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1.מבנה משרד החינוך
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19דין וחשבון שנתי 2007

מס' פקסמס' טלפוןמנהל היחידהמבנה המשרד / שם היחידה

5602246 - 560833002 - 02חה"כ פרופ' יולי תמירשרת החינוך 

5602336 - 560224202 - 02שלומית עמיחימנהלת כללי

5602113 - 560206902 - 02גד אביקסיססמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש

5602238 - 560273902 - 02חגית כהןדוברת המשרד וממונה על יחסי ציבור

5602576 - 560242002 - 02יהודה קיסרחשב בכיר

5603840 - 560374002 - 02עו"ד דורית מורגיועצת משפטית

5602955 - 560295702 - 02פרופ' סידני שטראוסמדען ראשי

5602085 - 560223602 - 02פרופ' ענת זוהריו"ר המזכירות הפדגוגית

5604035 - 560401302 - 02לאה רוזנברגסמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי

5602248 - 560225302 - 02אדי הרשקוביץסמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה ולתקציבים

5604752 - 560470802 - 02 מנחם כהןסמנכ"ל ומנהל המינהל לכוח אדם בהוראה, תאום ובקרה

5602203 - 560285802 - 02ד"ר יצחק תומרסמנכ"ל ומנהל המינהל להכשרה, השתלמות והדרכה לעו"ה

5603886 - 560315502 - 02נח שלומנהל מינהל חברה ונוער (בפועל)

5603198 - 560335102 - 02ד"ר שי כנענימנהל מינהל הפיתוח (בפועל)

5602918 - 560219502 - 02ד"ר חנה ויניקמנהלת המינהל למדע ולטכנולוגיה (בפועל)

5604118 - 560410702 - 02שמעון אדלרמנהל מינהל החינוך הדתי

מנהלת המינהל לתקשוב ולמערכות מידע והממונה על יישום 

חוק חופש המידע
5602590 - 560255102 - 02סופיה מינץ

5602248 - 560258602 - 02משה שגיאמנהל אגף בכיר (כלכלה ותקציבים)

5602978 - 560296202 - 02לבנה אברמוביץמנהלת אגף בכיר (חינוך מוכר שאינו רשמי)

5604752 - 560475002 - 02ציון שבתמנהל אגף בכיר (כוח אדם בהוראה)

5602357 - 560227402 - 02אברהם צדקהמנהל אגף בכיר (ביטחון, בטיחות סביבתית ושעת חירום) 

6535901 - 531119202 - 02עמוס צייאדהמנהל אגף בכיר (תפעול מוסדות תורניים)

הרשות הארצית למדידה ולהערכה

7632889 - 763288803 - 03פרופ' מיכל בלרמנכ"לית הרשות הארצית למדידה ולהערכה

מנהלי מחוזות

5601603 - 560160502 - 02מאיר שמעונימנהל מחוז ירושלים

6263002 - 626300008 - 08עמירה חייםמנהלת מחוז הדרום 

6896751 - 689635803 - 03אורלי פרומןמנהלת מחוז תל-אביב 

6896748 - 689664203 - 03ד"ר סולי נתןמנהלת מחוז המרכז (בפועל)

8632442 - 863244304 - 04אהרון זבידהמנהל מחוז חיפה

6500307 - 650010104 - 04ד"ר אורנה שמחוןמנהלת מחוז הצפון
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מס' פקסמס' טלפוןמנהל היחידהמבנה המשרד / שם היחידה

יחידת סמך

6898876 - 689887503 - 03ד"ר יחיאל שילהמנהל המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

6427091 - 641527003 - 03יפה ויגודסקימנהלת הטלוויזיה החינוכית הישראלית 

במהלך שנת 2007, סיימו את שירותם בעלי התפקידים הבאים:
מר שמואל אבואב - כיהן בתפקיד המנהל הכללי.  .1

מר מוטי מרוז - כיהן בתפקיד חשב המשרד.  .2

מקור הנתונים: יחידת נהלים ובקרה, לשכת סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש - נכון לינואר 2008


