוך המוכר שאינו 

רשמי והזכאים לשכ"ל, כפי שהם משתקפים במאגרי המשרד.

פרסום נרשמים לבחינות בגרות

www.edu.gov.il/pn

מערכת פרסום נרשמים נועדה לסייע לבתי הספר בהיערכות לבחינות 

 מועד ב' באנגלית ומתמטיקה.

המערכת מציגה את מספר התלמידים האינטרניים )תלמידים ובוגרים( 

שנרשמו לבחינות לפי שאלונים וכן מאפשרת לצפות בפרטי התלמידים 

שנרשמו.

קידום נוער

www.edu.gov.il/kdn

מערכת קידום נוער פותחה ע"י מינהל תקשוב ומערכות מידע עבור 

תחום קידום נוער במינהל חברה ונוער. 

המערכת מיועדת למנהלי יחידות קידום נוער, מנהלי מרכזי השכלה 

ועובדי קידום נוער וכן לבעלי התפקידים במטה ובמחוזות האגף 

לקידום נוער.

המערכת מחליפה את מערכת מט"ן )מערכת טיפול נוער( המופעלת 

כיום ביחידות קידום נוער כמערכת בקרה, דיווח נתונים והתערבויות 

ברמות השונות.

החל מתחילת שנת הלימודים תש"ע, משמשת המערכת החדשה 

כמערכת תקשוב ומידע בלעדית של היחידות לקידום נוער המצויות 

 בפיקוח מינהל חברה ונוער, משרד החינוך. 

המערכת מרכזת את מכלול הדוחות הקיימים כיום, לצד נגישות 

 למאגרי המידע הרלוונטיים הנחוצים כיום ליחידות לקידום נוער

)אלפונים: אוכלוסייה פוטנציאלית, אקטואלית, זכאים וכו'(. 

המערכת משמשת בשלב זה לדיווח נתוני נערים מטופלים, תוכניות 

ועובדי קידום נוער לצורכי בקרה תכנון ותקצוב. בהמשך מתוכננים 

פיתוחים נוספים.
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רמת שירות

hinuch.edu.gov.il/RMT

המערכת מיועדת לבתי הספר לצורך דיווח נתוני רמת שירות 

וכוללת את התהליכים הבאים:

- דיווח נתוני רמת שירות -  מאפשר צפייה ועדכון הפרטים הבאים: 

עובדי סיוע, מעבדות עיוניות וטכנולוגיות, מחשבים, ספרים וימי טיולים.

- דוחות - הפקת דוחות לקביעת נתוני רמת שירות.

שיבוץ

www.edu.gov.il/mms

המערכת מאפשרת למפקחים ולמנהלים לצפות ולנהל את נתוני 

שיבוץ עו"ה במוסדות ומציגה את עו"ה המשובצים. עוד מאפשרת 

עדכון הנתונים )למפקחים בלבד(, תוך בדיקות יתרות התקן ובדיקות 

בקרה נוספות.

שילוב 

www.edu.gov.il/slv

 ערכת מיועדת עבור תיעוד ודיווח על פעילות השילוב בשדה )בביה"ס 

 ובגנ"י(, וכוללת דיווח על החלטות וועדות שילוב. 

המערכת נותנת כלי עבודה לביה"ס ולמתי"א ומאפשרת בקרה על 

הפעילות בסמוך לזמן הזנת הנתונים.

תכנון ההתפתחות המקצועית )תקופתי(

www.edu.gov.il/HtlNet

)פעיל פעם בשנה לתקופה מוגבלת(
)ראו גם שירותים לעו"ה(

המערכת מיועדת לאיסוף בקשות תכנון ההתפתחות המקצועית 

 ממורים השייכים ל"אופק חדש" ואישורן על ידי המנהל.

בניית התכנון נעשית לפי נתוני המורה )המוסד, מקצועות ההוראה, 

שלב בקריירה ועוד( ובהתאם למתווה המדיניות להתפתחות מקצועית 

 של עו"ה.

התכנונים נשמרים באופן שיאפשר מגוון חתכים ושימושים עתידיים על 

מנת לנהל את פתיחת הקורסים לקראת שנות הלימודים הבאות באופן 

מושכל ובהתאם לצורכי המורים והמערכת.

תקן פסיכולוגים

www.edu.gov.il/shfnet

המערכת תקן הפסיכולוגים לשפ"י נועדה לנהל את מסד משאבי 

השירות הפסיכולוגי חינוכי. מסד הנתונים כולל: פירוט כח האדם 

בשירות ומעמדו המקצועי, הקצאת תקנים על פי מפתח שפ"י, הקצאת 

שעות הדרכה ועוד. 

תקנט

hinuch.edu.gov.il/TekenNet

האתר מאפשר לבתי הספר להפיק דוחות תקן מתוך מערכת התקן 

של משרד החינוך. ומבוסס על דף הזדהות ודף נוסף המאפשר הפקת 

דוחות על ידי משתמש שהזדהה באתר.

ההזדהות מבוססת על סיסמאות, שם משתמש, וסמל מוסד.

כאשר מוסד מזדהה, הוא יכול להפיק עבור עצמו את רשימת הדוחות 

המפורסמים באתר.

תקצוב מוניציפאלי - תחזית התקבולים 
לרשויות מקומיות

www.edu.gov.il/munitik

התחזית מהווה אומדן לגבי התשלומים שיועברו לרשויות, ויכולה 

לשמש ככלי תכנון, מעקב ובקרה.
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אפיק פרסום תשלומים 

www.edu.gov.il/afik

קידום מדיניות המשרד בנושא תשלומי הורים ע"י יצירת פלטפורמה 

אשר מאפשרת לבתי ספר, לפרסם את  חוזרי התשלומים המאושרים, 

ע"פ הכללים והנהלים של המשרד. פרסום חוזרי התשלומים 

מאפשרים  שקיפות המידע לציבור

המדריך השלם לכתה א'

www.edu.gov.il/MKitaAlef

המדריך השלם לכיתה א' - מידע שימושי להורה.

מדריך כולל את המידע הרלוונטי להורה שילדו עולה לכתה א'.

המדריך לבריאות התלמיד בביה"ס

www.edu.gov.il/MBriut

המדריך השלם לבריאות התלמיד בביה"ס - כל מה שהורה צריך 

לדעת על פעילות אחות ביה"ס, נוהל טיפול בתלמידים חולים, בדיקות 

ראיה, בריאות השן, כינמת, משקל הילקוט, ביטוח תלמידים עוד.

מדריך הסעות

www.edu.gov.il/MHasahot

המדריך השלם להסעות - זכאות להסעה, בטיחות בהסעות, מרחק 

המצדיק הסעה, איסוף ופיזור, שיעורי השתתפות המשרד, אבטחה 

וביטחון ועוד.

מדריך לגני ילדים

www.edu.gov.il/MYeladim

המדריך השלם לרישום וכניסה לגן הילדים. המדריך כולל את כל 

המידע הרלוונטי להורה המלווה את ילדו הרך לגן הילדים.

פורטל הורים

www.edu.gov.il/horim

פורטל ההורים מציג מידע במגוון נושאים, מכל אתרי משרד החינוך, 

להורי תלמידים מגן ועד י"ב.

תכניות הלימודים בחטיבות הגיל השונות והמגזרים השונים; 

חוזרי מנכ"ל בנושאים כגון: ביטחון, בריאות, גני ילדים וכד';

היחידה להורים, משפחה וקהילה: מרכזים לקשר של ההורים עם 

מערכת החינוך ועוד; 

בחינות והערכה: מן המיצ"ב ועד לבגרות; 

קשת של תרבות: מידע בנושאי תרבות- הצגות, ספרים ופעילויות 

לילדים ולהורים;

מידע על חינוך מיוחד, לקויות למידה, חינוך מחוננים ואוכלוסיות אחרות 

בעלות צרכים מיוחדים; 

פעילויות ותכניות ייחודיות המופעלות במערכת החינוך בשילוב הורים: 

שירותי חינוך ורווחה, חוגי העשרה, בתי ספר ייחודיים וכד'. 
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5. סקירה על עיקרי פעולות המשרד בשנים תשס"ט ותש"ע

הדגשים בפעולות המשרד לשנות הכספים 2009 - 2010

1. מטרות משרד החינוך

1.1. מיצוי הפוטנציאל של כל יחיד, על מנת שיניב הישגים לימודיים גבוהים יותר.

בחברה  הדרושים  חברתיים(  וערכים  למידה  חשיבה,  )כלי  מיומנויות  והקניית  המושג  של  הרחב  במובנו  הידע  הקניית   .1.2

המודרנית.

1.3. צמצום פערים בהישגים לימודיים על ידי קידום אוכלוסיות חלשות.

1.4. התאמה של סביבות הלמידה ושל תכניות הלימודים במערכת החינוך לשם תפקוד מיטבי בתרבות הטכנולוגיה והתקשורת 

של המאה ה- 21.

1.5. חיזוק המרכיב הערכי במערכת החינוך והקניית ערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים.

1.6. יישום הרפורמה בחינוך )תשס"ח - תשע"ג( - "אופק חדש" במערכת החינוך.

2. היעדים המרכזיים של משרד החינוך לשנות הכספים 2009 - 2012

2.1. בטווח הרחוק )תוך שש שנות לימוד( ישראל תימנה עם עשר המדינות המובילות בעולם בהישגים הבין-לאומיים.

2.2. תוך ארבע שנות לימוד, הישגי מערכת החינוך בישראל במבחנים הבין-לאומיים יגיעו לממוצע העולמי.

ובשפה,  לימוד תתקדם מערכת החינוך בעשרה מקומות בדירוג הבין-לאומי במתמטיקה, במדעים  2.3. תוך שלוש שנות 

במבחן PISA שייערך ב- 2012.

2.4. תוך ארבע שנות לימוד יגיע שיעור הזכאים לתעודת בגרות בתום כיתה י"ב ל- 55% מכלל הלומדים במחזור.

2.5. תוך ארבע שנות לימוד יגדל ב- 10% מספר הזכאים לתעודת בגרות הכוללת חמש יחידות בכל אחד מהמקצועות הבאים: 

מתמטיקה, פיזיקה, כימיה ושפה זרה.

2.6. תוך ארבע שנות לימוד יגדל ב- 10% מספר הזכאים לתעודת בגרות הכוללת חמש יחידות במדעי הרוח )שפת אם, ספרות, 

תנ"ך והיסטוריה(.

2.7. תוך חמש שנים תוקם תשתית תקשוב בכל מערכת החינוך. כך תותאם הסביבה הלימודית למאה ה- 21.

3. להלן היעדים המרכזיים של משרד החינוך לשנות הכספים 2009 - 2010:

3.1. תוך שתי שנות לימוד תתקדם מערכת החינוך בעשרה מקומות בדירוג הבין-לאומי באוריינות השפה העברית ובאוריינות 

השפה הערבית בכיתה ד', במבחן PIRLS הבין-לאומי שיתקיים ב- 2011.

3.2. תוך שתי שנות לימוד תתקדם מערכת החינוך בעשרה מקומות בדירוג הבין-לאומי במתמטיקה ובמדעים בכיתה ח', 

במבחן TIMSS שיערך ב- 2011.

3.3. תוך שנה תונהגנה בחינות בקיאות וידע במקצוע התנ"ך לחיזוק התרבות והמורשת, הן בחינוך היסודי והן בחטיבות הביניים.

ובחטיבות הביניים, באמצעות בחינות המיצ"ב שיורחבו  3.4. תיבדק היכולת המוכחת של התלמידים בבתי הספר היסודי 

לכיתות ולמקצועות נוספים, וזאת לאחר עדכון תכניות הלימודים.

3.5. תוך שנה תיבדקנה כל תכניות הלימוד הקיימות ויתאימו אותן למציאות החינוכית המשתנה.

3.6. מקצועות הבחירה הקיימים בחטיבה העליונה יצומצמו ב- 25%.

3.7. יתוגברו שעות הלימוד של מקצועות הליבה.

3.8. תוך שתי שנות לימוד תופחת ב- 10% רמת האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול במערכת החינוך.

3.9. כל תלמיד ישתתף לפחות בשני סיורים חינוכיים בירושלים במהלך 12 שנות לימודיו.

3.10. כל הורה בכל רמת חינוך יהיה מעורב בפעילות אחת לפחות בבית הספר ובגן הילדים.

עפ"י "הצעת תקציב משרד החינוך לשנות הכספים 2009 - 2010 )חוברת י"א(, ירושלים, יולי 2009
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6. תקציב ופרוט הוצאות בשנה החולפת )2008(

משרד החינוך )הנתונים מעודכנים לדצמבר 2008(

מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב 2008 
באלפי שקלים

ביצוע מזומנים 
באלפי שקלים

  תקציב רגיל 

0-5גמלאות מקופת המדינה121101

12,0227,721פעולות לשכת הדובר202102

17,22510,286פעולות החשב202103

2,3272,149פרסי ישראל202104

159,556133,113מיכון202105

12,1608,056מחקרים וסטטיסטיקה202107

9,2238,079קשרי חוץ202108

9,4518,485אגף החינוך הדתי202111

426257פעולות ויוזמות במערכת החינוך202112

202114
הקצבות לחינוך ותרבות לפי החלטת הועדה הציבורית לענייני 

עזבונות
8-39

2,2472,237פעולות הסברה באירועים ממלכתיים202115

48,94529,586הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה(202116

6,1006,100פעולות בשיתוף משרד המדע התרבות והספורט202117

395,564390,211עובדי משרד202201

13,47211,246השתלמות והדרכה202203

169,694149,445אחזקת המשרד202204

72,10361,826ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך202206

135,288134,213תנאי שרות202301

8,8428,144פעולות מיוחדות למורים202302

28,90726,723תמריצים למורים202303

857,892853,740מוסדות להכשרת מורים202305

27,59223,981הלוואות מותנות לתלמידי סמינרים202306

17,03815,660מרכזים פדגוגיים202307

102,99874,340השתלמות מורים וגננות202308

2,113580קורסים וימי עיון לעובדי הוראה בכירים 202309

814,164811,498קרנות ומענקי השתלמות202310

18,26210,500פיתוח מנהיגות בית ספרית202311

12,8364,456תכניות לקידום החינוך למיעוטים202401

97,26570,495שירותי חינוך ורווחה202402

26,78224,332מענק ירושלים הבירה202404
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מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב 2008 
באלפי שקלים

ביצוע מזומנים 
באלפי שקלים

100,10977,313הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות202405

3315פעולות בחינוך הדרוזי202406

0-36פעולות בחינוך הערבי202407

217,168214,296שירות פסיכולוגי 202408

31,85919,512חינוך יהודי בתפוצות202409

23,46319,600תמיכות מיוחדות202410

119,709117,147כח עזר פדגוגי202411

140,242105,879מתנס"ים202412

282,508233,382חינוך לא פורמאלי202414

86,65488,340חינוך מבוגרים202416

45,25624,929תוכניות ויוזמות202417

12,13010,214חינוך לדמוקרטיה ויהדות202418

407398חיזוק חיפה והצפון202419

8,5006,686הטמעת הרפורמה במערכת החינוך202420

2,3471,627פעילות בחינוך קדם יסודי202505

1,780,2271,762,878גני חובה202510

914,892914,297גני טרום חובה202511

113,150108,468שירותי חינוך ורווחה202602

57,62341,734הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות202605

900,312892,238שירותי עזר במערכת החינוך 202609

21,06320,089יישום ניסוי במערכת החינוך202610

4,917,4694,913,010שעות תקן-חינוך יסודי202611

3,072,4873,049,209חינוך מיוחד202612

8,9615,925ילדים מחוננים202615

521,119501,094יישום חוק יום לימודים ארוך ולימודי העשרה 202619

2,0511,395שירותי חינוך ורווחה202702

1,611,6361,609,440שעות תקן חט"ב202703

449,312447,632שירותי עזר בחט"ב202704

115,510109,494הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות202705

95,80974,317חינוך טכנולוגי ומדעי202706

18,06117,914תלמידים בפנימיות ומרכזי נוער202708

4,845,5164,791,918שכר לימוד על יסודי ותמיכה בבתי ספר 202709

269,340231,610אגף הבחינות202710

99,91698,225מלגות ומענקים לתלמידים202711

51,66646,902קידום ועידוד החינוך העל יסודי והעל תיכוני202712
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מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב 2008 
באלפי שקלים

ביצוע מזומנים 
באלפי שקלים

5,9165,869תמיכה בנוער מחונן בחינוך העי"ס 202715

11,3593,754פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי 202716

21,95911,000חינוך עצמאי202908

8,4927,505פעולות החינוך העצמאי202909

331,398306,068חינוך מוכר אחר202910

11,07410,872ישובים נתמכים203003

1,944793ייעוץ ופיקוח על הבניה במערכת החינוך203004

458,653433,590הסעת תלמידים203005

19,15017,368הסעות מורים לבתי ספר203006

31,2759,894מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער203011

140,50591,826שיפוצים והצטיידות בבי"ס203015

1,2401,165מוסדות להשכלה203120

97,97889,268תרבות יהודית203122

2,4392,194חינוך גופני בבתיה"ס203202

689,009684,848תמיכה בכוללים203804

4,7533,876תמיכה ומענקים למוסדות תורה203811

19,91419,560תמיכה ומענקים למוסדות תורה203812

19,63919,679תמיכה בישיבות הסדר203815

116,124115,483הבטחת הכנסת מינימום לאברכי כוללים203821

0-4,524חשבון מעבר209999

27,22627,226מינהל הועדה לתכנון210101

5,535,1405,430,946השתתפות בתקציבי המוסדות להשכלה גבוהה210201

262,998261,016פעולות מחקר שונות210301

34,50034,500מכינות קדם אקדמיות210304

154,391145,714מרכז הסיוע לסטודנטים210307

9,7339,733השתתפות בתקציב האקדמיה הלאומית למדעים210410

109,925104,720מענקים לפיתוח מוסדות להשכלה גבוהה210601

32,143,74131,288,448סה"כ תקציב רגיל 

  תקציב פיתוח 

799,433398,849בניית כיתות לימוד600210

21,27910,702תשתיות היקפיות למבני חינוך 600215

14,63014,407מענקים להצטיידות600301

131,0577,616חידוש מבנים במערכת החינוך 600601

5,4700פיתוח מכללות להכשרת מורים 600701

10,53810,538רזרבה לעמידה ביעדים600801
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מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב 2008 
באלפי שקלים

ביצוע מזומנים 
באלפי שקלים

243151רזרבה ליישום מסקנות כח המשימה הלאומי600901

982,650442,263סה"כ תקציב פיתוח 

33,126,39131,730,711סכום כולל 

מקור הנתונים: חשב בכיר, משרד החינוך

חינוך עצמאי )הנתונים מעודכנים לאפריל 2010(

מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב 2008

 )באלפי שקלים(
ביצוע מזומנים 
)באלפי שקלים(

תקציב רגיל
785,330724,405חינוך עצמאי202908

201,108187,116פעילות החינוך העצמאי202909

986,438911,521סה"כ תקציב 

מקור הנתונים: חשבות החינוך העצמאי

תקציבי יחידות סמך

המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער )הנתונים מעודכנים לדצמבר 2008(

מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב 2008

 )באלפי שקלים(
ביצוע מזומנים 
)באלפי שקלים(

תקציב רגיל
56,07948,875עובדי אגף202801

2,2811,033שירותים מרכזים202802

22,56515,642אמרכלות202803

579,440486,097אחזקת תלמידים בפנימיות202804

106,58589,398שיעורי עזר ביסודי202805

468,003385,681חינוך והוראה - שכר מורים202806

114,90587,178תמיכה בבתי ספר202808

43,65735,176חינוך ימי תמיכה202809

524-501ביה"ס הממשלתי בימה202810

1,214658ביה"ס ממשלתי עין כרם202811

5,995-1,647ביה"ס ממשלתי אשל הנשיא202812
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מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב 2008

 )באלפי שקלים(
ביצוע מזומנים 
)באלפי שקלים(

8,4111,607ביה"ס ממשלתי כדורי202813

430270יוזמות ופעולות מיוחדות202816

49,22439,967הוראת החקלאות ומקצועות 202817

7,4883,889מרכזי נוער ובתי"ס202818

49,02544,524שעורי עזר ופעולות טיפוח202819

834,982810,475שכר לימוד על יסודי202820

30,2557,399בתי ספר חקלאים203007

2,198707שיפוץ מבני חינוך203013

2,383,2612,056,428סה"כ תקציב רגיל 

 תקציב פיתוח 
5,7382,901בניית כיתות לימוד600210

4,9982,012חידוש מבנים במערכת החינוך600601

10,7364,913סה"כ תקציב פיתוח 

 2,061,341 2,085,071סכום כולל

מקור הנתונים: המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

הטלוויזיה החינוכית הישראלית )הנתונים מעודכנים לדצמבר 2008(

מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב 2008

 )באלפי שקלים(
ביצוע מזומנים 
)באלפי שקלים(

תקציב רגיל
47,86547,708כ"א203301

28,72019,594הפקות עצמיות203302

31,32029,134הוצאות שידור203303

14,16612,827הנהלה וכלליות203304

122,071109,263סה"כ תקציב רגיל 

תקציב פיתוח 
8,1165,704הצטיידות ורכש )פיתוח(203009

8,1165,704סה"כ תקציב פיתוח 

 130,187114,967סכום כולל

מקור הנתונים: אגף לתכנון כלכלי, הטלוויזיה החינוכית הישראלית

 הערה: התקציב הינו תקציב נטו, הביצוע הינו ביצוע מזומנים בלבד וללא התחייבויות עתידיות
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7. תקציב בשנה הנוכחית )2009(

משרד החינוך )הנתונים מעודכנים לדצמבר 2009(

שם תוכניתמספר תוכנית
תקציב מזומנים 2009 

)באלפי שקלים(

 תקציב רגיל 

7,264פעולות לשכת הדובר202102

15,008פעולות החשב202103

1,406פרסי ישראל202104

153,443מיכון202105

135ארגוני הורים202106

10,883מחקרים וסטטיסטיקה202107

27,940קשרי חוץ202108

12,014אגף החינוך הדתי202111

1,608פעולות ויוזמות במערכת החינוך202112

3הקצבות לחינוך ותרבות לפי החלטת הועדה הציבורית לענייני עזבונות202114

66,495הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה(202116

6,100פעולות בשיתוף משרד המדע התרבות והספורט202117

444,565עובדי משרד202201

15,627השתלמות והדרכה202203

186,052אחזקת המשרד202204

79,770ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך202206

136,954תנאי שרות202301

10,474פעולות מיוחדות למורים202302

28,616תמריצים למורים202303

872,364מוסדות להכשרת מורים202305

25,152הלוואות מותנות לתלמידי סמינרים202306

3,873מרכזים פדגוגיים202307

86,769השתלמות מורים וגננות202308

2,151קורסים וימי עיון לעובדי הוראה בכירים 202309

945,966קרנות ומענקי השתלמות202310

22,223פיתוח מנהיגות בית ספרית202311

17,496תכניות לקידום החינוך למיעוטים202401

127,103שירותי חינוך ורווחה202402

27,355מענק ירושלים הבירה202404

161,320הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות202405

14פעולות בחינוך הדרוזי202406
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שם תוכניתמספר תוכנית
תקציב מזומנים 2009 

)באלפי שקלים(

205,802שירות פסיכולוגי 202408

23,186חינוך יהודי בתפוצות202409

23,038תמיכות מיוחדות202410

99,291כח עזר פדגוגי202411

144,133מתנס"ים202412

286,148חינוך לא פורמאלי202414

51,238חינוך מבוגרים202416

51,212תוכניות ויוזמות202417

8,705חינוך לדמוקרטיה ויהדות202418

7,788הטמעת הרפורמה במערכת החינוך202420

1,611פעילות בחינוך קדם יסודי202505

1,419,654גני חובה202510

1,466,926גני טרום חובה202511

116,944שירותי חינוך ורווחה202602

66,624הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות202605

985,083שירותי עזר במערכת החינוך 202609

5,830,600שעות תקן-חינוך יסודי202611

2,876,918חינוך מיוחד202612

9,052ילדים מחוננים202615

152,877יישום חוק יום לימודים ארוך ולימודי העשרה 202619

278שירותי חינוך ורווחה202702

1,929,946שעות תקן חט"ב202703

408,207שירותי עזר בחט"ב202704

101,922הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות202705

89,297חינוך טכנולוגי ומדעי202706

16,717תלמידים בפנימיות ומרכזי נוער202708

4,926,667שכר לימוד על יסודי ותמיכה בבתי ספר 202709

300,809אגף הבחינות202710

64,209מלגות ומענקים לתלמידים202711

35,229קידום ועידוד החינוך העל יסודי והעל תיכוני202712

5,748תמיכה בנוער מחונן בחינוך העי"ס 202715

11,289פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי 202716

41,611חינוך עצמאי202908

5,885פעולות החינוך העצמאי202909

319,524חינוך מוכר אחר202910
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שם תוכניתמספר תוכנית
תקציב מזומנים 2009 

)באלפי שקלים(

13,631ישובים נתמכים203003

1,771ייעוץ ופיקוח על הבניה במערכת החינוך203004

556,909הסעת תלמידים203005

19,893הסעות מורים לבתי ספר203006

36,696מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער203011

116,443שיפוצים והצטיידות בבי"ס203015

583מוסדות להשכלה203120

88,959תרבות יהודית203122

2,062חינוך גופני בבתיה"ס203202

952,656תמיכה בכוללים203804

255תמיכה ומענקים למוסדות תורה203811

15,818תמיכה ומענקים למוסדות תורה203812

16,661תמיכה בישיבות הסדר203815

132,086הבטחת הכנסת מינימום לאברכי כוללים203821

29,300מינהל הועדה לתכנון210101

6,647,187השתתפות בתקציבי המוסדות להשכלה גבוהה210201

62,373פעולות מחקר שונות210301

280,000הקרן הלאומית למדע210302

34,500מכינות קדם אקדמיות210304

148,546מרכז הסיוע לסטודנטים210307

9,045השתתפות בתקציב האקדמיה הלאומית למדעים210410

57,000מענקים לפיתוח מוסדות להשכלה גבוהה210601

34,802,685סה"כ תקציב רגיל

 תקציב פיתוח 

895,592בניית כיתות לימוד600210

25,448תשתיות היקפיות למבני חינוך 600215

14,297מענקים להצטיידות600301

229,031חידוש מבנים במערכת החינוך 600601

5,470פיתוח מכללות להכשרת מורים 600701

1,169,838סה"כ תקציב פיתוח 

35,972,523סכום כולל 

מקור הנתונים: חשב בכיר, משרד החינוך

 הערה: התקציב הינו תקציב נטו.
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חינוך עצמאי )הנתונים מעודכנים לאפריל 2010(

שם תוכניתמספר תוכנית
תקציב 2009

)באלפי שקלים(

 תקציב רגיל 
781,468חינוך עצמאי202908

163,389פעילות החינוך העצמאי202909

944,857סה"כ תקציב  

מקור הנתונים: חשבות החינוך העצמאי

תקציבי יחידות סמך

המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער )הנתונים מעודכנים לנובמבר 2009(

שם תוכניתמספר תוכנית
תקציב 2009

)באלפי שקלים(

 תקציב רגיל 

56,672עובדי אגף202801

2,723שירותים מרכזים202802

23,113אמרכלות202803

594,392אחזקת תלמידים בפנימיות202804

112,477שיעורי עזר ביסודי202805

446,936חינוך והוראה - שכר מורים202806

82,049תמיכה בבתי ספר202808

42,111חינוך ימי תמיכה202809

674ביה"ס ממשלתי ימה202810

472ביה"ס ממשלתי עין כרם202811

5,816ביה"ס ממשלתי אשל הנשיא202812

7,032ביה"ס ממשלתי כדורי202813

301יוזמות ופעולות מיוחדות202816

47,105הוראת החקלאות ומקצועות 202817

9,230מרכזי נוער ובתי"ס202818

64,631שעורי עזר ופעולות טיפוח202819

854,155שכר לימוד על יסודי202820

40,909בתי ספר חקלאים203007

2,111שיפוץ מבני חינוך203013
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שם תוכניתמספר תוכנית
תקציב 2009

)באלפי שקלים(

2,392,909סה"כ תקציב רגיל 

תקציב פיתוח 
8,371בניית כיתות לימוד600210

21,642חידוש מבנים במערכת החינוך600601

30,013סה"כ תקציב פיתוח

2,422,922סכום כולל 

מקור הנתונים: המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

הטלוויזיה החינוכית הישראלית )הנתונים מעודכנים לנובמבר 2009(

שם תוכניתמספר תוכנית
תקציב 2009

)באלפי שקלים(

 תקציב רגיל 

45,200כ"א203301

34,780הפקות עצמיות203302

31,400הוצאות שידור203303

17,000הנהלה וכלליות203304

128,380סה"כ תקציב רגיל

תקציב פיתוח 
5,350הצטיידות ורכש )פיתוח(203009

5,350סה"כ תקציב פיתוח

133,730סכום כולל

מקור הנתונים: אגף לתכנון כלכלי, הטלוויזיה החינוכית הישראלית
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 8. חוברות ועלוני מידע שפורסמו בשנת 2008
)לפי א"ב יחידות המשרד ושמות הפרסומים(

נכון ל - 31/12/2008

אונסקו
הסכמה מדעת › 

ארגון לימודים
הקמת בסיס הדיווח לחטיבה העליונה - תשס"ט › 

תפקחו את העניינים, תסתכלו מסביב - בעברית › 

תפקחו את העניינים, תסתכלו מסביב - בערבית › 

ארגון מוסדות חינוך )אמח"י(
) חוברת רישום לגני ילדים לשנה"ל התש"ע )2009 - 2010 ‹

) חוברת רישום לכיתה א' לשנה"ל התש"ע )2009 - 2010 ‹

בחינות
לוח מועדי בחינות - קיץ תשס"ח  › 

מדריך לנבחן החיצוני  › 

קובץ השאלונים והנחיות בנתיב הטכנולוגי - אדום › 

קובץ השאלונים והנחיות בנתיב העיוני - כתום  › 

קובץ השאלונים והנחיות לכיתות י"ג-י"ד - ירוק › 

קובץ השאלונים והנחיות על פי תכנית ייחודית - סגול › 

הכשרת עובדי הוראה
חוברת מידע למורים בנושא אופק חדש › 

מדריך למשתמש במערכת עוש"ר › 

מועדי היתר והכרה של מסלולים והתמחויות › 

מינהל לומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה › 

מתמחים בסיפור ‹

המזכירות הפדגוגית
60 ‹ שנות משחק

אוגדן אוצר הידע › 

אופק פדגוגי 2 ‹

אופק פדגוגי 3 ‹

אלבוסתאן 6 ‹

בגרות בתקשורת › 

בכול דור ודור › 

הגדה לפסח - תקליטור › 

חדש מישן › 

חדשנות חינוכית › 

חוייה בצלילים 2 ‹
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יחסים › 

ילקוט למורה ההיסטוריה › 

כתבתי אליך - כפר כמא › 

לימודי הבחירה בהיסטוריה › 

לימודי היסטוריה בחינוך הכללי › 

משחקים של פעם - 60 ‹ שנות משחק

מתווה להוראת תרבות ישראל › 

עלון למורים בערבית 36 ‹

עלון למורים לאנגלית › 

עמוד ב' 7 ‹

ערכה - 40 ‹ שנה למאבקם של יהודי בריה"מ

ערכה ליום רבין › 

פנים לכאן ולכאן 99 ‹

פנים לכאן ולכאן 100 ‹

פנים לכאן ולכאן 101 ‹

פנים לכאן ולכאן 102 ‹

צלילי עמים הריקוד › 

צרפתית זה נהדר › 

קשר אמנותי 7 , 8 ‹

רב תרבותיות - כדורי › 

שרים 60 ‹

תמונות בתערוכה › 

תפוז ירוק › 

חינוך התיישבותי ועליית הנוער
ארץ אהבתי - חוברת ללמוד גיאוגרפיה לעולים › 

גלויות מגן עדן  › 

דור העתיק במוסיקה  › 

דרך המילים - ערכה להוראת ראשית הקריאה › 

השתלמויות לעובדי הפנימייה לשנת תשס"ח 2007 - 2008 ‹

מדריך למורה - חוברת לראשית הקריאה והכתיבה › 

ממערכים לערכים  › 

מעוף הסיפור  › 

נפרדנו כך  › 

› FICE רשמי סיור לימודי בברלין - פרסום משותף של המינהל לחינוך התיישבותי וארגון הפנימיות הבינלאומי

תקליטור - המצורף לחוברת ראשית הקריאה והכתיבה › 

חינוך יסודי
אוגדן 4 המ"מים 19-16 ‹

אופק חדש לבית ספר - תקליט למנהלים - עברית › 

אופק חדש לבית ספר - תקליט למנהלים - ערבית › 

יישום הליבה התרבותית-ערכית )תמונות מספרות על יישומי הליבה החברתית בבתי ספר( › 

מפתח הלב ‹
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חינוך מבוגרים
גדיש י"א › 

הד האולפן 93 , 94 ‹

חינוך מבוגרים באנגלית 10 ‹

תכנית לימודים בהשכלת יסוד - בערבית › 

תכנית לימודים לאולפן א' לעולי אתיופיה ‹

חינוך מיוחד
ללמוד לעבוד - נושאים לימודיים לקראת השתלבות בעבודה › 

חינוך על יסודי
עבודת הגמר בפיזיקה - הכללים וההנחיות להכנתה של עבודת גמר ‹

חינוך קדם יסודי
זהב בגן - גמלאים מתנדבים בגני ילדים ‹

יחידת ההסברה
אקסודוס 1947 ‹ - )יציאת אירופה תש"ז(

ערכת 23 כרזות ‹

לשכת הדובר
איגרת השרה לכיתות א', 2008 ‹ - בעברית

איגרת השרה לכיתות א', 2008 - בערבית ‹

מינהל החינוך הדתי
בגרות מהסרטים תשס"ח › 

חוזר מינהל החינוך הדתי מס' 2, 3, 4 ‹

פרס החינוך הדתי תשס"ח › 

קטלוג תערוכה ארצית 5 ‹

מינהל ומשאבי אנוש
חוברת מכרזי פיקוח 1/2008 ‹

חוברת מכרזי פיקוח 2/2008 ‹

ספר עובדים מצטיינים תשס"ו ‹

מינהל חברה ונוער
אוגדן בעלי תפקידים › 

אמנת קידום נוער › 

בשביל הזכויות בערבית )טובה( › 

בשביל המועצה הרשותית › 

בשביל המצוות › 

דיוני דילמה מוסרית › 

דרך ארץ שנה א' - הדפסה חוזרת › 

דרך ארץ שנה ב' - הדפסה חוזרת › 
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החינוך החברתי מסמך עמדה › 

הלמידה מחוץ לביה"ס › 

הנוער במרכז העניינים › 

הנוער במרכז העניינים חלק ב' › 

זהות ציונית דתית › 

חברת תלמידים פעילה ויוזמת › 

חוקי נוער › 

חידון אדם נוף המדבר › 

טיפוח מנהיגות ייצוגית נבחרת › 

מדריך הצופים בערבית › 

מדרך למסייר בלובלין › 

מחויבות אישית מעורבות בקהילה › 

מניתוק לשילוב 15 ‹

מעורבות הורים וכתיבת אמנה › 

מתשרי לאלול › 

עיין ערך 60 שנה למדינה - 7 ‹ גיליונות

על סדר היום 71 - 80 ‹

על סדר היום 81 - 90 ‹

קולנוער 3 ‹ + תקליטור

קולנוער 4 ‹

שישים שנה למדינה - האתמול נשאר מאחורנו › 

תוכנית הליבה להכרת הארץ › 

תוכנית ליבה )חינוך חברתי( › 

תקנון על בערבית › 

מינהל כלכלה ותקציבים
השתתפות המשרד בתקציב הרשויות המקומיות 2008 ‹

משרד החינוך התרבות והספורט - עובדים ונתונים תשס"ו - 2006 ‹

מינהל תקשוב ומערכת מידע
דין וחשבון שנתי 2007 ‹

משק, נכסים ופרסומים
קטלוג הפרסומים תשס"ח ‹

סמנכ"ל למינהל
אמנת איכות השירות של הקו הפתוח - ערבית › 

אמנת איכות השירות של הקו הפתוח - עברית › 

דו"ח שנתי לשנת הלימודים התשס"ז › 

פרס החינוך היישובי תשס"ז - 2007 ‹

פניות ותלונות הציבור והקו הפתוח לתלמידים
אמנת השירות של הקו הפתוח לתלמידים בעברית ובערבית › 

שלושה פלקטים בעברית ובערבית - דרכי הפנייה לקו הפתוח לתלמידים ‹
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פרסי ישראל ופרסי חינוך
פרסי ישראל 2008 ‹

שירות פסיכולוגי ייעוצי
דיאלוג מורים תלמידים - מתווה לשיחות אישיות עם תלמידים  › 

כישורי חיים - תכנית ליבה לשעת כישורי חיים לבתי ספר יסודיים › 

כישורי חיים - תכנית ליבה לשעת כישורי חיים לחטיבות הביניים › 

פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית ‹

תחום זהירות בדרכים
פרס שרת החינוך ושר התרבות לבתי ספר מצטיינים ‹

תכנון ופיתוח תכניות לימודים

דוחות מחקר
חינוך לשוני - עברית: שפה, ספרות ותרבות - התקבלותה של תוכנית הלימודים בבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי- › 

דתי

לקראת כתיבת תכניות לימודים חדשה במקרא בבית הספר היסודי הממלכתי-דתי › 

מדריכים למורה
למידה דרך תנועה - לחינוך המיוחד › 

עם עולם: מפגשים בין תרבות ישראל ותרבויות העמים › 

שיעורים בספר ויקרא › 

ספרי לימוד
אופטיקה פיזיקאלית › 

ביוכימיה - הכימיה של חלבונים וחומצות גרעין › 

גלי קול ומוזיקה › 

הנדסה גנטית -ביוטכנולוגיה › 

ועכשיו ברוסית › 

יש לי כימיה עם הסביבה › 

מבוא לרובוטיקה - שני ספרים › 

› C # מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט בשפת

מולקולות במסע - התחנות שבדרך › 

מכשיר המיקרוגל - פיזיקה של מערכות טכנולוגיות › 

מעיל תשבץ - מפגש התרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים - חלק 3 ‹

מערכות חשמל › 

סולמוניה - מבחר דוגמאות מן המוזיקה הישראלית › 

שאלה של טקסט - הבנה והבעה לבית הספר העל יסודי › 

תכניות לימודים
אנגלית לתלמידים עם צרכים מיוחדים לבית הספר היסודי והעל יסודי הממלכתי, הממלכתי דתי, הערבי והדרוזי › 

גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה לחטיבה העליונה › 

חינוך גופני לגן הילדים הממלכתי והממלכתי-דתי › 

חינוך גופני לכיתות א-ב בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי › 
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יידיש - שפה ותרבות לחטיבה העליונה בבית הספר הכללי והדתי › 

לשון ערבית לבית הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים כיתות ז' - י"ב › 

מתווה לתכנית לימודים בתנ"ך לעולים החדשים › 

מתמטיקה לכיתות א' - ו' בכל המגזרים › 

תורה שבעל פה לבית הספר העל יסודי הכללי › 

תכנית מעבר בהיסטוריה לכיתות ו' - ט' בבית הספר הממלכתי-דתי › 

תרבות ומורשת לבית הספר הערביים לכיתות ב' - י"ב › 

תשתית לקראת קריאה וכתיבה בערבית כשפת אם › 

תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ‹

תלמידים מחוננים ומצטיינים
ממ"ש 2 ‹

תלמידים עולים
ערכה 40 שנה למאבקם של יהודי ברית המועצות ‹

תרבות תורנית
דף לתרבות יהודית 276, 277, 278 ‹

מדי חודש בחודשו 178, 179, 180, 181, 182, 183 ‹

מצוינות דתית למדינה יהודית › 

שמיטה מא' עד ת' ‹

 

מקור הנתונים: מחלקת הפרסומים, אמח"י, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער,  

יחידת ההסברה  

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

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

http://www.education.gov.il/chomer/material_search.asp

/http://noar.education.gov.il/main/upload/publications
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9. מקום ומועדים לעיון בחוזרי המנכ"ל

גף פרסומים

הכתובת:

ירושלים , רח' דבורה הנביאה 2 , בניין לב-רם ,

קומה ג', חדר 325

המועדים:

הימים שני ורביעי בין השעות 14:00 - 16:00

בתיאום מראש עם הגב' שרה גמליאל בטלפון 5602961 )02(.

  "אוח" - אתר האינטרנט של המשרד 

חוזרי מנכ"ל שפורסמו מינואר 1998 ואילך, בכתובת:
http://www.education.gov.il/mankal

באתר קיים ,כאמור,מאגר המכיל חוזרים משנת תשנ"ח - 1998 שמתעדכן עם צאת כל חוזר חדש.

המאגר כולל יכולות חיפוש מגוונות: לפי תאריך, לפי נושא, חיפוש טקסטואלי/מורפולוגי, חיפוש לפי מס' חוזר ועוד.
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 10. תיאור מאגרי מידע הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות
)לפי א"ב שם מאגר(

תיאור המאגרשם המאגרמס' המאגר

הצגה ברמה של מוסד עבור אילו תלמידים חויבו דמי בחינותדמי בחינות תלמידים980046650

הענקת מלגות והלוואות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה הלוואות ומענקים לסטודנטים980046598

גבוהה

הנפקת תעודות הסמכה לעובדי הוראההסמכת עובדי הוראה980046551

הערכת בתי-ספר ותוכניות 980917296

חינוכיות

ביצוע סקרים ומחקרים להערכה של בתי-ספר ותוכניות חינוכיות 

מאגר השתלמויות וההשתלמויות האישיות של עובדי הוראההשתלמויות עובדי הוראה980046521

ועדות השמה ברשויות המקומיות החלטה לגבי שיבוץ תלמידים ועדות השמה בחינוך המיוחד980046742

חריגים במסגרות לימוד שונות )רגילות או מיוחדות(

כ"א אגפי במינהל תקשוב ומערכות מידע )עובדי משרד + חברות(כ"א אגפי990057721

שמירה ומעקב אחר נתוני המורה האישיים והמקצועיים לצורך כ"א בהוראה980046538

הטיפול בו

רשימת גננות בגנים פרטיים או בחינוך המוכר )אינן נמצאות במאגר כ"א גננות זמני980046581

מערכת כוח אדם(

תיקי הדיור השייכים למשרד ואכלוסםמאגר דיור ואתרים990057669

תלמידים בתוכניות אגף שח"רמאגר שירותי חינוך ורווחה990057682

פרטי כל המורים במערכתמורים מחוזי990057714

איתור תלמידים חסרי רישום במערכת החינוך )תלמידים שאינם מניעת נשירה990057707

לומדים(

מידע על תלמידיםנבחני בגרות980046729

מידע על תלמידיםנבחני טכנאים980046712

נבחנים אקסטרנים כולל פרטים אישיים ופרטים כלליים על הבחינות נבחנים אקסטרנים980046680

וזכאות

ניהול מידע על נערים המטופלים ביחידה לקידום נוער ברשויותנוער חריג980046620

המורים המועסקים ע"י מערכת החינוך ובתי-ספר על-יסודיים באיזה ניהול כרטיס מורה980046574

מחוז הם מטופלים.

ניהול משרות עובדי הוראה )מס' שעות, תפקיד, מקצוע(ניהול משרות עובדי הוראה990057675

ניהול נתוני המורים העובדים במערכת החינוך )כולל שמירת נתונים נתוני עובדי הוראה980046544

הסטורים(

מועמדים לקבלת פרסי ישראל, ממליציהם, השופטים בוועדות וזוכי פרסי ישראל990057738

הפרסים

מידע על ציוני תלמידיםציוני תלמידים )בחינות בגרות(990057652
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תיאור המאגרשם המאגרמס' המאגר

קליטת ציוני תלמידים במועד מסויםקליטת ציונים990057645

קליטת נרשמים לבחינות אקסטרניםרישום לבחינות אקסטרנים980046697

הצגה ברמה של מוסד, אילו תלמידים זכאים לשיעורי עזר לעוליםשיעורי עזר לתלמידים עולים980046643

נתונים אישיים, נתוני שכר לצורכי חישוב שכר מוריםשכר וכוח אדם/ מורים מרכזי980046475

דיווח תאונות תלמידיםתאונות תלמידים980046613

הענקת תארים שקולים לתארים שהושגו בחו"לתארים ודיפלומות980046507

מאגר תלמידים כולל פרטי תלמיד ממשרד הפנים, נתוני הלימודים תלמידים980046606

של התלמיד

ריכוז נתוני תלמידים הלומדים במכללות/סמינרים ברחבי הארץתלמידים במכללות/ סמינרים980046667

פיקוח ומעקב אחר קליטתם של תלמידים עולים ומתן שיעורי עזר תלמידים עולים980046637

לזכאים ביניהם

קביעת זכאות לעובדי חינוך לתמריצים ומעקב אחר ביצוע ויישום תמריצים לעובדי הוראה980046568

הזכאות

תעודות בגרות אקסטרנים-980046673

היסטוריה

מאגר היסטוריה, שמירת כל פרטי הנבחן שגמר את התחייבויותיו 

וקבל תעודת בגרות

מקור נתונים: מינהל תקשוב ומערכות מידע
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11. קרנות ומלגות במימון המשרד בשנה החולפת )2008(

מלגות לתלמידים, לפי פירוט התקנות

מתקנה 27.11.43 

העברה של 46,177,005 ‹ ₪ עבור תלמידי בתי ספר יסודי ועי"ס )אביזרי לימוד וטיולים(

העברה של 458,307 ‹ ₪ עבור תוכניות סיוע מיוחדות וחריגים

העברה של 1,953,723 ‹ ₪ לתלמידים מחוננים

העברה של 642,000 ‹ ₪ למשלחות נוער לפולין

העברה של 80,000 ‹ ₪ לתלמידי סטאג' במכללות להכשרת עו"ה )מלגות למצטיינים(

העברה של 335,000 ‹ ₪ לסטודנטים בדואים במדעים

) העברה של 651,271 ₪ לסטודנטים בתכנית התערבות - שח"ר )כולל תשלום דחוי משנת 2007 ‹

העברה של 944,000 ‹ ₪ לעידוד הכשרת פרחי הוראה בישיבות ההסדר

מתקנה 27.11.51

העברה של 1,575,000 ‹ ₪ לסטודנטים דרוזים

מתקנה 26.09.55

העברה של 5,132,155 ‹ ₪ סל קליטה לתל' יוצאי אתיופיה.

מתקנה 23.06.41 

אושרו הלוואות מותנות לכ- 5,723 תלמידים בסכום כולל של 26,270,000 ‹ ₪

מומשו הלוואות מותנות ע"י 4,281 תלמידים בסכום כולל של 19,972,000 ‹ ₪.

שירותי חינוך ורווחה

מתקנה 24.02.55 

פרויקט חונכות -פרח 2,437 מלגות לסטודנטים להכשרת מורים בסכום 13,621,000 ‹ ₪.

מתקנה 24-02-59 

פרויקט מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך )סחל"ב( כולל יוח"א בגני ילדים 1,538 מלגות בסכום 7,926,000 ‹ ₪. 

מתקנה 24.02.53

העברה של 228,000 ‹ ₪ לסטודנטים להוראה בערי פיתוח )מעו"ף במכללות(.

העברה של 330,000 ‹ ₪ לסטודנטים במכללות להכשרת עו"ה

חינוך התיישבותי

מתקנה 28.19.47 

מלגות לתלמידי החינוך ההתיישבותי בסכום של 6,403,000 ‹ ₪ .

מקור נתונים: מינהל כלכלה ותקציבים 
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רשם הקרנות במשרד, מר מנחם כהן, סמנכ"ל ומנהל כוח אדם בהוראה, תאום ובקרה, מפרסם לציבור, מתוקף חוק מרשם 

מלגות)1976(, מידע אודות קרנות חיצוניות המעניקות מלגות ופרטים על הדרך לקבלתן, באתר:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot

מטרתו העיקרית של חוק מרשם מלגות, היא לאפשר מידע נגיש לכל סטודנט, כדי למנוע מצב בו מיעוט של הסטודנטים נהנה 

ממרבית כספי הקרנות.

הנתונים באתר הנ"ל, נתקבלו מן הקרנות בעקבות פניה של הרשם. קיימות קרנות נוספות אולם מכיוון שלא נתקבלה מהם 

תשובה רשמית לא יכול הרשם לפרסמן באתר. השאיפה היא להגדיל במשך הזמן את מאגר הקרנות הרשומות ולעדכן את 

האתר. הקרנות באתר סווגו לארבע קטגוריות עיקריות ע"פ קהל היעד שלהן:

אפיון ייעודי 1 .

אפיון מקצועי 2 .

אפיון עדתי 3 .

אפיון עירוני 4 .

בסיווג נוסף, צויין באתר האם הקרן מיועדת לסטודנטים חוקרים או תלמידים, כמו כן נמסרו נתונים על היקף פעולות הקרן 

בשנת הלימודים הקודמת.

לפני משלוח בקשה למלגה יש לשים לב למועדי הגשת הבקשה והאם נדרש לצרף טופס של הקרן או מסמכים נדרשים, ככלל, 

מומלץ לצרף לכל פניה לקבלת מלגה אישור הרשמה ללימודים, תשלום שכ"ל וכן אישורים על מצב כלכלי ומשפחתי המסבירים 

את הצורך במלגה.

לשאלות לגבי מלגות השתלמות בחו"ל, נא לפנות למדור מלגות מדע במשרד החוץ, לכתובת דואר אלקטרוני:
 scholarship@mfa.gov.il
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 12. תמיכות שנתנו ע"י המשרד בשנה החולפת )2008(
 )לפי א"ב שם מוטב(

סכום בש"חשם מוטב מספר מוטב

1,989,608א.ל.ה. - ארגון לעידוד העלייה580152114

1,016,779א.ל.ע.ד. - אל עיר דוד580108660

298,578אבני נעם580150985

422,649אגודה ציבורית לקידום תרבות ומוסיקה באשדוד אקדמא580060192

13,819,462אגודת אכסניות נוער בישראל )אנ"א( 580009447

212,865אגודת הגליל - האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות 580010403

133,278אגודת שוחרי מוזיאון האדם והחי580004794

516,386אומ"ץ מפעלים חינוכיים- משכן אור לישראל580236099

79,452אוניברסיטת בן -גוריון500701644

206,204אוניברסיטת בר אילן580063683

451,961אוניברסיטת חיפה 500701628

1,240,479אוניברסיטת תל-אביב 589931187

31,026אור אבנר 580297224

1,608,296אור חיה - מכללה תורנית 580197408

373,661אור לנוער - תנועה לקידום 580024909

380,512אורות הגליל580041770

305,009אורנים - המכללה האקדמית לחינוך התנועה הקיבוצית 580003978

531,226אח"י - אחדות חברת ישראל580114866

1,409,550איגוד המדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל580056745

17,387,058אל המעיין - קרן חינוך למורשת יהדות ספרד580090405

586,932אל עמי בצפון580160430

667,658אל-ארצי אילת580182939

1,131,131אלון - עמותה למעורבות חברתית580328573

212,144אמונה-תנועת האישה הדתית לאומית580011146

110,703אסנט - היבטים פנימיים של סגנון החיים היהודי580065159

155,590ארגון נוער מגן דוד אדום580263598

572,563ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק580031649

692,843ארגון נשים - מרגלית - אם בישראל580243335

2,052,238אריאל - תנועת נוער ישראלית 580004562
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סכום בש"חשם מוטב מספר מוטב

230,826בית אהרונסון מוזיאון ניל"י520028168

249,218בית המאירי - מוזיאון מכון עמותה לחקר תולדות הישוב היהודי בצפת580067338

149,973בית המוסיקה שפרעם 580337137

116,223בית חיים שטורמן - מוזיאון ומכון לידיעת האזור580340834

135,875בית יגאל אלון- מרכז הנצחה580005270

748,254בית מוריה באר שבע580223386

20,575בית ספר תיכון חדרה580007953

542,589בני עקיבא-התנועה העולמית580028959

32,874בנין שלם- מכון לענייני נישואין ומשפחה ירושלים - הוראה קידום והפצה580311561

91,011ברית טרומפלדור בארץ ישראל580096477

21,684ברית נאמני תורה ועבודה בישראל580052421

94,309גלע"ד - גרעין למען ערד580340404

521,965גשר - מפעלים חינוכיים580054062

1,071,461דרכי אבות - ירושלים580053932

631,076האגודה לעידוד וקידום מרכזים קהילתיים בישראל580032837

270,001האוניברסיטה העברית500701610

418,074האקדמיה למוסיקה ולמחול בי-ם ע"ש רובין580041994

767,587הבונים דרור580067320

82,000ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל580057867

203,753הוועד להוצאת כתבי מרן הגאון הראשל"צ הרב ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל580121556

19,580,717החברה להגנת הטבע580017499

445,571החוויה היהודית 580349751

1,362,745הטכניון מכון טכנולוגי500701636

81,211היכל שלמה המרכז למורשת היהדות בירושלים580036887

1,524,902היכלי ענ"ג - תנועת נוער580398279

200,873היכלי ענג - ארגון נשות גור580218543

20,575הישיבה המדעית - מדרשית הגליל - מגדל העמק580234169

830,992הליכות עם ישראל580007425

986,299המדרשה בארץ בנימין 580020980

90,289המדרשה בקרית מלאכי580265288

149,130המדרשה הלאומית ע"ש רנה מור580007771

316,585המדרשה לידע המקדש580223873

188,936המדרשה ליהדות על גלגלים580238848
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סכום בש"חשם מוטב מספר מוטב

222,176המוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין-דור 580292639

70,000המזגגה - מרכז לארכיאולוגיה ימית וסביבתית - דור, קבוץ נחשולים580117521

2,716,642המחנות העולים580240489

58,166המכללה האקדמית בית ברל 580029429

180,004המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה 580264877

54,541המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים580022820

207,796המרכז החדש למוסיקה - רמת גן 580001972

180,266המרכז הישראלי - איחוד בתי הכנסת האורתודוכסים של אמריקה 580054039

350,000המרכז לטכנולוגיה חינוכית510557705

153,266המרכזיה הפדגוגית ללימודי היהדות סביון580275683

331,411הנוער הלאומי העובד והלומד580038685

19,546,531הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה 580297075

4,791,267הסתדרות השומר הצעיר בישראל580001659

347,520הסתדרות חלוצית עולמית הנוער הציוני580027555

149,130העמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי 580322519

211,826העמותה למען המרכז לתולדות ההתיישבות בעמק 580302339

807,505הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ת"א580021897

261,210הקונסרבטוריון העירוני גבעתיים580189595

240,711הקונסרבטוריון למוסיקה חיפה510178007

3,700,000הרחבת המעגלים 580326999

99,993התנועה המסורתית 580132454

580373710

וזאת לראיה- מפעלי תרבות ותורה להנצחת והנחלת משנת הראי"ה קוק 

345,247זצ"ל 

129,172חברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית580020501

150,451חברת מוסדות חינוך כפר יונה510670631

327,725חברת מוסדות חינוך נס ציונה510567647

411,774חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה מיסודה הסוה"י לא"י בע"מ510678360

20,575חוג בית ספר חורב ירושלים580026953

586,603חל"ד - חנוך לנער ע"פ דרכו - מפעלים חינוכיים 580036184

271,000חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל-אביב יפו580137305

777,936חסדי אחים לעילוי נשמת יעיש בן מרדכי580050748

187,443חצר הראשונים - עין שמר 580061802

133,500חקר ימים ואגמים לישראל510485204
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סכום בש"חשם מוטב מספר מוטב

448,009יד לעד - בית עדות למורשת הציונות הדתית580188746

518,508יד לשבים - שעריים רחובות580095933

361,000ידידים - למען הנוער והחברה580197796

102,123יהדות באהבה ובאמונה מיסודו של מכון מאיר - ירושלים 580323822

227,764יחי עם ישראל 580299733

27,999ילדים - מפעלי חינוך לזכר ילדי השואה580123503

675,797יש"ע בנימין 580089829

190,000לחינוך מוזיקלי בטירת הכרמל580190981

330,947לטם - לימודי טבע משולבים580228161

106,838מ"א אשכול500262381

411,504מ"א הגליל העליון500221015

235,080מ"א חוף הכרמל500232152

101,584מ"א מרחבים500262423

117,902מ"א עמק הירדן500222062

267,455מ"א עמק המעיינות500223078

221,135מ"א עמק יזרעאל500223094

132,388מ"א שער הנגב500261375

229,214מ"מ מזכרת בתיה500200282

504,681מבראשית - תנועה חברתית רוחנית 580272011

173,278מגדל דוד - מוזיאון לתולדות ירושלים580016731

580015717

מדעטק- המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, מרכז דניאל ומטילדה 

1,700,217רקנאטי 

292,155מדרשה למורשת ישראל ראש פינה580056067

586,773מדרשה תורנית העיר העתיקה צפת580200228

297,320מדרשת - שומרון - מדרשה ליהדות ולימודי ארץ-ישראל580097921

1,136,061מדרשת ביחד - ירוחם580118172

95,076מדרשת בית שאן - ללכת בדרכיו580241321

210,730מדרשת בית שמש 580341212

192,012מדרשת דימונה לתרבות יהודית580193803

609,467מדרשת הארץ ומצוותיה580105286

1,280,246מדרשת הגולן 580019735

322,645מדרשת התורה והארץ580172377

1,040,369מדרשת חברון580057875
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92,620מדרשת חמד"ת - רעות רמת גן 580334605

1,241,115מדרשת מעלה חבר 580300812

469,971מדרשת נצרים 580213916

289,501מדרשת צוריאל-מרכז לזהות יהודית אשדוד580440725

403,868מדרשת שדמות-מחולה580218832

256,898מוזיאון ארץ ישראל - תל-אביב520035908

197,996מוזיאון ארצות המקרא ירושלים580087021

23,473מוזיאון בית מרים - הים ומלואו - ארכיאולוגיה ואקולוגיה ימית 580446128

226,991מוזיאון החאן חדרה 580039162

1,216,167מוזיאון המדע על שם ברנרד בלומפילד, ירושלים580213023

80,744מוזיאון חיפה 510730898

152,371מוזיאון ישראל520028275

86,994מוזיאון עתיקות הגולן580077964

2,665,379מועצת תנועות הנוער בישראל580019982

74,338מחניים - מרכז לקליטה רוחנית580149151

470,450מיגל - מרכז ידע גליל עליון510834294

122,781מית"ר - מכללה ליהדות כתרבות - ירושלים 580117562

563,734מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע580335818

247,679מכון חלקת השדה - מרכז לחינוך באלון מורה 580040954

220,709מכון פוע"ה - פוריות ורפואה עפ"י ההלכה580210060

217,416מכון שואה ואמונה - שם עולם, לעיון, תיעוד ומחקר580331833

4,453מל"י - מכון ללימוד יהדות בחבר מדינות עצמאיות580152395

698,755מעיינות האומה 580007664

1,383,508מעייני התיישבות580221869

2,627,938מעלה - המרכז לציונות דתית580126100

271,131מעלה אורה580232619

973,821מצאנו מים - מכון ללימודי היהדות לקידום המשפחה580040624

411,210מרחבים חברה לחנוך חברבות510506504

326,398מרכז המוסיקה הים האדום580442986

309,306מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות580133015

170,462מרכז להעמקת החינוך היהודי - אילת580157758

1,014,042מרכז סיור ולימוד סוסיא - הר חברון580094993

524,317מרכז קהילתי בכפר סבא ע"ש שושנה ופנחס ספיר בע"מ510796527
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31,250משואה - יד לחברי תנועות הנוער הציונית בשואה ובמרי580038784

88,692משעולים - מרכז לתראפיה ביצירה והבעה580000073

152,675מתנ"ס אזורי בקעת בית שאן580255875

36,127מתנ"ס הר חברון 580396943

153,874מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר580280550

1,097,732נאות קדומים בע"מ 510441389

71,022נגוהות הדרום- מפעלים חינוכיים חברתיים והתיישבותיים580427284

865,005נוער מוביל שינוי 580336659

161,979נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות580044261

288,763נשי אמי"ת 580024800

59,978ע"ץ - עושים ציונות 580161404

2,075,646עזרא - תנועת הנוער החרדי לאומי בארץ ישראל 580043297

501,986עירית באר שבע500290002

132,001עירית בית-שמש500226105

155,419עירית דימונה500222005

142,264עירית טבריה500267000

286,588עירית כרמיאל500211396

521,894עירית עכו500276001

276,424עירית עפולה500277009

854,577עירית פתח תקוה500279005

290,034עירית קרית ים500296009

259,463עירית ראשון לציון500283007

340,941עירית רמת השרון500226501

33,801עלמא - מכללה עברית 580282341

25,832עמותה לחינוך בלתי פורמאלי בנתניה580216372

154,857עמותה לחינוך מוסיקלי בקרית אונו 580364206

75,409עמותת דרומא לידיעת הארץ וחקר האזור 580396398

317,701עמותת היכל התרבות העירוני - נתניה580144624

145,161עמותת הקונסרבטוריון בקרית ביאליק580000180

87,970עמותת השוחרים של מרכז החינוך המחוזי חיפה580163525

561,498עמותת חוגי סיירות של הקרן הקיימת לישראל ע"ש אורי מימון ז"ל580358927

293,452עמותת מדרשת הדרום580149623

2,644,009עמותת נעשה ונשמע המרכז ללימודי יהדות580145514
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1,356,360עמותת עין יעל580152429

1,638,379עמותת תנועת הנוער הדרוזי בישראל580300432

701,180עמיעד - להעמקת ערכי היהדות 580042976

1,737,864ערכים - אגודה להפצת התודעה היהודית580098754

201,182עתיד - רשת חינוך ובתי ספר513532333

119,533צביה - רשת חינוכית תורנית - ע"ש הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל 580022150

57,231צומת צוותי מדע ותורה 580035236

317,199ציוני דרך - המדרשה למורשת הציונות, מזכרת בתיה 580291193

894,627צעד קדימה - עמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך - פטו 580115319

331,654קונסרבטוריון למוסיקה ואמנויות בירושלים - הסדנה 580066033

217,072קונסרבטוריון למוסיקה קרית מוצקין580016319

174,240קריה חינוכית תורנית במצפה רמון580211548

80,000קרן אל-אור ע"ש אלון בביאן ואוריאל פרץ580371300

1,769קרן החינוך למען בתי ספר תל"י580404812

2,351,076קרן התרבות דגל ירושלים580039568

359,712קרן רחובות לתרבות 580002327

234,000קשת נחושה 580385037

14,527ראש יהודי580394419

477,154ראשית ירושלים580184646

23,308רון שולמית - לקידום מחול ומוסיקה בירושלים580181394

114,715רימון - בית ספר לג'אז ולמוסיקה בת זמננו580085371

301,882רמות שפירא - מרכז חינוכי580012573

78,532רעות שדרות580228013

2,124,042רשת אורט ישראל 520017245

452,197רשת מתנ"סים ק. טבעון 580012284

1,110,040רשת עמל 1 בע"מ513705699

749,832רשת שיעורי תורה ומפעלי קליטה תרבותית580203156

3,160,324רשת שעורי תורה - מעיינה של תורה 580006864

1,476,276רשת שעורי תורה ותרבות יהודית580438299

60,000שוחרי מורשת יעקב - עמותה580067114

448,936תאיר - בית מדרש תל-אביבי 580302909

36,041תהלה - תנועה התנדבותית לעליה הדתית580054187

2,296,834תודעה - רשת ארצית להאדרת התודעה היהודית580152833
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4,911,118תורה ויהדות לעם580041945

118,078תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי580334779

50,274תל"ם - התנועה ליהדות מתקדמת בישראל 580282853

8,523,200תנועת בנות בית יעקב - בתיה 580051555

12,727,553תנועת בני עקיבא בישראל 580040343

3,047,457תנועת המכבי הצעיר 580308930

469,929תנועת הנוער בני חיל580237741

2,444,535תנועת הנוער של האיחוד החקלאי 580083046

20,587,250תנועת הצופים העבריים בישראל 580028454

2,019,313תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל 580383834

241,758,643סה"כ

מקור הנתונים: חשב בכיר, משרד החינוך 

http://www.education.gov.il/hashavut
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 312,000 אביב התורה580168300

 1,548,600 אגודה ישיבת מדרש פורת יוסף ירושלים580026359

 1,327,824 אגודה לביסוס ההתיישבות החסידית בקרית גת580266815

 142,128 אגודת "ברכת חיים" על שם מו"ר יוסף חיים580090520

 279,720 אגודת "נחלת יחיאל"580032993

 189,504 אגודת "נרות זכריה" ע"ש הרב זכריה יחיא שרעבי580245108

 161,280 אגודת "שאר ישוב"580066868

 489,600 אגודת אהל נפתלי - בני-ברק580136752

 1,482,688 אגודת אור ברוך580025872

 982,800 אגודת אחרית הימים580013605

 156,240 אגודת ארזי הלבנון580123628

 1,416,088 אגודת בית אולפנא בית אהרון וישראל כולל אברכים580002988

 1,410,768 אגודת בית המדרש "יחווה דעה" מרכז עולמי לתורה ותפילה580099042

 1,412,712 אגודת דברי חיים צאנז קלויזנבורג - בני ברק580118768

 2,899,300 אגודת הישיבה המרכזית העולמית - מרכז הרב580062347

 291,600 אגודת השומרים לשמירת הלשון580009751

 72,360 אגודת חסדי חדוה580202521

 67,680 אגודת יסודי התורה לעדת הבבלים בירושלים580070712

 752,400 אגודת ישיבת בעלזא מכנובקה580073963

 192,240 אגודת ישיבת החיים והשלום ירושלים580024115

 423,640 אגודת ישיבת חסידי גור - חיפה580040491

 308,160 אגודת ישיבת כולל אברכים תורת אברהם580067197

 351,000 אגודת ישיבת תפארת ישראל - חיפה580020378

 233,280 אגודת כולל תפארת על שם רבני העדה המשהדית580072262

 618,264 אגודת לב אליהו580028124

 2,502,080 אגודת מוסדות קהילתיים קרית צאנז580028066

 151,920 אגודת מחזיקי תורה "עץ חיים"580049195

 227,232 אגודת נחלת הר חב"ד580055200

 530,064 אגודת עושה פרי בני-ברק580184323
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 257,760 אגודת עזרה לאחינו בני ישראל580320695

 552,400 אגודת קהלת - קרן הפצת לימוד תורה - מוסדות ראשית חכמה580041580

 178,272 אגודת קרית חב"ד בעיה"ק צפת580022853

 159,840 אגודת קרית מלך רב580144665

 541,440 אגודת קרן אורה בכרמיאל580013589

 686,640 אגודת תומכי ישיבת שער אליעזר קרטשניץ580054849

 270,720 אגודת תומר דבורה - מוסדות וואסלוי 580053205

 497,160 אגודת תלמוד תורה וישיבת חיי עולם580050284

 551,880 אגודת תפארת שלום580033199

 1,928,880 אגלי טל 580233625

 263,160 אהבת שלום - רכסים580173672

 455,760 אהבת תורה בית שמש580257640

 394,680 אהבת תורה רכסים 580307866

 211,968 אהל חיה580196210

 134,640 אהל ישראל ע"ש הר"ר ישראל אריה וציפורה ליברמן, ירושלים580108058

 130,680 אהל רבינו יונתן ובלומה580235760

 139,680 אהל רזלי580201655

 398,880 אהל רחל580004323

 96,120 אהל תורה בית דוד מדרש גבוה לתלמוד י-ם580028652

 293,760 אהל תורה והלכה580311322

 173,160 אהלי דוד ושמחה580213510

 138,240 אהלי משה צלאת אלחורי580251932

 339,552 אוהל חיים משה ופנינה פערל580277234

 376,082 אוהל לוי יצחק וחנה580197671

 30,590 אוהל ראובן580125870

 737,680 אוהלי יעקב - נתיבות580165579

 1,738,944 אוצר תורת יצחק 580308948

 245,280 אור - לציון ירושלים580136976

 180,000 אור אבי-עזרי, אופקים580269991

 128,880 אור אבנר580297224

 146,880 אור דבורה580137446

 637,416 אור דוד ע"ש האדמו"ר מטאלנא 580273662

 195,984 אור האמת - ירושלים580133833

 372,816 אור ההר580119949
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 227,520 אור החסד - דרכי מנחם 580392355

 245,520 אור המאיר ע"ש ר' מאיר בעל הנס מושב מצליח580262616

 348,480 אור המלך580272870

 149,400 אור הנר580028983

 244,800 אור הצפון- רכסים, רשת מפעלים תורניים580138162

 147,600 אור התורה והתשובה הפצת תורה וערכיה580003218

 504,055 אור וישועה 580302479

 300,240 אור וערכים580231587

 400,320 אור זורח עמנואל580065563

 153,360 אור זרוע המדרשה לבעלי תשובה ע"ש בבא סאלי580096097

 1,020,000 אור חדש - מרכז חנוכי בגליל580012094

 200,880 אור יחיאל להעמקת אחדות העם580323897

 628,160 אור יקר צפת580195394

 244,368 אור לתורה ישמח משה580006484

 193,320 אור מתתיהו 580296572

 196,560 אור שבעת הימים 580380434

 527,168 אור שרגא יצחק580180479

 1,403,136 אור תורה סטון 580000768

 146,160 אור תורת שלום580145993

 446,000 אורות האר"י 580183184

 198,000 אורות המערב ויורה בינה580289973

 936,000 אורות חיים ומשה580290450

 1,558,598 אורות יעקב )ישיבת הסדר(580351757

 143,400 אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך580215853

 199,080 אורות ממזרח580067486

 395,960 אורות שלמה580289114

 316,832 אורות-אביב 580351211

 290,160 אורח - מישור ב"ב קרית ה'580417962

 214,560 אורחות ישרים רכסים580436434

 408,960 אחדות וחסידות580241701

 185,544 איגוד חסידי בוסטון בארצנו הקדושה580207884

 125,280 איחוד מוסדות התורה שירת דבורה580155331

 472,160 אירגון חסד עליון580192805

 249,264 אלה אזכרה - מפעלי הנצחה580263739
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 353,520 אלקבץ - אגודה להגברת קדושה בעיר צפת580060663

 223,920 אמרי בינה580150589

 746,940 אמרי דעת580224038

 825,920 אמרי חיים ויזניץ - מודיעין עלית580414738

 1,698,264 אמרי יוסף ע"ש הרה"צ מאיר יוסף מנדל580285732

 527,616 אמרי יושר - בית מדרש גבוה ללימוד ולהוראה580228534

 108,720  אפיקי גולן, עמותה580311405

 432,720 ארבע מאות שקל כסף580293967

 135,360 ארגון גאולה קרובה580213635

 373,320 ארגון החוזרים בתשובה באור יהודה580062495

 477,072 ארגון מאור השבת בית שמש580369387

 176,400 ארגון שומרי גחלת יהדות הודו580116812

 136,800 אריאל-מרכזים לתורה ויהדות חיפה580032696

 313,200 ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים580120780

 220,176 ארשת ישראל580050300

 144,720 אשד מים580283497

 257,760 אשל אברהם רמלה580152494

 339,840 אשלג ביתר 580378479

 412,992 אשרי האיש 580321339

 129,600 באר השלום580164911

 478,656 באר יוסף צבי580226173

 200,160 באר יצחק קרית יערים580440139

 548,640 באר יצחק, ירושלים 580342921

 218,088 באר מים חיים בית מדרש- קריית צאנז, ירושלים 580404648

 150,480 בארות המים580231793

 323,928 בדרך העולה 580308740

 586,640 בדרכי רבותינו 580387538

 145,440 בחצרות ד'580109890

 380,860 ביכורי נחושה580284677

 244,872 ביכנ"ס חניכי ישיבות )נוסח ספרדי( רמת שלמה580347128

 231,840 בימ"ד אברכים מצוינים בית אלחנן דוד, ירושלים580031557

 54,360 בימ"ד וכולל צ'ורטקוב זלוטופול580191195

 154,800 בינה לשבים יבנה580265270

 934,200 בית אהרן ומשה - בני ברק580134294
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 386,856 בית אוהבי תורה580243517

 340,344 בית אולפנא דרבינו יוחנן580217180

 119,520 בית אולפנא ללימודי היהדות )כולל( הרצליה580020824

 167,040 בית אליהו - ע"ש הרב אליהו אמיתי טבריה580144947

 563,172 בית דוד - קרית גת580182301

 177,120 בית דוד המרכז התורני בחולון580027753

 289,200 בית דוד ורפאל חי580288959

 178,560 בית הכנסת בית יצחק במודיעין עלית580232031

 1,162,080 בית הכנסת ובית מדרש להוראה היכלי שם580220291

 159,840 בית הכנסת והישיבה ע"ש רבי שמעון בר יוחאי בתל אביב580023513

 249,480 בית הכנסת יחד שבטי ישראל בביתר עלית580256238

 139,832 בית הכנסת פרושים ריב"ל580388049

 134,552 בית הלוי ליוצאי צרפת 580368389

 387,360 בית המדרש גבוה להוראה ודיינות "דרכי דוד" ירושלים580073468

 387,864 בית המדרש דחסידי בעלזא היכל אהרון580062305

 240,480 בית המדרש הגבוה ברמת השרון580104826

 194,256 בית המדרש הגבוה להלכה בהתיישבות החקלאית580024503

 506,249 בית המדרש הגבוה לתורה והוראה - ראשון לציון580119311

 460,320 בית המדרש לחינוך והוראה - כולל מר"ץ580417707

 72,000 בית המדרש לתורה והוראה נחמת יצחק ירושלים580113108

 728,400 בית המדרש עוד יוסף חי שכם580053247

 143,424 בית המדרש תכלת מרדכי 580148757

 818,688 בית התלמוד - מרכז חינוכי ע"ש יוסף ופיי טננבאום580027027

 190,080 בית התלמוד וחסד מפעלים תורניים580042463

 2,792,642 בית ועד הר-חברון580108611

 168,840 בית זבול מדרש גבוה לתלמוד בעיה"ק ירושלים580041622

 443,200 בית חנה צפת580016749

 146,880 בית חנוך יתומים הכללי לעדת הספרדים ירושלים580099620

 184,320 בית יוסף - ע"ש מרן ר' יוסף קארו, מרכז קהילתי לישובי מרום הגליל580132090

 141,840 בית יוסף - קדימה 580447498

 208,080 בית יוסף בימ"ד לבעלי תשובה ע"ש הרב חידא580088888

 178,560 בית יוסף ורחמים דיין580126738

 200,736 בית ישראל - בית המדרש לתורה ותפילה ע"ש הר' מגור580051191

 520,560 בית כנסת תגל הארץ580164952
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 2,431,584 בית לוי יצחק ישיבת חב"ד ליובאוישט- צפת580033249

 152,784 בית לתורה ותפילה - ע"ש הרב משה ברנשטיין580285963

 1,464,040 בית מדרש "אוהל יוסף" אשקלון580053775

 1,054,146 בית מדרש "דרך איה"580200913

 185,616 בית מדרש "שערי תורה" ירושלים580294684

 1,221,120 בית מדרש אברבנאל - אשדוד580173599

 367,632 בית מדרש אהל יונה בעיה"ק ירושלים580248409

 177,120 בית מדרש אהל מרגלית ע"ש הרבנית מרגלית יוסף580272466

 532,800 בית מדרש אהל תורת השם580242410

 489,600 בית מדרש אלעד 580370864

 593,928 בית מדרש גבוה בארץ ישראל - ליקווד, ירושלים580064947

 151,920 בית מדרש גבוה לבעלי תשובה - באר מיים חיים580101715

 160,560 בית מדרש גבוה לדיינות קול יהודה580142511

 328,608 בית מדרש גבוה להוראה - כולל אברכים רחובות580130466

 1,120,640 בית מדרש גבוה להכשרת רבנים ע"ש ר' חיים פינטו580124998

 339,408 בית מדרש גבוה לרבנות ודיינות580175164

 225,018 בית מדרש גבוה לתורה "באר אברהם" ירושלים580032761

 1,780,154 בית מדרש גבוה לתורה "עטרת ישראל"580022051

 770,480 בית מדרש גבוה לתורה והוראה נחלת חיים580017523

 487,556 בית מדרש גבוה לתורה וליהדות של הקבוץ הדתי580029387

 3,823,352 בית מדרש גבוה לתורה ישיבת כולל אברכים חזון איש580034114

 690,720 בית מדרש גבוה לתורה ישיבת קול יהודה, בני ברק 580249001

 1,315,368 בית מדרש גבוה לתורה ישיבת רבי שמעיה580033173

 325,584 בית מדרש גבוה לתורה תפארת נתניה יד משה580044048

 209,160 בית מדרש גבוה לתלמוד "דעת יואל"580026144

 129,600 בית מדרש גבוה לתלמוד ופוסקים גבעתיים580076610

 209,520 בית מדרש גבוה, טללי אורות עמנואל580278893

 326,320 בית מדרש וכולל אברכים "דרכי תורה" רחובות580309086

 153,216 בית מדרש ועד טוב580253649

 1,101,528 בית מדרש טהרות 580301349

 133,920 בית מדרש לאסוקי שמעתתא580211456

 133,200 בית מדרש להוראה "שער שמעון - אור תורה"580089894

 86,472 בית מדרש להוראה ודיינות "מגן ישראל"580303014

 692,640 בית מדרש להכשרת רבנים ודיינים "חזון עובדיה"580062644
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 170,280 בית מדרש להשתלמות בהלכה - ביתר עלית580272557

 74,880 בית מדרש לממונות "זכרון משה"580324135

 1,014,336 בית מדרש לעמלי תורה580429231

 381,024 בית מדרש לתורה "יד אברהם"580045268

 183,600 בית מדרש לתורה הר אפרים580192318

 403,920 בית מדרש לתורה והוראה אלון מורה - שכם580041044

 270,072 בית מדרש לתורה מלאכת שמים בני ברק580137156

 223,272 בית מדרש לתורה ע"ש משפחת דהאן580146066

 293,184 בית מדרש לתורת ארץ ישראל פתח תקוה580093417

 76,320 בית מדרש לתלמוד חפץ חיים ובית יתומים580025310

 151,920 בית מדרש מעלות קדושים ע"ש חללי מלחמת יום הכיפורים580062966

 351,168 בית מדרש משכן דוד - ע"ש הרב הנזיר רבי דוד כהן 580157907

 198,000 בית מדרש נחלת החיים, בית שמש580234326

 148,320 בית מדרש סיני580206480

 175,680 בית מדרש עליון "פתחי תשובה - תפארת נפתלי"580053650

 1,499,760 בית מדרש עליון בני ברק 580107613

 1,016,752 בית מדרש עליון לתורה - יד אהרון ירושלים580020246

 338,760 בית מדרש עליון פאר משה ירושלים 580441749

 536,960 בית מדרש ציצים ופרחים ירושלים580205722

 519,048 בית מדרש שארית יוסף אשר580156818

 835,960 בית מדרש תורה לשמה גאולה, ירושלים580148831

 516,464 בית מדרש תפארת בית מרדכי580289288

 280,531 בית מוריה באר שבע580223386

 226,407 בית מורשת - מעלה אדומים580416071

 3,437,200 בית ספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים580018281

 153,360 בית פסח ורחל580279289

 2,872,728 בית תלמוד להוראה דחסידי גור בני ברק580030245

 1,017,840 בני דוד - מכינה ישיבתית580133247

 247,430 בני ובנות חייל 580139079

 139,680 בני יוסף - אשדוד 580354736

 137,232 בני שלמה580202083

 696,224 בנין אב580282572

 664,320 בנין ירושלים580180131

 178,256 בנין עולם ליהודי אמריקה הלטינית580211324
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 853,920 ברית שלום וחסד נתיבות580257624

 540,944 ברכת אלימלך580185999

 1,110,800 ברכת אפרים580085447

 261,072 ברכת התורה ברובע היהודי580163400

 1,337,270 ברכת יוסף אלון מורה580247161

 695,320 ברכת יוסף קרית הרצוג 580326809

 743,040 ברכת יוסף תורה580365856

 329,760 ברכת יצחק580038305

 717,320 ברכת ישראל מאיר 580343523

 136,080 ברכת מתתיהו ושמחת דוד חיים580343101

 596,040 ברכת שלם580231769

 296,640 בתי מדרש לתורה נתיב בנימין 580220515

 181,296 גאון דוד בית שמש580242949

 916,112 גאון צבי580197937

 2,830,968 גבורת יעקב580217883

 302,820 גבעת וושינגטון כפר הנוער510096019

 203,760 גמ"ח "מנחת משה" וכולל "זוהר השלום"580060788

 266,400 גרעין תורני דביר אביה 580398626

 724,000 דבר שמואל580057800

 1,035,360 דגל העמק580279982

 1,002,776 דולה ומשקה - קרן להחזקת תורה580189140

 172,080 דורשי השם 580350601

 854,136 דיבובי אהרן מאיר580254183

 471,552 דעת - לימודי יהדות באור החסידות580196921

 1,060,704 דעת עליון 580306504

 179,744 דרומא - לקהלות דרום אמריקה580112365

 1,168,864 דרך חכמה הר נוף580435899

 899,904 דרך עץ החיים 580310696

 575,160 דרכי בינה מכון תורני לבנות580270551

 1,450,080 דרכי הוראה לרבנים580176808

 81,000 דרכי מרדכי580120814

 231,760 האגודה למען מכללת ירושלים לבנות580002434

 2,091,216 הדרת ירושלים580070183

 1,025,656 היכל התורה בציון580047009
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 537,840 היכל- התלמוד בית מדרש גבוה לתורה580019693

 78,840 היכל מרדכי ע"ש המקובל מרדכי שרעבי580072205

 148,320 היכל משה אהרון580265791

 144,720 היכל שמחה580251098

 759,240 היכל שמעון ע"ש מרן ראש הישיבה הרה"ג ר' שמעון לנגברט580060853

 1,715,146 הישיבה הגבוהה אור עציון580004059

 1,554,322 הישיבה הגבוהה רמת-גן580227353

 1,038,220 הישיבה הגבוהה תל-אביב 580278216

 1,160,840 הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירושלים580007433

 728,360 הישיבה הגדולה שפת אמת )ישיבת גור( ירושלים580059756

 896,248 הישיבה הגדולה, התלמוד תורה בית התבשיל מאה שערים, י-ם580037059

 350,720 הישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית )חב"ד(580075158

 431,052 הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות580017606

 273,168 הישיבה וכולל אברכים בית אליהו גני תקוה580048155

 154,080 הישיבות הגדולות בית שמואל ואהל מרדכי580042562

 202,464 הליכות הארץ - משמרת המצוות במשקים החקלאיים580270403

 474,240 הליכות חיים580081123

 96,552 הליכות ירושלים580262327

 332,640 הליכות תורת ישראל - תורת עם עולם580265130

 270,000 הלכה למשה580148278

 191,880 המדרשה ליהדות "קדימה אור" שע"י כולל "יפאר ענוים"580355477

 805,120 המכון הגבוה לתורה ע"ש לודביג ואריקה יסלזון580082121

 630,828 המכללה האקדמאית הדתית לחינוך ע"ש ליפשיץ - ירושלים580130003

 113,290 המכללה הטכנלוגית לנשים580084119

 734,400 המעין קרן מילגות למחוננים580051373

 255,600 המרכז הספרדי להקמת והפצת התורה בקריית גת580293801

 391,032 המרכז הרוחני מטה משה ירושלים580211118

 140,400 המרכז התורני - מצפה רמון580142461

 551,984 המרכז להחדרת ערכי היהדות בקרב עולי ברה"מ ירושלים580018380

 4,143,160 המרכז לישיבות וכוללים שע"י אור החיים580225985

 165,600 העמותה למען בני תורה580007383

 469,600 העמותה לעידוד לימוד התורה580309110

 456,624 הרבצת תורה על טהרת הקודש580275386

 242,064 התאחדות בני הישיבות שכ' מנחת שלמה רמת בית שמש580345130
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 70,920 ובחרת בחיים - מוסדות חינוך ולימוד יהדות580176089

 776,400 ונקרא בשם580282416

 159,120 ועד ק"ק קוממיות 580329548

 501,840 ושכנתי בתוכם משכנות התורה580386548

 1,973,424 זוהר החיים - ע"ש הרה"ג ר' חיים זוהר580083475

 155,520 זיו התורה580033819

 289,080 זכר יעקב, ישיבת כולל אהל יעקב580034809

 813,600 זכרון אליהו - כולל אברכים מכון לבעלי תשובה580025153

 88,344 זכרון חמ"ד )חכם משה דיין(580073526

 222,192 זכרון יוסף אריה ירושלים580140721

 63,360 זכרון ירוחם580277069

 313,920 זכרון משה - קרית ספר 580304277

 459,360 זכרון משה ומרים580160976

 6,339,960 זכרון נחום - בני ברק580137438

 624,440 זכרון סיני ונועם התורה, בני ברק580168912

 310,735 זכרון שלמה וחיים כולל אברכים, ירושלים580011450

 491,440 זרחה השמש ליעקב580189017

 198,000 חבורת "אור זרוע"580078764

 21,014 חובת התלמידים 580403277

 181,200 חוג בית ספר חורב ירושלים580026953

 74,070 חוג חתם סופר "זכרון מאיר"580036663

 179,280 חוג ידידי התורה 580347979

 585,520 חוכמה ומוסר 580316925

 188,640 חזון אלחנן580215465

 158,400 חזון למועד580092526

 155,088 חזון מאיר ובית ישראל580255313

 60,840 חזון שמואל580156255

 178,416 חיי יעקב580241271

 1,571,040 חיים של תורה ויראת שמים 580206001

 183,600 חלב חיטים ישביעך 580311793

 135,000 חמדת אהרון580073104

 82,440 חמדת נר ישראל580175958

 67,320 חן ההוראה580291565

 514,368 חן המקום580151496
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 237,600 חסד לאברהם ומרדכי רכסים580204139

 1,058,832 חסד ליעקב יצחק 580294353

 150,480 חסדי יוסף - ע"ש ר' יוסף דוידי 580136083

 74,160 חסדי מזל על שם הנפטרת מזל ששון580099109

 140,760 חסדי מלכיאל580239929

 863,712 חסדי שיר580274447

 129,600 חסידי ברסלב ביתר580197945

 148,320 חפץ ה' ע"ש רבי חיים בן עטר 580240737

 203,760 חשיפה של האמת 580365013

 824,544 חשקת התורה 580325777

 1,301,920 טורי אבן580251189

 197,040 יד ברודמן580149615

 614,304 יד ולב לצעיר580344869

 3,009,456 יד יצחק ע"ש הרב יצחק אדלר 580264380

 164,880 יד ניסים ועזר יעקב580152361

 253,992 ידידי ישיבת אור ירושלים580049302

 168,246 יהי חסדך580260123

 102,096 יוסף המשביר580236255

 149,760 יוסף וחיים עמידר - בת ים580162675

 714,064 יחד בתורה 580303212

 1,254,296 יחל ישראל580056448

 246,672 יסודות התורה ע"ש שמואל יעקב580346641

 1,052,608 יעד מרדכי - צרפת 580221000

 134,640 יפה בנעימים580251007

 419,120 יפוצו מעינותיך580151850

 157,680 יקירי באר-שבע "תורת ר' דוד ומשה"580283158

 73,368 יקר מרדכי 580320406

 362,160 ירושלים של מעלה 580361418

 186,480 ישא ברכה580017762

 137,520 ישא ברכה מציון580285971

 398,816 ישועות יוסף לצרפתים580254001

 413,360 ישועת ציון 580359719

 276,720 ישיבה ובית כנסת "יגל אברהם" שכ' הקטמונים ירושלים580037307

 187,920 ישיבה ובית כנסת ובית מדרש לאברכים בשכונת התקווה580040459
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 77,760 ישיבה ובית כנסת שערי עזרא וקרן ארוכה ומרפא580119998

 198,000 ישיבה ובית מדרש להוראה - בת ים580090025

 64,800 ישיבה ובית מדרש להוראה אהל מרים580049286

 807,472 ישיבה וכולל - מקדש מלך - ירושלים580128213

 144,720 ישיבה וכולל אביר יעקב - עמנואל, ראש העין580215705

 861,840 ישיבה וכולל אבן-חיים580116671

 741,600 ישיבה וכולל אברכים "תורת יצחק"580200194

 73,872 ישיבה וכולל ובית מדרש שערי טובה לזכר ויד ושם לנפגעי טרור - ירושלים580437895

 147,240 ישיבה וכולל יגדיל תורה באשדוד580210417

 93,384 ישיבה וכולל לאברכים "תורת חיים" כפר גנים פתח תקוה580060614

 276,912 ישיבה וכולל לאברכים ולבעלי תשובה נר התורה580117679

 307,232 ישיבה וכולל לאמריקאים יגדיל תורה580174589

 200,160 ישיבה וכולל משכן נסים580237543

 157,680 ישיבה וכולל קרן דוד - ראש העין580122919

 81,576 ישיבה כולל אברכים מצוינים בית יהודה, בית וגן, ירושלים580022044

 2,245,824 ישיבה כולל אברכים רבינו נחמן מברסלב, בני ברק580063808

 381,610 ישיבה כולל שבי שומרון580221067

 649,752 ישיבה לצעירים "נר ישראל" דחסידי גור ירושלים580037844

 1,267,416 ישיבה לצעירים בית וגן580201424

 360,936 ישיבה לתורה והוראה מדרש שמואל - חלקת יואב580128841

 141,840 ישיבה קטנה לצעירים קרית אתא580210698

 271,872 ישיבות בית ישראל תפארת מנחם דאלכסנדר בא"י580042877

 183,960 ישיבת "אוצר החיים"580054104

 433,920 ישיבת "אלון מורה" קדומים580036960

 890,821 ישיבת "ארץ הצבי" פדואל580194637

 1,378,720 ישיבת "בית מתתיהו" בני ברק580007466

 147,600 ישיבת "בני ציון" מיסודו של המקובל סמלאן מוספי580089993

 253,520 ישיבת "בני-ראם"580136570

 159,120 ישיבת "ברכת אהרון הכהן"580165025

 1,767,709 ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים580053320

 374,848 ישיבת "הפקדתי שומרים"580006443

 100,800 ישיבת "טרקלין בני קצין"580076701

 1,096,720 ישיבת "כנסת חזקיהו" - כפר חסידים580023729

 933,944 ישיבת "כף החיים"580037919
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 29,878,448 ישיבת "מיר" ירושלים580037638

 142,992 ישיבת "משמרות כהונה ובית אולפנא תורה לעם"580033132

 627,760 ישיבת "נוה ארץ" באר יעקב580049062

 190,800 ישיבת "נוה דוד" ע"ש הרב דוד שרגא580069375

 68,760 ישיבת "נזר התורה" )אהל מאיר(580036143

 153,072 ישיבת "נר יצחק" ע"ש הרה"ג יצחק אבו חצירא580083525

 321,920 ישיבת "נתיבות התורה" ירושלים580246494

 217,152 ישיבת "עופר איילים" ע"ש עופר אליהו הכהן580161081

 1,777,472 ישיבת "קול יעקב" ע"ש מרן הגר"י עדס ירושלים580021806

 358,470 ישיבת "שבות ישראל"580001410

 307,152 ישיבת "שושנים לדוד" - ירושלים 580035129

 840,016 ישיבת "שילה"580002590

 454,800 ישיבת "שפתי צדיק" קריה חסידית חצור הגלילית580009181

 142,200 ישיבת "תורת-שלמה" לתורה והוראה580074094

 385,200 ישיבת "תפארת למשה" ע"ש רבנו משה אלשיך580030161

 1,906,118 ישיבת "תפארת משה" בני ברק580110054

 1,179,680 ישיבת אבן ישראל 580323988

 145,872 ישיבת אהבת תורה ברנוביץ580306009

 202,080 ישיבת אוהבי ירושלים580246817

 833,800 ישיבת אוהל יעקב, זכרון מאיר בני ברק580023711

 696,256 ישיבת אופקים580027472

 141,840 ישיבת אוצר החיים לבעלי תשובה פרדס כץ580116259

 2,405,144 ישיבת אור אלחנן מאור ירושלים580058014

 375,680 ישיבת אור התלמוד580166114

 293,760 ישיבת אור יהודה580101301

 353,880 ישיבת אור יוסף - ע"ש ר' יוסף סופר ובניו580087344

 399,520 ישיבת אור יצחק, יהוד580047702

 1,860,000 ישיבת אור ישראל פתח-תקוה580003168

 73,440 ישיבת אור שרגא ירושלים 580236784

 152,640 ישיבת אטיניא טל חיים ונפש ישי580068914

 1,080,464 ישיבת איילת השחר - אילת580316669

 226,800 ישיבת אמרי אמת דחסידי גור580045193

 1,807,408 ישיבת ארחות תורה 580327310

 271,584 ישיבת אריה צבי, צפת580268555
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 1,165,394 ישיבת אש התורה580014363

 1,056,416 ישיבת באר התורה580225456

 363,344 ישיבת באר יהודה580295426

 1,024,032 ישיבת באר יעקב580044899

 161,280 ישיבת ביאליסטוק ירושלים580101202

 572,994 ישיבת בינות 580389880

 2,139,944 ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים580101277

 725,980 ישיבת בית אורות580213353

 594,504 ישיבת בית דוד ע"ש הגאון רבי דוד כהנא שפירא580032274

 481,392 ישיבת בית הכרם580023356

 2,312,352 ישיבת בית הלל בני-ברק580041523

 740,160 ישיבת בית חלקיה580084614

 513,664 ישיבת בית יוסף נתניה580022689

 77,760 ישיבת בית יחיאל מאיר580061935

 218,736 ישיבת בית יצחק "ביתר"580301356

 752,448 ישיבת בית ישראל - כולל זכרון שלמה580110518

 834,344 ישיבת בית ישראל ע"ש האדמו"ר ר' ישראל מרויזין580063634

 2,649,288 ישיבת בית מאיר ע"ש ר' מרן הגאון מאיר קרליץ580041101

 176,400 ישיבת בית מדרש לתורה ירושלים580017630

 78,120 ישיבת בית ראובן580047520

 1,013,960 ישיבת בית שמואל - מטרסדורף580358018

 135,360 ישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" קרית וולפסון580062446

 1,587,870 ישיבת בני-עקיבא הגולן - ישיבת הסדר580068211

 1,194,814 ישיבת בני-עקיבא כפר הרואה580070639

 3,243,744 ישיבת בני-עקיבא מעלות יעקב, קרית מרקין580055473

 696,744 ישיבת ברכי יוסף580038875

 629,560 ישיבת ברסלב רח' ברסלב בני ברק580068104

 71,640 ישיבת דברי יחזקאל - אמת ליעקב יוסף580069508

 635,160 ישיבת דובר שלום 580258663

 149,040 ישיבת דורשי תורה580068427

 5,041,200 ישיבת דחסידי בעלזא ירושלים580019263

 716,688 ישיבת דעת חיים 580319481

 877,064 ישיבת דרך ה' 580292423

 398,160 ישיבת דרכי תורה וחיים580110898
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 401,360 ישיבת הגאון מטשעבין כוכב יעקב ירושלים580011740

 1,176,632 ישיבת הגר"א )ישיבת כולל אברכים חיפה(580038990

 1,330,086 ישיבת ההסדר - ירוחם580214294

 1,076,866 ישיבת ההסדר עכו580432722

 2,591,643 ישיבת ההסדר קרני שומרון580044980

 314,064 ישיבת היכל עזרא ע"ש ר' עזרא עטייה580118263

 2,331,841 ישיבת הכותל "מרכז תורני נוה אל שע"י מרכז ישיבות ב"ע580052538

 192,240 ישיבת המקובלים ק"ק חסידים בית אל, העיר העתיקה ירושלים580056240

 190,080 ישיבת המקובלים רחל אמנו580237659

 1,087,311 ישיבת הסדר נווה דקלים 580312544

 1,495,242 ישיבת הקיבוץ הדתי - מעלה הגלבוע 580296242

 1,814,257 ישיבת הר - ברכה580213973

 2,549,360 ישיבת הר המור ירושלים580316149

 3,265,107 ישיבת הר עציון גוש עציון580021939

 612,180  ישיבת הר שלום580486637

 3,899,504 ישיבת הר"ן בית מדרש גבוה לתלמוד רמות י-ם580021145

 618,160 ישיבת הרמב"ם ובית יוסף )לספרדים ולבני עדות המזרח(580008688

 318,240 ישיבת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי צפת ומירון580009199

 593,456 ישיבת התפוצות תורת ישראל580016509

 1,077,576 ישיבת זהר התורה580114445

 411,120 ישיבת זכר יצחק580114973

 307,080 ישיבת זכרון משה כולל לעדות ארם צובא )חלב( תל אביב580020329

 4,333,920 ישיבת חברון "כנסת ישראל"580244705

 768,460 ישיבת חברון גאולה - כנסת ישראל ירושלים580224483

 617,152 ישיבת חוג חתם סופר "מחנה אברהם"580049989

 167,760 ישיבת חומת-ציון580000529

 853,560 ישיבת חידושי הרי"מ580037208

 150,840 ישיבת חיי שרה מינה580188464

 1,053,856 ישיבת חכמי לובלין זכרון מאיר580050292

 1,028,880 ישיבת חסידי ברסלב אור צדיקים, צפת580080109

 512,280 ישיבת חסידי ברסלב, אור הנעלם, ירושלים580118909

 172,800 ישיבת יגדיל תורה חיפה580070787

 910,424 ישיבת יסוד העבודה ע"ש הס"ק מסלאנימא580000453

 1,567,960 ישיבת יקירי ירושלים ירושלים נעם580029122
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 159,336 ישיבת ישמח לב ותורת משה580127637

 216,720 ישיבת כולל "נתיבות התלמוד" פתח תקוה580220341

 335,664 ישיבת כולל אברכים "טל תורה"580021350

 135,360 ישיבת כולל אברכים "מאור יחיאל"580053189

 479,808 ישיבת כולל אברכים אור יוחאי580143410

 625,360 ישיבת כולל אברכים בית-יעקב580062875

 1,272,400 ישיבת כנסת הגדולה580294106

 165,600 ישיבת כנסת יהודה בירושלים580072882

 472,634 ישיבת כנסת שלמה580275527

 2,833,953 ישיבת כרם ביבנה580009314

 728,816 ישיבת כתר תורה - ראדומסק, ירושלים580320372

 103,470 ישיבת לב התורה 580374932

 568,800 ישיבת לומזה ע"ש הגרי"מ גורדון580048692

 1,198,032 ישיבת מאור התורה ירושלים580042943

 871,440 ישיבת מאור יצחק ע"ש יצחק באדנער580441723

 727,920 ישיבת מאיר בת עין580011591

 195,840 ישיבת מאיר חזקיהו כולל אברכים580016392

 1,645,360 ישיבת מאקאווא בכפר אתא580127280

 149,029 ישיבת מגן דוד - דימונה580155919

 150,480 ישיבת מורשה - חיפה580100832

 1,402,416 ישיבת מי מנוחות 580303568

 4,359,912 ישיבת מיר מודיעין עילית580358869

 548,832 ישיבת מעלה אפרים - מעלה יוסף ורבקה580281988

 433,720 ישיבת מרבה חיים - משכן יוסף580009215

 213,264 ישיבת מרבה תורה580065233

 323,360 ישיבת משנה תורה580421576

 1,034,496 ישיבת נחלת ברוך - שארית יוסף580113991

 1,022,080 ישיבת נחלת הלוויים580124220

 510,192 ישיבת נחלת יוסף ע"ש יוסף מזרחי בירושלים580152791

 473,920 ישיבת נחלת-דוד ע"ש הרב הגאון ר' דוד סלומון 580150332

 773,117 ישיבת ניר - קרית ארבע580068070

 371,952 ישיבת נר-ישראל ע"ש הרב ישראל אבוחצירא 580188555

 997,842 ישיבת נתיב אריה513429779

 129,600 ישיבת נתיבות משה580096956
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 50,544 ישיבת סטריקוב - "קול יעקב"580063097

 3,241,024 ישיבת סלבודקה כנסת ישראל580027605

 926,680 ישיבת עטרת צבי אשדוד580028850

 13,127,040 ישיבת עטרת שלמה - הכולל המרכזי בית שמש580256527

 2,176,048 ישיבת עיון התלמוד - ירושלים580207090

 320,400 ישיבת עמלי תורה580010544

 12,928,816 ישיבת פוניבז'580025286

 960,858  ישיבת פתח תקוה - מרכז תורני לאומי580328615

 146,880 ישיבת צוף דבש שליד ועד עדת המערבים בירושלים580161636

 2,708,576 ישיבת קול תורה580025591

 1,202,136 ישיבת קמינץ ירושלים כנסת בית יצחק580029239

 594,936 ישיבת ר' עמרם חסידא580231751

 177,120 ישיבת ראדזין - כולל אברכים עטרת שלמה בני ברק580035285

 292,920 ישיבת ראדין580063980

 168,912 ישיבת רבינו חיים חורי580170348

 2,605,296 ישיבת רבינו חיים עוזר בני ברק580195758

 87,480 ישיבת רבנו חיים יוסף - בית הוראה580045995

 1,660,000 ישיבת רוז'ין - מתיבתא תפארת ישראל 580057354

 277,200 ישיבת רוח אליהו ירושלים580206746

 354,240 ישיבת ריב"ש ורשב"ץ אשדוד580067163

 66,816 ישיבת רמיילס מוילנא נצח ישראל בירושלים580024818

 1,363,968 ישיבת רשב"י בני-ברק580014561

 138,600 ישיבת שלום יהודה580077725

 2,276,156 ישיבת שעלבים580024529

 95,040 ישיבת שער השמים ללימודי תורת הנגלה והנסתר580019099

 136,440 ישיבת שערי ישועה ירושלים580135655

 334,864 ישיבת שערי מאיר580266674

 129,600 ישיבת שערי תורה-בית מדרש לתורה ע"ש הנציב580014876

 586,728 ישיבת תולדות יעקב ירושלים580029460

 668,976 ישיבת תומכי תמימים חב"ד580172666

 533,904 ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חב"ד לוד580012664

 4,366,488 ישיבת תורה אור-ירושלים580075737

 480,120 ישיבת תורה והוראה580027738

 75,240 ישיבת תורת חיים ירושלים580052298
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 637,352 ישיבת תורת משה כולל דבר יוסף580107803

 342,360 ישיבת תפארת אהרון ממאטטערסדטורף580196186

 211,680 ישיבת תפארת ישראל בסביון580202802

 110,736 ישיבת תפארת עיר הקדש 580327716

 447,264 ישיבת תפארת צבי ותלמוד תורה ירושלים580111045

 1,356,848 ישיבת תקוע 580336741

 379,600 ישמח לב מרכז תורני קריית ספר580305027

 338,400 יתד התשובה580111888

 408,000 כולל "אורות מאירים" בני ברק580195022

 68,760 כולל "בית דוד" ע"ש הרב חביב דוד580084416

 352,584 כולל "ברוך טעם" ע"ש הגאון ר' ברוך פרנקל תאומים580013704

 437,908 כולל "תורת-חיים" חולון580001170

 74,520 כולל אברכים - מרכז תורני תורת ירושלים בציון580138998

 63,504 כולל אברכים "בית המדרש" ליד ביה"כ המרכזי בת ים580020774

 416,880 כולל אברכים "יגל יעקב ישמח ישראל"580074870

 691,960 כולל אברכים "פני מנחם" ירושלים580319606

 793,640 כולל אברכים "שערי לימוד" בני ברק580109882

 255,600 כולל אברכים אהל דינה580189256

 888,984 כולל אברכים אהל ישעיהו רמות ירושלים580142198

 280,080 כולל אברכים אור - יחיאל580138048

 129,600 כולל אברכים אור ישראל - באר יצחק 580274835

 162,720 כולל אברכים בבית הכנסת הגדול הרצליה580011930

 446,904 כולל אברכים בית אהרן הכהן580032332

 144,360 כולל אברכים דבר שי"ר580069755

 144,720 כולל אברכים דברי קהלת ע"ש הרה"ג סעדיה קהלת580046399

 291,240 כולל אברכים היכל משה, בני ברק580109924

 157,680 כולל אברכים ובית הכנסת "עקבי אליהו"580132900

 83,088 כולל אברכים ובית המדרש קהל קדושים580161867

 579,528 כולל אברכים יקרא דאוריתא580238681

 280,080 כולל אברכים מכון להפצת תורה אהל לאה580037463

 1,813,968 כולל אברכים מצוינים דחסידי גור, ירושלים580435642

 1,601,352 כולל אברכים מצוינים להוראה580223378

 102,960 כולל אברכים מצוינים מוסדות "אור יעקב" ירושלים580032886

 401,040 כולל אברכים נועם התלמוד580175438
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 957,384 כולל אברכים ע"ש הרב הלל580137479

 324,336 כולל אברכים שעל-ידי הישיבה הצרפתית "כתר שלמה"580063493

 163,728 כולל אברכים תפארת מרדכי ירושלים580043099

 138,960 כולל אברכים-קול יהודה-ע"ש יהודה בן דוד מוראדי580119204

 10,800 כולל אוהל אברהם מרכז אלומה580182392

 174,960 כולל אור אליהו ע"ש אליהו טויטו580358034

 182,880 כולל אור הרמ"א נתיבות580072395

 223,920 כולל אור תורה אלגריבה אופקים580221208

 1,032,768 כולל בינת אדם 580301026

 73,368 כולל בירכת יעקב לתלמוד הבבלי בירושלים580291987

 175,680 כולל בית יוסף - בית שמש580176741

 180,000 כולל בית יוסף מרן ע"ש ר' יוסף יעיש580120889

 747,720 כולל בית יחיאל אספורמוס580104552

 170,784 כולל בית משה מיסודו של הרב משה אספורמס 580104511

 336,240 כולל בית שלמה ע"ש רבינו חכם סלמן מוצפי580053858

 364,320 כולל דחסידי סוכטשוב - בני ברק580159044

 419,184 כולל דרוש וחידוש רע"א 580282283

 141,120 כולל הוראה צדקת יהודה580222867

 1,184,680 כולל הכשרת רבנים להוראה - הלכה למעשה580283521

 174,240 כולל ובימ"ד "היכל -יצחק" ע"ש ר' יצחק אוחנה580059905

 175,680 כולל וישיבה יד יצחק, חולון580246387

 229,680 כולל וישיבה נתיבי שמעון580128973

 340,848 כולל ומוסדות צאנז בעיה"ק צפת580080919

 159,696 כולל ומיתבתא מהר"ם שיק580031730

 249,696 כולל חיים טוב דחסידי ויזניץ מאנסי בארה"ק580155612

 164,880 כולל חצות "שומרי העיר" ביתר עילית580327690

 230,328 כולל חשן משפט - מכון גבוה להכשרת אברכים לדיינות580104222

 338,208 כולל יד-אשר בית מדרש לתורה ולהוראה580058717

 456,984 כולל יהודה אריה580318012

 115,920 כולל ישיבת אהלי אברהם580071124

 993,240 כולל ישיבת צאנז ירושלים580049773

 210,240 כולל כתר שלמה580093763

 157,680 כולל מדבר שור בחלוצה580462588

 635,256 כולל מהרש"ם580220309
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 73,080 כולל מיראן בית מדרש לתורה והוראה580068757

 313,920 כולל מסילת ישרים - זכרון יעקב580057651

 316,080 כולל משכיל לדוד - ע"ש האדמור ר' דוד אבוחצירא580013159

 1,014,696 כולל משכן שם580071025

 192,240 כולל נחלת יצחק - מרחבים580078129

 155,520 כולל נר רפאל צדקה580120590

 142,560 כולל ע"ש הרב ישראל מאיר בפ"ת580168870

 193,680 כולל על שם ר' שמעון בר יוחאי - בני ברק580344224

 359,424 כולל עליות אליהו580133932

 571,360 כולל פיטסבורג "צדקת יוסף"580062164

 365,040 כולל ש"ס דעת יוסף580086379

 258,840 כולל ש"ס יד צפורה580189215

 272,880 כולל ש"ס צאנז חיפה580068351

 310,320 כולל שוועת יצחק 580400091

 217,440 כולל שפתי כהן תל אביב580148096

 208,224 כולל תורה ודעת כנסת יצחק580359925

 581,760 כולל תורה וחיים בני ברק580014546

 231,120 כולל תורה מציון וקהילת מורשה580003507

 316,080 כולל תל גנים "טל תורה"580051118

 165,600 כולל תפארת יעקב יבנה580047652

 70,560 כנסת אברהם - בני ברק580153419

 323,872 כנסת אברהם - המאיר לעולם 580301638

 2,452,024 כנסת יחזקאל אלעד580435089

 1,693,624 כנסת יעקב580192029

 1,149,456 כנסת יצחק - קרית ספר580439735

 2,159,200 כנסת יצחק חדרה580107571

 163,440 כנפי חיים580291524

 424,080 כף החסד 580343051

 375,520 כפר הנוער "חזון יחזקאל"580035988

 156,960 כתר דוד580184208

 197,370 כתר שם טוב - ישיבה, כולל אברכים והוצאה לאור580254142

 398,800 לב אבות - מורשת איש מצליח580147395

 151,200 לב אריה - להאדרת תורה וחסד580141083

 578,952 לב חיי משה580294072
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 170,352 לומדי תורה בביתר עילית 580319424

 135,360 לומדי תורה וחסד580364834

 154,800 ללמוד וללמד לשמור ולעשות נתיבות והסביבה580049369

 184,155 ללמוד וללמד מפעלי תורה חינוך וחסד580164218

 86,400 למד דעת-על שם הגאון הרב משה דוד בקשט 580164879

 1,098,336 למען דעת ירושלים580034684

 4,219,981 לפיד - אפיקי דעת, שדרות580314847

 146,880 לשרת בקודש580289411

 475,440 מ.מ.ש. מאור מיכאל ושמחה580291839

 132,552 מ.ש.ו.ב. - מרבים שלום וטובה בעולם 580418747

 937,624 מאור האומה לזכר מרן בעל האמרי אמת מגור 580148518

 528,040 מאור הנצח ירושלים580060077

 307,920 מאור הרים580253003

 189,576 מאור התורה- ארץ ישראל- אמריקה580149086

 427,320 מאורות - בית מדרש גבוה לתורה580019677

 2,192,576 מאורות התורה ע"ש הגה"ק המקובל הרב מאיר מפדהייץ580111516

 89,640 מאורות ירושלים580125854

 1,864,080 מאיר אורה580215994

 242,640 מאיר עיני ישראל ותומכי שבת, מגדל העמק580436962

 1,224,648 מגד שמים580281533

 667,760 מגדל אור להפצת תורה וחינוך בצפון580045755

 740,560 מגלה עמוקות לב ירושלים580255586

 190,152 מגן הילד- המתיבתא למצטיינים בני ברק580010023

 796,150 מגשימים ביחד בנתיבות580363349

 2,471,991 מדברה כעדן 580348456

 165,600 מדרש אליהו - ע"ש הרב אליהו סבג 580142479

 182,880 מדרש כנור-דוד להשתלמות גבוהה580145076

 766,048 מדרש ספרדי580026383

 522,480 מדרש רמב"ם580064954

 261,720 מדרש שערי רמת שלמה ירושלים580434744

 418,400 מדרשה ליהדות "חיי עולם"580207066

 206,400 מדרשה תורנית לבנות - נוב580269082

 145,440 מדרשיה ושיעורי תורה באר שבזי, בני ברק580163541

 254,880 מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות580217461
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 225,040 מדרשת בינת - בית מדרש גבוה לבנות ללמודי יהדות580361780

 639,836 מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי - עין הנציב 580296259

 540,000 מדרשת הגולן580019735

 318,640 מדרשת הרובע בעיר העתיקה בירושלים580287126

 855,840 מדרשת חיי משה580271385

 291,530 מדרשת יעוד580427706

 155,520 מדרשת שמחת הצדיק580303477

 300,816 מוסד תורה וחסד רובע ב' אשדוד580025211

 299,040 מוסדות "אהבת תורה" לתורה חינוך וחסד580353498

 266,328 מוסדות "בית רפאל"580068096

 131,040 מוסדות "ברכת דוד"580197002

 408,960 מוסדות "ברכת הנחל" - ברסלב - מודיעין עילית580331114

 554,040 מוסדות "חלקת יהושע" דחסידי ביאלא בני ברק580074110

 736,648 מוסדות "חסידי דאראג", בני ברק580252872

 467,600 מוסדות "מאור ישראל" של חסידי גור בני ברק580078194

 186,840 מוסדות "משכן שלמה" ע"ש החכם השלם ר' שלמה טנזי 580412963

 860,848 מוסדות "פניני מנחם" 580286391

 145,440 מוסדות "צמח צדק" חב"ד ליובאוויטש ירושלים580079424

 4,873,168 מוסדות "שערי ציון" בני ברק580005288

 419,200 מוסדות "תורה ושלום" בישראל580000503

 160,560 מוסדות אהבת מרדכי רוממה ירושלים580164366

 152,640 מוסדות אהבת משה580152585

 498,320 מוסדות אהל משה בני ברק580043909

 655,744 מוסדות אוהל יהושע חיפה580303501

 637,992 מוסדות אוהל יוסף ומלכה 580401032

 174,384 מוסדות אוהל יעקב ע"ש המוהל ר' יעקב ששון 580223113

 65,880 מוסדות אוהל מלכה ע"ש הרבנית מלכא י' ויספיש580109445

 248,904 מוסדות אוהל שלום ולאה580112027

 939,720 מוסדות אור גאון בישראל580115384

 421,344 מוסדות אור ההלכה580098663

 149,760 מוסדות אור המזרח ותפארת שלמה580436442

 263,592 מוסדות אור יום טוב580036572

 540,080 מוסדות אור יעקב -"אור זרוע" בארץ ישראל580030880

 758,448 מוסדות אור שמח מרכז טננבאום580021343
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 73,800 מוסדות אסטראווצע580150225

 216,720 מוסדות ביאלא "חלקת יהושע"580036275

 84,240 מוסדות בית אבא יעקב580142891

 143,856 מוסדות בית אשר ובית המדרש בית יעקב דחסידי קרלין סטולין580088201

 1,423,326 מוסדות בית מדרש איתמר580345551

 358,848 מוסדות ברכת נפתלי - ביתר עלית580252369

 320,640 מוסדות ברסלב נחמן ציון, ירושלים580030138

 199,080 מוסדות דברי אמת580165348

 414,000 מוסדות הבן איש חי בקרית ספר580240679

 2,041,776 מוסדות הבעש"ט פ"ת580289197

 185,220 מוסדות הרש"ש 580157683

 502,600 מוסדות התורה דחסידי "בית אל" יכבץ580053536

 1,892,464 מוסדות התורה והחינוך גור ערד580130482

 6,647,536 מוסדות ויזניץ בארץ הקודש580018919

 205,920 מוסדות ומכון דרופתקי דאורייתא580236966

 136,800 מוסדות זבחי צדק - אשדוד580127488

 1,725,240 מוסדות חוט של חסד580201994

 1,068,678 מוסדות חזון ישעיה 580330181

 260,160 מוסדות חינוך דובדבני580079408

 316,584 מוסדות חלקת יהושע דחסידי ביאלא בית שמש580384097

 137,520 מוסדות חנוך "אור החיים" בני ברק580057339

 257,760 מוסדות חסדי אבות בית ישראל מודיעין עלית580363489

 745,128 מוסדות חסידי באבוב בירושלים580059020

 2,654,496 מוסדות חסידי בעלזא אשדוד580039055

 1,963,360 מוסדות חסידי בעלזא בני-ברק580031680

 675,936 מוסדות טשכנוב580072114

 223,416 מוסדות טשערנאביל580019891

 180,000 מוסדות ישועה ליהודה580002426

 1,078,152 מוסדות ישיבה ותלמוד תורה זוועהיל ירושלים580010577

 628,920 מוסדות ישיבה מענה שמחה580031854

 2,749,046 מוסדות ישיבת כסא רחמים ספרדית580008589

580303246

 מוסדות מאורות נתן ועמרם החי ע"ש נתן בקובזה, הר' עמרם בן דיוואן והרב' 

 331,520 חיה בקובזה

 291,600 מוסדות מדרש דוד בירושלים580183978
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 108,000 מוסדות מעלות יוסף ירושלים580220135

 890,064 מוסדות מעשה חייא580289544

 85,680 מוסדות מקדש שלמה על שם ה' שלמה טנזי580132264

 137,232 מוסדות משכן משה ברמת-השרון580280139

 259,200 מוסדות משכנות יוסף580254043

 116,712 מוסדות משנת משה ע"ש כ"ק אדמו"ר הקוה"ט רבי משה מרדכי580159168

 142,560 מוסדות משפטים ישרים580219731

 746,775 מוסדות נהר דעה נהריה580284305

 147,600 מוסדות נצח ישראל בית שמש 580349140

 192,240 מוסדות נצנצי אורות580069821

 123,840 מוסדות נר דוד580066397

 803,448 מוסדות נתיב יצחק580221216

 648,672 מוסדות סטולין קרלין בני-ברק580051159

 222,840 מוסדות עופל בת ציון580111334

 232,164 מוסדות פאר הריב"ש ע"ש רבינו יצחק ברששת 580343606

 466,992 מוסדות צאנז אלעד 580366698

 302,256 מוסדות צאנז ביתר580239895

 442,512 מוסדות קול ברמה - רמת בית שמש580357945

 178,992 מוסדות קול ירושלים בית מדרש גבוה לתלמוד והוראה580032621

 344,952 מוסדות קרלין סטולין בביתר580184612

 754,920 מוסדות קרלין סטולין בקרית ספר580256865

 647,416 מוסדות רינת התורה580269223

 786,464 מוסדות שומרי אמונים בני ברק580029262

 232,800 מוסדות שיח ידידיה 580452373

 690,688 מוסדות שערי יושר580123412

 433,688 מוסדות שערי שלום 580371102

 1,518,880 מוסדות תורה וחינוך "בני בנים"580238871

 2,776,976 מוסדות תורה וחינוך של חסידי גור בית ישראל אשדוד580037265

 172,800 מוסדות תורה וחסד "שערי טובה"580151561

 178,560 מוסדות תורה וחסד מקור הנחל 580431914

 906,624 מוסדות תורה וחסד פני יצחק580250652

 78,840 מוסדות תורה מקור ברוך, בני ברק580039030

 231,120 מוסדות תורת עולם580192151

 39,600 מוסדות תפארת משה אהרן ירושלים580246429
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 651,192 מוסדות תפארת משה בצלאל580142693

 532,944 מוסדות תפארת-אוהל משה580123792

 947,680 מוסדות-אור דוד-בני ברק580065514

 1,049,760 מור וקציעה 580305167

 467,280 מורא רבך580214492

 1,329,552 מורשת אליהו 580296093

 154,440 מורשת מנחם580039949

 639,144 מטה אפרים580254308

 203,040 מטל השמים ומשמני הארץ580259398

 299,520 מכון "בני דוד" ירושלים580052520

 185,760 מכון "מאור ישראל" פירסומים תורניים580281905

 129,456 מכון "נצוצי אש" 580313666

 76,320 מכון אוצר ערכי התורה580027423

 323,280 מכון אלטה שעל-יד בית חנה580067049

 817,557 מכון וישיבה ע"ש הגאון חידא580068369

 1,050,912 מכון וכולל תוספות יום טוב580144723

 381,240 מכון להוראה כולל אהל פישל ללימוד חושן משפט580144731

 1,537,416 מכון להוראה שירת דוד ירושלים580359123

 1,505,000 מכון מאיר - המרכז ללמודי היהדות בישראל580015618

 114,592 מכון מעיינות ללמודי יהדות580237931

 76,176 מכון מעשה רוקח 580090298

 303,840 מכון על שם אברהם וחיה מושא גרינברג580244549

 163,434 מכון פרדס לחינוך יהודי580009330

 201,200 מכון ראשית 580208841

 164,160 מכון רוממה580026888

 95,184 מכון שכטר ללימודי היהדות580089167

 102,800 מכון שלמה - תורה אינסטיטיוט580049880

 875,536 מכון שערי לימוד - מכון תורני מקצועי580092849

 204,480 מכון תורני איילת השחר 580317279

 174,960 מכון תורני לחקר ההלכה ולהכשרת דיינים ורבנים580198695

 519,400 מכלול - תכנית תורנית מדעית580211878

 905,664 מלא כל הארץ כבודו580161461

 771,912 מלוא הרועים 580319895

 364,320 מן התורה-בית מדרש וכולל אברכים580112274
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 3,935,664 מנחילי הלכה580298107

 65,880 מנחת אליהו580276053

 1,130,320 מנחת אשר 580399962

 76,320 מנחת יהודה וירושלים580258812

 558,912 מנחת ישראל580121481

 346,680 מנחת מנחם580255883

 4,063,952 מסורת התורה בני ברק 580319408

 195,840 מסילה בערבה580112399

 164,880 מעיין התורה המרכז הרוחני ע"ש ר' ישמעאל כהן580014025

 216,000 מעינות חיים יוסף580268324

 129,600 מעלות בשרון580413094

 2,144,544 מעלות התורה580043784

 219,888 מערב שמש580434348

 75,960 מפעל התרומה לתמיכה בבני ישיבות נצרכים580041028

 394,840 מפעלי חינוך ורווחה עזרת ישראל580208155

 229,200 מקור המעיינות580158582

 946,872 מראה איש580268597

 1,021,392 מרגניתא דאברהם580167971

 213,480 מרכז גוננים אחיסמך לישראל580262020

 297,360 מרכז התורה - אור עקיבא580087146

 320,688 מרכז התורה - פרדס חנה580087153

 317,664 מרכז התורה והחינוך בצפון תל אביב580157592

 1,266,840 מרכז התורה והחינוך שעל יד מורשת בית פילץ580265403

 2,488,352 מרכז התורה רחובות580069243

 285,200 מרכז חב"ד - ליובאוויטש - תל אביב580001733

 167,040 מרכז חינוכי ליהדות וביהכנ"ס פאר י-ם580036481

 391,104 מרכז להנחלת ערכי היהדות בנגב580117877

 177,840 מרכז להפצת תורה ויראה בנגב580092187

 2,544,000 מרכז לחינוך תורני - ישיבת זכרון יעקב580038222

 617,616 מרכז לחינוך תורני לב שמחה דחסידי גור אשדוד580014520

 326,880 מרכז לתורה - נוה יעקב, ישראל580126704

 2,309,364 מרכז מוסדות נדבורנה בארה"ק580032548

 138,240 מרכז קהילתי לתורה וחסד אפריון שלמה580149904

 275,440 מרכז רוחני - האר"י הקדוש580242980
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 629,360 מרכז רוחני - מעייני תורה למשה580086148

 849,280 מרכז רוחני "אהלי אברהם" בבני ברק580103117

 149,760 מרכז רוחני "בית יוסף" "עטרת יצחק" "היכל דוד" 580102754

 179,352 מרכז רוחני אונו בית מדרש להוראה ע"ש קדושי קראקא580035863

 237,680 מרכז רוחני אורות התורה בת ים580065712

 159,624 מרכז רוחני דרכי ישראל580230845

 146,592 מרכז רוחני דתי ליהודי כורדיסטן בישראל580020014

 374,400 מרכז רוחני מנחת יעקב ע"ש ר' יעקב שוקרון 580402022

 153,360 מרכז רוחני, לווית חן, רכסים580229086

 607,968 מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית580008910

 245,520 מרכז תורה חסידי רמת שלמה580288777

 240,480 מרכז תורני "עטרת שלום" מרמורק רחובות580110336

 415,440 מרכז תורני "קול - יעקב", קרית ספר580231496

 263,280 מרכז תורני ברכיה חכמת רחמים580132868

 3,470,504 מרכז תורני זכות לעמ"י 580312742

 140,544 מרכז תורני זכרון עמיאל580400588

 940,240 מרכז תורני חומת ירושלים580040038

 430,400 מרכז תורני חסד ואמת לאברהם ע"ש אברהם בן יוסף580264067

 146,160 מרכז תורני יד אפרים רעננה580183093

 177,336 מרכז תורני לאברכים נבחרים בני ברק580080513

 714,293 מרכז תורני לאומי ע"ש מרן יוסף קארו צפת580126357

 720,064 מרכז תורני לבוש מלכות580270684

 429,840 מרכז תורני להרבצת תורה ומוסר580240182

 180,000 מרכז תורני לנגב אהלי שם580018547

 256,464 מרכז תורני נחלי דעת580288058

 1,370,160 מרכז תורני ע"ש הרה"ח ר' עקיבא בנצלביץ580064541

 1,085,056 מרכז תורני עץ חיים היכל אליהו580074052

 157,680 משוש כל הארץ 580419943

 109,512 משכן אלימלך 580333953

 296,640 משכן התורה נתיבות 580400323

 130,248 משכן חיים580217164

 131,760 משכן יוסף שמואל580024008

 187,920 משכן לתורה - משאת משה 580352599

 227,520 משכן מאיר580102770
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 139,680 משכן רפאל - ע"ש מורנו ורבנו ר' רפאל אברג'ל580138550

 201,600 משכן שלמה יצחק ומיימון580166676

 308,160 משכנות שלום580261238

 178,920 משכן-ישראל - בית מדרש גבוה לדיינות, לרבנות ולהוראה580223006

 431,488 משנה ברורה580435444

 1,019,376 משנת אליהו - רכסים580269355

 365,760 משנת הנחל 580350262

 321,840 משנת שמעון תנעמי 580307106

 1,572,912 משען לתלמיד אופקים580128544

 672,932 נאות ארץ ישראל, בני ברק580327054

 231,120 נהורא דאורייתא580234540

 1,014,736 נוה אריה580130060

 222,480 נוה הספר580246890

 1,494,000 נוה יאיר580248441

 1,546,490 נוה ירושלים סמינר לבנות580015261

 189,000 נועם - תורה נהרדעה אשדוד580169423

 434,880 נוצר תאנה580155497

 172,800 נזר אברהם, יבנה580242154

 985,104 נזר ישראל - מוסדות תורה חינוך וחסד580058311

 1,841,480 נזר מרדכי580230159

 177,120 נחל אברהם580102242

 769,200 נחל ומעיין580291136

 1,181,520 נחלי ארצנו 580339430

 830,448 נחלת גדעון - קרית צאנז ירושלים580142768

 495,072 נחלת חן580294304

 160,704 נחלת ישורון רה"ע 580376184

 453,440 נחשוב ונבין580267003

 2,863,032 נטעי אורה בני ברק580225431

 505,960 נעימות התורה580278380

 78,840 נעם אליעזר ע"ש ר' אליעזר פאפו580393031

 170,640 נצח שמואל580228096

 72,360 נר אליהו580001147

 145,440 נר הצפון580122604

 262,800 נר יצחק ויעקב כולל אבי עזרי אלעד580392140
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 179,280 נר ישראל בית אולפנא לצעירים מצטיינים580049526

 1,049,224 נר לרחל ובניה ע"ש רחל וייס ושלושת בניה580148047

 428,384 נר משה580072916

 544,160 נר רחמים580275055

 298,320 נשמת - מדרשה גבוהה ללימודי תורה לנשים580161628

 734,640 נשמת אהרן ויעקב580162139

 178,848 נשמת ישראל580039584

 649,620 נתיב טפחות 580368553

 111,168 נתיבות נועם580007912

 1,573,080 נתיבות עולם580031102

 128,880 נתיבי עציון580210508

 252,640 נתיבי קודש580334209

 141,120 סוכת חיים ושלום580090892

 203,840 סמינר ירושלים - בית וגן580085355

 346,480 סמינר פנינים580434710

 525,680 עוז מאיר - חב"ד580220549

 986,616 עוללות אפרים 580306835

 398,984 עופר האיילים אלעד580431591

 464,640 עטרת אבנר580415149

 213,408 עטרת אהרן580033413

 196,090 עטרת בנות ירושלים580326510

 221,040 עטרת גבריאל580255321

 191,600 עטרת הלויים 580305472

 354,240 עטרת הנחל 580302321

 75,600 עטרת התורה580097236

 1,874,560 עטרת חכמים580156271

 1,049,520 עטרת ירושלים580120129

 578,160 עטרת מלכות580232593

 227,520 עטרת משה -"ארץ חמדה"580011070

 341,280 עיון התורה580325959

 239,040 עלי עין580244192

 201,960 עליית בית חנניה580117984

 255,600 עם אור580132314

 1,877,160 עם סגולה 580359396
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 150,480 עמוד האש ונר רחל580135416

 236,160 עמודי אור580071801

 1,751,176 עמודי עולם580110179

 861,464 עמותה ישיבת נחלת משה580037927

 100,800 עמותת "לב טוב" ע"ש אריה והינדא לב580074102

 159,120 עמותת בית מדרש חסד לאברהם בית שאן580192938

 561,312 עמותת בית מדרש לתורה גור בית יהודה כולל דחסידי גור חיפה580294031

 326,880 עמותת הקהילה החרדית חיפה580181444

 782,880 עמותת יושבת ציון 580343671

 2,091,940 עמותת ישיבת "שבי חברון"580054393

 2,321,653 עמותת ישיבת גרודנא - שער התורה אשדוד580392504

 2,056,878 עמותת ישיבת קרית שמונה580048783

 340,800 עמותת מדרשת שילת - אלוני שילה580374395

 270,320 עמותת משנת אהרון580157493

 331,200 עמותת קהילת מטה - לוי580226348

 368,280 עמותת קרן עזרה לבני תורה שליד ישיבת "אור יצחק" יהוד580093110

 127,280 עמותת שערים - רעים האהובים580099067

 76,104 עמותת תורת זרעים580125201

 295,920 עמלה של תורה580192557

 345,960 ענג מנחם 580294379

 222,624 עץ חיים ליוצאי צרפת 580376267

 133,200 עץ-חיים - עמישב580061737

 149,296 עצי רחל 580322535

 587,232 עת רצון - ביתר עילית 580294114

 258,493 עתיד במדבר 580180883

 151,632 עתיד לעם 580316826

 962,040 פאר יוסף נוה יעקב ע"ש ר' יוסף קארו580206134

 499,640 פחד יצחק580024479

 174,960 פניאל - בית המדרש לתורה - ירושלים580235026

 220,464 פעמי יעקב580140762

 677,160 פרי גידולים - כולל אברכים ע"ש הרה"ג ר' גדליה הרץ580051209

 160,416 פרי עץ580144889

 67,320 צדק לדוד 580350866

 2,636,928 צדקת אפרים 580319887
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 3,281,000 צדקת ישראל580262160

 142,560 צח"י - צעירים חושבים יהדות580384055

 1,116,936 צמח ישראל580104057

 135,360 קדם מפעליו 580309300

 3,248,408 קהל עדת ירושלים580286730

 209,520 קהלות יעקב בראש העין 580325306

 1,189,272 קול ברמה580048817

 234,720 קול היהדות580005155

 773,008 קול יצחק580235810

 8,715,376 קול רינה, שעורי תורה580085116

 150,480 קול רפאל בנגב580184265

 1,233,792 קטרת תמיד 580361749

 1,972,656 קצות החושן 580309615

 362,040 קרבן אליצור 580338366

 133,848 קרית אמרי שפר580036101

 2,825,264 קרית הישיבה בית אל580002541

 764,160 קרית חינוך ישיבת הנגב - חנוך לנוער נתיבות580061851

 875,856 קרית חנוך לבנים אשדוד580046589

 1,109,600 קרית נוער ירושלים580059426

 1,731,280 קרן אורה - ישיבת קרית מלאכי580090702

 159,360 קרן בן שמן580135663

 66,312 קרן ברכת משה בירושלים580204907

 176,400 קרן התורה אופקים580148245

 524,320 קרן זכויות לעולם הבא580247807

 348,240 קרן יד שמואל ותמר - מפעלי תורה וחסד580269975

 177,840 קרן עזרה לילדים יתומים מאשדוד והסביבה580134526

 220,320 קרן צור לדוד - הקרן לתורה וחינוך580420073

 107,760 קרני קדם 580330272

 23,613 רבי ישראל מאיר הכהן - רביניקל סמינרי560005845

 393,296 רמת איתרי580026102

 246,000 רעות שדרות580228013

 256,640 רעותא 580387637

 171,360 רעיא מהימנא על יד בית הכנסת הרשב"י נוה נאמן580347102

 177,120 רצון יהודה - כולל ברוח הציונות הדתית ע"ש הרב קוק580122901
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 1,514,544 רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל580242568

 103,680 שארית דוד580241966

 162,000 שארית יעקב לבית דוד580062438

 3,561,144 שב שמעתא580098846

 123,840 שבט יהודה ע"ש רבי יהודה עייאש580056513

 192,960 שבת אחים גם יחד 580309672

 1,173,360 שדה חמד כפר נוער חקלאי של הס' אגודת ישראל בא"י580029528

 346,320 שדה צופים ע"ש מוהר"ן מברסלב580292282

 202,400 שובה - מרכז ללימודי יהדות - עפרה580074086

580264208RETURN - 141,264 שובו 

 630,792 שובי נפשי580039402

 410,800 שוחרי סמינר תורני לבנות אופקים580198976

 500,976 שויתי ה' 580326973

 139,680 שורש חיים פתח תקוה580141505

 899,136 שושנת העמקים 580295871

 266,192 שי עולמות ישיבה וכולל580086247

 264,240 שיבת ישראל580366920

 225,360 שיר למעלות580228807

 415,360 שירת התורה580279412

 1,136,160 שירת יצחק 580379998

 482,760 שלהבת דוד 580310597

 422,640 שלהבת הדרום580088060

 401,400 שלום היהדות580107308

 146,160 שם הגדולים580264562

 106,560 שם שמעון חברון ע"ש הרה"ג שמעון דיין580036283

 141,840 שמחת יצחק580284446

 978,624 שמע ד' קול יהודא580258739

 177,840 שמש צדקה וחיים ע"ש הרה"ק חיים חורי580222057

 188,640 שעלי תורה580138220

 351,792 שער התורה אלעד 580329407

 388,800 שער התלמוד513246454

 353,088 שער ירחמיאל580248490

 99,144 שערי אמונה מכון ללימודי היהדות580045433

 1,573,704 שערי אריה 580316693
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 135,360 שערי אשר580289650

 775,120 שערי התמדה580286573

 533,520 שערי חכמה בני ברק 580295392

 102,888 שערי יוסף580217719

 64,800 שערי מרדכי 580389013

 159,408 שערי ניסים רמת שרת ירושלים580434736

 25,004 שערי עליה, סיוע לקליטת יוצאי מדינות חבר העמים580221786

 437,400 שערי שמעון אריה580270726

 1,125,240 שערי תורה בבה"כ "בחר", ירושלים580069144

 1,014,560 שערי תשובה וחיים580042828

 279,360 שערים לתורה ותפילה 580412195

 914,544 שפריר חביון 580294569

 158,400 שפת יעקב580371961

 65,880 שפתי ישועות יעקב ירושלים580113082

 340,920 שתילי זיתים580005320

 136,800 תהילת חיים 580347342

 452,400 תומכי תשובה580028645

 76,680 תומר דבורה מרכז לתורה ולמורשת ישראל580006708

 295,440 תורה וחסד, אגוד חניכי ישיבות מוסדות המזרח580069920

 161,280 תורת אליהו - בית שמש580413623

 207,360 תורת אשר580332518

 167,040 תורת בצלאל 580302875

 242,640 תורת דבש 580321768

 3,135,874 תורת החיים נווה דקלים580166171

 1,050,768 תורת זאב 580335834

 157,680 תורת חיים אשקלון580075893

 262,080 תורת חכם580215317

 2,838,176 תורת חסד ביהוד580121655

 231,840 תורת ישראל580201218

 367,920 תורת יששכר580198141

 484,376 תורת ציון - מרכז התורה והמוסר580212892

 207,160 תורת שמחה580273597

 741,168 תלמוד ומעשה580216281

 169,920 תלמוד יוסף580275808
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סכום בש"חשם מוטב מספר מוטב

 1,065,528 תלמוד שמביא לידי מעשה580253151

 306,000 תלמוד תורה וארגון נוער "ילדי ירושלים"580288629

 172,800 תלמוד תורה וכולל אברכים אמת ואמונה סלונים חזון יחזקאל קרית גת 580318962

 832,050 תלמוד תורה כללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים580028710

 398,824 תלמוד תורה מחזיקי הדת דחסידי בעלזא580011062

 815,360 תלמוד תורה תפרח580070746

 409,120 תלמי גאולה עם ישראל 580310860

 377,280 תנא דבי אליהו 580379535

 236,304 תפארת אליעזר580291474

 632,160 תפארת אלעד580375772

 2,266,272 תפארת טבריא580128700

 237,600 תפארת יהודה580113017

 232,560 תפארת יוסף - בית שמש 580357762

 156,600 תפארת מרדכי-מפעלי תורה וחסד580106540

 386,784 תפארת צבי ביתר עלית 580368058

 1,157,032 תפארת ציון580008423

 177,120 תפארת רשב"י 580427474

 747,293,837  סה"כ  

מקור הנתונים: חשב בכיר, אגף בכיר מוסדות תורניים 
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 13. רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי
על תחום פעילותם

אולפנים להנחלת הלשון   ‹

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים › 

החברה לחינוך ימי בישראל )בתי"ס ימיים( › 

החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ  › 

המועצה להשכלה גבוהה › 

מוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם בהתאם לסעיף 17 ‹ א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, 

התשי"ח-1958  

קרן גמול השתלמות למורים ולגננות › 

קרן גמול השתלמות למורים תיכוניים סמינרים ומפקחים › 

קרן להשתלמות למורים העל-יסודיים › 

רשות הזיכרון "יד ושם" › 

תאגידים אשר מפעילים מוסדות חינוך לשכבות גיל המפורטות בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949   ‹

.http://www.education.gov.il/hofesh :רשימה מפורטת מוצגת ב"אוח"- אתר המשרד באינטרנט, בכתובת  



דין וחשבון שנתי 2009 118






