
 13לפרק  'גנספח  – 2012 -2011 דוח שנתי –משרד החינוך
 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 1 עמוד

תאגידים אשר מפעילים מוסדות חינוך לשכבות גיל המפורטות בחוק לימוד  תאגידים אשר מפעילים מוסדות חינוך לשכבות גיל המפורטות בחוק לימוד    --' ' גג  חחנספנספ

      11411141--חובה, התש"טחובה, התש"ט
  

 )לפי א"ב(  א. רשויות חינוך

 

 מעמד מוניציפלי שם רשות 

 מועצה אזורית אבו בסמה

 מועצה מקומית אבו גוש

 מועצה מקומית אבו סנאן

 מועצה מקומית אבן יהודה

 העיריי אום אל פחם

 עירייה אופקים

 עירייה אור יהודה

 עירייה אור עקיבא

 מועצה מקומית אורנית

 מועצה מקומית אזור

 עירייה אילת

 מועצה מקומית אכסאל

 מועצה אזורית אל בטוף

 מועצה אזורית אלונה

 מועצה מקומית אליכין

 עירייה אלעד

 מועצה מקומית אלפי מנשה

 מועצה מקומית אלקנה

 עצה מקומיתמו אעבלין

 מועצה מקומית אפרתה

 עירייה אריאל

 עירייה אשדוד

 מועצה אזורית אשכול

 עירייה אשקלון

 עירייה באקה אל גרביה

 מועצה אזורית באר טוביה

 מועצה מקומית באר יעקב

 עירייה באר שבע

 מועצה אזורית בוסתן אל מרג'

 מועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת

 מיתמועצה מקו בוקעאתא

 מועצה מקומית ביר אל מכסור

 מועצה מקומית בית אל

 מועצה מקומית בית אריה

 מועצה מקומית בית ג'ן

 מועצה מקומית בית דגן

 עירייה בית שאן

 עירייה בית שמש

 עירייה ביתר עילית

 עירייה בני ברק

 מועצה מקומית בני עי"ש

 מועצה אזורית בני שמעון

 ה מקומיתמועצ גבעת עדה -בנימינה

 מועצה מקומית בסמ"ה
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 מעמד מוניציפלי שם רשות 

 מועצה מקומית בסמת טבעון

 מועצה מקומית בענה

 מועצה אזורית ברנר

 עירייה בת ים

 מועצה מקומית גבעת זאב

 עירייה גבעת שמואל

 עירייה גבעתיים

 מועצה מקומית ג'דידה מכר

 מועצה מקומית גדרה

 מועצה אזורית גדרות

 מועצה מקומית ג'וליס

 ועצה אזוריתמ גולן

 מועצה אזורית גוש עציון

 מועצה אזורית גזר

 מועצה מקומית ג'לג'וליה

 מועצה מקומית גן יבנה

 מועצה אזורית גן רווה

 מועצה מקומית גני תקווה

 מועצה מקומית ג'סר א זרקא

 מועצה מקומית ג'ש )גוש חלב(

 מועצה מקומית ג'ת

 מועצה מקומית דאלית אל כרמל

 עצה מקומיתמו דבוריה

 מועצה מקומית דייר אלאסד

 מועצה מקומית דייר חנא

 עירייה דימונה

 מועצה אזורית דרום השרון

 מועצה אזורית הגלבוע

 מועצה אזורית הגליל העליון

 מועצה אזורית הגליל התחתון

 עירייה הוד השרון

 מועצה אזורית הערבה התיכונה

 מועצה מקומית הר אדר

 אזורית מועצה הר חברון

 עירייה הרצליה

 מועצה אזורית זבולון

 מועצה מקומית זיכרון יעקב

 מועצה מקומית זמר

 מועצה מקומית זרזיר

 מועצה אזורית חבל איילות

 מועצה אזורית חבל יבנה

 מועצה אזורית חבל מודיעין

 עירייה חדרה

 עירייה חולון

 מועצה אזורית חוף אשקלון

 תמועצה אזורי חוף הכרמל

 מועצה אזורית חוף השרון

 מועצה מקומית חורה

 מועצה מקומית חורפיש
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 מעמד מוניציפלי שם רשות 

 עירייה חיפה

 מועצה מקומית חצור הגלילית

 עירייה טבריה

 מועצה מקומית טובא זנגריה

 מועצה מקומית טורעאן

 עירייה טייבה

 עירייה טירה

 עירייה טירת הכרמל

 עירייה טמרה

 מועצה מקומית יאנוח גת

 מועצה מקומית יבנאל

 עירייה יבנה

 עירייה מונוסון -יהוד

 מועצה אזורית יואב

 מועצה מקומית יסוד המעלה

 מועצה מקומית יפיע

 עירייה יקנעם עלית

 מועצה מקומית ירוחם

 עירייה ירושלים

 מועצה מקומית ירכא

 מועצה מקומית כאבול

 מועצה מקומית כאוכב אבו אל היג'א

 קומיתמועצה מ כוכב יאיר

 מועצה מקומית כסיפה

 מועצה מקומית כסרא סמיע

 מועצה מקומית כעביה טבאש חג'אג'רה

 מועצה מקומית כפר ברא

 מועצה מקומית כפר הורדים

 מועצה מקומית כפר יאסיף

 מועצה מקומית כפר יונה

 מועצה מקומית כפר כמא

 מועצה מקומית כפר כנא

 מועצה מקומית כפר מנדא

 רייהעי כפר סבא

 עירייה כפר קאסם

 מועצה מקומית כפר קרע

 מועצה מקומית כפר שמריהו

 מועצה מקומית כפר תבור

 עירייה כרמיאל

 מועצה אזורית לב השרון

 מועצה מקומית להבים

 עירייה לוד

 מועצה אזורית לכיש

 מועצה מקומית לקיה

 מועצה אזורית מבואות החרמון

 מועצה מקומית מבשרת ציון

 מועצה מקומית ארמג

 מועצה מקומית מג'ד  אל כרום

 מועצה מקומית מגדל
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 מעמד מוניציפלי שם רשות 

 עירייה מגדל העמק

 מועצה מקומית מג'דל שמס

 מועצה אזורית מגידו

 מועצה אזורית מגילות ים המלח

 עירייה מודיעין מכבים רעות

 עירייה מודיעין עלית )קריית ספר(

 מועצה מקומית מזכרת בתיה

 יתמועצה מקומ מזרעה

 מועצה אזורית מטה אשר

 מועצה אזורית מטה בנימין

 מועצה אזורית מטה יהודה

 מועצה מקומית מטולה

 מועצה מקומית מיתר

 מועצה אזורית מנשה

 מועצה מקומית מסעדה

 מועצה מקומית מעיליא

 עירייה מעלה אדומים

 מועצה מקומית מעלה אפרים

 מועצה אזורית מעלה יוסף

 עצה מקומיתמו מעלה עירון

 עירייה מעלות תרשיחא

 מועצה מקומית מצפה רמון

 מועצה אזורית מרום הגליל

 מועצה אזורית מרחבים

 מועצה אזורית משגב

 מועצה מקומית משהד

 עירייה נהריה

 מועצה אזורית נחל שורק

 מועצה מקומית נחף

 עירייה נס ציונה

 עירייה נצרת

 עירייה נצרת עילית

 עירייה נשר

 עירייה נתיבות

 עירייה נתניה

 מועצה מקומית סאג'ור

 מועצה מקומית סביון

 עירייה סח'נין

 מועצה מקומית ע'ג'ר

 מועצה מקומית עומר

 מועצה מקומית עיילבון

 מועצה מקומית עילוט

 מועצה מקומית עין מאהל

 מועצה מקומית עין קנייא

 עירייה עכו

 מועצה מקומית עמנואל

 מועצה אזורית עמק הירדן

 מועצה אזורית עמק המעיינות )בקעת בית שאן(

 מועצה אזורית עמק חפר
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 מעמד מוניציפלי שם רשות 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל

 מועצה אזורית עמק לוד

 מועצה מקומית עספיא

 עירייה עפולה

 מועצה מקומית עראבה

 מועצה אזורית ערבות הירדן

 עירייה ערד

 מועצה מקומית ערערה

 קומיתמועצה מ ערערה בנגב

 מועצה מקומית פורדייס

 מועצה מקומית פסוטה

 מועצה מקומית פקיעין )בוקייעה(

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 מועצה מקומית פרדסיה

 עירייה פתח תקווה

 מועצה מקומית צורן קדימה

 עירייה צפת

 מועצה מקומית קדומים

 עירייה קלנסווה

 מועצה מקומית קציר חריש

 ה מקומיתמועצ קצרין

 עירייה קריית אונו

 מועצה מקומית קריית ארבע

 עירייה קריית אתא

 עירייה קריית ביאליק

 עירייה קריית גת

 מועצה מקומית קריית טבעון

 עירייה קריית ים

 מועצה מקומית קריית יערים

 עירייה קריית מוצקין

 עירייה קריית מלאכי

 מועצה מקומית קריית עקרון

 עירייה הקריית שמונ

 מועצה מקומית קרני שומרון

 מועצה מקומית ראמה

 עירייה ראש העין

 מועצה מקומית ראש פינה

 עירייה ראשון לציון

 עירייה רהט

 עירייה רחובות

 מועצה מקומית ריינה

 מועצה מקומית רכסים

 עירייה רמלה

 עירייה רמת גן

 עירייה רמת השרון

 מועצה מקומית רמת ישי

 מועצה אזורית ברמת נג

 עירייה רעננה

 מועצה מקומית שבלי אבו אל ג'נם



 13לפרק  'גנספח  – 2012 -2011 דוח שנתי –משרד החינוך
 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 6 עמוד

 מעמד מוניציפלי שם רשות 

 מועצה מקומית שגב שלום

 מועצה אזורית שדות נגב )עזתה(

 עירייה שדרות

 מועצה מקומית שוהם

 מועצה אזורית שומרון

 מועצה מקומית שלומי

 מועצה מקומית שעב

 מועצה אזורית שער הנגב

 מועצה אזורית שפיר

 רייהעי שפרעם

 עירייה תל אביב יפו

 מועצה מקומית תל מונד

 מועצה מקומית תל שבע

 מועצה אזורית תמר

 
 

 
 )לפי א"ב(  חינוך/ מוטבי ב. בעלויות

 

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 כנסתי יחזקאל אלעד  א. קידום רווחת תושבי מגידו

 כפר הנוער גלים  בע"מ 09פיקי חינוך א.מ.י. א

 כפר הנוער נוה הדסה  אבן ישראל

 כפר הנוער ניר העמק  אבן סינא דבוריה

 כפר הנוער קדמה  אבן שמואל

 כפר הנער הדתי  אג' מוסדות צאנז

 כפר ילדים תלפיות  אג'אל )דורות(

 כפר לי בע"מ  אג אולפנה נוה דקלים

 עקב לקידום החינוך כפר  אגודה אסלמית כפר משהד

 כרמל זבולון  אגודת אחרית הימים

 כתף לזולת תומכי שבת  אגודת בתי ספר למלאכה חב"ד

 לב בנים על אבותם  אגודת גורגיוס הקדוש

 לב לציון ברינה  אגודת דברי חיים צאנז קלויזנבור

 לב שמחה  אגודת חב"ד אשקלון

 לבנימין אמר  אגודת חבד

 ליאו באק  אגודת יוצאי בוכרה

 חברה בדואית-שירותי חינוך-ליאלי  אגודת ילדי אעבלין

 לייף פור ריליף אנד דיבילופמינט  אגודת נועם שמעון

 למד והתקדם  אגודת נחלת הר חבד

 למעלה מן השמש  אגודת על"ה

 למען תורה לשמה  אגודת קרית חב"ד בארה"ק

 ילמרחב עמותה לקידום חינוך תורנ  אגודת רנה קסין

 לשון לימודים  אגודת שאר ישוב

 מ.ג.י.מ שבילי חינוך בע"מ  אגודת תפארת החינוך ירושלים

 מ.ח.ת. מוסדות חינוך ותרבות  אדם קדום אמנות חינוך

 מ.מ.י. שדרות חנוך  אדני בניה

 מאור הדרום  אדנים מפעלי חינוך בע"מ

 מאור ישראל חסידי גור  אהל אלסנה אלחיריה

 ורות התורהמא  אהל מרים
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 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 מאורות נתן בית שמש  אהל משה

 מאורי צ'רנוביל  אהל תורה רמת אלחנן

 מאססת דאר אלאולאד  אהלי יעקב נתיבות

 מבואות  עירון  אהלי מששה דלאת אלחורי

 מבואות ים  אהלי תפארת משה בביתר

 מבשר טוב  אוהל אשר

 מגדל אור_להפצת חינוך ותורה  אוהל יהושוע

 מגדלות המרכז לחינוך  לאה אוהל פרידה

 מגן אבות צפת  אוהל שרה מרכז חרדי

 מגן הלב  אוזר ישראל בגבורה

 מד. עמליה אגודה לקידום החינוך  אולפנא ומכללה בהרן

 מדרסת דאר אלמערפה בע"מ  אולפנא לבנות

 מדרשית הגליל  אולפנא לבנות קרית ארבע

 מדרשית נעם  אולפנית רחובות

 מדרשת הגולן (בני גולן)  עציון אולפנת אורות

 מדרשת הגולן (חיספין)  אולפנת אייל ברמה

 מדרשת העמקים  אולפנת בנ"ע ערד נאות אברהם

 מהות מפעלי הוראה והרבצת תורה  אולפנת דולב

 מואססת אל סנאבל בע"מ  אולפנת לבונה

 מואססת מסגד אבו בכר אלסדיק  אולפנת צביה

 לי תורה ויראהמודות אה  אולפנת צפירה

 מוסד אלסלאם בע"מ  אולפנת רעיה

 מוסד ויזניץ בארץ הקודש  אופק

 מוסד חינוכי בקעת כנרות  אוצרות חיים

 מוסד חינוכי עמקים  אור אבנר

 מוסד חינוכי צפית  אור אמת רמלה

 מוסד חינוכי רמות חפר  אור בית שמש

 מוסדות אהבת משה  אור האמת אלעד

 ות אור גאוןמוסד  אור החיים

 מוסדות באר אברהם  אור המאיר אלעד

 מוסדות ביאלא  אור המלך

 מוסדות בית יוסף רחובות  פרדס חנה -אור הפרדס 

 מוסדות גור בעיר האבות  אור וישועה

 מוסדות דורות מודיעין  רכסים-אור חדש כ.חסידים

 מוסדות דרכי אבות חסידי צאנז  אור חוכמה

 מוסדות הבעש"ט פ"ת  ע'מאור טיפול וחינוך ב

 מוסדות החינוך והחסד גור  אור יחזקאל מודיעין עילית

 מוסדות הרש"ש  אור לתקווה שילוב עולים בקהילה

 מוסדות התורה והחסד  אור מאיר שמחה

 בני ברק-מוסדות התורה מקור ברוך  אור מזל וברכה

 מוסדות ויזניץ אמרי חיים  אור מנחם ביתר עילית

 מוסדות חבד בהרי יהודה  ןאור עציו

 מוסדות חזון ישעיה  אור עתניאל

 מוסדות חינוך בית חיה חב"ד  אור פנחס אדם

 מוסדות חינוך בנות נועם  אור שלום כפר ילדים ונוער

 מוסדות חינוך וחסד פני מנחם  אור שערים

 מוסדות חינוך ותרבות אשקלון  אור תורה סטון

 ך חב"ד ברחובותמוסדות חינו  אורות הזורעים

 מוסדות חינוך חסידי "קן ציפור"  אורות התשובה
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 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 8 עמוד

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 מוסדות חינוך כפר פינס  אורות חינוך

 מוסדות חינוך לנוער תורה ויהדות  אורות יהודה

 מוסדות חינוך תורניים  אורות עציון

 מוסדות חסידי בית אל  אורחות החיים ע"ש רבי חיים

 אמוסדות חסידי בעלז"  אורחות חיים

 מוסדות חסידי בעלזא  אורט ימי אשדוד

 מוסדות חסידי בעלזא אשדוד  אזורי גליל מערבי

 מוסדות חסידי גור  אזורי מקיף משגב

 מוסדות חסידי דאראג  אחדות מעין החינוך התורני

 מוסדות טשערנביל  איגוד מורים עולים

 מוסדות יחל ישראל  איגוד ערים גדרה

 מוסדות יקירי רכסים  איגוד ת"תים ירושלים

 מוסדות ירים משה  אל וורוד לחינוך ותרבות

 מוסדות לבנות עטרת חיה  אלאבתסאמה

 מוסדות מאור חיים  אלבית אלדפי

 מוסדות מאור שמואל  אלברעם שרותי כח אדם

 מוסדות מגן אבות  אלג'ד אלבאסם בע"מ

 מוסדות מגן הילד  אלגוזאל עמותה לקידום החינוך

 מוסדות מהרי"ל בית"ר  אלגורבא

 מוסדות מקור חיים  אלדיאא בע"מ

 מוסדות משכנות התורה  אלהודא לאעילמייה אלחיריה

 מוסדות נער ישראל  אלהודא לחינוך ותרבות

 מוסדות נר שמואל  אלהודה ללעמל אלמוג'תמעה

 מוסדות נשי אגודת ישראל  אלוני הבשן

 ורהמוסדות סדיג  אלזוהור גני ילדים ומעונות

 מוסדות סלונים ביתר עלית  אלין

 מוסדות ע"ש מולא אור שרגא  אלישיב הישיבה התיכונית בלוד

 מוסדות ערלוי ביתר עלית  אלמונא

 מוסדות פני יהושע  אלמוסתקבל אלהלייה

 מוסדות צאנז  אלסביל דבוריה

 מוסדות צאנז ביתר  אלסונדוס

 צפת מוסדות צדקה וחסד  אלסנאפר גני ילדים בע"מ

 מוסדות צמח צדיק ויזניץ  אלעאהד אלאסאיס אלמודג'יה

 מוסדות קרית ספר ע"ש המבי"ט  אלפוקראן אלחייריה

 מוסדות קרלין סטולין  אלקבץ

 מוסדות קרעטשניף  אמהות למען עתיד פורח

 מוסדות רבינו ע"י מפרק  אמונה ת' האשה הדתית

 מוסדות שערי ציון  אמור אל הכוהנים

 מוסדות תוספת יום טוב  תח תקוהאמי"ת פ

 מוסדות תורה וחסד מאיר לישראל  אמית כפר בתיה

 מוסדות תורה ושלום  אמנה שריגים

 מוסדות תורת אהרון  אמרי ברוך גרוסודריין

 מוסדות תורת חסד  אמרי חיים ויזניץ

 מוסדות תפארת משה בצלאל  אמת ואמונה סלונים

 מוסינזון  אמת ליעקב אלעד

 מועצת העדה האורטודוכסית  מאא תמרהאנת

 מופת קבוצה לקידום הוראה  אפאק תנופה בחינוך במגזר הדרוזי

 מוריה אלעד  אפיק החסד

 מוריה מפעלי רווחה  אקי"ם חיפה
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 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 9 עמוד

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 מורשת החינוך  בע"מ  ארגון הלוטרנים

 מיכללה למינהל, הסתד. הפקידים  ארגון התתי"ם

 בית חנניאמינהל קהילתי   ארגון חסד עליון

 מישרים אפיקי חינוך בדרכי אבות  ארזי התורה קרית ספר

 מכון אהל דבורה  ארפאד

 מכון אהרון וישראל  ארשת יהודית

 מכון אחי"ה  ארשת ישראל

 מכון אלמנבר לתרבות  אשל הנשיא מקיף

 מכון בית יעקב  לקידום החינוך הבדואי-אתגר

 מכון ברנקו וייס  ב.י.א. חינוך חרדי

 מכון הברכה  ב.מ.ה משעולי חנוך

 מכון מורשת גד  באר התורה

 מכון ריבקין  באר מים חיים

 מכון שלום הרטמן  ם-באר מים חיים, קריית צאנז י

 מכינה פדגוגית בית יעקב ת"א  באר מרים רמת בית שמש

 מכללה אזורית עמק הירדן  באשר תלך אלך

 מכללת איברהימה  בדרך אל בית ספר בטבע

 מכללת העיר באשקלון  בדרך לגאולה

 מכללת רמת גן  בדרכי אבותינו לחינוך וחסד

 מלכות התורה מודיעין עילית  בדרכי רבותינו

 מנוף נהריה  בויאר אג' לקידום החינוך

 מנזר נזירות כרמל סנט גוזף  ס אזורי העמק המערבי"בי

 מנזר סנט גוזף  בי"ח שיבא תל השומר

 מנזר סנט צארלס  בי"ס אזורי שיטים

 מנזר רוזרי  בי"ס אלאימאן בע"מ

 מנחת ישראל  בי"ס אלאסבניול

 מסדר הכרמליטים  בי"ס אלהדאיה אלנמודג'יה בע"מ

 מסורת אבות פני מנחם בני ברק  בי"ס אלפוסן בע"מ

 מסילת יעקב  בי"ס דמוקרטי בקרית אונו

 מעוז תורת אסף  בי"ס דמוקרטי הוד השרון

 מעון אל נהדה  טי ערדבי"ס דמוקר

 מעון אתגר בע"מ  בי"ס וגן ילדים שירין

 מעון בית עדנאן  בי"ס וגנ"י שירת דבורה

 מעון דרור ירכא  בי"ס ומכון מדעים ויהדות השרון

 מעון מלק בע"מ  בי"ס וסמינר לבנות ויזניץ

 מעון נצרת ביתנו  בי"ס חקלאי ע"ש סילבר

 ן רמים חינוך מיוחדמעו  בי"ס טביטה הכנסיה הסקוטית

 מעונות ילדים בישראל קרית ילד  בי"ס יפיע לחינוך מיוחד

 מעונות עלה ירושלים  בי"ס לבנות הצנע לכת

 מעיין בבוסתן  בי"ס לבנות חסידי באיאן

 מעיין השלום בע"מ  בי"ס משותף חוף הכרמל

 מעיין חינוך תורני פ"ת  בי"ס נור אלקודס בע"מ

 ין ההלכה בית רפאלמע  בי"ס סמהר בע"מ

 מעין החינוך התורני  בי"ס שדה אלוורד בע"מ

 מעין חיים ושלום  בי"ס שמידט לבנות ירושלים

 מעלה הבשור  בי"ס תורני סביבתי מצפה רמון

 מעלה צביה  בי"ס תיכון כנות

 מעלה שחרות  ס הניסויי הפתוח"ביה

 מעלות התורה  ביה"ח אסף הרופא
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 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 10 עמוד

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 מעלות חיים  ביה"ח מאור טירת כרמל

 מערבא  ביה"ח שיבא

 מעשה חייא  ביה"ס "אהל שמעון"

 מפי השמועה  ביה"ס דמוקרטי לב השרון

 מפעל ידיד נפש ירושלים  ביה"ס דעת

 מפעלי אנקורי  ביה"ס האזורי עמי אסף

 מפעלי תורה וחסד  ביה"ס האמריקאי הבינלאומי

 מקוה ישראל מדור דתי  ביה"ס הבפטיסטי נצרת

 מקווה ישראל  ה"ס הדמוקרטי בזכרון יעקבבי

 מקיף אזורי ברנר  ביה"ס הדמוקרטי במודיעין

 מקיף דתי שפיר  ביה"ס המשפחה הקדושה

 מקיף חוף השרון  ביה"ס העי"ס מבשרת ציון

 מקיף מעיין שחר  ביה"ס חורב

 מקיף ע"ש גולדשטיין  ביה"ס מנור

 מקיף שש שנתי עין גדי  ביה"ס עי"ס עלה

 מקצועי הדסה נעורים  יה"ס פרר יפוב

 מקצועי טפוליים חינוכיים  ביהס למלאכה חבד

 מרום עמותה לחינוך וקידום  ךביחד רשת לקידום מצויינות בחינו

 מרחביה  בייבלנדס בע"מ

 מרחשת ירושלים  ביס מעלה אפרים ירדן

 מרכז אלאתראא אלתרבוי  מדרש גבוה בארץ ישראל-בית

 כז בית יעקבמר  בית אולפנא

 מרכז החינוך העצמאי  בית אורי

 מרכז החינוך לבנות  בית איזי שפירא

 מרכז הישיבות והכוללים  בית אליהו אחיעזר

 מרכז התורה רחובות  שירותי חינוך בע"מ-בית אקשטיין

 מרכז חב"ד ליובאוויטש  בית ה' תורת משה

 יעקב מרכז חינוך תורני זכרון  בית היתומים ציון בלומנטל

 מרכז חינוכי אהלי חיים  בית הספר ליד האקדמיה למוסיקה

 מרכז חינוכי בית יעקב  בית חינוך ירקון

 מרכז חינוכי בקרית הרי"מ לוין  בית חינוך עיורים

 מרכז חינוכי דרכי שלום  בית חנה חבד לבנות

 מרכז חינוכי חסידי אלעד  בית חנה ע"י לבנות חב"ד

 ם-מרכז חינוכי לבנות איילת י  בית חנוך שער הנגב

 מרכז חינוכי צדקת אברהם  בית ילדים ונוער "אהבה"

 מרכז חינוכי תורני בני ובנות צי  בית יעקב אבות באשדוד

 מרכז חינוכי תורת חיים  בית יעקב בית בינה

 מרכז חסידי ויזניץ ישועות משה  בית יעקב בנות שרה

 יבאמרכז ישיבות בני עק  בית יעקב ברסלב

 מרכז להנחלת ערכי היהדות בנגב  בית יעקב דרכי בינה

 מרכז להפצת תורה "קרן אורה"  בית יעקב דרכי רחל

 מרכז לחינוך ילדי ישראל באור  בית יעקב חסידי

 מרכז לחינוך מקצועי  בית יעקב כה תאמר

 מרכז לילדים בסיכון ע"ש גאוודת  בית יעקב לוד

 מרכז למידה דתי  בית יעקב עי"ס קרית ספר

 מרכז מגן אברהם  בית יעקב תומר דבורה

 מרכז מוסדות ויזניץ אשדוד  בית יפה

 מרכז מוסדות לחינוך בית יעקב  בית לוי יצחק

 מרכז מוסדות נדבורנה_בארהב'  בית מדרש בית יעקב
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 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 11 עמוד

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 מרכז מוסדות שומרי אמונים בא"י  בית מדרש גבוה לתורה קול יהודה

 מרכז נר ישראל  הוראהבית מדרש לתורה ו

 מרכז שיקום ילדים  בית מדרש עוד יוסף חי שכם

 מרכז תורה וחינוך  בית מדרש עליון

 מרכז תורה וחסד עם רם  בית מלכה

 מרכז תורני ברכיה חכמת רחמים  בית ספר אלראזי

 מרכז תורני זכות לעמ"י  בית ספר תיכון בית יעקב פ"ת

 דחסידי באבוב מרכז תורני חינוכי  בית עולות

 מרכז תורני משכנות הרועים  בית רבקה לבנות

 מרכז תורני רעננה  בית רבקה נצרת עלית

 מרכז תורני שערי תורה  בית רבקה נתניה

 מרכזי תמיכה משולבים  בית שולמית

 משגב האמהות בית יעקב אופקים  בן יקיר

 משכן אור וחינוך  בנות  סנט אננה

 םמשכן חיי  בנות הדסה

 משכן ציון ירושלים  בנות הצדקה של הקדוש ואן דה פול

 משכנותיך ישראל ירושלים  בנות ובית יעקב ביתר

 משמרת מאיר  בנות ויזניץ

 מרכז חינוכי תורני -משנה תורה   בנות מוריה

 משנת חיים  בנות מורשת ביתר

 משרד הבטחון חיל חימוש  סמינר כלל חסידי-בנות מלכים

 מתיבתא/תפארת ישראל רוזין  בנות משה

 מתנ"ס תל שבע  בנות עולם

 נאות סמדר אגודה שיתופית  בנות שימחה ומרגלית

 נהורא דאורייתה  בני ארזים

 נהרדעא מכון לתורה ותעודה  בני חורין נריה

 רננים -נוה הדר   שומרון-בני חיל 

 נוה חנה  בני מלכים

 חדנוה רם בי"ס חינוך מיו  ים-בני ציון בת

 נוה שמואל  בניין אב

 נווה רוז  בנין זקנים

 נוות ישראל  בסאתין אלגליל

 אגודה לחינוך -נוטרדאם   בראשית חינוך על טהרת הקודש

 נולדתי לחיות בכבוד  ברון יחד

 נועם מנחם  בריאות הנפש גשר

 נוער צור ישראל  ברידג אינטרנשיונאל סקול

 ינופי גולן מקיף אזור  ברית כהונה

 נור אלהודא אלמקדסיה  ברכת אליהו וחסדי שמעון

 נזירות הכרמלית  ברכת אפרים

 נזירות הסליזיאן  ברכת אשר

 נזירות נצרת חיפה  ברכת הנחל

 נזירות נצרת שפרעם  ברכת יוסף

 נזירות סנט גוזף  ברכת ישראל מאיר

 נזירות פרנסיסקניות  ברכת נחם

 פרנציסקניותנזירות   בשארה לגני ילדים בע"מ

 נזר התלמוד  בת ציון

 נחל ומעיין  בתי ספר תיכוניים וגימנסיות בעמ

 נחלי אמונה  בתי"ס היוונים האורתודוקסים בעמ

 נחלי בינה  ג'בל סיך
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 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 12 עמוד

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 נחלת ברוך שארית יוסף  ג'מעית אלנור אלאסלאמיה

 נחלת לייב  ג'מעית אלנור יאפת אלנאסרה

 נטע ארז  גאון הירדן

 נטע שעשועים  גאון צבי

 נטעי אורה  גבעולי אולגה לחינוך

 נעם פ"ת לקידום החינוך  גבעת וושינגטון

 נעמ"ת  גבריאל שר ישראל

 נפש החיים  גוונים

 נצ"ח זכריה  גזאלי

 נר דוד רמלה  גמינסיה בתי ספר תיכוניים בע"מ

 נר הצפון  גמנסיה הגליל הנוצרית

 ניהנר לרחל וב  גמנסיה העברית הרצליה

 נשי "אמית"  גמעיית אלרבאט

 נשי בני ברית בית הילדים  גן רמח"ל

 נשמת אהרן ויעקוב  גני אליאור

 נתיב אור  גני דעת חכמה בע"מ

 נתיבות חוכמה  גני ומעונות יום בית יעקב

 נתיבות רבקה  גני חב"ד צפת

 נתיבי החוכמה והחסד  גני מאורות המעיין

 נתיבי הקודש  גני מגדים

 נתיבים לקידום החינוך  גני שר שלום שבזי

 ס.ד.ס. בי"ס יווני קתולי לבנות  גננות וטכנאות נוף

 סדנת שילוב בת עין  גרוזלם גי. אי. אד. אס

 סוכת דוד  דאר אלאחלאם נחף בע"מ

 סולם סיוע ועידוד לילדים מוגבלי  דאר אלטפל אלערבי

 רותי חינוךסונא חברה לשי  דאר אלימאמה לטפולה אלמובכרה

 סמינר באר מרים בית יעקב  דברי שלמה מודיעין עילית

 סמינר בית יעקב בית שמש  דולה ומשקה

 סמינר בית יעקב בנות אלישבע  דון בוסקו

 סמינר בית יעקב בנות עילית  דור לתפארת

 סמינר בית יעקב החדש  דניאל לקידום חינוך וולדוף

 ידי שבילי בינסמינר בית יעקב חס  דעת יעקב אריה

 סמינר בית יעקב ע"ש שרה שנירר  דעת מישרים

 ע.ס.א רשת גנים בע"מ  דרור בתי חינוך ע"ש גמנסיה דרור

 עוז יונתן  דרך תקוה

 עוז מאיר  דרכי אבות תפארת יהושוע

 עולל עזרא ואהבה לילד ולתלמיד  דרכי יושר

 עזתה בנות (מ.א. שדות נגב)  דרכי משה אשדוד

 עטרת אבנר  רהדרכי תו

 עטרת אסתר  דרכיה דרכי נועם בית שמש

 עטרת הלויים  האגודה האיסלמית כפר כנא

 עטרת התורה  האגודה לקידום לאומנויות

 עידן השלום להכשרה קידום ואחווה  הבית של תמר בע"מ

 עין כרם בי"ס מקיף  הדרת ירושלים

 ףעינות הירדן מקי  הוד מעון פנימייתי לחינוך מיוחד

 על"ה בי'ס תיכון למדעים  הודיות כפר נער דתי

 עלי באר בית יעקב  הועד למען הילד העולה

 עלי נגב לשיקום ופיתוח  הועדה מוניציפלית חברון

 עמותה למען הגיל הרך  הידיים הקטנות
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 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 13 עמוד

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 עמותה למען חסידי גור בעמנואל  היכל אברהם אלימלך

 ה התנדבותיתעמותה לעבוד  הישיבה הרמה וכולל בקריות

 עמותה לקידום חינוך ותרבות  הכנסיה האנגליקנית

 עמותה לקידום חינוך_וולדוף  ם-הכנסיה הלטינית י

 עמותה לרווחת נחף וקידומה  הכנסיה הקטולית ירושלים

 עמותת אדים  הלכה מכון לפיתוח כושר למידה

 עמותת אוצר הילד  יסודי ת"א-המוסד הטכנולוגי העל

 עמותת אורים  סכנין בע"מ -ית המכללה הארצ

 עמותת אל אמירה בסמה  המכללה הטכנולוגית ב"ש

 עמותת אל נוריין הפדגוגית  קרן מלגות למחוננים -המעיין 

 עמותת אל סינדיאנה  המקיף הדרוזי אחוה ירכא

 עמותת אלאנואר לקידום מעמד האשה  המרכז הבינלאומי לקידום כושר

 עמותת אלאסלאם אלאסלמי  המרכז לחינוך בית בלומה

 עמותת אלאסרא בצפון  המרכז ללימודים תיכוניים ואקדמי

 עמותת אלג'מאהיר  המשותף למשקי שדה אליהו

 עמותת אלדוחא  המשכיל פתח תקוה

 עמותת אלהודא  הנני בני

 עמותת אלויסאם  הסוכנות היהדות ניצנה

 עמותת אלזירה  הסתדרות פאג"י

 עמותת אלחאק  ךהעולם הקטן לגיל הר

 עמותת אליעד  העמותה האיסלמית אום אלגנם

 עמותת אלמסק  העמותה האיסלמית במכר

 עמותת אלעלאא  ם-העמותה להקמת בי"ס דמוקרטי בי

 עמותת אלרואד  העמותה לחינוך ולדורף

 עמותת אלתקוא  העמותה לחינוך מתקדם

 מדעעמותת אקסלנס לחינוך הדרכה ו  העמותה לחינוך תשב"ר

 עמותת בי"ס הפרטריארכיה רום  העמותה לטיפול הומניסטי

 עמותת בית אל זכרון יעקב  העמותה למען הילד

 עמותת בית דוד  העמותה למען הילד הערבי בגליל

 עמותת בית עציון  העמותה למצוינות בחינוך

 עמותת גיטל ושושנה  העמותה לקידום ביה"ס הסביבתי בח

 עמותת גן יוזמת הורים  שראלהפטריארכט הלטיני בי

 עמותת גרנאטה  הפטריארכיה הארמנית

 עמותת דיאלה  טוב-הר

 עמותת דרכי נועם בית שמש  הר וגיא חינוך משותף

 עמותת האידיאלים לחינוך ותרבות  הרבצת תורה על טהרת הקודש

 עמותת הורים לחינוך פלורליסטי  הריאלי חיפה

 אלג'דעמותת זוהור   הררי קדם בע"מ

 עמותת ידיד ה'  התאחדות תלמודי תורה

 עמותת ידידי המוסדות החינוכיים  התיכון החדש

 עמותת ילדי העתיד  התיכון ליד האוניברסיטה

 עמותת יצחק אייזיק  והודעתם לבניך

 עמותת ישיבת אופקים  וזאת הברכה לתורה וצדקה

 עמותת ישיבת גרודנא  ויצו

 עמותת כליל  ריםולמדתם ארגון להכוונת מו

 עמותת לב טוב  ועד החינוך היהודי

 עמותת מוסא אלעלמי  ושיננתם לבניך

 עמותת נירים  זוהור מעלה עירון

 עמותת נשים אום ליסון  זכר תנחום
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 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 14 עמוד

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 עמותת עדן לחינוך  זכרון אמרי יהודה

 עמותת עולמאא אלגד אלתקאפיה  זכרון דוד ישיבה לצעירים

 זרה ותגבור ביה"ס רשביעמותת ע  זכרון לדוד

 עמותת עתידין להיגאל  זכרון שרה החינוך המיוחד

 עמותת ציימס ישראל  זרחה השמש ליעקב

 עמותת ראם לחינוך אנטרופוסופי  זרע יצחק

 עמותת רימון לחינוך אנטופוסופי  זרעא חייה וקיימא

 עמותת רנד לחינוך ורווחה  חבד

 עמותת רעות  חבצלת הדרום

 עמותת שקד  וס בע"מחברת אב

 עמותת ת"ת מכמש  חברת אלאפנאן בע"מ

 עמק החולה בי"ס מקיף  חברת אלזהרא

 עמק יפה  חברת אלטליעה בערערה בנגב

 עץ הדעת  חברת בית אלארקם בע"מ

 עצת אמת קרית ספר  חברת מ.ח. אלעולא בע"מ

 ערכי חינוך  חברת מוסדות חינוך יהוד

 עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ  דנמרקחברת מוסדות ים ע"י בי"ס 

 רמות -פאר אהרון   חברת סמא לגיל הרך

 פאר השלום  חברת רנסנס

 פאר התלמוד  חדוות התלמוד

 פיקודך הבינני  חדר ראשון לציון

 פניני חן סמינר לבנות  חוג חתם סופר

 פסגת יצחק  חוות דעת

 פרומיס סקול בע"מ  חוכמת התורה

 פרחי אדם  ית גתחוכמת שלמה קר

 פריר סנט גוזף  חומת ציון

 פתחיה מוסדות לחינוך מיוחד  חזון למועד

 תיכון תורנית לבנות -צביה   חזון מאיר ובית ישראלי

 צוהר לטוהר  חזון נחום

 צעד קדימה  חזון עמוס לוד

 צעירי אדם  חט"ב כפר קמא

 ק. חינוך שעלבים אולפנא לבנות  חיי שרה מורשת דליה

 קבוצת ירושלים למחקר ופיתוח  חייל האויר רמ"ד הכנסות

 קדומים מקיף שש שנתי  חינוך ומסורה

 קדם מפעליו  חינוך על טהרת הקודש מעלות

 קהילת אהל יעקב אלעד  חינוכי מבואות הנגב

 קהילת חסדי ברסלב  חכמי הדרום

 קהילת טשכנוב  חכמת התורה אלעד

 קהל תפארת משה  חכמת מנחם

 קול ברמה  מת שלמה רחובותחכ

 קול חינוכית חיפה בע"מ  חלוצה אגודה שיתופית

 קול יעקב צפת  חמדת בנימין

 קול מבשר בהרי יהודה  חמדת משה קרית ספר

 קול סיני  חסדי העמק

 קול ציון ת"צ  חסדי שמחה

 ם-קוסטודיה טרה סנטה י  חסידי גור ירושלים

 החינוך והתרבות קינאן לקידום  חסידי השריף חוסני

 קניין התורה בית שמש  חקלאי הכפר הירוק

 קניני התורה ומפעל החסד  חקלאי ע"ש חנה מיזל
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 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 15 עמוד

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 קרית אמרי שפר  חקלאי תיכון עיינות

 קרית המתיבתא  חקלאי תיכון ראמה

 קרית חינוך ישיבת הנגב חנוך לנע  חקלאי תיכון שפייה

 קרית חינוך לבנים  חרדי לבנות פלך

 קרית חינוך מעלות  מרכז רפואי הגליל בע"מ ט.ח.

 קרית חינוך מצפה רמון  _בע"מ6002ט.ע.מ גני ילדים 

 קרית חינוך שעלבים  טופז ליזמות וחדשנות חברתית

 קרית חנוך דרור  טל לישראל בשרון

 קרית יערים  טף לטף טיפוח ופיתוח הילד

 קרית לימודים ירושלים  טף מרים

 אור חיים צפתקרית מ  טרה סנטה

 קרית נוער  טרה סנטה יפו

 קרן אור אינך  טרה סנטה_עכו

 קרן בינה  י.ו. נטע שעשועים בע"מ

 קרן דעת ומוסר  י.מ.י דרכי חנוך בע"מ

 קרן הרמב"ם הבינ"ל  י.ר.י.ן מעמד האישה ורווחת הילד

 קרן למפעלי שיקום למוגבלים  ערבי-יד ביד המרכז לחינוך יהודי

 קרן עזרה לזולת קרית גת  יד לצופיה

 קרן עזרת מנחם  ידידי ת"ת תורת אמת

 קרני שומרון  יהי חסדך

 קתאקית בע"מ  יוסף השם עליכם

 ר.ח. המכללה הטכנולוגית  ילדותי הראשונה

 רואד עמותה לקידום החינוך והרוו  עמותה לטיפול בילדים -ילדי 

 ריאד אלסלאחין  ילדי חיל

 אן אלבוסתאן אלפחמאויריח  ים התורה רמות

 רינה אתגרים חינוכיים  ימין אורד

 חינוך מיוחד -רמת דוד   ינובון בשיבה

 רמת הדסה  יסודות ישיבה לצעירים

 רנד חברה לרווחה נפשית בע"מ  יעד מרדכי צרפת

 רשות חינוך תורנית  יפה בנעימים

 רשת  חב"ד בארץ הקודש  יקיר באר שבע תורת ר' דוד

 רשת אורט  ולה שפת אמתישיבה גד

 רשת גני אגודת ישראל  ם-ישיבה ומוסדות דרך המלך י

 רשת גנים "צאן לקדושים"  ישיבה ותלמוד תורה נר האר"י

 רשת חינוך בית יעקב  ישיבה לחוזרים וכולל אברכים

 רשת משיח הרצליה  ישיבה למצוינים בית מרדכי

 רשת עמל  ישיבה לצעירים בית שמש

 רשת תיכוני טומשין בע"מ  ירים קרית ספרישיבה לצע

 שארית יעקב לבית דוד  ישיבה לצעירים רחובות

 שדה חמד  ישיבה ק ארבע

 שובו  ישיבה קטנה לצעירים

 שונשוני גן ובי"ס אחר  ישיבה קטנה תומכי תמימים

 שיבה נתיבות חיים  ישיבה תיכונית למרחב

 שיח' סוד  ישיבה תיכונית מעלה אדומים

 שיר חדש חדיש אלעד  יבה תיכונית נר תמידיש

 שירת דבורה ע"ש דבורה הנביאה  ישיבת "נחלת דוד"

 שירת רבקה ורחל  ישיבת אביר יעקב

 שלהבת הדרום  ישיבת אהבת חיים

 שלהבת יה  ישיבת אהל מועד
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 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 16 עמוד

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 שלמי יוסף  ישיבת אוהל שמעון מערלוי

 שם אבותי  ישיבת אונגוור

 ע קולנושמ  ישיבת אור אלחנן

 שמעיה מסגרת חינוכית ללקוי שמיע  ישיבת אור ברוך

 שעלבים כיתות המשך  ישיבת אור ישראל

 שעלי תורה  ישיבת אור שרגא יצחק

 שער שמעון  ישיבת אחינו לצעירים

 שערי התמדה  ישיבת ארחות תורה

 שערי שלום קרית שמונה  ישיבת באור שמואל

 שפתי צדיק  ישיבת באר יהודה

 שפתי רננות  שיבת בבא סאלי בנתיבותי

 שש שנתי אלוני יצחק  ישיבת בוכרים

 שתילים רכים  ישיבת בית אברהם

 ת'ת דרכי אבות  ישיבת בית דוד

 ת"ת דביר  ישיבת בית חלקיה

 ת"ת דחסידי בעלזא בירושלים  ישיבת בית ישראל

 ת"ת דעת מבינים  ישיבת בית ישראל תפארת מנחם

 ת"ת דרך חוכמה  יתיהוישיבת בית מת

 ת"ת דרך חנוך לנוער  ישיבת בית רבי שמעיהו

 ת"ת הגבעה הדרומית  ישיבת בני מאיר

 ת"ת ובימ"ד ימין ה' רוממה  ישיבת בני עקיבא

 ת"ת ויזניץ בני ברק  ישיבת בני עקיבא (בית יהודה)

 ת"ת וישיבה דחסידי גור  ישיבת בני צבי

 ועהילת"ת זו  ישיבת בעלזא בית שמש

 ת"ת חוות דעת ירושלים  ישיבת בר יוחאי

 ת"ת חפץ חיים  ישיבת ברסלב

 ת"ת כלל חסידי ביתר  ישיבת דברי מרדכי נבהרודוק

 ת"ת כנסת יצחק  ישיבת דובר שלום

 ת"ת מוריה בית שמש  ישיבת דחסידי בעלזא

 ת"ת עץ החיים רחובות  ישיבת דעת חיים

 ת"ת עצמונה  ברכה-ישיבת הר

 ת"ת קהילת קמיניץ  יבת הרב עמיאליש

 ת,ת אור מלכה  ישיבת התנא הקדוש רשב"י

 ת.ת תורת אמת הכללית  ישיבת זוהר התורה

 תהילה לדוד  ישיבת זכרון סיני

 תהילת שלמה  ישיבת חברון "כנסת ישראל"

 תו"מ תורה ומדע  ישיבת חיי משה

 תולדות ניסים  ישיבת חכמי לובלין

 תום  רה ותפארתהישיבת חכמת התו

 תומכי תמימים  ישיבת חכמת שלמה דבאבוב

 תומרת אלזייתון  ישיבת חנוך לנער

 תורה ומלאכה עש פנקס  ישיבת חסידי גור אמרי אמת

 תורה מקצועי "תום"  ישיבת חסידי גור חיפה

 תורת חיים וחסד  ישיבת טבריה

 תורת חיים נווה דקלים  ישיבת טכנירום

 תורת חסד בגליל  ושלים נע"מישיבת יקירי יר

 תורת משה  ישיבת ירושלים לצעירים

 תיכון  באר טוביה  ישיבת ישמח משה ובית דוד

 תיכון  ע"ש אינשטיין  ישיבת כוכב מיעקוב
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 18 מתוך 17 עמוד

 )          טור א')        שם מוטב
 

 )          טור ב')           שם מוטב  

 תיכון אורתודוכסי ערבי  ישיבת כולל אברכים בית יעקב

 תיכון אזורי עמק חפר  ישיבת כנסת יששכר

 תיכון אמנה  ישיבת כסא רחמים ספרדית

 תיכון בית יעקב  ישיבת מאור אליהו

 תיכון בית יעקב אבות  ישיבת מאור התורה

 תיכון בית יעקב לבנות  ישיבת מאור יצחק

 תיכון בית ירח  ישיבת מאיר בת עין

 תיכון דתי באר יעקב  ישיבת מיגדל תורה

 תיכון דתי עש הימלפרב  ישיבת מיר לצעירים

 תיכון הדסים  ישיבת מסילת התורה

 תיכון חדרה  ישיבת מעלה חבר

 תיכון חקלאי ימה  ישיבת משך חכמה

 תיכון ישיבתי נריה בנים  ישיבת משכן יעקב

 תיכון כל ישראל חברים  ישיבת משכן שמעון

 תיכון לבנות חורב  ישיבת נהורא תלמי אברהם

 תיכון לחינוך סביבתי  ישיבת נזר ישראל דחסידי גור

 תיכון מקיף מרחבים  לת הלוייםישיבת נח

 תיכון נוה הרצוג  ישיבת נחלת יוסף

 תיכון נזירות סנט גוזף  ישיבת נחלת משה

 תיכון נחלת יהודה  ישיבת נר ישראל

 תיכון סנטה גוזף אקלרין  ישיבת נתיב הדעת ירושלים

 תיכון עירוני כ"יח  ישיבת נתיבות יעקב

 תיכון פה הזהב  ישיבת סוסיא

 תיכון קה"ד דרום  ת סטריקוב קול יעקבישיב

 תיכון תלמה ילין  ישיבת סלבודקה כנסת ישראל

 תימורה  ישיבת עטרת ישראל

 תלמוד תורה "מחזיק הדת" אשדוד  ישיבת פאר משה

 תלמוד תורה אהלי ספר  ישיבת פוניבז

 תלמוד תורה אור מרדכי  ישיבת פיטסבורג צדקת יוסף

 וד תורה אריאל ארץ המוריהתלמ  ישיבת קהילות יעקב

 תלמוד תורה דרכי שלום  ישיבת קול אריה

 תלמוד תורה הבאר  ישיבת קול התורה

 תלמוד תורה הדר יוסף  ישיבת קרן אורה כרמיאל

 תלמוד תורה וגנים לילדי באיאן  ישיבת שדרות

 תלמוד תורה חריש  ישיבת שלום בניך

 תלמוד תורה יד אשר  ישיבת תומכי תמימים

 תלמוד תורה מוריה  ישיבת תורה אור

 תלמוד תורה מורש ירושלים ע"ש  ישיבת תורה והוראה

 תלמוד תורה מורשה  ישיבת תורת מנחם

 תלמוד תורה קניין תורה  ישיבת תיכונה תורה ומדע

 תלמוד תורה תפארת בוסטון  ישיבת תפארת התלמוד

 תלמוד תורה תפרח  ם-ישיבת תפארת יעקוב י

 תנא דבי אליהו  תפארת משה ישיבת

 תנועה להתחדשות החינוך קרן רש"י  ישיבת תקות יעקב ב"ע

 תנועת בית יעקב קרן פיתוח  כ"ג יורדי הסירה קציני ים

 תפארת בנים אפרת  כ. הנער נוה עמיאל

 תפארת החיים אשדוד  כדורי בי"ס מקיף

 תפארת החינוך והחסד  כוכב נולד

 בריהתפארת ט  כוכבים לשלום



 13לפרק  'גנספח  – 2012 -2011 דוח שנתי –משרד החינוך
 פעילותם רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד אחראי על תחום 

 18 מתוך 18 עמוד
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 תפארת מרדכי  כולל אברכים שערי ציון

 תפארת מרדכי נדבורנה  כולל אוהל אברהם

 תפארת מרדכי שלמה  כיח לחרשים

 תפארת משה ואהרון  כישורית

 תפארת נצח ילדי בני ברק  כיתות המשך כברי

 תפארת ציון  קתולית-יונית-כנסיה מיטרנית

 תפארת רכסים  כנסיה קתולית

 תק"מ מפעלי תרבות מיוחדים  האנגלית כנסית המשיח

 תקוה לילד נוה צבי  כנסית יוחנן הקדוש

 תקווה לעם  כנסת אברהם

 תשב"ר הרב רכסים  כנסת חזקיהו לבנות

 תשמע עמותה לטיפול באוטיסטים  כנסת יעקב

 תת בית עמוס  כנסת יצחק

 תת המסורה  כנסת יצחק קרית ספר

 יתת חבד קירית מלאכ  כנסת מאיר

 
 

 


