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דברי פתיחה
חוק חופש המידע הוביל מהפכה בתרבות הארגונית של הממשל בישראל והחדיר את עקרון השקיפות לרשויות
השלטון .החוק מעגן את זכות הציבור לקבלת מידע מהרשויות ומאחוריו עומדת התפיסה שהמידע הקיים ברשות
השלטונית הוא נכס של האזרחים ,אשר מוחזק על ידי הרשות בנאמנות למען הציבור.
במשך השנים ,למן חקיקת החוק בשנת  1998גברה מודעות הציבור לאפשרות קבלת המידע וחל גידול מתמיד
בכמות הבקשות המתקבלות ומטופלות במשרד .בשנת  2014חל גידול של  86%במספר הפניות לעומת ממוצע
מספר הפניות בשנים הקודמות.
ברוח החוק ולאור מדיניות השקיפות ,הפתיחות ונגישות המידע לציבור ,שמשרד החינוך חרת על דגלו ,פועל צוות
יישום החוק במשרד החינוך  -בשני ממדים :בממד האחד ,פעילות להגברת המודעות לחוק ולהרחבה יזומה של
הנגשת הציבור למידע הקיים במשרד ובמערכותיו ,כאשר כחלק מתפיסת ממדיניות המשרד ומעבר לאמור בחוק,
אנו רואים לעצמנו חובה לספק מידע איכותי ,שלם וזמין ובשקיפות מלאה ופועלים להעמיד כמה שיותר מידע
ונתונים על מערכת החינוך וכן שירותים ייעודיים לרשות הציבור באמצעות אתר האינטרנט של המשרד.
ובממד האחר ,במענה למאות פניות ,המתקבלות מדי שנה מהציבור ,לקבלת מידע לפי החוק ,והעמדתו לרשותם
בטווח הזמן הקבוע בחוק.
הדוח השנתי מביא בפניכם מידע על פעולות המשרד בשנה החולפת ובשנה הנוכחית ומציג בין היתר ,את סיכום
הפעלתו ויישומו של חוק חופש המידע במשרד ,פירוט מידע אודות פעילות המשרד ותחומי אחריותו ,הסבר על
תפקידיו וסמכויותיו ,מעני המשרד ,פרישת יחידות השירות ,השירותים הניתנים לציבור באמצעות האינטרנט,
נתוני תקציב המשרד ופירוט ההוצאות ,תמיכות שניתנו ע"י המשרד ועוד.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לצוות העוסק במלאכה החשובה של יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך,
בראשות הגב' רחל ניב ממינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע ,הפועל ברוח החוק ,תוך שימת דגש על
פתיחות ונגישות המידע לציבור.

ברכה,
ד"ר עופר רימון
הממונה על יישום חוק חופש המידע
במשרד החינוך
http://www.education.gov.il/hofesh
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דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד החינוך  -בשנת 2014
נכון ל 31 -במרס 2015

 .1כללי
בשנת  2014נתקבלו במשרד החינוך  385פניות לקבלת מידע לפי חוק חופש מידע ,בעיקר בנושאים
הבאים ,לפי שכיחותם:
מידע ונתונים על מערכת ומוסדות החינוך  :נהלים ונתונים בנושא רישוי מוסדות חינוך ,בתי ספר וגני ילדים,
מוסדות חינוך תורניים ,בעלויות חינוך ,תקשוב בתיה"ס ובתי"ס בניהול עצמי.
מידע בנושא תקציבי החינוך :תשלומי הורים ,תקצוב מוסדות חינוך ,רשויות ובעלויות ,תמיכות במוסדות
ציבור ,מכרזים ורכישות ,תקציב משרד החינוך ויחידותיו.
בקשות למידע על עובדי הוראה בנושאים הבאים :שיבוץ בעבודה ומכרזים למשרות ,נתונים אישיים
וסטטיסטיים על עובדי הוראה ,משמעת ואיכות עובדי הוראה ,הכשרתם והשכלתם ,פניות של עובדי הוראה
וגמלאים בנושא תנאי שירות.
מידע ונתונים על הישגים בבחינות הבגרות ,מידע בנוגע לאישורים ותעודות ועל נוהלי קבלתם ,מידע
בנושאים מקצועות לימוד ושאלוני בחינה.
מידע על תלמידים  -נתונים אישיים וסטטיסטיים על תלמידים ,נתונים על נשירת תלמידים.
מידע בנושא תחומי אחריות המשרד :מידע על יחידות ובעלי תפקידים במשרד ודרכי התקשרות.
מידע בתחום פיתוח מערכות חינוך – בנושאי תכנון ,בנייה והנגשת מוסדות חינוך ,הסעות תלמידים.
וכן בתחומים ובנושאים :תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,חוקים ותקנות חינוך וחוזרי מנכ"ל ,חינוך מבוגרים
– בנושאים :אישורי השכלה תיכונית והערכת תעודות ותארים אקדמיים מחו"ל ועוד.
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 .2מידע אודות הבקשות
 2.1התפלגות הבקשות לפי אופן הטיפול
התפלגות הבקשות לפי אופן הטיפול

מספר

אחוזים

 .1המשרד מסר את כל המידע המבוקש

215

55.84%

 .2המשרד מסר את המידע המבוקש באופן חלקי

10

2.60%

 .3המשרד דחה את הבקשה למסירת מידע

21

5.45%

 .4הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

48

12.47%

 .5הטיפול הופסק מטעמים הנוגעים לפונים

89

23.12%

 .6הטיפול בבקשה טרם הסתיים

2

0.52%

סה"כ

385

100.00%

 2.2סך אגרות חופש המידע שנגבו ב₪ 4,907 : 2014-

אגרת בקשה בסך  20ש"ח
אגרת בקשה בסך  100ש"ח
אגרת בקשה בסך  101ש"ח
אגרת טיפול והפקה

מס' אגרות
ששולמו
69
2
27
1

סכום האגרות
ששולמו
₪1,380
₪200
₪2,727
₪600

סוג אגרה 

סה"כ

98

4,907 ₪

 בתאריך  28/3/2014נכנסו לתוקפן תקנות אגרות חדשות
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 .3מידע אודות הבקשות שנדחו
סוג מענה

מספר

הבקשה נדחתה
נמסר מידע חלקי

21
10

סה"כ

31

סעיף  -)1(8הקצאת משאבים בלתי סבירה
סעיף  -)2(8נוצר לפני למעלה מ 7-שנים
סעיף  -)3(8המידע אינו מצוי במשרד
סעיף  -)4(8פורסם ועומד לרשות הציבור
סעיף (9א)( - )3פגיעה בפרטיות
סעיף (9ב)( -)4דיונים  /התייעצויות פנימיים
סעיף (9ב)( -)6סוד מסחרי
סעיף (9ב)( -)7תנאי לאי מסירה

מספר הבקשות שנדחו
בשל עילה זו
7
2
7
8
5
3
1
1

סה"כ

34

העילה
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 .4מידע אודות זמני הטיפול בבקשות שנענו
סך הבקשות שנענו

246

זמן הטיפול

במספר

באחוזים

עד  15יום
בין  16ל 30-יום
בין  31ל 60-יום
בין  61ל 120-יום
מעל  120יום

124
55
41
22
4

50%
22%
17%
9%
2%

סה"כ

246

100%

התפלגות הפניות שנענו ב 2014-לפי סוג מענה
(סה"כ ) 246
תשובה חלקית
תשובה שלילית 4.1%
8.5%

תשובה מלאה
87.4%

 .5מידע אודות עתירות שהוגשו לפי חוק חופש המידע – 2014
עד למועד פרסום דיווח זה ,טרם נתקבל מידע בנושא זה מהלשכה המשפטית.

 .6סה"כ פניות שנתקבלו מהחלת החוק ( )29/5/1999ועד 31/12/2014
שנה
1999
2000
2001
2002
2003

פניות
שנתקבלו
126
122
135
126
183

פניות שטופלו

הטיפול הופסק
בשל אי תשלום אגרה /סיבה אחרת

126
122
135
126
158

לא נספרו
לא נספרו
לא נספרו
לא נספרו

25
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שנה

פניות שטופלו

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

פניות
שנתקבלו
314
206
237
207
209
249
230
232
258
247
385

275
182
188
177
179
195
176
178
203
224
246

סה"כ פניות

3,466

2,890

הטיפול הופסק
בשל אי תשלום אגרה /סיבה אחרת

39
24
49
30
30
54
54
52
55
23
137
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נכון למאי 2015

קישור לתרשים מוגדל ומפורט של המבנה
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הנהלת משרד החינוך

שמות המנהלים/ות

מס' טלפון

מס' פקס

שר החינוך

חה"כ נפתלי בנט

02 - 5608330

02 - 5602246

סגן שר החינוך

חה"כ מאיר פרוש

02 - 5603925

02 - 5603992

המנהלת הכללית

מיכל כהן

02 - 5602242

02 - 5602336

המשנה למנהלת הכללית

גילה נגר

02 - 5604346

02 - 5604345

סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

אריאל לוי

02 - 5604014

02 - 5604035

דוברת המשרד וממונה על יחסי ציבור

חגית כהן

02 - 5602739

02 - 5602238

חשבת בכירה

אריאלה טוקר

02 - 5602420

02 - 5602576

היועצת המשפטית

עו"ד דורית מורג

02 - 5603740

02 - 5603840

המדען הראשי

פרופ' עמי וולנסקי

02 - 5602957

02 - 5602955

יו"ר המזכירות הפדגוגית

ד"ר ניר מיכאלי

02 - 5602236

02 - 5602085

סמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה ולתקציבים

משה שגיא

02 - 5602253

02 - 5602248

סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה

אייל רם

02 - 5603448

02 - 5603983

סמנכ"ל ומנהל המינהל לתיאום ובקרה

מנחם כהן

02 - 5602245

02 - 5604174

סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח

תמיר בן-משה

02 - 5603351

02 - 5603198

סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר – חירום ,ביטחון ובטיחות

אריה מור

02 - 5602274

02 - 5602357

מנהל מינהל חברה ונוער

דני רוזנר

02 - 5603155

02 - 5603886

מנהל מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע וממונה על
יישום חוק חופש המידע

ד"ר עופר רימון

02 - 5602551

02 - 5602600

מנהל מינהל החינוך הדתי

ד"ר אברהם ליפשיץ

02 - 5604107

02 - 5604105

מנהל המינהל לרישוי ,בקרה ואכיפה

גור רוזנבלט

02 - 5601145

02 - 5601121

מנהל אגף בכיר  -מוסדות תורניים

עמוס צייאדה

02 - 5604445

02 - 5604512

מנהלת אגף בכיר  -תכנון ואסטרטגיה

ד"ר מיכל טביביאן

02 - 5604153

02 - 5603806

מזרחי
מ"מ מנהל אגף בכיר  -קשרי חוץ ואונסקו

ד"ר דלית אטרקצ'י

02 - 5603700

02 - 5603706

מנהלת אגף בכיר  -משאבי אנוש

מלכי אסולין

02 - 5602262

02 - 5602286

מנהלת אגף בכיר  -כוח אדם בהוראה

סוניה פרץ

02-5604748

02 - 5604752

מנהל אגף בכיר  -בחינות

ד"ר משה דקלו

02-5603301

02 - 5602129

הרשות הארצית למדידה ולהערכה
מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך  -ראמ"ה

ד"ר חגית גליקמן

03 - 5205555

03 - 5205509

מחוזות המשרד
מנהל מחוז ירושלים וממונה מנח"י

מאיר שמעוני

02 - 5601605

02 - 5601603

מנהלת מחוז הדרום

עמירה חיים

08 - 6263008

08 - 6263009

עמוד  15מתוך 106

משרד החינוך– דוח שנתי 2015

הנהלת משרד החינוך

שמות המנהלים/ות

מס' טלפון

מס' פקס

מנהלת מחוז תל-אביב

חיה שיטאי

03 - 6896358

03 - 6896751

מנהלת מחוז המרכז

עמליה חיימוביץ

03 - 6896642

03 - 6896748

מנהל מחוז חיפה

רחל מתוקי

04 - 8632443

04 - 8632442

מנהלת מחוז הצפון

ד"ר אורנה שמחון

04 - 6500102

04 - 6500307

מנהלת חינוך ירושלים (מנח"י)

משה (קינלי) טור-פז

02 - 6297690

02 - 6296268

מנהל מחוז חרדי

מאיר שמעוני

02 - 5604243

02 - 5602979

יחידות סמך
מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

ד"ר בני פישר

03 - 6898679

03 - 6898876

מנהל הטלוויזיה החינוכית הישראלית

אלדד קובלנץ

03 - 6415270

03 - 6427091

בשנת  – 2014תחילת שנת  2015סיימו את שירותם במשרד ,בעלי התפקידים הבאים:
הרב שי פירון -
מר אבי וורצמן -
מר ארז אשל -

כיהן בתפקיד
כיהן בתפקיד
כיהן בתפקיד

שר החינוך
סגן שר החינוך
מנהל מינהל חברה ונוער

מקור הנתונים  :תחום נהלים ובקרה ,לשכת המנכ"לית – נכון למאי 2015
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 .חוקים ששר החינוך אחראי על ביצועם ותיאור תחומי אחריות המשרד על
פיהם
תחומי האחריות של המשרד קבועים בחוקי החינוך ששר החינוך מופקד על ביצועם ,תקנות וצווים שהוצאו מכוחם והנחיות
פנימיות (חוזרי מנכ"ל) .כמו כן קיימים מספר חוקים ,שעליהם מופקדים שרים אחרים ,אך לשר החינוך ניתנות בהם סמכויות
בכל הקשור בחינוך ,כגון :חוק רשות השידור בנוגע לטלוויזיה לימודית וחוק החניכות.
להלן רשימת החוקים (בחלוקה לחינוך ,והשכלה גבוהה) עם תיאור תחומי האחריות ופירוט התקנות והצווים שהוצאו
מכוחם:

א .חוקי החינוך
 .1פקודת החינוך [נוסח חדש] ,התשל"ח – 1978
הפקודה היא מנדטורית ,העוסקת בין היתר במצב התברואה ,הביקורים ,רישום ופיטורי מורים במוסדות החינוך.
פקודת החינוך אינה חלה על בתי הספר שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי הספר ,תשכ"ט1969-
 תקנות החינוך.1934 ,

 .2חוק לימוד חובה ,התש"ט – 1949
קיום חובת לימוד חובה לילדים לילדים ולנערים הגרים בישראל מגיל ( 17 –3 :עד כתה יב') וקיום חובת חינוך חינם עד גיל
( 17עד כיתה י"ב) .לגבי תלמידים בגילאים ( 17 -16כיתות י"א-י"ב) חובת הלימוד מוחלת בהדרגה לפי צווים שמפרסם
השר ,וכן לגבי ילדים בגני ילדים בגילאי  4 -3חובת הלימוד מוחלת בהדרגה ,לפי צווים שמפרסם השר.
 oהסדרת חובת רישום למוסדות חינוך וקביעת אזורי רישום
 oמתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך וקיומם
 oהשתתפות רשות מקומית בהוצאות קיום מוסד
 oזכות חינוך חינם



























תקנות לימוד חובה (תקן בסיס) ,התשע"ד – ;2014
תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים) ,התשי"א 1950 -
תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות ולקיומם) ,התשי"ג 1952 -
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) ,התשי"ט 1959 -
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף) ,תשל"ח 1978 -
תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות) ,התשל"ו 1976 -
תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות) ,התשל"ו 1976 -
תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד רשמי) ,התשל"ח 1978 -
צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים) ,התשנ"ט  1999 -והתשס"א 2001 -
צו לימוד חובה (השתתפות בהוצאות קיום מוסד) ,התשל"ח 1978 -
צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד רשמי) ,התשל"ח 1978 -
צו בדבר החלת לימוד חובה לנערים מגיל  ,15התשל"ח 1978 -
תקנות לימוד חובה (כללי דווח של מנהל מוסד חינוך) התשס"ה2004 -
תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים) ,התשס"ה 2004 -
תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) ,התשס"ה 2004 -
תקנות לימוד חובה (תשלומים עבור תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת) ,התשס"ה – 2005
תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית) ,התש"ע 2009 -
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א-י"ב) ,תש"ע 2009 -
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א-י"ב) תש"ע2010-
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א-י"ב) (מס'  ,)2תש"ע 2010 -
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) ,תשע"א – 2011
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) ,תשע"ב.2012-
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) ,התשע"ד2013-
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"ב וי"ב) ,התשע"ד2014-
צו לימוד חובה (שיעו ר ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים לשנת
הלימודים התשע"ה) ,תשע"ד2014-
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 .3חוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג – 1953
אחריות להשתתת חינוך ממלכתי במדינה ומטרות החינוך הממלכתי:
 oהנהגת חינוך ממלכתי וממלכתי דתי
 oקביעת תוכניות לימוד ,תוכניות השלמה ,תכנית נוספת ותוכניות לשם ניסוי
 oקביעת סדרים ותנאים להכרה במוסדות לא רשמיים כמוסדות חינוך מוכרים
 oהסדרת פיקוח על מוסדות חינוך ממלכתיים ומינוי מפקחיהם ,מנהליהם ומוריהם
 oהנהגת תוכנית -היסוד
 oהתאמת הוראות החוק לצרכיי חינוך חובה של תלמידים שאינם יהודים
 oקביעת סדרי העברה ורישום תלמידים
 oמניעת כל תעמולה מפלגתית ומדינית במוסד חינוך.
















תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות) ,התשי"ד 1953 -
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) ,התשי"ג 1953 -
תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותוכנית נוספת) ,התשי"ד 1953 -
תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי) ,התשי"ג 1953 -
תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח) ,התשי"ז 1956 -
צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים וגננות) ,התשי"ח 1958 -
תקנות חינוך ממלכתי (העברה) ,התשי"ט 1959 -
תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד) ,התשכ"א 1961 -
תקנון ועד החינוך ,התשל"ה 1974 -
תקנות חינוך-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף) ,התשל"ח 1978 -
תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך ערבי) ,התשנ"ו 1996 -
תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר) ,התשס"ד 2004 -
תקנות חינוך ממלכתי (מוסד חינוך ממלכתי משלב) ,תשע"ב2012-
תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי ,התשע"ד.2013-

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

חובת רישוי בתי ספר שבו ניתן חינוך בגן ילדים או בחינוך יסודי או בחינוך על יסודי.
אחריות לפתיחת בית ספר וקיומו ,העסקת עובדים בבית הספר ,רישוי וכשירות לבית ספר.
מתן רישוי לפתיחת בית ספר ,התניית הרישוי והגבלת תוקפו והוראות לסגירתו.
מתן רישוי להעסקת עובד בבית הספר וביטולו.
פיקוח על בית הספר.
 תקנות פיקוח על בתי ספר (אישור העסקת עובד חינוך) ,התש"ל 1970 -
 תקנות פיקוח על בתי ספר (בדיקות רפואיות של עובדים) ,התש"ל 1970 -
 תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה להעברת רשיון) ,התש"ל 1970 -
 תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה לרישיון) ,התש"ל 1970 -
 תקנות פיקוח על בתי ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות) ,התש"ל 1970 -
 תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים) ,התש"ל 1970 -
 כללי פיקוח על בתי ספר (מבחנים למתן רשיונות) ,התשל"א 1971 -
 תקנות פיקוח על בתי ספר (סדרי הדין בועדת ערר) ,התשל"ב 1972 -
 צו פיקוח על בתי-ספר (החלת החוק) ,התשל"ז 1977 -
 הודעות בדבר פטור בית ספר מתחולת החוק.

 .5חוק חינוך מיוחד ,התשמ"ח 1988 -
o
o
o
o
o

אחריות למתן חינוך מיוחד חינם לילד בעל צרכים מיוחדים על מנת לקדם ולפתח את כישורי הילד החריג לתקן ולשפר
את תפקודו הגופני ,השכלי ,הנפשי ,וההתנהגותי ,להקנות לו ידע ,מיומנות וכישורי חיים.
מינוי ועדות השמה וועדות ערר.
קביעת זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ואת השמתו במוסד לחינוך מיוחד.
קביעת תוכניות לימודים אישיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל.
ביום  20.11.02הוסף סעיף (7א )1לחוק שעניינו הליך רישום מקוצר ,הוסף פרק ד( )1לחוק – תוספת פרק השילוב
בחוק חינוך מיוחד שעניינו שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
 צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים) ,התש"ן 1990 -
 תקנות חינוך מיוחד (ריש ום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא וועדת השמה) ,התשס"ה –
.2005
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 .6חוק חינוך חינם לילדים חולים ,התשס"א – 2001
בהתאם להוראות החוק על שר החינוך ,לקבוע תוכנית למתן חינוך לילדים המאשפזים בבתי חולים או ילדים חולים השוהים
בבית יותר מ 21 -יום רצופים ,המתחשבת ממגבלותיהם הרפואיות ותוכנית הלימודים שהייתה להם טרם מחלתם.
על השר באישור שר הבריאות לקבוע הוראות בדבר הקמה והפעלה של מסגרת חינוכית בבתי חולים ונוהלי הפעלתם.
ביצוע החוק יוחל בהדרגה בשנת הלימודים תשס"ו ויושלם לא יאוחר משנת הלימודים תשס"ח.

 .7חוק הסעה בטיחותית לילדים ופעוטות עם מוגבלות ,התשנ"ד 1994 -
זכות הסעה לילדים בעלי לקות פיזית אל מוסדות החינוך וממוסדות החינוך לביתם באמצעות קבלני הסעות של הרשויות
המקומיות ,וקביעת כללים ומבחנים לצורך כך .שר החינוך אחראי בחוק ביחס לילדים ולנערים.
 תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי) ,התשנ"ה – 1995
 צו הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (שיעור ההשתתפות של רשות שולחת) ,תשס"ח.2008-

 .8חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה ,התשנ"ז – 1997
אח ריות להנהגת יום חינוך ארוך במוסדות בישובים או בשכונות שיקבע השר בצווים .מטרת החוק לתת הזדמנות שווה
בחינוך לילדי ישראל.
החוק תוקן בתאריך  31.8.2004וניתן לשר החינוך שיקול דעת בקביעת מוסדות חינוך ושכבות גיל בהחלת יום חינוך ארוך.
 צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה במוסדות חינוך) ,התשנ"ח – 1998
 צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה בגני ילדים) ,התשס"ז – .2007

 .9חוק זכויות התלמיד ,התשס"א 2000 -
החוק בא לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ואמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד ,תוך שמירה על
חוקי החינוך .החוק מקנה לתלמיד זכות שלא להיות מורחק מבית ספרו אלא בהתאם לנהלים שנקבעו בחוק ,זכות להבחן
בחינות בגרות ,זכות לסודיות וזכות למימוש זכויותיו.
החוק אוסר נקיטת הפעולות הבאות כלפי תלמיד:
 oאפליה מטעמים עדתיים ,רקע כלכלי  -חברתי ,ומטעמים פוליטיים
 oאמצעי משמעת גופניים או משפילים
 oאמצעי ענישה כנגד מעשה או מחדל של הורה
 oהרחקת תלמיד ממו סד לצמיתות ללא מתן הזדמנות לתלמיד והוריו לטעון את טענותיהם ,ועד להגשת ערר או קבלת
החלטה בערר
שר החינוך אחראי להתקנת תקנות לביצוע החוק ולפרסם הוראות בדבר זכויות וחובות התלמידים לרבות כללי משמעת.
 תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים) ,התשס"ב 2002 -
 תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות) ,התשס"ב – .2002

 .10חוק השאלת ספרי לימוד ,התשס"א 2000 -
בהתאם להוראות החוק ,כל בית ספר רשאי להיכלל בתוכנית השאלת ספרי לימוד ובתנאי שלמעלה מ 60% -מהורי
התלמידים הסכימו להעביר את ספרי הלימוד לידי בית הספר ,ובית הספר עמד בתנאים שיקבע השר באישור ועדת החינוך
והתרבות של הכנסת.
 תקנות השאלת ספרי לימוד ,תש"ע – .2010

 .11חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר התשס"א 2001 -
החוק קובע כי לעובדי חינוך ולתלמידים יוקנה ידע עיוני ומעשי בעזרה ראשונה על פי תכנית שיכין שר החינוך ,בהתייעצות
עם שר הבריאות.

 .12חוק ארוחה יומית לתלמיד ,התשס"ה – 2005
חוק המסדיר הזנה במוסדות חינוך בעבור תלמידים בגני חובה ובתי ספר יסודיים רשמיים ,בבתי ספר יסודיים של מרכז
החינוך העצמאי ומרכז החינוך התורני ובגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז החינוך העצמאי וגן חובה של תאגיד
רשת הגנים שליד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל במוסדות החינוך ,בישובים ובשכונות בהם חל חוק לימוד ארוך,
בימים שבהם הלימודים במוסד חינוך מתקיימים בשעות אחר הצהריים.
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על השר בהסכמת שר האוצר לקבוע את אוכלוסיית הזכאים לארוחה יומית על פי חוק .השר בהסכמת שר האוצר ושר
הפנים לקבוע את שיעורי ההשתתפות המרביים של כל רשות חינוך מקומית בהזנת תלמידיה.
לאחר תיקון החוק נכללו בו גם גני חובה.

 .13חוק הרשויות המקומיות (יעוד כספי הקצבות למטרות חינוך והגנת נכסים) ,התש"ס 2000 -
החוק קובע שכספי תקציבי מדינה יועברו לרשויות החינוך המקומיות לחשבון ייעודי ,כאשר השימוש בכספים ייעשה ,אך ורק
למטרות שלהן יועדו .לשם כך על הרשות לנהל חשבון בנק נפרד המיועד רק למטרה זו והחסין מעיקול.
כמו כן נקבע בחוק שגם נכסי המיטלטלין במוסד החינוכי – במידה ופיזית הם בתוך המוסד ובמידה ובמהות הם משמשים
לפעילותו השוטפת -יהיו חסינים בפני עיקולים.

 .14חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) ,התשס"א 2001 -
החוק בא להסדיר מינוי מנהל מחלקת חינוך בכל רשות מקומית וקובע את תנאי הכשירות לכהונה בתפקיד.
 תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך (כשירות)) ,התשס"ג .2003 -

 .15חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) ,תשע"א2011-
החוק בא להסדיר מינוי מנהל יחידת הנוער בכל רשות מקומית\ שאחראי על החינוך הבלתי-פורמלי ברשו החינוך המקומית,
וקובע את תנאי הכשירות לכהונה בתפקיד .כמו כן קובע החוק שבכל רשות חינוך מקומית תוקם מועצת תלמידים ונוער
וקובע את תפקידיה ,סדרי עבודתה ודרכי בחירתה.
 תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל
יחידת נוער) ,תשע"ב2011-
 צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות
שכר של מנהל יחידת נוער).תשע"ב2011-

 .16חוק זכרון השואה והגבורה -יד ושם ,תשי"ט1953-
החוק מסדיר את היווסדות המוסד יד ושם ,ואת דרך פעולתו הארגונית
 תקנון יד ושם.

 .17חוק קרן וולף ,התשל"ה1975-
החוק מסדיר הקמתה של קרן ובה סכומים נכבדים שתורמת יהדות ארה"ב לטובת פעילויות חינוך ותרבות ..מכוחה של
הקרן קיימת מועצה ציבורית המחליטה על היקף הכספים ואופן חלוקתם.

 .18חוק מירשם מילגות ,התשל"ז 1976 -
החוק מסמיך את שר החינוך להורות למוסדות חינוך על מתן דין וחשבון ,למרכז הקרנות שבמשרד החינוך ,על סוגי
המלגות שהם מעניקים לתלמידיהם.
 תקנות מרשם מלגות ,התשל"ז – 1977
 צווים בדבר רישום קרנות שונות לפי סעיף  )2(2לחוק מרשם מלגות ,תשל"ז .1976 -

 .19חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל ,התשל"ו 1976 -
החוק מסדיר את המשך קיומו של המוסד כבית ספר חקלאי ,ושמירה על המקרקעין של המוסד.

 .20פקודת הצופים (נוסח חדש) ,התשל"ח – 1978
החוק מסדיר את פעילות תנועת הנוער "הצופים" בחקיקה.

 .21חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) ,התש"ן 1990 -
החוק קובע קביעת חובת רישוי ואישור לקייטנות החוק והתקנות מסדירים כללים להגשת בקשות למתן רישוי או אישור
לניהול קייטנה:
 oקביעת כללים ואכיפתם להגשת בקשות למתן רישוי או אישור לניהול קייטנה;
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o
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קביעת כללים ואכיפתם לבטיחות ותברואה;
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) ,התשנ"ד 1994 -
תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון) ,תשע"ב.2011-

 .22חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך ,התשס"ח – 2007
החוק אוסר על פרסום ,שיווק ,קידום מכירות ופעילות מסחרית כלשהי במוסדות חינוך .בנוסף על חובת הסודיות החלה על
עובדי מוסד חינוכי מכוח כל דין ,החוק אוסר על עובדי מוסדות חינוך ,להמציא פרטי מידע על תלמידים או על משפחותיהם
לפעילות מסחרית כלשהי.

 .23חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים ,התשס"ח2008-
מטרת של החוק להקים את הרשות ישראלית לחילופי נוער וצעירים ,שתפעל לקידום קשרים בין-לאומיים עם ארגונים
וגופים דומים במדינות אחרות ותייעץ לארגונים וגופים בישראל העוסקים בחילופי נוער בכל הקשור לפעילות זו.

 .24חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים ,התשס"ח – 2008
החוק מאפשר לשר החינוך להכיר במוסד חינוך בו לומדים תלמידים בכיתות ט' עד יב'  ,כולן או חלקן ,שניתן בו חינוך
שיטתי הנובע מאורח חייה של הקבוצה התרבותית הייחודית הלומדת בו ובהתאם למאפיינה הייחודיים .בחוק הוגדרה
כ"קבוצה תרבותית ייחודית" – קבוצת האוכלוסייה החרדית שתלמידיה לומדים בישיבה לימודי קודש לפי ההלכה היהודית.
החוק מאפשר לשר החינוך לקבוע בצו ,באישור ועדת החינוך התרבות והספורט שלהכנסת ,על הכללת קבוצות אוכלוסיה
אחרות כקבוצות תרבותיות ייחודיות ,כהגדרת החוק.
 תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) ,התשס"ט 2009 -
 תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר-רישיון) ,התשס"ט 2009 -
 תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר-הכרה) ,התשס"ט 2009 -
 תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) ,התשס"ט – 2009
 ת קנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (המועד והדרך להגשת רשימת עובדים) ,התש"ע – 2010
 תקנות מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים (כללים למתן רישיון) ,התש"ע.2012-

 .25חוק המכינות הקדם-צבאיות ,התשס"ח – 2008
החוק מאפשר לאוצר המדינה להשתתף בתקציב מכינה קדם צבאית ,שהוכרה על ידי משרד החינוך כמכינה קדם צבאית
מוכרת ,בהתאם להוראות שקבע שר החינוך ,באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת .תחילתו של החוק בשנת
הכספים .2009
 תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית) ,התש"ע – .2009

ב .חוקי השכלה גבוהה
 .1חוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח 1958 -
הקמת מועצה להשכלה גבוהה ,תפקידי המועצה ,הכרה במוסדות ובתארים להשכלה גבוהה.
 תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב) ,תשל"ו1975-
 תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בעניין קבלת עובדים ומינוייהם) ,תשל"ו 1975 -
 תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע – 2010
 תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה) ,תשע"ב2012-
 כללי המועצה להשכלה גבוהה (אופן פרסום מוסד בעל רישיון) ,התשנ"ט 1999 -
 כללי המועצה להשכלה גבוהה (ביטול הכרה במוסד מוכר) ,התשמ"ח 1988 -
 כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה) ,התשל"ג 1972 -
 כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות) ,התשכ"ד 1964 -
 כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר) ,התשכ"ד1964 -
 כללי המועצה להשכלה גבהה (תארים מוכרים) ,התשכ"ד – .1964
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 .2חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך ,התשס"ה – 2005
תחילתו ביום  , 15.11.05החוק קובע שמוסד להשכלה גבוהה רשאי לקבוע תוכניות לשילוב סטודנטים במוסדות חינוך
מוכרים במסגרת מכסת שעות הבחירה האקדמיות ותמורת נקודות זכות אקדמיות.

 .3חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך ,התשס"א 2000 -
תחילתו של החוק בשנת הלימודים תשס"ב.
להפעלת החוק על שר החינוך לקבוע תוכנית לשילוב סטודנטים בפעילות חינוכית במסגרת יום חינוך ארוך.
כל סטודנט שיתקבל לתוכנית יחויב במתן ארבע שעות שבועיות בפעילות חינוכית ,בתנאים שיקבע השר ,ויהיה זכאי למלגה
שלא תפחת ממחצית שכר לימוד.
השר ימנה מינהלת שתקבע את דרכי הפעלת התוכנית לרבות דרכי קבלת המועמדים ,הכשרתם וחלוקת המלגות.
 תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך ,התשס"ה – .2005

 .4חוק הלוואות לשכר לימוד ,התשס"ב 2002 -
החוק בא להסדיר את הזכאות לקבלת הלוואות להשתתפות בשכר לימוד לסטודנטים בלימודי תואר אקדמי ראשון במוסד
בהתאם להגדרת "מוסד" בסעיף  1לחוק.

 .5חוק זכויות הסטודנט ,תשס"ז 2007 -
מ טרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה ,ועקרונות לזכויות
הסטודנט ,ובכלל זה לעניין חופש ביטוי ,חופש התארגנות ,זכויות הסטודנט המשרת במילואים ,ומעמדו של הסטודנט מול
מוסדות המוסד להשכלה גבוהה
 תקנות זכויות הסטודנט (הצמדת דמי רישום) ,תש"ע – .2010

 .6חוק הספריה הלאומית תשס"ח 2007 -
החוק מעגן את קיומה של הספריה הלאומית ,קובע את מטרותיה ותפקידיה ,מסדיר את פעילותה ומאפשר את פיתוחה
לצורך מימוש מטרותיה .הספריה תופעל בידי חברת הספריה הלאומית ,חברה לתועלת הציבור שתוקם ,אשר מוסדותיה
יפעלו בהתאם להוראות החוק .כן נקבעו עקרונות לעניין נגישות לאוספי הספריה ,ולתקופה הראשונה שבה תופעל הספריה
בידי חברה בת של האוניברסיטה העברית בירושלים.

 .7חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על – תיכוניים ,התשס"ח 2008 -
עניינו של החוק הינו מתן זכויות לסטודנטים במוסדות על – תיכוניים ,לרבות מוסדות הכפופים למועצה להשכלה גבוהה
(מל"ג)  ,מוסדות מקצועיים הכפופים לשר התמ"ת ,מכללות להכשרת מורים ומוסדות תורניים ,שיידרשו לתת התאמות
וסיוע ,בבחינות ובלימודים ,לסטודנט בעל אישור קביל להיותו לקוי למידה.

 .8חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים ,התשס"ט 2008 -
מטרתו של החוק הינה להסדיר את פעולות המכונים הפסיכומטריים ובכלל זה הוראות לעניין הסכמי התקשרות וכללים
לביטול השתת פות בקורס ,לרבות לעניין מכונים פסיכומטריים שממומנים בין היתר מכספי הקרן לקליטת החייל המשוחרר.
 תקנות הפיקוח על מכונים פסיכומטריים (בקשה לאישור) ,תשע"א.2011-

מקור הנתונים  :לשכת היועצת המשפטית ,יוני 2015
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 .3מען ודרכי התקשרות
מעני המשרד

כתובת דוא"ל (צרו קשר)

מס' טלפון

 המשרד הראשי

רח' שבטי ישראל  ,34ירושלים
9100201

02-5602222

http://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/FreedomO
fInformation/Pages/officemanagement.aspx

 מחוז ירושלים

08-6263333

darom@education.gov.il

 מחוז תל אביב

רח' כנפי נשרים  ,22ירושלים
9546434
רח' התקווה  ,4באר שבע
8489312
רח' השלושה  ,2ת"א 6706055

02-5602222

machoz-jer@education.gov.il

03-6896666

machoz-ta@education.gov.il

 מחוז המרכז

רח' השלושה  ,2ת"א 6706055

03-6896666

machoz-merkaz@education.gov.il

 מחוז חיפה

שדרות פלי"ם  15א' ,חיפה
3309519
קריית הממשלה ,נצרת עילית
1767203

04-8632666

machoz-haifa@education.gov.il

04-6500111

machozz@education.gov.il

03-6898888

netanelaz@kfar-olami.org.il

 מחוז הדרום

 מחוז הצפון
 חינוך התיישבותי,
פנימייתי ועליית הנוער

רח' השלושה  ,2ת"א 6706055

מוקדי התקשרות
מוקדי ההתקשרות
 הממונה על יישום חוק חופש
המידע במשרד
 מוקד שירות חינוך
מוקד מידע טלפוני

 קו פתוח לתלמידים
קו ייעוצי לתלמידים
 תלונות הציבור

מס' טלפון

מס' פקס

02-5602444

02-5604342

מוקד טלפוני בימים א'-ה'
בשעות :15:00 - 8:00
1-800-250025
02-5602711
ניתן לפנות לקבלת מידע גם
באמצעות הפקס או בדוא"ל
הקו פועל בימים א'-ה'
בשעות :15:00 - 8:00
1-800-222003
02-5602538
תלונות מתקבלות בכתב
בלבד

 הממונה על יישום חוק זכויות
התלמיד
 חדר מצב לטיולים

כתובת דוא"ל
meyda@education.gov.il
Info@education.gov.il

02-5602390

02-5602390

kav-patuach@education.gov.il

02-5602390

tluna@education.gov.il

02-5603384

02-5603277

tovabe@education.gov.il

02-6222211

02-6236545

tiyulim@education.gov.il

www.education.gov.il

" אוח" – אתר המשרד באינטרנט

מוקדי פניות ציבור במחוזות  -דוברים וממונים על קשרי ציבור
מחוז
 דוברות המשרד  -מטה
 ירושלים
 דרום
 תל אביב
 מרכז
 חיפה
 צפון
 חינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער

שם
חגית כהן
שאול פאר
אלה מור יוסף
אבי קצובר
אב סרנה
כרמלה קנר
דוד גורלי
נתנאלה זמיר

מס' טלפון

מס' פקס

02-5602710
02-5601444
08-6263015
03-6896370
03-6896652/3
04-8632446
04-6500387
03-6898760

02-5602238
02-5601603
08-6263016
03-6896724
03-6896747
04-8632449
04-6500199
03-6898876

כתובת דוא"ל
dovrut@education.gov.il
shaulpe@education.gov.il
ellamy@education.gov.il
avika@int.gov.il
evsar@education.gov.il
carmelka@education.gov.il
davidgo@education.gov.il
netanelaz@kfar-olami.org.il
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 .4א .פרישה גיאוגרפית של יחידות שירות
 מחוזות המשרד
אתר המשרד הראשי והמחוזות באינטרנט

מחוז

כתובת

טלפון

 משרד ראשי
 ירושלים
 דרום
 תל אביב
 מרכז
 חיפה
 צפון
 חינוך התיישבותי,
פנימייתי ועליית הנוער

רח' שבטי ישראל  ,34ירושלים 91911
רח' כנפי נשרים  ,22ירושלים 95464
רח' התקווה  ,4באר שבע 84893
רח' השלושה  ,2ת"א 61092
רח' השלושה  ,2ת"א 61092
שדרות פלי"ם  15א' ,חיפה 33095
קריית הממשלה ,נצרת עילית 17105
רח' השלושה  ,2ת"א 61092

02- 5602222
02- 5602222
08- 6263333
03- 6896666
03- 6896666
04- 8632666
04- 6500111
03- 6898888

http://www.education.gov.il
http://www.education.gov.il/jerusalem
http://www.edu-negev.gov.il/
http://www.education.gov.il/tel-aviv
http://www.education.gov.il/merkaz
http://www.education.gov.il/haifa
www.edu.gov.il/tzafon
www.kfar-olami.org.il

 הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות מחו"ל
מוקד טלפוני במטה בירושלים ,לצורך בירורים ,טלפון 02 – 5601684 :בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות 13:00 – 8:30
פקס ,02 – 5601436 :דואר אלקטרוניdiplomot@education.gov.il :
כתובת הגף באינטרנטwww.edu.gov.il/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/ :
שעות וימי קבלת קהל במחוזות:
מחוז

כתובת

ירושלים

רח' כנפי נשרים  ,22גבעת שאול
קומה  ,1חדר  ,122ירושלים

טלפון
02 -5601684
מענה טלפוני:
ימים א' ,ג' ,ה'
בין השעות
13:00 – 08:30

ימים ושעות קבלת קהל
בימים ב' ,ד'
בין השעות 13:00 – 10:00

דרום

רח' התקווה  , 4קריית הממשלה קומה א ,חדר
 ,1808באר-שבע

08 -6263255
מענה טלפוני:
ימים ב' ,ג' בין השעות
12:30 – 09:00
16:30 – 15:00

בימים ב' ,ג'
בין השעות 12:30 – 09:00
16:30 – 15:00

חיפה

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

04 -8632566
מענה טלפוני:
ימי ה' בין השעות
15:30 – 13:00

בימים ב',ג',ד'
בין השעות 15:30 – 13:00
בימי ב' בין השעות
 17:30-16:00בתיאום
מראש יום קודם בטלפון:
04-8632788

 אישורי השכלה תיכונית
הערכת השכלה תיכונית ואישור שווה ערך להשכלה תיכונית:
הדרכה טלפונית :בימים א' – ה' בין השעות  ,12:00 – 8:30בטלפונים 02-5601371 :או 02-5601372
כתובת למכתבים :משרד החינוך ,היחידה לאישורי השכלה ,אגף בכיר קשרי חוץ ואונסקו
רח' כנפי נשרים  ,22ירושלים 9546434
(אין קבלת קהל)
כתובת הגף באינטרנט/http:/www.edu.gov.il/KishreiChutz/IshureyHaskala :
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 אגף בכיר בחינות
מטה – ירושלים ,רח' שבטי ישראל .29
הטלפוני של האגף במספר.02-5602585 :
דואר אלקטרוניbechinot@education.gov.il :
לנבחנים חיצוניים (אקסטרניים)  ,בנוסףilanaal@education.gov.il :
כתובת האגף באינטרנט http://www.education.gov.il/exams :
השירות שניתן באגף א' בחינות -חתימת נאמן למקור על העתקי תעודות בגרות או אישורים ,בלבד.
קבלת קהל בימים א' – ה' ,שעות ( 12:30 – 8:30מלבד ערבי חגים וחופשות מרוכזות).

שלוחות אגף א' בחינות לנבחנים חיצוניים (אקסטרניים)
טלפון

ימים ושעות קבלת קהל

שלוחה

כתובת

ירושלים

רח' כנפי נשרים  24גבעת שאול ,ירושלים

02 – 6515913

באר שבע

שד' זלמן שזר  ,35קומה  ,6באר-שבע

08 – 6283291

א',ג',ה'
שעות 14:00 – 08:00

ת"א והמרכז

רח' עמל  ,48קריית אריה ,פתח-תקווה
לצורך שליחת מכתבים לשלוחה:
ת.ד ,7070 .קריית-אריה ,פ"ת 49170

03 – 6164022

ב',ד'
שעות 18:00 – 08:00

חיפה והצפון

בית מינהל ההנדסה ,רח' ביאליק  ,3קומה ,9
חיפה

04 – 8645584

ימי שישי
שעות 12:00 – 08:00
בחוה"מ סוכות ופסח אין קבלת קהל
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 .4ב .מידע ושירותים הניתנים לציבור באמצעות האינטרנט

www.edu.gov.il

פורטל משרד החינוך מהווה ערוץ תקשורת ועדכון מרכזי בין המשרד לציבור בכלל ולקהילת החינוך בפרט והינו
שער הכניסה לפורטלים והאתרים השונים המאוגדים תחתיו.
בפורטל המשרד מידע ושירותים החל מגן הילדים ,עבור דרך יסודי ,חטיבת ביניים ותיכון וכלה באחרי התיכון.
בפורטל הפנייה לשלושה אזורים מרכזיים נוספים פורטל עובדי הוראה ,המציג נתונים אישיים (אחרי הזדהות)
ושירותים לעובדי הוראה ,הענן החינוכי המציג שירותים מתוקשבים לבתי ספר ,אתרי ומערכות המשרד המציגים
מידע ושירותים של  200אתרי משנה המשתייכים ליחידות השונות במשרד.
ניו מדיה באתר משרד החינוך :המשרד פותח דלתותיו לציבור הרחב וניתן לעקוב אחרי חדשות ועדכוני משרד
החינוך מכל מקום ומקום בעולם ,דרך הרשתות החברתיות ובמדיות השונות :פייסבוק ,טוויטר ,יוטיוב ,לקבל
התראות על עדכונים דרך  RSSולנהל דיונים בנושאים חינוכיים שונים ומגוונים דרך מאות קבוצות הדיון של
המשרד והרשתות החברתיות.
בדף הפייסבוק של משרד החינוך ,ניתן מענה מלא לכל פונה תוך זמן קצר או ולחילופין מידע על התקשרות
ישירה עם הגורם הרלוונטי במשרד .בנוסף מתנהלים דיונים בנושאים חינוכיים שונים שמועלים לרשת החברתית
הן על ידי המשרד והן על ידי הגולשים .כן מוצף בדף הפייסבוק של המשרד מידע עדכני ומעניין על הנעשה בבתי
ספר ,על פעילויות מחוזיות וארציות שיוזמות יחידות המשרד וכן מידע על פעילויות והחלטות חינוכיות המתקבלות
בלשכות מנכ"לית המשרד ושר החינוך.
נגישות – משרד החינוך רואה חשיבות עליונה בהנגשת אתרי האינטרנט ומערכות המשרד לאנשים עם
מוגבלות ,תוך הבנה שמהפכת המידע והטכנולוגיה מאפשרת לאנשים עם מוגבלות להשתתף באופן עצמאי
במרחב הווירטואלי.
לפיכך ,החל המשרד עוד בשנת  2008פעילות ענפה ,להנגשת אתרי האינטרנט והמערכות שלו לאנשים עם
צרכים מיוחדים .פעילות הנגישות נמשכת גם בשנה זו.
כמו כן ,לטובת הנגשת המידע באתר לכלל הציבור ,ניתן לגלוש אל האתר משרד החינוך
מכל רזולוציות המסך הקיימות כיום ולצרוך את המידע בצורה פשוטה וידידותית בהתאמה למכשיר הקצה ממנו
מגיע הגולש מכל דפדפן מתקדם.
בהמשך מפורטים הפורטלים הראשיים באתר המשרד ,קטלוגים ומאגרים וחלק מהשירותים המרכזיים
המסופקים באמצעות אתר המשרד.
השירותים מוצגים לפי א"ב שם המערכת ובהם תיאור השירותים הניתנים וקהל היעד לו הם מיועדים.
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פורטלים ראשיים באתר משרד החינוך
השירות

תיאור

פורטל עובדי הוראה

במסגרת שיפור השירות לעובדי הוראה ומתוך רצון להנגיש מידע אישי,
מידע כללי ולאפשר פעילות מהירה ונוחה מול המשרד ,השיק משרד
החינוך פורטל חדש ,נוח ומתקדם לעובדי ההוראה.
הפורטל מאפשר צפייה במידע אישי מתוך מאגרי המידע של משרד
החינוך בנושאי כוח אדם בהוראה ,גזברות ,פיתוח מקצועי ועוד ומכיל מידע
כללי :טפסים ,חוזרים ,גורמים מטפלים ,תשובות לשאלות נפוצות ועוד,
מעל משישים נושאים.
בנוסף הפורטל מאפשר:
 פתיחת פנייה מקוונת למוקדי השירות המחוזיים ומעקב אחר הטיפול
בה בכל עת
 צירוף מסמכים ללא צורך במשלוח פקס או מכתב בדואר
 קבלת מסרון והודעת דואר אלקטרוני עם סיום הטיפול בפנייה
 גישה למאגר טפסים שימושיים בנושאי כוח אדם בהוראה ,גזברות
ופיתוח מקצועי
 קבלת תשובות לשאלות נפוצות בכל נושא
 גישה נוחה לתהליכים מקוונים כגון :תלושי השכר ,בקשת חופשה,
הגשת מועמדות להוראה
 אפשרות להגשת בקשה לחופשה ,למועמדות להוראה ועוד
 קבלת תזכורות והודעות אישיות באמצעות מסרונים ודואר אלקטרוני
 צפייה בהודעות ובתזכורות כלליות בדף הבית של הפורטל מדי חודש.

הענן החינוכי

הענן החינוכי משמש פלטפורמה מרכזית לקבלת תכנים ,מידע ושירותים
הנדרשים בכל הקשור לתהליכי הוראה ,למידה והערכה מיטביים בבתי
הספר לצורך התאמת תהליכי העבודה לנהוג ברחבי העולם.
הענן החינוכי משרת את כלל מוסדות החינוך ,וביניהם בתי הספר,
מפקחים ,מנהלים ,מורים ,גננות ,רכזי תקשוב ,מדריכי אשכול ,מוסדות
להכשרת מורים ומרכזי פסג"ה ,וכן ספקים/גופים מפתחים ,הורים
ותלמידים.
הענן מהווה פלטפורמה לקבלת תוכן ומידע מקיף על שירותים מתוקשבים
בהיבטים שונים:
 תכנית התקשוב
 תוכן דיגיטלי
 גלישה בטוחה ברשת
 ספרים דיגיטליים
 למידה מרחוק
 למידה בחירום
 אקדמיה ברשת
 למידה שיתופית
 מערכות LMS
 ניהול בית ספרי
 פורטל בית ספרי .

קטלוגים ומאגרים
השירות

תיאור

הקטלוג החינוכי

הקטלוג החינוכי מרכז במקום אחד את כלל מוצרי החינוך בישראל
במטרה להעלות את רמת השימוש באמצעים דיגיטליים במערכת החינוך
ולייעל את תהליכי הלימוד .הקטלוג מותאם הצגה במכשירים ניידים.
בקטלוג ניתן למצוא:
 ספרים דיגיטליים – ספרי לימוד המונגשים לתלמיד באמצעים
דיגיטליים ,ומאפשרים רכישת ידע באמצעות חוויה דינמית
ומעשירה
 כלים דיגיטליים – אמצעים מקוונים המשמשים לבניית
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השירות

תיאור
אינטראקציה מפרה בין המורים לתלמידים ומסייעים בבניית
תהליכי למידה
 סביבות מתוקשבות – מערכות לניהול למידה ,מערכות לניהול
פדגוגי ,סביבות תוכן ,רשתות חברתיות ומערכות המאפשרות
בניית פורטל בית ספרי
 מאגרים לשימוש חופשי – מאגרי מידע הפתוחים בחינם,
קישורים לאתרים שימושיים בתחומי הדעת השונים
 חיפוש ידידותי וקל.
על הפריטים השונים שבקטלוג ניתן להגיב ולכתוב חוות דעת לצד
אפשרויות הדירוג שבמערכת.
הקטלוג מאפשר חיפוש ממוקד באמצעות סינון פריטים לפי מאפיינים
כגון :תחום דעת ,שכבת גיל ,סוג חינוך ,שפה.

מאגר הפעלות
(ראו גם שירותי ממשל זמין לציבור)

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

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

מאגר הפעלות למורים ,מדריכים ותלמידים ,הכולל הפעלות ומאמרים
וקישורים במגוון רחב של נושאים.
מאגר חוזרי מנכ"ל משרד החינוך הכולל חוזרים משנת תשנ"ח ואילך.
המאגר מאפשר מגוון חיפושים מורפולוגיים.
מספר הכניסות לאתר ממשיך לעלות בהתמדה .
מאגר שאלוני בחינות בגרות של אגף הבחינות .במאגר ניתן למצוא
שאלוני בחינות המסווגים לפי מקצוע לימוד ,מועדי הבחינה ,שנים ועוד
פרמטרים שונים.

מאגר שאלות מבחן

מאגר ממוחשב של פריטי המבחן שפותח על בסיס המאגרים שיצאו לאור
בהוצאת "מעלות" מטעם האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד
החינוך ובשיתוף היחידה למחקר ופיתוח בבית ספר לחינוך של
אוניברסיטת תל אביב.
כיום המאגר מציג פריטי נבחן בנושא מים ותורשה .בעתיד יוצגו מאגרים
בנושאים נוספים :רביה ,אנרגיה ,הזנה ,חומרים.

מאגר פרסומים

מאגר הפרסומים של המשרד.

מערכת מידע גיאוגרפית

המערכת משולבת עם אתר מינהלת הטיולים ומציגה נושאים שונים
בהיבט מרחבי על מפה .המערכת מאפשרת יכולת ההתמקדות ואיתור
של מסלול טיולים ,צפייה במפת אזור המסלול ,ומחשבת מרחק נסיעה אל
מסלול הטיול ואת מסלול הנסיעה מכל כתובת בארץ אל מסלול הטיולים
המבוקש וכן את הדפסת מפת טיול אישית עם הרקע הטופוגרפי של
השטח .כמו כן ,המערכת מאפשרת חישוב מרחק נסיעה מכתובת
לכתובת.

(ראו גם שירותי ממשל זמין לציבור)

קטלוג חומרי למידה והוראה

מאגר חומרי למידה והוראה של האגף לתכניות לימודים .במאגר ניתן
למצוא חומרי למידה המסווגים על פי מקצוע ,סוג חומר הלמידה ,מפיץ
ופרמטרים נוספים.
חלק מהמפיצים מאפשרים הזמנת פריטים באמצעות שליחת דואר
אלקטרוני.

קטלוג קורסים לגמול השתלמות

מאגר הקורסים המוכרים לגמול השתלמות לעובדי מדינה.

בעברית ובערבית
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שירותי ממשל זמין לציבור
השירות

תיאור

קהל היעד

אופק חדש

אתר העוסק ברפורמה בחינוך הצפויה במשך שש השנים הקרובות.
במהלכה יעברו כל עובדי ההוראה בבתי הספר היסודיים ,בחטיבות
הביניים ובגני הילדים שינוי באופן העסקתם ובשכרם ,במטרה לשפר
את מעמד ההוראה ,לשלב מורים איכותיים ולקדם את הישגי מערכת
החינוך.

עובדי הוראה

אישור בוחנים לתלמידים ליקויי למידה

מינהל תקשוב ומערכות מידע מעלה לראשונה שירות המאפשר לבתי
ספר להזמין בקלות ובפשטות בוחנים בע"פ לתלמידים ליקויי למידה.
שירות זה מסייע לבית הספר בהכנות לקראת קיום מהלך בחינות
הבגרות ומייעל את עבודתו של המפמ"ר.
תהליך אישור המעריכים לנבחנים לקויי למידה מתבצע באמצעות
טופס אינטרנטי בלבד.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

אפיק מוסד

מערכת המאפשרת לבתי-הספר להזין את חוזר התשלומים הבית
ספרי ,שיוצג לצפייה באתר הפתוח לציבור הרחב וזאת אך ורק לאחר
אישור הרפרנט /מפקח במחוז.
המערכת מאובטחת באמצעות מערכת הזדהות.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

אפיק מפקח

מערכת המאפשרת לרפרנט/מפקח במחוז לצפות בכל חוזרי
התשלומים של בתי הספר הממתינים לאישור.
המפקח  /רפרנט יאשר או ידחה את חוזר התשלומים בהתאם
להוראות חוזר מנכ"ל.
במידה והחוזר מאושר הוא מפורסם לציבור הרחב.
המערכת מאובטחת באמצעות מערכת הזדהות.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

אפיק פרסום תשלומים

קידום מדיניות המשרד בנושא תשלומי הורים ע"י יצירת פלטפורמה
אשר מאפשרת לבתי ספר ,לפרסם את חוזרי התשלומים המאושרים,
ע"פ הכללים והנהלים של המשרד .פרסום חוזרי התשלומים
מאפשרים שקיפות המידע לציבור.

הורים

בחינות בגרות – עולים חדשים

האתר מיועד לבתי ספר המגישים לבגרות ולומדים בהם תלמידים
עולים לצורך ביצוע הזמנת שאלוני בחינות בגרות לעולים ,במסגרת
יישום הוראות חוזר מנכ"ל תשס"ט( 3/א) ,מיום  2בנובמבר .2008
בתי-הספר אשר לומדים בהם תלמידים עולים חדשים ,אשר ניגשים
לבחינות בגרות  ,יבצעו את תהליך הזמנת השאלונים לעולים
באמצעות מערכת זו.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

במבט רחב – מספרים על החינוך

המערכת מציגה מידע משולב של מרכיבים מרכזיים במערכת החינוך:
מוסדות (בתי ספר וגני ילדים); עובדי הוראה; תלמידים וכיתות
את המידע ניתן לנתח לפי מאפיינים שונים כגון :מגזר ,פיקוח ,שכבת
גיל ועוד.
המערכת מאפשרת להציג את המידע בצורת טבלה עפ"י אופי המידע
המתבקש.
המידע במערכת זו נסמך על המידע הרשום במאגרי המשרד ,ומהווה
מידע סטטיסטי בלבד.

כלל הציבור

בקשות לאישור קייטנות  /מחנות נוער

מערכת אישור קייטנות תומכת בתהליך מתן אישור חינוכי
לקייטנות/מחנות קיץ.
המערכת מטפלת בכל שלבי התהליך החל מהגשת הבקשה ועד
הפקת האישור החינוכי.
המערכת מיועדת למנהלי קייטנות/מחנות קיץ המגישים בקשה
ולגופים נותני אישור.

כלל הציבור

בקשות לקבלת מידע תחת חוק חופש
המידע ,התשנ"ח1998-

שירות המאפשר הגשת בקשה לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע,
התשנ"ח -1998 -בכל הקשור לפעילות המשרד בנושאים שבאחריותו.
באתר קיימת גם אפשרות להגשת הבקשה בצורה מקוונת ,באמצעות
שרת התשלומים הממשלתי ,המקצרת משמעותית את תהליך

כלל הציבור
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השירות

קהל היעד

תיאור
הפנייה.

בתי הספר של החופש הגדול

לפי תפיסת משרד החינוך ,האחריות על החינוך היא לא רק בזמן שנת
הלימודים ,אלא לאורך כל השנה וגם בחופשת הקיץ ברצף מעגלי,
חינוכי וקהילתי .האחריות על הילדים היא של ההורים ושל המורים
מדי בוקר ,אחה"צ ,לילה  -לימודים וחופשות.
התכנית "בתי הספר של החופש הגדול" תתקיים בשבועות
הראשונים של חופשת הקיץ ,מה 1-ביולי ועד  21ביולי .בימים א'-ה',
בין השעות .13.00-8.00

ד"ש  -צפייה בדו"ח השתלמויות
לעובדי הוראה

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

עובדי הוראה

דוגמא לתשובות לבחינות הבגרות

עפ"י החלטת משרד החינוך ,מעמיד האתר לשירות המורים
והתלמידים ,הצעות מענה לשאלוני בחינת הבגרות.
זאת על מנת להוסיף נדבך של משוב לתהליך למידה מלא ולתת
שירות מקצועי למורים ,לתלמידים ולכלל הציבור.
באתר הצעות מענה לשאלונים במקצועות :אנגלית ,מתמטיקה ,עברית
ליהודים ,ערבית לערבים וערבית לדרוזים.

תלמידים,

דוחות גנים לרשויות ובעלויות

דוחות חודשיים המספקים מידע על נתוני זכאות ומידע על סיבות לאי
זכאות לתשלום המגיע עבור גני ילדים לבעלות ומעודכן לחודש
החישוב האחרון.
חישוב הזכאות של גני הילדים לתשלומים מתבצע בכל חודש מחדש
עבור שנת הלימודים הנוכחית במערכת גני ילדים במשרד החינוך.
במהדורה זו מוצגים שני דוחות זכאות גני ילדים לשכר לימוד
המחושבים במערכת "גני ילדים" ,והם:
זכאות גני ילדים לשכר לימוד

גני ילדים  -שגויי זכאות לשכר לימוד

הנתונים המופיעים בדוחות חישוב הזכאות מגיעים במתכונת הזהה
לדוחות הזכאות המודפסים שהתקבלו בבעלויות בשנים שעברו
ממשרד החינוך.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

דיווח מאגרי מידע במוסדות

האתר משמש את מוסדות החינוך לדיווח על מאגרי מידע לצורך
יישום חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  1981ותקנותיו.
מאגר מידע במוסד  -הוא אוסף של נתונים שהם בגדר צנעת הפרט.
לדוגמה ,שמות תלמידים או מורים עם פרטים מזהים ,מאפייני ציונים,
התנהגות ,בריאות וכדומה .מידע זה מוגן מתוקף חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א – .1981
בתי ספר במעמד רשמי  -כל מאגרי המידע בבתי ספר במעמד רשמי
הם בבעלות משרד החינוך ,מבחינה משפטית.
על המנהלים לדווח בעזרת מערכת זו על מאגרי המידע שהמוסד
עושה בהם שימוש .משרד החינוך יבצע רישום /עדכון של המאגר
ברשות למשפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים ,בהתאם לצורך.
בתי ספר במעמד שאינו רשמי ( -מוכר ,פטור ,עצמאי וכו')  -הבעלות
על מאגרי המידע הם של בית הספר ,מלבד מאגר המנב"ס.
יש לדווח על כל המאגרים שבבית הספר .משרד החינוך יבצע רישום/
עדכון של מאגר המנב"ס בהתאם לצורך ,אולם באחריות מנהל בית
הספר לרשום את כל שאר מאגרי המידע ברשות למשפט וטכנולוגיה.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

הודעות מטה בחינות בגרות

מערכת "הודעות מטה הבחינות" משמשת ערוץ תקשורת מאובטח בין
מטה הבחינות במשרד החינוך לבתי הספר.
שימושי המערכת:
 .1שליחת הודעות לבתי הספר ממטה הבחינות (תיקון טעויות
שנמצאו בשאלונים ,הנחיות וכו')
 .2שליחת שאלוני בחינה לבתי ספר (לדוגמא :שאלוני מפמ"ר
שאינם מודפסים במדפיס הממשלתי ,בתי ספר שלא הזמינו
שאלון או במקרי חרום).

מוסדות

(פעיל בעת בחינות הבגרות)

הורים,
מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

עובדי הוראה,
כלל הציבור
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השירות

קהל היעד

תיאור
 .3בתי ספר פונים באמצעות המערכת למטה בחינות בבקשות
עבור הנבחנים (בעיקר מסיבות רפואיות) ומקבלים תשובה
דרך המערכת.

הזמנת הפקת עיבודי מידע ממאגר
מוסדות חינוך באמצעות שרת
התשלומים הממשלתי

שירות המאפשר הזמנת עיבודי מידע  /נתונים ממאגר מוסדות החינוך
של המשרד ,כגון :הפקת רשימות בתי"ס ,מדבקות כתובות בתי"ס
בחתכים שונים וכד'.
המידע מופק למבקשים במחירי העלויות.
באתר קיימת האפשרות להגשת ההזמנה בצורה מקוונת ,באמצעות
שרת התשלומים הממשלתי ,המקצרת משמעותית את תהליך
הפנייה.

כלל הציבור

הזמנת פעילות חינוכית בכנסת ובבתי
משפט

המערכת מאפשרת לבתי ספר להזמין פעילויות בכנסת ,בית המשפט
העליון ובמספר בתי משפט נוספים ברחבי הארץ בצורה מקוונת.
הכניסה למערכת תתאפשר באמצעות הזנת פרטי ההזדהות של עובד
הוראה במערכות משרד החינוך.
המערכת מציעה לבחירה פעילויות בהתאמה לשכבות גיל שונות,
כאשר ניתן לבחור מועד ביקור רצוי ,שעות פעילות וסדנאות לפי
תחומי ענין.
בסיום ביצוע ההזמנה במערכת ,היא תועבר לאישור הרכז במקום
הפעילות הרלוונטי .לאחר קבלת אישור הרכז יידרש אישור סופי של
בית הספר על ההזמנה במערכת.
בקשות לביטולים או לשינויים בהזמנה תבוצענה גם הן במסגרת
המערכת.
למערכת קיים אשף הזמנות בשלושה צעדים :בחירת מקום הפעילות,
הגדרת משתתפים ולו"ז ,סיכום ההזמנה.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

הערכת תלמידים בתכנית המעורבות
החברתית

המערכת מאפשרת דיווח תהליך הערכה לתלמידים בהתאם לתכנית
המעורבות החברתית .במסגרת התכנית ,כל תלמיד חייב להתנדב
ולעבור תהליך הערכה כתנאי לזכאות לתעודת בגרות.
תהליך הערכת התלמיד מזמן לאנשי החינוך קיום שיח רפלקטיבי עם
התלמיד ,המחזק אותו ,תומך בהתפתחותו האישית ומטפח יחסי
קרבה ואכפתיות בין המחנך לתלמידו.
הערכת המחנך ,מסכמת את הליך ההערכה ומתייחסת להערכת איש
הקשר את התלמיד ולהערכת התלמיד את עצמו.
בשנה"ל תשע"ה ,יתבצע פיילוט לתהליך ההערכה בקרב מספר
מצומצם של בתי ספר ויחול על כ  2,100תלמידים משכבה י'.
בשנה"ל תשע"ו יורחב תהליך ההערכה לכלל תלמידי שכבות י' ,יא'
בכל בתי הספר המגישים לבגרות ,במתכונת אחידה והחל משנת
הלימודים תשע"ז תהליך ההערכה יחול על כל שכבות י' ,יא' ,יב' בכל
בתי הספר המגישים לבגרות.

עובדי הוראה

הערכת עובדי הוראה

המערכת מאפשרת למנהל לנהל את שלבי הערכה במגוון כלים
העומדים לרשותו ,בהתאמה לעובד המוערך; לתכנן את שלבי
ההערכה לאורך שנת הלימודים; להגדיר את השותפים לתהליך;
להאציל אחריות לבעלי תפקיד (כמו בהערכת מתמחים ,יועצות ועוד);
להגדיר את מועדי התצפית בשיעורים או במרחבי צפייה שונים;
להרחיב את מגוון הראיות ופריטי ידע אחרים המעידים על עבודת
המוערך .כל זאת על מנת שההערכה תשקף נאמנה את ביצועי
המוערך ותוביל לשיח והשוב מיטביים עם המוערך.

עובדי הוראה

כמו כן ,המערכת מאפשרת לבצע הערכה עצמית של המוערך ,ובכך
מדגישה את מעורבות המוערך בתהליך ההערכה ,לקראת שיחת
ההערכה המסכמת שתקיים עימו.

התכנית להשאלת ספרי לימוד

באתר הייעודי של התכנית ניתן למצוא מידע מפורט ודגשים בתכנית
להשאלת ספרי לימוד .כן מוצג באתר כל המידע בנושא ,הרלוונטי
להורים ,למנהלים ולרשויות המקומיות.
עוד באתר שאלות ותשובות נפוצות ,תיבת דוא"ל לשאלות.

הורים,
מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות
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השירות

תיאור

קהל היעד

זימון נבחנים אקסטרניים לבחינות
בגרות

במערכת זו מתפרסמים זימונים לבחינות בגרות ,עבור נבחנים
חיצוניים (אקסטרניים) .בדרך זו יכולים הנבחנים לקבל מידע על
מיקום ביצוע הבחינה (מרכז בחינה) ,עבור הבחינות אליהן נרשמו.

כלל הציבור

חוות הדעת

במסגרת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה,21-
מופעל "ענן תקשורת פרטי" למתן שירותי מחשוב מתקדמים ביותר
לכל בתי הספר בארץ.
שירותי "ענן" מאפשרים לבתי הספר ליהנות ממערך רחב של
שירותים טכנולוגים מתקדמים בתוך כותלי בתי הספר ולאחר סיום יום
הלימודים .לצוות החינוכי ולתלמידים תהיה נגישות לנתונים ,לחומרי
הוראה ולמידה ולמערכות התקשוב השונות מכל מקום.
במסגרת השירותים הטכנולוגיים המתקדמים נהנים בתי הספר (צוותי
החינוך והתלמידים) מתחנות עבודה ( ,)VDIשרתים וירטואליים,
שירותי תקשורת ואינטרנט ,אבטחת מידע ,המשכיות טכנולוגית
תומכת הוראה ושרידות גבוהה .שירותים אלו מאפשרים שימוש
ברכיבי התשתית על פי הצורך ,ביצוע עדכונים טכנולוגיים ,תוך
גמישות מרבית והתאמת השירותים לדרישות השונות ולתהליכי
ההוראה.
באתר ניתן למצוא מידע מפורט בנושא ,מידע על השירותים הכלולים
ב"ענן" ועל הדרך להזמנתם.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

חינוך חינם מגיל 3

על פי החלטת ממשלת ישראל ,תספק המדינה חינוך חינם החל
מתחילת שנת הלימודים תשע"ג ,ה ,27.8.2012 -ט' באלול תשע"ב,
לילדים בגילאי  3-4שילמדו בגני ילדים ציבוריים ,כך שהורי הילדים
יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד.
באתר הייעודי לנושא ,ניתן למצוא מידע מפורט ודגשים בכל הוגע
ליישום חינוך חינם מגיל ( .3ראו גם שירות לאומי בגני ילדים).
כן מוצג באתר כל המידע בנושא ,הרלוונטי להורים ,לרשויות
המקומיות ולמפעילי גנים .עוד באתר שאלות ותשובות נפוצות ,תיבת
דוא"ל לשאלות ,קו פתוח לשאלות טלפוניות.

הורים,

חיפוש אנשי קשר במשרד החינוך

חיפוש אנשי קשר ,פותח ע"י מינהל תקשוב ומערכות מידע כחלק
מתנופת השירות המשרד החינוך ,ועל מנת להקל ולהנגיש לציבור
הרחב את קבלת השירותים והמידע מבעלי התפקידים במשרד.
החיפוש בעל שני שדות :שם בעל התפקיד או היחידה הארגונית אליה
שייך בעל התפקיד.
תוצאות החיפוש כוללות את דרכי ההתקשרות עם הבעל התפקיד
המבוקש :דוא"ל ,מספרי טלפון נייד ונייח ומספר פקס.

כלל הציבור

יונת דואר – סביבה עבודה שיתופית לכל
עובדי ההוראה

יונת דואר – סביבת העבודה השיתופית של כלל עובדי ההוראה
בישראל.
התקשורת בין משרד החינוך לבין עובדי ההוראה תעשה באמצעות
כתובת הדואר האלקטרונית המאובטחת החדשה בשירות "יונת
דואר".
לצורך קבלת הודעות דוא"ל מהמשרד בכתובת פרטית ,ניתן לעדכן
את פרטי הקשר בקישור -
http://manbasnet.education.gov.il/MntNet/MNM/Mnm
EmzaiKesherOvh.aspx?sug=ovh
חשוב לסמן בערוץ פרסום – "משה"ח הודעות".
משרד החינוך ,באמצעות מינהל תקשוב ומערכות מידע ,מעניק לעו"ה
שירותי דואר אלקטרוני ארגוני ,שירותי שיתופיות בסביבה מאובטחת
ונטולת פרסומות וגישה מכל מקום בכל עת.
בסביבה מגוון רחב של יישומים אשר נבנו במיוחד עבור עובדי
ההוראה ומותאמים לצרכיהם.

עובדי הוראה

(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך

מערכת "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך" מציגה מאפיינים על בתי
ספר מהמאגר המרכזי של המשרד ,בתוספת מידע נלווה רלוונטי
מאתרי המשרד וממערכות מידע מגוונות בעלות מידע ברמה בית

כלל הציבור

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות
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השירות

קהל היעד

תיאור
ספרית :מפה ,לוח חופשות ,חוזר תשלומים ,נתונים כמותיים ועוד.
בנוסף מאפשרת המערכת לבתי הספר לתאר פעילויות ייחודיות
המתקיימות בהם ,קישור לאתר בית הספר ,תמונות וכד'.
במערכת אפשרויות חיפוש לפי פרמטרים שונים ובניית קובץ excel
לפי בחירת חתכים ומבנה נתונים.
המערכת הונגשה לאוכלוסיות עם מוגבלויות.
מערכת לוח אירועים מציגה את מועדי החגים והחופשות של כל
המגזרים.
יחידות המשרד יכולות לפתוח לוח ייחודי להן ולהזין אירועים בעלי
מאפיינים ייחודיים ,כדוגמת :בחינות בגרות ,אירועים תורניים וכיוצ"ב.

כלל הציבור

באתר לוח אירועים קיים לוח הגאנט ,המהווה כלי ניהולי שנועד לייעל
את תכנון ההיערכות לקראת שנת הלימודים ואת ההתנהלות במהלכה
בראיה אינטגרטיבית.
הלוח נבנה בשיתוף כל היחידות במשרד ,מציג תמונה מערכתית
ומפרט את מועדי המועדים ,החגים ,החופשות ,הכנסים ,החידונים,
מפגשי הפיתוח המקצועי ,הבקרות והדיווחים ביחס לפעולות שאינן
נכללות בעבודה השוטפת מול מוסדות החינוך.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

לומדים מרחוק

אתר "לומדים מרחוק" מיועד לרכז את כל פעילות המשרד בשעת
חירום.
ניתן למצוא בו מידע שימושי ,שאלות ותשובות ,הנחיות היערכות
לשעת חירום ,רשימות אנשי קשר ביחידות המשרד ,עדכונים הפעלות
להפגה ופעילויות לימודיות כאשר נדרש מהתלמידים לשהות הרחק
מהמוסד הלימוד לתקופה ממושכת.

תלמידים,

מאגר הפעלות

מאגר הפעלות למורים ,מדריכים ותלמידים ,הכולל הפעלות ומאמרים
וקישורים במגוון רחב של נושאים.

לוח אירועים

לוח גאנט ארצי
(באתר לוח אירועים)

עובדי הוראה,
הורים,
מוסדות,
רשויות
מקומיות,
כלל הציבור

(ראו גם קטלוגים ומאגרים)

מאגר חוזרי מנכ"ל
(ראו גם קטלוגים ומאגרים)

מאגר חוזרי מנכ"ל משרד החינוך הכולל חוזרים משנת תשנ"ח ואילך.
המאגר מאפשר מגוון חיפושים מורפולוגיים.
מספר הכניסות לאתר ממשיך לעלות בהתמדה.

תלמידים

כלל הציבור

מאגר שאלוני בחינות בגרות

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

מדב"ס – מערכת דיווח בית ספרית

המערכת מאפשרת הזנת נתוני העסקה של עובדי הוראה מבתי
הספר ואישורם ע"י חשבי השכר בגזברות המחוז.
המערכת הממוחשבת מחליפה את טפסי הדיווח הידניים שנשלחים
מדי חודש למחוז.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

מדדי בית הספר מדדי הצלחה של בתי
ספר המגישים לבגרות

במסגרת מדיניות שקיפות מידע ,מבקש משרד החינוך לפרסם מדדי
הצלחה של בתי ספר המגישים לבגרות ובעלי זכאות מלאה לגמול
הכנה לבגרות.
בשלב ראשון הוחלט לבצע תכנית חלוץ (פיילוט) ,לרשויות :חיפה,
פתח תקווה ,ראש העין ,מעלה אדומים ,תל מונד ,מטה בנימין
ואופקים.
לכל בית ספר מוצגים המדדים "הישגיים לימודיים"" ,הוגנות בבחינות"
ו"החזקת תלמידים" וכן נתוני גיוס לצה"ל :אחוז המתגייסים בקרב
הבנים והבנות ואחוז מיצוי הלחימה.
בנוסף ,המערכת מציגה פירוט הישגי בית הספר בבחינות הבגרות:
שיעור הזכאים לבגרות מהלומדים בי"ב ,שיעור המצטיינים מהלומדים
בי"ב ,שיעור העוברים באנגלית ברמה גבוהה מהלומדים בי"ב ,שיעור
העוברים במתמטיקה ברמה גבוהה מהלומדים בי"ב ,שיעור העוברים
באזרחות (בכל הרמות) מהלומדים בי"ב ,שיעור העוברים במקצוע

כלל הציבור

(ראו גם קטלוגים ומאגרים)

(בתוך (כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך)

תלמידים
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השירות

קהל היעד

תיאור
שפת אם (בכל הרמות) מהלומדים בי"ב ,שיעור העוברים בתנ"ך (בכל
הרמות) מהלומדים בי"ב ,שיעור העוברים בספרות (בכל הרמות)
מהלומדים בי"ב ,שיעור העוברים בהיסטוריה (בכל הרמות) מהלומדים
בי"ב.

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

מערכת מית"ר מפרסמת את תקציבי הרשויות המקומיות והבעלויות
באינטרנט -מעל  1000גופים בסכום שנתי של כ 8-מילייארד ש"ח,
מיד עם העברת הוראת התשלום.

מכרזים

פרסום כתב המכרז במלואו כולל דרישות הסף ,מועד מפגש ספקים,
מועד ומקום מסירת ההצעות ,וכן טלפונים וכתובת לקבלת טופסי
המכרז .הפרסום כולל את חוברת הגשת ההצעה וטבלת השוואת
ההצעות.

כלל הציבור

מנב"סנט  -מערכת ניהול בית ספרית

"המנב"סנט" הינה מערכת כוללת לניהול בית הספר בהיבטי מינהל
ופדגוגיה.
המערכת מיועדת לתמוך בניהול המידע בבתי הספר ,ביעדיהם
הניהוליים ובקשר בינם לבין משרד החינוך.
מערכת המנב"סנט כוללת:
 פדגוגיה לעו"ה  -בנושאים הבאים :מערכת השעות ,מהלך
שיעור ,נוכחות והתנהגות ,כלי הערכת תלמידים.
 מינהלה בנושאים הבאים :מצבת עו"ה (חט"ע) ,אירועים
חריגים /תאונה ,ביטחון בית ספרי (בקרוב).
אנו ממשיכים לשקוד על שיפורים ותוספות רבות ל"מנב"סנט" ,אשר
יעלו בקרוב.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

מערכת ביטחון ,בטיחות ושעת חירום
בית ספרית

מינהל תקשוב ומערכות מידע בשיתוף עם אגף הביטחון במשרד
החינוך ,פיתח מודול ביטחון ושעת חירום בבית הספר.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות,
כלל הציבור

באינטרנט

מטרת המערכת להקל על תהליכי עבודה שוטפים בבית הספר
וקבלת אישורים ממוחשבים.
המערכת מאפשרת גישה למגוון משתמשים בהתאם להרשאותיהם,
כגון :אנשי מטה במשרד החינוך ,מחוזות ,רשויות ובתי הספר.

מערכת מידע גיאוגרפית

המערכת משולבת עם אתר מינהלת הטיולים ומציגה נושאים שונים
בהיבט מרחבי על מפה .המערכת מאפשרת יכולת ההתמקדות ואיתור
של מסלול טיולים ,צפייה במפת איזור המסלול ,ומחשבת מרחק
נסיעה אל מסלול הטיול ואת מסלול הנסיעה מכל כתובת בארץ אל
מסלול הטיולים המבוקש וכן את הדפסת מפת טיול אישית עם הרקע
הטופוגרפי של השטח .כמו כן ,המערכת מאפשרת חישוב מרחק
נסיעה מכתובת לכתובת.

מערכת פק"מ

דוחות בית ספריים – מיצ"ב וחומש ,המתפרסמים ע"י ראמ"ה
דוחות אקלים חינוכי מיטבי ,המתפרסמים ע"י שפ"י
ודוחות "דיוקן" ,המתפרסמים ע"י מינהל החינוך הדתי.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

מערכת שירות לציבור – מש"ל

מערכת מש"ל – מערכת שירות לציבור ,מהווה קפיצת מדרגה בשיפור
השירות של המשרד ללקוחותיו – הציבור הרחב בכלל ולעובד
ההוראה בפרט.
המערכת מאפשרת זמינות ונגישות גבוהים של המידע ביחס
לשירותים המגוונים שנותן המשרד ולגורם המטפל והמוסמך בכל
שירות ונושא.
המערכת מאפשרת לכל מי שמבקש לפנות למשרד בנושא מסוים ,אך
אינו יודע אל מי לפנות ,לאתר באופן ידידותי ,מהיר וזמין את הגורם
המתאים במשרד אליו יוכל לפנות .בנוסף ,מאפשרת המערכת בשלב
זה לחלק מסוים מהשירותים להוריד טפסי הפנייה באמצעות
האינטרנט.
מערכת מש"ל ,אינדקס השירותים של משרד החינוך ,הינה מערכת

כלל הציבור

(ראו גם קטלוגים ומאגרים)

כלל הציבור
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השירות

קהל היעד

תיאור
אינטראקטיבית ,המתוקשרת לכל מערכות המידע של משרד החינוך
ומשמשת כמנוע חיפוש מתקדם .בכך מהווה המערכת כתובת אחת
ללקוחות רבים המבקשים לאתר את הכתובת המדויקת לפנייה
ובקשה בנושא שירות מסוים.

מֶ שָ ֶבצֶת

מערכת "מֶ שָ ֶבצֶת" מיועדת לדווח את החלטות ועדת שיבוץ הרשותית
על שיבוץ התלמידים הזכאים לחינוך מיוחד על פי החלטת ועדות
ההשמה.
השיבוץ מבוצע בכיתות חינוך מיוחד ברשות המקומית.
דיווח החלטות הועדה מחייב את ההורים והמוסדות על פי חוק.
משרד החינוך נערך להקצאת התקן ותקצוב של החינוך המיוחד על
סמך הנתונים במערכת.
כניסה למערכת משבצת היא על פי הרשאות גישה אישיות.
כל לקוח במערכת יכול לעדכן  /לצפות רק בנתונים המתייחסים
למוסדות  /תלמידים שהוא אחראי עליהם.
בשנת תשע"ד המערכת תשרת את הרשויות במחוזות ירושלים,
מנח"י וחיפה.

רשויות מקומיות

משוב בגרות

מערכת "משוב בגרות" מאפשרת לבתי הספר ולמפמ"רים לצפות
בהישגי בחינות הבגרות של בית הספר בהשוואה לנתונים ארציים.
המערכת מציגה מידע בשתי רמות.
 הרמה הראשונה :תוצאות כלליות בשאלון
 הרמה השנייה :ניתוח פריטים בשאלון.
השאלונים המוצגים הינם השאלונים בהם נבחנו תלמידי בית הספר
במועד נתון ,בחיתוכים שונים ומגוונים.

מוסדות

משחקי טריוויה וידע כללי

מגוון משחקי טריוויה וידע כללי ,צבעוניים ,עליזים ,המלווים במוסיקה
המשחקים עוסקים בהיבטים חדשים ומעניינים של חגי ומועדי ישראל.
לצד כל שאלה ניתן למצוא הסבר על משמעות השאלה.
המשחקים מותאמים למגוון גילאים.

תלמידים

ניהול משתמשים והרשאות

מערכת ניהול משתמשים והרשאות תאפשר למוסד החינוכי לבצע
ניהול מרכזי של חשבונות המשתמשים והרשאותיהם במערכות
המחשוב השונות ,בסביבת האינטרנט ,תוך שמירה על אחידות
ואכיפת נהלי אבטחת המידע הנהוגים במשרד.
באמצעות המערכת ניתן יהיה לשייך ולהסיר עובדי הוראה ואנשי סגל
בבית הספר לתפקידים יישומיים במערכות האינטרנט השונות של
משרד החינוך.
דוגמא :מינוי גורם בבית הספר שיהיה מורשה לניהול הסיסמאות
במערכת ניהול סיסמאות; מינוי רכז עבודות גמר בבית הספר
במערכת עבודות גמר.
בשל רגישות המידע ושיקולי אבטחת מידע ,הגישה למערכת תותר רק
לגורמים שיוסמכו על ידי המוסד החינוכי ותחייב הזדהות אישית.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

ניהול סיסמאות

מערכת ניהול סיסמאות מאפשרת לגורם המוסמך בבית הספר לנהל:
א .הפצת סיסמאות לנבחני הבגרות בבית הספר :נבחנים אינטרנים
ונבחני משנה
ב .איפוס סיסמא לתלמידים ,מורים וצוות בית ספר.
בשל רגישות המידע (סיסמאות) ושיקולי אבטחת מידע ,הגישה
למערכת מותרת רק לגורמים שהוסמכו על ידי מנהל בית הספר
ומתחייבת הזדהות אישית .

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

נתוני בחינות בגרות

נתונים סטטיסטיים על הישגים בבחינות הבגרות של מסיימי שכבת
י"ב במחזור סיום (לדוגמא :תש"ע) :שיעורם מתוך קבוצת הגיל ,שיעור
הניגשים לבחינות הבגרות והזכאים לתעודת בגרות ,הישגים במבחר
מקצועות לימוד ומידע על איכות תעודות הבגרות של הזכאים לה.
הנתונים מוצגים ברמה ארצית לפי חתכים שונים וחלקם מוצג ברמה
יישובית ליישובים בני  10,000תושבים ומעלה.

כלל הציבור
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השירות

תיאור

קהל היעד

נתוני בחינות בגרות לרשויות ולמוסדות
חינוך

אתר נתוני בחינות בגרות מספק לרשויות מקומיות ולמוסדות מידע על
נתוני בחינות הבגרות שבתחום אחריותם .המערכת מציגה נתוני
הישגים וכן את שיעור הניגשים והזכאים לתעודת בגרות לפי רשות
מקומית ,מגזר ומדרג טיפוח .הנתונים מוצגים ברזולוציה של שנת
לימודים אחת.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

עוז לתמורה – הצטרפות מורים
לרפורמה

אתר מרכז את כל המידע בנושא הרפורמה לעובדי הוראה בחטיבות
העליונות" -עוז לתמורה".
הרפורמה מהווה הזדמנות לשינוי משמעותי לעו"ה בחטיבות העליונות
בהיבט הפדגוגי ,בתחום הניהולי ובתנאי העסקת המורים.
באתר גם אפשרות כניסה למערכת עוש"ר  -המאפשרת לעובדי
הוראה בחטיבה העליונה להצטרף לרפורמה "עוז לתמורה".

עובדי הוראה

עוש"ר – מצבת עובדי הוראה שאינם
רשומים

המערכת מאפשרת לבתי ספר ולבעלויות לצפות בנתוני עובדי הוראה
שלהם ,המלמדים בבתיה"ס של החטיבה העליונה ובתיה"ס של
החינוך המוכר שאינו רשמי והזכאים לשכ"ל ,כפי שהם משתקפים
במאגרי המשרד.
המערכת מאפשרת לעובדי הוראה בחטיבה העליונה להצטרף
באמצעותה לרפורמה "עוז לתמורה".

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

פורטל הבחינות

אתר מרכזי לשירות הנבחן בכל השלבים לקראת ובעקבות בחינות
הבגרות:
 פרסום כלל המידע המינהלי הרלוונטי לנבחנים בזמן אמת
 פרסום מועדי הבחינות ומיקודי הלמידה
 מאגר שאלונים היסטוריים לסיוע בהכנה לבחינות
 פרסום ציוני הנבחנים
 הרשמה ותשלום לבחינות בגרות דרך האינטרנט
 נתונים סטטיסטיים על הישגים בבחינות הבגרות – שירות לבתי
ספר ולרשויות חינוך.
 ניהול תיק נבחן לנבחן האקסטרני.

תלמידים

פורטל התוכן החינוכי

פורטל התוכן החינוכי  -הפורטל הגדול לחומרי הוראה למידה והערכה
מהווה "שער רחב ידיים" ,הכולל מגוון קישורים לחומרי למידה –
הוראה והערכה שפותחו במשרד החינוך ובגופים ומוסדות חינוכיים
במהלך השנים .
הפורטל מרכז את כל חומרי ההוראה של משרד החינוך ,מסווגים לפי
תכניות הלימודים לקהלי היעד -משמש מאגר ידע ועזרי הוראה רחב
ומהווה כלי עזר חיוני בעבודת המורה ,תוך שיתוף הידע הרחב של כל
מורה עם משתמשים נוספים.
החומרים בפורטל הגדול עוסקים בתכנון לימודים בכל תחומי הדעת,
מקצועות הלימוד ,סוג חינוך ,מגזר חינוכי ושלבי חינוך ומוצגים לקהל
המשתמשים באופן נוח וקל לשימוש.

עובדי הוראה

פורטל חגים

פורטל חגים מאגד את כל אתרי החגים המועדים של משרד החינוך.
עוד בפורטל ,פרשת השבוע ,משחקי טריוויה בנושאי חגי ומועדי
ישראל ,מידע על חודשי השנה ועל לוח השנה העברי ,מידע על ימים
מיוחדים בלוח השנה ,לוח החופשות והחגים ועוד.

עובדי הוראה

פרסום נרשמים לבחינות בגרות

מערכת פרסום נרשמים נועדה לסייע לבתי הספר בהיערכות לבחינות
מועד ב' באנגלית ומתמטיקה.
המערכת מציגה למורשי הכניסה למערכת בביה"ס את מספר
התלמידים האינטרניים (תלמידים ובוגרים) ,שנרשמו לבחינות לפי
שאלונים וכן מאפשרת להם לצפות בפרטי התלמידים שנרשמו.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

צפייה בתלושי שכר לעובדי הוראה
וקבלת הודעה על תלוש שכר בדוא"ל

הצגה מאובטחת של תלושי שכר לעובדי הוראה המועסקים ע"י
המשרד ,תוך הזדהות בשם משתמש ובסיסמא.
במערכת מתפרסמים תלושי השכר החל משנת  ,2000עבור כל עובדי
ההוראה המועסקים באופן ישיר ע"י המשרד ,לרבות ממלא מקום.
בנוסף ,היישום מאפשר לפרט את החודשים בגינם שולמו הפרשים

עובדי הוראה

עובדי הוראה
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השירות

קהל היעד

תיאור
בשכר עובד ההוראה .דבר זה מקל על הבנת חישוב השכר המופיע
בתלוש.
כמו כן קיימת אפשרות צפייה בטופס  106מקוון .עובדי הוראה אשר
נרשמו לשירות מקבלים בכל חודש הודעת מייל לתיבת הדוא"ל שלהם
על תלוש השכר החודשי ,הניתן לצפייה במערכת תלושי שכר.
משנת  2010התלושים מוצגים באתר של ספק שרותי השכר למשרד.
התלושים הישנים זמינים לעובד.
הגישה לאתר הספק היא מפורטל עובדי הוראה וההזדהות היא של
מערכת ההזדהות של המשרד.

קידום נוער

מערכת קידום נוער פותחה ע"י מינהל תקשוב ומערכות מידע עבור
תחום קידום נוער במינהל חברה ונוער.
המערכת מיועדת למנהלי יחידות קידום נוער ,מנהלי מרכזי השכלה
ועובדי קידום נוער וכן לבעלי התפקידים במטה ובמחוזות האגף
לקידום נוער.
החל מתחילת שנת הלימודים תש"ע ,משמשת המערכת כמערכת
תקשוב ומידע בלעדית של היחידות לקידום נוער המצויות בפיקוח
מינהל חברה ונוער ,משרד החינוך.
המערכת מרכזת את מכלול הדוחות הקיימים כיום ,לצד נגישות
למאגרי המידע הרלוונטיים הנחוצים כיום ליחידות לקידום נוער
(אלפונים :אוכלוסייה פוטנציאלית ,אקטואלית ,זכאים וכו').
המערכת משמשת בשלב זה לדיווח נתוני נערים מטופלים ,תוכניות
ועובדי קידום נוער לצורכי בקרה תכנון ותקצוב .בהמשך מתוכננים
פיתוחים נוספים.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

רישוי והכרה

מערכת רישוי והכרה תומכת בתהליך מתן רישיון או חידוש רישיון לגני
ילדים ובתי ספר השייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי.
המערכת מטפלת בכל שלבי ההליך החל מהגשת הבקשה ועד הפקת
הרישיון או מכתב הדחיה.
המערכת מיועדת לבעלויות מגישות הבקשה ולגופים נותני חוות
הדעת.
לכל משתמש יוצגו הנתונים הרלוונטיים לו.
לאורך התהליך יכולות הבעלויות לנהל מעקב אחר הבקשות שלהן
ולקבל חיווי באתר על מצב הטיפול בבקשות.

בעלויות

רמת שירות

המערכת מיועדת לבתי הספר לצורך דיווח נתוני רמת שירות על
ידיהם וכוללת את התהליכים הבאים:
 דיווח נתוני רמת שירות  -מאפשר צפייה ועדכון הפרטים הבאים:
עובדי סיוע ,מעבדות עיוניות וטכנולוגיות ,מחשבים ,ספרים וימי
טיולים.
דוחות  -הפקת דוחות לקביעת נתוני רמת שירות.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

שאלות ותשובות – פניות ותלונות
הציבור

מאגר שאלות ותשובות במגוון נושאים שרוכז על ידי האגף פניות
ותלונות הציבור.

כלל הציבור

שיבוץ

המערכת מאפשרת למפקחים ולמנהלים לצפות ולנהל את נתוני שיבוץ
עו"ה במוסדות ומציגה את עו"ה המשובצים .עוד מאפשרת עדכון
הנתונים (למפקחים בלבד) ,תוך בדיקות יתרות התקן ובדיקות בקרה
נוספות.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

שיבוץ תלמידים בשעת חירום

מערכת שיבוץ תלמידים בשעת חירום מיועדת לדיווח במצב חירום ,בו
תלמידים נקלטים בבתי הספר ובגני הילדים במקום שבו הם
מתארחים .על מנת שמשרד החינוך ידע היכן נקלטו ,על המוסדות
והרשויות לדווח על תלמידים שהגיעו לבית סיפר וגני ילדים שבתחום
שיפוטם .חשוב לציין כי השיבוץ החדש אינו פוגע בשיבוץ הקיים.

מוסדות,
רשויות מקומיות

שילובית

המערכת מאפשרת תיעוד ודיווח על פעילות השילוב בשדה (בביה"ס
ובגנ"י) ,וכוללת דיווח על החלטות וועדות שילוב .
המערכת נותנת כלי עבודה לביה"ס ולמתי"א ומאפשרת בקרה על

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות
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השירות

קהל היעד

תיאור
הפעילות בסמוך לזמן הזנת הנתונים.

שירות לאומי בגני ילדים

עם יישום החלטת הממשלה להעניק חינוך חינם לגילאי שלוש-ארבע,
יהיו זכאים עד שנת תשע"ו כל גילאי השלוש במדינת ישראל ,ללמוד הורים,
במערכת החינוך הקדם יסודי במשרד החינוך.
כלל הציבור
אתגר קליטת ילדים צעירים במערכת גני הילדים הגביר את קשיי
ההתמודדות של הצוותים החינוכיים בגנים ,הכוללים גננת וסייעת,
בעיקר עם ילדים צעירים בגילאי שלוש.
תלמידים,

מתנדבי השרות הלאומי ישתלבו במסגרת הצוות המקצועי בגן
ויהוו חלק בלתי נפרד מהצוות החינוכי .השרות יפתח להם פתח אל
עולם החינוך ויש בכך לבנות עתודה למחנכי העתיד.
באתר ניתן למצוא מידע על הרחבת השירות הלאומי לגני ילדים בגיל
 ,3-4על תיאור התפקיד ,על ההכשרה המקצועית ועל ההרשמה
לתכנית באמצעות אגודות השירות הלאומי.

שקיפות תקציבית

במערכת זו מוצג מידע משולב של מרכיבים מרכזיים במערכת
החינוך :מוסדות ,תלמידים ,כיתות ,שעות ותקציב.
את המידע ניתן לנתח לפי מאפיינים שונים כגון :מגזר ,פיקוח ,מעמד
משפטי ועוד.
המערכת מאפשרת להציג את המידע בצורת טבלה או גרף ,עפ"י אופי
המידע המתבקש.
המידע במערכת זו נסמך על המידע הרשום במאגרי המשרד ,ומהווה
מידע סטטיסטי בלבד.

תבחינים וטפסי בקשה לשעות תגבור

שירות מקוון עבור בתי הספר ,באתר המזכירות הפדגוגית :תבחינים
וטפסי בקשה לשעות תגבור.
טפסי בקשה מקוונים להגשת בקשות לשעות תגבור במקצועות
הבגרות המוגברים ותכניות מיוחדות ,על סמך הקריטריונים
המפורטים בתבחינים המפורסמים במקביל לטפסים.
מנהלי בתי הספר מתבקשים להעביר את בקשתם לקבלת תקציב
עבור שעות לימוד נוספות למקצועות המוגברים בבית ספרם ,באופן
מקוון באמצעות האתר.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

תכנית ציל"ה
העשרה בתום יום הלימודים לגילאי 3-9

על פי החלטת הממשלה ,נערכת מערכת החינוך לסבסוד מסגרות
העשרה בתום יום הלימודים עד השעה  ,16:00עבור ילדים בגילאי 3
  9הנמצאים בגני הילדים ובכיתות א'-ג' בבתי הספר.התוכנית תיושם באופן הדרגתי ,בפריסה בת חמש שנים ,החל
משנה"ל תשע"ג .החל משנה זו כל הילדים באשכולות למ"ס  3-1יהיו
זכאים לסבסוד מלא.
באתר ניתן למצוא מידע מפורט על הפעלת התכנית ,כמו גם שאלות
ותשובות נפוצות ותיבת דוא"ל לשאלות.

הורים,

תלמידים – תלמידי גנ"י

המערכת מאפשרת לרשויות ובעלויות ,המורשות לדווח ישירות
למשרד החינוך ,לבצע העברת וקבלת ממשקים של תלמידי גני ילדים
ממשרד החינוך ואליו ,בצורה מאובטחת ומקוונת.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

תקן פסיכולוגים

המערכת "תקן הפסיכולוגים לשפ"י" נועדה לנהל את מסד משאבי
השירות הפסיכולוגי חינוכי.
מסד הנתונים כולל :פירוט כוח האדם בשירות ומעמדו המקצועי,
הקצאת תקנים על פי מפתח שפ"י ,הקצאת שעות הדרכה ועוד.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

תקנון שירות עובדי הוראה

התקנון מכיל פירוט של תנאי השירות והשכר של עובדי הוראה ומקיף
את מכלול הנושאים תוך התייחסות לרובדי החינוך ולמגזרים השונים.

עובדי הוראה

תקנט

המערכת מאפשרת לבתי הספר להפיק דוחות תקן מתוך מערכת
התקן של משרד החינוך.
כמו כן ,המערכת מאפשרת למנהל לבצע סימולציה של התקן ,שיקבל
בהינתן מספר התלמידים ,שיהיו במוסד ובנוסף מאפשרת עדכון חלקי

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

גרסת BETA

(באתר המזכירות הפדגוגית)

כלל הציבור

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות
עובדי הוראה
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השירות

קהל היעד

תיאור
של נתונים ,כגון :עדכון ימי בחירה  -כתחליף לשליחת טופס ידני.

תקצוב מוניציפאלי  -תחזית התקבולים
לרשויות מקומיות

התחזית מהווה אומדן לגבי התשלומים שיועברו לרשויות ,ויכולה
לשמש ככלי תכנון ,מעקב ובקרה.

מוסדות,
בעלויות ורשויות
מקומיות

מקור נתונים  :מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
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 .5סקירת עיקרי פעולות המשרד ותכניותיו בשנים תשע"ד  -תשע"ה
א .כללי
משרד החינוך אחראי להקניית ידע לילדים הזכאים לחינוך בהתאם לחוק לימוד חובה .המשרד אחראי לקידום
המצוינות ,לשיפור ההישגים ולרמת האיכות החינוכית ,תוך צמצום הפערים החברתיים; יצירת מערכת חינוך
אפקטיבית ויעילה שתשרת את צורכי הפרט ואת צרכיה המשתנים של מדינת ישראל; וקידום ערכים ציוניים,
יהודיים ,דמוקרטיים וחברתיים.
המשרד פועל ברמה הארצית באמצעות המטה וברמה המחוזית  -באמצעות שמונה מחוזות שהם הזרוע
הביצועית של מטה המשרד .משרד החינוך ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה גנים ,בתי הספר וחינוך הבלתי
פורמלי.

ב .תפקידי משרד החינוך
 .1קידום המצוינות ,שיפור ההישגים ורמת האיכות החינוכית ,תוך צמצום הפערים החברתיים.
 .2יצירת מערכת חינוך אפקטיבית ויעילה ,שתשרת את צרכי הפרט וצרכיה המשתנים של מדינת ישראל.
 .3קידום ערכים ציוניים ,יהודיים ,דמוקרטיים וחברתיים.

ג .יעדים מרכזיים של משרד החינוך
 .1קידום למידה משמעותית – המדגישה תהליכי חשיבה ,פיתוח כלים ביקורתיים ,יצירתיות ומקוריות
ומטרתה לקדם למידת חקר ולהכשיר את התלמיד להתמודדות עם אתגרי המאה ה 21 -וזאת על ידי:
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה (- 21אסטרטגיית
חשיבה מסדר גבוה ,הבנה מעמיקה ,יכולת עבודה בצוות ,תחושת מסוגלות ויכולת ניהול עצמי של
התלמיד).
התאמת תכניות הלימודים ,מערכי הערכה ומדידה ,תפיסת הוראה ,ההכשרה ,ההתמחות
והפיתוח המקצועי למימוש התפיסה הפדגוגית של למידה משמעותית .מתן אוטונומיה וגמישות
פדגוגית לכל הרצף החינוכי.
פינוי זמן ללמידה משמעותית – בחינות הבגרות יתקיימו בכיתות י"א וי"ב בלבד ושינויים נוספים
במתכונת הבחינות.
העמקה בלמידה ,בין היתר באמצעות הערכה חלופית מגוונת בבחינות הבגרות.
הרחבת ההשכלה הכללית.
מעורבות חברתית-קהילתית.

 .2חינוך למצוינות ערכית ואזרחית
א .העמקת החינוך הרגשי ,הערכי והחברתי וקידום מעורבות אישית וחברתית.
ב .קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל הקבוצות בחברה הישראלית לרבות הגדלת
שעות הלימוד לבתי ספר מרקע חברתי-כלכלי חלש.
ג .תעודת בגרות המבטאת מחויבות ערכית ,קהילתית ואזרחית.
 .3חיזוק החינוך הציבורי
א .העצמת מפקחים ,מנהלים וצוותי חינוך.
ב .הקמת מחוז חרדי וחיזוק לימודים מוטי תעסוקה במערכת החינוך החרדית;
ג .הכנסת מסגרות לימוד נוספות לחינוך הציבורי לרבות הארכת שנת הלימודים לכיתות א 'עד ד'
והחלה מלאה של חוק לימוד חובה בגילאי; 4-3
ד .הרחבת אזורי הבחירה המבוקרת.
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 .4צמצום פערים בהישגים הלימודיים בין תלמידים תוך פיתוח ההון האנושי על ידי הרחבה של ״סל שעות
הטיפוח״ שבמסגרתו נוספות שעות לימוד לבתי ספר מרקע חברתי-כלכלי חלש.
 .5שיפור ההישגים הלימודיים ומיצוי הפוטנציאל של כלל תלמידי ישראל וכן שיפור איכות ההוראה וחיזוק
מעמד המורה בחברה הישראלית.
 .6חיזוק לימודים מוטי תעסוקה במערכת החינוך החרדית; הכשרת מורים למקצועות מתמטיקה ,אנגלית
ושפת אם; הקמת מוסדות לבנים המגישים לבגרות; הגברת הפיקוח על לימודי היסוד ותקצוב המוסדות
בהתאם.
 .7הגברת ההתאמה בין מערכת החינוך לשוק העבודה על מנת להעלות את שיעורי התעסוקה ,על ידי
הארכת שנת הלימודים לכיתות א׳ עד ד׳ והחלה מלאה של חוק לימוד חובה בגילאי .4 -3
 .8יישום רפורמות ,תכניות והחלטות ממשלה ,כגון:


המשך יישום רפורמת "עוז לתמורה" במערכת החינוך העל יסודית לשם המשך פריסת
הרפורמה בבתי הספר העל יסודיים בשנים אלו.



המשך יישום החלטת הממשלה בנוגע להחלת חינוך חינם לגילאי  4 -3במערכת החינוך בכל
הארץ.



המשך יישום רפורמת "למידה משמעותית" – תכנית משרד החינוך לשינוי שיטת הערכת
התלמידים ומעבר להערכה חלופית.



הגדלת שיעורי מיצוי תכנית ההזנה של משרד החינוך במסגרת יום חינוך ארוך והפחתת
שיעורי ההשתתפות העצמית של הרשויות המקומיות וההורים.



המשך פריסת תכנית הניהול העצמי במערכת החינוך.

 .9תכנון ,ארגון ופיתוח מערכות החינוך:
א .בינוי כיתות לימוד כולל הצטיידות  -תכנון ,הפקת פרוגראמות פיזיות והקצאת משאבים לבניית
כיתות לימוד בהתאם לצרכים הנובעים מהגידול הטבעי באוכלוסיית המדינה ,מהגירה פנימית של
האוכלוסייה ויישום החלטת ממשלה בעניין חינוך חינם לגילאי . 4-3
ב .חידוש מבני חינוך ,כולל נגישות מוסדות חינוך  -שיפוצים יסודיים במבנים קיימים לשימוש נכון
ובטוח במבנים קיימים לאורך זמן .תכנית זו כוללת ,בין היתר ,הנגשת מוסדות חינוך  -במסגרת
תכנית רב-שנתית להנגשת כלל מוסדות החינוך הקיימים  -לאנשים עם מוגבלויות ,וכן חיזוק מבני
חינוך קיימים בפני רעידות אדמה ,במסגרת תכנית רב-שנתית עפ"י החלטת ממשלה 4331
משנת . 2008

עפ"י הצעת התקציב – משרד החינוך ועיקרי התקציב לשנת  , 2015משרד האוצר
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 .6תקציב ופירוט הוצאות בשנה החולפת – ( 2014בש"ח)
משרד החינוך
מספר תקנה
20210241
20210243
20210341
20210345
20210347
20210348
20210349
20210350
20210399
20210441
20210442
20210443
20210504
20210505
20210518
20210519
20210525
20210558
20210641
20210744
20210745
20210845
20210847
20210850
20210855
20210857
20210859
20210860
20210875
20210941
20210942
20211140
20211141
20211142
20211151
20211153
20211155
20211158
20211163
20211164
20211165
20211243
20211440
20211441
20211445
20211601
20211602

(הנתונים מעודכנים למאי )2015

שם תקנה
פעולות לשכת הדובר
השתתפות נציגי המשרד
השתתפות במשרד האוצר
רכישת שירותים לחישוב
קנית שרותי חוץ
הכנסות מגורמי חוץ
תשלום פסקי דין ופיצו
הכנסה מפסקי דין
החזרי תמיכות עודפות
פרסי ישראל
השתתפות במשרד התרבות
קרן וולף -החזרי הוצא
שירותי מחשוב ויישומי
הכנסות מגורמי חוץ
הכנסות מרשויות
הסכם בתי ספר תוכנות
ענן מיחשוב  -חוות דע
ציוד ענ"א (עיבוד
ארגוני הורים
סקרים ומפקדים סטטיסט
פעולות המדען הראשי
פעולות ופרסומי הועד
דמי חבר באונסקו
כנסים בינלאומיים ארו
הכרה בתארים מחו"ל
פעולות היורומד
עידוד הגשמה במוסדות
הכנסות מגורמי חוץ
בקרת קורסים המקנים
התאמת מערכת החינוך
התאמת מערכת החינוך
העצמה רוחנית בחמ"ד
תמיכות מינהל החינוך
פעולות החינוך הדתי -
חוגים לתורה שבעל-פה
רבנים במוסדות חינוך
כיתות וחוגים תורניים
הכנסות ממכירת חומר
פרויקטים בפריפריה -
שעות תגבור בגרות
תגבור חינוך ממלכתי
רכישות ופעולות שונות
הכנסות מגורמי חוץ -
הקצבות לחינוך ותרבות
הוצאות מינהליות לטיפ
פעולות הרשות הארצית
הרשות הארצית למדדה

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
12,712,000
91,000
52,000
20,429,000
17,390,000
3,803,000
8,000,000
1,467,000
900,000
1,792,000
203,301,000
25,162,000
10,657,000
343,000
845,000
3,652,000
8,951,000
91,000
1,935,000
1,423,000
1,215,000
3,616,000
24,025,000
1,918,000
54,030,000
10,730,000
16,318,000
9,467,000
6,815,000
2,893,000
4,159,000
2,678,000
1,222,000
30,871,000
8,790,000
957,000
12,000,000
5,000
77,504,000
2,101,000

תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
5,638,743
73,726
14,246,491
9,970,016
-10,000,000
3,504,353
-350,000
1,121,475
811,296
160,733,207
-10,000,378
-10,497,939
24,521,470
10,108,838
56,806
572,758
3,651,480
4,251,010
91,167
1,942,124
223,892
431,556
31,187
9,329,890
-9,956
1,724,907
29,749,333
9,450,993
14,691,853
8,968,288
2,573,729
2,892,302
2,431,946
1,683,582
-1,001
731,149
29,142,152
5,882,089
439,091
-10,126,581
10,126,577
46,309,196
1,021,182
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מספר תקנה
20211703
20212043
20220101
20220123
20220146
20220155
20220157
20220161
20220163
20220166
20220167
20220171
20220172
20220175
20220179
20220190
20220341
20220345
20220347
20220351
20220355
20220359
20220365
20220367
20220443
20220445
20220446
20220447
20220448
20220449
20220450
20220451
20220454
20220455
20220459
20220461
20220462
20220463
20220465
20220470
20220471
20220472
20220475
20220476
20220477
20220645
20220647
20220649
20220653
20220654
20220657

שם תקנה
השתתפות במשרד המדע -
רזרבה להתיקרויות שכר
שיא כח אדם-עובדי מינ
מפקחים בפקוח והנחיה
שכר עידוד
שעות נוספות
שעות כוננות
שעות נוספות למפקחים
עבודה בלתי צמיתה
העסקת סטודנטים
מענק כספי חד פעמי
קניית שרותים
הכנסות מעמלת ניכוי מ
עבודה בלתי צמיתה פיק
רכישת שירותים בחברת
אחזקת רכב ונסיעות
מענקים לעובדים מצטיי
הדרכה והשתלמות
נסיעות לחו"ל
יעוץ מקצועי וועדות
פעולות בשתוף עם ועד
מועצת ייצור
פעולות יעוץ לתכנון
פרסום מכרזים בעיתונו
רכישת ציוד ענ"א (עיב
פירסומים חינוכיים
הכנסה ממכירת פרסומים
תפעול ציוד וחמרים
הכנסה מגורמי חוץ
שרותי דאר ,גניזה,
הוצאות חשמל
אחזקה ,תפעול ואירגון
השתתפות בשכר דירה
תפעול רמת הגולן
רכישת רכב
בטוח תלמידים ורכוש
רכבי איגום ורכבים
דמי שימוש בדיור ממשל
רכב-רכישות ,השכרות,
הכנסות למעמד האשה
פעולות הממונה למעמד
חיובי אוצר לעמלות
שרותי תקשורת-טלפונים
הכנסות מגורמי חוץ
פרוייקט קריית הממשלה
הוצאות שמירה ובטחון
השתתתפות בשמירת מוסד
פעולות אבטחה וציוד
קבטי"ם ברשויות מקומי
השתתפות במשרד לבטחון
השתתפות במשרד לבטחון

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
1,800,000
472,000
155,026,000
210,136,000
19,852,000
9,007,000
1,525,000
8,830,000
22,953,000
8,787,000
11,234,000
501,000
10,557,000
164,000
48,302,000
440,000
4,046,000
943,000
6,119,000
5,352,000
1,267,000
4,143,000
525,000
3,635,000
601,000
13,460,000
22,677,000
7,446,000
58,215,000
52,798,000
1,000
560,000
44,442,000
3,590,000
5,351,000
3,190,000
494,000
1,352,000
13,665,000
6,136,000
20,460,000
9,165,000
35,416,000
26,350,000
650,000
20,000

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
152,531,534
210,884,613
20,886,360
9,061,327
1,537,862
9,275,070
22,834,655
8,908,112
55,162
-244,269
10,553,675
74,408
48,204,518
344,918
3,638,483
643,037
4,078,687
5,107,566
1,081,706
1,990,347
268,049
2,297,079
406,372
-20,000
10,135,324
-43,889
11,383,285
6,556,200
54,165,293
52,421,937
40,000
40,562,832
3,401,198
5,350,959
2,967,996
-17,700
427,560
922,307
11,494,217
-46,762
4,315,172
14,703,436
9,165,000
30,076,564
26,350,000
650,000
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מספר תקנה
20220661
20220662
20220663
20230140
20230142
20230143
20230145
20230149
20230153
20230155
20230157
20230255
20230259
20230267
20230270
20230343
20230530
20230531
20230532
20230533
20230534
20230535
20230543
20230546
20230555
20230641
20230741
20230748
20230751
20230801
20230802
20230849
20230855
20230858
20230871
20231041
20231043
20231045
20231049
20231051
20231055
20231144
20240141
20240145
20240148
20240149
20240151
20240153
20240243
20240246
20240248

שם תקנה
פעולות לשעת חרום
השתתפות במשרד לבטחון
אבטחת שרים
השתתפות בפעולות ועד
שי למורים שאינם עובד
שיפוץ חדרי מורים
דמי שתיה לעובדי הורא
ספריות השאלה למורים
השתתפות בדמי חבר
קרן לקידום מקצועי של
השתתפות בקרן רווחה
פעולות עם מורים
פעולות אגף בכיר לכח
הוצאות הגנה משפטית
קרן ימי מחלה לעובדי
השתתפות בשכר דירה,
סמינרים שכר מורים
הכשרת מורים חרדים
אימוני הוראה-שכר מאמ
סמינרים  -שכר מורים
התמחות וכניסה להוראה
השלמת שכר לימוד
השתתפות בהוצאות מנהל
הוצאות מינהליות
מיחשוב סמינרים
הלוואות מותנות לתלמי
מנהלי מרפדי"ם
מרכזים פדגוגים -
מרכזי פיסג"ה  -רשויו
השתלמויות עובדי הורא
הכנסות ממשתלמים
הכשרת מורים בחינוך
השתתפות בדמי רישום
פעולות השתלמות של
דיור הכשרה והשתלמויו
תכנית לפיתוח מנהלי
קרן השתלמות מורים
מענקי השתלמות ()4825
קידום ותק (על יסודי)
הוצאות נסיעה למורים
שכר דירה למורים בדוא
המכון למנהיגות בית
תכנית חומש לקידום
מוסדות חינוך יסודיים
מוסדות חינוך על יסוד
תכניות פדגוגיות במגז
תכניות פדגוגיות במגז
בדואים דרום  -החלטת
תוכנית הישובים רווחה
פעולות תרבות בשכונות
הכנסות מגורמי חוץ

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
3,539,000
2,000,000
229,000
54,902,000
9,104,000
5,203,000
12,202,000
500,000
44,408,000
34,041,000
13,591,000
3,223,000
769,000
19,100,000
2,083,000
47,973,000
709,917,000
7,928,000
39,521,000
69,679,000
42,256,000
114,507,000
22,547,000
24,018,000
11,928,000
28,457,000
18,705,000
1,996,000
4,774,000
209,972,000
532,000
4,776,000
2,731,000
8,926,000
219,000
46,575,000
261,915,000
38,000
1,700,000
9,336,000
29,365,000
18,644,000
94,000
232,000
13,892,000
13,118,000
4,423,000
34,633,000
7,300,000
-

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
3,211,834
2,000,000
54,902,000
9,104,000
5,203,000
10,622,112
494,032
44,407,000
34,041,000
13,591,000
2,511,565
448,408
19,100,000
2,058,532
47,973,000
704,704,929
7,943,856
39,423,950
69,678,141
40,623,404
114,507,001
21,868,303
16,336,700
11,698,006
21,776,600
18,704,955
1,202,114
2,338,469
124,337,449
-290,070
436,496
2,620,028
2,727,594
8,073,414
46,574,177
224,336,443
1,699,144
9,336,000
11,061,901
12,237,445
8,807,228
7,633,441
2,074,415
28,466,659
3,910,350
-27
עמוד  45מתוך 106

מספר תקנה
20240249
20240251
20240255
20240257
20240259
20240261
20240263
20240265
20240289
20240295
20240441
20240501
20240502
20240503
20240516
20240518
20240520
20240522
20240523
20240527
20240529
20240542
20240543
20240545
20240546
20240549
20240551
20240553
20240554
20240555
20240570
20240574
20240576
20240577
20240589
20240591
20240593
20240599
20240843
20240848
20240853
20240859
20240868
20240869
20240870
20240871
20240874
20240875
20240876
20240901
20241045

שם תקנה
פעילות ויוזמות בילדי
פעולות מרכזיות בישוב
פרויקט חונכות-מילגות
פעולות רווחה למיעוטי
מעורבות סטודנטים ביו
פעולות רווחה לדרוזים
רווחה  -העלאת אחוז
שיפור הישגים בכיתות
שקום שכונות
שח"ר תוכנית לאומית
מענק ירושלים לחינוך
ספרייה לאומית
ספרייה לאומית-הסכם
ספרייה לאומית-הסכם
בחירת הורים מבוקרת -
בחירת הורים מבוקרת
זכויות התלמיד
מרחבים מוזיקליים
מרחבים
מרכזי מורשת יהודית
יד בן צבי -פעולות
הכנסה ממכירת ספרי לי
מרכז תוכניות לימודים
אישור ספרי לימוד
הכנסה מתשלומי מוציאי
הכנת ספרי לימוד
הדרכה לזהירות בדרכים
הפעלת שעות לזהירות
השתתפות הרשות הלאומי
פעילויות בנושא שוויו
הכנסות מל"מ
מרכז למחקר הוראה והצ
תוכנית לימודים לחינו
רשות הזכרון "יד ושם"
הפעלת מינהלת הטיולים
פעולות האגף הבכיר
פיתוח המנהיגות החינו
החלטת ממשלה בדוואים
אחזקת תחנות פסיכולוג
הכנסה ממכירת חוברות
מלחמה בסמים
שפי -תכנית לאומית
השתתפות משרד הביטחון
שיפור עבודת אנשי מקצ
הכשרה ותגמול של רכזי
ועדות התאמה לליקויי
טיפול בפגיעות מיניות
השתתפות במשרד הבריאו
הכשרה
חינוך יהודי בתפוצות
המגזר הבדואי בפזורה

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
10,104,000
10,000
8,329,000
4,045,000
8,949,000
3,266,000
15,344,000
3,539,000
21,630,000
2,459,000
77,112,000
54,212,000
4,399,000
7,014,000
18,737,000
7,353,000
190,000
31,000
2,756,000
43,000
16,417,000
9,835,000
2,746,000
40,000
8,893,000
20,819,000
-18,000,000
3,481,000
9,355,000
19,668,000
73,332,000
18,617,000
11,498,000
4,164,000
13,667,000
304,103,000
395,000
2,718,000
-2,000,000
16,688,000
3,265,000
14,798,000
592,000
1,250,000
200,000
38,813,000
17,822,000

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
8,993,909
5,701,607
2,923,110
6,247,386
2,705,617
13,143,908
721,789
15,854,495
2,459,000
74,937,400
54,211,880
1,565,000
7,014,000
2,925,240
4,045,937
69,474
9,650
2,021,178
11,994
12,417,000
-71,197
3,473,637
1,808,584
-706,501
5,840,177
10,915,251
2,869,299
-1,446,528
7,522,200
15,220,209
73,332,000
10,849,003
6,566,606
3,907,739
2,775,596
304,103,000
-66,367
324,407
2,718,001
8,043,164
2,862,370
9,321,889
406,267
957,462
21,094,845
14,960,936
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מספר תקנה
20241141
20241142
20241143
20241245
20241247
20241248
20241249
20241255
20241411
20241412
20241413
20241415
20241417
20241419
20241421
20241425
20241427
20241430
20241438
20241447
20241448
20241449
20241450
20241456
20241457
20241459
20241460
20241463
20241465
20241466
20241467
20241483
20241484
20241490
20241494
20241495
20241497
20241630
20241634
20241638
20241639
20241647
20241649
20241650
20241659
20241755
20241756
20241761
20241763
20241765
20241771

שם תקנה
מורות מתנדבות
השתתפות משרד החינוך
מורים ומורות בצה"ל
מתנסי"ם
סל תרבות
הכנסות מגורמי חוץ
תוכניות פנאי לנכים
מרכזים קהילתיים בקשי
מפגשים בין תלמידים
פרויקט "עתידים" לעיד
מדרשות שילוב
מתנדבים לשנת
הפעלת קבוצת מחנכים
פעילות התנדבותית למע
הפעלת מתנדבים במערכת
מורשת כוחות המגן
מסע ישראלי-רכישות
מדריכי של"ח (שדה,
נוער בוחר ערך
תנועות נוער  -השתתפו
פעולות עם נוער בסיכו
ארגוני נוער  -תמיכה
המסע לפולין-רכישות
קידום נוער-רשויות
התכנית הלאומית לילדי
מוסדות ציבור בתחומי
מכינות אופק -נוער
מוסדות צבור בתחומי
קידום מנהיגות צעירה
הכנסה מגורמי חוץ
חוק הנוער
חילופי נוער  -תמיכה
פעולות מנהל הנוער -
יד בן צבי -סיורים
שעות לימוד לבתי ספר
פעולות של"ח (שדה,
חוגי סיור
אולפנים ואולפניות-
השתתפות משרד הקליטה
הכנסות מגורמי חוץ
פעולות האגף לחינוך
השתתפות משרד הביטחון
פעולות חינוך מבוגרים
השתתפות משרד ראש
תמיכה במוסדות לחינוך
תוכנית החומש למגזר
תוכנית החומש למגזר
פעולות ויוזמות בקליט
פעולות בקליטת עליה
קליטת עולים יוצאי
תוכנית חפציב"ה (חינו

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
129,198,000
-1,000,000
29,691,000
132,360,000
52,021,000
3,065,000
400,000
1,167,000
30,723,000
896,000
38,935,000
11,441,000
7,193,000
1,276,000
786,000
17,984,000
65,978,000
23,414,000
98,873,000
5,050,000
28,199,000
2,099,000
25,238,000
700,000
22,992,000
3,412,000
4,224,000
9,319,000
14,037,000
1,728,000
27,641,000
246,000
4,429,000
39,608,000
1,025,000
67,385,000
-12,150,000
22,309,000
-900,000
7,877,000
-350,000
186,000
8,961,000
4,060,000
3,496,000
1,661,000
19,155,000
16,142,000

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
119,202,524
27,196,304
102,976,558
43,909,628
-29,265,104
738,451
1,019,188
26,344,293
854,784
34,052,888
11,329,123
6,942,366
512,455
392,873
11,502,891
65,977,570
13,156,136
88,838,100
24,603,388
1,984,516
11,280,092
700,001
22,587,350
3,306,476
4,192,133
5,556,678
-2,045,330
6,640,675
1,308,000
12,924,992
125,000
4,428,880
18,963,931
945,482
67,384,837
-13,013,490
-3,000,000
9,653,981
-300,362
1,744,243
-346,950
180,000
7,956,301
1,490,027
2,545,047
1,133,877
14,181,961
14,651,424
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מספר תקנה
20241847
20241853
20241911
20241913
20241921
20241923
20241925
20241927
20241933
20241941
20241945
20241951
20241953
20241955
20241963
20241983
20241985
20242001
20242003
20250544
20250546
20250547
20250549
20251030
20251031
20251032
20251034
20251040
20251041
20251047
20251070
20251141
20251151
20260241
20260244
20260245
20260252
20260527
20260547
20260548
20260556
20260563
20260575
20260576
20260577
20260581
20260588
20260590
20260592
20260593
20260595

שם תקנה
הוראת דמוקרטיה ציונו
פעולות ליישום דו"ח מ
פעולות אגף מדעים
הוראת המדעים-הקצבות
פעולות האגף למדעי
פעולות בנושא תרבות
הוראת המקצועות במדעי
פעולות המטה לחינוך
הוראת השפות
פעולות האגף לאמנויות
מרחבים מוזיקליים-
פעולות אגף מורשת
הוראת מקצועות המורשת
התחדשות יהודית
הוראת מקצועות
פעולות המזכירות
הקצבות לשיח ושיג
פעולות להטמעת הרפורמ
בקרה על יישום הרפורמ
השתתפות בכנסת
הכנסות מגורמי חוץ
פעולות האגף לחינוך
פעילויות משותפות הור
שילוב ילדי גן גילאי
גננות עובדות מדינה
גני ילדים חינוך מיוח
הכנסות בגין שכר גננו
שילוב ילדי גן גילאי
השתתפות בשכר עוזרות
הפעלת יום חינוך
גמול ליווי טיולים בג
שכל"מ גני טרום חובה
חקירות ובקרה על הגבי
מועדוניות משפחתיות
הנחיה ,הדרכה ,השמה
מעקב אחרי ביקור סדיר
השאלת ספרי לימוד
מפתח שגרירי הל"ב
יוזמות מנהלי מחוזות
רכישות מנהלי מחוזות
מוזיאונים  -תמיכה
מדריכים מוסיקליים
סובב ישראל  -חידון
פעולות המזכירות
פעולות האגף לחינוך
פעולות ויוזמות
שיפור השגיי בגרויות
שיפור בגרויות במדעים
חינוך יהודי בתפוצות
תנועות נוער עולמיות
הוצאות מטה ניהול עצמ

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
26,000
8,782,000
47,000
1,913,000
552,000
10,263,000
3,446,000
1,873,000
12,606,000
164,000
1,950,000
3,585,000
3,481,000
42,000
2,800,000
1,827,000
648,000
6,860,000
1,079,000
-345,000
736,000
1,257,000
26,988,000
2,870,520,000
134,686,000
3,026,000
500,346,000
25,321,000
4,780,000
3,101,387,000
158,000
76,603,000
29,449,000
55,427,000
48,035,000
5,589,000
2,614,000
5,096,000
7,747,000
11,404,000
97,000
1,213,000
19,087,000
3,800,000
31,447,000
3,000
1,000
521,000
2,792,000

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
23,906
8,404,965
1,892,000
170,358
4,789,701
3,446,000
323,257
11,194,616
151,452
861,282
1,046,681
3,481,000
1,432,932
1,551,590
648,000
4,539,592
899,437
-344,950
-20,000
340,729
26,131,893
2,870,519,053
129,258,716
-1,162,736,629
2,976,790
500,346,000
25,302,013
4,779,312
3,078,383,712
71,046,067
16,331,684
55,423,730
21,995,059
5,569,100
868,063
3,267,877
7,320,092
9,467,078
96,944
1,041,098
9,605,227
1,532,164
26,819,801
2,888
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מספר תקנה
20260901
20260902
20260941
20260955
20260956
20260957
20260961
20260963
20260965
20260966
20260973
20260979
20260980
20261129
20261130
20261137
20261141
20261143
20261144
20261145
20261146
20261149
20261150
20261165
20261167
20261168
20261203
20261204
20261205
20261206
20261207
20261210
20261227
20261228
20261230
20261231
20261232
20261233
20261237
20261240
20261241
20261244
20261245
20261246
20261249
20261250
20261253
20261256
20261261
20261265
20261266

שם תקנה
קייטנות
השתתפות משרד החינוך
עובדי מינהל שרתים
סל תלמיד עולה מאתיופ
השתתפות משרד הקליטה
סל תלמיד עולה  -רשוי
השתתפות במשרד הבריאו
אגרת שרותים נוספים -
תמיכה ברשויות מרוחקו
מינהל פדגוגי תכנית
אחזקת ילדי צד"ל
הזנת תלמידים-מימון ח
הכנסות בגין הזנת
שעות מילוי מקום
שעות תקן
שעות נוספות באופק חד
שעות הדרכה
העסקת מורים עולים
השתתפות משרד הקליטה
ספריות בתי"ס
שכר מורים בבתי ספר
הוצאות נסיעה למורים
לימודי הסביבה
הפעלת שעות הוראה
הכנסות להפעלת שעות
השתתפות הכנסת בהדרכת
שירותים נלווים פארא
קניית שרותים בבתי ספ
שרותים רפואיים
שרותים רפואיים
שרותים נלווים
קניית שרותים בבתי ספ
גמול ליווי טיולים
גמול ליווי טיולים
שעות תקן חנ"מ מוסדות
חינוך מיוחד יסודי תק
חינוך מיוחד בחט"ב
חופשות חינוך מיוחד
שלוב ילדים בחינוך הר
שעות תקן חנ"מ מוסדות
שעות תקן חנ"מ מוסדות
חופשות חנ"מ במוכרים
חופשות חנ"מ במוכרים
השתתפות המשרד העבודה
ציוד מיוחד לחינוך
רכישת עזרים
פעולות החינוך המיוחד
ליווי הסעות בחינוך
פעולות העשרה לתלמידי
שעורי עזר לתלמידים
סיוע לתלמידים מרותקי

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
167,400,000
1,000,000
1,050,147,000
5,530,000
-5,240,000
6,540,000
576,000
111,024,000
2,004,000
3,656,000
6,978,000
445,554,000
112,834,000
7,596,150,000
281,472,000
275,683,000
2,350,000
-2,350,000
11,002,000
2,725,000
31,723,000
934,000
221,265,000
-354,000
101,087,000
948,000
16,256,000
3,853,000
12,457,000
110,000
285,000
279,000
41,114,000
1,983,643,000
271,768,000
4,733,000
909,644,000
23,693,000
270,075,000
1,443,000
19,061,000
1,379,000
9,990,000
879,000
3,689,000
196,595,000
4,851,000
13,465,000
25,496,000

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
136,288,366
1,048,805,547
4,775,808
-5,299,600
3,967,839
576,000
110,868,766
967,761
3,266,214
6,977,997
256,529,087
-51,492,854
112,833,315
7,595,214,346
281,471,195
275,682,299
477,243
-779,000
4,401,100
2,725,000
31,722,033
675,545
171,933,404
-137,427,770
-268,049
100,473,099
948,000
15,770,146
3,871,698
12,457,000
110,000
271,871
279,000
41,113,918
1,983,642,798
271,767,955
4,732,050
909,643,881
23,443,179
269,521,391
1,443,000
18,281,784
1,324,000
2,019,142
878,450
1,721,091
190,001,514
4,830,446
13,396,069
23,304,793
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מספר תקנה
20261271
20261274
20261275
20261277
20261293
20261295
20261297
20261298
20261299
20261542
20261545
20261547
20261549
20261553
20261908
20261909
20261910
20261911
20261912
20261913
20261914
20261915
20261916
20261917
20270330
20270331
20270332
20270334
20270446
20270535
20270536
20270547
20270548
20270560
20270562
20270574
20270575
20270579
20270580
20270581
20270593
20270594
20270595
20270599
20270628
20270629
20270630
20270637
20270640
20270642
20270645

שם תקנה
סייעות טיפוליות
חופשות חינוך מיוחד
פעולות העשרה בחופש
תשלומים לחברי ועדות
מרכזי תמיכה אזוריים
מרכזי תמיכה אזוריים
הזנה במסגרת יום חינו
השתתפות במשרד העבודה
אספקת שירותים רפואיי
טיפול בילדים מחוננים
יוזמות חינוכיות
מרכזי העשרה למחוננים
טיפול בילדים מצטייני
פעולות עם תלמידים
מסגרת לימוד אחר הצהר
השתתפות במשרד לבטחון
מסגרות לימוד אחר
פנימיות יום
הכנסות מפנימיות יום
מענק יוח"א (יום חינו
הכנסות מהורים צהרי י
הזנת צהרי יום -
הכנסות הזנת צהרי יום
רשויות צהרי יום לימו
שעות תקן בסיסי
הכנסה עבור מורים
שעות תקן בסיסי חט"ב-
שעות לחינוך חברתי בח
שרותי היקף
מרכזי הדרכה לתלמידים
השתתפות הכנסת בהדרכת
שעורי עזר לעולים  -ע
אולפן לעולים בחטיבה
תכנית המיחשוב  -הסכמ
תכנית המחשוב  -רשויו
יוזמות פדגוגיות לעי"
פעולות נסויים  -רכיש
חינוך פיננסי
מקדמי בריאות-הקצבות
עזרה ראשונה
לימודי השלמה לחיילים
השתתפות משרד הבטחון
תעודת בגרות חברתית
בקרת התקן -בקרות על
הצטיידות מדעים-רשויו
הצטיידות ופרוייקטים
השתתפות משרד
שדרות ויישובי הנגב
טיפול נקודתי  -לוד -
הצטיידות מעבדות
תמיכה במעבדות

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
758,067,000
104,812,000
54,524,000
1,487,000
15,298,000
35,062,000
72,776,000
12,195,000
50,317,000
10,998,000
1,710,000
503,000
3,502,000
1,239,000
27,369,000
6,700,000
132,961,000
171,045,000
22,578,000
263,489,000
95,976,000
3,936,822,000
8,732,000
527,226,000
2,319,000
-150,000
50,022,000
1,704,000
10,320,000
720,000
4,042,000
609,000
3,010,000
300,000
17,957,000
2,082,000
-1,682,000
2,161,000
2,636,000
5,669,000
7,056,000
-2,000,000
13,985,000
33,029,000
9,986,000
620,000

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
756,742,962
104,811,698
51,109,475
1,157,635
15,302,887
35,061,431
69,819,457
11,782,771
41,919,320
4,960,250
199,072
3,212,677
920,374
8,730,813
6,700,000
63,669,451
97,275,506
-50,085,862
22,577,870
-36,064
169,844,692
-6,796,818
66,050,605
3,925,855,075
-369,033,670
8,858,178
-6
527,166,545
2,269,774
-150,000
49,959,895
1,313,422
8,919,787
1,962,251
553,602
1,199,082
12,581,183
1,659,139
-1,659,139
1,584,581
2,362,975
2,639,755
6,694,579
-2,000,000
4,543,235
16,189,687
7,381,524
369,000
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מספר תקנה
20270650
20270651
20270654
20270667
20270671
20270675
20270676
20270680
20270683
20270687
20270689
20270690
20270691
20270841
20270903
20270921
20270925
20270930
20270934
20270937
20270938
20270941
20270942
20270943
20270946
20270947
20270951
20270953
20270955
20270956
20270957
20270964
20270980
20270990
20270992
20270993
20270994
20271020
20271026
20271041
20271042
20271142
20271143
20271144
20271151
20271243
20271244
20271256
20271257
20271543
20271545

שם תקנה
פרויקטים של המינהל ל
תחרויות ואולימפיאדות
הכנסות מפיתוח חומרי
תמיכה ברשתות החינוך
שילוב תלמידים בתעשיה
פעילות התנסות מדעית
תמיכה בדיגיטציה של
נוער שוחר מדע
פרוייקט ניסויי טו"ב
פעילות מדעית טכנולוג
שילוב תלמידי חטיבה
מרכזים טכנולוגים
תוכנית חלוץ בחינוך
מרכזי נוער הפעלה ואח
תמיכה בתיכונים חרדיי
חוק חינוך חובה חינם
צמצום מספר התלמידים
מרכזי נוער ומפתנים
הכנסה משכר לימוד
גמול ליווי טיולים
שיפוי מורים פורשים
שכר לימוד לחטיבה עלי
השתתפות במשרד הביטחו
רכב מנהלים  -מרכיב
הנחיית עבודות גמר -
תמיכה בבתי ספר בפריפ
סייעות טיפוליות בחינ
קריות לחינוך ומחקר
שכר לימוד למסגרות נו
שכר לימוד למסגרות נו
שעות פרופסיונליות
שיפוי בעלויות בגין
קידום בותק על יסודי,
תמיכה בלימודי יהדות
שילוב בחטיבה העליונה
שעות תפילה ורבנים
תגבור מדעים ומתמטיקה
השתתפות משרד העבודה
העסקת עובדים בבחינות
הוצאות אמרכליות
הכנסות ותמלוגים מדמי
סבסוד תשלומי הורים
מלגות ומענקים לתלמיד
הכנסות מגורמי חוץ
מילגות לתלמידים דרוז
השתתפות במכינות קדם
פעולות המינהל לכח אד
פנימיות קדם צבאיות -
השתתפות משרד הביטחון
נוער מחונן בחינוך הע
אקדמיה למצטיינים

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
82,376,000
5,746,000
47,865,000
20,895,000
4,195,000
1,080,000
6,389,000
11,585,000
17,788,000
32,384,000
551,000
2,250,000
15,652,000
4,219,000
143,000
8,176,000
179,350,000
1,422,000
1,330,000
6,356,274,000
38,000,000
100,000
2,128,000
179,304,000
17,887,000
13,916,000
151,613,000
44,665,000
8,295,000
51,941,000
26,365,000
34,968,000
22,126,000
54,686,000
670,000
-2,440,000
257,884,000
110,248,000
10,483,000
176,314,000
5,976,000
20,117,000
247,000
63,663,000
-31,100,000
7,990,000
952,000

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
56,499,692
1,459,789
-85,136
18,389,521
6,354,500
901,877
1,080,000
5,887,888
5,043,502
17,389,421
14,238,873
750,000
15,652,000
10,835
8,072,058
162,853,457
-16,503,816
1,422,000
6,341,622,971
38,000,000
73,647
1,022,705
174,257,388
17,887,000
12,882,184
120,906,843
35,833,973
8,294,501
51,360,121
26,271,236
4,958,823
22,109,447
45,160,095
662,293
249,425,872
93,799,706
-8,212,903
10,566,511
154,026,381
-9,900
3,029,700
10,651,395
143,303
63,481,423
-31,100,001
7,989,999
948,375
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מספר תקנה
20271646
20271649
20290856
20290949
20290957
20291041
20291042
20291045
20291046
20291047
20291048
20291070
20291080
20300345
20300349
20300351
20300353
20300443
20300541
20300550
20300555
20300556
20300559
20301109
20301110
20301111
20301112
20301501
20312045
20312051
20312059
20312202
20312203
20312204
20312245
20312246
20312247
20312248
20312251
20312258
20312274
20320247
20320249
20320253
20320256
20320261
20320265
20320269
21100101
21100102
21110101

שם תקנה
פעולות בחינוך העל
מורים עולים בעל-יסוד
תכנית הבראה לרשת הגנ
שלוב ילדים בחינוך
פעולות האגף לחינוך
חינוך מוכר שאינו רשמ
חינוך מוכר שאינו רשמ
מוסדות חינוך מוכר
שילוב ילדים בחינוך
שלוב ילדים בחינוך
התוכנית הלאומית לילד
גמול ליווי טיולים
גמול ליווי טיולים
תמיכה ברכישת ספרי תנ
חימום בתי ספר
שכר דירה לחדרי לימוד
שכר דירה לחדרי לימוד
פעולות המינהל לפיתוח
רכישת אוטובוסים למוע
הסעות תלמידים ומורים
ועדת הסעות מרכזית
הכנסות ממכירת אוטובו
הסעות לחינוך מוכר
מענקים לפיתוח
מענקים לשיפוצים במוס
מענקים לשיפוצים
מענקים לשיפוצים
שיפוצים בבתי ספר
יוזמות ופעולות של
המועצה להשכלה גבוהה
מורשת כוחות המגן
תרבות יהודית
שעורי תורה ותרבות
תרבות יהודית רכישות
מפעלי לימוד בסיסי
פרוייקטים ייחודיים
פרסומים פעולות ורכיש
הכנסות ממכירת פרסומי
מרכזים להעמקת החינוך
מדרשות ליהדות וללימו
הנצחת רבנים ראשיים -
ציוד ומכשירים לפעולו
רכישות לארועי ספורט
תחרויות וכנסי ספורט
חוגי ספורט ולימוד שח
ציוד ימי
חינוך ימי  -רשויות
תשדירי ספורט
השתתפות בתקציב מנהל
השתתפות בלשכה המרכזי
השתתפות בתקציב המוסד

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
7,700,000
4,453,000
38,627,000
17,986,000
172,000
331,818,000
26,837,000
600,000
78,000
26,562,000
974,000
5,616,000
1,499,000
19,000
6,260,000
11,011,000
5,009,000
5,514,000
43,304,000
1,171,966,000
4,167,000
13,689,000
162,000
933,000
591,000
16,401,000
93,604,000
2,000
407,000
2,000
1,338,000
33,908,000
1,028,000
12,804,000
21,008,000
3,737,000
20,938,000
24,816,000
367,000
187,000
1,157,000
760,000
491,000
1,595,000
345,000
116,000
43,035,000
3,020,000
8,074,648,000

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
4,718,476
4,430,345
17,547,880
322,239,786
22,491,195
78,000
26,209,471
974,000
5,506,056
1,523,172
3,367,406
10,531,000
3,277,406
2,666,223
36,980,435
1,168,204,109
4,167,000
-910,000
13,507,750
933,000
591,000
16,400,000
74,056,618
1,796
400,922
1,337,261
29,504,644
381,785
12,592,904
14,455,133
2,542,630
-1,096
19,088,699
19,202,526
366,269
179,705
913,263
745,333
302,281
1,589,271
271,767
58,000
43,035,000
3,020,000
8,074,682,274
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מספר תקנה
21110102
21110103
21110104
21110108
21110109
21110201
21110202
21110301
21110302
21110303
21110304
23103896
60021008
60021009
60021010
60021011
60021012
60021013
60021014
60021016
60021017
60021020
60021022
60021031
60021080
60021501
60030101
60060101
60060102
60060105
60060106
60060107
60060108
60060109
60060110
60060112

שם תקנה
השתתפות בתקציב הפיתו
תכנית מרכזי המצוינות
תכנית תל"מ
השתתפות משרדים
השתתפות במשרדים
מרכז הסיוע לסטודנטים
מכינות קדם אקדמיות
הקרן הלאומית למדע
השתתפות בתכנית המו"פ
דמי חבר ESRF
האקדמיה הלאומית למדע
התכנית הלאומית לילדי
הכנסות מגורמי חוץ
בינוי גני ילדים לגיל
בנייה חדשה של כיתות
בנייה חדשה של כיתות
בנייה חדשה של כיתות
בנייה חדשה של כיתות
בנייה חדשה של גני
חיזוק מבנים לרעידות
בנייה חדשה של  70כית
מענקים לתכנון מבני ח
מפקד מבני חינוך בהתא
בניית כיתות לימוד
בניית כיתות ומיגון
תשתיות היקפיות למבני
מענקים להצטידות כיתו
מענקים לחידוש מבנים
פיתוח תשתיות בבתי ספ
טיפול באסבסט במבני
חיזוק מבנים לרעידות
נגישות פרטנית למוסדו
פיתוח תשתיות בבתי ספ
התאמות נגשות למוסדו
פרוייקטים לעיצוב חזו
התאמות ושינויים

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
51,783,000
33,500,000
39,655,000
-24,810,000
5,600,000
172,399,000
35,000,000
395,000,000
304,901,000
4,357,000
12,670,000
74,660,000
492,554,000
386,730,000
119,157,000
77,435,000
5,847,000
35,072,000
6,092,000
9,823,000
8,430,000
746,000
286,000
6,561,000
23,975,000
16,692,000
62,807,000
16,716,000
5,473,000
14,217,000
11,391,000
27,046,000
14,481,000
1,475,000
600,000

סה"כ

53,641,522,000

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
51,783,000
33,500,000
39,655,000
-24,809,750
5,600,000
172,398,519
35,000,000
395,000,000
304,901,000
4,350,363
12,670,000
29,689,004
-1,000,000,000
492,553,470
386,730,000
113,536,523
77,435,000
5,846,966
35,072,000
6,091,979
9,824,011
8,429,324
745,760
285,094
6,011,000
23,975,000
16,670,800
62,025,643
15,211,836
4,505,725
14,217,000
10,668,878
27,046,000
14,319,418
1,437,161
301,134
48,763,811,910

מקור הנתונים  :משרד החינוך ,אגף בכיר כספים וחשבונות

משרד החינוך – מוסדות תורניים
מספר
תקנה
20380405
20381206
20381215
20381216
20381299
20382101

שם תקנה
תמיכה במוסדות תורניים
גרעין חינוכי לאומי
פעולות הגף למוסדות
גופי תיאום וקישור
רזרבה
הבטחת הכנסה

(הנתונים מעודכנים ליוני )2015
תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
576,779,000.00
17,714,000.00
6,053,000.00
937,000.00
2,225,000.00
111,587,000.00

תשלומים (ביצוע
בפועל)
575,420,772.32
17,345,651.49
3,150,301.97
804,877.00
105,208,789.97
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מספר
תקנה
20382105

שם תקנה
רזרבה למלגת לימודים

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
1,500,000.00

סה"כ

716,795,000.00

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תשלומים (ביצוע
בפועל)
701,930,392.75

מקור הנתונים :חשבות אגף בכיר מוסדות תורניים

מרכז החינוך
מס' תקנה
20430203
20430204
20430205
20430207
20430208
20430209
20430210
20430211
20430212
20430213
20430214
20430501

העצמאי (הנתונים מעודכנים לאפריל )2015

שם תקנה
שילוב ילדים בחינוך
תפעול
שכר עובדים
הוצ' מנהלה
שכר עובדי הוראה
שכר גמלאים
הסעות מורים
מחשוב
השתתפות מש' החינוך  -מת"מ
הוצאות מת"מ
קליטת עליה בחינוך
תמיכה וליווי טיולים

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
51,009,000
31,948,000
15,808,000
1,135,000
874,126,000
110,000,000
27,942,000
4,000
-65,000,000
65,763,000
13,806,000
191,272,000

תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
51,009,000
14,599,612
15,807,941
543,203
880,574,523
110,000,000
27,942,000
-45,225,846
45,609,623
11,695,793
189,892,898

סה"כ

1,317,813,000

1,302,448,747

מקור הנתונים  :חשבת מרכז החינוך העצמאי

מעיין החינוך התורני
מספר
תקנה
20291501
20291503
20291504
20291505
20291506
20291507
20291509
20291513
20291514
20291516
20291518
20291520
20291539
20291550
20291551

(הנתונים מעודכנים למאי )2015

שם תקנה
מינהל ,שרתים ומזכירי
שעות הוראה מעיין
פעולות מעין החינוך
הסעות תלמידים ומורים
הכנסות מרשויות מקומי
תמיכה בתלמודי תורה
נוער בסיכון
פעולות מיוחדות במעיי
השתתפות משרד החינוך
הכנסות משכר דירה,
הכנסות מהסעות וספקים
ביקורת וליווי חשבות
שלוב ילדים בחינוך
השתתפות משרד החינוך
שכר לימוד במוסדות על

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו
8,060,000.00
457,139,000.00
21,772,000.00
37,521,000.00
3,019,000.00
851,000.00
70,668,000.00
-70,000,000.00
858,000.00
18,654,000.00
-5,000,000.00
5,000,000.00

תשלומים (ביצוע
בפועל) 2014
7,780,065.70
449,856,014.78
12,577,058.20
27,644,898.91
-446,572.66
3,002,036.08
850,535.00
59,144,859.17
-59,392,248.55
-1,619,302.15
-69,151.00
573,167.08
15,116,843.55
-4,260,479.44
4,260,394.60

סה"כ

548,542,000.00

515,018,119.27

מקור הנתונים  :חשבות מעיין החינוך התורני
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תקציבי יחידות סמך
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
מס' תקנה

שם תקנה

20280101
20280102
20280120
20280121
20280122
20280123
20280125
20280127
20280128
20280129
20280171
20280190
20280301
20280341
20280342
20280351
20280354
20280357
20280359
20280360
20280361
20280435
20280441
20280442
20280443
20280444
20280445
20280446
20280447
20280449
20280451
20280454
20280457
20280459
20280462
20280463
20280465
20280473
20280474
20280477
20280478
20280481
20280482
20280483
20280540
20280545
20280546

האגף לחינוך התישבותי
בי"ס ממשלתים  -שיא כ
שכר עידוד
עדכון מערכות שכר עיד
שעות נוספות
בתי ספר ממשלתיים -
עבודה בלתי צמיתה
בתי ספר ממשלתיים -
הכנסה מדמי אחזקה
העסקת סטודנטים
קניית שירותים  -מינה
אחזקת רכב ונסיעות
פעולות מטה ייעוץ
תפעול ואחזקה
הוצאות חשמל
רכבי אגום ורכבים צמו
השתתפות בשכר דירה
השתתפות בפעולות ועד
השתתפות במשרד האוצר
שירותי מחשוב ורכישת
דמי שימוש בדיור ממשל
השתתפות המשרד הראשי
אחזקת תלמידי נעלה
הכנסות מתשלומי הורים
אחזקת תלמידים ישראלי
קציני ביקור בפנימיות
אחזקת תלמידים טיפולי
עובדים סוציאלים
השתתפות בפעולות
השתתפות ושיפוצים בחב
בתי ספר מודרכים
פעולות חינוך והדרכה
הוצאות קליטה חניכים
יוזמות פדגוגיות:פעול
הפעלת הנוער לחינוך
מסגרות חינוך לילדים
אחזקת תלמידים ופעולו
פעולות בפנימיות
הפעלת מנהלת "נעל"ה"
הצטיידות בפנימיות
הכנסות הורים
פנימיות משטרתיות
הוצאות שמירה ובטחון
בטיחות במוסדות
השתתפות המשרד הראשי
 20שרתים  11מזכירים
סל תלמיד בחטיבות

(הנתונים מעודכנים לפברואר )2015
תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו 2014
29,697,000
17,132,000
3,758,000
141,000
946,000
493,000
2,933,000
7,076,000
306,000
1,449,000
5,129,000
2,443,000
8,606,000
11,000
2,789,000
5,569,000
666,000
20,000
5,034,000
2,344,000
11,266,000
38,923,000
253,439,000
2,003,000
27,763,000
14,817,000
3,185,000
1,123,000
101,633,000
6,001,000
805,000
831,000
5,305,000
56,930,000
198,428,000
5,966,000
10,213,000
25,990,000
294,000
39,647,000
24,998,000
4,650,000
16,201,000
62,921,000

ביצוע 2014
30,093,678
16,791,844
3,773,981
1,040,132
559,213
2,990,028
7,061,841
1,187,406
319,787
1,224,953
5,385,358
2,552,219
8,601,503
10,227
2,852,658
5,560,455
597,307
20,000
5,034,123
2,343,983
11,266,000
38,239,398
1,511,581
251,918,471
2,004,818
27,644,472
14,817,000
3,192,763
1,123,000
101,633,001
6,003,955
882,850
819,638
5,296,604
56,930,000
198,547,132
5,965,896
10,210,411
13,849,115
12,130,760
300,000
39,637,935
24,997,763
4,650,000
15,524,015
62,736,756
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מס' תקנה

שם תקנה

20280548
20280559
20280560
20280618
20280619
20280630
20280631
20280632
20280640
20280645
20280647
20280649
20280666
20280670
20280840
20280867
20280961
20281070
20281071
20281072
20281073
20281074
20281075
20281170
20281171
20281172
20281173
20281174
20281175
20281176
20281177
20281270
20281271
20281272
20281273
20281274
20281275
20281276
20281277
20281370
20281371
20281372
20281373
20281374
20281375
20281376
20281377
20281730
20281740
20281747
20281748

הוצאת שמירה ,ביטחון
הכנסות בגין תלמידי ח
תלמידי חוץ חינוך מיו
הכנסות מגורמי חוץ
הסכם בתי ספר תוכנות
חטיבות הביניים שכר
שכר מורים חט"ב חינוך
הכנסות ממורים משותפי
השתתפות המשרד הראשי
דמי שתיה לעובדי הורא
הצטיידות ושיפוצים בב
אגרת שירותים נוספים
תלמידים עולים חינוך
גמול ליווי טיולים
השתתפות המשרד הראשי
העברת בתי ספר ממשלתי
בתי ספר ימיים  -הקצב
השתתפות משרד החינוך
הוראה ,שכר מורים
הוצאות בית הספר
הכנסות בית הספר מגור
אחזקת המשק החקלאי
הכנסות המשק החקלאי
השתתפות משרד החינוך
הוראה ,שכר מורים
הוצאות בית הספר
הכנסות בית הספר מגור
הוצאות פנימיה וכפר
הכנסות הכפר מגורמי ח
אחזקת המשק החקלאי
הכנסות המשק החקלאי
השתתפות משרד החינוך
הוראה ,שכר מורים
הוצאות בית הספר
הכנסות בית הספר מגור
הוצאות פנימיה וכפר
הכנסות הכפר מגורמי ח
אחזקת המשק החקלאי
הכנסות המשק החקלאי
השתתפות משרד החינוך
הוראה ,שכר מורים
הוצאות בית הספר
הכנסות בית הספר מגור
הוצאות פנימיה וכפר
הכנסות הכפר והפנימיה
אחזקת המשק החקלאי
הכנסות המשק החקלאי
מורים מנחים שכר מורי
השתתפות המשרד הראשי
פעולות נוער
עידוד יוזמות פדגוגיו

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו 2014
2,502,000
1,000,000
1,000,000
561,672,000
74,458,000
19,387,000
561,000
22,000
7,794,000
13,278,000
4,276,000
3,850,000
11,929,000
50,705,000
-12,750,000
8,697,000
6,128,000
237,000
-14,000,000
11,350,000
3,846,000
1,696,000
270,000
-33,055,000
22,000,000
8,111,000
9,864,000
3,680,000
-42,000,000
27,400,000
19,942,000
16,122,000
2,821,000
4,668,000
558,000
2,211,000
965,000

ביצוע 2014
2,510,678
1,000,000
213,765
786,235
561,882,922
74,458,000
-19,162
19,387,000
561,000
7,794,456
13,278,000
4,276,000
3,635,078
12,177,475
50,927,145
-12,467,184
8,420,914
5,764,922
396,180
136,427
59,150
-13,998,610
11,246,451
4,211,011
433,895
1,380,263
187,432
155,961
25,620
-31,707,019
21,677,883
6,508,011
318,372
9,376,649
599,233
3,463,319
201,149
-40,365,429
26,694,070
17,954,904
1,335,726
13,246,778
2,393,807
2,484,283
90,810
4,668,000
425,000
2,210,853
919,998
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מס' תקנה

שם תקנה

20281757
20281759
20281762
20281765
20281766
20281768
20281769
20281771
20281772
20281779
20281781
20281940
20281941
20281943
20281949
20281951
20281955
20281959
20281961
20282040
20282045
20282047
20282051
20282053
20282054
20282055
20282057
20282058
20282061
20282064
20282073
20300701
20300702
20300703
20300704
20300714
20301302
60021003
60060104

הכשרת מורים ומדריכים
מענקי השתלמות למורים
מחשוב חינוך טכנולוגי
חממות ,חקלאות בבתי ס
השתתפות המשרד לבטחון
פעולות לקידום המשק
קידום המשק החקלאי
הוראת המקצועות
השתתפות משרד החקלאות
פעולות ויוזמות
הקצבות המשרד הראשי
השתתפות המשרד הראשי
שעורי עזר לילדי עולי
פעולות טיפוח ושיעורי
השתתפות במתנסים במוע
שעורי עזר לנכים
סל תלמיד העולה
סל קליטה לאתיופים -
השתתפות משרד הקליטה
השתתפות המשרד הראשי
שכר לימוד לחטיבה
רכב מנהלים בבתי ספר
תמיכה בבתי ספר
הון חוזר במשק החקלאי
הכנסות מקרן הון חוזר
תמריצים למורים
הפעלת בחינות בחינוך
הכנסות מדמי בחינות
העסקת מורים בחוזים
שיפוי בעלויות בגין
מורים עולים על -יסוד
מענקים לשיפוצים בכפר
מענקים לשיפוצים בכפר
מענקים לשיפוצים
מענקים לשיפוצים
הקבלה למענקים מגורמי
מענקים לשיפוצים
בניית כיתות לימוד
מענקים לחידוש מבנים

סה"כ

תקציב תשלומים
(מזומנים) ברוטו 2014
812,000
12,295,000
3,504,000
4,707,000
-1,819,000
2,724,000
5,649,000
3,195,000
-1,300,000
24,021,000
15,861,000
628,000
32,835,000
2,326,000
27,000
475,000
2,050,000
840,000
-840,000
61,713,000
1,049,403,000
1,194,000
54,111,000
7,170,000
9,081,000
3,500,000
9,338,000
8,686,000
1,659,000
44,722,000
7,938,000
8,401,000
5,517,000
82,000
5,357,000
15,665,000
20,357,000

ביצוע 2014
808,137
12,328,917
3,503,852
3,404,037
-1,299,922
2,204,749
5,649,015
2,717,018
-1,300,000
23,997,048
16,641,224
628,000
32,569,806
2,326,000
475,347
1,338,592
877,487
61,713,000
1,044,436,687
1,194,000
54,111,000
7,086,997
83,003
9,081,000
682,714
3,149,421
9,338,000
8,686,000
1,659,000
44,722,000
7,937,586
8,401,000
5,516,719
82,095
5,356,760
15,664,997
20,580,902

3,232,953,000

3,227,503,638

מקור הנתונים  :המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

הטלוויזיה החינוכית
מספר
תקנה
20330101
20330103
20330105

שם תקנה
שיא כ"א
כוננות
שעות נוספות

הישראלית (הנתונים מעודכנים לפברואר )2015
תקציב ( 2014בש"ח)
34,666,029
3,359,710
2,248,659

ביצוע מזומנים
(בש"ח)
34,666,029
3,359,710
2,248,659
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מספר
תקנה
20330106
20330107
20330109
20330110
20330111
20330112
20330201
20330202
20330203
20330349
20330403
20330404
20330405
20330454
20330456
20330457
20300902

שם תקנה
עבודה בלתי צמיתה
פעולות משותפות
אחזקת רכב
העסקת סטודנטים
קנית שרותי כח אדם
אופ'
הפקת תוכניות
רכש הפקות חוץ
רכש סרטים
הוצאות שידור 
העסקת יועצים
אחזקה ותפעול
הוצאות חשמל
השתתפות במשרד
דמי שימוש בדיור ממשל
השתתפות במנהל הרכב
הצטיידות ורכש (פיתוח)
סה"כ

תקציב ( 2014בש"ח)
922,388
113,000
4,972,682
537,207
4,800,002
85,241
11,708,004
50,699,609
1,659,373
25,653,160
2,238,936
10,034,464
1,304,603
192,000
3,539,000
351,000
4,579,086

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
ביצוע מזומנים
(בש"ח)
922,388
113,000
4,972,682
537,207
3,473,128
85,241
8,450,985
38,266,142
1,303,804
13,700,522
1,299,989
8,056,033
1,304,603
135,758
3,538,904
326,731
3,371,195

163,664,153

130,132,710

סך  11.6מ' ש"ח מהתקציב חוזר למשרד האוצר.
מקור הנתונים  :אגף לתכנון כלכלי ,הטלוויזיה החינוכית הישראלית

הערה כללית :הביצוע הינו ביצוע מזומנים בלבד וללא התחייבויות עתידיות.

נספחים
 תקציב ופירוט הוצאות בשנה החולפת  2014 -בקובץ  6( excelגיליונות)
 משרד החינוך  -תשלומי שכר ( 2014קובץ )excel
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 .7תקציב השנה הנוכחית ( 2015 -בש"ח)
בהעדר אישור תקציב  – 2015הנתונים המוצגים בפרק ,שלהלן ,הם נתוני תקציב המשכי.

משרד החינוך
מספר תקנה
20400101
20400102
20400103
20400104
20400105
20400106
20400107
20400108
20400109
20400110
20400111
20400112
20400115
20400116
20400117
20400118
20400121
20400122
20400123
20400124
20400125
20400126
20400201
20400202
20400204
20400205
20400206
20400207
20400208
20400209
20400210
20400211
20400212
20400213
20400214
20400215
20400216
20400217
20400218
20400219
20400220
20400223
20400224
20400225
20400226

(הנתונים מעודכנים למאי )2015
שם תקנה
שיא כח אדם-עובדי מינ
שיא כוח אדם  -פיקוח
עבודה בלתי צמיתה -
עבודה בלתי צמיתה -
שעות נוספות  -עובדי
שעות נוספות  -פיקוח
העסקת סטודנטים
שעות כוננות
החזר הוצאות רכב
שכר עידוד
רכישת שירותים בחברת
קניית שרותים
מועצת ייצור
מענק כספי חד פעמי
הדרכה והשתלמות
פעולות בשתוף עם ועד
פעולות הממונה למעמד
נסיעות לחו"ל
מענקים לעובדים מצטיי
ייעודה לכח אדם
ייעודה לשעות נוספות
ייעודה לרכב
כנסים בינלאומיים ואי
הכרה בתארים מחו"ל
פעולות היורומד
פעולות ופרסומי הועד
דמי חבר באונסקו
השתתפות נציגי המשרד
בקרת קורסים המקנים
זכויות התלמיד
פיתוח המנהיגות החינו
הפעלת מינהלת הטיולים
הוצאות מטה ניהול עצמ
פעולות אגף רישוי בקר
פרסי ישראל
השתתפות במשרד התרבות
פעולות המינהל לכח אד
הטמעה ובקרה של יישום
ארגוני הורים
קידום פרויקטים במערכ
אישור ספרי לימוד
יעוץ מקצועי לועדות
חקירות ובקרה על הגבי
בקרת התקן  -בקרות על
השתתפות משרד הכלכלה

תקציב המשכי
תשלומים 2015
149,068,000
203,430,000
564,000
6,281,000
6,016,000
8,467,000
7,527,000
1,031,000
45,404,000
15,736,000
105,000
449,000
993,000
10,536,000
1,880,000
4,756,000
660,000
290,000
195,000
2,116,000
70,000
246,000
566,000
615,000
1,500,000
73,000
1,319,000
63,000
1,479,000
97,000
2,734,000
10,000,000
6,279,000
1,500,000
1,705,000
773,000
129,000
6,400,000
682,000
14,124,000
2,000,000
4,527,000
102,000
772,000
-2,095,000
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מספר תקנה
20400227
20400228
20400230
20400231
20400232
20400233
20400234
20400235
20400236
20400239
20400240
20400241
20400242
20400244
20400246
20400247
20400248
20400251
20400301
20400302
20400303
20400305
20400308
20400310
20400311
20400312
20400313
20400314
20400315
20400317
20400319
20400320
20400321
20400322
20400323
20400324
20400325
20400326
20400327
20400330
20400331
20400332
20400334
20400335
20410101
20410102
20410103
20410104
20410105
20410106
20410107

שם תקנה
העסקת עובדים בבחינות
הוצאות אמרכליות
רכישות ופעולות שונות
פעולות חינוכיות
פעולות האגף הבכיר לכ
פעולות ופרוייקטים
פעולות המדען הראשי
השתתפות בלשכה המרכזי
פעולות לשכת הדובר
רכישות מרכז תוכניות
עזרה ראשונה
רכישות מנהלי מחוזות
פעולות הרשות הארצית
רשות הזכרון "יד ושם"
קרן וולף
המועצה להשכלה גבוהה
הספרייה הלאומית
פעולות אגף תכנון
תפעול רמת הגולן
רכישת שירותים לחישוב
קנית שרותי חוץ
תשלום פסקי דין ופיצו
החזרי תמיכות עודפות
ציוד עיבוד
חיובי אוצר לעמלות
הוצאות שמירה ובטחון
פעולות לייעול המערכת
רכישת ציוד עיבוד
פירסומים חינוכיים
תפעול ציוד וחמרים
שרותי דאר ,גניזה,
הוצאות חשמל
אחזקה ,תפעול ואירגון
השתתפות במנהל הדיור
בטוח תלמידים ורכוש
השתתפות במנהל הרכב
דמי שימוש בדיור ממשל
רכב  -רכישות ,השכרות
שרותי תקשורת
פרסום מכרזים בעיתונו
רזרבה לדיור
שירותי מחשוב ויישומי
ענן מיחשוב  -חוות דע
השתתפות במשרד האוצר
גני ילדים חינוך מיוח
שעות תקן במוסדות
סל שעות שילוב
סל שילוב בחטיבה עליו
הארכת שנת הלימודים
שירותים רפואיים
שעות תקן במוסדות

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב המשכי
תשלומים 2015
233,000,000
98,000,000
773,000
745,000
970,000
4,960,000
5,000,000
3,134,000
5,500,000
5,304,000
14,490,000
2,853,000
61,000,000
44,095,000
1,446,000
328,000
43,745,000
1,500,000
58,000
8,622,000
17,423,000
387,000
8,000,000
153,000
815,000
9,535,000
1,055,000
566,000
489,000
8,154,000
17,300,000
5,191,000
40,000,000
45,323,000
24,534,000
3,082,000
4,593,000
2,198,000
9,422,000
112,000
8,758,000
162,000,000
10,000,000
45,000
135,908,000
2,331,169,000
934,656,000
23,611,000
109,525,000
50,000,000
190,203,000
עמוד  60מתוך 106

מספר תקנה
20410108
20410109
20410110
20410111
20410112
20410113
20410114
20410115
20410116
20410117
20410118
20410119
20410120
20410121
20410122
20410124
20410125
20410126
20410127
20410128
20410129
20410130
20410131
20410132
20410133
20410134
20410135
20410136
20420101
20420102
20420104
20420105
20420106
20420107
20420108
20430101
20430102
20430103
20430104
20430105
20430106
20430111
20430112
20430113
20430201
20430215
20430401
20430403
20430404
20430405
20430406

שם תקנה
שעות תקן במוסדות
גמול ליווי טיולים
הארכת שנת הלימודים
הארכת שנת הלימודים
שירותים רפואים
שירותים נלווים
קניית שירותים עבור
שעות תקן במוסדות
גמול ליווי טיולים
הארכת שנת הלימודים
שירותים נלווים פארא-
קניית שרותים עבור
שרותים רפואיים
מרכזי תמיכה אזוריים
אחזקת מרכזי תמיכה
סייעות טיפוליות
סייעות טיפוליות בחינ
ליווי הסעות בחינוך
ציוד מיוחד לחינוך
שעורי עזר לתלמידים
סיוע לתלמידים מרותקי
פעולות החינוך המיוחד
תשלומים לחברי ועדות
פעולות העשרה לתלמידי
הזנה בחינוך המיוחד
השתתפות במשרד הרווחה
השתתפות במשרד הרווחה
גידול טבעי
שכר לימוד לגני טרום
גננות עובדות מדינה
השתתפות בשכר עוזרות
שילוב ילדי גן בחינוך
שילוב ילדי גן בחינוך
הפעלת יום חינוך ארוך
גידול טבעי
שעות תקן ביסודי
שעות תקן בחטיבת ביני
שעות מילוי מקום
שעות פעילות בית ספרי
העסקת מורים עולים
השתתפות משרד הקליטה
שכר מורים בבתי ספר
גידול טבעי
רזרבה להתייקרויות שכ
תכנית הבראה לרשת הגנ
רזרבה להתייקרויות שכ
שעות תקן יסודי וחטיב
סל שילוב במוסדות
גמול ליווי טיולים
פעולות המחוז החרדי
שעות תקן יסודי וחטיב

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב המשכי
תשלומים 2015
41,753,000
265,000
18,783,000
4,781,000
6,565,000
37,746,000
88,000
207,508,000
265,000
23,628,000
78,372,000
421,000
11,183,000
35,412,000
11,081,000
611,697,000
14,434,000
135,852,000
6,734,000
23,140,000
30,000,000
4,589,000
1,199,000
43,996,000
58,725,000
1,184,000
10,468,000
65,000,000
3,033,954,000
3,074,232,000
403,738,000
9,168,000
28,382,000
24,276,000
35,000,000
7,535,289,000
3,927,376,000
107,125,000
268,106,000
1,850,000
-2,017,000
2,587,000
68,215,000
166,716,000
12,279,000
20,133,000
157,598,000
19,216,000
1,127,000
484,000
167,265,000
עמוד  61מתוך 106

מספר תקנה
20430407
20430408
20430409
20430410
20430502
20440101
20440102
20440103
20440106
20440107
20440108
20440109
20440110
20440111
20440113
20440114
20440115
20440116
20440117
20460102
20460104
20460105
20460106
20460108
20460109
20460110
20460111
20460113
20460115
20460116
20460118
20460119
20460121
20460123
20460124
20460125
20460126
20460128
20460129
20460130
20460131
20460132
20460133
20460134
20460135
20460136
20460137
20460138
20460139
20460140
20460141

שם תקנה
סל שילוב במוסדות
גמול ליווי טיולים
פעולות האגף לחינוך
פעולות מינהלת הרישוי
סל שילוב במוסדות הפט
שכר לימוד לחטיבה עלי
הפעלה ואחזקה של מרכז
תמיכה בבתי ספר בפריפ
העסקת מורים עולים
תמיכה בלימודי יהדות
גמול הנחיית עבודות ג
קרנות השתלמות בעל
שעות פרופסיונליות
שיפוי בעלויות בגין
שירותי היקף
קריות לחינוך ומחקר
השתתפות במשרד הביטחו
גידול טבעי
רזרבה להתייקרויות שכ
תכנית החומש לקידום
תכניות החומש לקידום
תכנית החומש לקידום
מלגות ומענקים לתלמיד
תגבור שירותי החינוך
אחזקת ילדי צד"ל
תוכנית הישובים רווחה
פעולות תרבות בשכונות
פעילות ויוזמות בילדי
פרויקט חונכות-מילגות
פעולות רווחה במגזרי
שיפור הישגים בכיתות
שיקום שכונות
מועדוניות משפחתיות
הנחיה ,הדרכה ,השמה
מעקב אחרי ביקור סדיר
שכר לימוד למסגרות נו
שכר לימוד למסגרות נו
תגבור שירותי החינוך
פעולות בחינוך הדרוזי
מילגות לתלמידים דרוז
תוכנית החומש למגזר
תוכנית החומש למגזר
פעולות ויוזמות בקליט
פעולות ויוזמות בקליט
קליטת עולים יוצאי
סל תלמיד עולה מאתיופ
השתתפות משרד הקליטה
סל תלמיד עולה  -העבר
שעורי עזר לעולים  -ע
אולפן לעולים בחינוך
רזרבה לשכר

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב המשכי
תשלומים 2015
29,422,000
1,467,000
139,000
2,508,000
6,023,000
6,762,956,000
12,630,000
144,684,000
4,883,000
28,216,000
1,717,000
21,274,000
6,694,000
41,912,000
5,115,000
10,000,000
32,620,000
65,000,000
97,812,000
11,251,000
448,000
1,179,000
113,366,000
24,366,000
5,631,000
27,000,000
4,458,000
4,614,000
5,488,000
3,242,000
10,820,000
11,418,000
61,812,000
23,200,000
55,000,000
102,889,000
29,811,000
7,700,000
400,000
330,000
5,328,000
2,695,000
2,821,000
2,000,000
11,600,000
5,255,000
-5,255,000
20,205,000
40,364,000
1,375,000
61,487,000
עמוד  62מתוך 106

מספר תקנה
20460201
20460202
20460203
20460204
20460205
20460206
20460207
20460209
20460210
20460211
20460212
20460213
20460214
20460215
20460216
20460217
20460218
20460220
20460221
20460222
20460223
20460224
20460225
20460226
20460227
20460228
20460229
20460231
20460232
20460233
20460235
20460236
20460237
20460239
20460241
20460242
20460245
20460246
20460247
20460248
20460249
20460250
20460251
20460253
20460254
20460255
20460256
20460257
20460258
20460259
20460260

שם תקנה
ציוד ומכשירים לחינוך
רכישות לאירועי ספורט
תחרויות וכנסי ספורט
חוגי ספורט ולימוד שח
ציוד ימי
חינוך ימי  -העברה
תשדירי ספורט
חינוך יהודי בתפוצות
מענק ירושלים לחינוך
פעולות האגף הבכיר
לימודי הסביבה
העצמה רוחנית בחינוך
תמיכות מינהל החינוך
רכישות מינהל החינוך
חוגים לתורה שבעל-פה
רבנים במוסדות חינוך
כיתות וחוגים תורניים
פרויקט התנדבות
שעות תגבור בגרות
שעות רב ופעילות בלתי
תכנית בחירת הורים
תכנית בחירת הורים
יוזמות פדגוגיות
פעולות גף ניסויים
מרכזי הדרכה לתלמידים
השתתפות הכנסת בהדרכת
פעולות ופרויקטים
שיפור הישגי בגרות
פעולות בחינוך
ספריות בבתי ספר
התכנית להשאלת ספרי
חודש לימודים נוסף בג
פעולות ויוזמות במערכ
תמיכה בתיכונים חרדיי
הקצבות לחינוך ותרבות
פרויקט עתידים לעידוד
תוכנית חפציב"ה  -חינ
מיזמים משותפים במערכ
יוזמות ופרוייקטים
הדרכה לזהירות בדרכים
הפעלת שעות לזהירות
השתתפות הרשות הלאומי
השתתפות הכנסת
פעולות האגף לחינוך
יד בן צבי  -פעולות
פעולות האגף למדעי
פעולות בנושא תרבות
הקצבות במדעי הרוח
פעולות המטה לחינוך
הוראת השפות
פעולות האגף לאמנויות

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב המשכי
תשלומים 2015
117,000
354,000
750,000
200,000
125,000
103,000
94,000
5,581,000
9,568,000
2,078,000
217,000
4,794,000
1,302,000
2,734,000
2,054,000
2,994,000
1,386,000
842,000
14,187,000
4,000,000
10,000,000
2,500,000
962,000
1,323,000
1,872,000
-129,000
19,507,000
28,375,000
4,255,000
7,250,000
25,982,000
594,000
21,516,000
2,114,000
12,000,000
16,000,000
9,728,000
48,226,000
2,074,000
7,550,000
32,500,000
-15,452,000
-296,000
4,951,000
3,340,000
307,000
7,901,000
3,000,000
3,059,000
12,087,000
133,000
עמוד  63מתוך 106

מספר תקנה
20460261
20460262
20460263
20460264
20460265
20460266
20460267
20460268
20460269
20460270
20460271
20460272
20460273
20460275
20460276
20460301
20460302
20460306
20460307
20460308
20460309
20460310
20460401
20460402
20460403
20460404
20460405
20460406
20460407
20460408
20460409
20460410
20460411
20460412
20460413
20460414
20460415
20460416
20460418
20460419
20460420
20460421
20460422
20460423
20460424
20460425
20460426
20460428
20460429
20460430
20460431

שם תקנה
הקצבות למקצועות
מרחבים מוזיקליים -
פעולות אגף מורשת
הקצבות ללימוד מקצועו
פעולות המזכירות
הקצבות לשיח ושיג
חינוך יהודי בתפוצות
חינוך פיננסי
פעילויות בנושא שוויו
מפתח שגרירי הל"ב
פעולות האגף לחינוך
בתי הספר של החופש
הפעלת שעות הוראה
השתתפות הכנסת בהדרכת
יוזמות מנהלי מחוזות
אחזקת תחנות פסיכולוג
מלחמה בסמים
שיפור עבודת אנשי מקצ
הכשרה ותגמול של רכזי
ועדות התאמה לליקויי
טיפול בפגיעות מיניות
השתתפות במשרד הבריאו
הרשות לחילופי נוער
תנועות נוער עולמיות
מכינות קדם צבאיות
השתתפות משרד הביטחון
החברה למתנ"סים
מפגשים בין תלמידים
מדרשות שילוב
מתנדבים לשנת שירות
הפעלת קבוצת מחנכים
פעילות התנדבותית למע
הפעלת מתנדבים במערכת
מורשת כוחות המגן
תכנית המסע הישראלי
מדריכי של"ח (שדה,
תמיכות מוזאונים לשוא
תכנית נוער בוחר ערך
תמיכה בתנועות נוער
פעולות עם נוער בסיכו
תמיכה בארגוני נוער
המסע לפולין
קידום נוער  -העברה
תמיכה במוסדות ציבור
מכינות אופק לנוער
תמיכה באכסניות חינוכ
קידום מנהיגות צעירה
חוק הנוער
פעולות מינהל חברה
יד בן צבי  -סיורים
שעות לימוד לבתי ספר

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב המשכי
תשלומים 2015
200,000
1,342,000
5,537,000
3,000,000
4,500,000
800,000
250,000
1,813,000
1,926,000
1,880,000
12,000,000
176,000,000
176,032,000
-354,000
1,424,000
245,580,000
320,000
11,633,000
4,000,000
9,884,000
416,000
1,073,000
246,000
51,000
48,950,000
-32,111,000
102,909,000
942,000
475,000
24,564,000
5,699,000
516,000
486,000
475,000
9,753,000
66,806,000
493,000
18,705,000
79,434,000
4,075,000
19,653,000
1,694,000
1,576,000
6,447,000
2,753,000
3,408,000
5,987,000
13,000,000
22,681,000
198,000
3,079,000
עמוד  64מתוך 106

מספר תקנה
20460432
20460433
20460434
20460435
20460436
20460438
20460439
20460440
20460442
20460443
20460502
20460503
20460505
20460506
20460507
20460508
20460511
20460513
20460601
20460603
20460604
20460605
20460606
20460607
20460608
20460609
20460611
20460612
20460613
20460614
20460615
20460616
20460618
20460620
20460622
20460623
20460624
20460625
20460626
20460627
20460628
20460629
20460630
20460701
20460703
20460704
20460705
20460706
20460707
20460708
20460802

שם תקנה
פעולות של"ח (שדה,
חוגי סיור
תעודת בגרות חברתית
תמיכה במוזיאונים
סל תרבות
סיוע וטיפוח בפנימיות
תוכניות פנאי לנכים
השתתפות במכינות קדם
תמיכה במדריכים
תמיכה במרכז למחקר
השתתפות במשרד לבטחון
הזנה במערכת החינוך
מסגרות לימודיות נוספ
מסגרות לימודיות נוספ
מסגרות לימודיות נוספ
הזנה בתכנית מסגרות
תכנית פנימיות יום
מעורבות סטודנטים
התאמת מערכת החינוך
תכנית המיחשוב  -הסכמ
תכנית המחשוב  -העברה
תכניות מדערום וצפומד
השתתפות משרד הביטחון
הצטיידות מעבדות -
פרויקטים של המינהל ל
תחרויות ואולימפיאדות
תמיכה ברשתות החינוך
שילוב תלמידים בתעשיה
נוער שוחר מדע
פרוייקט ניסויי טו"ב
פעילות מדעית-טכנולוג
שילוב תלמידי חטיבה
תוכנית חלוץ בחינוך
תוכנות תשתית למערכת
תוכנית לימודים לחינו
פעולות אגף מדעים
הקצבות להוראת המדעים
פעולות לקידום מצוינו
הקצבות לקידום מצוינו
תמיכה במעבדות
התנסות מדעית וטכנולו
הצטיידות מדעים  -העב
רזרבה לשכר מורים
טיפול בילדים מצטייני
טיפול בילדים מחוננים
יוזמות חינוכיות
מרכזי העשרה למחוננים
פעולות עם תלמידים
נוער מחונן בחינוך
תכנית אקדמיה למצטיינ
שכר מורים באולפנים

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב המשכי
תשלומים 2015
17,202,000
87,000
5,000,000
5,633,000
39,415,000
12,612,000
958,000
8,184,000
7,884,000
1,013,000
5,751,000
251,724,000
22,084,000
162,461,000
47,968,000
109,713,000
97,014,000
5,008,000
30,660,000
20,000,000
535,000
3,872,000
-1,717,000
8,058,000
65,811,000
6,700,000
18,308,000
12,111,000
1,850,000
5,971,000
17,221,000
30,000,000
1,720,000
22,017,000
10,140,000
38,000
1,543,000
3,000,000
10,000,000
275,000
2,286,000
1,261,000
93,841,000
2,173,000
8,500,000
684,000
406,000
859,000
5,777,000
3,500,000
63,975,000
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מספר תקנה
20460803
20460805
20460806
20460807
20460808
20460809
20470101
20470102
20470103
20470104
20470105
20470106
20470108
20470109
20470110
20470111
20470112
20470113
20470114
20470115
20470116
20470117
20470118
20470201
20470202
20470203
20470204
20470205
20470206
20470207
20470208
20470209
20470210
20470211
20470212
20470213
20470214
20470215
20470216
20470217
20470218
20480102
20480103
20480104
20480105
20480106
20480107
20480108
20480109
20480110
20480111

שם תקנה
השתתפות משרד הקליטה
פעולות האגף לחינוך
השתתפות משרד הביטחון
פעולות חינוך מבוגרים
השתתפות משרד ראש
תמיכה במוסדות לחינוך
מנהלי מרכזים פדגוגים
הכשרה ופיתוח תכניות
שעות הדרכה
מרכזים פדגוגים -
מרכזי פיסג"ה  -העברה
השתלמויות עובדי הורא
שכר מורים בסמינרים
הכשרת מורים חרדים
אימוני הוראה  -שכר
שכר מורים בסמינרים
השלמת שכר לימוד
השתתפות בהוצאות מנהל
הוצאות מינהליות
המכון למנהיגות בית
הכשרת מורים בחינוך
התמחות וכניסה להוראה
רזרבה להתייקרויות שכ
קרן השתלמות לעובדי
מענקי השתלמות ולימוד
השתתפות בשכר דירה,
שכר דירה למורים בדוא
השתתפות בדמי רישום
פעולות השתלמות של
תכנית לפיתוח מנהלי
הלוואות מותנות לתלמי
השתתפות בפעולות ועד
שי למורים שאינם עובד
שיפוץ חדרי מורים
דמי שתיה במוסדות חינ
ספריות השאלה למורים
השתתפות בדמי חבר
קרן לקידום מקצועי
השתתפות בקרן רווחה
פעולות עם עובדי הורא
הוצאות הגנה משפטית
השתתפות במשרד הבריאו
השתתתפות בשמירת מוסד
פעולות אבטחה וציוד
קציני ביטחון ברשויות
השתתפות במשרד לבטחון
פעולות לשעת חרום
השתתפות במשרד לבטחון
מורות מתנדבות
דיור הכשרה והשתלמויו
מורים ומורות בצה"ל

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב המשכי
תשלומים 2015
-10,430,000
5,823,000
-773,000
3,370,000
-300,000
99,000
18,440,000
5,406,000
268,939,000
1,282,000
1,373,000
119,409,000
625,828,000
13,857,000
30,080,000
113,416,000
77,332,000
25,000,000
374,000
16,702,000
412,000
36,097,000
59,657,000
47,041,000
135,951,000
25,576,000
5,844,000
5,364,000
1,864,000
177,000
15,782,000
44,301,000
7,346,000
4,198,000
9,846,000
403,000
35,834,000
27,469,000
10,967,000
2,601,000
15,412,000
494,000
7,395,000
26,540,000
21,262,000
558,000
2,191,000
1,716,000
104,252,000
5,924,000
25,487,000
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מספר תקנה
20480113
20480114
20480115
20480116
20480117
20480118
20480119
20480201
20480202
20480203
20480205
20480206
20480301
20480302
20480304
20480305
20480306
20480307
20480308
20480309
20480310
20480311
20490101
20490102
20490103
20490104
20490105
20490107
20490109
20490110
20510101
20510102
20510201
21100101
21100102
21110101
21110102
21110103
21110104
21110107
21110109
21110201
21110202
21110301
21110302
21110303
21110304
21120101
23103896
60021009
60021010

שם תקנה
תגבור שירותי חינוך
המגזר הבדואי בפזורה
אגרת שרותים נוספים -
שירותי היקף ביסודי
שרותי היקף בחטיבות
תמיכה ברשויות מרוחקו
גידול טבעי
הסעות בחינוך הרשמי
הסעות בחינוך המוכר
רכישת אוטובוסים למוע
ועדת הסעות מרכזית
גידול טבעי
שכר דירה לחדרי לימוד
פעולות המינהל לפיתוח
הצטידות במחוזות
שיפוצים בבתי ספר
חימום בתי ספר
מענקים לפיתוח
מענקים לשיפוצים במוס
מענקים לשיפוצים
מענקים לשיפוצים
רזרבה לפיתוח ושיפוצי
תמיכה בשיעורי תורה
תרבות יהודית רכישות
התחדשות יהודית
תרבות יהודית
מפעלי לימוד בסיסי -
פרסומים פעולות ורכיש
מרכזים להעמקת החינוך
מדרשות ליהדות וללימו
רזרבה להתיקרויות שכר
רזרבה להתייקרויות
רזרבה לעמידה במגבלה
השתתפות בתקציב מנהל
השתתפות בלשכה המרכזי
השתתפות בתקציב המוסד
השתתפות בתקציב הפיתו
תכנית מרכזי המצוינות
תכנית תל"מ
רזרבה לסיכום רב שנתי
השתתפות במשרדים
מרכז הסיוע לסטודנטים
מכינות קדם אקדמיות
הקרן הלאומית למדע
השתתפות בתכנית המו"פ
דמי חבר ESRF
האקדמיה הלאומית למדע
רזרבה להתייקרויות
התכנית הלאומית לילדי
בינוי גני ילדים לגיל
בנייה חדשה של כיתות

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב המשכי
תשלומים 2015
6,966,000
14,381,000
90,187,000
847,381,000
425,427,000
745,000
25,000,000
992,091,000
13,514,000
26,877,000
4,189,000
15,000,000
8,885,000
2,209,000
2,481,000
75,000,000
3,365,000
65,000
753,000
477,000
10,905,000
659,000
14,831,000
624,000
34,000
1,080,000
1,509,000
698,000
5,914,000
6,876,000
486,000
337,175,000
27,160,000
44,764,470
3,059,260
7,672,470,463
50,000,000
33,936,000
42,546,000
201,193,956
22,615,225
174,400,000
35,000,000
400,135,000
305,000,000
4,600,000
12,100,000
267,336,778
74,000,000
443,981,000
285,760,000
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מספר תקנה
60021011
60021012
60021013
60021014
60021016
60021020
60021022
60021051
60021501
60030101
60060101
60060102
60060105
60060106
60060107
60060108
60060109
60060110
60060112
60080101

שם תקנה
בנייה חדשה של כיתות
בנייה חדשה של כיתות
בנייה חדשה של כיתות
בנייה חדשה של גני
חיזוק מבנים לרעידות
מענקים לתכנון מבני ח
מפקד מבני חינוך בהתא
הפקעת קרקעות במזרח
תשתיות היקפיות למבני
מענקים להצטידות כיתו
מענקים לחידוש מבנים
פיתוח תשתיות בבתי ספ
פיתוח בתי ספר
חיזוק מבנים לרעידות
נגישות פרטנית למוסדו
פיתוח תשתיות בבתי ספ
התאמות נגשות למוסדו
פרוייקטים לעיצוב חזו
התאמות ושינויים
רזרבה לעמידה ביעד

סה"כ

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב המשכי
תשלומים 2015
123,357,000
154,255,000
12,284,000
40,943,000
8,416,000
10,592,000
997,000
4,414,000
30,895,000
19,432,000
74,441,000
15,203,000
16,005,000
40,080,000
10,330,000
45,193,000
44,605,000
2,648,000
942,000
47,189,000
52,076,478,152

מקור הנתונים  :אגף בכיר כספים וחשבונות ,משרד החינוך

משרד החינוך -מוסדות
מספר תקנה
20490202
20490203
20490204
20490205

תורניים (הנתונים מעודכנים ליוני )2015

שם תקנה
תמיכה במוסדות תורניים
גרעין חינוכי לאומי
פעולות האגף למוסדות תורניים
גופי תיאום וקשר

סה"כ

תקציב המשכי
תשלומים 2015
413,884,000
7,486,000
2,777,000
411,000
424,558,000

מקור הנתונים :חשבות אגף בכיר מוסדות תורניים

מרכז החינוך
מספר תקנה
20430203
20430204
20430205
20430208
20430209
20430210
20430212
20430213
20430214

העצמאי (הנתונים מעודכנים למאי )2014
שם תקנה
שילוב ילדים בחינוך
תפעול
שכר עובדים
שכר עובדי הוראה
שכר גמלאים
הסעות מורים
השתתפות מש' החינוך  -מת"מ
הוצאות מת"מ
קליטת עליה בחינוך

תקציב המשכי
תשלומים 2015
55,466,000
3,865,000
10,647,000
832,002,000
121,200,000
24,860,000
-70,000,000
70,000,000
181,000
עמוד  68מתוך 106

מספר תקנה
20430501

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב המשכי
תשלומים 2015
154,340,000

שם תקנה
תמיכה וליווי טיולים

סה"כ

1,202,561,000

מקור הנתונים  :חשבת המרכז לחינוך עצמאי

מעיין החינוך התורני
מספר תקנה
20430301
20430302
20430303
20430304
20430305
20430306
20430307
20430308
20430309
20430310
20430311
20430313

(הנתונים מעודכנים למאי )2015

שם תקנה
רזרבה להתייקרויות שכר
שכר ,מטה ומינהלה במעיין החינוך
שעות הוראה מעין החינוך התורני
פעולות מעין החינוך התורני
הסעות מורים ותלמידים
הכנסות מרשויות מקומיות מכירות
תמיכה בתלמודי תורה
פעולות מיוחדות במעין החינוך פט
השתתפות משרד החינוך בשרותי ע
הכנסות משכר דירה ,מכירות ,מרכ
הכנסות מהסעות וספקים
שלוב ילדים בחינוך הרגיל במעין ה

סה"כ

תקציב המשכי 2015
32,921,000
6,504,000
414,964,000
10,971,000
19,840,000
-1,500,000
2,436,000
70,000,000
-70,000,000
-2,000,000
-100,000
20,462,000
504,498,000

מקור הנתונים  :חשבות מעיין החינוך התורני

תקציבי יחידות סמך
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
מס' תקנה
20450101
20450102
20450103
20450104
20450105
20450106
20450107
20450108
20450109
20450111
20450113
20450201
20450202
20450203
20450204
20450205
20450207
20450208
20450303

שם תקנה
שיא כח אדם
שיא כוח אדם  -בתי ספר
עבודה בלתי צמיתה
עבודה בלתי צמיתה  -בתי
שעות נוספות
שעות נוספות  -בתי ספר
העסקת סטודנטים
החזר הוצאות רכב
שכר עידוד
קניית שירותי כח אדם
פעולות בשיתוף עם ועד
פעולות מטה ייעוץ
תפעול ואחזקה
הוצאות חשמל
השתתפות במנהל הרכב
השתתפות במנהל הדיור
שירותי מחשוב ורכישת
דמי שימוש בדיור ממשלתי
שעות תקן בחינוך הרגיל

(הנתונים מעודכנים לפברואר )2015
תקציב תשלומים נטו
2015
30,384,000
17,009,000
2,742,000
9,552,000
799,000
487,000
450,000
5,163,000
2,321,000
1,157,000
321,000
847,000
5,609,000
71,000
981,000
5,571,000
2,852,000
2,344,000
388,926,000
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מס' תקנה
20450304
20450306
20450307
20450308
20450309
20450310
20450311
20450401
20450402
20450403
20450405
20450407
20450501
20450502
20450504
20450505
20450506
20450507
20450508
20450509
20450510
20450511
20450512
20450513
20450514
20450515
20450516
20450517
20450522
20450523
20450524
20450525
20450526
20450528
20450601
20450602
20450603
20450606
20450607
20450608
20450701
20450702
20450703
20450704
20450707
20450710
20450711
20450712
20450713
20450714
20450715

שם תקנה
שעות תקן בחינוך המיוחד
השתתפות המשרד הראשי
דמי שתיה לעובדי הוראה
אגרת שירותים נוספים
קליטת תלמידים עולים
גמול ליווי טיולים
רזרבה להתייקרויות בשכר
השתתפות משרד החינוך
הוראה ,שכר מורים ומינהל
הוצאות בית הספר
הוצאות פנימיה וכפר
אחזקת המשק החקלאי
השתתפות המשרד הראשי
אחזקת תלמידי נעלה
אחזקת תלמידים ישראליים
קציני ביקור בפנימיות
אחזקת תלמידים טיפוליים
עובדים סוציאלים
השתתפות בפעולות
השתתפות ושיפוצים בחברות
בתי ספר מודרכים
פעולות חינוך והדרכה
הפעלת הנוער לחינוך
תמיכה במסגרות חינוך
אחזקת תלמידים ופעולות
פרוייקטים חינוכיים
פעולות בפנימיות
הפעלת מנהלת "נעל"ה"
הוצאות שמירה ובטחון
בטיחות במוסדות
הסעות תלמידי פנימיה
השתתפות המשרד הראשי
העברת בתי ספר ממשלתיים
בתי ספר ימיים  -הקצבות
השתתפות המשרד הראשי
עובדי מינהל
סל תלמיד בחטיבות
סל תלמיד עולה
סל קליטה לתלמידים
השתתפות משרד הקליטה
השתתפות המשרד הראשי
שכר לימוד לחטיבה
רכב מנהלים בבתי ספר על
תמיכה בבתי ספר
תמריצים למורים
העסקת מורים בחוזים
שיפוי בעלויות בגין
העסקת מורים עולים
השתתפות המשרד הראשי
שעורי עזר לילדי עולים
שעורי עזר לנכים

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב תשלומים נטו
2015
75,203,000
14,703,000
561,000
7,794,000
13,411,000
4,319,000
25,257,000
-92,899,000
65,312,000
14,256,000
13,104,000
228,000
12,892,000
39,689,000
250,579,000
2,983,000
24,893,000
16,603,000
1,989,000
609,000
86,074,000
2,336,000
4,167,000
56,777,000
171,576,000
1,440,000
1,651,000
9,198,000
40,958,000
4,961,000
4,000,000
1,426,000
3,263,000
42,149,000
4,685,000
5,311,000
64,537,000
2,050,000
825,000
-825,000
58,130,000
1,154,808,000
1,194,000
54,795,000
9,172,000
9,431,000
6,997,000
1,676,000
634,000
39,402,000
437,000
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מס' תקנה
20450801
20450802
20450803
20450804
20450805
20450806
20450807
20450808
20450809
20450810
20450811
20450812
20450813
20450814
20450815
20450816
20450901
20450906
60021003
60030104

שם תקנה
מורים מנחים שכר מורים
השתתפות המשרד הראשי
פעולות נוער
עידוד יוזמות פדגוגיות
הכשרת מורים ומדריכים
מענקי השתלמות למורים
מחשוב חינוך טכנולוגי
חממות ,חקלאות בבתי ספר
השתתפות המשרד לבטחון
פעולות לקידום המשק
קידום המשק החקלאי
הוראת המקצועות
פעולות ויוזמות
הקצבות המשרד הראשי
פעולות טיפוח ושיעורי
השתתפות במתנסים במועצות
מענקים לשיפוצים בכפרי
מענקים לשיפוצים
בניית כיתות לימוד
חידוש מבנים במערכת החינוך

סה"כ

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
תקציב תשלומים נטו
2015
4,243,000
429,000
257,000
190,000
306,000
12,418,000
1,370,000
1,823,000
-1,300,000
5,367,000
1,842,000
1,236,000
9,778,000
907,000
1,096,000
1,732,000
4,085,000
167,000
3,996,000
5,557,000
2,867,806,000

מקור הנתונים  :המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

הטלוויזיה החינוכית הישראלית
 נתונים לגבי תקציב שנת  2015ימסרו לאחר אישור תקציב שנת .2015
מקור הנתונים  :אגף לתכנון כלכלי ,הטלוויזיה החינוכית הישראלית

נספח
 תקציב השנה הנוכחית  2015 -בקובץ excel
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 .8חוברות ועלוני מידע שפורסמו ב2014 -
נכון ל – 31/12/2014

ארגון לימודים
אחריות אזרחית בתחום אמנת זכויות הילד  -באנגלית
הקמת בסיס הדיווח בחט"ע  -תשע"ה

ביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית
אוגדן ריכוז חוזרי מנכ"ל

המזכירות הפדגוגית
קטעי אקטואליה במסגרת "האחר הוא אני"

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
אוגדן הנחיות למורה ולצוות בית הספר

חינוך יסודי
מבדק קריאה  -חוברת משימות תחילת השנה
מבדק קריאה  -חוברת תיעוד תחילת השנה
מבדק קריאה וכתיבה בערבית לכיתה א'  -חוברת משימות
מבדק קריאה וכתיבה בערבית לכיתה א'  -מדריך למורה

חינוך מבוגרים
מדריך השלם למורה באולפן בעברית לעולי אתיופיה
חינוך מבוגרים באנגלית 14 ,13

חינוך מיוחד
חוברת הנחייה לצוות חינוך  -במסגרת פיילוט יישום דו"ח דורנר

חינוך על יסודי
רמזור

חינוך קדם יסודי
גן ומלואו
זמר לך לגיל הרך  -שירים לקטנים ולגדולים
לקראת חינוך מיטבי בגן  -עברית
לקראת חינוך מיטבי בגן  -ערבית

מינהל החינוך הדתי
אבני דרך  -תשע"ה
ארץ חמדת לאור טיפוח זהות דתית ציונית לאור דמותו של הרב שאול ישראל זצ"ל
חמ"ד של תעודה  -מ"תעודה" ל"תהודה"
לב לדעת
לוח שנת הלימודים תשע"ה
מזמור שיר  -תשע"ג  -עם תקליטור
ספר מורה המאה  -תשע"ד
פרס החינוך הדתי  -תשע"ד
קטלוג תערוכה ארצית 10

עמוד  72מתוך 106

משרד החינוך– דוח שנתי 2015

מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו"ה
החונכות והליווי למתמחים ולמורים מתחילים

מינהל ומשאבי אנוש
פרס עובד מצטיין 2013

מינהל חברה ונוער
 20שנה לפטירתו של ש'ח אמין טריף ז"ל
אות שר החינוך לנוער מתנדב ע"ש אלעד ריבן ז"ל – תשע'"ד
חידוך התנ"ך למבוגרים 2013 -
לוח פעילות שנתי של"ח
מניתוק לשילוב 18
סידור תפילה ליל שבת וורשה ,קרקוב ולובלין  -מעודכן
על סדר היום 128 ,127 ,126 ,125 ,124
קהילה הוגנת בבית ספר  -מחשיבה מוסרית לאורח חיים
שירות עם חיוך  -חיילות במערכת החינוך
תכנית השתלמויות חובה למדריכי משלחות נוער לפולין  -מעודכן
תכנת עבודה רב שנתית חומש  -של"ח

מינהל כוח אדם בהוראה תיאום ובקרה
פרס החינוך היישובי 2014 -

מינהל כלכלה ותקציבים
השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 2014 -
תקציב מוניציפאלי – 2014

מינהל פדגוגי
מתנ"ה  -תשע"ה
ספר התכניות  3ספרים :לקדם יסודי ,ליסודי ולעל יסודי

פניות ותלונות הציבור והקו הפתוח לתלמידים
דוח שנתי לשנת הלימודים תשע"ד

פרסי ישראל ופרסי חינוך
פרסי ישראל  -תשע"ד

שירות פסיכולוגי ייעוצי
שיח בין עולמו הפנימי למטעפת חייו של תלמיד בעלי הפרעות קשב וריכוז  -בערבית

תלמידים מחוננים ומצטיינים
הכנס הארצי השביעי לחינוך ולמצוינות

תרבות תורנית
מדי חודש בחודשו 217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212

מקור הנתונים :מחלקת הפרסומים ,פניות ותלונות הציבור והקו הפתוח לתלמידים
/http://www.education.gov.il/pirsumim
http://www.education.gov.il/chomer/material_search.asp
/http://noar.education.gov.il/main/upload/publications
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 .9מקום ומועדים לעיון בחוזרי המנכ"ל

גף פרסומים
הכתובת  :ירושלים  ,רח' דבורה הנביאה  , 2בניין לב-רם ,
קומה ג'  ,חדר 325
המועדים  :הימים שני ורביעי בין השעות 16:00 – 14:00
בתיאום מראש עם הגב' שרה גמליאל בטלפון .)02( 5602961

אתר האינטרנט של המשרד

www.edu.gov.il

חוזרי מנכ"ל שפורסמו מינואר  1998ואילך  ,בכתובת:
http://www.education.gov.il/mankal
באתר קיים מאגר ,המכיל חוזרים משנת תשנ"ח –  1998שמתעדכן עם צאת כל חוזר חדש.
המאגר כולל יכולות חיפוש מגוונות :לפי תאריך ,לפי נושא ,לפי מס' חוזר ועוד.
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 .10תיאור מאגרי מידע הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות
(לפי א"ב שם מאגר)

מס' המאגר

שם המאגר

תיאור המאגר

980046650
980046598

דמי בחינות תלמידים
הלוואות ומענקים לסטודנטים

980046551
980917296

הסמכת עובדי הוראה
הערכת בתי-ספר ותוכניות
חינוכיות
השתלמויות עובדי הוראה
ועדות השמה בחינוך המיוחד

הצגה ברמה של מוסד עבור אילו תלמידים חויבו דמי בחינות
הענקת מלגות והלוואות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה
גבוהה
הנפקת תעודות הסמכה לעובדי הוראה
ביצוע סקרים ומחקרים להערכה של בתי-ספר ותוכניות חינוכיות

990057721
980046538

כ"א אגפי
כ"א בהוראה

980046581

כ"א גננות זמני

990057669
990057682
990057714
990057707

מאגר דיור ואתרים
מאגר שירותי חינוך ורווחה
מורים מחוזי
מניעת נשירה

980046729
980046712
980046680

נבחני בגרות
נבחני טכנאים
נבחנים אקסטרנים

980046620
980046574

נוער חריג
ניהול כרטיס מורה

990057675
980046544

ניהול משרות עובדי הוראה
נתוני עובדי הוראה

990057738

פרסי ישראל

990057652
990057645
980046697
980046643
980046475
980046613
980046507
980046606

ציוני תלמידים (בחינות בגרות)
קליטת ציונים
רישום לבחינות אקסטרנים
שיעורי עזר לתלמידים עולים
שכר וכוח אדם /מורים מרכזי
תאונות תלמידים
תארים ודיפלומות
תלמידים

980046667
980046637

תלמידים במכללות /סמינרים
תלמידים עולים

980046568

תמריצים לעובדי הוראה

980046673

תעודות בגרות אקסטרנים-
היסטוריה

980046521
980046742

מאגר השתלמויות וההשתלמויות האישיות של עובדי הוראה
ועדות השמה ברשויות המקומיות החלטה לגבי שיבוץ תלמידים
חריגים במסגרות לימוד שונות (רגילות או מיוחדות)
כ"א אגפי במינהל תקשוב ומערכות מידע (עובדי משרד  +חברות)
שמירה ומעקב אחר נתוני המורה האישיים והמקצועיים לצורך
הטיפול בו
רשימת גננות בגנים פרטיים או בחינוך המוכר (אינן נמצאות במאגר
מערכת כוח אדם)
תיקי הדיור השייכים למשרד ואכלוסם
תלמידים בתוכניות אגף שח"ר
פרטי כל המורים במערכת
איתור תלמידים חסרי רישום במערכת החינוך (תלמידים שאינם
לומדים)
מידע על תלמידים
מידע על תלמידים
נבחנים אקסטרנים כולל פרטים אישיים ופרטים כלליים על הבחינות
וזכאות
ניהול מידע על נערים המטופלים ביחידה לקידום נוער ברשויות
המורים המועסקים ע"י מערכת החינוך ובתי-ספר על-יסודיים באיזה
מחוז הם מטופלים.
ניהול משרות עובדי הוראה (מס' שעות ,תפקיד ,מקצוע)
ניהול נתוני המורים העובדים במערכת החינוך (כולל שמירת נתונים
הסטורים)
מועמדים לקבלת פרסי ישראל ,ממליציהם ,השופטים בוועדות וזוכי
הפרסים
מידע על ציוני תלמידים
קליטת ציוני תלמידים במועד מסוים
קליטת נרשמים לבחינות אקסטרנים
הצגה ברמה של מוסד ,אילו תלמידים זכאים לשיעורי עזר לעולים
נתונים אישיים ,נתוני שכר לצורכי חישוב שכר מורים
דיווח תאונות תלמידים
הענקת תארים שקולים לתארים שהושגו בחו"ל
מאגר תלמידים כולל פרטי תלמיד ממשרד הפנים ,נתוני הלימודים
של התלמיד
ריכוז נתוני תלמידים הלומדים במכללות/סמינרים ברחבי הארץ
פיקוח ומעקב אחר קליטתם של תלמידים עולים ומתן שיעורי עזר
לזכאים ביניהם
קביעת זכאות לעובדי חינוך לתמריצים ומעקב אחר ביצוע ויישום
הזכאות
מאגר היסטוריה ,שמירת כל פרטי הנבחן שגמר את התחייבויותיו
וקבל תעודת בגרות

מקור נתונים  :מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
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 .11קרנות ומלגות במימון המשרד בשנת 2014
מלגות לתלמידים ,לפי פירוט התקנות
מתקנה ( 27.11.43מינהל תיאום ובקרה)
 העברה של  ₪ 115,090,000לתלמידי בתי ספר יסודי ועי"ס (אביזרי לימוד וטיולים)
לתלמידי החינוך הטכנולוגי י"ג-י"ד
 העברה של ₪ 1,796,000
לתלמידי פנימיות
 העברה של ₪ 1,857,000
לתלמידים מחוננים
 העברה של ₪ 3,078,000
 העברה של  ₪ 21,233,000למשלחות נוער לפולין (מינהל חברה ונוער)
לסטודנטים בדואים
 העברה של ₪ 1,100,000
לתלמידים במסלול להכשרת תזונאים בדואים
 העברה של ₪ 80,000
לעידוד השכלה במגזר החרדי
 העברה של ₪ 4,455,000
לעידוד הכשרת פרחי הוראה בישיבות ההסדר
 העברה של ₪ 1,800,000
לתלמידי סטאג' במכללות להכשרת עו"ה – פרסי תחרות וכרזות
 העברה של ₪ 82,000
 העברה של ₪ 349,000

למורות חיילות המכשירות עצמן להוראת המתמטיקה

מתקנה ( 27.11.51המזכירות הפדגוגית)
 העברה של  ₪ 2,835,000לסטודנטים דרוזים

מתקנה ( 26.09.55אגף לתלמידים עולים)
 העברה של  ₪ 5,901,000סל קליטה לתל' יוצאי אתיופיה

מתקנה 23.06.41
 אושרו הלוואות מותנות לכ 4,960-תלמידים בסכום כולל של .₪29,561,900
 מומשו הלוואות מותנות ע"י  3,848תלמידים בסכום כולל של ₪ 23,137,400

שירותי חינוך ורווחה
מתקנה 24.02.55
 פרויקט חונכות-פרח כ 1,000 -מלגות לסטודנטים להכשרת מורים בסכום כולל של  ₪ 6,350,264בסוף השנה
 בשנת  2014הועבר תקציב בסך של  ₪ 500,000בגין מלגות פר"ח חרדים (בבסיס התקציב הועבר תקציב בגין
מלגות פר"ח למשרד הוות"ת)

מתקנה 24.02.59
 פרויקט מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך (סחל"ב) כולל יוח"א בגני ילדים  751מלגות בסכום
₪ 6,136,800

מקור נתונים  :מינהל כלכלה ותקציבים
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רשם הקרנות במשרד ,מר מנחם כהן ,סמנכ"ל משרד החינוך מפרסם לציבור ,מתוקף חוק מרשם מלגות (,)1976
מידע אודות קרנות חיצוניות המעניקות מלגות ופרטים על הדרך לקבלתן ,באתר :

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Kranot
מטרתו העיקרית של חוק מרשם מלגות ,היא לאפשר מידע נגיש לכל סטודנט ,כדי למנוע מצב בו מיעוט של הסטודנטים
נהנה ממרבית כספי הקרנות.
הנתונים באתר הנ"ל ,נתקבלו מן הקרנות בעקבות פניה של הרשם .קיימות קרנות נוספות אולם מכיוון שלא נתקבלה
מהם תשובה רשמית לא יכול הרשם לפרסמן באתר .השאיפה היא להגדיל במשך הזמן את מאגר הקרנות הרשומות
ולעדכן את האתר .הקרנות באתר ,סווגו לארבע קטגוריות עיקריות ע"פ קהל היעד שלהן :
 .1אפיון ייעודי
 .2אפיון מקצועי
 .3אפיון עדתי
 .4אפיון עירוני
בסיווג נוסף ,צוין באתר האם הקרן מיועדת לסטודנטים חוקרים או תלמידים ,כמו כן נמסרו נתונים על היקף פעולות
הקרן בשנת הלימודים הקודמת .
לפני משלוח בקשה למלגה יש לשים לב למועדי הגשת הבקשה והאם נדרש לצרף טופס של הקרן או מסמכים נדרשים,
ככלל ,מומלץ לצרף לכל פניה לקבלת מלגה אישור הרשמה ללימודים ,תשלום שכ"ל וכן אישורים על מצב כלכלי
ומשפחתי המסבירים את הצורך במלגה .

לגבי מידע על לימודים אקדמיים בחו"ל יש לפנות לאתר משרד החוץ בכתובת :
.http://new.mfa.gov.il/MFAHEB/GeneralInfo/Pages/milgot03.aspx
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 .12תמיכות שנתנו ע"י המשרד בשנה החולפת ()2014
(לפי א"ב שם מוטב)

א .תמיכות שנתנו ע"י משרד החינוך
מספר מוטב
580152114
580108660
580452829
580150985
580025708
580060192
580009447
580010403
580004794
580236099
580063683
500701628
589931187
580197408
580024909
580041770
580003978
580114866
580056745
580413433
580182939
580090405
580160430
580237063
580065159
580015022
580294940
580336535
580263598
580243723
580031649
580004562
580439958
520028168
580037745
580067338
580337137
580340834
580005270
580069789
580223386
580293884
580311561
580007664
580511095
580503837
580484962
580054062
580053932
580032837

שם מוטב
א.ל.ה - .ארגון לעידוד העלייה
א.ל.ע.ד - .אל עיר דוד
א.מ.ל.א.י - .אמנים ומוזיקאים למען ארץ ישראל
אבני נעם
אגודה להתנדבות  -שירות לאומי
אגודה ציבורית לקידום תרבות ומוסיקה באשדוד אקדמא
אגודת אכסניות נוער בישראל (אנ"א)
אגודת הגליל  -האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות
אגודת שוחרי מוזיאון האדם והחי
אומ"ץ מפעלים חינוכיים -משכן אור לישראל
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל-אביב אגודה
אור חיה  -מכללה תורנית
אור לנוער
אורות הגליל
אורנים  -המכללה האקדמית לחינוך התנועה הקיבוצית
אח"י  -אחדות חברת ישראל
איגוד המדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל
איגוד המרכזים להעמקת החינוך היהודי
אל-ארצי אילת
אל המעיין  -קרן חינוך למורשת יהדות ספרד
אל עמי בצפון
אנשים מאמינים בשהם
אסנט  -היבטים פנימיים של סגנון החיים היהודי
ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראל
ארגון לתת  -סיוע הומניטרי ישראלי
ארגון נוער חב"ד :בת מלך ,הפנסאים  -צבאות ה' -מועדון המעשים הטובים
ארגון נוער מגן דוד אדום
ארגון נוער פרחי הדגל
ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק
אריאל  -תנועת נוער ישראלית
בדרכי אבות  -הקרן לחינוך יהודי ציוני ע"ש פנחס ניסטנפובר ז"ל
בית אהרונסון מוזיאון ניל"י זיכרון יעקב
בית הגפן המרכזי הערבי יהודי לתרבות חברה נוער וספורט
בית המאירי  -מוזיאון מכון עמותה לחקר תולדות הישוב היהודי בצפת
בית המוסיקה שפרעם  -ביית אלמוסיקה שפרעם
בית חיים שטורמן  -מוזיאון ומכון לידיעת האזור
בית יגאל אלון -מרכז הנצחה
בית כנסת קדם  -הקהילה ליהדות מתקדמת בתל אביב  -יפו
בית מוריה באר שבע
בית ספר שדה כפר עציון
בנין שלם -מכון לענייני נישואין ומשפחה ירושלים  -הוראה קידום והפצה
בשבילנו מרכז סיור ולימוד
בתי נוער הנחשונים
גרעין אליה
גרעין חברתי יפו
גשר  -מפעלים חינוכיים
דרכי אבות  -ירושלים
האגודה לעידוד וקידום מרכזים קהילתיים בישראל

סכום בש"ח
1,434,591.00
1,401,153.00
254,770.00
48,000.00
275,716.00
337,561.20
20,592,133.10
254,152.00
187,666.00
1,079,175.00
170,687.00
175,138.00
1,845,948.00
268,317.00
371,592.00
383,831.00
113,013.00
1,327,032.00
1,707,474.00
1,862,707.00
580,530.00
10,772,996.00
1,632,786.00
98,465.00
82,543.00
572,758.00
842,756.00
1,440,481.00
2,190,731.00
5,186,089.00
237,157.00
2,816,132.00
529,278.00
126,686.00
79,487.00
108,054.00
207,171.08
97,834.00
384,834.00
123,995.00
716,517.00
1,346,193.00
49,307.00
597,426.00
1,271,923.00
296,039.00
223,263.00
590,070.00
311,653.00
2,535,629.00
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מספר מוטב
500701610
580041994
580434876
580057867
514810860
580017499
580349751
500701636
580398279
580218543
580007425
580020980
580265288
580007771
580223873
580292639
580117521
580240489
580264877
580263572
580314193
580001972
580054039
580293728
580322519
580038685
580297075
580001659
580386431
580021897
580189595
510178007
580412245
580326999
580132454
580020501
510567647
510670631
510678360
580036184
580022077
580061802
510485204
580255909
580188746
580486413
580197796
580295533
580089829
580416154
580455681
580368868
580190981
580228161
500262381
500221015
500232152

שם מוטב
האוניברסיטה העברית
האקדמיה למוסיקה ולמחול בי-ם ע"ש רובין
הגרעין התורני קהילת מורשת הוד השרון
ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל
החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ
החברה להגנת הטבע
החוויה היהודית
הטכניון מכון טכנולוגי
היכלי ענ"ג  -תנועת נוער
היכלי ענג  -ארגון נשות גור
הליכות עם ישראל
המדרשה בארץ בנימין
המדרשה בקרית מלאכי
המדרשה הלאומית ע"ש רנה מור
המדרשה לידע המקדש
המוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין-דור
המזגגה  -מרכז לארכיאולוגיה ימית וסביבתית  -דור ,קיבוץ נחשולים
המחנות העולים
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
המכללה האקדמית תל-חי
המרכז האקדמי רופין
המרכז החדש למוסיקה  -רמת גן
המרכז הישראלי  -איחוד בתי הכנסת האורתודוכסים של אמריקה
המרכז לחינוך יהודי ציוני  -בית מדרש לתורה והלכה  -אופקים
המרכז לחקר כוח המגן מייסודו של ישראל גלילי ז"ל
הנוער הלאומי  -בית"ר
הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות השומר הצעיר בישראל
העמותה לפיתוח המורשת היהודית  -מיתר
הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ת"א
הקונסרבטוריון העירוני גבעתיים
הקונסרבטוריון למוסיקה ע"ש רובין ,חיפה
הקרן למען חינוך ורווחה תל אביב
הרחבת המעגלים
התנועה המסורתית
חברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית
חברת מוסדות חינוך ותרבות בנס ציונה
חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בכפר יונה
חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה מיסודה הסוה"י לא"י בע"מ
חל"ד  -חנוך לנער ע"פ דרכו  -מפעלים חינוכיים
חצר היישוב הישן ע"ש יצחק קפלן
חצר הראשונים  -עין שמר
חקר ימים ואגמים לישראל בעמ
יד ל.א .מאיר ,מוזיאון לאמנות האסלאם
יד לעד  -בית עדות למורשת הציונות הדתית
ידיד לחינוך
ידידים  -למען הנוער והחברה
יסודות לצמיחה דרור
יש"ע בנימין
כושרות
כנפיים של קרמבו
לאורו נלך
לחינוך מוזיקלי בטירת הכרמל
לטם  -טבע נגיש לכולם
מ"א אשכול
מ"א הגליל העליון
מ"א חוף הכרמל

סכום בש"ח
521,748.00
555,580.03
223,650.00
180,000.00
463,145.00
25,315,575.40
585,106.00
1,610,945.00
2,211,141.00
53,677.00
417,167.00
498,073.00
171,414.00
181,300.00
329,844.00
174,743.00
68,931.00
4,178,117.00
224,558.00
229,466.00
37,276.00
2,277.13
537,306.00
142,182.00
211,573.40
2,163,818.00
33,934,513.00
6,023,999.00
188,890.00
502,695.20
303,967.80
240,157.14
503,817.00
7,164,347.00
708,064.00
97,018.00
450,910.00
233,651.42
341,247.67
1,295,883.00
119,930.00
136,245.00
113,140.00
106,700.00
246,150.00
147,326.00
1,803,941.20
2,318,323.00
533,408.00
66,877.00
275,877.00
6,942,366.00
160,583.36
762,425.09
46,486.01
303,157.25
197,560.80
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מספר מוטב
500262423
500222062
500223078
500223094
500261375
500200282
580272011
580016731
580015717
580056067
580097921
580118172
580241321
580341212
580193803
580105286
580544179
580172377
580057875
580334605
580223899
580300812
580427284
580213916
580440725
580385037
520035908
580087021
580446128
580039162
580213023
580302339
520028275
580077964
510730898
580019982
580391282
580149151
580335818
580040954
580210060
580331833
580221869
580126100
580232619
580040624
580375962
510506504
580442986
580133015
580157758
580490365
580011021
580499622
580471795
580094993
510796527

שם מוטב
מ"א מרחבים
מ"א עמק הירדן
מ"א עמק המעיינות
מ"א עמק יזרעאל
מ"א שער הנגב
מ"מ מזכרת בתיה
מבראשית  -תנועה חברתית רוחנית
מגדל דוד  -מוזיאון לתולדות ירושלים
מדעטק -המוזיאון הלאומי למדע ,טכנולוגיה וחלל ,מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי
מדרשה למורשת ישראל ראש פינה
מדרשת  -שומרון  -מדרשה ליהדות ולימודי ארץ-ישראל
מדרשת ביחד  -ירוחם
מדרשת בית שאן  -ללכת בדרכיו
מדרשת בית שמש
מדרשת דימונה לתרבות יהודית
מדרשת הארץ ומצוותיה
מדרשת השילוב נטור
מדרשת התורה והארץ
מדרשת חברון
מדרשת חמד"ת  -רעות רמת גן
מדרשת ירושלים
מדרשת מעלה חבר
מדרשת נגה -מפעלים חינוכיים ,חברתיים והתיישבותיים
מדרשת נצרים
מדרשת צוריאל-מרכז לזהות יהודית אשדוד
מדרשת קשת יהונתן
מוזיאון ארץ ישראל  -תל-אביב
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים
מוזיאון בית מרים  -הים ומלואו  -ארכיאולוגיה ואקולוגיה ימית
מוזיאון החאן חדרה
מוזיאון המדע על שם ברנרד בלומפילד ,ירושלים
מוזיאון העמק
מוזיאון ישראל
מוזיאון עתיקות הגולן
מוזיאוני חיפה
מועצת תנועות הנוער בישראל
מורשת הגליל העליון
מחניים  -רשת חינוך יהודי  -ישראלי לדוברי רוסית
מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע
מכון חלקת השדה  -מרכז לחינוך באלון מורה
מכון פוע"ה  -פוריות ורפואה עפ"י ההלכה
מכון שואה ואמונה  -שם עולם ,לעיון ,תיעוד ומחקר
מעייני התיישבות
מעלה  -המרכז לציונות דתית
מעלה אורה
מצאנו מים  -מכון ללימודי היהדות לקידום המשפחה
מרחבי"ה -מרכז חברתי יהודי
מרחבים חברה לחנוך חברבות
מרכז המוסיקה הים האדום
מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
מרכז להעמקת החינוך היהודי  -אילת
מרכז להעמקת יהדות ע"ש הרמב"ם
מרכז לימודי איזורי ע"ש אל"מ ג'ו אלון  -הכרת האזור וידיעת הארץ
מרכז מעשה
מרכז סיור ולימוד גליל
מרכז סיור ולימוד סוסיא  -הר חברון
מרכז קהילתי בכפר סבא ע"ש שושנה ופנחס ספיר בע"מ

סכום בש"ח
97,003.54
86,304.52
336,590.00
198,803.70
116,922.47
159,933.00
619,602.00
225,708.00
920,772.00
265,840.00
735,527.00
838,208.00
763,808.00
254,991.00
638,385.00
858,300.00
854,784.00
251,568.00
1,149,854.00
225,196.00
44,048.00
664,400.00
115,354.00
300,548.00
804,930.00
73,523.00
168,205.00
156,949.00
84,000.00
107,426.00
1,532,521.00
96,819.00
239,980.00
118,326.00
130,270.00
3,174,857.00
223,302.00
430,099.00
1,212,574.00
249,488.00
60,043.00
247,192.00
488,529.00
2,965,578.00
498,686.00
829,622.00
133,002.00
1,268,044.00
300,967.20
502,393.00
379,799.00
64,080.00
213,180.00
2,496,498.00
750,357.00
1,063,289.00
136,984.00
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מספר מוטב
580140184
580038768
580255875
580280550
510441389
580439248
580336659
580101624
500500046
580161404
580043297
500290002
500226105
500222005
500267000
500211396
500276001
500277009
500279005
500296009
500283007
500284005
500226501
580299733
580364206
580426369
580149698
580144624
580000180
580358927
580169530
580149623
580145514
580344638
580152429
580479426
580300432
580042976
580098754
580401024
580336949
580035236
580291193
580115319
580301299
580066033
580016319
580371300
580469039
580394419
580184646
580019735
580012573
580228013
580012284
580203156
580006864

שם מוטב
מרכז תורני לנשים ותכנית המתמידות בירושלים
מרכז תרבות דתי לנוער ,נוה-שאנן ,חיפה
מתנ"ס אזורי בקעת בית שאן
מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר
נאות קדומים בע"מ
נועם ישראל  -עמותה לקירוב לבבות בעם
נוער מוביל שינוי
נחלת ש"י ע"ש שמואל לשם ז"ל ויוסף לוי הי"ד
סוכנות היהודית
ע"ץ  -עושים ציונות
עזרא  -תנועת הנוער החרדי לאומי בארץ ישראל
עירית באר שבע
עירית בית-שמש
עירית דימונה
עירית טבריה
עירית כרמיאל
עירית עכו
עירית עפולה
עירית פתח תקוה
עירית קרית ים
עירית ראשון לציון
עירית רחובות
עירית רמת השרון
עם ישראל אחד
עמותה לחינוך מוסיקלי בקרית אונו
עמותת איגי
עמותת אלול  -אלו ואלו
עמותת היכל התרבות העירוני  -נתניה
עמותת הקונסרבטוריון בקרית ביאליק
עמותת חוגי סיירות של הקרן הקיימת לישראל ע"ש אורי מימון ז"ל
עמותת לשובע
עמותת מדרשת הדרום
עמותת נעשה ונשמע המרכז ללימודי יהדות
עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב
עמותת עין יעל
עמותת צופי השלום במגזר הערבי
עמותת תנועת הנוער הדרוזי בישראל
עמיעד  -להעמקת ערכי היהדות
ערכים  -אגודה להפצת התודעה היהודית
פוש
צ.ב.ע  -צעירים בונים עתיד
צומת צוותי מדע ותורה
ציוני דרך  -המדרשה למורשת הציונות ,מזכרת בתיה
צעד קדימה  -עמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך  -פטו
קולות בעם
קונסרבטוריון הסדנה ירושלים
קונסרבטוריון למוסיקה קרית מוצקין
קרן אל-אור ע"ש אלון בביאן ואוריאל פרץ
קרן חרו"ת  -חברה ,רווחה ותרבות
ראש יהודי
ראשית ירושלים
רוח הגולן
רמות שפירא  -מרכז חינוכי
רעות שדרות
רשת מתנ"סים ק .טבעון
רשת שיעורי תורה ומפעלי קליטה תרבותית
רשת שעורי תורה  -מעיינה של תורה

סכום בש"ח
37,699.00
5,186.00
120,177.36
134,981.62
5,277,075.07
616,657.00
2,535,103.00
184,080.00
1,492,294.00
584,255.00
3,286,861.00
367,440.48
54,629.00
129,710.00
66,846.60
317,622.00
371,345.10
148,730.76
909,016.83
190,447.41
178,348.00
282,339.20
135,440.50
330,810.00
158,931.74
1,004,585.00
49,737.00
880,064.70
177,361.24
1,020,043.00
11,899.00
352,304.00
1,051,390.00
31,000.00
810,000.00
377,152.00
3,219,586.00
269,756.00
258,038.00
85,329.00
75,870.00
29,557.00
359,204.00
436,495.58
43,382.00
189,466.50
202,030.15
116,641.00
14,691,853.20
64,078.00
375,910.00
2,581,373.00
675,903.00
148,357.00
36,244.00
24,161.00
2,899,702.00
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מספר מוטב
580067114
580466043
580397156
580341311
580152833
580041945
580282853
580051555
580040343
580308930
580237741
580083046
580028454
580383834
580471118

שם מוטב

סכום בש"ח

שוחרי מורשת יעקב  -עמותה
שחר  -עשיה ציונית
שיעור אחר
שעלי תקווה
תודעה  -רשת ארצית להאדרת התודעה היהודית
תורה ויהדות לעם
תל"ם  -התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
תנועת בנות בית יעקב  -בתיה
תנועת בני עקיבא בישראל
תנועת המכבי הצעיר
תנועת הנוער בני חיל
תנועת הנוער של האיחוד החקלאי
תנועת הצופים העבריים בישראל
תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל
תנועת תרבות  -בית היוצר לחידוש התרבות בישראל

353,240.00
1,273,271.00
120,012.00
246,945.00
1,789,992.00
4,400,593.00
459,341.00
11,821,746.00
16,130,160.00
1,983,784.00
313,095.00
2,890,027.00
33,512,837.00
3,202,643.00
2,874,534.00

סה"כ

341,458,389.75

מקור הנתונים  :אגף בכיר כספים וחשבונות ,משרד החינוך

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

ב .תמיכות שנתנו ע"י אגף בכיר מוסדות תורניים
מספר מוטב
580168300
580026359
580266815
580090520
580032993
580245108
580066868
580251908
580136752
580025872
580013605
580123628
580002988
580099042
580118768
580062347
580009751
580070712
580073963
580024115
580022226
580040491
580020378
580072262
580028124
580028066

שם מוטב
אביב התורה
אגודה ישיבת מדרש פורת יוסף ירושלים
אגודה לביסוס ההתיישבות החסידית בקרית גת
אגודת "ברכת חיים" על שם מו"ר יוסף חיים
אגודת "נחלת יחיאל"
אגודת "נרות זכריה" ע"ש הרב זכריה יחיא שרעבי
אגודת "שאר ישוב"
אגודת אהל זהר התורה ,אשדוד
אגודת אהל נפתלי  -בני-ברק
אגודת אור ברוך
אגודת אחרית הימים
אגודת ארזי הלבנון
אגודת בית אולפנא בית אהרון וישראל כולל אברכים
אגודת בית המדרש "יחווה דעה" מרכז עולמי לתורה ותפילה
אגודת דברי חיים צאנז קלויזנבורג  -בני ברק
אגודת הישיבה המרכזית העולמית  -מרכז הרב
אגודת השומרים לשמירת הלשון
אגודת יסודי התורה לעדת הבבלים בירושלים
אגודת ישיבת בעלזא מכנובקה
אגודת ישיבת החיים והשלום ירושלים
אגודת ישיבת השרון
אגודת ישיבת חסידי גור  -חיפה
אגודת ישיבת תפארת ישראל  -חיפה
אגודת כולל תפארת על שם רבני העדה המשהדית
אגודת לב אליהו
אגודת מוסדות קהילתיים קרית צאנז

סכום בש"ח
469,502.30
876,829.00
432,162.00
166,176.00
154,876.50
133,524.00
78,750.00
537,091.00
238,426.20
1,039,548.50
1,343,088.00
99,670.50
938,443.50
682,924.50
584,446.50
5,002,062.45
120,132.00
239,291.00
295,137.00
185,113.50
388,140.00
541,431.50
327,762.00
142,695.00
412,887.77
1,863,116.10
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מספר מוטב
580049195
580055200
580037836
580320695
580508323
580041580
580144665
580013589
580148385
580054849
580050284
580325975
580033199
580437622
580173672
580257640
580235760
580004323
580028652
580311322
580213510
580165579
580487668
580308948
580136976
580269991
580338366
580137446
580273662
580119949
580392355
580262616
580028983
580138162
580003218
580302479
580231587
580065563
580096097
580012094
580323897
580274835
580536167
580006484
580296572
580380434
580000768
580467793
580351211
580377729
580183184

שם מוטב
אגודת מחזיקי תורה "עץ חיים"
אגודת נחלת הר חב"ד
אגודת עזרה ומוסדות "תורת משה"
אגודת עזרה לאחינו בני ישראל
אגודת עזרת ישראל יגדיל תורה
אגודת קהלת  -קרן הפצת לימוד תורה  -מוסדות ראשית חכמה
אגודת קרית מלך רב
אגודת קרן אורה בכרמיאל
אגודת שערי -דעה
אגודת תומכי ישיבת שער אליעזר קרטשניץ
אגודת תלמוד תורה וישיבת חיי עולם
אגודת תפארת החינוך ירושלים
אגודת תפארת שלום
אדרת אליהו מעשה חושב חדרה
אהבת שלום  -רכסים
אהבת תורה בית שמש
אהל רבינו יונתן ובלומה
אהל רחל
אהל תורה בית דוד מדרש גבוה לתלמוד י-ם
אהל תורה והלכה
אהלי דוד ושמחה
אוהלי יעקב  -נתיבות
אוצר דעת
אוצר תורת יצחק
אור  -לציון ירושלים
אור אבי-עזרי ,אופקים
אור אליצור
אור דבורה
אור דוד ע"ש האדמו"ר מטאלנא
אור ההר
אור החסד  -דרכי מנחם
אור המאיר ע"ש ר' מאיר בעל הנס מושב מצליח
אור הנר
אור הצפון -רכסים ,רשת מפעלים תורניים
אור התורה והתשובה הפצת תורה וערכיה
אור וישועה
אור וערכים
אור זורח עמנואל
אור זרוע המדרשה לבעלי תשובה ע"ש בבא סאלי
אור חדש מרכז חינוכי בגליל
אור יחיאל להעמקת אחדות העם
אור ישראל  -באר יצחק
אור לציון בני ברק
אור לתורה ישמח משה
אור מתתיהו
אור שבעת הימים
אור תורה סטון
אורה של תורת חסד
אורות-אביב
אורות-הגרעין התורני באשקלון
אורות האר"י

סכום בש"ח
109,161.00
174,964.00
149,148.00
154,656.00
123,309.00
282,973.50
92,277.00
439,852.50
98,896.50
325,142.50
227,169.00
712,750.50
424,426.50
327,510.00
121,617.00
622,219.50
99,153.00
91,489.50
156,604.50
193,747.50
108,018.00
424,899.00
404,964.00
1,607,314.20
303,268.00
186,966.00
336,367.00
93,699.00
203,530.05
758,059.00
114,480.00
40,248.00
146,259.00
198,837.00
97,146.00
909,010.94
204,322.00
153,081.00
91,795.50
1,051,937.00
84,510.00
88,758.00
82,287.00
241,299.00
86,517.00
626,190.50
4,357,655.92
529,348.50
436,305.30
1,037,241.50
1,180,269.00
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מספר מוטב
580290450
580351757
580289932
580289114
580496651
580436434
580207884
580155331
580067197
580263739
580547875
580060663
580150589
580224038
580414738
580394369
580285732
580228534
580467595
580213635
580062495
580116812
580120780
580050300
580325298
580283497
580152494
580321339
580164911
580226173
580440139
580342921
580404648
580308740
580387538
580109890
580284677
580347128
580031557
580191195
580447977
580265270
580134294
580243517
580217180
580020824
580144947
580182301
580027753
580288959
580409845

שם מוטב
אורות חיים ומשה
אורות יעקב (ישיבת הסדר)
אורות כרמיאל
אורות שלמה
אורח השולחן  -מרכז לימוד הלכה בעיון
אורחות ישרים רכסים
איגוד חסידי בוסטון בארצנו הקדושה
איחוד מוסדות התורה שירת דבורה
אל-עמי אילת
אלה אזכרה  -מפעלי הנצחה לגאוני ורשה וחכמי פולין
אלישע שבטי ישראל
אלקבץ  -אגודה להגברת קדושה בעיר צפת
אמרי בינה
אמרי דעת
אמרי חיים ויזניץ  -מודיעין עלית
אמרי יוסף סוסו הכהן
אמרי יוסף ע"ש הרה"צ מאיר יוסף מנדל
אמרי יושר  -בית מדרש גבוה ללימוד ולהוראה
אנשי לבב
ארגון גאולה קרובה
ארגון החוזרים בתשובה באור יהודה
ארגון שומרי גחלת יהדות הודו
ארץ חמדה  -מכון גבוה ללימודי היהדות ,ירושלים
ארשת ישראל
אשד הנחלים
אשד מים
אשל אברהם רמלה
אשרי האיש
באר השלום
באר יוסף צבי
באר יצחק קרית יערים
באר יצחק ,ירושלים
באר מים חיים קריית צאנז ,ירושלים
בדרך העולה
בדרכי רבותינו
בחצרות ד'
ביכורי נחושה
ביכנ"ס חניכי ישיבות (נוסח ספרדי) רמת שלמה
בימ"ד אברכים מצוינים בית אלחנן דוד ,ירושלים
בימ"ד וכולל צ'ורטקוב זלוטופול
בינה וברכה ביתר עילית
בינה לשבים יבנה
בית אהרן ומשה  -בני ברק
בית אוהבי תורה
בית אולפנא דרבינו יוחנן
בית אולפנא ללימודי היהדות (כולל) הרצליה
בית אליהו  -ע"ש הרב אליהו אמיתי טבריה
בית דוד  -קרית גת
בית דוד המרכז התורני בחולון
בית דוד ורפאל חי
בית ה' תורת משה

סכום בש"ח
759,213.00
2,529,060.75
368,800.24
472,554.00
86,944.50
133,578.00
99,094.50
186,471.00
178,416.00
144,967.50
84,816.00
154,602.00
89,914.50
450,330.00
477,104.00
112,428.00
1,467,296.10
384,880.50
522,892.50
89,199.00
136,701.00
117,405.00
237,546.00
108,643.00
221,907.00
84,474.00
162,225.00
83,453.50
60,654.00
110,025.00
156,393.00
646,586.00
265,878.00
136,017.00
178,907.00
74,682.00
775,164.32
585,110.70
113,692.50
36,369.00
903,188.80
79,515.00
590,674.50
210,609.00
165,186.00
87,705.00
82,305.00
237,762.30
121,923.00
120,010.50
231,585.00
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מספר מוטב
580232031
580035335
580065589
580220291
580234474
580368389
580062305
580104826
580024503
580119311
580430387
580417707
580148757
580027027
580108611
580041622
580016749
580099620
580132090
580447498
580088888
580126738
580033249
580285963
580201655
580053775
580200913
580294684
580173599
580248409
580272466
580242410
580370864
580064947
580101715
580142511
580130466
580073468
580175164
580032761
580022051
580017523
580034114
580033173
580026144
580278893
580253649
580089894
580062644
580272557
580324135

שם מוטב
בית הכנסת בית יצחק במודיעין עלית
בית הכנסת הליכות עולם ירושלים
בית הכנסת ובית מדרש אור השלום
בית הכנסת ובית מדרש להוראה היכלי שם
בית הכנסת וישיבה נר עזרא וקרן צדקה ומרפא
בית הלוי ליוצאי צרפת
בית המדרש דחסידי בעלזא היכל אהרון
בית המדרש הגבוה ברמת השרון להוראה
בית המדרש הגבוה להלכה בהתיישבות החקלאית
בית המדרש הגבוה לתורה והוראה  -ראשון לציון
בית המדרש המרכזי ללימוד הדף היומי ירושלים
בית המדרש לחינוך והוראה  -כולל מר"ץ
בית המדרש תכלת מרדכי
בית התלמוד  -מרכז חינוכי ע"ש יוסף ופיי טננבאום
בית ועד הר-חברון
בית זבול מדרש גבוה לתלמוד בעיה"ק ירושלים
בית חנה צפת
בית חנוך יתומים הכללי לעדת הספרדים ירושלים
בית יוסף  -ע"ש מרן ר' יוסף קארו ,מרכז קהילתי לישובי מרום הגליל
בית יוסף  -קדימה
בית יוסף בימ"ד לבעלי תשובה ע"ש הרב חידא
בית יוסף ורחמים דיין
בית לוי יצחק ישיבת חב"ד ליובאוישט -צפת
בית לתורה ותפילה  -ע"ש הרב משה ברנשטיין
בית מאיר וגבריאל
בית מדרש "אוהל יוסף" אשקלון
בית מדרש "דרך איה"
בית מדרש "שערי תורה" ירושלים
בית מדרש אברבנאל  -אשדוד
בית מדרש אהל יונה בעיה"ק ירושלים
בית מדרש אהל מרגלית ע"ש הרבנית מרגלית יוסף
בית מדרש אהל תורת השם
בית מדרש אלעד
בית מדרש גבוה בארץ ישראל  -לייקווד ,ירושלים
בית מדרש גבוה לבעלי תשובה  -באר מיים חיים
בית מדרש גבוה לדיינות קול יהודה
בית מדרש גבוה להוראה  -כולל אברכים רחובות
בית מדרש גבוה להוראה ודיינות "דרכי דוד" ירושלים
בית מדרש גבוה לרבנות ודיינות  -עמק הלכה
בית מדרש גבוה לתורה "באר אברהם" ירושלים
בית מדרש גבוה לתורה "עטרת ישראל"
בית מדרש גבוה לתורה והוראה נחלת חיים
בית מדרש גבוה לתורה ישיבת כולל אברכים חזון איש
בית מדרש גבוה לתורה ישיבת רבי שמעיה
בית מדרש גבוה לתלמוד "דעת יואל"
בית מדרש גבוה ,טללי אורות עמנואל
בית מדרש ועד טוב
בית מדרש להוראה "שער שמעון  -אור תורה"
בית מדרש להכשרת רבנים ודיינים "חזון עובדיה"
בית מדרש להשתלמות בהלכה  -ביתר עלית
בית מדרש לממונות "זכרון משה"

סכום בש"ח
102,510.00
205,065.00
119,682.00
1,422,319.50
436,783.50
125,404.50
234,576.00
183,996.00
209,871.00
1,075,146.59
176,238.30
114,291.00
267.30
591,170.00
3,642,448.30
92,011.50
533,122.50
104,292.00
78,057.00
99,756.00
97,776.00
107,446.50
1,165,544.00
88,543.80
99,063.00
1,740,555.00
1,174,227.26
102,006.00
1,023,497.55
226,476.00
97,866.00
287,059.50
186,372.00
379,534.00
77,814.00
87,039.00
223,506.00
600,229.80
136,224.00
326,629.69
985,343.50
403,272.00
2,819,668.05
829,704.50
159,511.50
126,819.00
96,138.90
54,090.00
201,488.00
536,352.00
41,701.50
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מספר מוטב
580429231
580045268
580041044
580137156
580146066
580093417
580025310
580062966
580157907
580234326
580206480
580107613
580020246
580477883
580223386
580018281
580279289
580030245
580133247
580139079
580354736
580202083
580282572
580180131
580211324
580257624
580185999
580085447
580242279
580163400
580247161
580326809
580365856
580038305
580343523
580343101
580231769
580276970
580220515
580242949
580197937
580217883
510096019
580378495
580340404
580060788
580398626
580498467
580057800
580350601
580288447

שם מוטב
בית מדרש לעמלי תורה
בית מדרש לתורה "יד אברהם"
בית מדרש לתורה והוראה אלון מורה  -שכם
בית מדרש לתורה מלאכת שמים בני ברק
בית מדרש לתורה ע"ש משפחת דהאן
בית מדרש לתורת ארץ ישראל פתח תקוה
בית מדרש לתלמוד חפץ חיים ובית יתומים
בית מדרש מעלות קדושים ע"ש חללי מלחמת יום הכיפורים
בית מדרש משכן דוד  -ע"ש הרב הנזיר רבי דוד כהן
בית מדרש נחלת החיים ,בית שמש
בית מדרש סיני
בית מדרש עליון בני ברק
בית מדרש עליון לתורה  -יד אהרון ירושלים
בית מדרש קהילתי מרכזי במרכז ובשרון
בית מוריה באר שבע
בית ספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים
בית פסח ורחל
בית תלמוד להוראה דחסידי גור ,בני ברק
בני דוד  -מכינה ישיבתית
בני ובנות חייל
בני יוסף  -אשדוד
בני שלמה
בנין אב
בנין ירושלים
בנין עולם ליהודי אמריקה הלטינית
ברית שלום וחסד נתיבות
ברכת אלימלך
ברכת אפרים
ברכת הורי
ברכת התורה ברובע היהודי
ברכת יוסף אלון מורה
ברכת יוסף קרית הרצוג
ברכת יוסף תורה
ברכת יצחק
ברכת ישראל מאיר
ברכת מתתיהו ושמחת דוד חיים
ברכת שלם
בתורתו יהגה
בתי מדרש לתורה נתיב בנימין
גאון דוד בית שמש
גאון צבי
גבורת יעקב
גבעת ושינגטון בע"מ (חל"צ)
גבריאל שר ישראל
גלע"ד  -גרעין למען ערד
גמ"ח "מנחת משה" וכולל "זוהר השלום"
גרעין תורני דביר אביה
גרעין תורני המרכז רחביה ירושלים
דבר שמואל
דורשי השם
דורשי מנחם

סכום בש"ח
753,583.50
90,423.00
212,663.00
56,245.50
172,058.85
137,956.50
45,796.50
81,675.00
189,147.00
141,349.50
93,321.00
1,357,970.50
816,470.10
90,351.00
245,049.69
1,851,692.50
90,117.00
2,028,839.40
1,107,705.01
162,873.75
83,970.00
89,145.00
411,843.30
405,713.00
23,951.40
858,294.00
983,731.50
642,764.50
665,894.50
169,494.00
2,239,413.89
1,138,776.50
1,103,703.00
232,906.50
345,325.00
76,986.00
241,170.00
688,362.75
78,655.50
26,880.30
587,800.30
3,677,788.00
319,943.75
1,927,006.70
82,062.00
208,836.00
217,078.50
28,517.40
502,469.50
202,608.00
357,097.50
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580532455
580254183
580196921
580486751
580435899
580310696
580270551
580176808
580120814
580508539
580002434
580413755
580019693
580047009
580072205
580265791
580251098
580060853
580004059
580227353
580278216
580007433
513953349
580059756
580037059
580017606
580048155
580042562
580081123
580262327
580265130
580148278
580368884
580355477
580082121
580130003
580084119
580051373
580293801
580211118
580225985
580007383
580402220
580275386
580435394
580401750
580176089
580329548
580386548
580083475
580421923

שם מוטב
דורשי ציון  -בית"ר עילית
דיבובי אהרן מאיר
דעת  -לימודי יהדות באור החסידות
דעת שרגא
דרך חכמה הר נוף
דרך עץ החיים
דרכי בינה מכון תורני לבנות
דרכי הוראה לרבנים
דרכי מרדכי
דרכי משה  -אשדוד
האגודה למען מכללת ירושלים לבנות
הגרעין התורני ברמלה
היכל -התלמוד בית מדרש גבוה לתורה
היכל התורה בציון
היכל מרדכי ע"ש המקובל מרדכי שרעבי
היכל משה אהרון
היכל שמחה
היכל שמעון ע"ש מרן ראש הישיבה הרה"ג ר' שמעון לנגברט
הישיבה הגבוהה אור עציון
הישיבה הגבוהה רמת-גן
הישיבה הגבוהה תל-אביב
הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירושלים
הישיבה הגדולה יסודות "משכן ידידיה"
הישיבה הגדולה שפת אמת (ישיבת גור) ירושלים
הישיבה הגדולה ,התלמוד תורה בית התבשיל מאה שערים ,י-ם
הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות
הישיבה וכולל אברכים בית אליהו גני תקוה
הישיבות הגדולות בית שמואל ואהל מרדכי
הליכות חיים
הליכות ירושלים
הליכות תורת ישראל  -תורת עם עולם
הלכה למשה
הלכות חיים ישראל
המדרשה ליהדות "קדימה אור" שע"י כולל "יפאר ענוים"
המכון הגבוה לתורה ע"ש לודביג ואריקה יסלזון
המכללה האקדמאית הדתית לחינוך ע"ש ליפשיץ  -ירושלים
המכללה הטכנולוגית לנשים  -מדרשת מוריה
המעין קרן מילגות למחוננים
המרכז הספרדי להקמת והפצת התורה בקריית גת
המרכז הרוחני מטה משה ירושלים
המרכז לישיבות וכוללים שע"י אור החיים
העמותה למען בני תורה
הפאר והנצח
הרבצת תורה על טהרת הקודש
השותפים  -לומדי ותומכי תורה
התאחדות שם עולם  -רמת בית שמש
ובחרת בחיים  -מוסדות חינוך ולימוד יהדות
ועד ק"ק קוממיות
ושכנתי בתוכם משכנות התורה
זוהר החיים  -ע"ש הרה"ג ר' חיים זוהר
זוהר השמחה

סכום בש"ח
380,065.50
173,664.00
237,359.00
83,457.00
684,940.00
354,526.92
17,448.75
1,502,895.60
127,453.50
188,751.60
579,137.52
82,165.50
385,429.50
344,551.40
46,381.50
93,258.00
98,064.00
334,114.65
2,832,236.44
1,651,829.41
1,910,748.60
830,366.90
103,949.00
441,133.00
227,745.00
350,190.50
200,200.50
190,960.50
291,429.00
59,409.00
85,617.00
224,482.50
560,062.00
153,243.00
347,460.00
1,200,558.57
259,132.50
115,746.30
273,420.00
273,789.00
2,857,007.10
133,623.00
428,515.50
229,612.50
711,193.50
184,569.00
33,439.50
105,463.00
779,125.50
3,524,590.00
266,400.00
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580358596
580033819
580034809
580025153
580073526
580140721
580304277
580137438
580168912
580189017
580078764
580036663
580347979
580316925
580265403
580215465
580255313
580241271
580208478
580311793
580073104
580175958
580291565
580151496
580465946
580204139
580432037
580136083
580239929
580274447
580197945
580240737
580365013
580325777
580251189
580252914
580111474
580140846
580149615
580264380
580374049
580049302
580530509
580260123
580474583
580236255
580162675
580500288
580303212
580056448
580486298

שם מוטב
זוהר התורה בית שאן
זיו התורה
זכר יעקב ,ישיבת כולל אהל יעקב
זכרון אליהו  -כולל אברכים מכון לבעלי תשובה
זכרון חמ"ד (חכם משה דיין)
זכרון יוסף אריה ירושלים
זכרון משה  -קרית ספר
זכרון נחום  -בני ברק
זכרון סיני ונועם התורה ,בני ברק
זרחה השמש ליעקב
חבורת "אור זרוע"
חוג חתם סופר "זכרון מאיר"
חוג ידידי התורה
חוכמה ומוסר
חומת בת ציון (ע"ר)
חזון אלחנן
חזון מאיר ובית ישראל
חיי יעקב
חיי קודש
חלב חיטים ישביעך
חמדת אהרון
חמדת נר ישראל
חן ההוראה
חן המקום
חסד וחינוך  -זה אלף בית
חסד לאברהם ומרדכי רכסים
חסדי העמק
חסדי יוסף  -ע"ש ר' יוסף דוידי
חסדי מלכיאל
חסדי שיר
חסידי ברסלב ביתר
חפץ ה' ע"ש רבי חיים בן עטר
חשיפה של האמת
חשקת התורה
טורי אבן
יאספני
יגדיל תורה  -בנגב
יד אליעזר  -עמנואל ע"ש הרב אליעז כ"ץ ז"ל
יד ברודמן
יד יצחק ע"ש הרב יצחק אדלר
ידי חיים ע"ש רבינו יוסף חיים זיע"א
ידידי ישיבת אור ירושלים
יהדות וסביבה ברמה  -ישיבת רמות ירושלים
יהי חסדך
יודעי בינה
יוסף המשביר
יוסף וחיים עמידר  -בת ים
יוצאי ירך יעקב
יחד בתורה
יחל ישראל
יינה של תורה

סכום בש"ח
88,407.00
103,482.00
180,175.50
571,513.50
116,500.50
520,978.50
771,858.90
2,874,251.50
235,539.00
271,719.00
113,224.50
114,579.00
127,494.00
335,069.00
2,585,401.70
53,082.00
25,920.00
96,273.00
401,683.50
128,268.00
87,250.50
42,408.00
49,315.50
273,961.80
537,665.00
225,652.50
380,011.50
69,210.00
180,086.50
735,351.00
187,254.00
107,739.00
72,180.00
444,124.80
488,997.00
567,015.50
269,955.00
801,509.40
83,956.50
2,803,338.00
120,969.00
107,875.00
170,754.00
127,638.00
153,691.00
82,260.00
87,426.00
106,609.50
186,278.50
752,874.60
537,262.50

עמוד  90מתוך 106

משרד החינוך– דוח שנתי 2015
מספר מוטב
580052538
580346641
580221000
580427706
580251007
580151850
580283158
580320406
580285971
580254001
580359719
580269850
580037307
580040459
580119998
580090025
580128213
580141943
580215705
580200194
580437895
580210417
580060614
580117679
580237543
580107969
580206746
580022044
580063808
580221067
580201424
580210698
580439081
580042877
580106763
580054104
580036960
580194637
580007466
580136570
580089993
580165025
580053320
580023729
580037919
580037638
580033132
580049062
580069375
580036143
580083525

שם מוטב
יישיבת הכותל  -מרכז תורני וואהל שע"י מרכז ישיבות ב"ע
יסודות התורה ע"ש שמואל יעקב
יעד מרדכי  -צרפת
יעוד מפעלים חינוכיים
יפה בנעימים
יפוצו מעינותיך
יקירי באר-שבע "תורת ר' דוד ומשה"
יקר מרדכי
ישא ברכה מציון
ישועות יוסף לצרפתים
ישועת ציון
ישיבה גדולה "כנסת התורה"
ישיבה ובית כנסת "יגל אברהם" שכ' הקטמונים ירושלים
ישיבה ובית כנסת ובית מדרש לאברכים בשכונת התקווה
ישיבה ובית כנסת שערי עזרא וקרן ארוכה ומרפא
ישיבה ובית מדרש להוראה  -בת ים
ישיבה וכולל  -מקדש מלך  -ירושלים
ישיבה וכולל "אוהל יצחק" בית מדרש להוראה והכשרת רבנם דיינים
ישיבה וכולל אביר יעקב  -עמנואל ,ראש העין
ישיבה וכולל אברכים "תורת יצחק"
ישיבה וכולל ובית מדרש שערי טובה לזכר ויד ושם לנפגעי טרור  -ירושלים
ישיבה וכולל יגדיל תורה באשדוד
ישיבה וכולל לאברכים "תורת חיים" כפר גנים ,פתח תקוה
ישיבה וכולל לאברכים ולבעלי תשובה נר התורה
ישיבה וכולל משכן נסים
ישיבה וכולל סוליצא-קהלת יעקב
ישיבה וכולל רוח אליהו ירושלים
ישיבה כולל אברכים מצוינים בית יהודה ,בית וגן ,ירושלים
ישיבה כולל אברכים רבינו נחמן מברסלב ,בני ברק
ישיבה כולל שבי שומרון
ישיבה לצעירים בית וגן
ישיבה קטנה לצעירים קרית אתא
ישיבה קטנה תומכי תמימים שבעיר אור יהודה
ישיבות בית ישראל תפארת מנחם דאלכסנדר בא"י
ישיבות פאר משה
ישיבת "אוצר החיים"
ישיבת "אלון מורה" קדומים
ישיבת "ארץ הצבי" פדואל
ישיבת "בית מתתיהו" בני ברק
ישיבת "בני-ראם"
ישיבת "בני ציון" מיסודו של המקובל סמלאן מוספי
ישיבת "ברכת אהרון הכהן"
ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים
ישיבת "כנסת חזקיהו"  -כפר חסידים
ישיבת "כף החיים"
ישיבת "מיר" ירושלים
ישיבת "משמרות כהונה ובית אולפנא תורה לעם"
ישיבת "נוה ארץ" באר יעקב
ישיבת "נוה דוד" ע"ש הרב דוד שרגא
ישיבת "נזר התורה" (אהל מאיר)
ישיבת "נר יצחק" ע"ש הרה"ג יצחק אבו חצירא

סכום בש"ח
2,780,778.60
94,491.00
1,300,767.20
279,962.50
84,816.00
509,104.50
48,634.24
223,107.50
113,796.00
180,164.50
150,984.00
487,611.00
183,533.00
90,090.00
26,122.50
95,418.00
208,292.20
103,662.00
110,880.00
278,568.00
189,602.00
91,413.00
4,104.00
171,450.00
96,160.50
61,128.00
172,804.50
26,541.00
1,401,696.00
378,072.25
1,618,241.40
80,874.00
169,052.00
310,620.50
126,060.00
3,103.62
326,103.00
1,153,361.34
926,351.00
184,591.50
85,860.00
99,720.00
3,112,800.75
702,130.00
422,005.00
17,693,321.50
107,851.50
985,465.00
154,386.00
47,709.00
101,025.00
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580021806
580035129
580002590
580009181
580074094
580328169
580030161
580110054
580246817
580023711
580027472
580116259
580058014
580076511
580101301
580047702
580003168
580236784
580068914
580316669
580045193
580327310
580268555
580014363
580225456
580295426
580044899
580101202
580389880
580101277
580213353
580032274
580023356
580041523
580022689
580061935
580301356
580110518
580063634
580041101
580017630
580358018
580062446
580068211
580055473
580038875
580266674
580068104
580005536
580258663
580068427

שם מוטב
ישיבת "קול יעקב" ע"ש מרן הגר"י עדס ירושלים
ישיבת "שושנים לדוד"  -ירושלים
ישיבת "שילה"
ישיבת "שפתי צדיק" קריה חסידית חצור הגלילית
ישיבת "תורת-שלמה" לתורה והוראה
ישיבת "תורת חכם" ללימוד הנגלה והפנימיות
ישיבת "תפארת למשה" ע"ש רבנו משה אלשיך
ישיבת "תפארת משה" בני ברק
ישיבת אוהבי ירושלים
ישיבת אוהל יעקב ,זכרון מאיר בני ברק
ישיבת אופקים
ישיבת אוצר החיים לבעלי תשובה פרדס כץ
ישיבת אור אלחנן ,ירושלים
ישיבת אור דוד ירושלים
ישיבת אור יהודה
ישיבת אור יצחק ,יהוד
ישיבת אור ישראל פתח-תקוה
ישיבת אור שרגא ירושלים
ישיבת אטיניא טל חיים ונפש ישי
ישיבת איילת השחר  -אילת
ישיבת אמרי אמת דחסידי גור
ישיבת ארחות תורה
ישיבת אריה צבי ,צפת
ישיבת אש התורה
ישיבת באר התורה
ישיבת באר יהודה
ישיבת באר יעקב
ישיבת ביאליסטוק ירושלים
ישיבת בינות
ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים
ישיבת בית אורות
ישיבת בית דוד ע"ש הגאון רבי דוד כהנא שפירא
ישיבת בית הכרם
ישיבת בית הלל בני-ברק
ישיבת בית יוסף נתניה
ישיבת בית יחיאל מאיר
ישיבת בית יצחק "ביתר"
ישיבת בית ישראל  -כולל זכרון שלמה
ישיבת בית ישראל ע"ש האדמו"ר ר' ישראל מרויזין
ישיבת בית מאיר ע"ש ר' מרן הגאון מאיר קרליץ
ישיבת בית מדרש לתורה ירושלים
ישיבת בית שמואל  -מטרסדורף
ישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" קרית וולפסון
ישיבת בני עקיבא הגולן  -ישיבת הסדר
ישיבת בני עקיבא מעלות יעקב ישיבת הסדר קרית מרקין
ישיבת ברכי יוסף
ישיבת ברכת מרדכי  -ביתר עילית
ישיבת ברסלב רח' ברסלב בני ברק
ישיבת דבר ירושלים האקדמיה הירושלמית ללימודי יהדות
ישיבת דובר שלום
ישיבת דורשי תורה

סכום בש"ח
1,456,815.50
169,263.00
487,194.01
226,360.50
92,983.50
190,929.30
579,623.50
347,155.00
74,249.00
664,875.00
406,475.00
90,405.00
757,391.70
503,575.50
170,892.00
8,804.48
946,539.50
38,520.00
130,671.00
1,238,826.32
169,159.50
2,178,277.50
322,920.00
572,307.43
1,036,336.50
374,934.00
750,968.50
71,501.82
659,057.89
1,173,796.10
673,474.38
276,943.50
254,029.50
2,182,207.50
338,680.00
44,847.00
163,156.50
346,470.40
550,952.00
2,676,606.40
88,825.50
754,395.00
116,190.00
1,687,317.70
4,062,824.46
190,372.00
1,617.60
206,118.00
130,068.00
121,009.50
92,088.00
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מספר מוטב
580019263
580319481
580292423
580011740
580038990
580214294
580432722
580044980
580118263
580056240
580237659
580467629
580486041
580312544
580296242
580213973
580316149
580021939
580486637
580021145
580008688
580009199
580114445
580114973
580020329
580244705
580224483
580049989
580037208
580188464
580050292
580080109
580118909
580277044
580000453
580029122
580127637
580220341
580021350
580053189
580143410
580062875
580294106
580072882
580447647
580275527
580009314
580320372
580374932
580048692
580042943

שם מוטב
ישיבת דחסידי בעלזא ירושלים
ישיבת דעת חיים
ישיבת דרך ה'
ישיבת הגאון מטשעבין כוכב יעקב ירושלים
ישיבת הגר"א (ישיבת כולל אברכים חיפה)
ישיבת ההסדר  -ירוחם
ישיבת ההסדר עכו  -רוח צפונית
ישיבת ההסדר קרני שומרון
ישיבת היכל עזרא ע"ש ר' עזרא עטייה
ישיבת המקובלים ק"ק חסידים בית אל ,העיר העתיקה ירושלים
ישיבת המקובלים רחל אמנו לאקמא שכינתא מעפרא
ישיבת הסדר גבוהה  -קרית גת
ישיבת הסדר חולון שעל יד מרכז ישיבות בני עקיבא
ישיבת הסדר נווה דקלים
ישיבת הקיבוץ הדתי  -מעלה הגלבוע
ישיבת הר ברכה
ישיבת הר המור ירושלים
ישיבת הר עציון גוש עציון
ישיבת הר שלום
ישיבת הר"ן בית מדרש גבוה לתלמוד רמות י-ם
ישיבת הרמב"ם ובית יוסף (לספרדים ולבני עדות המזרח)
ישיבת התנא ר' ש .בר יוחאי -ליד הקדשות הספרדים בצפת ובמירון
ישיבת זהר התורה
ישיבת זכר יצחק
ישיבת זכרון משה כולל לעדות ארם צובא (חלב) תל אביב
ישיבת חברון "כנסת ישראל" גבעת מרדכי
ישיבת חברון גאולה  -כנסת ישראל ירושלים
ישיבת חוג חתם סופר "מחנה אברהם"
ישיבת חידושי הרי"מ
ישיבת חיי שרה מינה
ישיבת חכמי לובלין זכרון מאיר
ישיבת חסידי ברסלב אור צדיקים ,צפת
ישיבת חסידי ברסלב ,אור הנעלם ,ירושלים
ישיבת יוסף חיים בית שמש
ישיבת יסוד העבודה ע"ש הס"ק מסלאנימא
ישיבת יקירי ירושלים ירושלים נעם
ישיבת ישמח לב ותורת משה
ישיבת כולל "נתיבות התלמוד" פתח תקוה
ישיבת כולל אברכים "טל תורה"
ישיבת כולל אברכים "מאור יחיאל"
ישיבת כולל אברכים אור יוחאי ע"ש הבחור יוחאי ויזמן ז"ל
ישיבת כולל אברכים בית-יעקב
ישיבת כנסת הגדולה
ישיבת כנסת יהודה בירושלים
ישיבת כנסת ישראל  -אשדוד
ישיבת כנסת שלמה
ישיבת כרם ביבנה
ישיבת כתר תורה  -ראדומסק ,ירושלים
ישיבת לב התורה
ישיבת לומזה ע"ש הגרי"מ גורדון
ישיבת מאור התורה ירושלים ע"ש הרה"ג חכם נתן סאלם

סכום בש"ח
3,298,092.60
1,094,979.50
105,456.00
454,633.50
875,727.00
3,067,218.76
2,108,917.85
3,932,235.79
178,578.00
102,438.00
95,301.00
563,166.20
1,095,721.60
2,141,130.79
2,460,602.53
689,299.45
4,700,284.20
4,360,653.06
639,096.67
2,461,528.00
356,982.00
151,231.50
497,700.50
197,069.00
124,695.00
3,012,839.50
237,017.30
291,757.00
578,094.30
123,462.00
556,816.00
438,660.00
242,028.50
299,028.00
559,487.00
1,233,390.00
93,649.50
180,927.00
224,640.00
79,171.83
402,462.00
491,363.00
863,820.00
230,665.50
232,473.00
171,453.50
3,302,699.81
418,920.00
76.50
488,223.00
752,479.00
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מספר מוטב
580441723
580011591
580127280
580155919
580100832
580358869
580012649
580307866
580281988
580150332
580113991
580124220
580152791
580068070
580188555
513429779
580525871
580096956
580027605
580028850
580256527
580207090
580010544
580025286
580322543
580025591
580029239
580231751
580035285
580063980
580170348
580195758
580045995
580057354
580024818
580014561
580156818
580203552
580077725
580024529
580019099
580135655
580014876
580029460
580172666
580012664
580075737
580027738
580468718
580052298
580107803

שם מוטב
ישיבת מאור יצחק ע"ש יצחק באדנער
ישיבת מאיר בת עין
ישיבת מאקאווא בכפר אתא
ישיבת מגן דוד  -דימונה
ישיבת מורשה  -חיפה
ישיבת מיר מודיעין עילית
ישיבת מסילת התורה
ישיבת מעוז חיים  -קרית אתא
ישיבת מעלה אפרים  -מעלה יוסף ורבקה
ישיבת נחלת-דוד ע"ש הרב הגאון ר' דוד סלומון
ישיבת נחלת ברוך  -שארית יוסף
ישיבת נחלת הלוויים
ישיבת נחלת יוסף ע"ש יוסף מזרחי בירושלים
ישיבת ניר  -קרית ארבע
ישיבת נר-ישראל ע"ש הרב ישראל אבוחצירא
ישיבת נתיב אריה בע"מ (חל"צ)
ישיבת נתיב הדעת -ירושלים
ישיבת נתיבות משה
ישיבת סלבודקה כנסת ישראל
ישיבת עטרת צבי אשדוד
ישיבת עטרת שלמה בארה"ק
ישיבת עיון התלמוד  -ירושלים
ישיבת עמלי תורה
ישיבת פוניבז'
ישיבת צדקת הצדיק וכולל שמואל וחנה הנביאים
ישיבת קול תורה
ישיבת קמינץ ירושלים כנסת בית יצחק
ישיבת ר' עמרם חסידא
ישיבת ראדזין  -כולל אברכים עטרת שלמה בני ברק
ישיבת ראדין
ישיבת רבינו חיים חורי
ישיבת רבינו חיים עוזר בני ברק
ישיבת רבנו חיים יוסף  -בית הוראה
ישיבת רוז'ין  -מתיבתא תפארת ישראל
ישיבת רמיילס מוילנא נצח ישראל בירושלים
ישיבת רשב"י בני-ברק
ישיבת שארית יוסף אשר בעיה"ק ירושלים
ישיבת שדמות נריה
ישיבת שלום יהודה
ישיבת שעלבים
ישיבת שער השמים ללימודי תורת הנגלה והנסתר
ישיבת שערי ישועה ירושלים
ישיבת שערי תורה-בית מדרש לתורה ע"ש הנציב
ישיבת תולדות יעקב ירושלים
ישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חב"ד לוד
ישיבת תורה אור-ירושלים
ישיבת תורה והוראה
ישיבת תורת בצלאל  -בני ברק
ישיבת תורת חיים ירושלים
ישיבת תורת משה כולל דבר יוסף

סכום בש"ח
624,981.50
541,701.00
2,186,185.50
810,940.83
97,213.50
2,000,750.50
344,214.00
10,800.00
306,559.68
302,643.00
523,337.00
587,505.50
224,212.50
973,665.02
56,211.30
632,069.34
563,670.00
81,582.00
2,034,945.50
670,068.00
10,096,313.65
1,581,417.00
103,221.00
8,440,745.50
567,382.50
1,423,560.20
848,695.30
227,637.00
455,292.00
149,940.00
93,096.00
1,075,227.50
133.65
1,144,087.90
48,033.00
997,380.00
316,444.50
1,076,218.46
117,126.00
2,894,862.68
20,304.00
87,741.00
152,964.00
251,293.50
159,983.00
299,611.00
2,243,406.95
224,874.00
52,777.50
56,835.00
10,539.00
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מספר מוטב
580416055
580196186
580202802
580336741
580111888
580195022
580013704
580462588
580424497
580309110
580001170
580119204
580020774
580074870
580319606
580109882
580189256
580142198
580138048
580011930
580032332
580069755
580109924
580161867
580238681
580037463
580435642
580235117
580137479
580043099
580275873
580358034
580072395
580221208
580291987
580176741
580120889
580104552
580104511
580053858
580159044
580282283
580283521
580059905
580246387
580080919
580031730
580155612
580327690
580104222
580058717

שם מוטב
ישיבת תורת שרגא תכנית עת ללמוד
ישיבת תפארת אהרון ממאטטערסדטורף
ישיבת תפארת ישראל בסביון
ישיבת תקוע
יתד התשובה
כולל "אורות מאירים" בני ברק
כולל "ברוך טעם" ע"ש הגאון בעל "ברוך טעם" ר' ברוך פרנקל תאומים
כולל "מדבר שור" בחלוצה
כולל "משכן מנחם" ראשל"צ
כולל "תורה מירושלים"
כולל "תורת-חיים" חולון
כולל אברכים-קול יהודה-ע"ש יהודה בן דוד מוראדי
כולל אברכים "בית המדרש" ליד ביה"כ המרכזי בת ים
כולל אברכים "יגל יעקב ישמח ישראל"
כולל אברכים "פני מנחם" ירושלים
כולל אברכים "שערי לימוד" בני ברק
כולל אברכים אהל דינה
כולל אברכים אהל ישעיהו רמות ירושלים
כולל אברכים אור  -יחיאל
כולל אברכים בבית הכנסת הגדול הרצליה
כולל אברכים בית אהרן הכהן
כולל אברכים דבר שי"ר
כולל אברכים היכל משה ,בני ברק
כולל אברכים ובית המדרש קהל קדושים
כולל אברכים יקרא דאוריתא
כולל אברכים מכון להפצת תורה אהל לאה
כולל אברכים מצוינים דחסידי גור ,ירושלים
כולל אברכים נחלת יהושע
כולל אברכים ע"ש הרב הלל פאליי ז"ל ירושלים
כולל אברכים תפארת מרדכי ירושלים
כולל אוהל שלמה ורחל
כולל אור אליהו ע"ש אליהו טויטו
כולל אור הרמ"א נתיבות
כולל אור תורה אלגריבה אופקים
כולל בירכת יעקב לתלמוד הבבלי בירושלים
כולל בית יוסף  -בית שמש
כולל בית יוסף מרן ע"ש ר' יוסף יעיש
כולל בית יחיאל אספורמוס
כולל בית משה מיסודו של הרב משה אספורמס
כולל בית שלמה ע"ש רבינו חכם סלמן מוצפי
כולל דחסידי סוכטשוב  -בני ברק
כולל דרוש וחידוש רע"א
כולל הכשרת רבנים להוראה  -הלכה למעשה
כולל ובימ"ד "היכל -יצחק" ע"ש ר' יצחק אוחנה
כולל וישיבה יד יצחק ,חולון
כולל ומוסדות צאנז בעיה"ק צפת
כולל ומיתבתא מהר"ם שיק
כולל חיים טוב דחסידי ויזניץ מאנסי בארה"ק
כולל חצות "שומרי העיר" ביתר עילית
כולל חשן משפט  -מכון גבוה להכשרת אברכים לדיינות
כולל יד-אשר בית מדרש לתורה ולהוראה

סכום בש"ח
3,496.50
210,145.50
133,069.50
889,446.21
184,860.00
335,167.50
84,532.50
69,855.00
75,186.00
336,124.00
203,192.90
80,874.00
43,785.00
655,204.50
187,312.50
468,693.00
102,136.50
457,340.40
39,461.85
102,384.00
300,573.00
104,940.00
319,711.50
92,448.00
763,803.10
178,452.00
1,538,544.70
550,678.20
754,846.50
90,522.00
76,896.00
251,208.00
81,675.00
107,127.00
49,320.00
89,897.56
87,961.50
249,435.00
70,319.70
369,832.00
60,241.50
448,221.50
519,972.00
88,893.00
105,588.00
210,348.00
52,529.85
28,728.00
109,602.00
157,450.50
82,827.00
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מספר מוטב
580318012
580071124
580049773
580171007
580220309
580068757
580057651
580013159
580071025
580078129
580133932
580062164
580086379
580189215
580068351
580148096
580359925
580014546
580051118
580047652
580153419
580301638
580435089
580439735
580107571
580343051
580295053
580330975
580184208
580254142
580147395
580294072
580319424
580364834
580523264
580049369
580164218
580164879
580034684
580515211
580314847
580289411
580291839
580507150
580060077
580253003
580019677
580111516
580125854
580215994
580010023

שם מוטב
כולל יהודה אריה
כולל ישיבת אהלי אברהם
כולל ישיבת צאנז ירושלים
כולל לאברכים בעיר ביתר
כולל מהרש"ם
כולל מיראן בית מדרש לתורה והוראה
כולל מסילת ישרים  -זכרון יעקב
כולל משכיל לדוד  -ע"ש האדמור ר' דוד אבוחצירא
כולל משכן שם
כולל נחלת יצחק  -מרחבים
כולל עליות אליהו לתפארת התורה
כולל פיטסבורג "צדקת יוסף"
כולל ש"ס דעת יוסף
כולל ש"ס יד צפורה
כולל ש"ס צאנז חיפה
כולל שפתי כהן תל אביב
כולל תורה ודעת כנסת יצחק
כולל תורה וחיים בני ברק
כולל תל גנים "טל תורה"
כולל תפארת יעקב יבנה
כנסת אברהם  -בני ברק
כנסת אברהם  -המאיר לעולם
כנסת יחזקאל אלעד
כנסת יצחק  -קרית ספר
כנסת יצחק חדרה
כף החסד
כרובי הנחל
כתף לזולת ותומכי שבת
כתר דוד
כתר שם טוב  -ישיבה ,כולל אברכים והוצאה לאור
לב אבות  -מורשת איש מצליח
לב חיי משה
לומדי תורה בביתר עילית
לומדי תורה וחסד
לומדים  -היכל התורה והחסד המרכזי
ללמוד וללמד לשמור ולעשות נתיבות והסביבה
ללמוד וללמד מפעלי תורה חינוך וחסד
למד דעת-על שם הגאון הרב משה דוד בקשט
למען דעת ירושלים
למען שמו באהבה בת  -ים
לפיד  -אפיקי דעת ,שדרות
לשרת בקודש
מ.מ.ש .מאור מיכאל ושמחה
מאור בית יעקב  -ירושלים
מאור הנצח ירושלים
מאור הרים
מאורות  -בית מדרש גבוה לתורה
מאורות התורה ע"ש הגה"ק המקובל הרב מאיר מפדהייץ
מאורות ירושלים
מאיר אורה
מגן הילד -המתיבתא למצטיינים בני ברק

סכום בש"ח
395,172.00
105,313.50
672,529.60
222,282.00
681,831.00
64,935.00
167,656.50
224,397.00
19,121.17
97,947.00
150,799.50
283,616.50
151,362.00
382,338.00
327,321.00
225,391.50
179,491.50
349,681.50
228,784.50
84,816.00
58,491.00
152,811.00
3,124,569.00
1,536,766.40
1,165,470.00
182,367.00
722,155.00
56,160.00
88,182.00
52,785.00
260,982.00
1,173,149.00
104,530.50
100,773.00
257,535.00
104,854.50
92,677.50
44,442.00
1,005,387.50
98,298.00
8,528,685.41
102,942.00
179,694.00
36,877.50
250,396.00
185,642.00
178,371.00
557,726.80
75,379.50
2,327,049.00
114,355.35
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מספר מוטב
580363349
580348456
580142479
580145076
580026383
580064954
580434744
580207066
580217461
580361780
580296259
580019735
580287126
580271385
580374643
580318186
580303477
580485878
580025211
580065514
580197002
580331114
580006443
580074110
580252872
580078194
580412963
580005288
580000503
580164366
580152585
580043909
580303501
580401032
580223113
580109445
580115384
580098663
580436442
580036572
580021343
580150225
580045771
580036275
580142891
580088201
580036713
580345551
580252369
580165348
580309086

שם מוטב
מגשימים ביחד בנתיבות
מדברה כעדן
מדרש אליהו  -ע"ש הרב אליהו סבג
מדרש כנור-דוד להשתלמות גבוהה
מדרש ספרדי
מדרש רמב"ם
מדרש שערי דוד רמת שלמה ירושלים
מדרשה ליהדות "חיי עולם"
מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות
מדרשת בינת  -בית מדרש גבוה לבנות ללמודי יהדות
מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי  -עין הנציב
מדרשת הגולן
מדרשת הרובע בעיר העתיקה בירושלים
מדרשת חיי משה
מדרשת עין-פרת בגוש אדומים
מדרשת צפנת  -ארץ שכם
מדרשת שמחת הצדיק
מה יפו פעמי בת ציון  -תל אביב
מוסד "תורה וחסד" רובע ב' ,אשדוד
מוסדות-אור דוד-בני ברק
מוסדות "ברכת דוד"
מוסדות "ברכת הנחל"  -ברסלב  -מודיעין עילית
מוסדות "הפקדתי שומרים"
מוסדות "חלקת יהושע" דחסידי ביאלא בני ברק
מוסדות "חסידי דאראג" ,בני ברק
מוסדות "מאור ישראל" של חסידי גור בני ברק
מוסדות "משכן שלמה" ע"ש החכם השלם ר' שלמה טנזי
מוסדות "שערי ציון" בני ברק
מוסדות "תורה ושלום" בישראל
מוסדות אהבת מרדכי רוממה ירושלים
מוסדות אהבת משה
מוסדות אהל משה בני ברק
מוסדות אוהל יהושע חיפה
מוסדות אוהל יוסף ומלכה
מוסדות אוהל יעקב ע"ש המוהל ר' יעקב ששון
מוסדות אוהל מלכה ע"ש הרבנית מלכא י' ויספיש
מוסדות אור גאון בישראל
מוסדות אור ההלכה
מוסדות אור המזרח ותפארת שלמה
מוסדות אור יום טוב
מוסדות אור שמח מרכז טננבאום
מוסדות אסטראווצע
מוסדות באבוב קדושת ציון
מוסדות ביאלא "חלקת יהושע"
מוסדות בית אבא יעקב
מוסדות בית אשר ובית המדרש בית יעקב דחסידי קרלין סטולין
מוסדות בית ישראל מיסודם של צעירי חב"ד נתיבות
מוסדות בית מדרש איתמר
מוסדות ברכת נפתלי  -ביתר עלית
מוסדות דברי אמת
מוסדות דרכי תורה ,רחובות

סכום בש"ח
907,789.38
2,868,554.86
100,314.00
98,685.00
381,737.30
202,258.00
433,948.50
264,545.00
88,659.00
449,950.00
2,903,569.24
940,740.00
1,111,959.50
640,507.50
66,000.00
101,394.00
92,713.50
1,025,994.33
186,624.00
588,160.50
132,102.00
248,328.00
231,532.50
351,441.00
631,083.50
319,102.00
110,893.50
2,080,082.60
818,759.00
87,966.00
93,307.50
188,852.50
23,247.00
382,266.00
130,734.00
46,417.50
585,336.00
254,041.65
82,539.00
178,011.00
257,177.15
55,296.00
6,088.50
136,613.40
276,943.00
140,161.50
58,495.50
1,806,764.28
578,508.50
14,670.00
298,980.00
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מספר מוטב
580240679
580289197
580354462
580157683
580053536
580130482
580372878
580018919
580010577
580201994
580079408
580077295
580274504
580051209
580286391
580384097
580057339
580363489
580446474
580059020
580265718
580039055
580031680
580024131
580273035
580365732
580072114
580019891
580160984
580002426
580031854
580067486
580162873
580008589
580303246
580183978
580289544
580280139
580254043
580219731
580284305
580539187
580349140
580069821
580066397
580221216
580051159
580111334
580431591
580366698

שם מוטב
מוסדות הבן איש חי בקרית ספר
מוסדות הבעש"ט פ"ת
מוסדות הגר"א רמת בית שמש
מוסדות הרש"ש
מוסדות התורה דחסידי "בית אל" יכבץ
מוסדות התורה והחינוך גור ערד
מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים
מוסדות ויזניץ בארץ הקודש
מוסדות ותלמוד תורה זוועהיל בית מרדכי
מוסדות חוט של חסד
מוסדות חינוך דובדבני
מוסדות חינוך וחסד "עטרת אבות" ירושלים
מוסדות חינוך וחסד פני מנחם בית שמש
מוסדות חינוך וחסד פרי גידולים
מוסדות חינוך לנוער לתורה ויהדות
מוסדות חלקת יהושע דחסידי ביאלא בית שמש
מוסדות חנוך "אור החיים" בני ברק
מוסדות חסדי אבות בית ישראל מודיעין עלית
מוסדות חסדי מנחם  -נצרת עילית
מוסדות חסידי באבוב בירושלים
מוסדות חסידי בעלזא  -חיפה
מוסדות חסידי בעלזא אשדוד
מוסדות חסידי בעלזא בני-ברק
מוסדות חסידי סדיגורה ירושלים
מוסדות חסידי סלונים קרית גת
מוסדות טשארנאביל
מוסדות טשכנוב
מוסדות טשערנאביל
מוסדות ירים משה
מוסדות ישועה ליהודה
מוסדות ישיבה מענה שמחה
מוסדות ישיבה תיכונית " אור מנחם" קר
מוסדות ישיבה תיכונית " אור מנחם" קרית ארבע חברון
מוסדות ישיבת כסא רחמים ספרדית
מוסדות מאורות נתן ועמרם החי ע"ש נתן בקובזה ,הר' עמרם בן דיוואן והרב' חיה
בקובזה
מוסדות מדרש דוד בירושלים
מוסדות מעשה חייא
מוסדות משכן משה ברמת-השרון
מוסדות משכנות יוסף
מוסדות משפטים ישרים
מוסדות נהר דעה נהריה
מוסדות נחלת יצחק ע"ש הרה"ג ר' יצחק גרשון
מוסדות נצח ישראל בית שמש
מוסדות נצנצי אורות
מוסדות נר דוד
מוסדות נתיב יצחק
מוסדות סטולין קרלין בני-ברק
מוסדות עופל בת ציון
מוסדות עופר האיילים אלעד
מוסדות צאנז אלעד

סכום בש"ח
170,190.00
1,462,513.50
185,972.40
128,187.00
187,308.00
2,797,197.90
358,380.00
5,326,126.70
293,782.48
1,131,537.50
84,568.00
333,669.50
90,054.00
1,263,356.10
242,616.70
270,481.50
79,515.00
236,034.00
236,141.00
241,092.00
390,663.00
1,790,817.30
1,343,166.00
53,563.50
336,426.30
168,399.00
497,090.70
253,788.80
269,232.50
107,622.00
592,970.50
186,547.50
164,262.50
1,586,744.50
149,235.50
120,042.00
185,017.50
86,778.00
167,976.00
94,990.50
914,869.46
218,390.00
249,138.00
138,762.00
84,330.00
235,323.00
482,774.50
38,411.10
105,588.00
138,028.50
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מספר מוטב
580239895
580161636
580032621
580184612
580256865
580269223
580029262
580452373
580392504
580123412
580371102
580423101
580238871
580037265
580250652
580039030
580192151
580123792
580289288
580142693
580296093
580039949
580254308
580259398
580052520
580281905
580027423
580189579
580067049
580162477
580068369
580144723
580359123
580015618
580237931
580244549
580009330
580208841
580049880
580092849
513721191
580211878
580319895
580403749
580112274
580224400
580276053
580399962
580258812
580523108
580319408

שם מוטב
מוסדות צאנז ביתר -גני הילדים מרים
מוסדות צוף דבש מיסודו של ארגון קהילות יהודי צפון אפריקה
מוסדות קול ירושלים בית מדרש גבוה לתלמוד והוראה
מוסדות קרלין סטולין בביתר
מוסדות קרלין סטולין בקרית ספר
מוסדות רינת התורה
מוסדות שומרי אמונים בני ברק
מוסדות שיח ידידיה
מוסדות שער התורה אשדוד
מוסדות שערי יושר
מוסדות שערי שלום
מוסדות תורה בית אהרון  -כולל בית יצחק
מוסדות תורה וחינוך "בני בנים"
מוסדות תורה וחינוך של חסידי גור בית ישראל אשדוד
מוסדות תורה וחסד פני יצחק
מוסדות תורה מקור ברוך ,בני ברק
מוסדות תורת עולם
מוסדות תפארת-אוהל משה
מוסדות תפארת בית מרדכי
מוסדות תפארת משה בצלאל
מורשת אליהו
מורשת מנחם
מטה אפרים
מטל השמים ומשמני הארץ
מכון "בני דוד" ירושלים
מכון "מאור ישראל" פירסומים תורניים
מכון אוצר ערכי התורה
מכון אור ישראל  -ישראלייט
מכון אלטה שעל-יד בית חנה
מכון התלמוד  -ירוחם
מכון וישיבה ע"ש הגאון חידא
מכון וכולל תוספות יום טוב
מכון להוראה שירת דוד ירושלים
מכון מאיר  -המרכז ללמודי היהדות בישראל
מכון מעיינות ללמודי יהדות
מכון על שם אברהם וחיה מושא גרינברג
מכון פרדס לחינוך יהודי
מכון ראשית
מכון שלמה  -היידן תורה אינסטיטיוט
מכון שערי לימוד  -מכון תורני מקצועי
מכון תורה אור ביתר בע"מ (חל"צ)
מכלול  -תכנית תורנית מדעית
מלוא הרועים
מלך עוזר
מן התורה-בית מדרש וכולל אברכים
מנחם משיב
מנחת אליהו
מנחת אשר
מנחת יהודה וירושלים
מנחת מרדכי תורה ותפילה  -נתניה
מסורת התורה בני ברק

סכום בש"ח
277,087.50
50,098.50
132,516.00
260,455.50
533,817.00
157,040.00
138,078.00
419,497.00
1,793,964.00
317,384.00
292,229.00
176,881.50
1,046,816.05
1,276,371.50
597,672.00
36,279.00
99,526.50
259,843.50
71,737.35
366,357.00
833,503.50
96,552.00
193,063.50
98,955.00
166,986.00
95,908.50
69,619.50
819.00
177,618.75
397,665.00
662,280.00
420,396.30
860,884.95
1,729,100.14
99,217.20
289,127.50
156,277.90
302,412.50
13,186.80
597,731.60
259.20
559,975.00
678,204.00
90,238.50
188,338.50
945,137.00
45,054.00
297,654.50
372,524.40
48,555.00
6,384,238.70
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מספר מוטב
580112399
580014025
580505394
580413094
580043784
580434348
580043669
580389344
580268597
580395879
580167971
580042273
580087146
580087153
580157592
580069243
580001733
580413128
580286979
580081800
580067163
580117877
580249001
580092187
580038222
580014520
580126704
580032548
580210508
580149904
580086148
580103117
580102754
580035863
580065712
580230845
580465375
580402022
580229086
580008910
580288777
580110336
580231496
580298594
580132868
580312742
580400588
580040038
580264067
580080513
580126357

שם מוטב
מסילה בערבה
מעין התורה והמרכז הרוחני לתורה ותפילה על-שם רבי ישמעאל כהן הגדול
מעלה שלום  -רמות
מעלות בשרון
מעלות התורה
מערב שמש
מפעלי חינוך תורה וחסד  -אור לאה
מקור הברכה בית שמש
מראה איש
מרבה תורה  -מרבה חיים
מרגניתא דאברהם
מרכז התורה
מרכז התורה  -אור עקיבא
מרכז התורה  -פרדס חנה
מרכז התורה והחינוך בצפון תל אביב
מרכז התורה רחובות
מרכז חב"ד  -ליובאוויטש  -תל אביב
מרכז חב"ד קרית גת  -לקבלת פני משיח
מרכז חינוכי בת עין
מרכז חסידי קוזניץ  -גרודזיסק  -פיאסצנה
מרכז ישיבות בני-עקיבא בישראל
מרכז להנחלת ערכי היהדות בנגב מגן ישראל  -לנתיבות והסביבה
מרכז להפצת אורייתא קדישתא ישיבה גבוהה קול יהודה
מרכז להפצת תורה ויראה בנגב
מרכז לחינוך תורני  -ישיבת זכרון יעקב
מרכז לחינוך תורני לב שמחה דחסידי גור אשדוד
מרכז לתורה  -ישראל
מרכז מוסדות נדבורנה בארה"ק
מרכז נריה  -קרית מלאכי
מרכז קהילתי לתורה וחסד אפריון שלמה
מרכז רוחני  -מעייני תורה למשה
מרכז רוחני "אהלי אברהם" בבני ברק
מרכז רוחני "בית יוסף" "עטרת יצחק" "היכל דוד"
מרכז רוחני אונו בית מדרש להוראה ע"ש קדושי קראקא
מרכז רוחני אורות התורה בת ים
מרכז רוחני דרכי ישראל
מרכז רוחני ליהודי מרכז ודרום אמריקה
מרכז רוחני מנחת יעקב ע"ש ר' יעקב שוקרון
מרכז רוחני ,לווית חן ,רכסים
מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית
מרכז תורה חסידי רמת שלמה
מרכז תורני "עטרת שלום" מרמורק רחובות
מרכז תורני "קול  -יעקב" ,קרית ספר
מרכז תורני בית יוסף בנגב
מרכז תורני ברכיה חכמת רחמים
מרכז תורני זכות לעמ"י
מרכז תורני זכרון עמיאל
מרכז תורני חומת ירושלים
מרכז תורני חסד ואמת לאברהם ע"ש אברהם בן יוסף
מרכז תורני לאברכים נבחרים בני ברק
מרכז תורני לאומי ע"ש מרן יוסף קארו צפת

סכום בש"ח
172,507.50
8,760.08
116,856.00
127,201.50
841,201.40
122,535.00
103,122.00
121,248.00
922,203.00
126,841.50
1,662,810.60
19,533.60
143,023.50
317,758.50
128,664.00
1,597,437.00
134,794.50
95,625.00
141,891.00
58,179.00
101,191.50
510,372.00
170,630.50
66,555.00
2,158,051.50
200,565.00
302,022.00
1,357,898.00
115,294.50
77,121.00
276,078.00
454,452.00
128,992.50
98,178.82
285,906.50
131,967.00
220.50
102,195.00
153,733.50
330,873.30
364,333.50
42,768.00
331,083.00
286,423.00
104,215.50
1,475,367.00
137,241.00
1,288,280.10
67,307.57
122,374.80
998,653.28
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מספר מוטב
580270684
580240182
580018547
580299865
580288058
580064541
580074052
580223006
580400323
580217164
580024008
580102770
580138550
580166676
580261238
580329225
580269355
580350262
580409878
580307106
580128544
580174316
580411387
580130060
580246890
580015261
580155497
580242154
580058311
580230159
580291136
580339430
580467710
580475523
580142768
580451508
580276806
580376184
580267003
580446219
580225431
580470763
580393031
580228096
580001147
580122604
580392140
580460475
580049526
580148047
580072916

שם מוטב
מרכז תורני לבוש מלכות
מרכז תורני להרבצת תורה ומוסר
מרכז תורני לנגב אהלי שם
מרכז תורני משכנות הרועים
מרכז תורני נחלי דעת
מרכז תורני ע"ש הרה"ח ר' עקיבא בנצלביץ
מרכז תורני עץ חיים היכל אליהו
משכן-ישראל  -בית מדרש גבוה לדיינות ,לרבנות ולהוראה
משכן התורה נתיבות
משכן חיים
משכן יוסף שמואל
משכן מאיר
משכן רפאל  -ע"ש מורנו ורבנו ר' רפאל אברג'ל
משכן שלמה יצחק ומיימון
משכנות שלום
משמר הקודש ,רמת שלמה
משנת אליהו  -רכסים
משנת הנחל
משנת רבינו ע"ש רבינו הגדול הגראמ"מ שך
משנת שמעון תנעמי
משען לתלמיד אופקים
מתיבתא אוהל תורה ברנוביץ
נהרדעא ,מכון לתורה ולתעודה
נוה אריה
נוה הספר
נוה ירושלים סמינר לבנות
נוצר תאנה
נזר אברהם ,יבנה
נזר ישראל  -מוסדות תורה חינוך וחסד
נזר מרדכי
נחל ומעיין
נחלי ארצנו
נחלי הצדיק  -ירושלים
נחלת בית יעקב מדרשה לבנות ע"ש שולה רוזנברג
נחלת גדעון  -קרית צאנז ירושלים
נחלת דוד  -אלעד
נחלת חיים שלום
נחלת ישורון רה"ע
נחשוב ונבין
נחשוני ים  -מוסדות תורה וחסד
נטעי אורה בני ברק
ניצוצות התורה
נעם אליעזר ע"ש ר' אליעזר פאפו
נצח שמואל
נר אליהו
נר הצפון
נר יצחק ויעקב כולל אבי עזרי אלעד
נר ישראל אלעד
נר ישראל בית אולפנא לצעירים מצטיינים
נר לרחל ובניה ע"ש רחל וייס ושלושת בניה
נר משה

סכום בש"ח
225,894.00
188,725.50
94,671.00
565,419.00
301,620.15
829,969.20
3,415,541.52
121,774.50
305,626.50
44,595.00
98,622.00
197,622.00
79,515.00
143,460.00
84,550.05
126,288.00
1,278,261.00
30,888.00
137,556.00
271,075.50
1,277,514.00
190,172.70
198,600.00
427,367.90
122,980.50
1,494,312.50
38,448.00
123,471.00
424,345.40
2,486,305.00
49,000.50
575,841.00
101,025.00
37,175.00
23,328.00
32,832.00
342,284.00
90,144.00
232,315.00
500,427.00
959,340.00
30,744.00
48,604.50
189,117.00
50,242.50
20,088.00
195,606.00
545,576.50
113,850.00
732,261.00
4,455.00
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מספר מוטב
580275055
580024800
580161628
580162139
580039584
580368553
580007912
580031102
580493252
580085355
580434710
580327765
580415149
580255321
580302321
580097236
580156271
580120129
580067627
580233443
580232593
580535581
580011070
580465177
580244192
580117984
580132314
580194207
580135416
580071801
580110179
580037927
580074102
580468635
580192938
580294031
580340693
580152361
580343671
580054393
580463453
580048783
580477602
580374395
580226348
580093110
580400976
580125201
580192557
580294379
580061737

שם מוטב
נר רחמים
נשי אמי"ת -בית הילד
נשמת  -מדרשה גבוהה ללימודי תורה לנשים
נשמת אהרן ויעקב
נשמת ישראל
נתיב טפחות
נתיבות נועם
נתיבות עולם
סמינר בית יעקב מכון רעיה
סמינר ירושלים  -בית וגן
סמינר פנינים
עבודת יששכר
עטרת אבנר
עטרת גבריאל
עטרת הנחל
עטרת התורה
עטרת חכמים
עטרת ירושלים
עטרת ישועה ובית המאיר
עטרת ישועה ובית המאיר
עטרת מלכות
עטרת מרדכי אליהו
עטרת משה "-ארץ חמדה"
עטרת רחמים חולון
עלי עין
עליית בית חנניה  -שערי ניסים
עם אור
עמוד דוד
עמוד האש ונר רחל
עמודי אור
עמודי עולם
עמותה ישיבת נחלת משה
עמותת "לב טוב" ע"ש אריה והינדא לב
עמותת אור מאיר להחזקת תורה וחסד
עמותת בית מדרש חסד לאברהם בית שאן
עמותת בית מדרש לתורה גור בית יהודה כולל דחסידי גור חיפה
עמותת הליכות שלום רעננה
עמותת יד ניסים ועזר יעקב
עמותת יושבת ציון
עמותת ישיבת "שבי חברון"
עמותת ישיבת ברקת
עמותת ישיבת קרית שמונה
עמותת מאור הצבי להנצחתו של צבי הכהן הי"ד
עמותת מדרשת שילת  -אלוני שילה
עמותת קהילת מטה  -לוי
עמותת קרן עזרה לבני תורה שליד ישיבת "אור יצחק" יהוד
עמותת שיפעת רביבים בנגב
עמותת תורת זרעים
עמלה של תורה
ענג מנחם
עץ-חיים  -עמישב

סכום בש"ח
373,345.00
4,089,600.77
547,935.00
1,553,280.00
118,597.50
997,630.50
30,110.40
727,473.00
351,518.75
343,930.00
428,040.00
645,352.50
309,813.00
90,612.00
76,248.00
23,152.50
600,091.50
1,386,018.00
252,386.00
110,754.00
177,543.00
93,735.00
248,364.00
131,845.50
109,224.00
194,940.00
108,414.00
1,075.50
101,907.00
208,089.00
1,098,611.50
844,762.40
44,599.50
532,509.50
94,059.00
217,165.50
92,079.00
121,491.00
211,504.00
3,474,070.50
565,572.00
2,890,880.38
105,057.00
590,320.00
398,106.00
176,445.00
83,160.00
104,985.00
246,870.00
269,748.50
79,947.00
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מספר מוטב
580376267
580396885
580294114
580316826
580490720
580257632
580206134
580024479
580235026
580438968
580315703
580140762
580144889
580350866
580319887
580262160
580352136
580384055
580104057
580470474
580477669
580309300
580437606
580439800
580325306
580349025
580048817
580005155
580235810
580085116
580184265
580361749
580309615
580444826
580002541
580045755
580061851
580046589
580059426
580090702
580135663
580204907
580148245
580247807
580269975
580420073
580026102
580228013
580387637
580347102
580484350

שם מוטב
עץ חיים ליוצאי צרפת
עצי בשמים
עת רצון  -ביתר עילית
עתיד לעם
עתיד עם תקווה בגבעת אולגה  -חדרה
פאר אבות
פאר יוסף נוה יעקב ע"ש ר' יוסף קארו
פחד יצחק
פניאל  -בית המדרש לתורה  -ירושלים
פניני דוד  -ירושלים
פניני תורה
פעמי יעקב
פרי עץ
צדק לדוד
צדקת אפרים
צדקת ישראל
צדקת ציון
צח"י  -צעירים חושבים יהדות
צמח ישראל
צרור המור בית שאן
קדוש ישראל בנתיבות
קדם מפעליו
קהילות משכן התלמוד רש"י  -ירושלים
קהילת ראשית  -חיי קהילה ברמת השרון
קהלות יעקב בראש העין
קובץ תורני  -ישורון
קול ברמה
קול היהדות
קול יצחק
קול רינה ,שעורי תורה
קול רפאל בנגב
קטרת תמיד
קצות החושן
קריית חינוך ע"ש מאיר והראל
קרית הישיבה בית אל
קרית חינוך -מגדל אור (ע"ר)
קרית חינוך ישיבת הנגב  -חנוך לנוער נתיבות
קרית חנוך לבנים אשדוד
קרית נוער ירושלים
קרן אורה  -ישיבת קרית מלאכי
קרן בן שמן
קרן ברכת משה בירושלים
קרן התורה אופקים
קרן זכויות לעולם הבא
קרן יד שמואל ותמר  -מפעלי תורה וחסד
קרן צור לדוד  -הקרן לתורה וחינוך
רמת איתרי
רעות שדרות
רעותא
רעיא מהימנא על יד בית הכנסת הרשב"י נוה נאמן
רעין הילל  -אור עקיבא

סכום בש"ח
102,510.00
62,208.00
1,305,189.00
456,619.50
479,853.01
602,416.50
458,936.00
333,343.00
95,422.50
195,760.00
438,489.00
151,537.50
87,200.10
38,452.50
1,889,734.50
1,993,654.60
133,389.00
79,515.00
730,561.50
562,450.26
80,937.00
84,321.00
452,872.00
604,796.67
457,281.00
876,651.40
233,858.00
125,649.00
761,351.40
6,466,259.00
74,826.00
1,158,813.50
1,504,540.80
1,687,789.85
4,484,507.55
662,699.50
333,890.00
165,819.00
952,310.00
1,104,675.00
95,724.00
96,129.00
90,117.00
168,831.00
196,176.00
109,116.00
432,237.50
113,598.00
544,200.83
105,156.00
543,199.45
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מספר מוטב
580122901
580242568
580241966
580098846
580442630
580292282
580074086
580039402
580198976
580326973
580295871
580366920
580228807
580279412
580310597
580088060
580107308
580264562
580036283
580284446
580258739
580222057
580138220
580329407
513246454
580248490
580045433
580265700
580176204
580099398
580282531
580295392
580217719
580434736
580270726
580042828
580371961
580005320
580508034
580347342
580449544
580360147
580028645
580006708
580491462
580359859
580069920
580486868
580413623
580332518
580302875

שם מוטב
רצון יהודה  -כולל ברוח הציונות הדתית ע"ש הרב קוק
רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל
שארית דוד
שב שמעתא
שבענו
שדה צופים ע"ש מוהר"ן מברסלב
שובה  -מרכז ללימודי יהדות  -עפרה
שובי נפשי
שוחרי סמינר תורני לבנות אופקים
שויתי ה'
שושנת העמקים
שיבת ישראל
שיר למעלות
שירת התורה
שלהבת דוד
שלהבת הדרום
שלום היהדות
שם הגדולים
שם שמעון חברון ע"ש הרה"ג שמעון דיין
שמחת יצחק
שמע ד' קול יהודא
שמש צדקה וחיים ע"ש הרה"ק חיים חורי
שעלי תורה
שער התורה אלעד
שער התלמוד בע"מ (חל"צ)
שער ירחמיאל
שערי אמונה מכון ללימודי היהדות
שערי בני ציון והיכל בתיה
שערי גאולה
שערי דעת
שערי הוד והדר יבנה
שערי חכמה בני ברק
שערי יוסף
שערי ניסים רמת שרת ירושלים
שערי שמעון אריה
שערי תשובה וחיים
שפת יעקב
שתילי זיתים
תאיר נרי בנשיאות הרב ניר בן ארצי
תהילת חיים
תהילת שלום מקור חכמה
תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב
תומכי תשובה
תומר דבורה מרכז לתורה ולמורשת ישראל
תורה בציון -אור עולם
תורה וחסד אוהל שרה
תורה וחסד ,אגוד חניכי ישיבות מעדות המזרח
תורת אומן
תורת אליהו  -בית שמש
תורת אשר
תורת בצלאל

סכום בש"ח
89,712.00
5,136,368.40
93,186.00
1,566,429.70
378,085.50
758,705.50
231,025.50
469,575.00
930,400.00
356,711.40
573,570.00
371,875.00
100,485.00
206,045.50
565,868.00
350,658.00
256,493.59
94,122.00
86,598.00
85,617.00
1,003,707.00
87,457.50
149,638.50
182,146.00
157,369.00
50,921.00
6,264.00
352,691.00
90,549.00
214,380.00
140,751.00
150,328.80
120,042.00
140,292.00
351,211.50
457,325.50
91,584.00
216,256.50
138,339.00
32,400.00
79,677.00
95,418.00
200,526.00
41,116.50
961,833.40
25,920.00
255,992.00
142,579.50
139,644.00
624,966.00
86,076.00
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מספר מוטב
580321768
580166171
580335834
580215317
580121655
580515278
580201218
580320356
580212892
580409233
580461713
580273597
580275808
580253151
580028710
580070746
580223378
580375772
580128700
580113017
580357762
580106540
580008423
580427474

שם מוטב

סכום בש"ח

תורת דבש
תורת החיים נווה דקלים
תורת זאב
תורת חכם
תורת חסד ביהוד
תורת יעקב מפעלי תורה וחסד
תורת ישראל
תורת משה  -חולון
תורת ציון  -מרכז התורה והמוסר
תורת רחל
תורת שי
תורת שמחה
תלמוד יוסף
תלמוד שמביא לידי מעשה
תלמוד תורה כללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים
תלמוד תורה תפרח
תלפיות  -משכנות תורה והוראה
תפארת אלעד
תפארת טבריא
תפארת יהודה
תפארת יוסף  -בית שמש
תפארת מרדכי-מפעלי תורה וחסד
תפארת ציון
תפארת רשב"י

154,287.00
3,551,720.95
834,754.50
267,286.50
1,701,628.50
116,982.00
194,368.50
405,836.00
92,808.00
86,449.00
927.30
4,752.00
92,304.00
1,809,755.10
162,855.00
1,836,449.00
1,048,464.00
698,634.00
1,281,892.50
139,572.00
129,438.00
102,568.50
742,459.00
87,745.50

סה"כ

576,217,993.22

מקור הנתונים  :חשבות אגף בכיר מוסדות תורניים

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

נספח
 תמיכות שניתנו ע"י המשרד בשנה החולפת ()2014
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 .13רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום פעילותם
אולפנים להנחלת הלשון



הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי (אחריות משותפת)

הוועד לענייני חינוך
החברה לחינוך ימי בישראל (בתי"ס ימיים) (אחריות משותפת)
החברה למתנ"סים  -מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ) (אחריות משותפת)
הכפר הירוק על שם לוי אשכול בע"מ (אחריות משותפת)

המועצה להשכלה גבוהה
המועצה לחינוך ממלכתי דתי (חמ"ד)
הרשות הישראלית לחילופי נוער וישראלים (אחריות משותפת)
כפר הנוער ,מאיר שפיה (אחריות משותפת)

מוסדות להשכלה גבוהה ,שהמדינה משתתפת בתקציבם בהתאם לסעיף  17א' לחוק המועצה להשכלה
גבוהה ,התשי"ח 1958-
מועצת הספרייה הלאומית
מקווה ישראל -כל ישראל חברים (אחריות משותפת)

קרן וולף
קרנות השתלמות למורים וגננות -חברה מנהלת בע"מ (אחריות משותפת)
קרנות השתלמות למורים תיכוניים ,סמינרים ומפקחים  -חברה מנהלת בע"מ (אחריות משותפת)

רשות הזיכרון "יד ושם"

תאגידים אשר מפעילים מוסדות חינוך לשכבות גיל ,המפורטות בחוק לימוד חובה ,התש"ט 1949-

נספחים
 אולפנים להנחלת הלשון
 מוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם
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