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 העניינים תוכן

 עמוד            פרק
  

 השרהדבר 

 
 

  
 ל הכללידבר המנה

 
 

  
 2005 -יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך התרבות והספורט 

 

 
1 

 
 מבנה המשרד

 

 
2 

 
  תחומי אחריות אוריתועל ביצועם  תהחינוך אחראי  תחוקים ששר

 המשרד על פיהם

 

 
3 

 
 מען ודרכי תקשורת

 

 
4 

 
 של יחידות שירות תפרישה גיאוגרפי .א
 אינטרנטשירותים הניתנים לציבור באמצעות ה .ב

 

 
5 

 
 וותשס" התשס"סקירה על עיקרי פעולות המשרד בשנים 

 

 
6 

 
 (2004תקציב ופירוט הוצאות בשנה החולפת )

 

 
7 

 
 (2005תקציב בשנה הנוכחית )

 

 
8 

 
 2005-בחוברות ועלוני מידע שפורסמו בשנה 

 

 
9 

 
 בחוזרי המנכ"לומועדים לעיון  םמקו

 

 
10 

 
 פי חוק הגנת הפרטיותתיאור מאגרי המידע הרשומים ל

 

 
11 

 
 (2004קרנות ומלגות במימון המשרד בשנה החולפת )

 

 
12 

 
 (2004תמיכות שנתנו ע"י המשרד  בשנה החולפת )

 

 
13 

 
 רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום פעילותם

 
 

 
 

 
 משרד החינוך התרבות והספורט הפך להיות משרד החינוך 7/5/06הערה: ביום 

 )מינהלי התרבות והספורט עברו למשרד המדע, הטכנולוגיה, התרבות והספורט(.            
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 דבר השרה
 

כן עניין  ללמוד על  -מערכת החינוך מעצבת את עתידה של החברה הישראלית. לכל אזרח יש על
להקנות לכל הדרך בה פועלת מערכת החינוך. פרסום זה נועד להגביר את השקיפות השלטונית ו

 המעוניין מידע עדכני על מערכת החינוך.

 

מתודולוגיות פדגוגיות וחברתיות  פיתוחמערכת החינוך, על כל ענפיה, משקיעה בגיבוש ו
 התאמה מיטבית לצרכיו, סביבתו ויכולתו. תוך ,ותלמידה ובהנחלתן לכל תלמיד

 

ות, סיכום תקציבי, הדוח מהווה סיכום פעילות המשרד מנקודות מבט שונות: עיקרי פעיל
לפתוח צוהר לציבור אל אותה פעילות הקרובה כל כך לליבו של כל נועד  פרסומים ועוד. הפרסום

 יה נפלאה זו.יעש ללמוד על אחד מאיתנו ולאפשר לכל אזרח

 

בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה: מערכת החינוך על כל מרכיביה: אנשי 
 יכותית יותר.אם והתלמידים התורמים יום יום למערכת המטה, המורים, ההורי

 

כמו כן, זהו המקום להעלות על נס את פעילותה של הממונה על יישום חוק חופש המידע, גב' 
 סופיה מינץ, העוסקת ללא לאות בהנגשת והגשה של המידע לציבור.       

 

                                                        

  
 בכבוד רב,                                                                                                                

 
 

 יולי תמיר                                                                                                                 
 שרת החינוך                                                                                                                

 

 2006 יוני,
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 הכללי המנהל דבר
 
 
 

יישום חוק חופש המידע במשרד מהווה כלי משמעותי  במימוש מדיניות השקיפות והפתיחות 

כאשר זכות הציבור לדעת מהווה יסוד לפעילות המערכת כשליחת  שהמשרד חרת על דגלו,

הציבור לשיפור מערכת החינוך ולקידום התרבות והספורט, להעמקת התרבות הארגונית ושיפור 

 איכות השירות הציבורי.

 
מהווה ערוץ תקשורת מרכזי בין המשרד לציבור בכלל ולקהילת  אתר האינטרנט של המשרד 

התכנים באתר אורגנו  , כאשרלאוויר בעיצוב מחודשהאתר עלה   2005החינוך בפרט. בשנת 

הפורטלים  .פורטלים לאוכלוסיות יעד: תלמידים, עובדי הוראה והוריםב לשירות הציבור הרחב

אוכלוסיה. באתר  במונחים המתאימים לאותה  שימושתוך  והשירותים מציגים את המידע

המסתמכים על תהליכים ומאגרי מידע , ןשירותי ממשל זמירחב של גוון לציבור מ מוצע

 .במשרד המנוהלים

 

מוסדות ורשויות רבים משתמשים בשירותי הממונה על חוק חופש המידע במשרדנו  אזרחים,

 מנת לקבל מידע, דו"חות וממצאים.-על

 

ולכלל ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה החשובה של יישום חוק חופש המידע במשרדנו 

 העשייה, הבאה לידי ביטוי בדפים הבאים . עובדי המשרד על

 

  
                                                                                                     

 
 2006יוני, 
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  20052005  ––יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך התרבות והספורט יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך התרבות והספורט 

 
  .חוק חופש מידעידע לפי קבלת מפניות ל 206נתקבלו  5200 בשנת

 :לפי סדר שכיחותם 5200-ב נושאי הפניות

 ,מיכות במוסדות ציבורתורניים, תמיכות במוסדות ת תקצוב מוסדות חינוך, – תקציבי חינוך 
  דוחות כספיים, מכרזים, רכישות והסכמים /מקומיות ובעלויות  רשויותתקצוב 

  / ובדי הוראהע תונים עלנ ,)פניות אישיות( םיאלמיוג עובדי הוראה נאי שירותת - עובדי הוראה 
 הכשרה , השכלה, שיבוצים / מינויים ומכרזים

 מוסדות חינוך / מחקרים בנושאי חינוך / תכניות / תונים על מערכת החינוךנמערכת החינוך /  

 חוקים ותקנות חינוך / הוראות / נוהלים / חוזרי מנכ"ל 

 תלמידים עולים תקליט / רכים מיוחדיםצתלמידים בעלי  

  / בעלי תפקידים  יחידות ,תחומי אחריות המשרד / מבנה המשרד 

 דוחות , יישום המלצות - חקירה / בדיקה  ועדות 

 אמצעות האתרב ירותים לציבורש - אתר המשרד באינטרנט 

 ובחינות אחרות מיצ"בה ישגים בבחינותהונתונים על הבחינות /   בגרותה הישגים בבחינות 

 ספר-ילדים, בתי-גני / תוני רישוינ - חינוך תמוסדו 

 תאונות, דוחות  /בטיחות  / בטחון 

 תכניות לימודים  / ספרי לימוד / מקצועות ותחומי לימוד 

 סעות תלמידיםה  

 תרבות / אמנות 

 אלימות במוסדות חינוך - אקלים בית ספרי 

 זכויות תלמידים 

 ספורט 

   :0052-יות שנתקבלו בנלהלן חלק ממגוון הנושאים האחרים בפ 

טיפול  נושאים שאינם בתחוםהזנה במוסדות חינוך, שימוש רשות במבני חינוך לצרכים אחרים, 
, כגון: פרטים על עמותות, נתונים על השכלת נשים ערביות בארץ, מידע על לימודי תואר המשרד

 קי ועוד.שני בחינוך, מכרזים שהוציאה האוניברסיטה העברית, נתונים על דרכון איטל

 

התפלגות הפניות לפי נושא
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  20052005בשנת בשנת   --דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד 
 

מצב הטיפול בכל הפניות שנתקבלו ב- 2005

)סה"כ 206(

נענו תשובה חיובית 

מלאה

51.9%

נענו תשובה שלילית

29.6%

לא טופלו בשל אי 

תשלום אגרה

11.7%
נענו תשובה חלקית

3.9%

פניות הנמצאות 

בטיפול

2.9%

 
  
  
  ( ( 200200סה"כ =סה"כ =))  20052005––. פניות שנענו ב . פניות שנענו ב   11

 
 פניות שנענו באופן מלא )בחיוב(  1.1

 מס' 
 סידורי

מס'  סיווג
 פניות 

 62 יום 30פניות שנענו תוך   .1

 23 יום    60 - 31פניות שנענו בין   .2

 22 יום 60  -פניות שנענו מעבר ל   .3

 107 סה"כ 
 

 
 פניות שנענו באופן חלקי  1.2

 מס'
 סידורי

מס'  סיווג
 פניות

 נימוקים  לפי החוק  
 )ראו טבלת פענוח בהמשך (

 (1) 8סעיף  1 יום 30פניות שנענו תוך  1

 (3)א'( )  9סעיף  1  

 (4)ב'( )  9סעיף  1  

 (5) 8(, סעיף 3) 8הגדרות ,סעיף  -2יף סע 1 יום  60 - 31פניות שנענו בין  2

 (4)ב'( )  9סעיף , (2)ב'( )  9סעיף  1  
 (6) )ב( 9(, סעיף 1) 8(, סעיף 3)א'( )  9סעיף  1 יום 60  -פניות שנענו מעבר ל  3

 (4)ב'( )  9סעיף  1  

 (2)ב'( )  9(, סעיף 4)ב'( )  9סעיף  1  

  8 סה"כ 

 
 

 ת שנענו בשלילהפניו  1.3
 מס'

 סידורי
 נימוקים  לפי החוק  

 )ראו טבלת פענוח בהמשך (
מס' 

 פניות
 9 נושאי הבקשה אינם בתחום הטיפול של המשרד 1
 39 (3) 8הגדרות ,סעיף  -2סעיף  2
 2 )ה'( 7סעיף  3
 1 (1) 8)ה'(, סעיף  7סעיף  4
 3 (4) 8)ה'(, סעיף  7סעיף  5
 2 (3)א'( )  9סעיף  6
 1 (7) '(ב) 9( , סעיף 3)א'( )  9סעיף  7
 1 (4)א'( )  9סעיף  8
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 מס'
 סידורי

 נימוקים  לפי החוק  
 )ראו טבלת פענוח בהמשך (

מס' 
 פניות

 1 (4)ב'( )  9סעיף  9
 1 (6) 9סעיף  10
 1 ( 9)ב'( ) 9( , סעיף 7ב' ) 9סעיף  11
 61 סה"כ 
 

פניות כחוק שנענו )סה"כ 176(

לפי סוג תשובה

תשובה חיובית 

מלאה

60.8%

תשובה חלקית

4.5%

תשובה שלילית

34.7%

 
 

 לא טופלו בשל אי תשלום אגרת בקשה פניות ש  1.4
 מס' פניות 

 24 ובתקנותכנדרש בחוק  לא שולמה אגרת בקשה
 
  ונמצאות עדיין בטיפול ונמצאות עדיין בטיפול   20052005  ––. פניות שנתקבלו ב . פניות שנתקבלו ב   22

  6סה"כ = 
 
    20052005  ––. סה"כ הפניות שנתקבלו ב . סה"כ הפניות שנתקבלו ב 33
 (מהן נענו 200)  206 

  
  5531/12/20031/12/200( ועד ( ועד 29/5/199929/5/1999. סה"כ פניות שנתקבלו מהחלת החוק ). סה"כ פניות שנתקבלו מהחלת החוק )44

 
 שנה

 

 מהן נענו פניות  שנתקבלו

1999  126 126 
2000 122 122 
2001 135 135 
2002 126 126 
2003 183 183 
2004 314 314 

2005 206 200 
 1206 1212 סה"כ פניות

 בברכה,

 
 סופיה מינץ

  הממונה על יישום חוק חופש המידע
 משרד החינוך ב

 
 

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

                                                 
  09/02/2006נספרו תשובות שניתנו עד 
 

http://www.education.gov.il/hofesh
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  טבלת נימוקים עפ"י החוק לתשובה שלילית / חלקיתטבלת נימוקים עפ"י החוק לתשובה שלילית / חלקית

  
  

 נושאי  הבקשה אינם בתחום הטיפול של משרד החינוך התרבות והספורט  1

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

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

 מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה   (1) 8סעיף  4

 המידע אינו מצוי / אינו קיים במשרד  ( 3) 8סעיף  5

 המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו בתשלום או ללא תשלום   (4) 8סעיף  6

7 
בהפניית המבקש לאותה רשות להכביד על  קבלת המידע המידע נוצר ברשות אחרת ואין   (5) 8סעיף 

  על ידיו

  1981-מסירת המידע מהווה פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ( 3)א'( )  9סעיף  8

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

 תפקידיה  

 מידע על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב   (2)ב'( )  9 סעיף  10

 מידע בדבר דיונים פנימיים ,התייעצות פנימית בין עובדי רשויות ציבוריות וכו'   (4)ב'( )  9סעיף  11

12 
מידע שהוא סוד מסחרי או מקצועי שפרסומו עלול לפגוע בעניינים מסחריים הקשורים   (6)ב'( )  9סעיף 

 לעסקיו של אדם

13 
רשות ציבורית אינה חייבת לגלות מידע שהגיע לידיה, שאי גילויו היה תנאי למסירתו, או   ( 7ב' ) 9סעיף 

 שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע 

14 
מידע אודות שיטות ונהלים של רשות שיש לה סמכות חקיקה או  ביקורת או בירור  ( 8)ב'( ) 9סעיף 

 תלונות על פי דין 

 מידע בנוגע לענייני משמעת של עובד רשות ציבורית  ( 9)ב'( ) 9סעיף  15

  גוף שיש לו סמכות חקירה לגבי מידע שנאסף לצורכי חקירה ומידע מודיעיני ( 8)א( ) 14סעיף  16
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 סכמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מס'  פקס מס' טלפון מנהל היחידה מבנה המשרד/ שם היחידה



 2005דוח שנתי   –משרד החינוך

 66מתוך  10עמוד 

 02 – 5602246 02 -5608330  פרופ' יולי תמיר"כ הח החינוך ת  שר

 02- 5602336 02 – 5602242 שמואל אבואב מנהל כללי

 02- 5602113 02 – 5602069 גד אביקסיס סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש

 02- 5602238 02 – 5602739 עמיאור חנן מ"מ דובר המשרד

 02- 5602576 02 – 5602420 מוטי מרוז חשב בכיר

 02- 5603840 02 – 5603740 עו"ד דורית מורג יועצת משפטית

 02- 5602955 02 – 5602957 שטראוס סידני פרופ' מדען ראשי

 02- 5602085 02 – 5602236 טרם מונה יו"ר המזכירות הפדגוגית

 02- 5604035 02 – 5604013 לאה רוזנברג המינהל הפדגוגי תומנהל יתסמנכ"ל

 02- 5602248 02 – 5602253 אדי הרשקוביץ סמנכ"ל ומנהל המינהל  לכלכלה ולתקציבים

 02- 5604752  02 – 5604708 מנחם כהן סמנכ"ל ומנהל המינהל לכוח אדם בהוראה, תאום ובקרה

 02- 5602203 02 – 5602858 ד"ר יצחק תומר עו"ה ה למנהל המינהל להכשרה, השתלמות והדרכסמנכ"ל ו

 02- 5603886 02 – 5603155 נח שלו )בפועל( מנהל מינהל חברה ונוער

 02- 5603198 02 – 5603351 ד"ר שי כנעני )בפועל(פיתוח המנהל מינהל 

 02- 5602918 02 – 5602195 ויניקד"ר חנה  )בפועל( המינהל למדע ולטכנולוגיהת מנהל

 02 5604118 02 – 5604107 שמעון אדלר מנהל מינהל החינוך הדתי

מנהלת המינהל לתקשוב ולמערכות מידע והממונה על יישום 
 חוק חופש המידע

 02 –5602590 02 – 5602551 סופיה מינץ

 02 – 5602061 02 – 5603839 נוי-שמואל הר ראש המטה ליישום התכנית הלאומית לחינוך

 02 – 5602248 02 - 5602586 משה שגיא מנהל אגף בכיר )כלכלה ותקציבים(

 02- 5602978 02 – 5602962 לבנה אברמוביץ מנהלת אגף בכיר )חינוך מוכר שאינו רשמי(

 02- 5604752 02 – 5604750 ציון שבת מנהל אגף בכיר )כוח אדם בהוראה(

 02 – 5602357 02 – 5602274 אברהם צדקה ת סביבתית ושעת חירום( מנהל אגף בכיר )ביטחון, בטיחו

 02 – 6535901 02 - 5311192 עמוס צייאדה מנהל אגף בכיר )תפעול מוסדות תורניים(

 

 הרשות הארצית למדידה ולהערכה

   

 03-7632889 03-7632888 פרופ' מיכל בלר מנכ"לית הרשות הארצית למדידה ולהערכה

 

  תתמנהלי מחוזומנהלי מחוזו
   

 02- 5601603 02 – 5601605 שמעון הראל מנהל מחוז ירושלים

 08- 6263002 08 –  6263000 עמירה חיים  מנהלת מחוז הדרום

 03 - 6896751 03 – 6896358 אורלי פרומן אביב-מנהלת מחוז תל

 03- 6896748 03 – 6896642 דפנה לב מנהלת מחוז המרכז

 04- 8632442 04 – 8632443 אהרון זבידה מנהל מחוז חיפה

 04- 6500307 04  - 6500101 דוד וסרמן מנהל מחוז הצפון

  

 יחידות סמךיחידות סמך

   

 03- 6898876 03 – 6898875 יחיאל שילהד"ר  מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

 03- 6427091 03 – 6415270 יפה ויגודסקי מנהלת הטלוויזיה החינוכית הישראלית 

 
 
 
 
 
 
  , נכנסו לתפקידם וסיימו את שירותם בעלי התפקידים הבאים:, נכנסו לתפקידם וסיימו את שירותם בעלי התפקידים הבאים:20062006מהלך שנת מהלך שנת בב
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 נכנסו לתפקידם: .א

 לתפקיד שרת החינוך –חה"כ פרופ' יולי תמיר  .1

 לתפקיד המנהל הכללי –מר שמואל אבואב  .2

עד  2006שימשה בתפקיד המנהלת הכללית )בפועל( החל מחודש ינואר  –גב' עמירה חיים  .3
 , וחזרה לתפקידה כמנהלת מחוז הדרום 2006מחצית חודש מאי 

 לתפקיד המדען הראשי –פרופ' סידני שטראוס  .4
 
 

 :במשרד סיימו את שירותם .ב

ומכהנת כיום כחברה  כיהנה בתפקיד שרת החינוך התרבות והספורט –חה"כ לימור לבנת  .1
 17 -בכנסת ה

תפקיד כיהן בתפקיד שר החינוך התרבות והספורט וממלא היום את  –חה"כ מאיר שטרית  .2
 שר הבינוי והשיכון

כיהן בתפקיד סגן שר החינוך התרבות והספורט ומכהן כיום כחבר בכנסת  –חה"כ מגלי והבה  .3
 17 -ה

 17 -המנהלת הכללית ומכהנת כיום כחברה בכנסת הכיהנה בתפקיד  –גב' רונית תירוש  .4

 כיהן בתפקיד סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח ופרש לגמלאות –מר שניאור שמחה  .5

 יו"ר המזכירות הפדגוגית, סיים את שירותו במשרד –פ' יעקב כץ פרו .6
 

 התרבות והספורטהטכנולוגיה, עברו למשרד המדע,  .ג

 סמנכ"ל ומנהל מינהל הספורט –"ר יהושע דקל ד .1
 מנהל מינהל התרבות והאמנויות –מר מיכה ינון  .2

 
 
 
 
 

 1/6/2006ליום נכון  –בי אנוש מקור הנתונים : יחידת נהלים ובקרה, לשכת סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשא
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 תחומי אחריות  אוריתועל ביצועם  תהחינוך אחראי תחוקים ששר. 2

 המשרד על פיהם
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על ביצועם, תקנות וצווים שהוצאו  תמופקד החינוך תתחומי האחריות של המשרד קבועים בחוקי החינוך ששר

ו כן קיימים מספר חוקים, שעליהם מופקדים שרים אחרים, אך מכוחם והנחיות פנימיות )חוזרי מנכ"ל(. כמ
החינוך ניתנות בם סמכויות בכל  הקשור בחינוך, כגון: חוק רשות השידור בנוגע לטלוויזיה לימודית וחוק  תלשר

 החניכות.
 להלן רשימת החוקים עם תיאור תחומי האחריות ופירוט התקנות והצווים שהוצאו  מכוחם:

 
 

 1949 –ה, התש"ט חוק לימוד חוב
 

 .17וחינוך חינם עד גיל )עד כתה י'(  15 –3חובה לילדים הגרים בישראל מגיל :  לימודאחריות לביצוע מדיניות 
 רישום יישום למוסדות חינוך וקביעת אזוררובת חהסדרת  
 מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך וקיומם 
 השתתפות רשות מקומית בהוצאות קיום מוסד 
 םנזכות חינוך חי 

 
 1950 התשי"א מקובלים( )שירותים חובה לימוד תקנות
 1952 התשי"ג ולקיומם( מוסדות לפתיחת צווים )מתן חובה לימוד תקנות
 1959 התשי"ט )רישום( ממלכתי וחינוך חובה לימוד תקנות
 1976 התשל"ו לבדיקות( עררים )ועדת חובה לימוד תקנות
 1976 ל"והתש להעברות( עררים )ועדת חובה לימוד תקנות
 1978 התשל"ח רשמי( במוסד שלא חינם )חינוך חובה לימוד תקנות

 1978 התשל"ח מוסד( קיום בהוצאות )השתתפות חובה לימוד צו
 1978 התשל"ח רשמי( במוסד שלא חינם )חינוך חובה לימוד צו
 התשל"ח  15ו בדבר החלת לימוד חובה לנערים מגיל צ

 1978 – )הוראת שעה(, תשל"ח נות לימוד חובה )רישום לגני ילדים(תק
 1978 - חובה וחינוך ממלכתי )רישום נוסף(, תשל"ח-קנות לימודת
 1978 - בה )היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית(, תשל"טוקנות לימוד חת
 1978 - קנות לימוד חובה )תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע(, תשל"טת
 1999 - התשנ"ט)החלה בגני ילדים(,  החוב דו לימוצ

 2004 –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 -קנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, התשס"הת
 2005 - רשות חינוך מקומית אחרת(, התשס"הקנות לימוד חובה )תלמידים הלומדים בת
 
 

 1953 –חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 
 

 :ומטרות החינוך הממלכתיחינוך ממלכתי במדינה  תאחריות להשתת
 הנהגת חינוך ממלכתי וממלכתי דתי 
 יסוינשם לתוכניות ותכנית נוספת  ,קביעת תוכניות לימוד, תוכניות השלמה 
 סדות לא רשמיים כמוסדות חינוך מוכריםוקביעת סדרים ותנאים להכרה במ 
 הסדרת פיקוח על מוסדות חינוך ממלכתיים ומינוי מפקחיהם, מנהליהם ומוריהם 
 היסוד -הנהגת תוכנית 
 התאמת הוראות החוק לצרכיי חינוך חובה של תלמידים שאינם יהודים 
 ורישום תלמידים הקביעת סדרי העבר 
 .ינוךחמניעת כל תעמולה מפלגתית ומדינית במוסד  

 
 1953 התשי"ד מוסדות( )פתיחת ממלכתי חינוך תקנות
 1953 התשי"ג מוכרים( )מוסדות ממלכתי חינוך תקנות
 1953 התשי"ד נוספת( ותוכנית השלמה )תכנית ממלכתי חינוך תקנות
 1953 התשי"ג דתי( ממלכתי לחינוך )המועצה ממלכתי חינוך תקנות
 1956 זהתשי" הפיקוח( )סדרי ממלכתי חינוך תקנות

 1958 התשי"ח וגננות( למורים מדרש )בתי ממלכתי חינוך צו
 1959 התשי"ט )העברה( ממלכתי חינוך תקנות
 1961 התשכ"א מוסד( )שם ממלכתי חינוך תקנות

 1974 –תקנון ועד החינוך, התשל"ה 
 1978 התשל"ח נוסף( )רישום ממלכתי וחינוך חובה-חינוך תקנות

 1985 התשמ"ה ציבור מוסדותב לתמיכה כספים לחלוקת מבחנים
 1996 התשנ"ו ערבי( לחינוך מייעצת )מועצה ממלכתי חינוך תקנות

 2004 - קנות חינוך ממלכתי )כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר(, התשס"הת
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 1953 -חוק המוסד העליון ללשון העברית תשי"ג 

ית. תפקיד המוסד הוא לכוון את התפתחות קביעת מוסד האקדמיה ללשון כמוסד העליון למדע הלשון העבר
 הלשון העברית על יסוד חקר הלשון לתקופותיה.

 
 

 1958 -חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 
 

 הקמת מועצה להשכלה גבוהה, תפקידי המועצה, הכרה במוסדות ובתארים להשכלה גבוהה.
 
 1964 – ללי המועצה להשכלה גבוהה )הכרה במוסדות(, תשכ"דכ
 1964 – המועצה להשכלה גבוהה )הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר(, תשכ"דללי כ
 1964 - ללי המועצה להשכלה גבוהה )תארים מוכרים(, תשכ"דכ
 1972 -ללי המועצה להשכלה גבוהה )היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, תשל"ג כ

 1975  –ם(, תשל"ו תקנות המועצה להשכלה גבוהה )תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייה
 1975 –תקנות המועצה להשכלה גבוהה )תקציב(, תשל"ו 

 1988 - ללי המועצה להשכלה גבוהה )ביטול הכרה במוסד מוכר(, התשמ"חכ
 1999 - ללי המועצה להשכלה גבוהה )אופן פרסום מוסד בעל רשיון(, התשנ"טכ
 
 

 1958 –חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם, תש"יט 
 

מרכז עצמאי ובלתי תלוי לקידום תרבות האדם שמטרתו  לגלם בערכים אנושיים  את השיגיי ההגות,  הקמת 
 המדע, הספרות והאמנות ולשם כך לקיים מקום מפגש בינלאומי להוגים אנשי מדע, חוקרים, סופרים ואמנים.

 
 

 1961 –חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ"א 
 

מדעים שתפקידה לטפח ולקדם פעילות מדעית ולייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות הקמת האקדמיה הלאומית ל
 למחקר ולתכנון מדעי בעל חשיבות לאומית.

 
 1962 - קנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ"בת
 

 1967 –חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז 
 

ערוך הימורים על תוצאות משחקים הקמת מועצה להסדר הימורים בספורט. המועצה מוסמכת לארגן ול
 ותחרויות ספורט, כאשר חלק מהתקבולים משמשים לקידום ופיתוח החינוך הגופני והספורט בישראל..

 1967   – ועצה ותקופת כהונתם(, תשכ"חמר ההימורים בספורט )דרכי מינוי חברי הדקנות להסת
 שור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו(, תשכ"ח)מועד הגשת התקציב לאי טקנות המועצה להסדר ההימורים בספורת

– 1968 
 1970 –בספורט )כללי דיווח על ביצוע עבודה באמצעות אחר(, תש"ל  קנות להסדר ההימוריםת
 1973 - קנות להסדר ההימורים בספורט )קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם(, תשל"דת
 1978 – "חקנות להסדר ההימורים בספורט )תכנית הימורים בכדורגל( תשלת
 1989  – התשמ"ט קנות להסדר ההימורים בספורט )סדרי עבודת המועצה(,ת
 1990 – התש"ן יקו"(,ת-קנות להסדר ההימורים בספורט )תכנית ה"טוטות
 1996 – קנות להסדר ההימורים בספורט )תכנית הימורים בכדורסל(, התשנ"ות
 1999 – קנות להסדר ההימורים בספורט )תכנית סופר גול(, התשנ"טת
 התשס"א –מות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט א
 
 
 
 
 

 1969 –חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט 
 

לומדים יותר מעשרה תלמידים ושבו ניתן חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על חובת רישוי בתי ספר שבהם 
 לחוק. 2ט המוסדות שנמנו בסעיף יסודי, חינוך על תיכוני, או חינוך אומנותי, למע

 
 

 אחריות לפתיחת בית ספר וקיומו, העסקת עובדים בבית הספר, רישוי וכשירות לבית ספר:
 והוראות לסגירתו. מתן רישוי לפתיחת בית ספר, התניית הרישוי והגבלת תוקפו 
 .מתן רישוי להעסקת עובד בבית הספר וביטולו 
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 ל בית הספר.ע פיקוח  
 

 1970 התש"ל חינוך( עובד העסקת )אישור ספר בתי על פיקוח תקנות
 1970 התש"ל עובדים( של רפואיות )בדיקות ספר בתי על פיקוח תקנות
 1970 התש"ל רשיון( להעברת )בקשה ספר בתי על פיקוח תקנות
 1970 התש"ל לרשיון( )בקשה ספר בתי על פיקוח תקנות
 1970 התש"ל שירות( עובדי של רשימה להגשת והדרך )המועד ספר בתי על פיקוח תקנות
 1970 התש"ל פטורים( למתן )עקרונות ספר בתי על פיקוח תקנות

 1971 התשל"א רשיונות( למתן )מבחנים ספר בתי על פיקוח כללי
 1972 התשל"ב ערר( בועדת הדין )סדרי ספר בתי על פיקוח תקנות

 1977 התשל"ז החוק( )החלת ספר בתי על פיקוח צו
 1969 – ספר לנגינה שהם בבעלות יחיד מתחולת חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט ו בדבר פטור בתיצ

 תשל"ח
 

 1969 -צבי, תשכ"ט -חוק יד יצחק בן
 

הקמת יד בן צבי כמוסד ממלכתי שמטרתו להעמיק את תודעת רציפות היישוב היהודי בארץ ישראל,חקר 
 בן צבי. ירושלים, חקר קהילות ישראל בארצות המזרח ופעלו של הנשיא יצחק

 
 1971 - צבי, תשל"א-קנון יד יצחק בןת
 
 

 1974 –חוק להארכת תוקפן של תקנות לשעת חירום )אבטחת מוסדות חינוך(, תשל"ה 
 

הממונה על אבטחת מוסדות חינוך אחראי הטלת חובה אבטחה על סדרי אבטחה במוסד חינוכי ומתן הודעה  
 הקים במוסד לשם אבטחתו.על כך למוסד החינוכי ובכלל זה על מיתקנים  שיש ל

 
 1974 התשל"ה אבטחה( חובת על )הודעה חינוך מוסדות אבטחת כללי

 1991 - ו שעת חירום )אבטחת מוסדות חינוך(, התשנ"בצ
 
 

 1975 -חוק קרן וולף, התשל"ה 
 

האחריות הביצועית לקרן וולף מוטלת על שר החינוך. הקרן נוסדה על ידי תורמים מארצות הברית למטרות 
דום המדע והאמנות, הענקת פרסים לאנשי מדע ואמנים, מתן מלגות לסטודנטים, מענקית לאנשי מדע קי

 העוסקים במדע והלוואות לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה.
 
 

 1975 -חוק הספריות הציבוריות תשל"ה 
 

בישראל ולהבטיח  הסדרת פעילות הספריות הציבוריות לטובת הציבור, במטרה לקדם את החינוך והתרבות
 שירותי ספריה ציבורית בזמינות ואיכות סבירים.

 
 1976 –תקנות הספריות הציבוריות )המועצה(, תשל"ו 

 1976 – צה לספריות ציבוריות, תשל"ועקנון המות
 1977 - קנות הספריות הציבוריות )תשלומים(, תשל"חת
 1978 – קנות הספריות הציבוריות )שעות פתיחה(, תשל"טת
 1978 - הספריות הציבוריות )שירותים( תשל"ט תקנות

 1979 –תקנות הספריות הציבוריות )דרכי פעולתן של ספריות של ארגונים ציבוריים(, תשל"ט 
 1979 - קנות הספריות הציבוריות )דרכי פעולתן של ספריות של ארגונים ציבוריים(, תשל"טת
 
 

 1976חוק מירשם מילגות, התשל"ז 
 

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

 
 

 1977 – התשל"ז מילגות מירשם תקנות
 1976 -( לחוק מירשם מילגות, תשל"ז 2)2צווים בדבר רישום קרנות שונות לפי סעיף 
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 1976 -, התשל"ו חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל
 

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

 1976 -גוריון, תשל"ז -חוק דוד בן

הקמת מוסד בשם בית דוד בן גוריון שישמש כמוזיאון לזכרו, וכמרכז לקריאה , עיון, ופרסום נושאים שתקבע 
 מועצת המוסד.

 
 1977 –יון )תקציב(, תשל"ז גור-תקנות דוד בן
 1977 –גוריון )יום הזכרון(, תשל"ח -תקנות דוד בן

 1978 – גוריון, תשל"ח-קנון בית דוד בןת
 1978 - קנון המכון למורשת דוד בן גוריון, תשל"חת
 
 

 1978 –פקודת החינוך ]נוסח חדש[, התשל"ח 
 

 1978 - ל בתי הספר תשכ"טפקודת החינוך אינה חלה על בתי הספר שחל עליהם חוק הפיקוח ע
 
 

 1978 -התשל"ח חוק העתיקות, 
 

החוק מגדיר מהי "עתיקה", מסדיר את בעלות המדינה בעתיקות ואת אופן הטיפול בעתיקות, רוב סמכויות 
הביצוע על פי החוק ניתנות למנהל רשות העתיקות, המתמנה לתפקיד על פי המלצת שר החינוך ובאישור 

 הממשלה. החוק בין היתר:
 מאפשר למנהל רשות העתיקות, באישור שר החינוך, לוותר על בעלות 
 המדינה בעתיקה. 
 מסדיר את התנאים למתן רשיון חפירה לגילוי עתיקות, ומאפשר למנהל 
 באישור השר, ובהתייעצות עם המועצה, לוותר על זכויות המדינה בעתיקות 
 ון.ישנתגלו , או להחליט על חלוקת העתיקות בין המדינה לבעל הרש 
 מסדיר את התנאים למתן רשיון למסחר בעתיקות ומסמיך את השר להורות 
 על ביטול הרשיון. 
 מאפשר הכרזה על אתרי עתיקות. 

 
 1930תקנות העתיקות, 

 1959 –תקנות העתיקות )חצרים(, תשי"ט 
 1981 – קנות העתיקות )סדרי דין בועדת ערר(, התשמ"את
 1982 - התשמ"גקנות העתיקות )סימון העתק של עתיקה(, ת
 1983 - קנות העתיקות )דרישת פיצוי(, התשמ"גת
 1983 - קנות העתיקות )ניהול רשימת מצאי(, התשמ"גת
 1984 - קנות העתיקות )רשיון ואגרות(, התשמ"דת

 1986 –תקנות העתיקות )אספנים(, התשמ"ו 
 2001 –קנות העתיקות )אגרות למתן אישור פעולות(, התשס"א ת
 
 
 
 

 1979 –הספורטיבית, תשל"ט  חוק הצלילה
 

החוק בא להגביל פתיחת מרכזים לצלילה ספורטיבית ללא רשיון, ולהבטיח מניעת סיכון חייהם של הצוללים 
 הצלילה הספורטיבית הפיקוח על קיום החוק הוא בידי רשות המוסמכת לכך על ידי שר החינוך .

 
 1980 –תש"ם  תקנות הצלילה הספורטיבית )הטלת חובת ביטוח על צוללים(,

 1980 –תקנות הצלילה הספורטיבית )מכשיר צלילה אישי(, תש"ם 
 1980 –תקנות הצלילה הספורטיבית )שירותי צלילה(, תש"ם 

 1980 -תקנות הצלילה הספורטיבית )תעודות(, תש"ם 
 
 

 1983 –חוק המוזיאונים, התשמ"ג 
 

רים ומגדיר את החובות וההגבלות החלים החוק בא להסדיר את דבר הכרזתם של מוזיאונים כמוזיאונים מוכ
 עליהם.
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 1984 –תקנות המוזיאונים, התשמ"ה 

 
 

 
 1988 -חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח 

 
על מנת לקדם ולפתח את כישורי הילד החריג בעל צרכים מיוחדים אחריות למתן חינוך מיוחד חינם לילד 

להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים שיקלו על  לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, וההתנהגותי,
 שילובו במעגל העבודה.

 ועדות ערר.ומינוי ועדות השמה  
מוסד לחינוך ב חינוך מיוחד ואת השמתוללד בעל צרכים מיוחדים יקביעת זכאותו של  

 .מיוחד
 .קביעת תוכניות לימודים אישיות 

 
 1990 התש"ן ציבוריים( בארגונים )הכרה מיוחד חינוך צו
 - נות חינוך מיוחד )רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה(, התשס"וקת

2005 
 
 

 1988 –חוק הספורט, התשמ"ח 
 

חוק הספורט מסמיך את שר החינוך לקבוע כי ענף ספורט מסויום לא יוכל לעסוק אדם ללא תעודת הסמכה, 
ספורט, לקבוע תקנות בטיחות לפעילות בענפי ספורט שונים. לקבוע בדיקות רפואיות למשתתפים בתחרויות 

 החוק גם אוסר שימוש בסמים או בתכשירים ממריצים להגברת הישגים בספורט.
 

 1994 –תקנות הספורט )ביטוח(, התשנ"ה 
 1996 –תקנות הספורט )סמים ותכשירים ממריצים(, התשנ"ו 

 1997 –תקנות הספורט )מידע בטופס הרשמה לאגודה(, התשנ"ז 
 1997 –תקנות הספורט )בדיקות רפואיות(, התשנ"ז 

 1997 –תקנות הספורט )חיוב בתעודת הסמכה(, התשנ"ז 
 1999 –ין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה(, התשנ"ט יתקנות הספורט )הוראות לענ

 1999 –ן כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה(, התשנ"ט יתקנות הספורט )הוראות לעני
 
 

 1989 –ק רשות העתיקות, התשמ"ט חו
 

הקמת רשות העתיקות שתפקידה לטפל בכל עינייני העתיקות בישראל. החוק קובע את הרכב מועצת הרשות 
 תפקידיה וסמכויותיה. בסמכות הועדה בין היתר למנות מפקחים לפיקוח על ביצוע חוק העתיקות.

 
 
 
 
 
 

 1990 -חוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"ן 
 

 :רישוי לקייטנותעת חובת קבי
 .קביעת כללים ואכיפתם להגשת בקשות למתן רישוי לניהול קייטנה 
 .קביעת כללים ואכיפתם לבטיחות ותברואה 

 
 1975קנות רישוי עסקים )תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש(, תשל"ו ת

 1994 התשנ"ד ופיקוח( )רישוי הקייטנות תקנות
 1998התשנ"ח (, רישוי לקייטנות ו רישוי עסקים )פטור מחובתצ
 
 

 1991 –חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א 
 

א'  לחוק , שר החינוך אחראי לנושא חובת היידוע של עובדי חינוך, כלפי מטופלם )כאשר יש 11מתוקף סעיף 
רכז להם יסוד סביר שהמטופל על ידם סובל מאלימות מבן זוגו( כי באפשרותו לפנות לתחנת משטרה, או למ

 למניעת אלימות במשפחה, עם מתן כתובות ומספרי טלפונים של גורמי הטיפול.
 

 2002 –תקנות למניעת אלימות במשפחה )יידוע בידי עובדי חינוך(, התשס"ב 
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 1994 -חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד 
 

 זכות הסעה לילדים נכים וקביעת כללים ומבחנים לצורך כך.
 

 1995 -חותית לילדים נכים )כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי(, התשנ"ה תקנות הסעה בטי
 1995 – קנות הסעה בטיחותית לילדים נכים )מפרטי רכב בטיחותי(, התשנ"הת
 

 1994 -חוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד 
 

חובה שימצא בו מדריך החוק אוסר פתיחת מכון כושר ללא רישיון לכך, וקובע כי בכל עת בו המכון פתוח 
 המלמד את דרכי הפעלת המכשירים ומפקח על המתעמלים בו.

 2005 - קנות מכוני כושר )רישוי ופיקוח( )אימון קטינים במכון כושר(, התשס"הת
 
 

 1996 -חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש, התשנ"ו 
 

ת הכרת תרבות היידיש, לסייע החוק מקים את הרשות הלאומית לתרבות היידיש שמטרותיה להעמיק בעם א
 ולעודד יצירה בת זמננו בה, לאסוף ולתעד את אוצרות התרבות העממית ולהוציא לאור יצירות נבחרות.

 
 

 1996 -חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ"ו 
 

החוק מקים את הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו בישראל שתפקידיה להעמיק בעם את תרבות הלאדינו, 
 סייע ולעודד יצירה בת זמננו בה, לאסוף ולתעד את אוצרות התרבות העממית ולהוציא לאור יצירות נבחרות.ל
 

 1997 -ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז  חינוךיום חוק 
 

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

 
 1990 התש"ן ארוך( חינוך יום שעות )מספר ארוך חינוך יום תקנות

 1990 התש"ן חינוך( במוסדות )החלה ארוך חינוך יום צו
 1990 – ו יום חינוך ארוך )החלה במוסדות חינוך(, התש"ןצ
 1991 – ו יום חינוך ארוך )החלה במוסדות חינוך(, התשנ"בצ
 1998 - רה )החלה במוסדות חינוך(, התשנ"חו יום חינוך ארוך ולימודי העשצ
 
 
 
 
 

 1997 -חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז 
 

החוק מורה על הורדת הדגלים לחצי התורן, קיום טכס זיכרון ליד קברו של יצחק רבין, וציון יום הזיכרון בבתי 
 הספר.

 
 

 1999 –חוק הקולנוע, התשנ"ט 
 

שמטרותיה לפעול לעידוד הקולנוע הישראלי ותמיכה בו תוך הבטחת החוק בה להסדיר הקמת מועצה לקולנוע 
 חופש היצירה ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל ולהשקפות השונות הרווחות בה.

 
 2001 –תקנות הקולנוע )הכרה בסרט כסרט ישראלי )הוראת שעה(, התשס"א 

 1952 -תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב 
 2005 - שס"ההתנות הקולנוע )הכרה בסרט כסרט ישראלי(, תק

 
 
 



 2005דוח שנתי   –משרד החינוך

 66מתוך  18עמוד 

 2000 -חוק הרשויות המקומיות )יעוד הקצבות למוסדות חינוך(, התש"ס 
 

החוק בא להבטיח את יציבותה של מערכת החינוך בישראל ולגרום לכך שהקצבות לחינוך יופנו אך ורק 
 נק נפרד המיועד רק למטרה זו.למטרות שלהן יועדו. לשם כך על הרשות לנהל חשבון ב

 
 שר החינוך אחראי לביצוע החוק ולהתקנת תקנות.

 
 

 2000 -חוק זכויות התלמיד, התשס"א 
 

החוק בא לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ואמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, 
זכות להבחן בחינות בגרות, זכות לסודיות תוך שמירה על חוקי החינוך. החוק מקנה לתלמיד זכות לחינוך, 

 וזכות למימוש זכויותיו
 :נקיטת הפעולות הבאות כלפי תלמידאוסר החוק 

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

 אמצעי ענישה כנגד מעשה או מחדל של הורה 
 לא מתן הזדמנות לתלמיד והוריו לטעון את  טענותיהם, ועד להגשת הרחקת תלמיד ממוסד לצמיתות ל

 ערר או קבלת החלטה בערר
שר החינוך אחראי להתקנת תקנות לביצוע החוק ולפרסם הוראות בדבר זכויות וחובות התלמידים לרבות כללי 

 משמעת.
 

 2002 –תקנות זכויות התלמיד )פרסום הוראות והרחקת תלמידים, התשס"ב 
 2002 -ויות התלמיד )תנאים לבחינות הבגרות(, התשס"ב תקנות זכ

 
 

 2000-חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א 
 

 90% -בהתאם להוראות החוק, כל בית ספר רשאי להכלל בתוכנית השאלת ספרי לימוד ובתנאי שלמעלה מ
שיקבע השר מהורי התלמידים הסכימו להעביר את ספרי הלימוד לידי בית הספר, ובית הספר עמד בתנאים 

באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. החוק יוחל בהדרגה, באמצעות צווים שיקבע השר, וזאת לאחר שנת 
 הלימודים תשס"ג.

 שר החינוך ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי באישור הועדה להתקין תקנות לביצועו.
 

 2000 -חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א 
 
 חילתו של החוק בשנת הלימודים תשס"ב.ת

 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 

 מוד.זכאי למלגה שלא תפחת ממחצית שכר לי
השר ימנה מינהלת שתקבע את דרכי הפעלת התוכנית לרבות דרכי קבלת המועמדים, הכשרתם וחלוקת 

 המלגות.
 2005 - קנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"הת
 
 

 2000 -חוק הספרים )חובת מסירה וציון פרטים(, התשס"א 
 

ויות יוצרים, למסור לבית הספרים הלאומי החוק קובע כי על כל מוציא לאור, המדפיס ובעל זכ
 והאוניברסיטאי, ללא תמורה שני עותקים של כל ספר או עיתון היוצאים לאור בישראל.

 שר החינוך אחראי לביצוע החוק ולהתקנת תקנות לביצועו.
 
 

 2001–חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א 
 

למתן חינוך לילדים המאשפזים בבתי חולים או ילדים בהתאם להוראות החוק על שר החינוך, לקבוע תוכנית 
יום רצופים,  המתחשבת ממגבלותיהם הרפואיות ותוכנית הלימודים שהייתה  21 -חולים השוהים בבית יותר מ

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

 הפעלתם.
 צוע החוק יוחל בהדרגה בשנת הלימודים תשס"ב ויושלם לא יאוחר משנת הלימודים תשס"ג.בי
 
 

 2001 - מניעת הרחקת תלמידים ממוסדות חינוך וחובת דיווח(, התשס"א  –)תיקון חוק לימוד חובה 
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ת החינוך למי שהשר יסמיך לכך במשרד, ולמנהל מחלק (על פי כללים שקבע השר)מנהל מוסד ידווח על פי החוק, 

ברשות על כל תלמיד הרשום במוסד חינוך ולא נרשם לאותו מוסד לשנת הלימודים הקרובה. כמו כן קובע החוק 
איסור הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות בשל הישגיו הלימודיים, אלא בתנאים שקבע השר. על השר לקבוע 

 כללים בנדון.
 
 

 2001 - חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר התשס"א
 

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

 במשך כשלוש שנות לימוד(. –תושלם לא יאוחר מתחילת שנה"ל תשס"ה )דהיינו 
 
 

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

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

 
 2002 -שכר לימוד, התשס"ב הלוואות ל חוק

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

 לחוק. 1ראשון במוסד בהתאם להגדרת "מוסד" בסעיף 
 

 2002 –חוק התרבות והאמנות, התשס"ג 
 

ליעץ לממשלה ולשר המדע התרבות  החוק מסדיר את מינוי המועצה הישראלית לתרבות ואמנות אשר תפקידה
והספורט בתחומי תרבות ואמנות ולפעול לקידום מדיניות תרבות ואמנות, הנותנת ביטוי לחיי היצירה והרוח 

 במדינת ישראל.

 

 2005 – התשס"ה, ילוב סטודנטים במערכת החינוךשוק ח
 

פורט יקבע תוכנית לשילוב השר בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך התרבות והס
סטודנטים בפעילות חינוכית במוסדות חינוך מוכרים בהתנדבות.
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  מעני המשרדמעני המשרד
  

  
  דואר אלקטרונידואר אלקטרוני  מס' טלפוןמס' טלפון  

 משרד ראשי 
 

, ירושלים 34רח' שבטי ישראל 
91911 

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

Hebrew/Contact/ 

 מחוז ירושלים 

 

, ירושלים 22רח' כנפי נשרים 
95464 

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

 מחוז צפון 

 

הממשלה, נצרת עילית  קרית
17105 

6500111 -04 -http://www.tzafonet.org.il/kehil/avrum/kitvu

Lanu.htm 

 מחוז חיפה 
 

 haifa@education.gov.il-machoz 04- 8632666 33095א', חיפה  15ם "רח' פלי

 מחוז מרכז 
 

 merkaz@education.gov.il-machoz 03- 6896666 61092, ת"א 2רח' השלושה 

 מחוז תל אביב 

 

 ta@education.gov.il-machoz 03- 6896666 61092, ת"א 2רח' השלושה 

 מחוז דרום 
 

באר שבע , 4התקווה רח' 
84893 

6263333 -08 -------- 

  חינוך התיישבותי ועליית
 הנוער

 -------- 03- 6898888 61092, ת"א 2רח' השלושה 

 
 
 

  מוקדי התקשרותמוקדי התקשרות
 

  קטרוניקטרוניללר אר אדואדוא  פקספקס  טלפוןטלפון 
  

 02-5602444 פש המידעהממונה על חו 
 

02-5604342 meyda@education.gov.il 

 
  הציבור ותלונותמוקד פניות  
 אגף לפניות ותלונות השל  מרכז מידע

 הציבור

 ה' -טלפוני בימים א' מוקד
   :14:00 - 8:00בשעות 

1-800-250025 

02-5602711 

 

 

02-5602390 

 

Info@education.gov.il 

קו פתוח לתלמידים 
 
 קו למקרי אלימות 

1-800-222003 

02-5602538 
1204 

02-5603754 patuach@education.gov.il-kav 
 

 02-5603277 02-5603384 יות התלמידהממונה על יישום חוק זכו tovabe@education.gov.il  

 02- 6236545 02-6222211 חדר מצב לטיולים tiyulim@education.gov.il 

  "אתר המשרד באינטרנט –"אוח www.education.gov.il 

 
 
 

    וממונים על קשרי ציבורוממונים על קשרי ציבורדוברים דוברים --  מוקדי פניות ציבור במחוזותמוקדי פניות ציבור במחוזות
 

 
 מחוז

 
 שם

 
 מס' טלפון

 
 מס'  פקס

 
 דואר אלקטרוני

 5602238 -02 02-5602104 עטילה כמאל לשכת הדובר ירושלים kamalat@education.gov.il 
 04- 6500199 04- 6500387 דוד גורלי צפון ronitku@education.gov.il 
 04- 8632449 04- 8632446 נורית כהנא חיפה .ilnuritka@education.gov 
 03- 6896747 03- 6896652/3 אבי הראל מרכז www.education.gov.il/merkaz/pniyot.htm 
 03- 6896724 03- 6896370 אבי קצובר תל אביב avika@int.gov.il 
 08- 6263016 08- 6263015 אביב קליין דרום irisbe@education.gov.il 
  חינוך התיישבותי ועליית

 הנוער
 olami.org.il-miria@kfar 03- 6898876 03– 6898874 מירי אנג'לקוביץ

 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/
mailto:machoz-jer@education.gov.il
http://www.tzafonet.org.il/kehil/avrum/kitvu-Lanu.htm
http://www.tzafonet.org.il/kehil/avrum/kitvu-Lanu.htm
mailto:machoz-haifa@education.gov.il
mailto:machoz-merkaz@education.gov.il
mailto:machoz-ta@education.gov.il
mailto:meyda@education.gov.il
mailto:meyda@education.gov.il
mailto:kav-patuach@education.gov.il
mailto:tovabe@education.gov.il
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/דוח%20שנתי%202003/דוח%202003/tiyulim@education.gov.il
http://www.education.gov.il/
mailto:kamalat@education.gov.il
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK64/ronitku@education.gov.il
mailto:nuritka@education.gov.il
http://www.education.gov.il/merkaz/pniyot.htm
mailto:avika@int.gov.il
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK64/irisbe@education.gov.il
mailto:miria@kfar-olami.org.il
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 של יחידות שירות תפרישה גיאוגרפיא.  . 4
 
 

  מחוזות המשרד 
 
 אתר המחוז באינטרנט טלפון כתובת מחוז
 02- 5602222 91911, ירושלים 34רח' שבטי ישראל  משרד ראשי http://www.education.gov.il 
 02- 5602222 95464ים , ירושל22רח' כנפי נשרים  ירושלים http://www.education.gov.il/jerusalem 

 04- 6500111 17105קריית הממשלה נצרת עילית  צפון http://www.tzafonet.org.il 
 04- 8632666 33095א', חיפה  15ים  -רח' פל  חיפה http://www.education.gov.il/haifa 
 03- 6896666 61092, ת"א 2רח' השלושה  מרכז http://www.education.gov.il/merkaz 
 03- 6896666 61092, ת"א 2רח' השלושה  תל אביב aviv-http://www.education.gov.il/tel 

 08- 6263333 84893, באר שבע 4רח' התקווה  דרום /negev.gov.il-http://www.edu 

 וך התיישבותי ועליית חינ 
 הנוער

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

 
 
 

 הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו"ל 
 

 13:00 – 8:30ת בימים א', ג', ה'  בין השעו 02 –5602853, לצורך בירורים, טל':  במטה בירושליםמוקד טלפוני 
 diplomot@int.gov.il דואר אלקטרוני:  02 – 5603876פקס: 

 http://www.education.gov.il/moe/horaot/index.html כתובת הגף באינטרנט:
 ל()אין קבלת קה

 
 

 שעות וימי קבלת קהל במחוזות:
 

 ימים ושעות קבלת קהל טלפון ופקס כתובת מחוז
 

 חיפה
 

 , חיפה15ים  –רח' פל 
 בניין המפרש

 
 04 -8632566טל':    

 
 

 
 11:00  - 8:30א': 
 14:00 - 11:30ב': 
 14:00 - 11:00ג': 

 
ת"א 
 מרכז

 
 , תל אביב 2רח' השלושה 

 6קומה   -בניין יד אליהו 
 
 

 
 03 -6896126טל':    

 
 03 -6896138פקס:   

 
 ד'-א'

 14:00 - 8:30שעות 
 

 
 ירושלים

 
 , ירושלים 2רח' דבורה הנביאה 

 004, חדר 0קומה  –בניין לב רם 

 
 02 - 5602853טל':  

 

 
 ב',ד'

 13:00 – 10:00שעות 
 ה' -בימים א' ג' ו
 מענה טלפוני

 , בלבד13:00עד  8:30 -מ
 

 דרום
 

 , באר שבע 4 רח' התקווה
 בניין קרית הממשלה קומה א,

 1808חדר 
 

 
 08 -  6263255טל':  
 08 - 6263104פקס: 

 
 ד'-א'

 11:30 - 8:00שעות 

 
 
 

   אישורי השכלה תיכונית 
 

 02 – 5601371/2 -(   12:00 – 8:30ה'   –מוקד טלפוני )ימים א' 
 , ירושלים. 22רח' כנפי נשרים 
 )אין קבלת קהל(

 
 
 

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/jerusalem
http://www.tzafonet.org.il/
http://www.education.gov.il/haifa
http://www.education.gov.il/merkaz
http://www.education.gov.il/tel-aviv
http://www.edu-negev.gov.il/
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/דוח%20שנתי%202003/דוח%202003/www.kfar-olami.org.il
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK64/diplomot@int.gov.il
http://www.education.gov.il/moe/horaot/index.html
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  הבחינות אגף 
 

 .29ירושלים, רח' שבטי ישראל  – מטה
 02– 5602570פקס:       02– 5602580/5טל': 

 , mailto:bechinot@education.gov.ilדואר אלקטרוני: 
 ilanaal@education.gov.ilלנבחנים חיצוניים )אקסטרנים( , בנוסף: 

 http://www.education.gov.il/examsכתובת האגף באינטרנט : 
 

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

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

 שלוחות אגף הבחינות לנבחנים חיצוניים )אקסטרניים(
 

 ימים ושעות קבלת קהל טלפון כתובת שלוחה
 

 ירושלים
 

 
גבעת שאול,   24רח' כנפי נשרים 

 ירושלים
 

 
6515913 – 02 

 
 

 א',ג',ה'
 14:00 – 08:00שעות 

 
 ב',ד'

 18:00 – 08:00שעות 
 

 ימי שישי
 12:00 – 08:00שעות 

 
בחוה"מ סוכות ופסח אין 

 קבלת קהל

 
 באר שבע

 
, 6, קומה 21שדרות זלמן שזר 

 שבע-באר
 

 
6283291 – 08 

 
 חיפה והצפון

 
בית מינהל  3רח' ביאליק 

 ,  חיפה9ההנדסה, קומה 

 

 
8645584 – 04 

 
 ת"א והמרכז

 
 , בני ברק 19רח' בן גוריון 

 

 
6164022 – 03 

 
 

mailto:bechinot@education.gov.il
mailto:ilanaal@education.gov.il
http://www.education.gov.il/exams
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 שירותים הניתנים לציבור באמצעות האינטרנטב.  . 4

 
 

עדכון מרכזי בין המשרד תקשורת ומהווה ערוץ האינטרנט של המשרד אתר  אינטרנט ומידע חינוכי - "אוח"

התכנים באתר אורגנו  כאשר, לאוויר בעיצוב מחודשהאתר עלה   2005-בהחינוך בפרט.  לציבור בכלל ולקהילת 

 .והאתרים השונים המאוגדים תחתיו מהווה שער כניסה לפורטלים "אוח" - פורטלים לאוכלוסיות יעדבמבנה 

הפורטלים  .תלמידים, עובדי הוראה והוריםיעד:  יה לשלושה פורטלים המיועדים לאוכלוסיותיהפנ "אוח"ב

 לה, ובשימוש והשירותים לאוכלוסיה מסוימת תוך זיהוי המידע והשירותים המיוחדים מציגים את המידע

  .במונחים המתאימים לאותה אוכלוסיה

 .משנה המשתייכים ליחידות השונות במשרד כמו כן, מהאתר הראשי ניתן לגשת גם למאה אתרי

 באתר קיימים מגוון שירותי ממשל זמין המסתמכים על תהליכים ומאגרי מידע המנוהלים - ממשל זמין

 .במשרד לטובת הציבור הרחב
 

 :"אוח"השירותים המרכזיים המסופקים באמצעות להלן פרוט חלק מ

 
  שירותים כלליםשירותים כללים

  
  אור אור ייתת  השירותהשירות

  מאגר חוזרי מנכ"למאגר חוזרי מנכ"ל

www.education.gov.il/mankal 

 

מאגר חוזרי מנכ"ל משרד החינוך הכולל חוזרים משנת תשנ"ח ואילך. 
 .מורפולוגיים המאגר מאפשר מגוון חיפושים

המשרד נמצא בעיצומו של פיילוט אשר יאפשר הפסקה  הדרגתית של 
 הדפסה והפצה של חוזרים בנייר.

 במשך השנה האחרונה מספר הכניסות לאתר עלה.

 פרטי מוסדותפרטי מוסדות  --איתור מוסדות חינוך איתור מוסדות חינוך 

www.education.gov.il/mosdot/ 

 

 . ספר(-)בתי מאגר מוסדות החינוך
מאפשר חיפוש לפי פרמטרים שונים )ישוב, שלב חינוך, מגזר וכד'( וכן 

לפי בחירת חתכים ומבנה נתונים    excelבניית והורדת קובץ 
 )בחיפוש המורכב(.

  מערכת מידע ניהולי חינוכימערכת מידע ניהולי חינוכי  ––  ממנ"חממנ"ח

ttp://www.education.gov.il/mamnachh/ 

 מאגר מידע על נתונים ממערכת החינוך. 

מערכת מאפשרת הצגה וניתוח של מידע רב מתחום פעילותו של ה
 המשרד: בתי"ס, תלמידים, כיתות, מורים, שעות תקן ועוד. 

  מערכת תמיכות באינטרנטמערכת תמיכות באינטרנט  ––  תמיכנטתמיכנט

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

 

 

 תמיכה בכלל תהליך הגשת בקשות התמיכה מן המשרד:

 פרסום מבחני התמיכות ע"פ ילקוטי הפרסומים -

 הגשת הבקשה בצורה מקוונת -

 מעקב אחר הטיפול בבקשה -

 .פרסום נתוני אישור ותקצוב של בקשות התמיכה לגופים -

  ,,תחת חוק חופש המידעתחת חוק חופש המידע  דעדעבקשות לקבלת מיבקשות לקבלת מי
  19981998--התשנ"חהתשנ"ח

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hofesh

darkeypniya// 

חוק חופש המידע,  פי-עלרות המאפשר הגשת בקשה לקבלת מידע יש
 . הקשור לפעילות המשרד בנושאים שבאחריותו בכל -1998 -התשנ"ח

באמצעות , מקוונתבצורה באתר קיימת גם אפשרות להגשת הבקשה 
 , המקצרת משמעותית את תהליך הפנייה.שרת התשלומים הממשלתי

  מכרזים מכרזים 

http://www.education.gov.il/michrazim/index.html 

מפגש ספקים,  דרישות הסף, מועדכולל  כתב המכרז במלואופרסום 
טופסי  מועד ומקום מסירת ההצעות, וכן טלפונים וכתובת לקבלת

חוברת הגשת ההצעה וטבלת השוואת הפרסום כולל את  .המכרז
 .ההצעות

 
 
  
  

http://www.education.gov.il/mankal
http://www.education.gov.il/mosdot/
http://www.education.gov.il/mamnach/
http://www.education.gov.il/nihul_tmichot/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hofesh/darkeypniya/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hofesh/darkeypniya/
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  קטלוגיםקטלוגים

  
  אור אור ייתת  השירותהשירות

 מאגרי פרסומיםמאגרי פרסומים

n.gov.il/pirsumim/search.asphttp://www.educatio 

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

מאגר הפרסומים של המשרד וכן מאגר כולל של פרסומי האגף 
 .תכניות לימודיםתכנון ופיתוח  ל

 קטלוג קורסים לגמול השתלמותקטלוג קורסים לגמול השתלמות

education-http://www.education.gov.il/adult/ 

 .מאגר הקורסים המוכרים לגמול השתלמות לעובדי מדינה 

  שירות הסרטים הישראלישירות הסרטים הישראלי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/

Hebrew/DochotPirsumim/Catalogs/Sratim.htm 

ים הישראלי הוא חלק ממנהל התרבות של משרד שירות הסרט

 4000 -מאז הקמתו הפיק השרות כ .התרבות והספורט החינוך
וחברתי של  סרטים, סדרות ותשדירי שירות המהווים פסיפס תרבותי

  .החיים בישראל

 .בקטלוג זה פרטים על תוכנו של הסרט, שנת הפקתו, אורכו ושפתו
שרת התשלומים  הקטלוג מאפשר רכישת פריטים באמצעות

 .הממשלתי

  קטלוג חומרי למידה והוראהקטלוג חומרי למידה והוראה

   בעברית:

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

 בערבית:

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

גר מאגר חומרי למידה והוראה של האגף לתכניות לימודים. במא
ניתן למצוא חומרי למידה המסווגים על פי מקצוע, סוג חומר 

 הלמידה, מפיץ ופרמטרים נוספים. 

חלק מהמפיצים מאפשרים הזמנת פריטים באמצעות שליחת דואר 
 אלקטרוני.

  קטלוג מטה הסברהקטלוג מטה הסברה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/

sbara.htmHebrew/DochotPirsumim/Catalogs/MateHa 

של מטה ההסברה מגוון פרסומים ייחודיים  קטלוג המאפשר רכישת

תלמידים במערכת החינוך ולציבור  ,המכוונים למורים, סטודנטים
הקטלוג מציג פרסומים בנושאים שונים: מלחמות ישראל,  .הרחב

 ירושלים, המזרח התיכון, כרזות ועוד.

  מאגר שאלות מבחןמאגר שאלות מבחן

l/maagar_sheelothttp://www.education.gov.i/ 

פותח על בסיס המאגרים שיצאו שמאגר ממוחשב של פריטי המבחן 
לאור בהוצאת "מעלות" מטעם האגף לתכנון ולפיתוח תכניות 

לימודים במשרד החינוך ובשיתוף היחידה למחקר ופיתוח בבית ספר 
 לחינוך של אוניברסיטת תל אביב.

. בעתיד יוצגו כיום המאגר מציג פריטי נבחן בנושא מים ותורשה
 מאגרים בנושאים נוספים: רביה, אנרגיה, הזנה, חומרים.  

 
 

 שירותים לעובדי הוראהשירותים לעובדי הוראה
 

  אור אור ייתת  השירותהשירות

  עובדי הוראה:עובדי הוראה:  פורטלפורטל

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

 

פורטל ממודר פורטל המתמקד במידע ושירותים לעובדי ההוראה. ה
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:

בנושא מדיניות, הכשרה והשתלמויות תנאי שירות  מידע מנהלי -
 ועוד. 

 ולל חומרי למידה והעשרה, בחינות והערכה ועוד. הכ מידע פדגוגי -

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

 תקנון שירות עובדי הוראה -

 פרסום מועדי הבחינות ומיקודי הלמידה  -

http://www.education.gov.il/pirsumim/search.asp
http://www.education.gov.il/chomer/
http://www.education.gov.il/adult-education/
http://www.education.gov.il/chomer/
http://www.education.gov.il/horaa
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  אור אור ייתת  השירותהשירות

  צפייה בתלושי שכר לעובדי הוראהצפייה בתלושי שכר לעובדי הוראה

/meyda.education.gov.il/tlushhttps:/ 

 

המועסקים ע"י  הוראהי שכר לעובד יהצגה מאובטחת של תלוש
 תוך הזדהות בשם משתמש ובסיסמא. המשרד, 

, עבור כל עובדי 2000במערכת מתפרסמים תלושי השכר החל משנת 
 ההוראה המועסקים באופן ישיר ע"י המשרד.

ם שולמו הפרשים בנוסף, היישום מאפשר לפרט את החודשים בגינ
בשכר עובד ההוראה. דבר זה מקל על הבנת חישוב השכר המופיע 

 בתלוש.

הצגת  -עבור מורים ממלאי מקום  נוספה אפשרות 2005במהלך שנת 
 . קיבלו תשלום בגינםשפרוט הימים והשעות 

 מקוון. 106מתוכננת תוספת של טופס  2006בשנת 

  ההצפייה בדו"ח השתלמויות לעובדי הוראצפייה בדו"ח השתלמויות לעובדי הורא  --  ד"שד"ש

http://meyda.education.gov.il/dash 

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

וך וך נניימערכת תקשוב לתכנון ההוראה בחמערכת תקשוב לתכנון ההוראה בח  --מתלה"ב מתלה"ב 
  גופניגופני

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

תכנון מונחה יעדים בחינוך הגופני  בדי הוראהעוהמאפשרת למערכת 

. דיווח ביצוע ומעקב שוטף אחר תוכנית ההוראה, ותכנון אירועי הערכה
 .מתוכננת לאפשר הזנת ציונים לתלמידיםבעתיד, המערכת 

 
 
 

  שירותים עבור תלמידיםשירותים עבור תלמידים
  

  אור אור ייתת  השירותהשירות

  פורטל תלמידיםפורטל תלמידים

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

תכנים מעניינים ורלוונטיים לתלמידים  פרסםפורטל שמטרתו ל
)מידע בנושא מקצועות לימוד, בחינות, נהלים בנוגע  במערכת החינוך

 תלמידים. צירות ויוזמות שליוון לזכויות ולחובות של תלמידים ומג

דעה  הבעתו לגלישה אינטראקטיבית אפשרותישנה בפורטל 
לחו ם שנשברכה, ופרסום מכתבי סקר; שליחת כרטיסי באמצעות
 למערכת.

  פורטל הבחינותפורטל הבחינות

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

 

רות הנבחן בכל השלבים לקראת ובעקבות בחינות יאתר מרכזי לש
 הבגרות:

 פרסום כלל המידע המינהלי הרלוונטי לנבחנים בזמן אמת -

 הלמידהפרסום מועדי הבחינות ומיקודי  -

 סטוריים לסיוע בהכנה לבחינותימאגר שאלונים ה -

 פרסום ציוני הנבחנים -

 דרך האינטרנטלבחינות בגרות הרשמה ותשלום  -

שירות לבתי  –נתונים סטטיסטיים על הישגים בבחינות הבגרות  -
 ספר  ולרשויות חינוך.

 ניהול תיק נבחן לנבחן האקסטרני. -

  מאגר שאלוני בחינות בגרות מאגר שאלוני בחינות בגרות 

.education.gov.il/sheeloney_bagruthttp://meyda/ 

מאגר שאלוני בחינות בגרות של אגף הבחינות. במאגר ניתן למצוא 
שאלוני בחינות המסווגים לפי מקצוע לימוד, מועדי הבחינה, שנים ועוד 

 פרמטרים שונים. 

 

https://meyda.education.gov.il/tlush
http://meyda.education.gov.il/dash
http://www.education.gov.il/exams/
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  שירותים למוסדות, בעלויות ורשויות מקומיותשירותים למוסדות, בעלויות ורשויות מקומיות
    
  אור אור ייתת  השירותהשירות

ים לרשויות, בעלויות ים לרשויות, בעלויות מידע על תשלוממידע על תשלומ  ––מית"ר מית"ר 
  ובתי ספרובתי ספר

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

מערכת מית"ר מפרסמת את תקציבי הרשויות המקומיות והבעלויות 

ד ימילייארד ש"ח, מי 8-גופים בסכום שנתי של כ 1000מעל  -באינטרנט

 ם. עם העברת הוראת התשלו

תחזית התקבולים לרשויות תחזית התקבולים לרשויות   --תקצוב מוניציפאלי תקצוב מוניציפאלי 
  מקומיותמקומיות

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

, ויכולה תהתחזית מהווה אומדן לגבי התשלומים שיועברו לרשויו

 .לשמש ככלי תכנון, מעקב ובקרה

יות ולמוסדות יות ולמוסדות נתוני בחינות בגרות לרשונתוני בחינות בגרות לרשו
  חינוךחינוך

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

מידע על לרשויות מקומיות ולמוסדות אתר נתוני בחינות בגרות מספק 

שבתחום אחריותם. המערכת מציגה נתוני בחינות הבגרות נתוני 

שיעור הניגשים והזכאים לתעודת בגרות לפי רשות הישגים וכן את 

 שנת. הנתונים מוצגים ברזולוציה של טיפוח מקומית, מגזר ומדרג

 .לימודים אחת

מערכת דיווח בית ספרית מבוססת מערכת דיווח בית ספרית מבוססת   ––מדב"ס מדב"ס 
  אינטרנטאינטרנט

http://hinuch2.education.gov.il/mdbnet/Default

aspx. 

מאפשרת הזנת נתוני העסקה של עובדי הוראה מבתי הספר ואישורם 

 ע"י חשבי השכר בגזברות המחוז.

הידניים שנשלחים  יפה את טפסי הדיווח המערכת הממוחשבת מחל

 .מדי חודש למחוז

 
 
 

  שירותים המיועדים להוריםשירותים המיועדים להורים
    
  אור אור ייתת  השירותהשירות

  תשלומי הורים באינטרנטתשלומי הורים באינטרנט    ––אפיק אפיק 

http://afik.education.gov.il/ 

 

 

עגן את וממדיניות המשרד בנושא תשלומי הורים היישום מקדם את 
 הוראות המשרד כפי שמתפרסמות בחוזרי מנכ"ל.

מאפשרת לבתי ספר לפרסם חוזרי ש"אפיק" מספקת, פלטפורמה ה
. לצד זאת, ההורים נהנים תשלומים, ע"פ הכללים והנהלים של המשרד

 מאפשרות לשלם בצורה מושכלת ומקוונת את התשלומים לבתי הספר.

    אפיק פרסום תשלומיםאפיק פרסום תשלומים

ion.gov.il/afikhttp://www.educat 

קידום מדיניות המשרד בנושא תשלומי הורים ע"י יצירת פלטפורמה 
חוזרי התשלומים המאושרים,   אשר מאפשרת לבתי ספר, לפרסם את

  ע"פ הכללים והנהלים של המשרד. פרסום חוזרי התשלומים מאפשרים
 שקיפות המידע לציבור

 פורטל הוריםפורטל הורים

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

 ך,אתרי משרד החינוכל מבמגוון נושאים, מידע  מציגפורטל ההורים 
 .ן ועד י"בהורי תלמידים מגל

  בחטיבות הגיל השונות והמגזרים השונים;תכניות הלימודים  -

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

הורים, משפחה וקהילה: מרכזים לקשר של ההורים עם היחידה ל -
  ועוד; כת החינוךמער

  מן המיצ"ב ועד לבגרות; :בחינות והערכה -

ספרים ופעילויות , הצגות -מידע בנושאי תרבותקשת של תרבות:  -
 ולהורים; לילדים

ואוכלוסיות  מחוננים מידע על חינוך מיוחד, לקויות למידה, חינוך -
 מיוחדים;  אחרות בעלות צרכים

http://www.education.gov.il/meytar/
http://www.education.gov.il/munitik/
http://afik.education.gov.il/
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  אור אור ייתת  השירותהשירות

החינוך בשילוב  במערכת המופעלותפעילויות ותכניות ייחודיות  -
 בתי ספר ייחודיים ,העשרה שירותי חינוך ורווחה, חוגי :הורים

  וכד';
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  ווותשס"ותשס"  הה. סקירה על  עיקרי פעולות המשרד בשנים תשס". סקירה על  עיקרי פעולות המשרד בשנים תשס"55
 

 הדגשים בפעולות
 

והתכניות המובילות למימוש  2006להלן היעדים המרכזיים שמשרד החינוך התרבות והספורט מציב לקראת 
 :יעדים אלה

 
 וש רפורמה כוללת במערכת החינוך:גיב .1

משא ומתן עם ארגוני המורים ליצירת רפורמה מוסמכת בנושא מעמד המורה, מבנה  .א

 העסקתו, שכרו ועוד.

ימים,  5רשויות,  הכולל מעבר לשבוע לימודים בן  34 -החלת שלב א' ברפורמה כניסוי ב .ב

 ומעבר ליום לימודים מלא.

 ערכה )ראמ"ה(.תחילת פעולת הרשות הארצית למדידה וה .ג

 מבחן אוריינות לכל תלמידי כיתות ב'. .ד

 תחילת מהלך לאיחוד מכללות. .ה

 
 צמצום פערים וקידום ההישגים בלימודים: .2

תקן דיפרנציאלי לתלמיד בחינוך  –המשך ההפעלה של שיטת התקצוב החדשה )שהחלה בתשס"ד(  .א

 היסודי

 פי רקע סוציואקונומי.-על

 י'.-ית, מתמטית ומדעית בכיתות ט' והטמעת תכנית לאומית לאוריינות לשונ .ב

 הפעלת תכניות המובילות להעלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות.  .ג

 הספר.-הפעלת תכניות לצמצום הנשירה ולעלייה בהתמדת תלמידים בבתי .ד

 הפעלת תכניות סיוע לקליטת תלמידים ומורים עולים. .ה

 יהודי.-המשך הפעלת תכניות לטיפוח המגזר הלא .ו

ערבות לקידום תלמידים בעלי לקויות למידה המבוססות על איתור מוקדם של הפעלת תכניות הת .ז

 לקויות למידה ובניית דרכי הוראה מותאמות.

 

 טיפוח ערכים והנחלת מורשת עם: .3

 הטמעת מושגים ביהדות, ציונות ודמוקרטיה ושילובם בבחינות המיצ"ב. .א

 עורבות קהילתיים. יחידות לימוד, כולל מיזם לפעילות ומ 5-הרחבת מקצוע האזרחות ל .ב

 הפעלת תכניות לחיזוק מעמדה של ירושלים. .ג

 
טיפוח ערכים וכישורי חיים למניעת אלימות ושימוש בסמים ואלכוהול; הקניית התנהגות זהירה בדרכים  .4

 וחינוך לבריאות: 

ספרי לתכניות מניעה בנושאי עישון, -הטמעת תכנית המשרד למאבק באלימות; מינוי ממונה בית
-יסודיים; הפעלת תכנית לאורח חיים בריא; הנהגת תלבושת אחידה ב-ספר על-מים בבתיאלכוהול וס

ספר יסודיים; -בתי 100-הספר והטמעתו ב-ספר; כתיבת סטנדרטים לאקלים ותרבות בית-בתי 1,400
ספר יסודיים ובחטיבות הביניים; הפעלת התערבות בנושא אקלים -הפעלת תכנית כישורי חיים בבתי

-בתי 300-וססת על מדד אקלים חינוכי מיטבי )אח"מ( המופעל באמצעות האינטרנט בספרי המב-בית
יישובים;  40-ספר; הפעלת תכנית אס"א )אלימות, סמים ואלכוהול( למניעת התנהגויות סיכוניות ב

בשנה"ל תשס"ו תתמקד העבודה על חובת ההוראה של החינוך לבטיחות  –בטיחות וזהירות בדרכים 
הספר היסודיים )ובכלל זה שעה שבועית בכיתות א' ובכיתות ה'( ובהוראת -דים, בבתיבדרכים בגני היל

הספר וכן תכניות -החינוך התעבורתי בכיתות י"א; שילוב לימודי הסביבה בתכנית הליבה של בתי
": תפור עלילפעול למענה; הפעלת " נוספות לפיתוח תחושת אחריות התלמידים לסביבה והצורך

 רגלי חיים לבריאות טובה ותזונה נכונה.תכניות להקניית ה
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 שוויון הזדמנויות בין המינים: .5

פעילויות להטמעת השוויון המגדרי בכל מערכת החינוך. כולל, הדרכה והשתלמות למפקחים, למנהלים 
ולעובדי הוראה לקידום השוויון מגדרי בכל העשייה החינוכית בכל שכבות הגיל מגן הילדים ועד י"ב. 

תכנית המושתתת על פיתוח -תלמידות והתלמידים כמו בתכנית "נערות ונערים מובילים שינוי"פעילות עם ה
והעצמה לשני המגדרים; קידום תלמידות בלימודי מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה; הוראת נושאים 

 מגדריים במקצועות הלימוד; טיפול בסטריאוטיפים מגדריים בספרי הלימוד ובחומרי הלמידה.  
 

 ינוך המדעי והטכנולוגי: קידום הח .6

הקניית חינוך מדעי טכנולוגי והקניית חשיבה מדעית טכנולוגית; מיחשוב מערכת החינוך ותקשובה; הנחלת 
הספר; חשיפת מערכת החינוך -אוריינות ומידענות מתוקשבת לכלל התלמידים; שדרוג של תוכנות בבתי

ייה באמצעות מערך פרויקטים, תכניות לסביבות למידה חדשניות; קירוב מערכת החינוך לעולם התעש
 ומיזמים. 

 
 

 יצירת תרבות ארגונית ושיפור השירות תוך העמדת הלקוח, המורה, התלמיד וההורה במרכז. .7

תשלומי הורים, חוזרי מנכ"ל  –אספקת מגוון שירותי ממשל זמין באינטרנט, לדוגמה, ציוני בגרות, "אפיק" 
 ועוד.

 
 
מם ולטיפוחם של נכסי התרבות ותשתיות התרבות בישראל, המשרד דואג המשרד לקיו בתחום התרבות .8

מטפח את היצירה האמנותית והתרבותית, ומסייע לקידום איכותה, מעודד מצוינות, מקוריות וביטוי 

ליוצרים צעירים, דואג לנגישותה של היצירה האמנותית והתרבותית לכלל אוכלוסיית ישראל ומסייע 

 בהפצתה. 

שרד למעמד היוצר, המבצע והיצירה המקורית, המהווים את התשתית לחיי התרבות במסגרת זו דואג המ
והאמנות בישראל. המשרד פועל לעידוד איכות ומצויינות באמנויות השונות, לטיפוח היצירה האמנותית 

והתרבותית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, לצד טיפוח הפלורליזם והרב תרבותיות של היצירה 
 רבותית.האמנותית והת

המשרד מסייע למוסדות וליוצרים בתחום התרבות בקיום פעילות שוטפת, בקיום יוזמות, פעולות, 
אירועים, פסטיבלים לאמנות, הכשרה אמנותית ברמה מקצועית ומעמיד כלים לביטויי האמנות לסוגיה, 

נים, מעמיד קובע קריטריונים לתמיכות, מקצה משאבים ומסייע בפתרון בעיות ומשברים במוסדות השו
 מערכת פרסים לקידום ועידוד האמן היוצר והמבצע.

בקשות המוגשות מדי שנה  2,900-מוסדות תרבות ואמנות ובלמעלה מ 850-מינהל התרבות מטפל ותומך בכ
 לתמיכה במוסדות ופרויקטים.

 
 
מיות, פועל המשרד לקידום, פיתוח וטיפוח הספורט בישראל. המשרד מסייע לרשויות מקו בתחום הספורט .9

להתאחדויות ואגודות הספורט בפיתוח הספורט לכל צורותיו ורמותיו. המשרד פועל בתחומים שונים 

להעלאת רמת הכושר הגופני והמיומנות הספורטיבית, לטיפוח כישרונות צעירים בענפי ספורט שונים, 

תהליך החינוכי לקידום ספורט נשים בכל ענפי הספורט, ליצירת דפוסי התנהגות ספורטיביים, לחיזוק ה

למשמעת עצמית וכיבוד החוקים בתחרויות ולטיפוח ושימור איכויות גבוהות ורמות הצטיינות לאומיות 

ובינלאומיות בענפי הספורט השונים.  המשרד פועל בפרויקטים ייחודיים למניעת אלימות בספורט 

יישובית -כתיבת תוכנית אבספורט, מנחה ומייעץ ל-בנושא מתקני –ובקהילה. המשרד מסייע בתכנון חישוב 

ועירונית בכל היישובים בארץ. המשרד פועל להכשרת כוח אדם מקצועי של מאמנים ומדריכים לענפי 

 הספורט השונים.

 
 
 
 
 
 

 ולשכת המנהל הכללי 2005" )חוברת י"א( , ירושלים , אוקטובר 2006 מתוך "הצעת תקציב משרד החינוך לשנת הכספים
 

 (2004) חולפתהבשנה פרוט הוצאות . תקציב ו6
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 (2004)הנתונים מעודכנים לדצמבר  משרד החינוך התרבות והספורטמשרד החינוך התרבות והספורט

 

מספר מספר 

  שם תוכניתשם תוכנית  תוכניתתוכנית
  22000044תקציב תקציב 

  (()באלפי שקלים)באלפי שקלים

ביצוע מזומנים ביצוע מזומנים 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(

   תקציב רגיל 

  3,770              5,693                  פעולות לשכת הדובר 202102

  5,585              8,279                  בפעולות החש 202103

  1,462              1,479                  פרסי ישראל 202104

  100,143          143,095               מיכון 202105

  100                297                     ארגוני הורים 202106

  8,711              10,854                 מחקרים וסטטיסטיקה 202107

  10,490            11,028                 קשרי חוץ 202108

  50,658            50,658                 רשות העתיקות 202109

  6,695              7,815                  אגף החינוך הדתי 202111

  320                3,038                  ת החינוךפעולות ויוזמות במערכ 202112

  1,500              1,500                  רזרבה לפעולות שונות 202113

  3-                   7                         הקצבות לחינוך ותרבות לפי החלטת הועדה הציבורית לענייני עזבונות 202114

  6,471              7,249                  הסברה באירועים ממלכתייםפעולות  202115

  113,411          113,411               רזרבה לשכר 202121

  387,061          390,274               עובדי משרד 202201

  11,791            15,899                 השתלמות והדרכה 202203

  155,125          171,196               אחזקת המשרד 202204

  56,742            66,131                 ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך 202206

  131,096          135,697               תנאי שרות 202301

  22,114            28,471                 פעולות מיוחדות למורים 202302

  24,633            30,555                 תמריצים למורים 202303

  458                2,454                  חינוכאים ברשויות 202304

  785,428          793,084               מוסדות להכשרת מורים 202305

  28,151            29,107                 הלוואות מותנות לתלמידי סמינרים 202306

  17,649            17,686                 מרכזים פדגוגיים 202307

  62,415            83,784                 השתלמות מורים וגננות 202308

  7,869              8,329                  קורסים וימי עיון לעובדי הוראה בכירים  202309

  622,061          644,939               קרנות ומענקי השתלמות 202310

  31,520            35,500                 תכניות לקידום החינוך למיעוטים 202401

  97,670            110,301               שירותי חינוך ורווחה 202402

  20,292            28,966                 מענק ירושלים הבירה 202404

  74,274            87,549                 הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות 202405

  680                680                     פעולות בחינוך הדרוזי 202406

  6-                     -                       פעולות בחינוך הערבי 202407

  155,022          164,082               שירות פסיכולוגי  202408

  18,609            21,021                 חינוך יהודי בתפוצות 202409

  17,734            17,746                 תמיכות מיוחדות 202410

  104,654          113,845               כח עזר פדגוגי 202411

  112,438          124,209               מתנס"ים 202412

  155,364          160,624               חינוך לא פורמאלי 202414

  104,459          113,648               חינוך מבוגרים 202416

  29,131            33,135                 תוכניות ויוזמות 202417

  13,177            13,889                 חינוך לדמוקרטיה ויהדות 202418

  212                642                     פעילות בחינוך קדם יסודי 202505

  1,438,605       1,462,517            גני חובה 202510

  788,152          789,868               גני טרום חובה 202511

  86,334            88,521                 שירותי חינוך ורווחה 202602

  75,289            86,242                 הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות 202605
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  646,707          652,705               שירותי עזר במערכת  החינוך     202609

  3,870,204       3,895,231            חינוך יסודי-שעות תקן 202611

  2,150,923       2,232,211            חינוך מיוחד 202612

  2,579              2,768                  ילדים מחוננים 202615

  386,261          391,419               יישום חוק יום לימודים ארוך ולימודי העשרה  202619

  5,332              5,631                  שירותי חינוך ורווחה 202702

  1,541,641       1,548,429            שעות תקן חט"ב 202703

  413,013          414,074               שירותי עזר בחט"ב 202704

  90,129            93,760                 לימודים ויוזמות הוראת המקצועות תוכניות 202705

  92,467            107,187               חינוך טכנולוגי ומדעי 202706

  21,718            22,448                 תלמידים בפנימיות ומרכזי נוער 202708

  4,461,904       4,555,510            שכר לימוד על יסודי ותמיכה בבתי ספר    202709

  180,029          195,866               אגף הבחינות 202710

  24,289            24,313                 מלגות ומענקים לתלמידים 202711

  38,181            47,665                 קידום ועידוד החינוך העל יסודי והעל תיכוני 202712

  4,480              4,486                  תמיכה בנוער מחונן בחינוך העי"ס     202715

  5,160              5,541                  פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי   202716

  731                1,207                  פעולות החינוך העצמאי 202909

  194,719          201,079               חינוך מוכר אחר 202910

  16,494            16,591                 ישובים נתמכים 203003

  1,222              2,359                  ייעוץ ופיקוח על הבניה במערכת החינוך 203004

  414,396          417,934               הסעת תלמידים 203005

  21,862            21,961                 הסעות מורים לבתי ספר 203006

  25,808            25,940                 מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער 203011

  88,998            95,587                 שיפוצים והצטיידות בבי"ס 203015

  470,104          484,210               מנהל התרבות 203103

    -                   202                     תרבות תורנית ציונית 203108

  2,341              3,865                  מוסדות להשכלה 203120

  64,039            85,327                 תרבות יהודית 203122

  15,265            16,020                 חינוך גופני בבתיה"ס 203202

  26,287            40,334                 פעולות בספורט 203704

  33,001            34,619                 תמיכות בספורט 203705

    -                   2,267                  רזרבה להעבה למוסדות ציבור 203801

  307,317          307,342               תמיכה בכוללים 203804

  160,233          179,342               תמיכה ומענקים למוסדות תורה 203811

  17,495            23,980                 תמיכה ומענקים למוסדות תורה 203812

  38-                 37,520                 בישיבות הסדרתמיכה  203815

  113,655          120,103               הבטחת הכנסת מינימום לאברכי כוללים 203821

  21,854,457      22,552,027          סה"כ תקציב רגיל 

   תקציב פיתוח 

  292,419          295,089               בניית כיתות לימוד 600210

  10,560            16,337                 תשתיות היקפיות למבני חינוך   600215

  8,119              8,119                  מענקים להצטיידות 600301

  23,031            26,992                 חידוש מבנים במערכת החינוך     600601

  7,108-               -                       יתוח מכללות להכשרת מורים   פ 600701

  327,021          346,537               סה"כ תקציב פיתוח 
 

 ןבח"הופק מדוחות  ,משרד החינוך התרבות והספורטבכיר, חשב מקור הנתונים : 

 
 

 תקציבי יחידות סמךתקציבי יחידות סמך
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 (2004)הנתונים מעודכנים לדצמבר  הנוערהנוער  מינהל לחינוך התיישבותי ועלייתמינהל לחינוך התיישבותי ועלייתהה
 

מספר מספר 

  שם תוכניתשם תוכנית  תוכניתתוכנית
  22000044תקציב תקציב 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(
ביצוע מזומנים ביצוע מזומנים 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(

     תקציב רגיל   

 39,211 41,483 עובדי אגף 202801

 1,016 1,343 שירותים מרכזים 202802

 20,936 22,936 אמרכלות 202803

 413,039 425,940 מיותאחזקת תלמידים בפני 202804

 70,604 72,334 שיעורי עזר ביסודי 202805

 341,040 341,793 שכר מורים -חינוך והוראה  202806

 56,681 57,845 תמיכה בבתי ספר 202808

 36,534 41,748 חינוך ימי תמיכה 202809

 329 347 יוזמות ןפעולות מיוחדות 202816

 34,654 47,236 הוראת החקלאות ומקצועות  202817

 5,352 7,693 מרכזי נוער ובתי"ס 202818

 40,554 44,879 שעורי עזר ופעולות טפוח 202819

 779,435 794,322 שכר לימוד על יסודי 202820

 8,170 9,063 בתי ספר חקלאים 203007

 1,630 2,128 שיפוץ מבני חינוך 203013

 1,849,185 1,911,090 סה"כ תקציב רגיל  

     קציב פיתוחת   

 1,036 2,571 בניית כיתות לימוד 600210

 1,113 4,324 חידוש מבנים במערכת החינוך 600601

 2,149 6,895 סה"כ תקציב פיתוח  
 
 

 ועליית הנוער מינהל לחינוך התיישבותיה: מקור הנתונים 

 
 

 (2004)הנתונים מעודכנים לדצמבר  הטלוויזיה החינוכיתהטלוויזיה החינוכית
 

מספר מספר 

  כניתכניתשם תושם תו  תוכניתתוכנית
  20020044תקציב תקציב 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(
ביצוע מזומנים ביצוע מזומנים 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(

   תקציב רגיל 

 49,683 52,325 כ"א 203301

 12,413 13,033 הפקות עצמיות 203302

 21,665 21,672 הוצאות שידור 203303

 10,736 11,363 הנהלה וכלליות 203304

 94,497 98,393 סה"כ תקציב רגיל  

   תקציב פיתוח 

 1,687 1,833 הצטיידות ורכש )פיתוח( 203009

 1,687 1,833 סה"כ תקציב פיתוח  
 
 

 אגף לתכנון כלכלי, הטלוויזיה החינוכיתמקור הנתונים : 

 
 
 

 (2004לדצמבר )הנתונים מעודכנים  חינוך עצמאיחינוך עצמאי
 
מספר מספר 

  שם תוכניתשם תוכנית  תוכניתתוכנית
  20020044תקציב תקציב 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(
ביצוע מזומנים ביצוע מזומנים 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(
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 571,010 636,658 חינוך עצמאי 202908

 135,427 135,667 פעילות החינוך העצמאי 202909

 706,437 772,325 סה"כ תקציב  
 
 

 עצמאיהת החינוך וחשבמקור הנתונים : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ת עתידיותהערה: התקציב הינו תקציב נטו, הביצוע הינו ביצוע מזומנים בלבד וללא התחייבויו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2005) נוכחיתהתקציב בשנה . 7
 

 (2005דצמבר )הנתונים מעודכנים ל משרד החינוך התרבות והספורטמשרד החינוך התרבות והספורט
 

מספר מספר 

  שם תוכניתשם תוכנית  תוכניתתוכנית
          20052005  תקציב תקציב 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(

  תקציב רגיל 

 5,647 פעולות לשכת הדובר 202102
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מספר מספר 

  שם תוכניתשם תוכנית  תוכניתתוכנית
          20052005  תקציב תקציב 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(

 16,783 פעולות החשב 202103

 1,870 פרסי ישראל 202104

 148,236 מיכון 202105

 431 ארגוני הורים 202106

 12,760 מחקרים וסטטיסטיקה 202107

 8,917 קשרי חוץ 202108

 66,473 רשות העתיקות 202109

 9,022 אגף החינוך הדתי 202111

 9,365 פעולות ויוזמות במערכת החינוך 202112

 1,000 רזרבה לפעולות שונות 202113

 5 חינוך ותרבות לפי החלטת הועדה הציבורית לענייני עזבונותהקצבות ל 202114

 6,848 פעולות הסברה באירועים ממלכתיים 202115

 60,000 רזרבה להתייקרויות 202120

 372,993 עובדי משרד 202201

 13,459 השתלמות והדרכה 202203

 170,345 אחזקת המשרד 202204

 74,210 ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך 202206

 137,426 תנאי שרות 202301

 29,484 פעולות מיוחדות למורים 202302

 28,260 תמריצים למורים 202303

 1,276 חינוכאים ברשויות 202304

 779,649 מוסדות להכשרת מורים 202305

 25,241 הלוואות מותנות לתלמידי סמינרים 202306

 13,770 מרכזים פדגוגיים 202307

 95,321 מות מורים וגננותהשתל 202308

 8,584 קורסים וימי עיון לעובדי הוראה בכירים  202309

 542,848 קרנות ומענקי השתלמות 202310

 35,281 תכניות לקידום החינוך למיעוטים 202401

 122,646 שירותי חינוך ורווחה 202402

 42,843 מענק ירושלים הבירה 202404

 114,895 ות לימודים ויוזמותהוראת המקצועות תוכני 202405

 293 פעולות בחינוך הדרוזי 202406

 178,371 שירות פסיכולוגי  202408

 20,846 חינוך יהודי בתפוצות 202409

 18,256 תמיכות מיוחדות 202410

 119,602 כח עזר פדגוגי 202411

 132,837 מתנס"ים 202412

 156,308 חינוך לא פורמאלי 202414

 114,349 וך מבוגריםחינ 202416

 36,064 תוכניות ויוזמות 202417

 47,358 חינוך לדמוקרטיה ויהדות 202418

 4,669 פעילות בחינוך קדם יסודי 202505

 1,368,201 גני חובה 202510

 857,510 גני טרום חובה 202511

 101,065 שירותי חינוך ורווחה 202602

 80,168 ם ויוזמותהוראת המקצועות תוכניות לימודי 202605

 785,346 שירותי עזר במערכת  החינוך     202609

 33,600 יישום ניסוי במערכת החינוך 202610

 3,734,602 חינוך יסודי-שעות תקן 202611

 2,393,978 חינוך מיוחד 202612

 2,971 ילדים מחוננים 202615

 379,448 יישום חוק יום לימודים ארוך ולימודי העשרה  202619

 2,545 שירותי חינוך ורווחה 202702

 1,429,581 שעות תקן חט"ב 202703

 444,152 שירותי עזר בחט"ב 202704

 94,609 הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות 202705
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מספר מספר 

  שם תוכניתשם תוכנית  תוכניתתוכנית
          20052005  תקציב תקציב 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(

 89,224 חינוך טכנולוגי ומדעי 202706

 22,632 תלמידים בפנימיות ומרכזי נוער 202708

 4,354,403 יסודי ותמיכה בבתי ספר    שכר לימוד על 202709

 205,108 אגף הבחינות 202710

 24,241 מלגות ומענקים לתלמידים 202711

 56,527 קידום ועידוד החינוך העל יסודי והעל תיכוני 202712

 5,923 תמיכה בנוער מחונן בחינוך העי"ס     202715

 6,736 פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי   202716

 5,119 פעולות החינוך העצמאי 202909

 238,277 חינוך מוכר אחר 202910

 14,834 ישובים נתמכים 203003

 1,651 ייעוץ ופיקוח על הבניה במערכת החינוך 203004

 480,663 הסעת תלמידים 203005

 19,973 הסעות מורים לבתי ספר 203006

 28,455 "סים ונוערמענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ 203011

 133,315 שיפוצים והצטיידות בבי"ס 203015

 462,456 מנהל התרבות 203103

 114 תרבות תורנית ציונית 203108

 3,765 מוסדות להשכלה 203120

 88,023 תרבות יהודית 203122

 18,725 חינוך גופני בבתיה"ס 203202

 44,164 פעולות בספורט 203704

 35,982 ורטתמיכות בספ 203705

 275,039 תמיכה בכוללים 203804

 188,239 תמיכה ומענקים למוסדות תורה 203811

 11,279 תמיכה ומענקים למוסדות תורה 203812

 27,848 תמיכה בישיבות הסדר 203815

 111,485 הבטחת הכנסת מינימום לאברכי כוללים 203821

"כ תקציב רגילסה   22,446,817 

  תקציב פיתוח 

 354,731 בניית כיתות לימוד 600210

 19,316 תשתיות היקפיות למבני חינוך   600215

 11,529 מענקים להצטיידות 600301

 49,603 חידוש מבנים במערכת החינוך     600601

 4,715 פיתוח מכללות להכשרת מורים    600701

 35,055 רזרבה ליישום כח המשימה הלאומי 600901

 474,949 תוחסה"כ תקציב פי 
 
 
הערה: התקציב הינו תקציב נטו. 
 
 

 ןבח"הופק מדוחות  ,משרד החינוך התרבות והספורטבכיר, חשב מקור הנתונים : 
 
 
 
 

 
  תקציבי יחידות סמךתקציבי יחידות סמך

 

 (2005 לדצמבר)הנתונים מעודכנים  מינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוערמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוערהה

 

מספר 
 שם תוכנית תוכנית

 2005תקציב 
 )באלפי שקלים(

  תקציב רגיל 
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מספר 
 שם תוכנית תוכנית

 2005תקציב 
 )באלפי שקלים(

 46,618 עובדי אגף 202801

 1,390 שירותים מרכזים 202802

 18,989 אמרכלות 202803

 431,925 אחזקת תלמידים בפנימיות 202804

 77,558 שיעורי עזר ביסודי 202805

 319,735 שכר מורים -חינוך והוראה  202806

 63,196 תמיכה בבתי ספר 202808

 38,972 כהחינוך ימי תמי 202809

 350 יוזמות ופעולות מיוחדות 202816

 54,993 הוראת החקלאות ומקצועות  202817

 7,633 מרכזי נוער ובתי"ס 202818

 45,767 שעורי עזר ופעולות טפוח 202819

 807,032 שכר לימוד על יסודי 202820

 15,401 בתי ספר חקלאים 203007

 3,965 שיפוץ מבני חינוך 203013

 1,933,524 כ תקציב רגילסה"  

  תקציב פיתוח 

 2,365 בניית כיתות לימוד 600210

 6,876 חידוש מבנים במערכת החינוך 600601

 9,241 סה"כ תקציב פיתוח  
 
 
 

 ועליית הנוער מינהל לחינוך התיישבותיהמקור הנתונים : 

 
 
 

 (2005 דצמבר)הנתונים מעודכנים ל הטלוויזיה החינוכיתהטלוויזיה החינוכית

 
מספר מספר 

  שם תוכניתשם תוכנית  תתתוכניתוכני
  20052005תקציב תקציב 

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(

   תקציב רגיל  

 54,758 כ"א 203301

 23,333 הפקות עצמיות 203302

 22,876 הוצאות שידור 203303

 7,280 הנהלה וכלליות 203304

 108,247 סה"כ תקציב רגיל  

   תקציב פיתוח  

 2,108 הצטיידות ורכש )פיתוח( 203009

 2,108 סה"כ תקציב פיתוח  

 
 
 

 אגף לתכנון כלכלי, הטלוויזיה החינוכיתמקור הנתונים : 
 
 
 

 
 

 (2005 דצמבר)הנתונים מעודכנים ל חינוך עצמאיחינוך עצמאי
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מספר מספר 

  שם תוכניתשם תוכנית  תוכניתתוכנית
  20052005  תקציבתקציב

  )באלפי שקלים()באלפי שקלים(

 665,419 חינוך עצמאי 202908

 135,035 פעולות החינוך העצמאי 202909

 800,454 סה"כ תקציב  
 
 
 

ת החינוך עצמאיוחשבתונים : מקור הנ  
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 2005-בחוברות ועלוני מידע שפורסמו . 8
 2006נכון לינואר     

 
 אגף הבחינותאגף הבחינות

  מועד קיץ תשס"ה –לוח מועדי בחינות בגרות 
  קיץ  –מיקוד חומר הבחינה בשאלוני בחינות הבגרות לנבחנים אינטרניים בבתי הספר העבריים

 התשס"ה
 ני בחינות הבגרות לנבחנים אינטרניים בנתיב הטכנולוגי בבתי הספר מיקוד חומר הבחינה בשאלו

 קיץ תשס"ה –העבריים, הערביים והדרוזיים 
  מיקוד חומר הבחינה בשאלוני בחינות הבגרות לנבחנים חיצוניים )אקסטרניים( בבתי הספר

 קיץ התשס"ה –הערביים 
 ים )אקסטרניים( במגזר הערבי מיקוד חומר הבחינה בשאלוני בחינות הבגרות לנבחנים חיצוני

 חורף תשס"ו. –ובמגזר הדרוזי 
  מיקוד חומר הבחינה לשאלוני בחינות הבגרות לנבחנים אינטרניים במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי– 

 קיץ תשס"ה
  2005 –נתוני בחינות בגרות 
  קיץ תשס"ה  –קובץ השאלונים והבחינות במקצועות העיוניים והחקלאיים 
 קיץ תשס"ה –ים והבחינות הרכבי בחינות לפי מגמות מסלולים ובתי ספר על יסודיים קובץ השאלונ 
 אביב תשס"ה –י"ד -קובץ השאלונים והבחינות לכיתות י"ג 
  )קיץ תשס"ה –קובץ השאלונים והבחינות לנבחנים חיצוניים )אקסטרניים 

 

 אגף לחינוך יסודיאגף לחינוך יסודי
 4  8, 7, 6ירחון לקידום מנהיגות מס'  –המ"מים 
  17, 16, 15גולשים בקשר 
  3, 2מס'  –תשמרו את הכוח למשהו טוב  –יוצרים מציאות 
 כלי דיגיטלי למיפוי לומדות ואתרים 
  מבדק קריאה וכתיבה לכיתות א', חוברת משימות 
 מבדק קריאה וכתיבה לכיתות א', מדריך למורה 
 מבדק קריאה וכתיבה לכיתות א', תיק משימות לתלמיד 
 ערכת החינוךסטנדרטים במ 
 עלון מידע למורים המתמקצעים 

 

 אגף לחינוך מבוגריםאגף לחינוך מבוגרים
 'גדיש ט 
  הדם –גוף האדם 
  המזון ואבות המזון –גוף האדם 
  8חינוך מבוגרים באנגלית 
 תכנית לימודים בהבנת הנקרא למסלול השכלת יסוד 
  השכלת יסודי -תכנית לימודים במדעי ההתנהגות 
 'תכנית לימודים לאולפן א 

 

 אגף לחינוך מיוחדאגף לחינוך מיוחד
 2005-2004 -מידעון החינוך המיוחד תשס"ה 
  תשס"ה –רשימת מרכזי התמיכה היישובים/האזוריים 

 

 אגף לחינוך על יסודיאגף לחינוך על יסודי
 סמסטר קיץ 

 

 אגף לחינוך קדם יסודיאגף לחינוך קדם יסודי
  4יוזמות של כבוד 
 מבטים 

 

 אגף לתרבות תורניתאגף לתרבות תורנית
  266-269-272דף לתרבות היהודית 
 ובפלמ"ח היחידות הדתיות בהגנה 
 סרטוטים-הרב משה בן מימון )הרמב"ם( בהגיונות, אמרות 
  164, 163, 162, 161, 160, 159מדי חודש בחודשו 
 עולמה המופלא של המשנה 
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 עיונים במשנתו הפדגוגית של הרמב"ם 

 

 אגף משק, נכסים ופרסומיםאגף משק, נכסים ופרסומים
 קטלוג פרסומים 

 

 אונסקואונסקו
 החינוך ההומניסטי 

 

 "י("י(ארגון מוסדות חינוך )אמחארגון מוסדות חינוך )אמח
 הנחיות למצבת חטיבת בינים 
 הנחיות למצבת יסודי 

 

 האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודיםהאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 מל"מ הטכניון, צרות הים, מדריך למורה-או 
 בהבניה מתמדת 
 'העת החדשה אל מול עולם חדשת חלק א 
 חשמל ומגנטיות, ניסויי הדגמה בהוראה, מל"מ אוניברסיטת תל אביב 
 ברת פנילויות, מל"מ מכון וייצמןמודלים של האור, חו 
 מודלים של האור, מדריך למורה, מל"מ מכון וייצמן 
  מל"מ מכון וייצמן2מתמטיקה על פי שיטת הצבירה ליחידת לימוד , 
  מל"מ מכון וייצמן3מתמטיקה על פי שיטת הצבירה ליחידת לימוד , 
 על סיפה של ארץ חדשה 
 ן גוריוןמל"מ אוניברסיטת ב, פיזיקה של התחבורה 
 רבייה והתפתחות 
 שיחון לעגה ההנדסית על דרך האנלוגיה, מל"מ אוניברסיטת בן גוריון 
  'י"ב –תכנית לימודים בחינוך גופני, ג 

 

 הכשרת עובדי הוראההכשרת עובדי הוראה
 מתמחים בסיפור, תשס"ה 

 

 המזכירות הפדגוגיתהמזכירות הפדגוגית
 100  מושגים ביהדות, בציונות ובדמוקרטיה למגזר היהודי 
 100 זר הדרוזי מושגים למג 
 100 מושגים למגזר הערבי 
 60  למורה –שנה לניצחון על גרמניה הנאצית ותרומת הלוחמים היהודיים בצבאות  בנות הבית 

 NBA – 2005 
  3אלבוסתאן 
  ספר ניסוי –בית ספר הוא החיים 
  בי"ס ניסויי –בית ספר יוצר ידע 
 בעיות נבחרות במדינה 
  משגב –בשביל הערך 
 סויים חדשיםבתי ספר ני 
  לזכרו של זבולון המר –דברים על החינוך הערכי 
  ספר ניסוי של אולפנת להבה –דיאלוג האמונה 
  16-15, 14-13דרך ערך 
 היישוב שלי 
  מבחר מונחים –הכנסת 
  לגלוש עם הראש –התכנית לגלישה נבונה 
 חגי ישראל ישן וחדש 
 חוברת שירים עם המלחינה נורית הירש 
  חג פורים –חלונות 
 ידע ומיומנויות ואסטרטגיות להשגת הסטנדרטים, באנגלית 
  10, 9יחסים 
 יעילות הקצאת משאבים לתלמידי תיכון בנתיב הטכנולוגי לעומת העיוני 
 ישראל והציונות היום 
 מורים חוקרים בבית הספר 
  4+  3+  2נוער חושב מחר 
  למורה –ניצולי שואה ומדינת ישראל 
  לפרוץ את הגבולות, המקום והזמן –ר וגיא למידה מרחוק ה –ספר ניסוי 
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 'עברית דגמית לשאלון ב 
  3עלון גיאוגרפיה 
  32עלון למורים בערבית 
  '6עלון עמוד ב', מס 
 עשר שנים לרצח רבין 
  88, 87, 86, 85פנים לכאן ולכאן 
  ערבית –שבוע אחר  –פסיפס ישראלי 
 פרס מורשת לחטיבות הביניים 
 זרקור לעדות ישראל –שורשים שירים ו 
  2שירים למקהלה 
  מפעל סיפור נולד בתי ספר היסודיים –תחרות הסיפור הקצר 
 תחרות הסיפור הקצר, מפעל סיפור נולד בבתי ספר על יסודיים 
  2תפוז סגול 

 

 המטה ליישום התכנית הלאומיתהמטה ליישום התכנית הלאומית
  אנגלית –תקציר דו"ח דוברת 
  עברית –תקציר דו"ח דוברת 

 

 הפדגוגיהפדגוגי  המינהלהמינהל
  תשס"ו –הקמת בסיס הדיווח לחט"ע 

 

 הקו הפתוחהקו הפתוח
  "עלון פעילות לבתי"ס –"מקו פתוח לרשת פתוחה 
 כרזות תלמידים 
  שנים לקו הפתוח 15לקט מאמרים לציון 

 

 השתלמות עובדי הוראההשתלמות עובדי הוראה
  ספר העשור למרכז הארצי להשתלמות עו"ה במקצועות  –מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית

 הרוח והחברה  היהדות,
 

 חינוך המוכר שאינו רשמיחינוך המוכר שאינו רשמי
  הוראות לדיווח על נתוני מורים במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי לצורך קביעת פרופיל בית

 הספר לשנת הלימודים תשס"ו
 

 חינוך התיישבותי ועליית הנוערחינוך התיישבותי ועליית הנוער
 !לגלוש ברשת? בטח 
 מדריך קבוצה אוכל שתיה 
 ערפל של התחלות, מהדורה שלישית 
 2005- 2004יקט יות"ר, עלון מידע, תשס"ה פרו  

 

 כספיםכספים
 חוזר לגננות, תשס"ו 
 תדריך למנהלי בתי הספר 

 

 מחונניםמחוננים
  38, 37ממ"ש 
 קווי יסוד לת"ל יחודית למחוננים 

 

 מטה ההסברהמטה ההסברה
 ישראל והציונות היום 
 :כרזות יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

 ילדים בגטו -
 התנגדות במרד -

 גירוש והשמדה -
 ת מצורף עלון למורה, למדריך ולמנחה, ובו הצעות לפעילויות בכיתה. לכרזו

 "כרזת "אם כל הכרזות 
 כרזת יום העצמאות 
 קטלוג פרסומים 
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 מינהל החינוך הדתימינהל החינוך הדתי
 התמודדות אמונית עם קונפליקטים ביחסי מדינה והלכה בשעת משבר 
  היבטים ייחודיים בחינוך הדתי –התמודדות במצבי לחץ ומשבר 
 רי מינהל החינוך הדתי תשס"ה חוז 
 חינוך לחיי משפחה 
 עולם חסד ייבנה 
  2005 –פרס החינוך הדתי 

 

 מינהל ומשאבי אנושמינהל ומשאבי אנוש
  2004ספר עובדים מצטיינים 
  2005ספר עובדים מצטיינים 

 

 מינהל חברה ונוערמינהל חברה ונוער
 60 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה 
 בשבילי ירושלים 
  המעורבות בקהיל –מחויבות אישית 
  13מניתוק לשילוב 
  47, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 35, 34על סדר היום 
  וזכרת את כל הדרך –ערכת השביל המחבר 

 

 מינהל כלכלה ותקציביםמינהל כלכלה ותקציבים
  2005השתתפות המשרד בתקציב הרשויות המקומיות 
  תשס"ה –מערכת שכר לימוד לבתי"ס טכנולוגיים בחטיבה העליונה 
 וניים בחט"ע תשס"המערכת שכר לימוד לבתי"ס עי 
  תשס"ה -סל לתלמיד לחט"ב 
  2005ספר תקציב 
  2005תקנות תקציב 
  2005תקציב מוניציפלי  

 

 טכנולוגיהטכנולוגיהללמדע ומדע וללמינהל מינהל 
 דור לעתיד בריא ובטוח 

 

 ת מידעת מידעוומינהל תקשוב ומערכמינהל תקשוב ומערכ
  2004דין וחשבון שנתי 

 

 מינהל תרבות ואמנותמינהל תרבות ואמנות
 פרס ראש הממשלה לספרות 
 רסי השרה בתחומי היצירה הספרותיתקטלוג הזוכים בפ 

 

 סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנושסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש
  2004 –פרס החינוך היישובי, תשס"ד 

 

 פרסי ישראל ופרסי חינוךפרסי ישראל ופרסי חינוך
  2005 –פרסי ישראל תשס"ה 

 
 רשות הספורטרשות הספורט

 מחוז צפון –קיום -סיכום יזמות דו 
 

 שירות פסיכולוגי ייעוצישירות פסיכולוגי ייעוצי
 דיכאון בילדים 
 חוברת סטנדרטים במידענות 
 חופשי לנשום 
  7-3כישורים וקשרים לחיים 
 משא הטראומה 
 מתחברים האתגר-מתנתקים 
 סקר היערכות משתלמת 
  מצבי לחץ וחירום –שפ"יטון 
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 תחום ההדרכהתחום ההדרכה
 מידעון בנושא הדרכה, השכלה והשתלמות 

 

 תחום זהירות בדרכיםתחום זהירות בדרכים
 תשס"ה –ינים בחינוך לבטיחות בדרכים פרס שרת החינוך ושר התחבורה לבתי"ס מצטי 

 

 תלונות ופניות הציבורתלונות ופניות הציבור
  תשס"ד -דו"ח שנתי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

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

w.education.gov.il/chomer/material_search.asphttp://ww 

http://noar.education.gov.il/main/upload/publications/ 
 
 
 

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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 בחוזרי המנכ"לומועדים לעיון  םמקו. 9
 
 

  מחלקת פרסומיםמחלקת פרסומים
 
 

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

 325קומה ג' , חדר 

 

 16:00 – 14:00הימים שני  ורביעי בין השעות   המועדים :המועדים :

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

 
 
 
 
 
 

                                              אתר האינטרנט של המשרדאתר האינטרנט של המשרד 
 
 

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

 
 מתעדכן עם צאת כל חוזר חדש.ו 1998 –חוזרים משנת תשנ"ח   מאגר המכיל,כאמור,אתר קיים ב

 ש לפי מס'נושא, חיפוש טקסטואלי/מורפולוגי, חיפולפי תאריך, לפי המאגר כולל יכולות חיפוש מגוונות: 
 .ועוד חוזר

 
  

  )המשך()המשך(  ניסוי תקשוב חוזרי מנכ"לניסוי תקשוב חוזרי מנכ"ל
  
  חוזרי המנכ"ל   ממוצע הכניסות החודשי למאגר(http://www.education.gov.il/mankal) 

 כניסות. 21,000הוא:  דאתר המשר –ב"אוח" 
 
   במסגרת מגמת ההתייעלות במשרד, נבחנת סוגיית ההפקה וההפצה של חוזרי מנכ"ל והאפשרות להחליף את 

אתר  -" אוח"בעיון במאגר החוזרים הממוחשב הנמצא ב)באמצעות משלוח בדואר(, אופן ההפצה הנוכחי 
 .האינטרנט של משרד החינוך 

  י שכולל קבוצה מגוונת של בעלי תפקידים.לבדיקת הנושא הוחל בניסו 
 עם כל צאת חוזר חדש והעלאתו לרשת מקבלים כל משתתפי הניסוי הודעה במייל, שמעדכנת בדבר צאת

 החוזר החדש עם פירוט הנושאים שמופיעים בו, יחד עם קישור לסעיפים השונים במערכת.
  :עד כה נרשמו  לניסוי 

 מוסדות חינוך 222 -כ
 גננות 10 -כ
 ארגונים חינוכיים 33 -כ
 מועצות ועיריות 20 -כ
 מפקחים 120 -כ
 .עובדים בכירים במשרד החינוך 131 -כ
 

 
 

http://www.education.gov.il/mankal/
http://www.education.gov.il/mankal/
http://www.education.gov.il/mankal/
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 הפרטיות תיאור מאגרי מידע הרשומים לפי חוק הגנת. 10
 
 

מס' 
 המאגר

 אור המאגרית שם המאגר

נבחנים אקסטרנים כולל פרטים אישיים  נבחנים אקסטרנים 3592
 ל הבחינות וזכאותופרטים כלליים ע

מאגר השתלמויות וההשתלמויות  האישיות  השתלמויות עובדי הוראה 3594
 של עובדי הוראה

ריכוז נתוני תלמידים הלומדים  תלמידים במכללות/סמינרים 3597
 במכללות/סמינרים ברחבי הארץ

 
 מידע על תלמידים נבחני בגרות 3601
לתארים שהושגו  הענקת תארים שקולים תארים ודיפלומות 3603

 בחו"ל
 ועדות השמה ברשויות המקומיות ועדות השמה בחינוך המיוחד 4081

החלטה לגבי שיבוץ תלמידים חריגים 
 במסגרות לימוד שונות )רגילות או מיוחדות(

נתונים אישיים, נתוני שכר לצורכי חישוב  מורים מרכזי 4647
 שכר מורים

המורה האישיים  שמירה ומעקב אחר נתוני כ"א בהוראה 4653
 והמקצועיים לצורך הטיפול בו

ניהול נתוני המורים העובדים במערכת  נתוני עובדי הוראה 4654
 החינוך )כולל שמירת נתונים הסטורים(

 ה לעובדי הוראהמכהנפקת תעודות הס הסמכת עובדי הוראה 4655
קביעת זכאות לעובדי חינוך לתמריצים  תמריצים לעובדי הוראה 4656

 ב אחר ביצוע ויישום הזכאותומעק
-המורים המועסקים ע"י מערכת החינוך ובתי ניהול כרטיס מורה 4657

 יסודיים באיזה מחוז הם מטופלים.-ספר על
רשימת גננות בגנים פרטיים או בחינוך המוכר  כוח אדם  גננות זמני 4658

 )אינן נמצאות במאגר מערכת כוח אדם  (
הענקת מלגות והלוואות לסטודנטים  טיםהלוואות ומענקים לסטודנ 4659

 הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה
מאגר תלמידים כולל פרטי תלמיד ממשרד  תלמידים 4660

 הפנים, נתוני הלימודים של התלמיד
 דיווח תאונות תלמידים תאונות תלמידים 4661
ניהול מידע על נערים המטופלים ביחידה  נוער חריג 4662

 ותלקידום נוער ברשוי
פיקוח ומעקב אחר קליטתם של תלמידים  תלמידים עולים 4663

 עולים ומתן שיעורי עזר לזכאים ביניהם
הצגה ברמה של מוסד, אילו תלמידים זכאים  שיעורי עזר לתלמידים עולים 4664

 לשיעורי עזר לעולים
הצגה ברמה של מוסד עבור אילו תלמידים  דמי בחינות תלמידים 4665

 נותחויבו דמי בחי
 –תעודות בגרות אקסטרנים  4667

 היסטוריה
מאגר היסטוריה, שמירת כל פרטי הנבחן 

 שגמר את התחייבויותיו וקבל תעודת בגרות
 קליטת נרשמים לבחינות אקסטרנים רישום לבחינות אקסטרנים 4669
 מידע על תלמידים נבחני טכנאים 4671
 דיםמידע על ציוני תלמי ציוני תלמידים )בגרות( 4765
 קליטת ציוני  תלמידים במועד מסוים קליטת ציונים 5764
 תיקי הדיור השייכים למשרד ואכלוסם דיור ואתרים 5766

 ניהול הרכב האישי של כל עובד
ניהול משרות עובדי הוראה )מס' שעות,  ניהול משרות עובדי הוראה 5767

 תפקיד, מקצוע(
 תוכניות אגף שח"רתלמידים ב שח"ר )שירותי חינוך ורווחה( 5768
נוכחות עובדים שעות עבודה ויציאות  נוכחות עובדים 5769

 בתפקיד, חופשה ומחלה
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מס' 
 המאגר

 אור המאגרית שם המאגר

איתור תלמידים חסרי רישום במערכת  מניעת נשירה )קציני ביקור סדיר( 5770
 החינוך )תלמידים שאינם לומדים(

 פרטי כל המורים במערכת מורים מחוזי 5771
י במינהל תקשוב ומערכות מידע כ"א אגפ כוח אדם  אגפי 5772

 )עובדי משרד + חברות(
מועמדים לקבלת פרסי ישראל, ממליציהם,  פרסי ישראל 5773

 השופטים בוועדות וזוכי הפרסים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מינהל תקשוב ומערכות מידעמקור נתונים : 
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  גות לתלמידים, לפי פירוט התקנותגות לתלמידים, לפי פירוט התקנותמלמל

 
 

    27.11.4327.11.43מתקנה מתקנה 

  עבור תלמידי בתי ספר.₪  17,475,000העברה של 
  י"ד.-עבור תלמידי י"ג₪  650,000העברה של 
  עבור חינוך מיוחד.₪  300,000העברה של 
  עבור תכניות סיוע מיוחדות וחריגים.₪  300,000העברה של 

 
 

  27.11.4727.11.47מתקנה מתקנה 

    (.27.11.43יסודיים )תוספת לתקנה -עבור תלמידי בתי ספר יסודיים ועל₪  500,000העברה של 
  לתלמידי פנימיות )פרטיים(.₪  801,000העברה של 
  לתלמידים מחוננים.₪  599,000העברה של 
  לעידוד חזקים מבין חלשים.₪  50,000העברה של 
  לתלמידי חינוך מוסיקלי.₪  25,000העברה של 
  חות נוער לפולין.למשל₪  500,000העברה של 
  לסטודנטים ערבים הלומדים לתואר שני בייעוץ חינוכי.₪  800,000העברה של 
  לתלמידי סטאז' במכללות להכשרת עו"ה )מלגות למצטיינים(.₪  29,000העברה של 
  באוניברסיטה העברית. –רביבים  –לסטודנטים להוראה ביהדות  36,000העברה של 
  חונכים במתמטיקה בטכניון.לסטודנטים ₪  400,000העברה של 
  לסטודנטים להוראה באזרחות באוניברסיטה העברית.₪  220,000העברה של 
  לסטודנטים בדואים במדעים.₪  100,000העברה של 
  לתלמידי ספרנות במכללות להכשרת עו"ה.₪  200,000העברה של 
  לתלמידים בבתי"ס למשחק ולקולנוע.₪  300,000העברה של 

 
 

  27.11.5127.11.51מתקנה מתקנה 

  לסטודנטים דרוזים₪  777,000העברה של. 
 
 

  26.15.4526.15.45מתקנה מתקנה 

  (.27.11.47למחוננים )תוספת לתקנה ₪  98,000העברה של 
 
 

    23.06.4123.06.41הלוואות מותנות לתלמידי סמינרים )שנה"ל תשס"ד( מתקנה הלוואות מותנות לתלמידי סמינרים )שנה"ל תשס"ד( מתקנה 

 35,780,480תלמידים בסכום  7,920 -אושרו הלוואות מותנות לכ .₪ 
 ₪. 27,705,300תלמידים בסכום של  6,073מומשו הלוואות מותנות ע"י 

 הלוואות אושרו וחולקו בשלושה מועדים:            
o  פברואר –ינואר 
o  מאי –אפריל 
o  ספטמבר –אוגוסט 

 
    23.06.4323.06.43מתקנה מתקנה 

 
 תיכוניים במקצועות  -הלוואות מותנות לסטודנטים ותלמידים בסמינרים ובמוסדות על

 ₪. 360,000טכנולוגיים בסכום  
 
  
  
  

  חינוך ורווחהחינוך ורווחהשירותי שירותי 
 

  24.02.5324.02.53מתקנה מתקנה 

  לסטודנטים להוראה בערי פיתוח )מעו"ף במכללות(₪   547,200העברה של 
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    5959--0202--2424תקנה תקנה 

  8,739,966מלגות  1,641סטודנטים ביום חינוך ארוך )סחל"ב( פרויקט מעורבות ₪ 
 
 

    24.02.5524.02.55מתקנה מתקנה 

 21,461,000סכום מלגות לסטודנטים להכשרת מורים ב 3,844פרח:  -פרויקט חונכות .₪ 
 
 

  חינוך התיישבותיחינוך התיישבותי
 

    28.19.4728.19.47מתקנה מתקנה 

  5,482,169מלגות לתלמידי החינוך ההתיישבותי בסכום .₪ 
 
 
 
 
 

 ועליית הנוער מינהל לחינוך התיישבותיה, : מינהל כלכלה ותקציבים  מקור נתונים

                        
                   

 
 
 
 

 
 

 (2004) תמיכות שנתנו ע"י המשרד בשנה החולפת. 12
 
 

  סכום בש"ח סכום בש"ח   שם מוטבשם מוטב  מספר מוטבמספר מוטב

  58,319                  תון השומרוני הראשוןידו שבועון,הע-חדשות השומרונים  -א.ב. 580008027

  1,089,980             יהיארגון לעידוד העל -א.ל.ה.  580152114

  438,318                אל עיר דוד - א.ל.ע.ד. 580108660

  199,000                אגודת אמני ישראל -א.מ.י.  580118420

מפרסם לציבור,  ,ובקרה תאום ,בהוראה אדם כוח מינהל ומנהל ל"סמנכ  ,כהן מנחםבמשרד , מר   הקרנות רשם
, באתר : המעניקות מלגות ופרטים על הדרך לקבלתןחיצוניות (, מידע אודות קרנות 1976ף חוק מרשם מלגות )מתוק

  
on.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranothttp://cms.educati 

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

 הסטודנטים נהנה ממרבית כספי הקרנות.
נתקבלה  אולם מכיוון שלא קרנות נוספותקיימות . הרשם  באתר זה, נתקבלו מן הקרנות בעקבות פניה של הנתונים

את מאגר הקרנות הרשומות  במשך הזמןהשאיפה היא להגדיל  לפרסמן באתר. הרשם מהם תשובה רשמית לא יכול
  :שלהן היעד קהל פ"באתר, סווגו לארבע קטגוריות עיקריות ע הקרנות ולעדכן את האתר.

 ן ייעודיאפיו .1
 אפיון מקצועי .2
 אפיון עדתי .3
 אפיון עירוני .4

חוקרים או תלמידים, כמו כן נמסרו נתונים על היקף  הקרן מיועדת לסטודנטים האםבאתר נוסף, צוין  בסיווג 
  .פעולות הקרן בשנת הלימודים הקודמת

 
הקרן או מסמכים  לב למועדי הגשת הבקשה והאם נדרש לצרף טופס של יש לשיםלפני משלוח בקשה למלגה 

ודים, תשלום שכ"ל וכן אישורים על מצב ללימ לצרף לכל פניה לקבלת מלגה אישור הרשמה מומלץנדרשים, ככלל, 
  .כלכלי ומשפחתי המסבירים את הצורך במלגה

 
 . 02-5303549 לשאלות לגבי מלגות השתלמות בחו"ל, נא לפנות למדור מלגות מדע במשרד החוץ, בטלפון:

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
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  סכום בש"ח סכום בש"ח   שם מוטבשם מוטב  מספר מוטבמספר מוטב

  353,014                עמותה לקידום האמנויות במגזר הערבי -אבדאע  580257327

  310,925                אבני נעם 580150985

  641,236                (אגוד הטניס בישראל )א.ט.י. 580030542

  88,550                  יזיה בישראלואגוד מפיקי סרטים וטלו 580004133

  206,847                ויזיה בישראלואגוד עובדים בקולנוע ובטל 580149540

  10,000                  סניף ישראל C.I.O.F.F -אגודה בינלאומית של מארגני פסטיבלים לפולקלור  580090173

  23,327                  אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה 580287571

  485,894                אגודה לקידום הקולנוע בישראל 580151272

  447,000                אגודה ציבורית לקדום תרבות ומוסיקה באשדוד אקדמא 580060192

  11,486,075           אביב-קב" תלאגודת "בית יע 580052306

  21,681,000           אגודת אכסניות נוער בישראל )אנ"א(  580009447

  90,331                  האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות  -אגודת הגליל  580010403

  519,055                אגודת הזמיר 580017424

  30,000                  פיים בישראלאת המעצבים הגראגוד 580034502

  99,714                  אגודת הנבל         580025807

  65,000                  אגודת הנוער לקידום וחינוך, תרבות וספורט כפר יפיע 580224590

  205,265                אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל 580013860

  40,000                  אגודת הציירים והפסלים  חיפה 580012532

  18,000                  שבע והנגב-סניף באר -אגודת הציירים והפסלים בישראל  580075406

  371,840                אמני ירושלים-אגודת הציירים והפסלים בישראל 580008068

  4,286,000             בלט הקלאסי בישראלאגודת ידידי ה 580049955

  299,242                אגודת ישיבת קרלין סטולין בית אהרון וישראל ובית התבשיל 580002996

  84,000                  אגודת כדוריד ראשון לציון  580377059

  113,038                ית צאנזיאגודת מוסדות קהילתיים קר 580028066

  15,000                  דיר חנא -אגודת נאמני יוחנן הקדוש  580283240

  246,690                אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות 580073575

  221,322                אגודת שוחרי מוזיאון האדם והחי 580004794

  42,771                  נוךאגודת שוחרי מכללת לוינסקי לחי 580004612

  15,460,101           מכללה אקדמית לחינוך  -אגודת שוחרי תלפיות  580023810

  69,926                  בית בגליל  -נוף -אדם 580345403

  10,659,508           אהל אברהם שע"י סמינר בית יעקב בני ברק 580098127

  56,105                             אהל מאנה כץ   580015410

  39,800                  הלי פלמ"חוא 580118040

  25,900                  ית ארמןיאולפנת בני עקיבא נאות אברהם קר 580055440

  1,725,386             מפעלים חינוכיים  -אומ"ץ  580236099

  23,013                  גוריון-אוניברסיטת בן  500701644

  260,049                אוניברסיטת בר אילן 580063683

  833,677                אוניברסיטת חיפה          500701628

  1,056,471             אביב      -אוניברסיטת תל 589931187

  276,668                אוצר הפוסקים             580020998

  238,063                אוצר מפרשי התלמוד 580046191

  24,300                  אור אבנר 580297224

  225,195                אור המזרח 580009538

  27,383                  מרכז ליהדות מתקדמת ע"ש ליונס  -אור חדש  580038347

  797,363                מכללה תורנית  -אור חיה  580197408

  1,427,508             אור לגולה          580379212

  120,000                תנועה לקידום   -אור לנוער  580024909

  289,375                אורות הגליל 580041770

  14,490,595           אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך 580215853

  55,779,935           המכללה האקדמית לחינוך התנועה הקיבוצית  -אורנים  580003978

  55,376                  מפעל המוקדש למשמעות דתית של השואה -אות ועד  580032555

  160,000                אחדות חברת ישראל -אח"י  580114866

  31,116,679           המכללה האקדמית לחינוך  -ה ואחו 580250231

  30,300                  בגן יבנה אחוזת יעקב )ע"ש ר' יעקב גרינברג ז"ל( 580067734

  84,000                  אחי יהודה  580302081

  197,120                איגוד האגרוף בישראל 580244937
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  סכום בש"ח סכום בש"ח   שם מוטבשם מוטב  מספר מוטבמספר מוטב

  87,655                  איגוד האופניים בישראל 580244317

  84,700                  איגוד הארכיונאים בישראל  580021228

  1,251,911             איגוד האתלטיקה הקלה בישראל 580244952

  33,482                  איגוד הבדמינטון בישראל 580244853

  533,067                איגוד הג'ודו בישראל 580244168

  30,979                  ד הגלגליות בישראל איגו 580042711

  420,639                איגוד ההיאבקות בישראל 580244846

  496,079                איגוד ההתעמלות בישראל 580244929

  23,144                  איגוד החובבים הישראלי לפיתוח הגוף  580122422

  4,475                   ראלאיגוד החתירה ביש 580244911

  90,308                  איגוד הטריאתלון הישראלי 580124683

  474,096                יד בישראל-איגוד הכדור 580244309

  324,215                איגוד הכדורמים בישראל 580244275

  1,494,589             איגוד הכדורסל בישראל     580002160

  695,707                איגוד הכדורעף בישראל 580244283

  642,338                איגוד המדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל 580056745

  369,872                איגוד הסיוף בישראל 580244838

  13,560                  איגוד הספורט העממי בישראל 580018240

  374,385                איגוד הקומפוזיטורים בישראל 580147239

  261,306                איגוד הקיאקים בישראל 580244887

  51,104                  איגוד הקשתות בישראל 580244879

  29,635                  איגוד הרוגבי בישראל  580005825

  45,774                  ת בישראלאיגוד הרמת משקולו 580244861

  869,577                איגוד השחייה בישראל 580244895

  1,019,478             איגוד השייט בישראל 580244945

  79,648                  איגוד התסריטאים בישראל 580198802

  209,866                איגוד כללי של סופרים בישראל 580268811

  612,000                איגום  -איגוד מורים עולים  580204493

  71,640                  איגוד מנהלי מחלקות תרבות ברשויות המקומיות  580346898

  79,648                  דב-ויזיה ע"ש יעקב בןואיגוד מקצועי של במאי קולנוע וטל 580092609

  80,826                  פורט אקדמאי אס"אאיגוד ס 580037273

  24,600                  מרכז חינוכי בית יעקב למצטיינות -איילת השחר  580247690

  23,798                  התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי  -אילת  580281426

  40,000                  מואכב -אל  580082147

  5,561,757             קרן חנוך למורשת יהדות ספרד -אל המעיין  580090405

  528,656                אל עמי בצפון 580160430

  76,000                  אלאג'יאל טמרה  580370294

  45,000                  אלאופק ללתקאפה ולפנון 580282218

  279,050                ארצי אילת-אל 580182939

  219,000                אלג'ואל אלבלדי  580309532

  798,000                אלג'ורבאל 580160992

  50,000                  יהודי-עמותה למען קידום חברתי במגזר ערבי  -אלג'מאהיר  580353571

  15,000                  אלחנין נצרת  580379758

  25,000                  עכו   -עמותה לקידום תרבותי וחברתי  -אליאטר  580276582

  20,000                  אלכרואן  580296952

  25,000                  המפגש-אללקאא  580226603

  64,569                  עמותה למען קידום הנשים הדרוזיות  -אלמנאהל  580342228

  35,000                  אעבלין  -אלמעהד אלמוסיקי  580344570

  20,000                  תנועה פמיניסטית ערבית לתמיכה בנפגעות תקיפה מינית  -אלסואר  580296283

  50,000                  אלסנא  580359594

  194,351                שה הדתית לאומיתיתנועת הא-אמונה 580011146

  20,000                  אמנות המשחק לתיאטרון ולקולנוע 580374270

  355,000                אמנות למען השלום   580232239

  15,509,600           אמנות לעם 580016038

  37,986                  אמני פרפורמנס בישראל 580213288

  211,655                 אמנים יוצרים בישראל 580076842
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  סכום בש"ח סכום בש"ח   שם מוטבשם מוטב  מספר מוטבמספר מוטב

  29,914                  אנדלוסלם  580355618

  283,700                אגודה לתרבות פולקלור וחברה -אנחנו כאן  580015535

  45,000                  אנסמבל ישראלי לכלי פריטה, שפיה 580227148

  19,943                  אנסמבל סולני תל אביב 580383990

  1,028,248             אנסמבל עתים 580202091

  254,773                אנסמבל תיאטרון הרצליה  580373777

  67,522                  היבטים פנימיים של סגנון החיים היהודי  -אסנט  580065159

  273,650                אעלה בתמר 580037596

  7,500                   ה רוחנית וחברתיתילתחי -פיקים א 580032753

  113,804                אגודה לקידום האינטגרציה ביצירה הספרותית והתרבות -מזרח ומערב  -אפיריון  580052611

  5,576,271             מכללה אקדמית לחינוך  -אפרתה  580352409

  47,729                  יסטים הישראליאיגוד הקריקטור -אק"י  580237501

  13,483,448           סלם    ימכללה ללימודי הא -אקדמיית אלקאסמי  580163574

  30,000                  אגודה לאומית לקימום מפגרים בישראל -אקים ישראל  580034924

  15,000                  אנסמבל קולי ירושלים -קפלה -א 580244747

  28,267                  ארגון גולשי גלים בישראל  580102432

  100,000                ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראל 580015022

  9,971                   ארגון המקהלות בישראל  580323863

  74,211                  ארגון הספורט של החרשים בישראל 580023497

  370,948                ארגון נוער מגן דוד אדום 580263598

  374,949                ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק 580031649

  371,895                אם בישראל -מרגלית  -ארגון נשים  580243335

  109,380                מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל -אריאל  580024560

  702,106                תנועת נוער ישראלית  -אריאל  580004562

  70,000                  עמותה לחינוך, אמנות תרבות וספורט -ארנון  580146850

  46,655                  ארץ אחרת  580341493

  18,026                  מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים -ארץ חמדה  580120780

  1,716,342             אתגרים 580258242

  44,800                  אתר הנצחה גבעת התחמושת לציון אחוד ירושלים במלחמת ששת הימים 580036705

  197,900                מרכז ליהדות אתיופיה -בהלצ'ין  580259745

  15,000                  אמן-בי"ס וגלריה סטודיו 580232320

  20,000                  אעבלין -בי"ס תיכון ומכללת מר אליאס  580168524

  956,921                ביה"ס לתיאטרון חזותי ירושלים  580352482

  2,044,130             ירושלים -ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה  580162220

  405,887                על"ה עמותה לקידום האמנות הישראלית  -ימת קדם ב 580104065

  367,976                זיאון ניל"י           ובית אהרונסון ומ 520028168

  71,000                  בית לטבע ולחקלאות ולידע בקעת כנרות ע"ש א"ד גורדון -בית גורדון  580021889

  26,300                  ת גת   ידוד קרי בית 580182301

  59,000                  בית האמנויות החופשיות בישראל 580386423

  60,000                  בית האמנות תרשיחא  580157550

  2,388,031             בית הגפן המרכזי הערבי יהודי לתרבות חברה נוער וספורט 580037745

  1,786,150             מפעלי חינוך, תורה וחסד  -בית החסידות  580254456

  308,042                מוזיאון מכון עמותה לחקר תולדות הישוב היהודי בצפת -בית המאירי  580067338

  185,000                בית המוסיקה שפרעם  580337137

  93,229                  בית הסופר ע"ש חיים הזז 580008142

  420,996                בית הספר לתסריטאות  580312452

  34,800                  בית התנ"ך בתל אביב 580013811

  5,850,912             בית התפוצות              510327885

  203,555                מוזיאון ומכון לידיעת האזור  -בית חיים שטורמן  580340834

  343,454                מרכז הנצחה -בית יגאל אלון 580005270

  6,813,345             דרכי רחל -בית יעקב  580250215

  29,800                  יפו-הקהילה ליהדות מתקדמת בתל אביב -בית כנסת קדם  580069789

  1,272,237             ן למורשת השואה והמרדבית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסו 580046134

  135,117                ישבות החקלאיתיתהבית מדרש גבוה להלכה ב 580024503

  584,468                בית מוריה באר שבע 580223386

  560,400                בית מורשת אורי צבי גרינברג  580310878
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  82,600                  העין-דות תימן ע"ש ר' שלום שבזי זצ"ל ראשבית מורשת יה 580088409

  270,497                בית ספר לשירת מקהלה 580114239

  185,012                בית עגנון בירושלים 580039329

  4,093,791             בית צבי ביה"ס לאמנויות הבמה 580042901

  581,332                אמריקה   בית ציוני 560004723

  24,600                  בית תפילה "שערי רחמים" חיפה 580070514

  58,461                  במה רבעון לדרמה 580007110

  1,364,450             בנות שמחה ומרגלית  580352334

  24,900                  בני גוש עציון      580034270

  84,000                  בני הרצליה         580093151

  264,525                התנועה העולמית -בני עקיבא  580028959

  95,899                  הוראה קידום והפצה  -יני נישואין ומשפחה ירושלים יבנין שלם מכון לענ 580311561

  15,000                  בית ספר לפיסול  -בסיס  580365849

  553,865                ברית טרומפלדור בארץ ישראל 580096477

  58,100                  ברית יוצאי מרוקו בישראל 580041887

  57,221                  ברית נאמני תורה ועבודה בישראל 580052421

  1,318,429             ת המחול מרכז עירוני לאמנו -שבע -דור באר-בת 580079887

  325,000                עמותה לקידום התיאטרון הערבי התרבותי העצמאי -ג'בינה  580160257

  7,410,210             גבעת ושיגנטון            510096019

  101,460                גישרי תרבות 580267466

  806,300                לתיעוד, מחקר והנצחהגנזך קידוש השם מכון  580067122

  402,542                מפעלים חינוכיים -גשר  580054062

  594,855                העמותה לקידום הסרט הדוקומנטרי -דוקאביב  580324101

  23,000                  תיאטרון דלתיים בית אל  -דלתיים  580383339

  16,000                  החלוץ  -בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור  -רור ד 580015055

  499,598                ירושלים -דרכי אבות  580053932

  109,983                דרכי שמחה 580140143

  247,607                האגוד לספורט הנווט בישראל 580040541

  448,000                מנותהאגודה הנצרתית לא 580183523

  805,700                האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר   580013522

  41,700                  האגודה למען עידוד יצירה,  תרגום ותרבות של העדה האתיופית 580211100

  482,062                האגודה למפעלי תרבות ונוער בתל אביב יפו 580002053

  22,800                  נוך ירושליםיהאגודה לקדום הח 580028116

  381,833                האוניברסיטה העברית 500701610

  18,586,000           יפו -תל אביב -האופרה הישראלית  580099638

  510,417                האיגוד הישראלי לשחמט 580028470

  219,100                האיגוד העולמי למדעי היהדות 580046860

  181,426                האנסמבל הקולי החדש  580263507

  643,162                ם ע"ש רובין-האקדמיה למוסיקה ולמחול בי 580041994

  354,700                הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב 580135903

  1,184,500             הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 510525934

  189,100                הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור 580005569

  116,067                הבונים דרור 580067320

  138,000                ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל 580057867

  29,543                  ההתאחדות הבינלאומית אקוואטלון  580264547

  708,791                ההתאחדות הישראלית להחלקה על הקרח   580143816

  331,362                ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו 580004968

  34,640                  ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא  580005817

  715,532                ההתאחדות הישראלית לספורט נכים 580075042

  66,012                  ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה  580065662

  1,031,473             ההתאחדות לכדורגל בישראל  580001717

  33,578                  ההתאחדות למשיכת חבל בישראל 580037240

  105,031                הוועד להוצאת כתבי מרן הגאון הראשל"צ הרב ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל 580121556

  696,885                תחומית -הזירה הבין 580352490

  3,583,533             הח' לאמנות תרבות וספורט 510145022

  159,200                יתהחברה ההיסטורית הישראל 580004729
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  234,000                החברה הכלכלית לאילת 511042889

  333,966                החברה העירונית לתרבות ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד 511757114

  23,879,296           החברה להגנת הטבע 580017499

  373,000                החברה למוסדות חינוך ותרבות 510550759

  74,000                  החברה למרכזים קהילתיים במגדל העמק 510833924

  156,785                חולון -החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול 512287350

  20,000                  החוג לאופרה קלה בנגב 580052363

  260,000                דית החוויה היהו 580349751

  1,434,029             הטכניון מכון טכנולוגי 500701636

  87,105                  ארגון נשות גור -היכלי ענג  580218543

  157,637                עציון-הישיבה הגבוהה אור 580004059

  109,983                ת"ו  הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירושלים 580007433

  29,000                  מגדל העמק -מדרשית הגליל  -הישיבה המדעית  580234169

  180,000                הלהקה התמנית עמקא  580366110

  922,668                הליכות עם ישראל 580007425

  814,077                הליקון             580170801

  924,340                המדרשה בארץ בנימין       580020980

  100,000                המדרשה בקרית מלאכי 580265288

  268,000                המדרשה הלאומית ע"ש רנה מור 580007771

  391,550                המדרשה לידע המקדש 580223873

  166,553                ליהדות על גלגלים המדרשה 580238848

  364,623                דור -המוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין 580292639

  3,403,272             מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי  -המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל  580015717

  30,000                  עמותה רשומה -ל המועדון לקידום שחמט ויזמות בגלי 580323384

  568,808                המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים 580070225

  50,000                  דור, קבוץ נחשולים -מרכז לארכיאולוגיה ימית וסביבתית  -המזגגה  580117521

  1,262,652             המחנות העולים 580240489

  59,131                  ערבי שליד ההסתדרות -המכון היהודי  580072080

  171,084                המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים 580026235

  89,500                  המכון לדוקומנטציה בישראל לחקר פעולות הפושעים הנאציים 580198588

  165,232                ועדות בישראל  המכון ללימוד דתות 580280840

  94,707                  המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש 580070035

  75,527                  חיפה-המכון ללימודי השואה ע"ש חדוה אייבשיץ  580158921

  350,000                המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה  580338408

  146,644                המכון למצוות התלויות בארץ  580254845

  134,665                המכון לקידום החרש בישראל 580222230

  20,000                  המכון לקידום נוער ליצירתיות ולמצוינות מיסודה של דר' אריקה לנדאו 580022960

  1,200,000             בריתהמכון לתרגום ספרות ע 580100212

  128,313                המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל לחקר הרפואה עפ"י התורה  580024487

  106,928                המכון ע"ש מרן הרב צבי יהודה קוק זצ"ל 580018653

  176,375                המכללה האזורית עמק הירדן 510683816

  17,782,091           ירושלים  -המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ  580130003

  101,035                המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה  580264877

  3,554,159             אורט ירושלים -המכללה האקדמית למורים לטכנולוגיה  580196616

  5,570,643             חיפה -ת לחינוך בישראל המכללה הערבי 580283976

  16,838,599           המכללה להוראת הטכנולוגיה מיסודה של המכללה למינהל  580342111

  167,200                המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים 580022820

  73,322                  המקהלה הפילהרמונית תל אביב 580033470

  12,220                  המקהלה הקאמרית של טבעון 580103323

  30,551                  המקהלה הקאמרית תל אביב 580132249

  317,157                הרצליה  -המרכז האולימפי הלאומי לקליעה ע"ש יגאל אלון  580139384

  349,375                ה בישראלהמרכז הארצי למען טהרת המשפח 580005197

  320,000                רמת גן  -המרכז החדש למוסיקה  580001972

  190,000                המרכז הים תיכוני הבינלאומי בישראל 580243905

  152,263                איחוד בתי הכנסת האורתודוכסים של אמריקה  -המרכז הישראלי  580054039

  727,808                מטולה -מרכז קנדה  -המרכז הלאומי לספורט החורף בישראל  511068199
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  79,200                  צובא )חלב(-המרכז העולמי למורשת יהדות ארם 580101368

  93,310                  המרכז העולמי לתנ"ך בירושלים 580055788

  66,917                  סנאן -בו המרכז הקהילתי א 580069268

  85,000                  המרכז הקהילתי בתמרה ע"ש שיך זכי דיאב 580010494

  52,768                  המרכז לאמנות יהודית רוסית  580299618

  147,893                המרכז לאמנות עכשווית  580313112

  1,500,000             עיהמרכז לחינוך מקצו 580075257

  343,000                המרכז לטכנולוגיה חינוכית 510557705

  41,914                  המרכז למוסיקה חיפה 580317691

  630,219                המרכז למוסיקה מן המזרח  580139061

  12,220                  המרכז למוסיקה ע"ש פיליציה בלומנטל  580327740

  110,400                המרכז למורשת יהדות מוצל  580000040

  140,400                אשדוד -המרכז לפיוט ושירה  580181741

  965,610                המרכז לתיאטרון של עכו 580082824

  143,870                ה הפדגוגית ללימודי היהדות סביוןיהמרכזי 580275683

  65,000                  המרכזים הקהילתיים נצרת עילית 510703499

  294,379                הנוער הלאומי העובד והלומד 580038685

  20,000                  חיפה  -הניצנים המרונים  580321925

  206,327                מכללה ללימודי אמנות -הסטודיו  580180529

  705,955                ה הישראלית למחוליהספרי 580076032

  2,646,886             וורים כבדי ראייה ומוגבליםיה המרכזית לעיהספרי 580030799

  199,000                ה ע"ש הילל בן חייםיהספרי 580210839

  643,943                הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד בישראל 580046787

  12,597,322           הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה  580297075

  2,570,861             הסתדרות השומר הצעיר בישראל 580001659

  61,223                  הסתדרות חלוצית עולמית הנוער הציוני 580027555

  35,000                  העמותה השליחית המארונית  580344554

  80,000                  העמותה לאמנות בקהילה ודיאלוג בינתרבותי  580332120

  61,550                  העמותה לאמנות יהודית 580062842

  200,000                העמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי  580322519

  1,201,599             מעלה  ירושלים -ויזיה ותקשורת והעמותה ללימודי טל 580201309

  16,474,100           ם-העמותה למכללה בחינוך ע"ש דוד ילין י 580014223

  349,693                העמותה למען המרכז לתולדות ההתיישבות בעמק  580302339

  363,645                זיאון חדרההעמותה למען מו 580039162

  70,654                  ספיישל אולימפיקס -העמותה למשחקים אולימפיים המיוחדים  580114825

  1,166,200             העמותה לניהול גנזים מיסודה של אגודת הסופרים העבריים בישראל     580400620

  89,529                  בית יצחק -ת "מורן" העמותה לפתוח וקידום מקהל 580238699

  27,000                  העמותה לקדמה תרבותית וחברתית בכפר יאסיף 580227668

  73,000                  לומייהעמותה לקידום הדימוי הצ 580211183

  337,497                העמותה לקידום החינוך המדעי בישובי אצבע הגליל 580144426

  75,000                  העמותה לקידום ועידוד התיירות בנצרת והסביבה  580345114

  28,515                  העמותה לקידום נשים בספורט בישראל  580304269

  212,000                העמותה לקידום פרוייקטים במערכת החינוך שליד המכללה לחינוך ע"ש קיי  580261279

  1,065,089             העמותה לקידום תיאטרון ביפו 580189769

  108,634                העמותה לקידום תיאטרון השעה הישראלי לילדים ונוער 580276764

  81,700                  העמותה לשחזור ופתוח האתר הלאומי מושבת הראשונים ראש פנה 580036234

  125,008                ה ע"ש עדי אגמון לקידום מחול ותרבות ספרד בישראלהעמות 580262855

  878,471                מוסררה -העמותה שליד בית הספר ללימודי צילום  580150761

  338,600                הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו  580370344

  20,000                  ה חיפה   והפועל אחו 580197903

  84,000                  הפועל עכו סיוף     580253375

  84,000                  ית טבעון יהפועל קר 580390789

  84,000                  עמותת מחלקת ההתעמלות  -הפועל ת"א  580297638

  210,000                חתירה -שייט-מועדון ימי קיאקים -אביב -הפועל תל 580122570

  150,111                הפילהרמונית הצעירה       580133338

  884,373                הק"ם                     510748734
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  1,957,912             ירושלים  -הקאמרטה הישראלית  580049708

  690,000                הקונסבטוריון הישראלי למוסיקה ת"א 580021897

  395,000                הקונסרבטוריון העירוני גבעתיים 580189595

  289,000                הקונסרבטוריון למוסיקה חיפה 510178007

  6,873,578             הקרן החדשה לקידום ולעידוד יוצרי קולנוע וטלוויזיה 580234870

  69,700                  ת דת ,חינוך ותרבות שליד הקיבוץ הדתיהקרן המרכזית למוסדו 580000552

  41,104                  ירושלים" -"מוסקווה  -הקרן הציבורית לספרות  580072775

  1,954,838             הקרן לדיאלוג רב תרבותי בקולנוע 580358190

  1,000,000             הרחבת המעגלים  580326999

  148,401                התאגדות הישראלית לברידג' 580021764

  499,085                התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" 580031540

  84,000                  יפו ע"ש י"א חל-אביב-התאגדות לתרבות גופנית הפועל מרכז לאתלטיקה כבדה בתל 580154896

  76,777                  הסופרים במדינת ישראלהתאחדות אגודות  580085017

  20,000                  פו( בישראל  -שו )קונג-התאחדות או 580213775

  34,639                  התאחדות הזיו זיטסו הבינלאומי תחרותי ומסורתי בישראל 580264935

  39,315                  התאחדות הכדורת בישראל 580143402

  12,989                  התאחדות הסופטבול בישראל 580057784

  4,972,000             הספר בישראל -התאחדות הספורט לבתי 580242220

  7,616                   התאחדות הסקווש בישראל 511186256

  417,427                התאחדות הקליעה בישראל  580216810

  32,392                  התאחדות מועדוני פטנק ישראל 580162964

  99,100                  תל אביב  -התאחדות עולי מצרים בישראל  580065167

  204,690                התורה והארץ              580317535

  2,441,419             התזמורת הקאמרית הישראלית 580044873

  6,175,876             התיאטרון העירוני באר שבע  580037224

  2,022,010             התיאטרון הערבי בישראל    580272086

  10,665,813           התיאטרון הקאמרי של ת"א   590000659

  205,838                התנועה המסורתית  580132454

  164,618                ורה להנצחת והנחלת משנת הראי"ה קוק זצ"ל מפעלי תרבות ות -וזאת לראיה 580373710

  54,086                  וילפריד ישראל חברה לאמנות וידיעת המזרח בע"מ 510175417

  51,000                  הסתדרות עולמית לנשים ציוניות  -ויצו  580057321

  2,173,160             לל ושמאי זיע"אזהר הגליל ע"ש התה"ק רשב"י, ה 580193837

  4,222,799             לקידום החינוך החרדי לבנות  -כרון צבי יז 580325314

  281,550                זיק לאמנות חזותית 580169480

  700,000                זמרי הפילהרמוניה  580303873

  256,000                חב' מוסדות חינוך בהרצליה 510678360

  20,000                  שירים מבית אבא  -חבורת זמר בוכרית  580368082

  8,038,617             יעקב" חיפה-חביב"ה למען הסמינר "בית 580090447

  1,485,719             מוסדות תרבות וחינוך -חבצלת  510490451

  10,000,000           ניתחברת התזמורת הפילהרמו 512295353

  477,050                חברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית 580020501

  347,000                חברת מוסדות חינוך נס ציונה 510567647

  40,000                  חברת מוסדות חינוך תרבות בחדרה 510623671

  16,000                  והתחדשות שכונות בקדימהחברת מוסדות חינוך תרבות  510873938

  110,000                חברת מוסדות חנוך כפר יונה 510670631

  50,000                  ויה פלוס מרכז להעשרת הקשר המשפחתי וח 580301729

  221,020                להווי חברתי ודתי   -חזון 580143857

  714,400                מפעלים חינוכיים  -חנוך לנער ע"פ דרכו  -ד חל" 580036184

  450,000                אביב יפו-מרכז לחינוך מדעי, תל -חמד"ע  580137305

  44,800                  אגודה למען חופש מדע, דת ותרבות  -חמדת  580121739

  5,911,096             נוךהמכללה התורנית לחי -חמדת הדרום  580253565

  40,000                  חנוך מוסיקלי בקונסרבטוריון שור חולון 580287795

  744,785                חסדי אחים לעילוי נשמת יעיש בן מרדכי ז"ל ואייזה בת ר' יצחק ז"ל  580050748

  251,857                עין שמר     -חצר הראשונים  580061802

  132,000                חקר ימים ואגמים לישראל 510485204

  25,070                  א.י.ט.ס     -טיפוס ספורטיבי  580393908
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  8,704                   אגודה ישראלית לטמכלינג ולטרמפולין -י.ט.ט.א  580218998

  59,194                  יד הרב מימון             580025732

  24,500                  הראשון לציון הרב הראשי לישראל זצ"ל -יד הרב נסים  580017713

  497,500                יד חיים ויצמן      510143423

  179,300                יד טבנקין          580009306

  5,166,000             יד יצחק בן צבי     520025800

  310,929                ( 1994יד ל.א. מאיר, מוזיאון לאמנות האסלאם ) 580255909

  69,600                  יד למורשת חיים הזז 580039253

  48,400                  בית עדות למורשת הציונות הדתית -יד לעד  580188746

  455,347                ים רחובותישער -יד לשבים  580095933

  62,323                  ידידי מקהלת העפרוני 580091395

  359,000                למען הנוער והחברה  -ידידים  580197796

  65,741                  ירושלים  -יהדות באהבה ובאמונה מיסודו של מכון מאיר  580323822

  33,000                  ות, ספורט ותיירותלקידום חינוך, תרב -יואב  580065241

  910,900                האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסיקה יהודית -יובל  580183606

  8,000                   העמותה לקידום החינוך והתרבות בצפת  -יובלים  580384485

  250,000                יחי עם ישראל  580299733

  2,219,776             תיאטרון היידיש בישראל -יידישפיל  580116515

  10,112                  מפעלי חינוך לזכר ילדי השואה -ילדים  580123503

  327,860                יש"ע בנימין              580089829

  23,300                  ת וולפסוןיישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" קרי 580062446

  23,400                  ישיבת הדרום רחובות 580067726

  21,728,285           ישיבת הר עציון גוש עציון 580021939

  91,652                  ישיבת יריחו        580170280

  84,000                  כוכבי על חולון והאזור 580419265

  100,817                ומכון להוצאת ספרים, בעיה"ק ירושלים ת"ו -ל דעת תורה כול 580151728

  152,754                כולל עיון הדף      580289080

  480,000                עמותה לאמנות מחול ישראלי  -כרמון  580281012

  94,707                  מכון לכלכלה ע"פ התורה -כת"ר  580228625

  54,000                  כתב עת אלשרק 580114965

  10,000                  להקת "ג'פרא" לדבקה ופולקלור  580350767

  5,433,000             שבע-להקת מחול בת 580111185

  183,000                לחינוך מוזיקלי בטירת הכרמל 580190981

  38,480                  די טבע משולביםלימו -לטם  580228161

  431,248                הלהקה -ליאת דרור ניר בן גל  580200830

  35,500                  המרכז הישראלי לאביזרי עזר בינוי ותחבורה לנכה -מ.י.ל.ב.ת.  580000339

  93,514                  לקלורהמרכז הישראלי לחילופי תרבות עממית ופו -מ.ע.ט.ף.  580129179

  1,051,950             מרכז אומנויות הבמה  -מ.ר.א.ה.  580350783

  23,327                  ליצירה יהודית בספרות, בחברה ובמחשבה  -מבוע  580134021

  70,573                  תנועה חברתית רוחנית  -מבראשית  580272011

  912,728                מוזיאון לתולדות ירושלים -דל דוד מג 580016731

  119,416                מדרשה למורשת ישראל ראש פינה 580056067

  287,411                מדרשה תורנית העיר העתיקה צפת 580200228

  33,308                  נוב -מדרשה תורנית לבנות  580269082

  288,934                ישראל-מדרשה ליהדות ולימודי ארץ -שומרון  -מדרשת  580097921

  621,656                ירוחם -מדרשת ביחד  580118172

  209,845                ללכת בדרכיו -מדרשת בית שאן  580241321

  120,000                מדרשת בית שמש  580341212

  285,608                הארץ ומצוותיהמדרשת  580105286

  44,540                  עין הנציב  -מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי  580296259

  650,937                מדרשת הגולן              580019735

  542,590                מדרשת התורה והארץ 580172377

  410,722                מדרשת חברון 580057875

  137,734                רעות רמת גן  -מדרשת חמד"ת  580334605

  594,229                מדרשת מעלה חבר  580300812

  361,539                מדרשת נצרים  580213916
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  10,820,000           מדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ 510658735

  304,279                מחולה-מותמדרשת שד 580218832

  150,000                מדרשת תורה עם דרך ארץ 580169043

  22,964                  אור צבי -מדרשת תל חיים  580117315

  2,168,017             אביב-תל -און ארץ ישראל ימוז 520035908

  451,438                מוזיאון ארצות המקרא ירושלים 580087021

  50,464                  מוזיאון האדם הקדמון קבוץ מעין ברוך 570006619

  1,999,351             מוזיאון המדע על שם ברנרד בלומפילד, ירושלים 580213023

  1,713,988             מוזיאון חיפה             510730898

  170,000                ה ומגדלמוזיאון חניתה לחומ 570002626

  136,500                ירושלים -מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן ז"ל  580022077

  76,024                  מוזיאון יד מרדכי 580040061

  173,676                דאדא -מוזיאון ינקו  580055929

  12,321,932                 און ישראל      ימוז 520028275

  185,853                מוזיאון עתיקות הגולן 580077964

  35,000                  מוזיאון פרטי בית אורי ורמי נחושתן 580210920

  3,572,731             מוזיאון ת"א לאמנות       520002320

  23,327                  מונטן 580265304

  1,448,500             מוסד ביאליק        511034688

  25,000                  חיפה -מוסד הבית הנוצרי  580049856

  83,966                  מוסד הרב קוק             580025757

  1,563,504             מוסדות אור החיים ע"ש הרב ר' חיים בן עטר זצק"ל 580028868

  6,905,685             מוסדות חינוך ותרבות של ברית התנועה הקיבוצית 580035848

  25,800                  יעקב נתניה-מוסדות חינוך תיכון וסמינר בית 580046233

  7,992,400             ברק מוסדות חנוך "אור החיים" בני 580057339

  109,983                דיתמוסדות ישיבת כסא רחמים ספר 580008589

  18,330                  מוסיקה אטרנה 580288728

  493,448                מערב -מוסיקה מזרח 580186278

  84,000                  מועדון אומנויות הלחימה מכבי חולון  580352359

  84,000                  מועדון אתלטיקה קלה מכבי ראשון לציון  580333045

  7,211,541             מועדון בית ליסין 580084713

  168,000                מכבי ראשון לציון  -מועדון הכדוריד  580349355

  80,000                  מועדון לספורט תרבות ונופש באוניברסיטת תל אביב 580016715

  84,000                  עף -ורמועדון מכבי הוד השרון כד 580314748

  84,000                  מועדון סיוף הפועל חיפה  580331270

  170,000                מועצת העדה האורטודוקסית נצרת 580030401

  1,515,065             מועצת תנועות הנוער בישראל 580019982

  663,000                קבוצה לקידום הוראה  -מופת  580218949

  186,590                מורשה להנחיל 580104263

  161,919                מורשת המשפט בישראל       580000909

  75,215                  מורשת ותרבות ביריחו 580301836

  7,194                   מחדשי הישוב היהודי בחברון 580035319

  74,647                  מרכז לקליטה רוחנית -מחניים  580149151

  108,700                מרכז טיפוח יזמים בגליל ומוסדות תרבות  -מט"י כפרים  580265668

  19,996                  ירושלים -מינהל קהילתי לב העיר  510496052

  29,900                  ם ירושלי -מכללה ליהדות כתרבות  -מית"ר  580117562

  11,300                  תנועה עולמית -מכבי  580037158

  83,432                  מכבי ק. יובל שחיה  580419307

  126,000                מכבי ת'א אתלטיקה   580334738

  201,635                יד עבריים בישראל-מכון  אופק  לכתבי 580194017

  207,745                מכון "יחוה דעת" לפרסומים תורניים הלכתיים 580268563

  109,983                מכון "ראש פינה" בירושלים 580284800

  3,607,433             מכון אחיה לקידום תלמידים והכשרת מורים בתחומי חינוך חברה ורווחה  580211472

  131,900                בית אהרן וישראל למחקר כת"י והוצאה לאור מכון 580111573

  12,875,231           מכון בית יעקוב למורות    520013053

  106,928                מכון בני משה לחקר כתבי יד ע"ש המהר"ם שי"ק זצ"ל 580076339
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  50,824                  עם-דוד לאומנות יהודים בר-מכון בר 580006310

  270,234                מכון האנציקלופדיה התלמודית 510058738

  197,327                מכון הברמן למחקרי ספרות 580229771

  250,516                מכון הלכה ברורה וברור הלכה 580010015

  158,864                מכון המדרש המבואר  580105260

  635,000                מכון הנרייטה סאלד המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות 580052124

  103,873                מכון הרב פראנק     580088706

  125,258                ם-מכון הרי פישל לדרישת התלמוד ומשפט התורה י 580020022

  100,817                שאול ישראלי זצ"ל מכון התורה והמדינה על שם הרב 580282523

  213,855                מכון התלמוד הישראלי השלם ע"ש הרב הרצוג 580185544

  10,010,794           מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט 580050789

  1,475,070             מכון ויצמן למדע          520016858

  1,297,800             ן ז'בוטינסקי בישראלמכו 580028736

  169,758                מרכז לחינוך באלון מורה  -מכון חלקת השדה  580040954

  286,320                מכון ירושלים בתי מדרש לאברכים 580009546

  50,000                  מכון לאמנות ע"ש שלמה דרור )אונקל סם( נתניה 580037679

  106,928                מכון להנחלת ההלכה  580296697

  12,300                  חלוצית בעיראק -מכון לחקר תנועת המחתרת הציונית  580204691

  69,600                  נחס לבוןימכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פ 580040921

  797,709                מכון למוסיקה ישראלית 580029379

  3,618,671             מכון למורים לחינוך העצמאי וכולל שערי תורה שע"י המכון 580055606

  138,334                מכון למחקר הלכתי אקטואלי דרך אליעזר 580266641

  29,800                  מכון לציונות דתית ע"ש הרב י.ל. הכהן מימון 580067825

  107,385                מכון לציור ופסול ע"ש א. אבני 580018521

  113,038                מכון לרבני ישובים 580228856

  78,753                  מכון מאיר המרכז ללימודי היהדות בישראל 580015618

  216,910                מכון מדעי טכנולוגי להלכה 580024842

  17,254,478           בית ספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה -מכון מופ"ת  580307239

  154,420                מכון מעליות 580144327

  88,597                  לחקר משנת הרמב"ם מייסודה של "הליכות עם ישראל" -מכון מש"ה  580096865

  100,000                רבי עקיבאמכון משנת  580266120

  97,762                  ה אשרומכון נו 580256899

  103,893                פוריות ורפואה עפ"י ההלכה -מכון פוע"ה  580210060

  60,000                  מכון ראשית  580208841

  15,005                  ומחקר  עודישם עולם, לעיון, ת -מכון שואה ואמונה  580331833

  25,000                  מכון שוקן למחקר יהדות 510290026

  27,890                  מכון שי", שבות יהודה להכרת היהדות ע"ש ר' יהודה אריה צביבל ז"ל 580067460

  147,985                מכון שלמה אומן ז"ל 580099810

  125,466                ון שער המשפטמכ 580215358

  100,817                לחקר מורשת תימן  -תים ימכון שתילי ז 580292167

  203,500                מכון תל אביב לחזנות 580210870

  353,873                ליוןיתל חי בגליל הג -מכוני השכלה, תרבות ואומנויות  580145696

  161,796                מכללה אקדמית עמק יזרעאל  520044330

  47,304                  מכללה האקדמית ספיר 580322451

  13,731,124           מכללה ירושלים לבנות 580002723

  23,297,901           מכללה למורים קיי         511262669

  8,297,049             מכללת אוהלו בקצרין  580324994

  9,015,436             מכללת אמונה להכשרת עובדי הוראה 580278620

  78,842,733           מכללת בית ברל 580029429

  2,821,654             מכללת בית חנה  580376770

  4,672,501             מכללת בית רבקה 580231819

  50,000                  מכללת הגליל המערבי 580017150

  100,000                מכללת הנגב ע"ש פ ספיר 580012599

  15,058,645           חיפה ע"ש נרי בלומפילד  -מכללת ויצו לעיצוב והכשרת מורים  580351930

  25,103,880           מכללת זינמן וינגייט        510738099

  25,844,607           לחינוך     מכללת לוינסקי 511246878
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  7,640,183             מכללת סכנין 580279313

  31,071,221           מכללת סמינר הקיבוצים  580038859

  50,000                  מכללה לפיתוח ההשכלה בגליל -מכללת צפת  580103471

  203,967                מסדר עש זאב זבוטינסקי 580035483

  27,029                  מכון ספרי יהדות לאדם המוגבל -מסיל"ה  580182038

  428,380                מעיינות האומה            580007664

  774,217                ישבותימעייני ההת 580221869

  1,908,695             המרכז לציונות דתית -מעלה  580126100

  330,000                מעלה אורה 580232619

  1,833,361             בית יעקב על יסודי עמותה -מעלות בית יעקב  580307957

  301,623                מפעל הביבליוגרפיה העברית 580035954

  360,128                מכון ללימודי היהדות לקידום המשפחה -מצאנו מים  580040624

  190,001                מצפה רביבים ע"ש יוסף וייץ 580133106

  18,330                  מקהלת אורטוריו ירושלים   580376010

  36,661                  רון הרצליה-מקהלת לי 580175818

  3,243,286             מקור המעיינות 580158582

  24,900                  מקיצי נרדמים 580125367

  786,880                ע"ש דן זקהיים 209מקלט  580158210

  69,982                  מקרוב  580309730

  279,350                מקשב 580208486

  333,885                מרחבים חברה לחנוך חברבות 510506504

  10,000                  ןמרכז  קהילתי רמת הגול 580056687

  144,300                רוסי-מרכז אנציקלופדי ישראלי 580207041

  9,026,258             מרכז בית יעקב בארץ ישראל 580026805

  6,531,375             מרכז ההדרכה לספריות בישראל 580030260

  3,469,338             מרכז החאן 580051902

  610,842                מרכז המוסיקה הקלאסית באשדוד  580293454

  584,385                מרכז הספורט הלאומי 510861842

  1,561,100             מרכז זלמן שזר 580070845

  5,786,257             סמינר חסידי גור בני ברק -מרכז חינוך ותרבות  580253599

  25,500                  עפולה -ז חינוך יד אורה מרכ 580208031

  11,048                  מרכז חינוך ליאו באק בע"מ 520016676

  21,000                  מרכז חינוכי דרכי שלום 580143386

  68,888                  מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות 580133015

  40,000                  למקהלות ולחבורות זמר  מרכז ישראלי 580350841

  15,000                  כרכור-פרדס חנה -מרכז כנה מאיר לתרבות נוער וספורט  510777659

  179,982                מרכז לאמנות חזותית בתל אביב 580266104

  290,230                אילת -מרכז להעמקת החינוך היהודי  580157758

  84,000                  מרכז לחינוך וספורט רמת השרון 580181659

  29,914                  מרכז למוסיקה ע"ש פאני ומקס טארג 580029148

  98,000                  מרכז למחקר ערביי ישראל 580210151

  57,800                  מרכז לתרבות ולשימור מורשת יהדות קוצ'ין  580222552

  627,500                מרכז מורשת יהדות בבל 580029866

  822,600                ה צדק, תל אביבונו -מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון  580154938

  852,530                הר חברון -מרכז סיור ולימוד סוסיא  580094993

  40,000                  יבה ברמת גןמרכז ספורט הרכ 580170108

  20,000                  מרכז קהילתי  מתנ"ס  מעלה אדומים 580049120

  91,700                  מרכז קהילתי "גשר", אגודה לתרבות וחינוך 580017580

  93,920                  מרכז קהילתי )מתנ"ס( דלית אל כרמל 580010437

  60,000                  מרכז קהילתי )מתנ"ס( כפר מנדא 580372167

  40,000                  מרכז קהילתי )מתנ"ס( לדיר חנא  580358257

  43,275                  מרכז קהילתי אזורי )מתנ"ס( גוש עציון 580013399

  40,500                  מרכז קהילתי באשקלון 510682107

  160,000                מרכז קהילתי בדימונה 510545833

  45,000                  לתי ביבנה ימרכז קה 510542822

  107,275                מרכז קהילתי בית שאן 510542756
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  12,500                  לתי בנתיבותימרכז קה 510623705

  106,700                מרכז קהילתי בשלומי 510662224

  20,000                  מרכז קהילתי יקנעם עלית 580020758

  543,639                לתי כ"ס ע"ש ספיר, כפר סבאימרכז קה 510796527

  7,500                   מרכז קהילתי מתנ"ס בנימינה 580241610

  40,000                  וה יעקבומרכז קהילתי נ 580069136

  5,000                   מרכז קהילתי ע"ש סאלי ופיליפ לאון 510729536

  80,000                  ית גתימרכז קהילתי קר 510747389

  242,344                מרכז קהילתי ראש פנה 580051415

  82,856                  מרכז קוסל לחינוך גופני, לתרבות הפנאי ולקידום הבריאות  580038156

  20,000                  מרכז תורני לאומי ע"ש מרן יוסף קארו צפת 580126357

  74,000                  מרכז תרבות אזורי בעמק חפר 510491525

  131,438                מרכז תרבות בירוחם  510542764

  83,000                  מרכז תרבות במצפה רמון 510623648

  453,017                מרכז תרבות בערד  510623754

  33,871                  שאנן, חיפה-והומרכז תרבות דתי לנוער, נ 580038768

  50,464                  מרכז תרבות והנצחה 580041085

  55,000                  מרכז תרבות וספורט ביהוד 510481765

  51,000                  מרכז תרבות נוער וספורט   511854788

  10,000                  מרכז תרבות נוער וספורט )מתנ"ס( קצרין 580030831

  1,103,085             יד לחברי תנועות הנוער הציונית בשואה ובמרי -משואה  580038784

  267,626                משכן לאומניות עין חרוד   510177587

  213,600                משכנות שאננים בירושלים   510673577

  113,000                מרכז לתראפיה ביצירה והבעה -משעולים  580000073

  55,000                  מרכז קהילתי קלנסווה -מתנ"ס  580243392

  80,000                  מתנ"ס אופקים       510623812

  20,000                  מתנ"ס אור יהודה 510623762

  186,000                מתנ"ס אזורי בקעת בית שאן 580255875

  25,000                  מתנ"ס דבוריה 580230514

  20,000                  ילות ימתנ"ס חבל א 580344448

  20,000                  כרון יעקביתי זמתנ"ס מרכז קהיל 580280931

  25,000                  כרון יעקבימתנ"ס מרכז קהילתי ז 580286847

  735,327                מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר 580280550

  108,000                ת מלאכי  ימתנ"ס קרי 510718752

  252,146                לתית, מג'ארעמותה לפעילות קהי-מתנ"ס 580228120

  19,700                  מתנס בנימין        580042752

  15,000                  אעבלין -נאדי אלמחבה  580276822

  2,274,668             נאות קדומים בע"מ  510441389

  20,125,402           נאמנות התיאטרון הלאומי   590001020

  494,000                וה הבדואיםונ 580227973

  1,299,721             נוות בית הסמינר להקניית ערכי היהדות לבנות  580100154

  299,141                נוער מוסיקלי בישראל 580064103

  294,640                נחלת ש"י ע"ש שמואל לשם ז"ל ויוסף לוי הי"ד 580101624

  2,253,319             נוכי תורנייניהול ח -נחת  580185494

  58,699                  עמותה לקידום התרבות והאומנות במג'אר  -ניסן  580341998

  95,195                  המרכז הארצי, אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה -ניצן  580058808

  136,100                נועת נשים עובדות ומתנדבותת -נעמת  580044261

  1,200,000             נשי אמי"ת          580024800

  91,652                  מאגרי מידע תורניים  -נתיבי ההלכה  580279693

  90,000                  סדנאות האמנים בתל אביב 580144996

  300,000                ושליםסדנת ההדפס יר 510695620

  3,355                   תנועה על מפלגתית להוקעת האלימות בישראל -סובלנות  580029783

  2,451,407             עמותה לטפוח אמנות הבמה -סטודיו למשחק  580101152

  2,493,989             ארכיון ישראלי לסרטים -סינמטק ירושלים  580059277

  732,163                סינמטק שדרות  580350403

  969,291                מיסודו של יורם לוינשטיין -סטודיו לאמנויות התיאטרון  -סל"ה  580234524
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  38,131                  סמינר ללמודי היהדות -סל"ה  580099117

  60,000                  להקה לריקוד -סלמה  580147296

  1,122,809             סמינר בית יעקב באר מרים, קריה חסידית חצור הגלילית 580082865

  1,074,379             סמינר בית יעקב עלי באר  580316859

  2,639,531             סמינר בעלזא  580345577

  2,890,612             סמינר חסידי לבנות אשדוד  580352060

  2,066,843             סמינר להכשרת עובדי הוראה, חינוך, תרבות ודעת בית יעקב ויז'ניץ בני ברק 580318137

  1,176,051             סמינר למורות אבי עזרי במודיעין עילית 580386100

  2,596,977             פתח תקוה  -סמינר מרכז בית יעקב למורות ולגננות  580403350

  12,500                  העמותה לשימור, טיפוח והפצת המורשת היהודית ספרדית -ספרד  580225076

  48,700                  ספריה מרכז הנצחה טבעון 511068223

  230,232                עושים ציונות  -ע"ץ  580161404

  660,000                ל שם עודד רובנר ואיתי ידעיהדוד וקידום הצילום עיעודד ואיתי, עמותה לע 580074490

  34,450                  עמותת זמר ישראלי ים תיכוני -עזית  580168128

  1,542,914             תנועת הנוער החרדי לאומי בארץ ישראל  -עזרא  580043297

  19,331                  תנועת נוער העולמית  -עזרא  580296341

  475,126                הלהקה  -עידו תדמור  580297489

  170,442                וורים והדיסלקטים בישראליעמותה לקידום הסטודנטים הע -עלה  580176444

  21,186                  מכללה עברית  -עלמא  580282341

  12,789                  עמותה ישראלית לאומנויות האופרה 580363364

  15,366                  עמותה ישראלית לכדורת דשא לעיוורים  580182699

  40,143                  עמותה לבית הספר לכתיבת דרמה  580328417

  39,800                  עמותה להנצחת מורשת משה שרת 580231645

  14,200                  היהדות הדוברת הונגרית עמותה להקמת המוזיאון למורשת 580110740

  142,500                עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה 580216372

  160,000                עמותה לחינוך מוסיקלי בקרית אונו  580364206

  9,971                   עמותה למוסיקה קאמרית איכותית תל אביב יפו  580347888

  84,000                  עמותה לקידום הספורט ההישגי במעלות תרשיחא  580345973

  94,000                  עמותה לקידום התרבות במרום הגליל 580156305

  484,832                עמותה לקידום וטיפוח המוסיקה הערבית בארץ 580269561

  23,480                  המערבי עמותה לתיירות בגליל 580189025

  69,982                  עמותה עברית לתקשורת  580377182

  188,475                עמותה על שם הצייר והסופר נחום גוטמן ז"ל 580067551

  20,000                  עמותת "אלכרמל" למוסיקה 580253540

  146,052                אלו ואלו -עמותת אלול  580149698

  190,882                עמותת אלזיתון 580233815

  390,000                עמותת אלסבאר  580327674

  30,000                  עמותת אלפאראבי המוסיקלית כפר קנא 580258044

  349,141                ה(ביסטריצקי עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית מיסודו של יעקב )יאש 580016145

  29,400                  ספר תיכון לחינוך וסיעוד -עמותת בית 580145456

  15,389                  עמותת גוונים לפיתוח החינוך הקהילה והסביבה 580240919

  444,114                עמותת דרומא לידיעת הארץ וחקר האזור 580396398

  80,000                  גוש וערי יהודה -עמותת הידידים לקידום תרבות מוסיקה ותיירות באבו 580215093

  316,000                נתניה -עמותת היכל התרבות העירוני  580144624

  84,000                  אילת -עמותת המרכז לחינוך וספורט ימי  580171353

  3,903,450             ת הסינפונייטה הישראלית באר שבעעמות 580037760

  350,000                עמותת הציירים והפסלים )ת"א(  580078293

  203,000                עמותת הקונסרבטוריון בקרית ביאליק 580000180

  10,000                  קיום בישראל -עמותת הקראטה לשלום ודו 580358612

  8,898,671             עמותת השוחרים של מרכז החינוך המחוזי חיפה 580163525

  2,410,961             עמותת התזמורת הסימפונית ראשון לציון 580256683

  777,965                ירושלים  -עמותת ורטיגו למחול  580321016

  126,204                לישראל ע"ש אורי מימון ז"ל מת יעמותת חוגי סיירות של הקרן הקי 580358927

  61,700                  עמותת ידידי בית רוקח 580079176

  569,230                עמותת ידידי הד המכללה למוסיקה עכשווית  580334191

  36,661                  עמותת ידידי המקהלה הקאמרית "קנטוס" 580205490
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  350,000                עמותת ידידי להקת קומבינע  580042422

  2,098,358             עמותת יוצרים עצמאיים בריקוד  580215333

  35,000                  עמותת כפר נצרת  580314540

  289,259                עמותת מדרשת הדרום 580149623

  45,000                  ע"ש ברר במעלות עמותת מרכז אומנויות 580159291

  20,000                  זנגריה -עמותת מרכז קהילתי טובא  580246353

  2,083,644             עמותת נוות ישראל ירושלים 580049666

  1,939,112             עמותת נעשה ונשמע המרכז ללימודי יהדות 580145514

  90,669                  ספורט לקידום עולי אתיופיהעמותת  580249936

  39,736                  עמותת סקי המים בישראל 580147783

  1,843,267             מוזיאון   -עמותת עין יעל 580152429

  53,000                  הגרפוטק הישראלי -עמותת עיצוב  580081719

  1,085,779             ל מחולות כרמיאל עמותת פסטיב 580310290

  84,000                  עמותת רחף          580192508

  84,000                  עמותת שחייני אשדוד 580374445

  126,000                עמותת שחייני ירושלים 580115814

  120,000                עמותת תאטרון אלתקאפה     580188241

  1,463,980             עמותת תזמורת סימפונט רעננה 580198471

  2,471,800             עמותת תיאטרון מחול "ענבל"  580094977

  497,154                להעמקת ערכי היהדות  -עמיעד  580042976

  186,037                המרכז לאגודות ספורט עצמאיות -עצמה  580112480

  84,000                  עצמה ג'ודקאן מרכז פ"ת 512390626

  46,655                  ערבסק בע"מ הוצאה לאור 511407793

  839,342                אגודה להפצת התודעה היהודית -ערכים  580098754

  221,763                פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל  580318590

  9,971                   פורום המלחינות בישראל  580364453

  4,832                   פורום ישראלי לאומנות אקולוגית  580350130

  50,000                  פירמידה עמותה לאמנות עכשיו, חיפה 580215564

  3,179                   פנים להתחדשות יהודית בישראל  580306934

  10,000                  פניני מוסיקה קלאסי 580360634

  1,695,715             פסטיבל ישראל, ירושלים  580006559

  69,982                  ספרי שירה ואמנות -עיתון למידע על שירה  -פסיפס  580158830

  61,700                  אגודה לתיאטרון ספרות ואמנות -פרגוד  580041192

  145,000                שליד תיאטרון מחול רנה שינפלד -פרויקטים במחול  580198554

  20,191                  פרחי רפואה  580342194

  100,000                פרס התיאטרון הישראלי  580283281

  68,200                  צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל  ע"ש הרב -רשת חינוכית תורנית  -צביה  580022150

  139,671                המקום למוסיקה בירושלים  -צוללת צהובה  580362804

  195,446                צומת צוותי מדע ותורה     580035236

  212,652                המדרשה למורשת הציונות מזכרת בתיה  -ציוני דרך  580291193

  1,077,000             פטו  -עמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך  -צעד קדימה  580115319

  1,496,110             המרכז -צעירי אגודת חב"ד  580021673

  591,131                קבוצת התיאטרון הירושלמי ע"ש בצלאל 580080224

  250,000                סיקה נובהקבוצת מו 580164325

  47,070                  קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל 580110567

  16,000                  שהיקול הא 580241404

  5,108                   מדרשה לחינוך, חברה ותרבות                     -קולות בנגב  580368199

  301,000                הסדנה  -קונסרבטוריון למוסיקה ואמנויות בירושלים  580066033

  122,000                ית מוצקיןיקונסרבטוריון למוסיקה קר 580016319

  26,000                  גלריה לאמנות         -קיבוץ בארי 570004994

  37,000                       גלריה לאמנות ישראלית   -קיבוץ כברי  570007583

  35,000                  גלריה לאמנות         -קיבוץ נחשון 570009100

  160,000                מוזיאון בית מרים              -קיבוץ פלמחים 570007690

  51,078                  מרכז -קלוב התעופה לישראל  580002855

  107,404                עמותה לקידום מוסיקה חדשה  -יזמה קפר 580311868

  44,314                  קריה חינוכית תורנית במצפה רמון 580211548
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  14,706                  קרן בני שמעון לשירות הקהילה  580356137

  96,700                  העדה המערבית קרן המרכז העולמי לקהילות יהודי צפון אפריקה מיסודו של ועד 580145381

  22,437,326           קרן הקולנוע הישראלי   580151033

  2,264,850             קרן התרבות דגל ירושלים 580039568

  15,744,307           קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב 580035756

  56,107                  ותינווקרן ילדינו מרכז תק 580024925

  47,594                  קרן להנצחת זכר חללי גיטו טרזין )טרזיינשטט( 580002780

  373,389                דוד ספורטאיםיקרן לע 590001483

  81,979                  קרן מוזיאון רובין        510697501

  3,906,298             לוויזיה קרן מקור לסרטי קולנוע וט 580272409

  360,000                קרן ספריות לילדי ישראל   941065286

  81,700                  קרן ע"ש ראשוני מרחביה 580030849

  131,368                קרן פרסים לישיבות ע"ש ישמח משה הרב משה טייטלבוים מאוהעל 580098689

  7,500                   קדומים לפיתוחקרן  580245421

  357,000                קרן רחובות לתרבות  580002327

  61,370                  ילון יקשת א 580186377

  20,000                  קתרין לקידום המוסיקה, מחול ואומנויות  580346708

  185,822                ראשית ירושלים 580184646

  130,000                לקידום מחול ומוסיקה בירושלים -רון שולמית  580181394

  504,512                בית ספר לג'אז ולמוסיקה בת זמננו -רימון  580085371

  61,370                  כיתת אמן בינלאומית לנגינה בפסנתר -רינה  580222545

  537,200                מכון למוסיקה יהודיתה -רננות  580023968

  150,000                רעות שדרות 580228013

  649,333                רשת אורט           930001508

  4,152,000             רשת אורט ישראל          520017245

  9,700                   ית מוצקיןיקר -רשת המתנ"סים  580263762

  290,000                רשת מתנ"סים ק. טבעון  580012284

  2,213,805             רשת עמל            559008040

  507,403                רשת שיעורי תורה ומפעלי קליטה תרבותית 580203156

  2,727,597             מעיינה של תורה  -רשת שעורי תורה  580006864

  7,539,263             נון-המכללה הדתית לחינוך, ע"ש ד"ר י. בן -שאנן  580103661

  98,503                  שדמה 580120541

  9,971                   הזרם השלישי במוסיקה בישראל  -שהם  580378644

  28,738                  עפרה -מרכז ללמודי יהדות  -שובה  580074086

  17,211,305           עמותה -שוחרי "מורשת יעקב"  580067114

  11,813,718           שוחרי סמינר תורני לבנות אופקים 580198976

  35,220                  שורוק   580316503

  327,156                איגוד שחקני המסך  -שח"ם  580356210

  49,800                  עמותה  -גליל שיח באצבע ה 580359891

  167,378                שלטון בית"ר 580009595

  140,533                המפעל להנצחת תרבות ומורשת היהדות  -שם עולם  580298834

  2,733,383             שערי דעת לחינוך הוראה וחסד 580364131

  20,000                  תיים למוגבליםרותים קהיליש -שק"ל  580020287

  685,000                אביבי -בית מדרש תל -תאיר  580302909

  2,758,878             רשת ארצית להאדרת התודעה היהודית -תודעה  580152833

  3,985,260             תורה ויהדות לעם 580041945

  2,572,155             שראליתתזמורת  האנדלוסית  הי 580253250

  169,483                תזמורת הבארוק ירושלים    580175966

  592,632                תזמורת חיפה              510719503

  1,199,905             חריף     -תזמורת יד 580303808

  1,800,000             תזמורת סימפונית ירושלים 580122034

  12,100                  תחרות מיה ארבטובה לבלט 580158046

  1,056,851             תיאטרון  ארצי לנוער 580215846

  455,000                יפו  -תיאטרון "אלסראיא" הערבי 580308963

  7,248,766             תיאטרון "גשר" 580190080

  40,000                  ינדר" תיאטרון "הציל 580309102
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  180,000                תיאטרון "מלנקי"  580300614

  379,774                אטרון "פסיק" ירושלים ית 580371045

  2,913,082             תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער 580013167

  295,000                לאז-תיאטרון אל 580283828

  70,440                  תיאטרון הגליל הניסיוני 513037523

  69,836                  אטרון הנפשית 580097210

  873,041                תיאטרון הקרון על שם מריו קוטליאר  580010684

  6,292,727             תיאטרון חיפה             510341993

  908,189                ון מחול קליפהתיאטר 580317766

  81,000                  תיאטרון מיקרו  580373769

  770,318                אטרון מקומיית 580234995

  274,363                תיאטרון קרוב מייסודו של ניקו ניתאי  580370773

  69,925                  תיאטרון תיבת נח    580189413

  65,000                  תיאטרון תנועה         580001089

  1,690,979             נע"-תיאטרון תנועה "תמו 580103026

  14,957                  תל אביב ארט אנסמבל 580381937

  3,798                   התנועה ליהדות מתקדמת בישראל  -תל"ם  580282853

  123,156                אטרון הירושלמי למחוליתמרה מיאלניק הת 580049591

  27,275                  אנסמבל לריקוד -תנועות  580079093

  199,600                התנועה לאחדות עם ישראל לשלמותו ולהנחלת מורשתו -תנועת ביחד  580032381

  2,509,346              בתיה -תנועת בנות בית יעקב  580051555

  9,759,560             תנועת בני עקיבא בישראל  580040343

  1,005,361             תנועת המכבי הצעיר  580308930

  676,712                תנועת הנוער בני חיל 580237741

  247,092                העובד הציוניתנועת הנוער הציוני בישראל  מיסודו של ארגון המושבים של  580024420

  998,781                תנועת הנוער של האיחוד החקלאי  580083046

  11,870,238           תנועת הצופים העבריים בישראל  580028454

  742,253                תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל  580383834

  280,003                י ישראלתנועת מכב 580052793

  432,248                תנועת נוער ערבי 580230431

  1,231,169             תנועת נוער פרחי הדגל  580243723

  1,302,467             אה"ק -תנועת נוער צבאות השם שעל יד ניידות חב"ד  580140226

  9,971                   חדרה  -קהילתיים תרבות נוער ספורט ומרכזים  580346138

 1,256,203,048 סה"כ  

 
 

 
 
 
 

 מקור הנתונים : חשב בכיר, משרד החינוך התרבות והספורט
 
 

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

  ((20042004))  פתפתבשנה החולבשנה החול  יחידות סמךיחידות סמךתמיכות שנתנו ע"י תמיכות שנתנו ע"י 
 

 המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוערהמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
 

  סכום בש"חסכום בש"ח  שם מוטבשם מוטב  מספר מוטבמספר מוטב

http://www.education.gov.il/tmichot
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 111,914 אולפנת  להבה 580149177

 43,880 אולפנת אי"ל ברמה, נוב 580362234

 13,651 אולפנת בני עקיבא נאות אברהם, ערד 580055440

 13,651 עקיבא רמת קרניאל, כפר פינס-אולפנת בני 580049146

 29,943 אולפנת נווה דקלים 580069250

 20,477 אולפנת עפרה לבנות 580093102

 38,047 עציון-ישיבה תיכונית, אור -אור לעציון  580092997

 87,556 אורט חוף השרון 510623788

 3,953,357 אורט ק.ביאליק 520017245

 2,446,354 ביה"ס אלוני יצחק 510089022

 3,143,802 שי אמי"תנ -בית הילד 580024800

 87,257 בית ירח 570023341

 109,019 מדרשת הגולן-בני הגולן 580019735

 19,004 חיל שומרון ע"ר-בני 580325579

 58,204 מוסד חינוכי -בקעת כנורות  580038495

 13,651 גבעת ושינגטון 510096019

 10,826 החלוץ , אשבל -דרור בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור  580015055

 159,164 הדסה נעורים מרכז כפרי 580026060

 3,467,383 הכפר הירוק 510133176

 41,474,735 המפעל להכשרת ילדי ישראל 580051605

 6,826 המרכז לחינוך בנות בית בלומה כפר אברהם 580095669

 116,009 הר וגיא 570020784

 6,307,410 ויצו , נהלל 580057321

 2,669,643 ת הנוער הציוניחוו 510084924

 43,469 בני אפרים-יובלים 580126654

 1,070,537 כפר ילדים דתי ע"ש צ'רלס אורד וינגיט -ימין אורד 580036267

 59,629 ישיבת בני עקיבא "בר יוחאי" 580068203

 6,826 ישיבת בני עקיבא "נוה הרצוג" ניר גלים, אשדוד 580055481

 46,418 סוסיא -קיבא לחינוך סביבתי ישיבת בני ע 580317089

 22,165 יהודה" בכפר מימון-עקיבא "בית-ישיבת בני 580081305

 98,098 עקיבא כפר הרואה-ישיבת בני 580070639

 73,192 ישיבת השומרון 580118537

 44,178 ישיבת שעלבים 580024529

 2,141,175 כנות 580295129

 2,771,976 כפר הנוער  הודיות 510065113

 3,024,568 כפר הנוער "קדמה" 580097475

 3,156,961 כפר הנוער בן שמן 580026441

 3,024,553 כפר הנוער גלים 580038180

 2,543,086 כפר הנוער הדתי 520011008

 2,096,895 כפר הנוער יוהנה ז'בוטינסקי 580053262

 2,102,033 כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון 580024966

 2,593,672 כפר סילבר 510122765

 6,826 כפר צבי סיטרין בע"מ 510121593

 97,952 מבואות עירון 540189289

 56,428 ברנקו וייס-מכון 580168789

 3,051,060 מנוף מרכזי נוער ופנימיות 580016897

 108,532 כברי -מנור  580322337

 109,116 מעלה הבשור 510526916

 3,158,888 אל בעלותה ישרומקו 510151814

 42,842 צפון רמת הגולן -מרכז תורני אלוני הבשן  580266864

 2,674,460 ה הדסהונו 510085145

 103,847 ה חנהונו 580000768

 1,490,256 וה עמיאלונ 510097579

 13,651 ה שרה הרצוגונו 580011179

 25,322 קבוץ סעד-נקודת חן 570004226
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 71,165 סולם צור 570022822

 1,053,091 נעמת -עיינות  580044261

 1,066,550 תיכון למדעים -על"ה  580209120

 73,901 עמק החולה 570013680

 69,262 רשת עמל-עמק חרוד 559008040

 26,912 עמקים מזרע 570020834

 7,928 פינת אנה פרנק 540185519

 2,004,914 פרדס חנה 520010125

 35,176 ת חינוכית תורנית, חפץ חייםרש -צביה  580022150

 34,604 אולפנת בני עקיבא -צפירה  580069557

 4,788,525 קציני ים עכו 510189897

 83,165 ת חינוך גולן, נופי גולןיקרי 580206647

 94,487 מוסד חינוכי –רמות חפר  580048114

 68,899 שדה אליהו 570023267

 2,852,328 שפייה 510213127

 54,925 שפרירים 570011890

 77,090 שקמה מוסד חינוכי אזורי בקיבוץ יד מרדכי 580033710

 918,367 מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע, חרב לאת –תו"מ  580061588

 113,641,659 סה"כ   

 

 
 
 
 
 

 ועליית הנוער מינהל לחינוך התיישבותיהמקור הנתונים : 

 
 
 
 
 
 

 
 

נועדה לשפר את השירות הניתן לעמותות המגישות בקשות תמיכה למשרד החינוך  נט-תמיכהמערכת 
התרבות והספורט. המערכת מאפשרת לגופים ועמותות להגיש את בקשות התמיכה, לבצע מעקב אחר 

 ת רשת האינטרנט.הטיפול בבקשות ולבדוק את סטאטוס הבקשה בכל רגע נתון באמצעו
מאפשרת לגורמים המטפלים בבקשות בתוך המשרד לנהל ועדות תמיכה באמצעות רשת  נט-תמיכה

 נט הפנימית. החלטות הועדה מתפרסמות לאחר מכן באתר הפתוח לעמותות באינטרנט.-האינטרה
 יחידות העוסקות בתמיכות. 20 -ספורט כבמשרד החינוך התרבות וה

 ₪. 730,101,514הוא  נט-תמיכהבאמצעות מערכת  2004בשנת סכום התמיכות שניתנו 
 

 v.il/nihul_tmichotwww.education.goכתובת המערכת: 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gov.il/nihul_tmichot
http://www.education.gov.il/nihul_tmichot
http://www.education.gov.il/nihul_tmichot
http://www.education.gov.il/nihul_tmichot
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 רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום פעילותם. 13
 
 
 

 מרכזים קהילתיים בישראל חברה למתנ"סיםה 
 ע"ש לוי אשכול הכפר הירוק 
 המועצה להשכלה גבוהה 
 יד בן צבי 
 כ"ג יורדי הסירה 
 כפר הנוער מאיר שפיה 
 מדרשת שדה בוקר 
 ישראל חברים כל – מקווה ישראל 
 קרן גמול השתלמות למורים ולגננות 
 קרן גמול השתלמות למורים תיכוניים סמינרים ומפקחים 
 "רשות הזיכרון "יד ושם 
 רשות העתיקות 

 
 
 


