.1מבנה משרד החינוך

שרת
החינוך

נכון ל01/2008-

הרשות הארצית
למדידה
ולהערכה

מנהלת
כללית

המועצה
להשכלה
גבוהה

אגף א'
ביקורת פנימית

יועץ משפטי

דובר

מדען ראשי

יחידות סמך

מינהל כא"ב,
תאום ובקרה

מינהל פדגוגי

סמנכ"ל בכיר
למינהל
ולמשאבי אנוש

אגף בכיר -
כח אדם בהוראה
תחום תנאי העסקה
תחום גימלאות ופיצויים
* אגף תרבות תורנית
* אגף חינוך מבוגרים

* אגף לחינוך קדם-יסודי
* אגף לחינוך יסודי
* אגף לחינוך על-יסודי
* אגף לתלמידים מחוננים
ומצטיינים
* אגף א'  -ארגון לימודים
* אגף א'  -בחינות
* אגף ארגון מוסדות חינוך
* אגף שירותי חינוך ורווחה
* אגף שירות פסיכולוגי ייעוצי
* אגף חינוך מיוחד
* אגף לקליטת תלמידים עולים

* משמעת ,נהלים ובקרה
* אגף תיאום ויזום פעולות פדגוגיות
* אגף א'  -משאבי אנוש
* אגף בכיר לביטחון ,שעת
חירום ובטיחות סביבתית
* אגף בכיר )תפעול מוסדות חינוכיים(
* אגף א' נכסים ,משק ופרסומים
* אגף א'  -קשרי חוץ ואונסקו
* אגף תלונות ופניות הציבור
* אגף זהירות בדרכים
* תחום קידום סגל בכיר
והדרכה
* תחום הנדסת תעשיה
וניהול
* איכות ומצויינות
* קו פתוח לתלמידים
* קמ"ט ארכיאולוגיה  -יו"ש

מינהל לחינוך
התיישבותי
ועליית הנוער

מינהל
חברה ונוער

מינהל החינוך
הדתי

מינהל למדע
ולטכנולוגיה

מינהל
הכשרה,
השתלמות
והדרכת
עובדי
הוראה

יו"ר המזכירות
הפדגוגית

*
*
*
*

*

סגן מנהל
)תכנים ותכניות,
הכשרה וחינוך חברתי(
תחום נוער וקהילה
תחום קידום נוער והיל"ה
תחום של"ח
מינהלת הטיולים ולמידה
חוץ בית-ספרית

* מפקח ארצי -
חינוך קדם-יסודי
* מפקח ארצי -
חינוך יסודי
* מפקח ארצי -
חינוך על יסודי

* סגן מנהל
)חשמל ואלקטרוניקה(
* תחום מדעים
* תחום מחשבים
* תחום טכנולוגיה

* אגף א'  -הכשרת עובדי
הוראה
* אגף השתלמות והדרכת
עובדי הוראה
* אגף מרכזים לפיתוח
סגלי הוראה

* אגף המפמרי"ם
* אגף לחינוך במגזר הערבי
* ממונה חינוך במגזר הדרוזי
* ממונה חינוך במגזר הבדואי
* אגף תכנון ופיתוח תכניות לימודים

מינהל תקשוב
ומערכות מידע

מינהל
כלכלה
ותקציבים

מינהל
הפיתוח

חשב
בכיר

* סגן מנהל תשתיות
ומסדי הפעלה
חטיבות
* יישומי שכר וכא"ב
* שירות למחוזות
* יישומי ניהול ותקשוב בחינוך
* תשתיות ותקשורת
* תפעול וייצור
* תכנון אסטרטגי
* יישומים בחינוך
* יישומי פיתוח

* אגף בכיר -
כלכלה ותקציבים
* תחום מתודולוגיה
ותכניות עבודה
* תחום תקציב מוניציפלי
* תחום כלכלה וסטטיסטיקה
* תחום תקצוב  -חינוך פורמלי
* תחום תקצוב  -חינוך לא פורמלי

* סגן מנהל )מיפוי(
* אגף א’  -הצטיידות והסעות
* אגף בינוי ותקצוב

חינוך מוכר
שאינו רשמי

מחוז
הצפון

מחוז
חיפה

מחוז
המרכז

מחוז
תל אביב

מחוז
הדרום

מחוז
ירושלים
מנח"י
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הטלויזיה החינוכית
הישראלית

* סגני חשב
* תחום שכר פקידים
ומפקחים
* תחום מערכת תשלומים
* תחום ביקורת כספים
וחשבונות
* גזברים במחוזות

תרשים מוגדל ומפורט
בדף הבא
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מס' טלפון

מס' פקס

מנהל היחידה

מבנה המשרד  /שם היחידה
שרת החינוך

חה"כ פרופ' יולי תמיר

02 - 5608330

02 - 5602246

מנהלת כללי

שלומית עמיחי

02 - 5602242

02 - 5602336

סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש

גד אביקסיס

02 - 5602069

02 - 5602113

דוברת המשרד וממונה על יחסי ציבור

חגית כהן

02 - 5602739

02 - 5602238

חשב בכיר

יהודה קיסר

02 - 5602420

02 - 5602576

יועצת משפטית

עו"ד דורית מורג

02 - 5603740

02 - 5603840

מדען ראשי

פרופ' סידני שטראוס

02 - 5602957

02 - 5602955

יו"ר המזכירות הפדגוגית

פרופ' ענת זוהר

02 - 5602236

02 - 5602085

סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי

לאה רוזנברג

02 - 5604013

02 - 5604035

סמנכ"ל ומנהל המינהל לכלכלה ולתקציבים

אדי הרשקוביץ

02 - 5602253

02 - 5602248

סמנכ"ל ומנהל המינהל לכוח אדם בהוראה ,תאום ובקרה

מנחם כהן

02 - 5604708

02 - 5604752

סמנכ"ל ומנהל המינהל להכשרה ,השתלמות והדרכה לעו"ה

ד"ר יצחק תומר

02 - 5602858

02 - 5602203

מנהל מינהל חברה ונוער )בפועל(

נח שלו

02 - 5603155

02 - 5603886

מנהל מינהל הפיתוח )בפועל(

ד"ר שי כנעני

02 - 5603351

02 - 5603198

מנהלת המינהל למדע ולטכנולוגיה )בפועל(

ד"ר חנה ויניק

02 - 5602195

02 - 5602918

מנהל מינהל החינוך הדתי

שמעון אדלר

02 - 5604107

02 - 5604118

מנהלת המינהל לתקשוב ולמערכות מידע והממונה על יישום
חוק חופש המידע

סופיה מינץ

02 - 5602551

02 - 5602590

מנהל אגף בכיר )כלכלה ותקציבים(

משה שגיא

02 - 5602586

02 - 5602248

מנהלת אגף בכיר )חינוך מוכר שאינו רשמי(

לבנה אברמוביץ

02 - 5602962

02 - 5602978

מנהל אגף בכיר )כוח אדם בהוראה(

ציון שבת

02 - 5604750

02 - 5604752

מנהל אגף בכיר )ביטחון ,בטיחות סביבתית ושעת חירום(

אברהם צדקה

02 - 5602274

02 - 5602357

מנהל אגף בכיר )תפעול מוסדות תורניים(

עמוס צייאדה

02 - 5311192

02 - 6535901

הרשות הארצית למדידה ולהערכה
מנכ"לית הרשות הארצית למדידה ולהערכה

פרופ' מיכל בלר

03 - 7632888

03 - 7632889

מנהלי מחוזות
מנהל מחוז ירושלים

מאיר שמעוני

02 - 5601605

02 - 5601603

מנהלת מחוז הדרום

עמירה חיים

08 - 6263000

08 - 6263002

מנהלת מחוז תל-אביב

אורלי פרומן

03 - 6896358

03 - 6896751

מנהלת מחוז המרכז )בפועל(

ד"ר סולי נתן

03 - 6896642

03 - 6896748

מנהל מחוז חיפה

אהרון זבידה

04 - 8632443

04 - 8632442

מנהלת מחוז הצפון

ד"ר אורנה שמחון

04 - 6500101

04 - 6500307

דין וחשבון שנתי 2007

19

מבנה המשרד  /שם היחידה

מנהל היחידה

מס' טלפון

מס' פקס

יחידת סמך
מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

ד"ר יחיאל שילה

03 - 6898875

03 - 6898876

מנהלת הטלוויזיה החינוכית הישראלית

יפה ויגודסקי

03 - 6415270

03 - 6427091

במהלך שנת  ,2007סיימו את שירותם בעלי התפקידים הבאים:
 .1מר שמואל אבואב  -כיהן בתפקיד המנהל הכללי.
 .2מר מוטי מרוז  -כיהן בתפקיד חשב המשרד.

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

20

דין וחשבון שנתי 2007

