משרד החינוך– דוח שנתי 2015

 .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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