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הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות . תיאור מאגרי מידע  10
 א"ב שם מאגר()לפי         

 
 אור המאגרית שם המאגר מס' המאגר

 הצגה ברמה של מוסד עבור אילו תלמידים חויבו דמי בחינות דמי בחינות תלמידים 980046650

הענקת מלגות והלוואות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה  הלוואות ומענקים לסטודנטים 980046598
 גבוהה

 הנפקת תעודות הסמכה לעובדי הוראה הסמכת עובדי הוראה 980046551

ספר ותוכניות -הערכת בתי 980917296

 חינוכיות

 ספר ותוכניות חינוכיות -ביצוע סקרים ומחקרים להערכה של בתי

 מאגר השתלמויות וההשתלמויות  האישיות של עובדי הוראה עובדי הוראה השתלמויות 980046521

ועדות השמה ברשויות המקומיות החלטה לגבי שיבוץ תלמידים  ועדות השמה בחינוך המיוחד 980046742
 חריגים במסגרות לימוד שונות )רגילות או מיוחדות(

 כ"א אגפי במינהל תקשוב ומערכות מידע )עובדי משרד + חברות( "א אגפיכ 990057721

שמירה ומעקב אחר נתוני המורה האישיים והמקצועיים לצורך  כ"א בהוראה 980046538
 הטיפול בו

רשימת גננות בגנים פרטיים או בחינוך המוכר )אינן נמצאות במאגר  כ"א גננות זמני 980046581
 מערכת כוח אדם(

 תיקי הדיור השייכים למשרד ואכלוסם מאגר דיור ואתרים 990057669

 תלמידים בתוכניות אגף שח"ר מאגר שירותי חינוך ורווחה 990057682

 פרטי כל המורים במערכת מורים מחוזי 990057714

איתור תלמידים חסרי רישום במערכת החינוך )תלמידים שאינם  מניעת נשירה 990057707
 לומדים(

 מידע על תלמידים נבחני בגרות 980046729

 מידע על תלמידים חני טכנאיםנב 980046712

נבחנים אקסטרנים כולל פרטים אישיים ופרטים כלליים על הבחינות  נבחנים אקסטרנים 980046680
 וזכאות

 נערים המטופלים ביחידה לקידום נוער ברשויותניהול מידע על  נוער חריג 980046620

יסודיים באיזה -עלספר -המורים המועסקים ע"י מערכת החינוך ובתי ניהול כרטיס מורה 980046574
 מחוז הם מטופלים.

 צוע(ניהול משרות עובדי הוראה )מס' שעות, תפקיד, מק ניהול משרות עובדי הוראה 990057675

ניהול נתוני המורים העובדים במערכת החינוך )כולל שמירת נתונים  נתוני עובדי הוראה 980046544
 הסטורים(

מועמדים לקבלת פרסי ישראל, ממליציהם, השופטים בוועדות וזוכי  פרסי ישראל 990057738
 הפרסים

 מידע על ציוני תלמידים ציוני תלמידים )בחינות בגרות( 990057652

 קליטת ציוני  תלמידים במועד מסוים קליטת ציונים 990057645

 קליטת נרשמים לבחינות אקסטרנים רישום לבחינות אקסטרנים 980046697

 ה של מוסד, אילו תלמידים זכאים לשיעורי עזר לעוליםהצגה ברמ שיעורי עזר לתלמידים עולים 980046643

 נתונים אישיים, נתוני שכר לצורכי חישוב שכר מורים מורים מרכזי ח אדם/ושכר וכ 980046475

 דיווח תאונות תלמידים תאונות תלמידים 980046613

 הענקת תארים שקולים לתארים שהושגו בחו"ל תארים ודיפלומות 980046507

הלימודים מאגר תלמידים כולל פרטי תלמיד ממשרד הפנים, נתוני  תלמידים 980046606
 של התלמיד

 ריכוז נתוני תלמידים הלומדים במכללות/סמינרים ברחבי הארץ סמינרים תלמידים במכללות/ 980046667

פיקוח ומעקב אחר קליטתם של תלמידים עולים ומתן שיעורי עזר  תלמידים עולים 980046637
 לזכאים ביניהם

קביעת זכאות לעובדי חינוך לתמריצים ומעקב אחר ביצוע ויישום  תמריצים לעובדי הוראה 980046568
 הזכאות

-תעודות בגרות אקסטרנים 980046673

 היסטוריה

מאגר היסטוריה, שמירת כל פרטי הנבחן שגמר את התחייבויותיו 
 וקבל תעודת בגרות
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