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תקציר
סקירה זו עוסקת במאגרי המידע השוטפים וההיסטוריים ,הקיימים בישראל והנוגעים למערכת החינוך
הפורמלית בכל הגילים :החל מהגיל הרך ,בתי ספר של החינוך היסודי והחינוך העל-יסודי ,וכלה במערכת
ההשכלה הגבוהה .כמו כן ,עוסקת הסקירה במערכת החינוך הבלתי פורמלי ..הסקירה ממפה את המידע
שהופק ממקורות מנהליים ,מסקרים שוטפים ומתשתיות מידע הקיימות בידי רשויות ציבוריות ,גופים
פרטיים ומלכ"רים .הסקירה כוללת מקורות מידע ,כגון קבצים מנהליים וכן טפסים וסקרים המכילים
פעולות סטטיסטיות ,תוך התמקדות במאגרי מידע המכילים את כל או חלק מהפרטים הבאים :מידע על
תלמידים והישגיהם ,מידע על מורים וכוחות עזר ,מידע על מוסדות חינוך ,מידע על תקציבים ,מידע על
תשתיות ,חינוך בלתי פורמלי ומועמדים לשירות ביטחון.
מטרתה של הסקירה היא למפות באופן מקיף ככל הניתן את מאגרי המידע הקיימים בישראל והעוסקים
בחינוך .מיפוי כזה הוא חלק מפעילות של צוות מומחים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
היזמה למחקר יישומי בחינוך ,בנושא השימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות
ולתכניות חינוכיות בישראל :סקרי אורך כמקרה בוחן .לשם כך תתמקד הסקירה בשלושה סוגי מאגרים:
מאגרים פתוחים ונגישים לציבור הרחב ,מאגרים חסומים-למחצה הדורשים הרשאות כניסה ,ומאגרים
מסווגים שאינם פתוחים לקהל.
המידע שהופק ממקורות מנהליים ,מסקרים שוטפים ומתשתיות מידע הקיימות בידי רשויות ציבוריות,
גופים פרטיים ,ומלכ"רים יוצג באופן הבא:


מיפוי הגופים המרכזיים בישראל ותיאור מאגרי הנתונים הקיימים בידיהם ,בכלל זה נתונים
ברמה הארצית או נתונים המבוססים על מדגמים המייצגים את כלל האוכלוסייה הנחקרת.



מיפוי מאגרי מידע נוספים המצויים בידי רשויות מקומיות גדולות ,רשתות חינוך ,ומלכ"רים.



מיפוי מאגרים נוספים שנוצרו עבור מחקרים העוסקים בחינוך .מאגרים אלו יצוינו ברשימה
ביבליוגרפית של המחקרים האלה.

כל המאגרים שנסקרו במסגרת זו ,נבחרו בהתאם לקריטריונים הבאים:


מאגרים בתחום החינוך ,הכוללים רשומות של תלמידים ,מורים ,מוסדות חינוך וכיו"ב.



מאגרים המכילים פרטים מזהים של יחידת החקירה (כגון מספר ת.ז .של התלמיד; סמל מוסד או
שם מוסד וכיו"ב) ,שבאמצעותם ניתן לקשר בין רשומות ממאגרי מידע שונים.



נתונים הניתנים לעיבוד ממוחשב.

בסקירה מופו  120מאגרי מידע פתוחים ופתוחים-למחצה ,וכן רשימה של  35מאגרים נוספים ,סגורים,
המצויים בידי משרד החינוך ואינם פתוחים לקהל הרחב .הסקירה תציג בקצרה את מאגרי המידע שמופו
באמצעות שאלון .את פרטיו מילא צוות החוקרים מטעם מכון מופ"ת או איש הקשר הרלוונטי בכל אחד מן
הגופים .מאגרי מידע שהכוללים מידע מסווג או שאינו נגיש מסיבות שונות ,יתוארו בקצרה אף הן .מאגרי
מידע קיימים שלא נסקרו בגלל חוסר שיתוף פעולה מצד הגופים הרלוונטיים צוינו לפי שם המוסד האוחז
במאגר ואיש הקשר הרלוונטי .כן נמנו הנימוקים לכך שלא נסקרו במלואם .על מנת להקל את תהליך
החיפוש בקטלוג ממפה זה ,מופיעים כל המאגרים בסדר אלפביתי לפי שלוש הקטגוריות שצוינו לעיל .כן
ניתן להיעזר ברשימת האינדקס המופיעה בסוף הסקירה כדי לאתר מאגר מידע ספציפי.
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לצורך הכנת סקירה זו ,נעשה שימוש במספר אמצעי איסוף ,על מנת להגיע למאגרי המידע ולתארם .בשלב
הראשוני ,בוצע מיפוי גופים ומוסדות שיש להם נגיעה לתחומי החינוך (ראה נספח  .)1מכתבי פנייה רשמיים
מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה הלאומית למדעים ומטעם צוות החוקרים של מרכז
המידע במכון מופ"ת נשלחו לאנשי הקשר ב 70-מוסדות נבחרים .בשלב השני בוצעו מעקב טלפוני
והתכתבות באמצעות דואר אלקטרוני עם הגופים השונים ,וכן נקבעו שיחות עבודה עם הנציגים
הרלוונטיים על מנת להשלים את תהליך איסוף המידע .במקביל לכך אותרו ואופיינו מאגרי מידע ,תהליך
שהתבצע על ידי חיפוש מעמיק במרשתת באתרים שונים הנוגעים לנושא ועל ידי בחינה של טופסי רישום
ומקורות נוספים כגון דוחות שנתיים ,תקצירים ומחקרים אקדמיים.
לאחר שלב איסוף החומר התבצעה הערכה של המידע הקיים במאגר ,במטרה לבחון אם הוא עומד
בדרישות המצוינות לעיל בכל הנוגע לשלמות המידע .מאגרי מידע אשר ענו על הקריטריונים שצוינו להלן
מהווים חלק מסקירה זו וממסד הנתונים הכולל .לבסוף ,לאחר הערכת המידע ,נסקרו המאגרים
הרלוונטיים לפי קריטריונים זהים ,והם מהווים את ליבת סקירה זו .קריטריונים אלו כוללים נתונים כגון
שם המאגר ,מחזיק המאגר ,מועד התחלת איסוף הנתונים ,מועד אחרון לאיסוף נתונים ,תדירות עדכון
הנתונים ,אופן עדכון הנתונים ,אוכלוסייה ,יחידת החקירה ,מספר רשומות ,משתנים ,מקור המידע וכיו"ב.
יש לציין ,כי סקירה זו עוסקת בנושא רחב ביותר ,הנוגע לתחומי חיים רבים ולמספר גופים עצום .מרבית
המידע אינו זמין לאדם הפרטי ,ולכן נדרשה פנייה בשם האקדמיה הלאומית למדעים והיזמה למחקר
יישומי בחינוך אל בעלי התפקידים הרלוונטיים המופקדים על המאגרים .תוצאות סקירה זו נשענות אפוא
על נכונות שיתוף הפעולה של גופים אלו ,שפעלו כמובן בכפוף לחוק חופש המידע .מאגרי מידע של מוסדות
וגופים אשר לא השיבו על פניות חוזרות ונשנות מטעם צוות המחקר לא נכללים במסגרת זו בגלל בנימוק
סירובם לשיתוף פעולה.
חשוב להדגיש שהסקירה הנוכחית אינה מנתחת באופן מחקרי את טיב המאגרים או עוסקת באופי הנתונים
המוכלים בהם  .מלאכת המחקר עבור סקירה זו מתבססת על חיפוש מאגרי מידע בחינוך באמצעות פנייה
ישירה לגורמים הרלוונטיים בכל גוף ,ומעקב שוטף אחר קבלת המידע או הסירוב להעניקו .כן נעשה חיפוש
מקוון באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים של הגופים הרלוונטיים באמצעות מילות מפתח שונות כגון
מאגרי מידע ,חינוך ,מאגרים מקוונים ,תכניות חינוכיות וכיו"ב .לאחר איסוף החומר והערכתו פורטו
המאגרים בהתאם למתווה המוצע לעיל (ראה נספח א') ,בסדר אלפביתי.
סקירה זו אינה מתיימרת להציע כיוון מחקרי כזה או אחר ,אלא לפרוס בפני החוקרים המעיינים בקטלוג
מאגרי המידע המוצע להלן את מגוון הקבצים העוסקים בחינוך ,הנאספים בארגונים ובגופים שצוינו לעיל,
ובכך לסייע למיפוי המידע הקיים בישראל בתחום החינוך .לשם כך מופו בסקירה זו מאגרים העוסקים
בגיל הרך ,בגילי בית הספר ,במוסדות ההשכלה הגבוהה ,בתחומי החינוך הבלתי פורמלי ,בישיבות,
במסגרות הכשרה מקצועיות וכיו"ב ,כל זאת לצד מיפוי של מחקרים בחינוך המכילים קובצי נתונים
ומאגרים נוספים.
לסיום ,ברצוננו להודות על שיתוף הפעולה לכל אנשי הקשר ,שסייעו בידנו להשלים משימה זו במוסדות
ובגופים השונים ,לצוות המידעניות במרכז המידע של מכון מופ"ת על תרומתן להשלמת הקטלוג ולחברי
צוות המומחים אשר סייעו ביצירת קשר עם הגורמים.
מילות מפתח :מאגרי מידע ,חינוך ,הכשרה ,תלמידים ,מוסדות חינוך ,רשות חינוך ,תכניות חינוכיות,
נתוני אורך בחינוך.
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Summary

This review focuses on contemporary and historic databases on the education system
in Israel, including sources on pre-school programs, elementary and secondary schools,
institutions of higher education, and the non-formal education system. The survey maps the
information, which was gathered from administrative sources, studies, and databases from
public institutions, private institutes, and non-profit organizations. It includes sources, such as
administrative files and statistical surveys, particularly databases, which contain the following
details: information about students and their achievements, information about teachers and the
pedagogical staff, information on educational institutions, information on education budgets
and funds, information on infrastructure, non-formal education, and candidates for military
service.
The aim of this review is to map the existing databases on education in Israel under
the Initiative for Practical Research on Education by the Israeli National Academy for
Sciences, which investigates the use of measurable longitudinal data as a source of
information for policy and educational programming in Israel: longitudinal surveys as a case
study. In order to complete this mission, the review will present three types of databases: open
databases, which are available for the public; semi-open databases, which require entry
permissions; and classified databases, which are not open for the public. The information was
gathered from administrative sources, surveys, and databases from public authorities, private
institutes, and non-profit organizations, and it will be presented as follows:


Principle institutions in Israel and the description of their mapped databases, including
data on national level or based upon samples, which represent the research population.



Additional databases held by major municipalities, educational networks, and nonprofit organizations.



Other databases created specifically for researches on education. These databases will
be organized in a bibliographic list.

According to the team of experts on behalf of the Initiative for Practical Research on
Education of the National Academy of Sciences, in recent years, there is a growing awareness
in Israel toward the advantages of longitudinal data as a source for policy decision-making
and qualified research on different aspects of the education system. Similarly, a growing
demand for longitudinal data reshapes the use of this information, while understanding that
schooling is a dynamic, multi-dimensional and an ongoing process, which is impacted by
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decisions taken over different periods of time by educators, parents, students and other agents.
Therefore, the following pages will review the databases and files, which focus on education,
in order to constitute a source of information for policy decision-making in this field.
All the databases in this framework were selected according to the following criteria:


Databases on education that contain variables on students, teachers, educational
institutions, etc.



Databases that contain identification details on the research unit (such as student’s ID
number, name of institution, institution code, etc.), in order to relate variables from
different databases.



Data that may be computerized.

Hence, this review consists of 120 databases, which are open or semi-open, as well as a
list of 35 additional classified databases, which are held by the Ministry of Education, and are
not available for the wide public. The review will present shortly the mapped databases in
questionnaires, which were completed either by the team of analysts on behalf of the
Information Center in MOFET Institute or by the liaison in each one of the interviewed
institutions. Classified databases or databases, which were not available from different
reasons, will be described shortly also. Available databases, which were not mapped due to
the lack of collaboration on behalf of the relevant agencies, will not be included in this
review, although they will be mentioned according to the depositor of the information and the
relevant contact person. In order to facilitate the search in this guide, all the databases were
organized in an alphabetical order according to three categories mentioned previously.
Additionally, the reader may use the index list at the end of this review, in order to search for
a specific database.
In this review, the team of analysts employed various methodological tools for
collecting the information on the databases and describing them. First, the team mapped the
relevant agencies and institutions, which relate to the field of education (see Appendix 1).
Official request letters on behalf the Initiative for Practical Research on Education of the
National Academy of Sciences and on behalf of the team of analysts of the Information
Center in Mofet Institute were sent to liaisons in 70 selected institutions. Second, the team
conducted follow-ups by phone conversations and electronic mails with the different
agencies, as well as interviews and meetings with the relevant representatives, in order to
complete the data collection process. At the same time, the team identified and classified
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additional databases by searching the Web for different Internet sites, which facilitate this
information, as well as by examining online files and other sources, such as annual reports,
summaries and scholarly researches.
Upon completing the data collection, the team evaluated the existing sources, in order
to estimate its relevance for the specified requirements mentioned previously. Databases,
which contained all the required information, constitute part of this guide and the general
database on education. Lastly, upon completing the data evaluation, the relevant databases
were mapped according to identical criteria, and they constitute the core of this review. These
criteria contain variables, such as name of the database, depositor of database, initial date of
collecting information, last date of collecting information, frequency of information update,
population, research unit, number of units, variables, source of information, etc.
We should emphasize that this survey focuses on a very general field, which relates to
many spheres of life and to immense number of agencies. Most of the information is not
accessible for private researchers. Hence, an official appeal on behalf of the National
Academy of Sciences and the Initiative for Practical Research on Education was required, in
order to address the relevant liaisons in charge of these databases. Consequently, the results in
this review rely on the cooperation of these agencies in accordance with the Law for Freedom
of Information. Additionally, databases from institutions and agencies, which did not respond
to our repetitive requests, were not included in this framework. They are classified under nonresponsive organizations.
It is important to note that the present guide does not analyze the databases or
investigates the type of variables gathered by these sources. The analytical task in this review
is based upon a search of databases on education by addressing directly the relevant liaisons
in each agency, and conducting an ongoing follow-up on the acceptance to share this
information or the refusal to grant access to it. Furthermore, a virtual search according to
different indexes was conducted by the team of analysts, who also scanned the official
websites of the relevant agencies according to different key words, such as: databases,
education, online databases, educational programs, etc. Upon collecting the information and
evaluating it, the databases were mapped according to our detailed proposal (see Appendix 1)
in an alphabetical order.
Moreover, this guide does not propose any specific research orientation; it aims to
offer the researcher, who reviews the catalogue of databases mapped here, a variety of
databases on education, which were collected from different institutions and agencies.
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Therefore, its aim is to assist in mapping the existing information in Israel on the field of
education. For this purpose, this review scanned databases and files on preschoolers, pupils in
schools, institutions of higher education, non-formal education, yeshivas, professional
training programs, etc., as well as researches in education that contain additional files and
databases.
Lastly, we wish to thank all our liaisons in the different organizations and agencies,
who assisted us in completing this mission, for their cooperation and willingness to share their
databses. Our gratitude goes also to the team of analysts in the Information Center of Mofet
Institute for their contribution in completing this catalogue.

Key words: databases, education, training, pupils, educational institutions, educational
agencies, educational programs, longitudinal data in education.
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חלק א' :מאגרי מידע דיגיטליים בחינוך
משרדי ממשלה וגופים ממלכתיים
משרד החינוך
משרד החינוך הינו המוסד הממשלתי המחזיק במספר מאגרי המידע בתחום החינוך הגדול ביותר.
בסקירה זו נעשה מיפוי של האגפים השונים הרלוונטיים לנושא מאגרי המידע המקוונים ובוצעה פניה
לאגפים ולמחלקות שונות ,כגון :אגף התקצוב ,גף להערכת תארים מחו"ל ,מנהל בקרה ואכיפה ,רישוי
והכרה במוסדות ,מנהל חברה ונוער ,ראמ"ה ,ולשכת המדען הראשי.
יש לציין כי מאגרים רבים במשרד החינוך אינם מונגשים לציבור הרחב והינם סגורים לשימוש
חיצוני .בנוסף לכך ,בשל מורכבותה של מערכות מאגרי המידע במשרד החינוך ,המשמשת מערכות רבות
ושונות במשרד ובפורמטים שונים ,פניותינו לאנשי הקשר האמונים על כל אחד מן המאגרים הועברו
לממונה על מאגרי מידע ומערכות תקצוב במשרד החינוך ,ד"ר עופר רימון .לאור זאת ,המידע אשר מתועד
בסקירה זו נלקח ישירות מן הדו"ח השנתי  1,2016אשר נשלח לצוות החוקרים של מכון מופ"ת מטעם
האגף לניהול מערכות מידע במשרד החינוך ,ואינו נגזרת של ראיונות טלפונים עם אנשי הקשר או טפסים
אשר מולאו מטעמם .כמו כן ,במענה לפנייתנו לאגף ,נמסר כי כל המידע בנוגע לאמצעי מיגון ,סוגי הרשאה
וכדומה ,אינו ניתן למסירה מטעמי אבטחת מידע .בהקשר זה ניתן לומר עבור כלל המאגרים והמערכות
במשרד כי נעשות בדיקות למהימנות הנתונים בהתאם לנתוני המערכת והמאגר ,מבוצעות בקרות אבטחת
מידע לשמירה על חיס יון המידע ,מהימנותו וזמינותו ,וסוגי הרשאה ניתנים לפי הצורך לדעת .לבסוף ,יש
לציין כי ניתן לעשות שימוש בחלק מהמאגרים לצרכי מחקר ,באמצעות חדר המחקר הווירטואלי שהוקם
על ידי המשרד ,כפי שיפורט להלן .בעמודים הבאים ,ממופים מאגרי המידע העוסקים בחינוך במשרד
החינוך והינם מופיעים בסדר אלפביתי .לבסוף ,יש לציין כי במהלך חודשי אוגוסט וספטמבר  2016עדכן
אגף מערכות התקשוב את מאגרי המידע של משרד החינוך ,באופן שהקל אל השלמת משימת מיפוי קבצי
הנתונים בתחום החינוך במשרד זה.

 1מנהל תקשוב ,טכנולגיה ומערכות מידע ,הממונה על יישום חוק חופש המידע ,משרד החינוך ( .)2016דין וחשבון שנתי .2016

ראהhttp://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/foi_report_2016_03.pdf :
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שם המאגר  :1אולימפיאדת תכנות
http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/MiktuotTchumiLimud/Science/olympic_code/Pages/olympic_code.aspx

מטרת יצירת המאגר – אליפות הסייבר הישראלית :המשאב העיקרי של מדינת ישראל הוא ההון האנושי
שלה .בשנים האחרונות גורמים רבים ,ממשלתיים תעשייתיים ואקדמאים ,עסוקים בחיפוש אחר דרכים
לעודד את תלמידי ישראל ללמוד מקצועות מדעיים וטכנולוגיים .המטרה היא להמשיך ולשמור על יתרונה
היחסי של ישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה.
מחזיק המאגר – משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים -
תחילת רישום לבתי ספר יסודיים חטיבות ביניים.1.11.15 :
בנובמבר  2015פתיחת רישום לבתי ספר תיכוניים באתר.
מועד אחרון איסוף נתונים –
סיום רישום לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים.1.12.15 :
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – שוטף.
אוכלוסייה – בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים.
יחידת החקירה – בית ספר.
מספר רשומות במועד האחרון –
קובץ אקסל ראשון 1842 :רשומות של בתי ספר שהשתתפו בתחרות .skillz junior
קובץ אקסל שני 227 :רשומות של בתי ספר שהשתתפו בתחרות . skillz
משתנים  -סמל מוסד ,שם מוסד ,מחוז חינוך ,רשות חינוך.
מקור המידע – בתי הספר הנרשמים ומשרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל התקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :

מיילoferri@education.gov.il :
פורמט הקובץ – אקסל ,לקריאה בלבד.
מהימנות נתונים – גבוהה (משרד החינוך).
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – פתוח.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – פתוח.
תנאי הנגשה – פתוח.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – פתוח.
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שם המאגר  :2אפיק :פרסום חוזרי תשלומי הורים בית ספריים
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/moe/KitaAlef/Meyda/TashlumeyHorim.htm

מטרת יצירת המאגר – המאגר מאפשר צפייה בחוזרי תשלומי הורים מאושרים על ידי משרד
החינוך באמצעות האינטרנט .המערכת מאפשרת שקיפות מידע בנושא תשלומים הנגבים על ידי
בתי ספר והשוואתם לסכומים המותרים לגבייה ,כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל .כמו כן ,מסייע
המאגר בשיפור המעקב והבקרה של משרד החינוך אחר התשלומים הנדרשים על ידי בתי הספר,
ואכיפת העמידה בקריטריונים כפי שנקבעו בחוזר מנכ"ל.
מחזיק המאגר –המנהל הפדגוגי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – שוטף.
מועד אחרון איסוף נתונים – שוטף.
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – שנתי.
אוכלוסייה – המאגר מיועד להורים לתלמידים ,לאנשי המנהל הפדגוגי במשרד החינוך ,ולציבור
הרחב .האוכלוסייה המתוארת בו הינה בתי ספר בפיקוח משרד החינוך.
יחידת החקירה  -בית ספר.
מספר רשומות במועד האחרון –
משתנים :שם המוסד ,ישוב ,שלב החינוך ,סוג פיקוח ,מגזר ,סמל מוסד ,מספר סטטוס מוסד,
משכבה (א) ,עד שכבה (יב) ,שם סעיף (ביטוח תאונות אישיות ,סה"כ תשלומי חובה ,סל תרבות,
מסיבות כיתתיות ,ארגון הורים ארצי ,עלות טיול לתלמיד באוטובוס של  40תלמידים ,סה"כ
תשלומי רשות ,תכנית לימודים נוספת ,סה"כ תכנית לימודים נוספת) ,סה"כ שכר לימוד ,סה"כ
לתשלום ,שכבה ,השוואה לחוזר מנכ"ל.
מקור המידע – המנהל הפדגוגי ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל התקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :

מיילoferri@education.gov.il :
פורמט הקובץ – מערכת מידע מקוונת.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – פתוח.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – פתוח.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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שם המאגר  :3במבט רחב :מספרים על החינוך
http://ic.education.gov.il/mabatrachav/start.asp

מטרת יצירת המאגר – במערכת זו מוצג מידע משולב של מרכיבים מרכזיים במערכת החינוך :מוסדות
(בתי ספר וגני ילדים); עובדי הוראה; תלמידים ,כיתות ,עובדי הוראה ותשלומים במשרד החינוך ,שעות
תקן ותקציב .את המידע ניתן לנתח לפי מאפיינים שונים כגון :מגזר ,פיקוח ,שכבת גיל ועוד.המערכת
מאפשרת להציג את המידע בצורת טבלה או גרף ,עפ"י אופי המידע המתבקש .המידע במערכת זו נסמך על
המידע הרשום במאגרי המשרד ,ומהווה מידע סטטיסטי בלבד.
מחזיק המאגר – משרד החינוך ,מנהל תקשוב ומערכות מידע.
מועד התחלת איסוף הנתונים –
מועד אחרון איסוף נתונים – נכון ל .17/07/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – אוכלוסייה משולבת של תלמידים ,עובדי הוראה ,מנהלים ,מפקחים .המאגר מיועד לקהל
הרחב ולמקבלי החלטות.
יחידת החקירה – תלמידים ,כיתות ,מוסדות.
מספר רשומות במועד האחרון –
ריכוז נתונים:
 26,330מוסדות
 82,782כיתות
 2,141,630תלמידים
משתנים  -מוסדות ,כיתות ,תלמידים ,שנת לימודים ,מגזר ,מסגרת ארגונית ,פיקוח ,מעמד משפטי ,סוג
חינוך מוסד ,שלבי חינוך במוסד ,אופק חדש ,גורם מדווח ,סוג מוסד ,סמל מוסד,
שם מוסד ,סוג חינוך כיתה ,שלב חינוך כיתה ,אשכול הלמ"ס ,גורם מדווח ,יום חינוך ארוך ,ישוב לימודים,
כיתות במוסד ,מגזר ,מוסד בעוז לתמורה ,מחוז גיאוגרפי ,מעמד משפטי ,סמל יישוב ,סמל מוטב ,סמל
רשות ,קוד מוסד ,קוד מסגרת ארגונית ,רשום לימודים ,שלב חינוך בכיתה ,שם מוטב ,שנת יסוד ,תלמידים
במוסד.
מקור המידע – מנהלי ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל התקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים – גבוהה (משרד החינוך).
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר פתוח לציבור הרחב.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – מאגר פתוח.
תנאי הנגשה – מאגר פתוח ומונגש לציבור הרחב.
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מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
שם המאגר  :4גיליון ציונים מרוכז לתלמיד
מטרת יצירת המאגר – הנגשת המידע לתלמידים אודות ציוני בחינות הבגרות שנבחנו בהם במקום אחד
לכל המועדים.
מחזיק המאגר – משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .30/12/2015
מועד אחרון איסוף נתונים – .25/5/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – שוטף.
אוכלוסייה – כלל תלמידי בתי ספר ,נבחני משנה בוגרים ,ונבחנים אקסטרנים.
יחידת חקירה :תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון –
משתנים :שם פרטי ,שם משפחה ,טלפון ,תעודת זהות ,סוג ההסמכה ,מועד הבחינה ,מקצוע ,ציונים
תקפים ,ציונים במקצוע ,כל הציונים ,שם בית הספר ,סמל בית הספר ,מחזור סיום ,שאלון ,שם המקצוע,
ציון בחינה ,ציון שנתי ,ציון סופי.
מקור המידע – משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל תקצוב ומידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – דוחות מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה באמצעות קוד משתמש וסיסמה לנרשמים
באתר משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רק למורשי צפייה במידע באמצעות קוד משתמש וסיסמה.
תנאי הנגשה – מונגש רק לאוכלוסיית האתר באמצעות הרשאות כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – המידע הינו אישי ומיועד לנבחנים בלבד.
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שם המאגר  :5דו"ח תלמידים עולים בית ספרי
מטרת יצירת המאגר – הפקת דוח סטטוס של תלמידים עולים לפי דיווחי מנהלים על מצבת תלמידים.
שיפור השירות לנבחן ולצוות הפדגוגי-מנהלי בביה"ס עם מחויבות מלאה לשקיפות התהליכים והמידע תוך
שמירה קפדנית על צנעת הפרט ,תוכן הבחינות ויצירת סביבה הוגנת להיבחנות.
מחזיק המאגר – אגף בחינות ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .7/12/2015
מועד אחרון איסוף נתונים – .1/2/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – שוטף.
אוכלוסייה – תלמידי בתי ספר.
יחידת החקירה – תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון –
משתנים :שם ,טלפון ,תעודת זהות ,בתי ספר ,סמל מוסד.
מקור המידע – מנהלי בתי ספר ,מצבות תלמידים ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל תקשוב ומידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מסווג .גישה באמצעות סמל מוסד או קוד משתמש
וסיסמה.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – מיועד רק למנהלי בתי ספר ואנשי משרד החינוך מורשי כניסה למאגר.
תנאי הנגשה – מסווג ומוגבל לרשאי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – במגבלות חוק ההגנה על פרטיות (תשמ"א)1981-
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שם המאגר  :6חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ אקלים מורים

2

מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – מורים בבתי ספר.
יחידת חקירה  -מורה.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
3
משתנים – קוד סמל מוסד .הקובץ מכיל  230שאלות שנשאלו המורים .ראה קובץ מצורף.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 2ראה לדוגמא קובץ אקלים מורים  .2013מבנה הקובץ שונה מעט לאורך השנים :2009-2014
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/Aklim_Morim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/Aklim_Morim.htm 3
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שם המאגר  :7חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ אקלים מנהלים

4

מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – מנהלי בתי ספר.
יחידת חקירה  -מנהל.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – קוד תעודת הזהות של המנהל ,סמל מוסד .הקובץ מכיל  70שאלות שנשאלו המנהלים .ראה
5
קובץ מצורף.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 4ראה לדוגמא קובץ אקלים מנהלים  .2013מבנה הקובץ שונה מעט לאורך השנים :2008-2014
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/Aklim_Menahalim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/Aklim_Menahalim.htm 5

19

שם המאגר  :8חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ אקלים תלמידים

6

מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – תלמידי בתי ספר.
יחידת חקירה  -תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – כיתה ,מקבילה ,קוד סמל מוסד .הקובץ מכיל  86שאלות שנשאלו התלמידים .ראה קובץ
7
מצורף.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 6ראה לדוגמא קובץ אקלים תלמידים  .2013מבנה הקובץ שונה מעט לאורך השנים :2002-2014
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/Aklim_Talmidim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/Aklim_Talmidim.htm 7
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שם המאגר  :9חדר המחקר הוירטואלי ,קבצי בגרויות
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – תלמידים הניגשים לבחינות בגרות.
יחידת חקירה  -תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – קובץ זכאויות :מחזור סיום ,זכרי לבגרות ,ניגש לפחות לבחינת בגרות אחת ,קירבה א – חסר
מקצוע אחד בלבד לזכאות לבגרות ,קירבה ב – בגרות של לפחות  14יחידות לימוד ולא זכאי או קרוב קרבה
א ,קוד זהות תלמיד ,קוד סמל מוסד .קובץ מקצועות :מחזור סיום ,סמל מקצוע ,יחידות לימוד ,ציון סופי,
קוד תעודת זהות תלמיד .קובץ ציונים :סמל שאלון ,שם שאלון ,שם מקצוע ,יח"ל ,מועד בחינה שנה ,מועד
בחינה חודש ,ציןו בחינה ,ציון שנתי ,ציון סופי ,קוד תעודת זהות תלמיד .קובץ שאלות :סמל שאלון ,ציון
כולל מעריך  ,1ציון כולל מעריך  ,2מספר שאלות שהתלמיד ענה ,מספר שאלות בשאלון ,ציון מעריך I

לשאלה  ,Iקוד זהות תלמיד ,קוד זהות מעריך  ,1קוד זהות מעריך  ,2קוד סמל מוסד.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.

21

8

תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 8ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/KvazeyBagrut.htm
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שם המאגר  :10חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ היעדרויות מורים
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – מורים בבתי ספר.
יחידת חקירה  -מורה.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – פיצול ,סוג היעדרות ,תאריך יום היעדרות ,מספר השעות שהמורה צריך לעבוד בכל יום ,רמה,
חודש קלנדרי ,חודש מתחילת שנת הלימודים ( 1בספטמבר) ,מספר שעות המשרה – שבועי ,שעות בשבוע,
שחרור תקן ,מתאריך ,עד תאריך ,יום משמעותי ,חשיבות יום משמעותי ,קוד סמל מוסד ,קוד זהות מורה.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
9
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 9ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/HeadruyotMorim.htm
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שם המאגר  :11חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ כיתות בפועל
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – כיתות לימוד בפועל.
יחידת חקירה  -כיתה.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – שנה ,שכבה ,מקבילה ,סוג כיתה ,מספר בנים ,מספר בנות ,מספר תלמידים ,שלב ,סוג מוסד,
קוד סמל מוסד.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
10
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 10ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/Kitot_Bapoal.htm
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שם המאגר  :12חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ כוח אדם בהוראה
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – מורים בבתי ספר.
יחידת חקירה  -מורה.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – שנה ,תאריך לידה ,שנת עלייה ,מין ,מצב משפחתי ,מספר ילדים ,מקצוע  ,1מקצוע  ,2מקצוע ,3
תפקיד  ,1תפקיד  , 2דרגה ,לאום מורה ,קוד סמל יישוב מגורים ,היקף משרה ,ותק הוראה ,ותק ניהול,
יחידת גמול השתלמות ,סמל פיצול ,ש"ש של בסיס משרה של  30ש"ש ,ש"ש על בסיס משרה של  24ש"ש,
ארץ לידה ,בסיס משרה עד  ,12שעות עד  ,12שעות תל"ן עד  ,12בסיס משרה  ,13-14שעות  ,13-14שעות
תל"ן  , 13-14שעות חט"ב ,תאריך התחלה ,ותק איזור פיתוח (לתמריצים) ,השתייכות ארגונית ,ותק ייעוץ,
ותק צבא ,ותק הדרכה  ,מקדם היעדרויות שונות ,מקדם היעדרויות מילואים ,מקדם היעדרויות לידה,
שעות השתלמות ,שעות גיל ,מורה אם ,אחוז גמול ניהול ,אחוז גמול ייעוץ ,אחוז גמול מיוחד ,כיתות ניהול
א-ו ,כיתות ניהול ז-ח ,שעות חינוך א-ו ,שעות חינוך ז-ח ,שעות הוראה ,שעות ניהול ,שעות הדרכה ,שעות
ייעוץ ,כיתות חינוך א-ו ,כיתות חינוך ז-ח ,מקור המידע מרשמי שכר ,מקור המידע מרשמי כ"א בהוראה,
מקור המידע מחט"ע כ"א בהוראה ,קוד סמל רשות ממערכת מוסדות ,קוד סמל יישוב ממערכת מוסדות,
צירוף שלבי חינוך ,במוסד ,שלב חינוך המשרה ,תאריך הפצה ,סה"כ היקף משרה לת"ז ולמקור מידע,
סה"כ שכר לת"ז ולמקור מידע ,שכר למשרה בודדת ,קוד תעודת זהות של המורה ,קוד סמל מוסד.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
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סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
11
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 11ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/KvazeyKoachAdam.htm
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שם המאגר  :13חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ כיתות תקן
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – כיתות לימוד תקן.
יחידת חקירה  -כיתה.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – שנה ,דרגת הכיתה ,מקבילה ,סוג כיתה ,מספר בנים ,מספר בנות ,מספר תלמידים ,האם זו
הכיתה האחרונה במוסד ,שלב ,האם זו כיתה מיוחדת ,האם זו כיתת אם ,האם שלב קדם יסודי ,האם שלב
יסודי ,האם שלב חטיבת ביניים ,האם לשב תיכון ,סך השעות בכיתה ,מספר שעות בסיסיות ,מספר שעות
קופת מחוז ,מספר שעות טיפוח ,שעות בכיתה פחות שעות קופת מחוז וטיפוח ,קוד סמל מוסד.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
12
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 12ראה תיאור הקודם:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/KvazeyKoachAdam.htm
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שם המאגר  :14חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ מדד טיפוח
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – מוסדות חינוך.
יחידת חקירה  -מוסד.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – עשירון מדד טיפוח ,קוד סמל מוסד.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
13
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 13ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/KvazeyTipuach.htm
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שם המאגר  :15חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ מדריכים
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – מדריכים במוסדות חינוך.
יחידת חקירה  -מדריך.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – שנת לימודים ,שם מחוז ,סל הדרכה ,תחום ,מדריך ביום א ,מדריך ביום ב ,מדריך ביום ג,
מדריך ביום ד ,מדריך ביום ה ,מדריך ביום ו ,מדריך ביום שבת ,מספר ימי הדרכה בשבוע ,מספר השנים
בהם מועסק המדריך מתחילת העסקתו בהדרכה ,קוד זהות מדריך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
14
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 14ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/Madrichim.htm
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שם המאגר  :16חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ מוסדות
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – מוסדות חינוך.
יחידת חקירה  -מוסד.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – שנת לימודים ,קוד סטטוס מוסד ,האם זכאי לתשלום בגין מקיף ,האם זכאי לתשלום בגין
שיקום שכונות ,האם זכאי לרווחה ,קוד מחוז גיאוגרפי ,קוד יחידת דיווח ,קוד סמל יישוב ,האם המוסד
זכאי לשכר לימוד ,האם שייך לשלב חינוך חטיבת ביניים ,האם שייך לשלב חינוך חטיבה עליונה ,מסלול
תקשורת ,סוג חינוך לבגרות ,האם מגיש לבגרות ,אחוז רמת השירות ,מספר מחושב לפי נוסחה על רמת
המורים ,פרופיל מורים יסודי ,פרופיל מחושב מורים חטיבת ביניים ,פרופיל מורים חטיבת ביניים ,פרופיל
מורים כללי מחושב ,פרופיל מורים ממוצע ,הקצאת תקן ,השכבה הנמוכה ביותר ,השכבה הגבוהה ביותר,
האם המוסד שייך לניהול עצמי ,קוד הכרה בציונים לבגרות ,קוד סוג חינוך ,קוד סוג מוסד ,קוד מעמד
משפטי ,קוד סוג פיקוח ,קוד מגזר ,קוד שפת לימודים ,שנת ייסוד מוסד ,האם ישנה פנימייה צמודה ,הרכב
האוכלוסייה ,קוד סמל רשות ,האם זכאי לגמול הכנה לבגרות ,קוד יום חינוך ארוך ,גמולים חטיבה עליונה,
קוד דתי ,קוד סוג מסגרת ארגונית ,קוד תת סוג מסגרת ארגונית ,קוד קבוצת מסגרת ארגונית ,גיוון מקצוע
לימוד ,שנת הצטרפות לאופק חדש ,מורכבות המסד ,האם הצטרף לאופק חדש ,מישרות ארגון יסודי ,גודל
כיתה יסודי ,גודל כיתה חטיבת ביניים ,גודל כיתה עליונה ,קוד סמל מוסד ,קוד זהות מנהל.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.

30

סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
15
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 15ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/KvazeyMosdot.htm
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שם המאגר  :17חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ מיצ"ב הישגים
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – תלמידים בכיתות ב' ,ה' ו-ח'.
יחידת חקירה  -תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – קובץ כיתה ב' :קוד סמל מוסד ,קוד תעודת זהות תלמיד ,הציון בעברית ,הציון בערבית .קובץ
כיתות ה' ו-ח' :קוד סמל מוסד ,קוד תעודת זהות תלמיד ,הציון בעברית ,הציון במתמטיקה ,הציון
במדעים ,הציון באנגלית ,הציון בערבית.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
16
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 16ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/Meitsav.htm
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שם המאגר  :18חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ מקצועות מורים
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – מורים בבתי ספר.
יחידת חקירה  -מורה.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – שנת לימודים ,קוד זהות מורה ,קוד מוסד ,מקצוע הוראה מורה.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
17
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 17ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/Mikzoot_Morim.htm
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שם המאגר  :19חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ שעות תקן
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – מוסדות חינוך וכיתות.
יחידת חקירה  -מוסד/כיתה.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – שנת לימודים ,רמת לקוח ,שכבה ,תיאור שכבה ,מקבילה ,קוד סוג כיתה ,תיאור סוג כיתה,
כיתות נורמטיביות להקצאה ,כיתות נורמטיביות לדיווח ,סוג תקן (לקחת  ,)1קוד מקור תקן ,תיאור מקור
תקן ,קוד ייעוד תקן ,תיאור ייעוד תקן ,מתאריך ,עד תאריך ,כמות שעות תקן שהוקצו ,יתרת התקן ,מצב
תקן (לקחת  ,) 3מגזר ,הקצאת תקן ,מעמד משפטי ,תאריך עידכון רשומה ,מספר תלמידים להם מקצים את
השעות (לחינוך מיוחד) ,קוד מוסד.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
18

תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.

 18ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/KovetsShotTeken.htm
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שם המאגר  :20חדר המחקר הוירטואלי ,קובץ תלמידים
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של קבצי נתונים.
מחזיק המאגר – חקר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – הקבצים בחדר המחקר הוירטואלי כוללים טווח משתנה של שנים,
הנלקחים מתוך מאגרי משרד החינוך.
מועד אחרון איסוף נתונים – הקבצים כוללים טווח משתנה של שנים ,הנלקחים מתוך מאגרי משרד
החינוך.
תדירות איסוף הנתונים  -הקבצים נלקחים ממאגרי משרד החינוך ומתעדכנים בהתאם לכך.
אופן עדכון הנתונים – שנתי ,על ידי שליפת הנתונים ממאגרי המשרד .קבצים היסטוריים אינם מתעדכנים.
אוכלוסייה – תלמידי בתי ספר בישראל.
יחידת חקירה  -תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה משנה לשנה.
משתנים – קוד תעודת זהות תלמיד ,קוד סמל מוסד ,שנה קלנדרית בתוקף ,סוג זהות ,סטטוס נוער ,שנת
לימוד ,סוג רשומה ,קוד פעילות ,תאריך פעילות ,מין ,קוד לאום ,תאריך לידה ,ארץ לידה ,תאריך עלייה,
קוד זהות אב ,קוד זהות אם ,ארץ לידה אב ,שנות לימוד אב ,ארץ לידה אם ,שנות לימוד אם ,לאום בחינוך,
הסמכה ,תאריך חזרה למערכת ,שנות לימוד בחו"ל ,מחזור סיום לבגרויות ,ניגש לבגרויות ,קוד חריג גיל,
כיתה ,מקבילה ,מגמה ,מסלול ,נתיב ,קוד שכל ,קוד מוסע ,קוד נעלה ,סיון/קוד עולה ,קוד מקיש ,תאריך
כניסה ,תאריך עזיבה ,קוד יישוב ,קוד מוצא ,תאריך כניסה לארץ דווח משתמש ,תאריך עליית אב ,תאריך
עליית אם ,סמל שירות ,קוד כפילות סמל שירות ,תאריך כניסה סמל שירות ,תאריך עזיבה סמל שירות,
מספר אחים ממוסד ,מספר אחים מצד אב (לא כולל את התלמיד עצמו) ,מספר אחים מצד האם (לא כולל
את התלמיד עצמו) ,מספר אחים צד אב ואם (לא כולל את התלמיד עצמו) ,חודש תוקף ,קוד לאום פנים.
מקור המידע – מאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :חדר המחקר הוירטואלי ,משרד החינוך
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .spss
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
19
תנאי הנגשה – מונגש למורשי כניסה.
 19ראה תיאור הקובץ עצמו ב:
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.מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין
.הערות – אין

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/spss/talmidim_files.htm
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שם המאגר  :21מאגר חוזרי מנכ"ל
מטרת יצירת המאגר – במאגר ישנם חוזרי מנכ"ל משרד החינוך משנת תשנ"ח ואילך ,והוא מאפשר מגוון
חיפושים מורפולוגיים .החוזרים מתחלקים לשני סוגים" :הוראות קבע" ו"הודעות ומידע".
מחזיק המאגר – משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – ינואר .1998
מועד אחרון איסוף נתונים – .01/10/2014
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – המאגר מיועד לצוותי הוראה והנהלה ,הורים ,תלמידים וכולל חוזרי מנכ"ל.
מספר רשומות במועד האחרון – מהתאריך  01/03/1998עד היום יש  102רשומות.
משתנים – מאגר זה אינו כולל משתנים כגון תעודת זהות או סמל מוסד ,אך מציג מידע שנאסף במערכת
החינוך .סוג חוזר :הודעות ומידע  /הוראות קבע ,מתאריך – תאריך ,מס' חוזר ,סטטוס :חדש  /החלפה /
ביטול .קיימת אפשרות לחיפוש פשוט למשל" :בית ספר" או חיפוש מורכב למשל :אלכוהול וגם סמים,
אלכוהול ללא סמים ,אלכוהול או סמים .או חיפוש לפי עץ נושאים.
מקור המידע – משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל תקשוב ומידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .html
מהימנות נתונים – גבוהה .חוזרי המנכ"ל מופיעים כלשונם.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – אין.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – מאגר פתוח.
תנאי הנגשה – מאגר פתוח.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :22המדען הראשי ,מאגר דו"חות מחקר
מטרת יצירת המאגר –שירות לחוקרים וחברי סגל בעלי תואר שלישי באוניברסיטאות ,מכללות ומכוני
מחקר באמצעות מאגר של מחקרים אמפיריים ,סקירות ספרות ומדיניות ,וכן ניירות עמדה שנכתבו על ידי
החוקרים .מאגר זה עוסק במחקרים קודמים שנעשו בתחום החינוך.
מחזיק המאגר – מנהל התקשוב ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1/1/2011
מועד אחרון איסוף נתונים – .29/2/2016
תדירות איסוף הנתונים  -כל סוף שנה.
אופן עדכון הנתונים – שוטף ,עדכון מאגר הנתונים היסטוריים (עד ל 30-שנה) בקבצים המתעדכנים כל סוף
שנה .כמו כן ,קיימים קבצים המעודכנים שנתית והעוסקים בנתונים עכשוויים.
אוכלוסייה – המאגר מיועד לכ 100-חוקרי חינוך ,אנשי מטה משרד החינוך ,חברי סגל אקדמי בעלי תואר
שלישי.
מספר רשומות במועד האחרון – מאות קבצים.
משתנים  -שם ,תעודת זהות ,טלפון ,דוא"ל ,תאריך לידה ,שם האב ,לאום ,ארץ לידה ,שנת עליה ,תואר,
מוסד אקדמי ,חברות סגל ,תיאור המחקר.
מקור המידע – מאמרים ,מחקרים אמפיריים וסקירות ספרות מטעם משרד המדען הראשי ,משרד החינוך,
וכן ניירות עמדה של החוקרים עצמם.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חיים גת
יחידה וארגון :משרד המדען הראשי
טלפון02-5602727 :
מיילchaimgatt@education.gov.il :
פורמט הקובץ –  ,spssאקסלpdf ,

מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כניסה מאובטחת ,ניתנת כניסה מרחוק עם סיסמה
לשרת האתר ,חתימה על טופס סודיות מטעם משרד החינוך.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – השירות הינו חינמי בתמורה לתיאור מחקר ,ומיועד לבעלי תואר שלישי
שהינם חברי סגל אקדמי או לחוקרים במסגרות אוניברסיטאיות ומכללות.
תנאי הנגשה – מעבר לתנאי ההרשאה המצוינים לכניסה לחדר המחקר הווירטואלי ,ישנם מאמרים
ומחקרים המונגשים באתר המדען הראשי לקהל הרחב באמצעות קבצי  pdfומנגנוני חיפוש נושאיים תחת
הכותרת "מאגר דו"חות מחקר".
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – ישנן מגבלות של מידע המצריך אישור מיוחד .חוקר
הזקוק למידע מסווג זה ,מתבקש לחתום על מסמך סודיות .כמו כן ,ישנו במאגר מידע מסווג ,שאינו מופיע
באתר ,משום שעלול לזהות את מוסד מוסר המידע (ומכאן אנשים פרטים במוסד עצמו) .מידע זה פתוח
בפני החוקרים בלבד ,אך לא ניתן לחברו לנתונים אחרים במאגר .אנשי צוות המשרד אמונים על הפקת
מסמך חדש בקובץ נפרד בהתאם לדרישות החוקר הכולל הן את המידע המסווג והן את המידע הפתוח.
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הערות – יש לציין כי בחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך מופיעים כאלפי רשומות .יחד עם זאת,
מאגר דו"חות המחקר כולל מאות מסמכים כמפורט להלן.
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שם המאגר  :23מנב"סנט :מערכת ניהול בית ספרי אינטרנטית
מטרת יצירת המאגר – מטרת המאגר היא יצירת כלי עבודה ניהולי המאפשר ניהול מערכת השעות הבית
ספרית ,וכן דיווח ומעקב שוטף ומסכם אחר נוכחות ,התנהגות ,הערכות תלמידים והפקת תעודות .כמו כן,
זוהי מערכת שבאמצעותה מדווחים בתי הספר למשרד החינוך .המנב"סנט היא ערכה כוללת לניהול בית
הספר בהיבטי מנהל ופדגוגיה ,המאפשרת סביבת עבודה שוטפת לעובדי הוראה (הערכה ,מערכת שעות,
דוחות) ,כמו כן היא מערכת ניהול בית ספרית באינטרנט המיועדת לתמוך בניהול המידע בבתי ספר,
ביעדים הניהוליים ובקשר בין בתי הספר למשרד החינוך.
מחזיק המאגר – מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1/1/2015
מועד אחרון איסוף נתונים – 26/7/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – המאגר מיועד למורים ועובדי הוראה ,מזכירות ,מנהלי בתי ספר ,ועובדי משרד החינוך .והוא
כולל מידע אודות תלמידים ,מורים ,כיתות ובתי ספר.
יחידת החקירה – משתנה בהתאם לסוג הדוח המופק מן המערכת (תלמיד ,כיתה ,קבוצה).
מספר רשומות במועד האחרון – משתנה בהתאם לסוג הדוחות המופקים מן המערכת.
משתנים – כלליים :שם מוסד ,שנת הלימודים ,סמל מוסד ,תלמיד ,כיתות ,שכבות .מערכת שעות:
מערכת תקופתית ,דיווח פעילות לעו"ה ,שעה ,יום ראשון (תאריך) ,יום שני (תאריך) ,יום שלישי (תאריך),
יום רביעי (תאריך) ,יום חמישי (תאריך) ,יום שישי (תאריך) ,השיעור התקיים ,השיעור לא התקיים ,מקצוע,
סוג פעילות ,תקשוב פעילות ,נושא ,שיעורי בית (ניתנו/לא ניתנו) ,כתובת קישור ,מועד הפעילות ,סוג דיווח,
סוג פעילות ,הערה ,מקצוע ,נושא ,פירוט ,שיעורי בית ,מהלך הפעילות בפועל ,מהלך פעילות קודמת ,סוג
פעילות ,נוכחות והתנהגות :שם משפחה ,שם פרטי ,תעודת זהות ,כיתת אם ,נוכחות ,חיסור ,איחור ,אירוע
הצטיינות ,השתתפות ,ציון לשבח ,ציוד ,אירוע משמעת ,שעורי בית ,הפרעה ,תלבושת ,סה"כ תלמידים.
דוחות נוכחות והתנהגות תלמידים :בחירת סוג הדוח (לעובד הוראה/לתלמיד/לקבוצה) ,בחירת עובד
הוראה לפי ,שם ,כיתת אם ,שכבה ,סוג פעילות ,תאריך פעילות ,טווח תאריכים ,חודש ושנה ,תקופת לימוד,
מתאריך ,עד תאריך ,הצגת סכום אירועי נוכחות בדוח ,בשעות ,בימים ,כולל הצגת נתונים (אירועי נוכחות,
אירועי הצטיינות ,אירועי משמעת ,שדה הערה) ,הפקה באמצעות (וורד ,אקסל .)PDF ,דוח מפורט נוכחות
והתנהגות תלמידים לכיתת אם :כיתת אם ,שכבה ,סוג פעילות ,מספר ,תעודת זהות תלמיד ,שם תלמיד,
סה"כ שיעורים ,נוכחות אירועי ,נוכחות (כולל) ,איחור (מוצדק/לא מוצדק) ,חיסור (מוצדק/לא מוצדק),
אירועי הצטיינות ,השתתפות ,ציון לשבח ,משמעת אירועי ,ציוד (מוצדק/לא מוצדק) ,ב"ש (מוצדק/לא
מוצדק) ,הפרעה ,תלבושת (מוצדק/לא מוצדק) .דוח מהלך שיעור :עובד הוראה ,כיתת אם ,קבוצה ,סטטוס
דיווח ,פרטי הפעילות המת וכננת ,תאריך ,שעת פעילות ,קבוצה ,עו"ה ,דיווח על פעילות ,סטטוס דיווח ,סוג
דיווח ,מקצוע ,סוג פעילות ,תקשוב ,נושא ,פירוט ,שיעורי בית ,תלמידים ,נוכחות ,עם אירועי משמעת .פרטי
דיווח היעדרות ממושכת :שם משפחה ,שם פרטי ,כיתת אם ,חיסור ,סה"כ תלמידים ,דיווח היעדרות
תלמידים ,ביטול היעדרות שדוחה לתלמידים ,מתאריך ,משעה ,עד תאריך ,עד שעה ,הערת חיסור ,מוצדק,
לא מוצדק ,סיבה .ניהול הערכה (אירועי הערכה ,תעודות ,דוח הערכות תלמידים) :שם מוסד ,סמל מוסד,
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שנת הלימודים ,סוג אירוע ,מקצוע ,קבוצה ,סטטוס דיווח ,כיתת אם ,שכבה ,תקופת פעילות ,טווח
תאריכים ,חודש ושנה ,תקופת לימוד ,סוג אירוע ,נושא ,משקל ,שיטת ניקוד ,מספר מרכיבים ,תיאור
הקבוצה ,הרכב כיתות ,תאריך ביצוע ,סטטוס דיווח ,תקופת פעילות .דיווח הערכות :שם מוסד ,סמל מוסד,
שנת לימודים ,דיווח לאירוע ,נושא ,משקל ,הרכב כיתות ,עובד הוראה ,סטטוס דיווח ,תקופת פעילות ,שם
משפחה תלמיד ,שם פרטי תלמיד ,כיתת אם ,ביצוע ,אי ביצוע ,ציון סופי לאירוע ,הערות .דוחות הערכות
תלמידים :בחירת דוח עבור (תלמיד/קבוצה) ,בחירת קבוצות לפי ,קבוצה ,כיתות ,שכבות ,מיון לפי,
בחירת אירוע ,מאפיינים ,ניתוח נתונים .דוח הערכה לקבוצה :כיתת אם ,שכבה ,קבוצה ,סוג אירוע ,סטטוס
דיווח ,ביצוע/אי ביצוע ,תקופת פעילות ,שם קבוצה ,עובד הוראה ,סוג אירוע ,נושא אירוע ,משקל ,שם
תלמיד ,ת.ז ,כיתת אם/מרכיב ,ציון ,היגדים והערות .המערכת מאפשרת לקדד נתונים הקשורים למערכת
השעות הפדגוגית ברמת התלמיד ,הכתה והשכבה ,לניהול קבוצות לימוד ,למצבת אדם עובדי הוראה,
מידע אודות תלמידים ,ניהול בגרויות וציונים ,סל תלמיד ,עתודה למנהיגות טכנולוגית מדעית ,וכן
יישומים נוספים הקשורים לניהול פדגוגי.
מקור המידע – משתנה בהתאם לדוחות ,המידע מדווח למערכת על ידי מורים ועובדי הוראה ,וכן מנהלי
בתי ספר.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל האגף לתקשוב ומידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557:
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – יש צורך בקוד משתמש ,תעודת זהות וסיסמא.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר אינו פתוח לציבור הרחב ומיועד לבעלי הרשאה בלבד.
תנאי הנגשה – אינו מונגש לציבור הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – מידע חסוי בכפוף לחוק הגנת הפרטיות (תשמ"א – .)1981
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שם המאגר ( :24כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך
מטרת יצירת המאגר – הצגת מידע אודות מוסד החינוך בתוספת מידע נלווה ממשרד החינוך ,מהמוסד
ומהרשות.
מחזיק המאגר – משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים –
מועד אחרון איסוף נתונים – .20/7/2013
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – לא ידוע האם המאגר עדיין מעודכן באופן שוטף נכון לשנת .2016
אוכלוסייה – מוסדות חינוך.
יחידת חקירה  -בית ספר.
מספר רשומות במועד האחרון –
משתנים  -מסגרת ,שם מוסד ,סמל מוסד ,ישוב ,מגזר סוג פיקוח ,סוג חינוך ,שלבי חינוך ,יחידת דיווח,
מעמד משפטי ,אופק חדש ,מוטב ,עוז לתמורה ,שפת לימודים ,שכבה ראשונה ,שכבה אחרונה ,רשות חינוך,
שם מנהל ,שלב חינוך ,סוג חינוך ,סוג פיקוח ,מגזר.
מקור המידע – מוסדות חינוך ,רשויות ומשרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל תקשוב ומידע ,משרד החינוך.
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – נגיש לציבור הרחב.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – נגיש לציבור הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :25מאגר הפעלות
/http://apps.education.gov.il/i01net
מטרת יצירת המאגר – מאגר הפעלות למורים ,מדריכים ותלמידים ,הכולל הפעלות ומאמרים וקישורים
במגוון רחב של נושאים.

מחזיק המאגר – מנהל חברה ונוער ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1996
מועד אחרון איסוף נתונים – .28/7/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – העלאת קבצים לאתר מנהל חברה ונוער.
אוכלוסייה – המאגר מיועד לאנשי חינוך במסגרות בית ספריות וחוץ בית ספריות.
מספר רשומות במועד האחרון – .3308
משתנים – מאגר זה אינו מכיל נתונים כגון מספר תעודת זהות או סמל מוסד ,אך הוא עוסק במידע
שנאסף במערכת החינוך .משתנים :סוג הפרסום ,נושא ,מילה או ביטוי לחיפוש ,כותרת ,שנת הוצאה,
הפעלה ,מאמרים ,מידע ,פעילויות מתוקשבות ,נושאים.
מקור המידע – מנהל חברה ונוער ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :מירי כתבן
יחידה וארגון :מנהל חברה ונוער ,משרד החינוך
טלפון03-9180829 :
מיילmirikat@education.gov.il :

פורמט הקובץ – קישורים לקבצי  WORDוכן מנגנון חיפוש מקוון.
מהימנות נתונים  -בהתאם לרמת החומר.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – נגיש לציבור הרחב.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – מונגש לציבור הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :26מאגר פרסומים
http://apps.education.gov.il/prsnet/PrsMenu.html#/PrsKatalogPirsumim.html

מטרת יצירת המאגר – באתר זה מופיעה רשימת הפרסומים המוצעים למכירה ,כמו כן ניתן לעיין
בתקצירים השונים ,בתמונות הכותרים ,ובמחירי הפרסומים.
מחזיק המאגר – משרד החינוך ,גף הפרסומים.
מועד התחלת איסוף הנתונים –
מועד אחרון איסוף נתונים – שוטף.
תדירות איסוף הנתונים  -איסוף שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – המאגר מיועד עבור הציבור הרחב.
מספר רשומות במועד האחרון – לא ידוע.
משתנים :מאגר זה אינו מכיל משתנים כגון מספר תעודת זהות או סמל מוסד ,אך מכיל מידע שנאסף
במערכת החינוך .חיפוש הפרסומים נעשה לפי אגפים :אגף א' הכשרת עובדי הוראה ,אגף א' חינוך ילדים
ונוער בסיכון ,אגף א' חינוך יסודי ,אגף א' חינוך מיוחד ,אגף א' חינוך קדם יסודי ,אגף א' נכסים
ולוגיסטיקה – פרסומים ,אגף בחיר בחינות ,אגף לחינוך מבוגרים ,אגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים ,אגף
לתרבות תורנית ,המזכירות הפדגוגית ,לשכת המדען הראשי ,מנהל החינוך הדתי ,מנהל הספורט ,מנהל
הפיתוח
מנהל חברה ונוער ,מנהל מדע וטכנולוגיה ,מנהל עובדי הוראה ,שירות פסיכולוגי ייעוצי ,תכנון ,מעקב
ובקרה ,שם הפרסום ,יחידה מפרסמת (למשל :המזכירות הפדגוגית) ,מספר קטלוגי ,מחיר ,תמונת שער.
מקור המידע – גף הפרסומים הוא יחידה השייכת לאגף מנ''ף (משק ,נכסים ופרסומים) .היחידה עוסקת
בהוצאה לאור של פרסומי המשרד ,כגון חוזרי המנכ''ל ,פרסומים שונים למערכת החינוך וכן פרסומים
המיועדים למכירה לכל דורש.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
דואר אלקטרוני

טלפון

מנהלת גף ,נעמי אייל:

naomiey@education.gov.il

02-5603519

דליה בן-סימון:

DaliaBE@education.gov.il

02-5602960

רביטל כהן:

Revitalga@education.gov.il

02-5603107

מרטין איגנה:

martineig@education.gov.il

02-5602108

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים – תלוי בסוג הפרסומים.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – הפרסומים לא גלויים .הפרסום נחשף לאחר
התשלום.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – בתשלום בלבד.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :27מינוי מנהלים :פורטל עובדי הוראה
מטרת יצירת המאגר – מערכת לניהול תהליך מינוי של מנהל בית ספר .התהליך נוהל עד כה ידנית וחייב
הגעה של המועמד למחוזות להגשת מועמדות .התהליך מקוון מרגע הגשת המועמדות בפורטל עובדי הוראה
ועד אישור המינוי על ידי המנכ"לית.

מחזיק המאגר – משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1/1/2015
מועד אחרון איסוף נתונים – ( 26/7/2016תאריך אחרון להגשת מועמדות).
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מילוי המועמדים בפורטל עובדי הוראה.
אוכלוסייה – מועמדים הרוצים להיות מנהלים ,פקידים במטה.
יחידת חקירה – מועמד.
מספר רשומות במועד האחרון –
משתנים  -פרטים אישיים וניסיון תעסוקתי.
מקור המידע – המועמדים למשרות ניהול.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל התקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים – הנתונים מגיעים מהמועמדים למשרות ניהול .מהימנות בהתאם.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – האתר מיועד למועמדים בלבד.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – קוד משתמש וסיסמה.
תנאי הנגשה – מונגש לבעלי קוד משתמש וסיסמה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – במגבלות חוק ההגנה על פרטיות (תשמ"א.)1981-
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שם המאגר  :28מית"ר (מידע על תשלומים לרשויות בעלויות בתי ספר)
/http://apps.education.gov.il/mtrnet
מטרת יצירת המאגר  -מטרת המאגר היא לספק מידע על תשלומים לרשויות ,בעלויות ובתי הספר .האתר
מספק מידע מדי חודש על תשלומים המגיעים לרשות ,בעלות החינוך או בית הספר ,כשרות נוסף לקיים,
תוך שמירה על שלמות נתונים ובמהירות מרבית .חישוב התשלומים מתבצע בכל חודש מחדש עבור שנת
הלימודים הנוכחית והקודמת באמצעות "מערכת תשלומים מאוחדת" של משרד החינוך .הנתונים
המוצגים באתר זה מעודכנים לחודש התשלום האחרון ,ומוצגים באתר לאחר אישור התשלום במשרד
החינוך.
מחזיק המאגר – מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים –
מועד אחרון איסוף נתונים – .9/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – המאגר מכיל מידע על מערכת התשלומים לבתי ספר ורשויות מקומיות.
יחידת חקירה – מוטב או מוסד.
מספר רשומות במועד האחרון –
משתנים – מוטב/מוסד ,לפי סמל/לפי שם .טופס חישוב תוספות :קוד נושא ,תיאור נושא ,חודש תכולה,
סך הכל מגיע ,שולם ,הפרש לתשלום ,יתרת חוב ,יתרת ביצוע החודש ,הערות .טופס דמי בחינות :סמל
שאלון ,שם שאלון ,יחידת לימוד ,מס שאלונים שהוזמנו ,נבחני רגילים ,נבחני משנה ,עלות יח"ל ,סכום
מחושב ,סכום מחושב קודם ,הפרש מחושב .טופס עלויות מוכרים :דרגת ותק ,מרכיבי שכר ,גמולים
אחוזיים ,גמולים שקליים ,הבראה וביגוד ,תוספות סוציאליות ,עלות משרה ,עלות ש"ש.
מקור המידע – מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל האגף לתקשוב ומידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557:
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – קבצים מקוונים וכן דוחות .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – אין.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין ,נגיש לציבור הרחב.
תנאי הנגשה –מונגש.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות  -אין.
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שם המאגר  :29מערכת משוב בגרות
מטרת יצירת המאגר – השוואה בין נתוני בתי ספר בציוני בחינות הבגרות ברמה ארצית .המערכת מציגה
נתונים בשתי רמות :ברמה הכללית של השאלונים וברמה פרטנית של ניתוח פריטים בשאלונים .המערכת
מיועדת למנהלים המגישים לבגרות.
מחזיק המאגר – אגף בחינות ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1/1/2015
מועד אחרון איסוף נתונים – .1/2/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תלמידי בתי ספר תיכוניים הניגשים לבגרות.
יחידת חקירה – תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – אלפים.
משתנים  -שם ,טלפון ,תעודת זהות ,בתי ספר ,סמל מוסד ,מקצוע ,ציונים.
מקור המידע – משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל האגף לתקשוב ומידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557:
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – דוחות מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מסווג .גישה באמצעות קוד משתמש וסיסמה.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – מיועד למנהלי בתי ספר ואנשי משרד החינוך ,מורשי כניסה בלבד.
תנאי הנגשה – מסווג ומוגבל לרשאי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – במגבלות חוק ההגנה על פרטיות (תשמ"א.)1981-
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שם המאגר  :30משרות פנויות ומועמדים להוראה
/https://jobs.education.gov.il
מטרת יצירת המאגר – האתר מאפשר למנהלים לפרסם מודעה לחיפוש עובד הוראה ולעובדי הוראה להגיש
מועמדות למשרות בהוראה.

מחזיק המאגר – משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1/1/2015
מועד אחרון איסוף נתונים –
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – מנהלים המחפשים עובדי הוראה ועובדי הוראה המעוניינים להגיש מועמדות למשרות
בהוראה.
יחידת חקירה – מועמד.
מספר רשומות במועד האחרון – חסוי.
משתנים – שם פרטי ,שם משפחה ,דוא"ל ,מס' זהות ,סיסמא( :הסיסמה חייבת להיות באורך  8-16תווים
ולהכיל לפחות אות  1באנגלית וסיפרה  .1שימו לב ,קיימת רגישות לאותיות גדולות וקטנות.
מקור המידע – המועמדים עצמם.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל האגף לתקשוב ומידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557:
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים – לא ידוע.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר סגור.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – כניסה למאגר רק למעוניינים להגיש מועמדות למשרות בהוראה וכן
למנהלים לצורך פרסום משרות בהוראה.
תנאי הנגשה – כניסה לאתר מתבצעת באמצעות פרטי ההזדהות אישיים.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – המאגר מכיל פרטים אישיים של מועמדים .מגבלה
מטעם חוק ההגנה על הפרטיות (תשמ"א.)1981-
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שם המאגר  :31נתוני בחינות בגרות (ישן)
מטרת יצירת המאגר – מידע על נתוני הישגי בחינות בגרות לפי קוד מוסד או רשות מקומית ,ועל שיעור
הניגשים והזכאים לבחינת בגרות ,מגזר ומדרג טיפוח לשנת לימודים אחת עבור מוסדות ורשויות.
מחזיק המאגר – אגף הבחינות ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2010
מועד אחרון איסוף נתונים – .2014
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי (נכון למועד אחרון איסוף נתונים).
אוכלוסייה – תלמידי בתי ספר תיכוניים הניגשים וזכאים לבחינות בגרות.
יחידת חקירה – תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – אלפים.
משתנים  -שם ,טלפון ,תעודת זהות.
מקור המידע – בתי ספר ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל אגף תקשוב ומידע
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – דוחות מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מסווג .יש צורך בסמל מוסד ,קוד משתמש וסיסמה
על מנת לגשת למאגר.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רק רשאי כניסה ,מוסדות ורשויות.
תנאי הנגשה – אינו מונגש לציבור הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – המידע מונגש רק למורשי כניסה בהתאם לחוק ההגנה על
הפרטיות (תשמ"א.)1981-
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שם המאגר  :32נתוני בחינות בגרות (מעודכן)
מטרת יצירת המאגר – .הצגת נתונים סטטיסטיים על הישגים בבחינות הבגרות של מסיימי שכבת י"ב
במחזור סיום ,שיעורם מתוך קבוצת הגיל ,שיעור הניגשים לבחינות הבגרות והזכאים לתעודת בגרות,
הישגים במבחר מקצועות לימוד ומידע על איכות תעודות הבגרות של הזכאים לה .הנתונים מוצגים ברמה
ארצית לפי חתכים שונים וחלקם מוצג ברמה יישובית ליישובים בני  10,000תושבים ומעלה.

מחזיק המאגר – מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2012
מועד אחרון איסוף נתונים – .2016
תדירות איסוף הנתונים  -אחת לשנה.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – עובדי הוראה ,תלמידים ,הורים ,מוסדות חינוך ,רשויות ובעלויות ,הציבור הרחב.
יחידת חקירה – אחוזי תלמידים מסך כלל התלמידים בישוב/רמה ארצית בהתאם לדוח הסטטיסטי
המופק מן המערכת.
מספר רשומות במועד האחרון – .164
משתנים  -רשות מקומית בה גר התלמיד ,שנת הלימודים ,תלמידי י"ב הגרים ברשות ,תלמידי י"ב הגרים
ברשות ולומדים בה ,אחוז תלמידי י"ב הגרים ברשות ולומדים בה (מכלל תלמידי י"ב הגרים ברשות),
ניגשים לבגרות הגרים ברשות ,אחוז ניגשים לבגרות (מתלמידי י"ב הגרים ברשות) ,זכאים לבגרות לאחר
מועד החורף ,אחוז זכאים לבגרות ,תלמידי י"ב הגרים בישוב (ללא חינוך מיוחד) ,זכאים לבגרות לאחר
מועד החורף (ללא חינוך מיוחד) ,אחוז זכאים לבגרות (ללא חינוך מיוחד).
מקור המידע – אגף התקשוב ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – יש כניסה מאובטחת עבור מוסדות ,רשויות
ורשתות חינוך בנוגע למידע אודות הישגי בחינות הבגרות .הכניסה לנתוני בחינות הבגרות הינה נפרדת
ופתוחה לציבור הרחב.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – הכניסה המאובטחת מצריכה סמל מוסד ,קוד משתמש וסיסמה.
תנאי הנגשה – נתוני בחינות הבגרות מונגשים לקהל הרחב .הישגי בחינות הגרות הינם מסווגים ופתוחים
רק למשתמשים שהינם מוסדות חינוך ,רשויות או רשתות חינוך.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין מגבלות נוספות מעבר למצוין להלן.
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שם המאגר  :33מאגר מאמרים ומחקרים בנושאי חברה ונוער
מטרת יצירת המאגר – איתור ושליפה של מאמרים ומחקרים לפי מילות מפתח.
מחזיק המאגר – מכון מופ"ת ומנהל חברה ונוער ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2002
מועד אחרון איסוף נתונים – שוטף.
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – תקצור ,מפתוח והעלאה למערכת ניהול של מכון מופ"ת.
אוכלוסייה – המאגר מיועד לאנשי חינוך וסטודנטים בתחומי החינוך וההוראה.
מספר רשומות במועד האחרון – כ.1,200-
משתנים  -בהתאם למילות מפתח.
מקור המידע – מנהל חברה ונוער ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :צפרית גרינברג
יחידה וארגון :מנהל חברה ונוער
טלפון03-9180813 :
מיילtsafritgr@education.gov.il :

פורמט הקובץ :טפסים מקוונים וקבצי .WORD
מהימנות נתונים – בהתאם לסוג החומר.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – המאגר מונגש לציבור הרחב.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – פתוח.
תנאי הנגשה – מונגש לציבור הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – מאגר זה מכיל מידע אודות מחקרים בתחום החינוך ,כולל משתנים סטטיסטיים .מאגר תקצירי
מאמרים ,מחקרים וספרים בתחומי החינוך החברתי ערכי  /חינוך בלתי פורמלי.
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שם המאגר  :34פורטל עובדי הוראה
https://edu.gov.il/sites/pohnet/Pages/HomePage.aspx

מטרת יצירת המאגר – במסגרת שיפור השירות לעובדי ההוראה ומתוך רצון להנגיש מידע אישי וכללי
ולאפשר פעילות מהירה ונוחה ,השיק משרד החינוך פורטל חדש נוח ומתקדם לעובדי ההוראה .הפורטל
מאפשר צפייה במידע אישי מתוך מאגרי המידע של משרד החינוך בנושאים כגון כוח אדם בהוראה ,גזברות
ופיתוח מקצועי .כמו כן הוא מכיל מידע כללי ביותר משישים נושאים כגון טפסים ,חוזרים ,גורמים
מטפלים ותשובות לשאלות נפוצות .בפעולות הנוספות שהפורטל מאפשר:

 פתיחת פנייה מקוונת למוקדי השירות המחוזיים ומעקב אחר הטיפול בה בכל עת צירוף מסמכים בלי צורך במשלוח פקס או מכתב בדואר קבלת מסרון והודעת דואר אלקטרוני עם סיום הטיפול בפנייה גישה למאגר טפסים שימושיים בנושאי כוח אדם בהוראה ,גזברות ופיתוח מקצועי קבלת תשובות לשאלות נפוצות בכל נושא גישה נוחה לתהליכים מקוונים כגון תלושי שכר ,בקשת חופשה ,הגשת מועמדות להוראה אפשרות להגשת בקשה לחופשה ,למועמדות להוראה ועוד. קבלת תזכורות והודעות אישיות באמצעות מסרונים ודואר אלקטרוני. צפייה בהודעות ובתזכורות כלליות בדף הבית של הפורטל בכל חודש.מחזיק המאגר – משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים –
מועד אחרון איסוף נתונים – שוטף.
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מקוון באתר.
אוכלוסייה – עובדי הוראה.
יחידת חקירה – עובד הוראה.
מספר רשומות במועד האחרון – אלפים.
משתנים :פרטים אישיים ,תיק עובד הוראה ,הכשרה ,התמחות ומועמדות להוראה ,פיתוח מקצועי ,שכר,
תפקידי ניהול ,גמלאות ,שירותי רווחה ,מכרזי משרות פיקוח.
מקור המידע – עובדי הוראה פונים באופן מקוון ומצרפים מסמכים וכן משרד החינוך מעדכן את המידע
באתר.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :

מייל( ilanitsh@education.gov.il :אילנית שושני ,מזכירת האגף).
פורמט הקובץ  -בפניה מקוונת של עובדי הוראה ניתן לצרף לפניה קבצים (לדוגמה :טופס קצובת נסיעה,
טופס  )101בעלי הסיומות הבאות:
.bmp, png, gif, jpg, pdf, doc, docx, txt, xls, xlsx, tif, tiff ,zip
גודל הקובץ לא יעלה על .MB10
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של

מהימנות נתונים – פניות מקוונות
עדכוני מידע ע"י משרד החינוך – מהימנות גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –אתר המיועד לעובדי הוראה ,גישה מותנית בקוד
משתמש וסיסמה.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – קוד משתמש וסיסמה.
תנאי הנגשה – לרשאי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – במגבלות החוק להגנת הפרטיות (תשמא".)1981-
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עובדי

הוראה

–

מהימנות

בהתאם.

שם המאגר  :35קטלוג חומרי למידה והוראה בעברית
מטרת יצירת המאגר – מאגר חומרי למידה והוראה של האגף לתכניות לימודים .במאגר ניתן למצוא
חומרי למידה המס ווגים על פי מקצוע ,סוג חומר הלמידה ,מפיץ ופרמטרים נוספים .חלק מהמפיצים
מאפשרים הזמנת פריטים באמצעות שליחת דואר אלקטרוני.
מחזיק המאגר – מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים –
מועד אחרון איסוף נתונים – .23/5/2012
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף (נכון למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – מורים ,מדריכים ותלמידים.
מספר רשומות במועד האחרון – מאות.
משתנים :מאגר זה אינו מכיל משתנים כגון תעודת זהות או סמל מוסד ,אך הוא כולל מידע הנאסף
במערכת החינוך .משתנים :מילות חיפוש ,חברה ,רוח ויהדות ,מגזר חינוך ,מדע טכנולוגיה ומתמטיקה,
הכשרות וכישורים אישיים ,סוג חינוך ,מכיתה ,עד כיתה ,אוכלוסיות בחינוך ,מספר פריטים במסך ,חומר
הלמידה ,מקצוע ,מיועד ל ,אפיון ,כיתות ,מגזר.
מקור המידע – משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל התקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים וקטלוג אינטרנטי.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – נגיש לקהל הרחב.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – מונגש לקהל הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :36קטלוג חומרי למידה והוראה בעברית ובערבית
/http://retro.education.gov.il/chomer
מטרת יצירת המאגר –המאגר של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים מציע חומרי למידה בחיפוש לפי
חתכים שונים .בתוצאות החיפוש מופיעים גם שמות המפיצים והמחיר הנדרש בעד ערכת הלימוד.

מחזיק המאגר – משרד החינוך ,המזכירות הפדגוגית.
מועד התחלת איסוף הנתונים – לא ידוע.
מועד אחרון איסוף נתונים – לא ידוע.
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – הציבור הרחב.
מספר רשומות במועד האחרון –  1107רשומות בעברית.
משתנים  -מאגר זה אינו מכיל משתנים כגון תעודת זהות או סמל מוסד ,אך הוא כולל מידע הנאסף
במערכת החינוך .משתנים :חומר הלמידה ,מקצוע ,מיועד ל (גננת  /מורה  /תלמיד) ,אפיון (חוברת לתלמיד
 /למידה ממוחשבת  /משחק  /חוברת לתלמיד  /ספר לימוד) ,כיתות ,מגזר.
מקור המידע – אגף התכנון ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל התקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ  -הפרטים הביבליוגרפיים של חומרי הלמידה בפורמט .html
מהימנות נתונים – מהימנות גבוהה.
הפרטים הביבליוגרפיים פתוחים לכל .חומרי
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
הלמידה הם בתשלום.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – הפרטים הביבליוגרפיים פתוחים לכל .חומרי הלמידה הם בתשלום.
תנאי הנגשה – מאגר פתוח.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – הקטלוג בערבית מתאים לצפייה בדפדפן Explorer
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שם המאגר  :37קטלוג חומרי למידה והוראה בערבית
מטרת יצירת המאגר – מאגר חומרי למידה והוראה של האגף לתכניות לימודים .במאגר ניתן למצוא
חומרי למידה המסווגים על פי מקצוע ,סוג חומר הלמידה ,מפיץ ופרמטרים נוספים .חלק מהמפיצים
מאפשרים הזמנת פריטים באמצעות שליחת דואר אלקטרוני.
מחזיק המאגר – מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – לא ידוע.
מועד אחרון איסוף נתונים – 23/5/2012
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף (נכון למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – מורים ,מדריכים ותלמידים.
מספר רשומות במועד האחרון – מאות.
משתנים  -מאגר זה אינו מכיל משתנים כגון תעודת זהות או סמל מוסד ,אך הוא כולל מידע הנאסף
במערכת החינוך .משתנים :מילות חיפוש ,חברה ,רוח ויהדות ,מגזר חינוך ,מדע טכנולוגיה ומתמטיקה,
הכשרות וכישורים אישיים ,סוג חינוך ,מכיתה ,עד כיתה ,אוכלוסיות בחינוך ,מספר פריטים במסך ,חומר
הלמידה ,מקצוע ,מיועד ל ,אפיון ,כיתות ,מגזר.
מקור המידע – משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל התקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.edu.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים וקטלוג אינטרנטי.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – נגיש לקהל הרחב.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – מונגש לקהל הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :38הקטלוג החינוכי
/http://ecat.education.gov.il
מטרת יצירת המאגר – הקטלוג החינוכי מרכז במקום אחד את כלל מוצרי החינוך בישראל .הקטלוג נועד
להעלות את רמת השימוש באמצעים דיגיטליים במערכת החינוך ולייעל את תהליכי הלימוד והוא מותאם
לצפייה בניידים ובמחשבי לוח .בקטלוג אפשר למצוא:

 ספרים דיגיטליים :ספרי לימוד המונגשים לתלמידים באמצעים דיגיטליים ומאפשרים רכישת ידעחווייתית דינמית ומעשירה.
 כלים דיגיטליים :אמצעים מקוונים המשמשים לבניית אינטראקציה מפרה בין המורים לתלמידיםומסייעים בבניית תהליכי למידה.
 סביבות מתוקשבות :מערכות לניהול למידה ,מערכות לניהול פדגוגי ,סביבות תוכן ,רשתות חברתיותומערכות המאפשרות בניית פורטל בית ספרי.
 חומרי הוראה: אקדמיה ברשתמחזיק המאגר – משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – לא ידוע.
מועד אחרון איסוף נתונים – במאגר ספרים דיגיטליים ,בחירת ספרים ותכנים דיגיטליים והיערכות לשנת
הלימודים תשע"ז (עודכן )9.6.2016
תדירות איסוף הנתונים  -מנהלי.
אופן עדכון הנתונים – קישורים לאתרים שימושיים בתחומי הדעת השונים.
אוכלוסייה – המאגר מיועד לתלמידים ,מורים ,חוקרים ,עובדי הוראה ,עובדי משרד החינוך.
מספר רשומות במועד האחרון – מאות.
משתנים  -מאגר זה אינו מכיל משתנים כגון תעודת זהות או סמל מוסד ,אך הוא כולל מידע הנאסף
במערכת החינוך .משתנים :ספרים דיגיטליים ,חומרי הוראה ,אקדמיה ברשת ,כלים דיגיטליים .בקטלוג
אפשרות לחיפוש ממוקד באמצעות סינון פריטים לפי מאפיינים כגון תחום דעת ,שכבת גיל ,סוג חינוך
ושפה.
מקור המידע – משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ  -קישורים לאתרים שימושיים בתחומי הדעת השונים.
במאגר ספרים דיגיטליים :ספרי לימוד המונגשים לתלמיד באמצעים דיגיטלי
במאגר אקדמיה ברשת :הרצאות מוקלטות וקישור לערוץ היו טיוב של אגדיה ברשת.
מהימנות נתונים – בינונית :על כל פריט בקטלוג אפשר לחוות דעה ולדרג אותו.
בתוך מאגר כלים דיגיטליים קיימת ההערה הבאה:
"שימו לב! השימוש בכלים הוא למטרות פדגוגיות בלבד ,ואין להעלות אל הכלים מידע מוגן או אישי.
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השימוש בכלים באחריות ובשיקול דעת של סגל בית הספר ,ופרסומם בקטלוג החינוכי אינו מהווה את
אישור משרד החינוך .יש להשתמש בכלים הדיגיטליים על פי הנחיות משרד החינוך לרבות השימוש בכלים
שונים במרחב הווירטואלי".
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – פתוח.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – פתוח.
תנאי הנגשה – מאגרי המידע פתוחים לציבור הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :39קטלוג קורסים לגמול השתלמות
/http://retro.education.gov.il/kurs
מטרת יצירת המאגר – חיפוש מקוון אחר קורסים מוכרים לגמול השתלמות עבור עובדי מדינה.
מחזיק המאגר – משרד החינוך ,האגף לחינוך מבוגרים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – ניתן לחפש קורסים משנת  2001אך מתקבלות תוצאות החל מ .2015
מועד אחרון איסוף נתונים – שוטף.
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים –
אוכלוסייה – המאגר מיועד לעובדי מדינה.
מספר רשומות במועד האחרון –  831רשומות.
משתנים -שם הקורס ,מוסד ,יישוב ,תאריך פתיחה ,תאריך סגירה ,היקף שעות לימוד ,אוכלוסיית לימוד,
סטטוס קורס.
מקור המידע – משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :
פורמט הקובץ – דף html

מהימנות נתונים – גבוהה :האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – פתוח.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – פתוח.
תנאי הנגשה – פתוח.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :40שאלוני בחינות
מטרת יצירת המאגר – שיתוף בשאלוני בחינות הבגרות (שאלונים חיצוניים בכתב).
מחזיק המאגר – אגף הבחינות ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – שנת .2006
מועד אחרון איסוף נתונים – שנת .2016
תדירות איסוף הנתונים  -כל מועדי בחינות הבגרות :קיץ ,אביב ,חורף ,מועד ב'.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
מספר רשומות במועד האחרון –  10,035רשומות.
משתנים  -מאגר זה אינו מכיל משתנים כגון תעודת זהות או סמל מוסד ,אך הוא כולל מידע הנאסף
במערכת החינוך .משתנים :שם שאלון ,סמל שאלון ,מקצוע ,אינטרני  /אקסטרני ,נתיב ,מגזר ,מועד ,שנה.
מקור המידע –
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים – גבוהה .שאלוני בחינות הבגרות מופיעים כלשונם.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר פתוח.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – פתוח.
תנאי הנגשה – פתוח.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :41שיעורים פרטיים אונליין
/https://homework.lnet.org.il
מטרת יצירת המאגר –מחזיק המאגר – מרכז תגבור ולמידה באדיבות משרד החינוך מציע לתלמידי י'-י"ב
שיעורים פרטיים מקוונים באנגלית ובמתמטיקה .המורים עובדי הוראה והשיעורים בלי תשלום.

מחזיק המאגר – משרד החינוך
מועד התחלת איסוף הנתונים – לא ידוע.
מועד אחרון איסוף נתונים – לא ידוע.
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תלמידי י'-י"ב.
מספר רשומות במועד האחרון – לא ידוע.
משתנים -מאגר זה אינו מכיל משתנים כגון תעודת זהות או סמל מוסד ,אך הוא כולל מידע הנאסף
במערכת החינוך .משתנים :נושאים :אנגלית  3/4/5יחידות ,מתמטיקה  3/4/5יחידות ,סוג שיעור :עזרה
בשיעורי בית (כ  15דקות) ,שיעורים פרטיים (כ  60דקות).
מקור המידע – משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557 :
מיילoferri@education.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים – לא ידוע ,בהתאם לרמת החומר.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קוד משתמש וסיסמה.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – קוד משתמש וסיסמה
תנאי הנגשה – קוד משתמש וסיסמה.
שעות הפעילות לעזרה ראשונה בשיעורי בית :ימים א'  -ה' בין השעות 16:00 - 20:00
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – פרטי ההזדהות הינם אישיים וחסויים ,וחל איסור על
העברתם
הערות – האתר יצא לחופשה החל מ .11/7/16
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שם המאגר  :42שקיפות תקציבית
מטרת יצירת המאגר – הכרה בצורך בשקיפות המערכות והרשויות הממשלתיות באמצעות נגישות לחופש
המידע ומתוך ראיה כוללת ומחויבות לקידום הדיווחיות במגזר הציבורי .מתוקף החלטת הממשלה ,משרד
החינוך פועל להנגשת המידע בעל החשיבות הציבורית תוך התחשבות בזכויות הפרט ובאינטרסים אחרים.
מחזיק המאגר – משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – ינואר .2015
מועד אחרון איסוף נתונים – .31/7/2015
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – שוטף.
אוכלוסייה – מוסדות לימוד ,מחוזות ואשכולות ,רשויות.
יחידת חקירה – בית ספר.
מספר רשומות במועד האחרון – אלפים.
משתנים :שנת לימודים ,שם מוסד ,סמל מוסד ,שם רשות ,סמל רשות ,מחוז גיאוגרפי ,מספר מוסדות ,סוג
פיקוח ,מעמד משפטי ,מגזר ,גורם מדווח ,שלב חינוך מוסד ,סוג חינוך מוסד ,סה"כ תלמידים ,סה"כ
כיתות ,מספר כיתות באופק חדש ,שעות הוראה ,ממוצע תלמידים בכיתה בבית ספר ,תשלומים לרשויות
מקומיות ובעלויות ,שעות הדרכה ,ונתוני רכישות והקצבות עבור בתי ספר ורשויות ,החל משלב חינוך גני
ילדים ועד החטיבה העליונה .כמו גם ,נכללים התשלומים ששולמו במהלך שנת הלימודים עבור מוסדות
חינוך שהפסיקו את פעילותם .מוסדות אלו יופיעו ללא תלמידים והתשלומים מופיעים במערכת לצורך
שלמות הנתונים .משתני התקצוב מופיעים בחתכים הבאים :סה"כ תקציב שכר ותשלומים ,סה"כ תקציב
מוסדות עם תלמידים ,מס' כיתות ,מספר תלמידים בפועל ,שירותי עזר-מוסדות פטור ,עלות שעות מוסדות
פטור ,שעות מוסדות פטור ,עלות שעות רשת חינוך עצמאי ומעין ברוך ,שעות רשת חינוך עצמאי ומעיין
ברוך ,פרויקטים והעברות לרשויות מקומיות ובעלויות ,תקציב הסעות ,שירותי היקף ,תשלומי מת"מ
שהועברו לרשות ,שכ"ל ,עלות שעות בודדות חנ"מ ,שעות בודדות חנ"מ ,עלות תקצוב שעות איחוד
משכורת ,עלות תקצוב שעות הדרכה ,שעות הדרכה ,שעות שהיה ,שעות פרטניות ,עלות שעות הוראה ,שעות
הוראה ,מספר מוסדות ביוח"א ,מספר מוסדות באופק חדש ,מספר מוסדות פעילים ,אשכול למ"ס ,שם
רשות ,סמל רשות ,שם מחוז גיאוגרפי.
מקור המידע – משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר עופר רימון
יחידה וארגון :מנהל אגף התקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוך
טלפון02-5602551/557:

מייל( ilanitsh@education.gov.il :אילנית שושני ,מזכירת האגף).
פורמט הקובץ –  ,PDFאקסל ,דוחות מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מונגש לציבור ,אפשרויות חיפוש לפי שם רשות ,שם
מוסד או סמל מוסד.
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סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – מונגש לציבור.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :43תכניות חינוכיות
מטרת יצירת המאגר – מערכת התכניות החינוכיות (מאגר התכניות הממוחשב) מהווה תשתית פדגוגית,
המאפשרת בחינה ובחירה מושכלת של תכניות חינוך חיצוניות והתאמתן לצרכי המוסד החינוכי .המערכת
מהווה פלטפורמה לניהול ורישום כלל התכניות החינוכיות החיצוניות המופעלות במוסדות החינוך,
ומאפשרת איתור תכניות לפי מאפיינים שונים.
מחזיק המאגר – המנהל הפדגוגי ,היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין מגזריות.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2016
מועד אחרון איסוף נתונים – .14/7/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – העלאת קבצים לאתר על ידי מפעילים או מפתחים של תכניות חינוכיות במוסד
החינוכי.
אוכלוסייה – מנהלי מוסדות חינוך וצוותיהם ,מנהלי מחוזות ,מפקחים ,מדריכים ,אנשי מטה ,מנהלי אגפי
חינוך ברשויות ,הורים ,מפתחי ומפעילי תכניות חינוכיות חיצוניות.
מספר רשומות במועד האחרון – .1352
משתנים – שם תכנית ,מקצוע/נושא עיקרי ,תחום מרכזי ,מספר תכנית,שכבת לומדים ,שם הארגון ,בליווי
נציג מטה המשרד ,שייכת לתכנית לאומית ,ללא עלות כספית ,חוות דעת מנהלי מוסדות ,חוות דעת מפקחי
המשרד ,מקור התכנית ,מספר תכנית ,שכבת הלומדים ,סטטוס ,מקצוע/נושא עיקרי ,תחום מרכזי ,יחידת
הקשר במשרד.
מקור המידע – המנהל הפדגוגי.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
יחידה וארגון :המנהל הפדגוגי
פורמט הקובץ – קבצים מקוונים.
מהימנות נתונים – גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – נגיש לציבור הרחב.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין .נציגי ארגונים נדרשים להציג קוד משתמש וססמה ,כדי להטעין
קבצים למאגר.
תנאי הנגשה – מונגש לציבור הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – אין.
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שם המאגר  :44תנועת הנוער בישראל :תוצאות אומדן הגודל היחסי 2015
מטרת יצירת המאגר –  )1בחינת העמידה של תנועות הנוער בתנאי הסף המופיעים במבחני התמיכה)2 .
מדידת גודלן היחסי של תנועות הנוער לצורך תקצוב  )3מתן משוב למטה משרד החינוך ולתנועות על
פעילויות ,עמדות ,הכשרה ,ערכים וכיו"ב במטרה לשפר את פעילותן.
מחזיק המאגר – משרד החינוך באמצעות ראמ"ה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1.1.2014
מועד אחרון איסוף נתונים – .29.2.2016
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים –  )1באמצעות ביקורים בסניפי תנועות הנוער במסגרתם נערכו תצפיות על פעילויות,
ראיונות עם רכזים ומדריכים צעירים )2 .שאלוני חניכים שהועברו לתלמידים בבתי ספר באמצעות סקרי
מיצ"ב ,הועברו בקרב כ 610,000-תלמידים במהלך שתי שנות אומדן )3 .שאלונים טלפוניים שהועברו
למדריכי תנועות נוער (לפי רשימות התנועה) ,סך הכך כ 36,000-מרואיינים בכל אחת משנות האומדן.
אוכלוסייה – המאגר מכיל מידע על חניכים ,מדריכים ורכזים של תנועות נוער .קהל היעד של האומדן הינו
אנשי משרד החינוך האמונים על תקצוב תנועות הנוער בישראל.
יחידת חקירה – חניך/מדריך.
מספר רשומות במועד האחרון –  245,500חניכים ו 26,800-מדריכים צעירים .כמו כן נרשמו כ1,400-
מדריכים בוגרים.
משתנים  -האומדן אינו מכיל את המשתנים עצמם אשר נאספו מן החניכים והמדריכים ,ואשר כוללים
פרטים אישיים כגון שם ,טלפון ,תעודת זהות ,וכיו"ב בשל חוק ההגנה על צנעת הפרט .הוא כולל נתונים
סטטיסטיים בלבד.
מקור המידע – חניכי תנועות הנוער ומדריכים צעירים שהשיבו לשאלונים ,וכן אנשי צוות האומדן מטעם
ראמ"ה ,אשר ערכו תצפיות וראיונות אישיים בסניפי התנועה ובאופן טלפוני.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :חגית גליקמן
יחידה וארגון :ראמ"ה.
טלפון03-5205555:
מיילrama@education.gov.il :
פורמט הקובץ – PDF

מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – נתוני המאגר אינם מפורסמים אלא חסויים.
הנתונים הסטטיסטיים נגישים לציבור הרחב באמצעות מסמך תוצאות האומדן.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין גישה לנתוני המאגר אלא רק לתוצאות האומדן המתפרסמות
באמצעות משרד החינוך.
תנאי הנגשה – אינו מונגש.
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מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – במסגרת המגבלות שמציב משרד החינוך בכל הנוגע
לשיתוף ופרסום מאגרי מידע המכילים פרטים אישיים של תלמידים וחניכים.
הערות  -כפי שנמסר מראמ"ה ,הרשות אינה מחזיקה או מנהלת מאגרי מידע משל עצמה .המידע אותו
אוספת ראמ"ה מוחזק ומנוהל במאגר המידע "הערכת בתי ספר ותוכניות חינוכיות" של משרד החינוך,
(מספר המאגר  ) 980917296הרשום כדין .רשימת מאגרי המידע של משרד החינוך מפורסמת באתר
האינטרנט של משרד החינוך.
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שם המאגר  :45תקצוב מוניציפלי (תחזית תקבולים לרשויות מקומיות)
http://apps.education.gov.il/tmnet/RashutList.aspx

מטרת יצירת המאגר  -מטרת המאגר היא ליצור תחזית שנתית של התשלומים שיועברו לרשויות
מקומיות על ידי משרד החינוך .תחזית התשלום נועדה לספק אומדן טוב של התשלומים הצפויים לרשות
כדי לאפשר לרשות לבצע תכנון ,מעקב ובקרה.
מחזיק המאגר – מנהל כלכלה ותקציבים ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2006
מועד אחרון איסוף נתונים – .2014
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – המאגר מכיל מידע על בתי ספר ורשויות מקומיות.
יחידת חקירה – מוסד לימודים.
מספר רשומות במועד האחרון – ( 574נכון לשנה אחרונה לאיסוף נתונים .)2014
משתנים – שנת תקציב ,רשות ,נושא ,בבעלות הרשות ,סמל רשות ,שם רשות ,מוסד ,שם ,מוסד ,סמל
מוטב ,שם מוטב ,תת נושא ,תיאור תת נושא ,כמות א' ,יחידה א' ,כמות ב' יחידה ב' ,עלות ,אחוז ,סכום
חודשי ,סכום שנתי.
מקור המידע – מנהל כלכלה ותקציבים ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
יחידה וארגון :מנהל כלכלה ותקציבים ,משרד החינוך.
פורמט הקובץ – קבצים מקוונים וכן הפקת קבצי אקסל.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – אין.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין ,נגיש לציבור הרחב.
תנאי הנגשה –מונגש.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות  -אין.
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י ש לציין ,כי בנוסף למאגרים אלו במשרד החינוך ,ישנה שורת מאגרים נוספים הרשומים לפי חוק
ההגנה על הפרטיות 35 .מאגרים אלו יפורטו להלן באופן חלקי בהתאם למידע הנגיש שהעביר לידינו משרד
החינוך:
מספר המאגר

שם המאגר

תיאור המאגר

980046650

דמי בחינות תלמידים

הצגה ברמת מוסד :בעבור אילו תלמידים חויבו דמי בחינות

980046598

הלוואות ומענקים
לסטודנטים

הענקת מלגות והלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה
גבוהה הלומדים

980046551

הסמכת עובדי הוראה

הנפקת תעודות הסמכה לעובדי הוראה

980917296

הערכת בתי-ספר ותכניות עריכת סקרים ומחקרים להערכה של בתי ספר ותכניות
חינוכיות

חינוכיות

980046521

השתלמויות עובדי הוראה

מאגר השתלמויות והשתלמויות אישיות של עובדי הוראה

980046742

ועדות השמה בחינוך המיוחד

ועדות השמה ברשויות המקומיות :החלטה בדבר שיבוץ
תלמידים חריגים במסגרות לימוד שונות (רגילות או
מיוחדות)

990057721

כ"א אגפי

כ"א אגפי במנהל
משרד וחברות)

980046538

כ"א בהוראה

שמירת נתונים אישיים ומקצועיים של המורה ומעקב
אחריהם לצורך הטיפול בו

980046581

כ"א גננות זמני

רשימת גננות בגנים פרטיים או בחינוך המוכר (אינן
נמצאות במאגר מערכת כוח אדם)

990057669

מאגר דיור ואתרים

תיקי הדיור השייכים למשרד ואכלוסם

990057682

מאגר שירותי חינוך ורווחה

תלמידים בתכניות אגף שח"ר

990057714

מורים מחוזי

פרטי כל המורים במערכת

990057707

מניעת נשירה

איתור תלמידים חסרי רישום במערכת החינוך (תלמידים
שאינם לומדים)

980046729

נבחני בגרות

מידע על תלמידים

980046712

נבחני טכנאים

מידע על תלמידים

980046712

נבחנים אקסטרנים

נבחנים אקסטרנים כולל פרטים אישיים ופרטים כלליים על

980046620

נוער חריג

ניהול מידע על נערים המטופלים ביחידה לקידום נוער
ברשויות

980046574

ניהול כרטיס מורה

מורים המועסקים על ידי מערכת החינוך ובתי ספר על
יסודיים והמחוז שבו הם מטופלים

990057675

ניהול משרות עובדי הוראה

ניהול משרות עובדי הוראה (מס' שעות ,תפקיד ,מקצוע)

תקשוב ומערכות מידע (עובדי

הבחינות וזכאות
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980046544

נתוני עובדי הוראה

ניהול נתוני המורים העובדים במערכת החינוך (כולל שמירת
נתונים היסטוריים)

990057738

פרסי ישראל

מועמדים לקבלת פרסי ישראל ,ממליצים ,שופטים בוועדות
והזוכים הפרסים

990057652

ציוני
בגרות)

תלמידים

(בחינות מידע על ציוני תלמידים

קידום נוער

מידע על נערים המטופלים ביחידות קידום נוער

990057645

קליטת ציונים

קליטת ציוני תלמידים במועד מסוים

980046697

רישום לבחינות אקסטרניות

קליטת נרשמים לבחינות אקסטרניות

980046643

שיעורי עזר לתלמידים עולים

הצגה ברמת מוסד :אילו תלמידים זכאים לשיעורי עזר

980046475

שכר וכוח אדם/מורים מרכזי

נתונים אישיים ונתוני שכר לצורכי חישוב שכר מורים

980046613

תאונות תלמידים

דיווח תאונות תלמידים

980046507

תארים ודיפלומות

הענקת תארים שקולים לתארים שהושגו בחו"ל

980046606

תלמידים

מאגר תלמידים כולל פרטי תלמיד ממשרד הפנים ונתוני
הלימודים של התלמיד

980046667

תלמידים במכללות/סמינרים

ריכוז נתוני תלמידים הלומדים במכללות/סמינרים ברחבי
הארץ

980046637

תלמידים עולים

פיקוח על קליטתם של תלמידים עולים ומעקב אחריה ,מתן
שיעורי עזר לזכאים בהם

980046568

תמריצים לעובדי הוראה

קביעת זכאות לתמריצים לעובדי חינוך ומעקב אחר מימוש
הזכאות

980046673

תעודות בגרות לנבחנים מאגר היסטוריה ,שמירת כל פרטי הנבחנים שסיימו את
התחייבויותיהם וקיבלו תעודת בגרות
אקסטרנים  -היסטוריה

לעולים
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משרד הכלכלה
סקירה זו ביקשה למפות את מאגרי המידע בתחום החינוך המצויים בשלושה אגפים שונים
במשרד הכלכלה :מעונות יום ,התכנית להשבת מדענים ,והאגף להכשרה מקצועית .פנייתנו לאגף מעונות
היום וכן האגף להכשרה מקצועית נענו בחיוב .להלן מצורפת תשובת האגף להכשרה מקצועית מיום ה22-
בספטמבר" :בהמשך לבקשתך לקבלת מידע ברמת רשימת שדות ומשתנים עבור מסלולי הכשרה מקצועית
שבפיקוח המשרד ,נשמח להעביר אליך בתחילת השבוע הבא את כל המידע המצוי ברשותנו שבו אנו עושים
שימוש לצורך סקרי מעקבי בוגרים וכן מידע ברמת שדות מקבצים מנהליים שיש לנו גישה אליו .חשוב
להבהיר שבמערכת המידע של האגף להכשרה מקצועית נכללים עשרות סוגי דו"חות ומאות משתנים שונים
המשמשים את היחידות השונות באגף .קיים מידע רב שאין לנו גישה אליו ואין באפשרותנו לספק את
המידע המלא באופן מסודר ועל כן ,במקביל לנתונים שאנו נספק לך [ ]...פנינו אל הנהלת האגף להכשרה
מקצועית על מנת שיסייעו לך בבקשה או יפנו אותך לגורם המתאים במשרד שהמידע המלא מצוי ברשותו".
מאגרים אלו לא התקבלו בידנו עד מועד סיום הסקירה .ראוי לציין כי ניתן להפיק מידע אודות
מעונות היום גם מדו"ח "מקורות מנהליים בסטטיסטיקה של החינוך" מטעם אגף המדען הראשי ,הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (אוגוסט  .)2006מאגר המידע "תלמידי מעונות היום" מטעם משרד התמ"ת,
הלקוח ממקור זה ,עוסק בסך התלמידים הלומדים במעונות התמ"ת מתוך שנתון הגילאים  .0-6כמו כן,
בחיפוש מקוון במרשתת ,נמצא מאגר מידע פתוח אודות מעונות היום בחסות משרד הכלכלה המיועד
להורים של נרשמים חדשים ,והוא מצורף בהמשך.
בכל הנוגע למאגרי מידע בתחום ההכשרה הטכנולוגית והמקצועית במשרד הכלכלה ,הועברו לידינו פרטים
הכוללים שדות ומשתנים בסיסיים עבור ארבעה מסלולי הכשרה עיקריים שבתקצוב ו/או פיקוח האגף
להכשרה מקצועית ופית וח כ"א .הגיליונות כוללים שדות עבור :הכשרות מקצועיות למבוגרים (מתוקצב ולא
מתוקצב) ,לימודי הנדסאים וטכנאים שבפיקוח מה"ט ,הכשרות לנוער ,הכשרות פרטיות למבוגרים באמצעות
שוברים .כמו כן ,נמסר מהאגף כי" :את הבקשה למידע מלא עבור המסלולים ברמת השדות והמשתנים וכן
אופן הניהול ועדכון מאגר המידע ,העברנו למנהל פרויקט המחשוב באגף להכשרה המקצועית".
בכל הנוגע למאגר המידע של התכנית להשבת מדענים ,יש לציין כי הוא עומד לעבור בימים אלו
לידי הרשות לחדשנות ,ובכל אופן מדובר במאגר מידע המשותף למספר משרדים ממשלתיים ,כגון משרד
המשפטים ,משרד הקליטה ומשרד הכלכלה .סקירת מאגר זו תתבצע בתת-הפרק הבא תחת הסעיף
"התכנית הלאומית להשבת מדענים".
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שם המאגר  :46מחפש/ת מעון לילדך?
מטרת יצירת המאגר – מטרת המאגר היא סיוע להורים במציאת מעון יום בסביבת מגוריהם.
מחזיק המאגר – משרד הכלכלה.
מועד התחלת איסוף הנתונים –
מועד אחרון איסוף נתונים –
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – הורים לתלמידי מעונות היום ולנרשמים חדשים.
יחידת חקירה – מעון.
מספר רשומות במועד האחרון – אלפים.
משתנים – ארצי ,ישוב ,ארגון ,שם המעון ,כתובת ,ישוב ,טלפון ,פרטים :שם המעון ,כתובת ,טלפון ,שם
המנהלת ,תאריך פתיחה ,ארגון ,מחוז.
מקור המידע – משרד הכלכלה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :חגי פורבס
יחידה וארגון :מעונות יום ,משרד הכלכלה
טלפון02-6662268:
מיילHagai.Porges@economy.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – אין.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – נגיש לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – מונגש לציבור הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

72

שם המאגר  :47מיפוי מסגרות טיפול מוכרות לגיל הרך לפי רשויות מקומיות
מטרת יצירת המאגר – מידע עדכני והיסטורי ,ריכוז נתונים על המעונות והמשפחתונים ברמה ארצית
וברמת הרשות המקומית לצורכי תכנון והתווית מדיניות.
מחזיק המאגר – משרד הכלכלה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – שנת הלימודים  .2006/7החל משנת הלימודים  2009/10נאספו הנתונים
מידי שנה.
מועד אחרון איסוף נתונים – שנת הלימודים תשע"ד .שנה"ל תשע"ה בשלבי עבודה.
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – איסוף הנתונים ,טיובם והוספת נתונים שנתיים אל המאגר על ידי מנהל מחקר
וכלכלה.
20
אוכלוסייה – מעונות ,משפחתונים וצהרונים המוכרים על ידי משרד העבודה.
יחידת חקירה – רשות מקומית.
מספר רשומות במועד האחרון – כמספר הרשויות המקומיות.
משתנים – נתונים על רשויות מקומיות (כגון קוד רשות ,מתוך קבצי רשויות של הלמ"ס) ,אומדן של מספר
הילדים בגילאי ( 0-3חושב מתוך קובץ הרשויות של הלמ"ס) ,מספר ילדי עבודה ומספר ילדי רווחה
במעונות ובמשפחתונים ,ומספר הילדים בצהרונים (מקור נתונים אלה בקבצים מנהליים של משרד
הכלכלה/עבודה ומשרד הרווחה).
מקור המידע – האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה ,השרות לילד ולנוער במשרד הרווחה,
נתוני הלמ"ס על רשויות מקומיות.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :בני פפרמן
יחידה וארגון :מינהל מחקר וכלכלה ,משרד הכלכלה
טלפון02-6303540/1 :
מיילBenni.Fefferman@economy.gov.il :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל.
מהימנות נתונים  -הנתונים נלקחים מקבצים מנהליים ,לאחר סיום שנת הלימודים וסיום הקלדת כל
הנתונים של הילדים שהיו רשומים באותה שנה .מדובר בקבצים די מהימנים .יש להיות ערים למגבלות
הבאות:א) מספר הילדים בגילאי  0-3הוא מספר המשתנה באופן שוטף ב) מספר הילדים במעונות
ובמשפחתונים המוכרים גם משתנה לאורך שנת הלימודים ג)הקובץ משקף נתונים שהועברו על ידי הורים
ולאו דווקא נתוני אמת של מספר הילדים במסגרות הטיפול ד)הנתונים לגבי המעונות והמשפחתונים
נאספים בסוף שנת הלימודים ,ואילו נתוני הלמ"ס לגבי מספר הילדים ברשות מקומית הינם מעודכן למועד
שאינו ידוע לנו ,כלומר שליפת הנתונים לא מתבצעת באותה נקודת זמן.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – אין ,מדובר בקבצים סטטיסטיים של משרד
הכלכלה.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
 20האגף למעונות יום ומשפחתונים הועבר לאחרונה ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה .טרם התקבלה החלטה לגבי מנהל מחקר
וכלכלה.

73

תנאי הנגשה – מונגש.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :48אגף להכשרה מקצועית ופיתוח כ"א
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מטרת יצירת המאגר – מידע עדכני והיסטורי ,מעקב אחרי הצלחות תלמידים ,ציונים ,נשירה ,קורסים.
מחזיק המאגר – משרד הכלכלה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1974
מועד אחרון איסוף נתונים – .2015
תדירות איסוף הנתונים  -יומית.
אופן עדכון הנתונים – הוספת נתונים אל המערכת בצורה שוטפת ,על ידי בתי הספר בממשקים ועובדי
האגף במחוזות .אוכלוסייה – מוסדות ,עובדי הוראה ,תלמידים ,כיתות ,קורסים .האוכלוסייה כוללת את
מוסדות נוער בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה  ,בתי ספר מתוקצבים ולא מתוקצבים (מבוגרים) ובתי
ספר בהכשרה טכנולוגית.יחידת חקירה – משתנה בהתאם לקובץ :תלמידים ,מורים ,כיתות ,בתי ספר,
קורסים.
מספר רשומות במועד האחרון – מאות אלפים.
משתנים – לדוגמא :ת.ז ,.שם ,שם משפחה ,סמל מוסד ,שנת לימודים ,סמל קורס ,פרופיל מורה ,ציונים,
אוכלוסיות מיוחדות ,זכאות לדיפלומות ,הסמכות ,תקצוב ,תעודת זהות ,שם משפחה ,שם פרטי ,תאריך
לידה ,שנת לידה ,ארץ לידה ,שנת עלייה ,מין ,מצב משפחתי ,לאום ,שנות לימוד ,כתובת ,יישוב מגורים,
טלפון ,שם אב ,סמל מוסד ,שם מוסד ,מחוז ,מספר פעולה ,תאריך התחלה מתוכנן ,תאריך סיום מתוכנן,
תאריך התחלה ,תאריך סיום ,שעות עיוניות בפעולה ,שעות מעשיות בפעולה ,סטטוס תלמיד ,תאריך
סטטוס ,מסלול ,ענף ,מגמה ,כיתה.
מקור המידע – מוסדות בפיקוח ,משרד חינוך ,מחוזות ,רשתות שונות(עתיד ,אורט עמל) ומטה משרד ,

תלמידים .המידע מרוכז ומוסדר במערכת ע"י אגף מערכות מידע במשרד הכלכלה והתעשייה ומסופק על
ידי מערכת האגף להכשרה מיקצועית וכ"א.

פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :שולי אייל
יחידה וארגון :מנהל אגף הכשרה ופיתוח כ"א ,משרד הכלכלה
טלפון03-7347351 :
פורמט הקובץ – בסיס נתונים  SQLתשתית . sapians.ניתן לייצא נתונים לקבצי אקסל וקבצים שטוחים.
מהימנות נתונים  -הנתונים נלקחים מקבצים מנהליים,
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – אין ,מדובר בקבצים סטטיסטיים של משרד
הכלכלה.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 21טרם הושלם תהליך איסוף הנתונים לקובץ זה.
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התכנית הלאומית להשבת אקדמאים
כאמור ,מאגר זה עומד לעבור בימים אלו לידי הרשות לחדשנות .זהו מאגר מידע המשותף למספר מוסדות
ממשלתיים :משרד הקליטה ,משרד המשפטים ומשרד הכלכלה .להלן נתוני במאגר ,כפי שנמסרו לידינו
באמצעות מנהלת התכנית ,ד"ר נורית אייל:
שם המאגר  :49מדענים חוזרים
מטרת יצירת המאגר – אופרטיבית .שמירת קשר עם אקדמאים ישראלים בחו"ל וסיוע בזמן החזרה לארץ.
כמו כן ,מתן מידע סטטיסטי עבור גופים ממשלתיים כגון הות"ת ,קליטה ,כלכלה ועוד.
בעלי המאגר – משרד הכלכלה (עובר לרשות החדשנות בימים אלו)  +משרד הקליטה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – איסוף הנתונים החל במהלך שנת  ,2012הם טויבו בשנת  2013והחל מיוני
 2013מטוייבים באופן שוטף.
מועד אחרון איסוף נתונים – .18/5/2016
תדירות איסוף הנתונים  -אקדמאים חדשים נרשמים בכל יום והעדכון הינו יומי .כמו כן ,נעשה עדכון
למאגר בכל סוף שנה.
אופן עדכון הנתונים – טפסים אנונימיים שהמדענים ממלאים בעצמם ,וכן עדכון מנהלי על יד צוות
המשרד.
אוכלוסייה – מדענים ואקדמאים ישראלים בחו"ל העונים לקריטריונים של התכנית :התכנית פונה
לאקדמאים ישראלים ,בעלי תואר ראשון ומעלה ,השוהים בחו"ל ויכולים להשתלב בתעשייה ,באקדמיה או
במוסדות הרפואה בישראל .בעלי תואר דוקטור בכל התחומים ,רופאים ובעלי תואר ראשון ומעלה במדעים
מדויקים ,הנדסה ומדעי החיים ,ובעלי תארים בתחומים אחרים ,בעלי ניסיון קודם ומשמעותי בתעשייה .

יחידת חקירה  -מדען ישראלי.
מספר רשומות נכון לתאריך  3/7/2016עומד על  ,5,082כולל  682אקדמאים שחזרו כבר לארץ.
משתני חובה -המאגר הינו אנונימי ,אולם משתני החובה של האקדמאים העונים לתכנית ,אשר הינם
חסויים אולם מצויים בידי אנשי התכנית כוללים :שם ,דוא"ל ,תחום לימודים ,מקומות עבודה ,ארץ שהות
ומידע נוסף לבחירה.
מקור המידע – אקדמאים ישראלים החיים בחו"ל.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר נורית אייל
יחידה וארגון :התכנית הלאומית להשבת אקדמאים
טלפון03-5118137:
מיילnurit@israel-braingain.org.il :

פורמט הקובץ –  ,SQLאקסל ,דוחות סטטיסטיים.
מהימנות נתונים – מותנה באינפורמציה אותה מספקים האקדמאים עצמם.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – אתר מוגן.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין גישה למאגר .פתוח רק לאנשי התכנית.

76

תנאי הנגשה – מאגר חסוי  .יש גישה למחקרים ופרסומים כגון "דוח רשומים לתכנית הלאומית להשבת
מדענים" אשר כולל נתונים סטטיסטיים אודות הרשומות ,נכון לתאריך העדכון האחרון .כמו כן ,יש גישה
פתוחה לטפסי הרשמה כגון טופס "רישום אקדמאי חדש".
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – קיימת חוות דעת של משרד המשפטים המגבילה את
החשיפה למאגר למעט לאנשי התכנית (בעלי המאגר) .ישנה גישה חופשית לפרסומים ולמחקרים שבוצעו על
ידי התכנית או עבורה ,אולם הגישה לנתוני המאגר עצמו חסומה למשתמש חיצוני.
הערות – התכנית מפרסמת דוחות סטטיסטים כגון "דוח הרשומים בתכנית הלאומית להשבת אקדמאים"
אשר מונגשים לקהל הרחב באתר התכנית.
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משרד הדתות
הסקירה ביקשה למפות את מאגרי המידע הקיימים במשרד הדתות באגף מערכות המידע ,מנהל
תחום זהות יהודית ,ואגף חופש המידע .ממשרד הדתות נמסר כי לא קיימים מאגרי מידע מקוונים בתחום
החינוך במשרד .פנייתנו הנוספת למנכ"ל משרד הדתות לא נענתה עד מועד סיום הסקירה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ליאור אשכנזי
יחידה וארגון02-5311-011 :
טלפון03-5118137:
מיילreuts@dat.gov.il :

משרד הבריאות
מיפוי מאגרי המידע בתחום החינוך במשרד הבריאות נערך באמצעות פניה לאגפים הבאים:


אגף הדרכה ופיתוח



מנהל מידע ומחשוב



מחלקה לחינוך וקידום בריאות



משרד המדען הראשי של משרד הבריאות



אגף המידע



מערך סקרים ומחקרים

 מאגרי מידע
פניה זו עדיין פתוחה וטרם התקבלו הפרטים המלאים אודות המאגרים מאנשי הקשר הרלוונטיים .יחד עם
זאת ,בשיחות טלפוניות וכן בתקשורת באמצעות הדואר האלקטרוני עולה כי קיימים מספר מאגרים
הקשורים לחינוך במשרד הבריאות:
 )1מערך בריאות התלמיד המבצע חיסונים לתלמידי בתי ספר ,וכן בדיקות סקר לבריאות שיניים,
ראייה ושמיעה ,המצורף לעיל.

 )2מאגר מידע של ארגון "בטרם" האוסף מידע בנוגע להיפגעות ילדים – בין היתר במערכת החינוך
(לא התקבל בידינו עד מועד סיום הסקירה).
כמו כן ,התקבל טופס חלקי הכולל מידע אודות מאגר מידע בנושא רישוי בסיעוד ,המצורף להלן .קובץ
נוסף עוסק בציוני בחינות רישוי ומצורף אף הוא.
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שם המאגר  :50בריאות התלמיד
מטרת יצירת המאגר – מאגר תפעולי לתמיכה מיחשובית בתהליכים עסקיים הניתנים במסגרת שרותי
בריאות התלמיד לילדים בגלאים .6-14
מחזיק המאגר – בריאות הציבור.
מועד התחלת איסוף הנתונים – לא רלוונטי.
מועד אחרון איסוף נתונים  -לא רלוונטי.
תדירות עדכון הנתונים  -שוטף ,על פי תכנית טיפולים/חיסונים מקצועית של בריאות התלמיד.
אופן עדכון הנתונים – דיווחי אחיות וגורמים מקצועיים נוספים ,עדכון טבלאות בסיס ע"י ממשקים או/ו
משתמשים על פי דרישה.
אוכלוסייה –תלמידים בגילאי  6-14משנת .2010
מספר רשומות במועד האחרון –  5240רשומות בטבלת מוסדות חינוך.
להלן כמות רשומות ,נכון להיום ,של הטבלאות המרכזיות במערכת בריאות התלמיד:


מטופלים  -מעל 3,100,000



חיסונים – מעל 17,800,000



בדיקות ראיה – מעל 1,500,000

 בדיקות שמיעה – מעל 900,000
משתנים – מטופלים ,חיסונים ,בדיקות ראיה ,בדיקות שמיעה.
מקור המידע – תיעוד פעילויות (ביצוע ע"י אחות/מטה) ,דיווח על פי מסמכים רפואיים ודיווחים
שהגורמים המטפלים קיבלו בעל פה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במערך בריאות התלמיד-
שם ומשפחה :יפית יצחקי
יחידה וארגון :שירותי בריאות הציבור  -משרד הבריאות
טלפון02-5080505 :
מיילyafit.itzhaky@MOH.GOV.IL :

פורמט הקובץ – לא רלוונטי.
מהימנות נתונים –בביקורת שוטפת ע"י ספקי השירות (על ידי פיקוח בשטח) ופיקוח של המטה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – דומיין נפרד מאובטח (.(NIS
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – כניסה באמצעות כרטיס חכם ומנגנון הרשאות.
תנאי הנגשה – ניתנה גישה למשתמשי מערכת בלבד .כניסה דרך פורטל מאובטח של משרד הבריאות.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע –מידע רפואי רגיש.
הערות – כפי שציינו לעיל מערכת בריאות התלמיד הינה מערכת תפעולית אשר עושה שימוש ראוי
בתשתיות מידע ממערכות וגופים נוספים  ,זאת באמצעות ממשקים .כגון :מוסדות חינוך לגילאים
רלוונטיים ושיוך לכיתות ממשרד החינוך ,אימות תלמידים מול מרשם אוכלוסין ועוד.
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שם המאגר  :51ציוני בחינות רישום/רישוי ,מנהל הסיעוד ,משרד הבריאות
מטרת יצירת המאגר – רישום ציוני המעבר למבחני הרישום/רישוי לאחיות מוסמכות ולהשתלמויות
מוכרות בסיעוד (קורסים על בסיסיים).
מחזיק המאגר – משרד הבריאות.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1/1/2015
מועד אחרון איסוף נתונים – .19/5/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – אחיות ובוגרי לימודי סיעוד.
מספר רשומות במועד האחרון – לא ידוע.
משתנים  -תעודת זהות ,מספר נבחן.
מקור המידע – משרד הבריאות.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר חנה צפריר /ד"ר שנון
יחידה וארגון :מאגרי מידע ,משרד הבריאות
טלפון08-6241010 :
מיילcall.habriut@moh.health.gov.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – יש צורך במספר נבחן ובתעודת זהות על מנת לגשת
למאגר.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר נגיש רק נבחנים רשומים במאגר.
תנאי הנגשה – אינו מונגש למי שאינו נבחן רשום במאגר.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – במגבלות החוק להגנת הפרטיות (תשמ"א.)1981-
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משרד הקליטה
מיפוי מאגרי המידע במשרד הקליטה נעשה באמצעות פניה לאגפים הבאים :אגף צעירים ,חופש
המידע ,מערכות מידע ,מדען ראשי ,תיעוד וזכאות ,הדרכה ,ומחקר .ממשרד הממונה על מאגרי מידע
בחינוך נמסר כי לא קיימים מאגרי מידע בתחום החינוך במשרד הקליטה .נעשתה פניה חוזרת ללשכת
מנכ"ל וכן פניות טלפוניות לממונה על מאגרי המידע במשרד הקליטה ,אולם פניות אלו לא נענו נכון למועד
סיום הסקירה .מפרסומים פומביים 22עולה כי משרד הקליטה אוסף נתונים אודות סטודנטים עולים
ומדענים עולים ,וכן על תקצוב הכשרות מקצועיות ואחרות באולפנים ומרכזי קליטה .יחד עם זאת ,לא
זכינו למענה מאנשי המשרד ולגישה למאגרי מידע אלו.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :סיגל ליבוביץ
יחידה וארגון :מערכות מידע
טלפון02-6752678 :
מיילsigall@moia.gov.il :

רשות המיסים
במסגרת חוק חופש המידע ,נעשתה פניה למחלקת פניות ציבור של רשות המסים על מנת לקבל
מידע אודות מאגרי מידע בחינוך ברשות .מרשות המיסים נמסר כי אין מאגרים דיגיטליים בתחום החינוך,
לא כל שכן מאגרים שנמדדים לאורך זמן ואשר יכולים לשמש כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יהודה מונסונגו
יחידה וארגון :מנהל תחום בכיר חוק חופש המידע
טלפון02-6559132 :
פקס02-6559305 :

משרד ראש הממשלה
במסגרת סקירה זו נעשתה פניה לשני גופים עיקריים במשרד ראש הממשלה :הרשות לפיתוח
המגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי וכן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מן הרשות נמסר כי כל המידע עליו
הם נסמכים מגיע ממשרד החינוך ,הלמ"ס או מנהל מחקר וכלכלה של משרד הכלכלה ,בעלי מאגרי המידע
נמצאים שם.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :רועי אסף
יחידה וארגון :ראש אגף מדיניות חברתית
 22ראה למשל:
,http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/AcademicStudies/Documents/studentimolim_2011_2013.pdf
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/AcademicStudies/Documents/studentimolim_2011_2013.pdf
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טלפון02-6547060 :
מיילRoiA@pmo.gov.il :

בחיפוש מקוון במאגרי המידע המרוכזים של הלמ"ס ,נמצאו מאגרים פתוחים בתחום החינוך,
המתוארים בעמודים הבאים והמאפשרים הפקת דוחות סטטיסטיים .מאגרים היסטוריים משנת 2006
העוסקים בחינוך ,שנערכו מטעם הלמ"ס מצויים בדו"ח "מקורות מנהליים בסטטיסטיקה של החינוך"
:)2006
(אוגוסט
לסטטיסטיקה
המרכזית
הלשכה
הראשי,
המדען
אגף
מטעם
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf

כמו כן ,מר יוסף גידניאן ,מנהל אגף א' חינוך ,השכלה וכוחות הוראה בלמ"ס ,בתשובתו מתאריך ,4/9/2016
מסר כי מאז פרסומו של הדוח "אנחנו מאז עברנו כברת דרך ארוכה ונמצאים בדרך להשלמת בניית מאגר
נתונים הנקרא  .ISOPEDבעקבות המיילים שלכם אנו נכין פירוט הישויות הנמצאות במאגר נתונים זה,
רשימת המשתנים ורשימת הקבצים .נוסיף גם מה שעדיין לא נכנס למאגר אך קיים אצלנו .פעולה זו
לוקחת זמן .לנו ישנן משימות רבעוניות שחייבים לסיימן עד סוף הרבעון ולהן אנו חייבים לתת קדימות.
נעשה כל מאמץ להכניס משימה זו בין המשימות הקיימות ולבצע אותה .אודיע לכם על מועד אפשרי
לביצוע/סיום".
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מאגרי מידע עכשוויים בלמ"ס
שם המאגר  :52בתי ספר ,כיתות ותלמידים
מטרת יצירת המאגר – מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1975
מועד אחרון איסוף נתונים – .21/1/2013
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תלמידים ובתי ספר.
מספר רשומות במועד האחרון – אלפי פריטים.
משתנים  -בתי ספר יסודיים ,בתי ספר מיוחדים ,חטיבות ביניים ,בתי ספר תיכוניים חד נתיביים ,בתי
ספר תיכוניים רב נתיביים ,בתי ספר עיוניים ,בתי ספר מקצועיים ,בתי ספר תיכוניים חקלאים ,כיתות
המשך ,מוסדות על תיכוניים ,גני ילדים ,תלמידים בחינוך הערבי ,תלמידים בחינוך העברי ,כיתות בחינוך
העברי ,כיתות בחינוך הערבי ,סך בתי הספר בחינוך העברי ,סך בתי הספר החינוך הערבי ,סוג נתונים
(מקוריים) ,נתונים שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,תקופה ,גרפים בפורמט ,סובב נתונים.
23
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

http://www.cbs.gov.il/ts 23
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שם המאגר  :53הישגים של תלמידי כיתות ה' וח' בבחינות מיצב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) לפי
תכונות נבחרות (ציון ממוצע)
מטרת יצירת המאגר –– מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2004
מועד אחרון איסוף נתונים – .21/5/2013
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי (עד למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תלמידי כיתות ה' וח'.
מספר רשומות במועד האחרון – אלפים.
משתנים  -חינוך עברי-עברית ,חינוך ערבי-עברית ,חינוך עברי-אנגלית ,חינוך ערבי-אנגלית ,חינוך עברי-
מתמטיקה ,חינוך ערבי-מתמטיקה ,חינוך עברי-מדע וטכנולוגיה ,חינוך ערבי-מדע וטכנולוגיה ,מחוזות,
מים ,תלמידי שילוב ,נתונים מקוריים ,נתונים שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,קבלת גרפים בפורמט ,קבלת
נתונים בפורמט ,סובב נתונים ,תקופה ,סך כולל נתונים מקוריים.
24
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

http://www.cbs.gov.il/ts 24
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שם המאגר  :54ילדים עם צרכים מיוחדים בדרגי החינוך השונים :לפי סוג לקות וסוג מסגרת
מטרת יצירת המאגר ––– מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2007
מועד אחרון איסוף נתונים – .27/8/2012
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי (עד למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – ילדים עם צרכים מיוחדים בכל שכבות הלימוד.
מספר רשומות במועד האחרון – .19,772
משתנים  -סוג לקות ,סוג מסגרת ,נתונים מקוריים ,נתונים שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,תקופה ,סך הכל
חינוך קדם יסודי – סך כולל ,קבלת גרפים בפורמט ,קבלת נתונים בפורמט ,סובב נתונים.
25
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

http://www.cbs.gov.il/ts 25
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שם המאגר  :55מקבלי תארים מן האוניברסיטאות
מטרת יצירת המאגר – מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1949
מועד אחרון איסוף נתונים – .6/5/2013
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סטודנטים באוניברסיטאות.
מספר רשומות במועד האחרון – .35,337
משתנים  -מקצועות ,תואר ,נתונים (מקוריים) ,נתונים שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,תקופה ,קבלת גרפים
בפורמט ,קבלת נתונים בפורמט ,סובב נתונים ,תקופה ,נתונים מקוריים מספר.
26
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

http://www.cbs.gov.il/ts 26

86

שם המאגר  :56מקבלי תארים מן המכללות
מטרת יצירת המאגר – מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1980
מועד אחרון איסוף נתונים – .21/8/2013
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי (עד למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סטודנטים במכללות.
מספר רשומות במועד האחרון – .23,716
משתנים  -מקצועות ,תואר ,נתונים (מקוריים) ,נתונים שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,תקופה ,קבלת גרפים
בפורמט ,קבלת נתונים בפורמט ,סובב נתונים ,תקופה ,נתונים מקוריים מספר.
27
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  - 57נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות וזכאים לתעודה
מטרת יצירת המאגר – מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2003
מועד אחרון איסוף נתונים – .28/2/2013
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי (עד למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תלמידים בבחינות בגרות אקסטרנים הזכאים לתעודה.
מספר רשומות במועד האחרון – .7,657
משתנים  -סך הכל באחוזים ,מין ,גיל ,חציון גיל (בשנים) ,יהודים ואחרים ניגשים ,יהודים ואחרים
זכאים ,יהודים ואחרים שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות מבין הזכאים ,מזה :יהודים ניגשים,
מזה יהודים זכאים ,מזה יהודים שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות מבין הזכאים ,ערבים ניגשים,
ע רבים זכאים ,ערבים שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות מבין הזכאים ,נתונים מקוריים ,נתונים
שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,קבלת גרפים בפורמט ,קבלת נתונים בפורמט ,סובב נתונים ,תקופה ,סך כולל
נתונים מקוריים.
28
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :58נבחנים בבחינות בגרות לפי זכאות לתעודה ותכונות נבחרות :חינוך עברי
מטרת יצירת המאגר ––– מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1995
מועד אחרון איסוף נתונים – .27/5/2013
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי (עד למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תלמידים הזכאים לבחינות בגרות במגזר העברי.
מספר רשומות במועד האחרון – .68,391
משתנים  -פיקוח כללי ,פיקוח מנהל חינוך דתי ,פיקוח חרדי ,הרכב בחינות ,דגש על מקצועות עיוניים,
הרכב בחינות דגש על מקצועות טכנולוגיים ,מין ,שנות לימוד של האם ,זכאים/לא זכאים ,נתונים מקוריים,
נתונים שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,קבלת גרפים בפורמט ,קבלת נתונים בפורמט ,סובב נתונים ,תקופה,
סך כולל נתונים מקוריים.
29
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

http://www.cbs.gov.il/ts 29

89

שם המאגר  :59נבחנים בבחינות בגרות לפי זכאות לתעודה ותכונות נבחרות :חינוך ערבי
מטרת יצירת המאגר – מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1995
מועד אחרון איסוף נתונים – .27/5/2013
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי (עד למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תלמידים הזכאים לבחינות בגרות במגזר הערבי.
מספר רשומות במועד האחרון – .19,696
משתנים  -הרכב בחינות דגש על מקצועות עיוניים ,הרכב בחינות דגש על מקצועות טכנולוגיים ,מין ,שנות
לימוד של האם ,זכאים/לא זכאים ,נתונים מקוריים ,נתונים שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,קבלת גרפים
בפורמט ,קבלת נתונים בפורמט ,סובב נתונים ,תקופה ,סך כולל נתונים מקוריים.
30
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

http://www.cbs.gov.il/ts 30

90

שם המאגר  :60נבחנים בבחינות בגרות לפי זכאות לתעודה ותכונות נבחרות :סך כולל
מטרת יצירת המאגר – מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1995
מועד אחרון איסוף נתונים – .27/5/2013
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי (עד למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תלמידים הזכאים לבחינות בגרות במגזר העברי והערבי.
מספר רשומות במועד האחרון – .88,087
משתנים  -זכאים/לא זכאים ,נתונים מקוריים ,נתונים שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,קבלת גרפים
בפורמט ,קבלת נתונים בפורמט ,סובב נתונים ,תקופה ,סך כולל נתונים מקוריים.
31
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :61סטודנטים באוניברסיטאות
מטרת יצירת המאגר – מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1979
מועד אחרון איסוף נתונים – .1/1/2004
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי (נכון למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סטודנטים באוניברסיטאות.
מספר רשומות במועד האחרון – .73,830
משתנים  -מקצועות ,תואר ,נתונים (מקוריים) ,נתונים שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,תקופה ,קבלת גרפים
בפורמט ,קבלת נתונים בפורמט ,סובב נתונים ,תקופה ,נתונים מקוריים מספר.
32
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :62תלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה לפי מין
ומגזר
מטרת יצירת המאגר – מאגר הנתונים המרכזי של הלמ"ס מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים
ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע .ניתן לקבל נתונים בפורמטים שונים ואף להציגם
כגרף .מאגר זה מכיל קבצים סטטיסטיים ,הנגישים לקהל הרחב.
מחזיק המאגר – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1999
מועד אחרון איסוף נתונים – .18/2/2013
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי (עד למועד אחרון איסוף נתונים).
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד התעשייה.
מספר רשומות במועד האחרון – .13,339
משתנים  -סך הכל ,מין ,מגזר ,נתונים מקוריים ,נתונים שנתיים מתאריך ,עד תאריך ,קבלת גרפים
בפורמט ,קבלת נתונים בפורמט ,סובב נתונים ,תקופה ,סך כולל נתונים מקוריים.
33
מקור המידע – לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע -
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון02 6592303 :
מיילshahar@cbs.gov.ilUH :

פורמט הקובץ – קבצי אקסל ו.XML-
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – מאגר נגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לציבור הרחב.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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מאגרי מידע היסטוריים בלמ"ס (נכון לשנת )2006
שם המאגר  :63תלמידים בפיקוח משרד החינוך

34

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך התלמידים הלומדים בחינוך היסודי והעל-יסודי בפיקוח משרד החינוך ,
ובכלל זה כיתות יג-יד .נכללים כל התלמידים הפעילים בשנת הלימודים ,וכן אלה סיימו את לימודיהם
בשנה החולפת ואלה שהתחילו את השנה אך לא סיימו אותה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1990/91
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך התלמידים הלומדים בחינוך היסודי והעל-יסודי בפיקוח משרד החינוך (כולל כיתות יג-
יד).
יחידת החקירה – תלמידים בחינוך היסודי והעל-יסודי.
מספר רשומות במועד האחרון –  1,800,000רשומות בשנה.
משתנים  -סטטוס נוער ,תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מס' אחים ,מין ,כתובת ,יישוב ,לאום,
תאריך לידה ,ארץ לידה ,תאריך עליה ,זהות אב ,שם אב ,ארץ לידה אב ,השכלת אב ,זהות אם ,שם אם,
ארץ לידה אם ,השכלת אם ,סמל מוסד ,כיתה ,מקבילה ,מגמה ,מסלול ,נתיב ,מספר דרכון ,עולה ,תארים.
מקור המידע – קובץ מקורי מטעם משרד החינוך .תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים

בסטטיסטיקה.

35

פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 34לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
 35ראה לעיל.
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שם המאגר  :64תלמידי גני משרד החינוך

36

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך התלמידים הלומדים בגני משרד החינוך ,גילאי  ,3-6גני טרום טרום-
חובה ,טרום-חובה וחובה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2002/03
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך התלמידים הלומדים בגני משרד החינוך ,גילאי  ,3-6גני טרום טרום-חובה ,טרום-חובה,
וחובה.
יחידת החקירה – תלמיד בגני משרד החינוך.
מספר רשומות במועד האחרון –  360,000רשומות בשנה ,המתייחסות לכ 345,000-תלמידים בשנה לאחר
ניכוי כפולים בתוך הקובץ של כניסות ויציאות מגן לגן.
משתנים  -משתנים עיקריים :מספר תעודת זהות וסמל גן .משתנים מקוריים :שנת לימודים ,תעודת
זהות ,סטטוס נוער ,פעילות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מס 'אחים ,מין ,כתובת ,מס' בית ,מיקוד ,לאום,
תאריך לידה ,ארץ לידה ,תאריך עליה ,תאריך כניסה ,תאריך עזיבה ,כפול ,שניה בחובה ,דרגה ,קוד מיוחד ,
הכנסה ,נפשות ,נוסף קדם ,בן בסדיר ,זהות אב ,שם אב .משתנים בעקבות טיוב :דת היישוב ,מחוז היישוב
וציון חברתי-כלכלי של היישוב.
מקור המידע – קובץ מטויב מוסדות גנים של משרד החינוך ,קובץ תלמידי מעונות ,קובץ ילדים במעונות
משרד הרווחה ,קובץ יישובים וקובץ ציון-חברתי-כלכלי של רשויות מקומיות .תיאור הקובץ הנוכחי לקוח

מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה.

37

פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 36לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
 37ראה לעיל.
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שם המאגר  :65נוער בפיקוח משרד התמ"ת

38

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך התלמידים הלומדים במוסדות בדרג חטיבה עליונה שבפיקוח אגף הנוער
של משרד התמ"ת (בתי ספר לחניכים ותעשייתיים ,המשלבים לימודים ועבודה .חלקם מופיעים גם בקובץ
משרד החינוך ,בין השאר בגלל הרשמה לצורך בחינות).
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1997/98
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך התלמידים הפעילים בשנת הלימודים (כיתות י-יב וכן קורסים בפרויקטים ללא דרגת
כיתה) ,כולל אלה הרשומים במקביל גם במוסד שבפיקוח משרד החינוך.
יחידת החקירה – תלמידים.
מספר רשומות במועד האחרון –  15,000רשומות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,סמל מוסד ,שם מוסד ,סמל פעולה ,מגמה ,כיתה ,שם משפחה ,שם פרטי,
תעודת זהות ,שם האב ,מין ,תאריך לידה ,תאריך עליה ,כתובת ,סמל יישוב ,שם יישוב ,תאריך כניסה.

מקור המידע – קובץ מקורי מטעם משרד החינוך .תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים
39
בסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 38לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
 39ראה לעיל.
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שם המאגר  :66תלמידי המכון להכשרה טכנולוגית (מה"ט)

40

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך התלמידים הלומדים הנדסאות וטכנאות.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2001/02
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך תלמידי מה"ט.
יחידת החקירה – תלמידים.
מספר רשומות במועד האחרון –  20,000רשומות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,סמל מוסד/מכללה ,שם מוסד/מכללה ,מספר פעולה ,סמל מגמה,
שנה/כיתה ,שם משפחה ,שם פרטי ,שם האב ,תעודת זהות ,מין ,שנת עלייה ,שנת לידה ,כתובת התלמיד,
שם יישוב ,סמל ישוב ,תאריך רישום לפעולה ,מיקוד.
41
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 40לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
 41ראה לעיל.
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שם המאגר  :67תלמידי ישיבות

42

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך התלמידים הלומדים במוסדות שבתקצוב אגף הישיבות של משרד
החינוך .הקובץ כולל רשומות פרט לכל תלמיד ,אך ישנן כפילויות לפי תעודות זהות ,שכן כל השתתפות
במוסד/קורס במהלך השנה מופיע כרשומה ,אי לכך מי שהשתתף ביותר מאחד כזה מופיע יותר מפעם אחת.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1997/8
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -פעם בשנה.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך התלמידים הפעילים במוסדות העל-תיכוניים שבתקצוב אגף הישיבות .החל משנת 2004
לא נכללו מקבלי תגבור שפעם תוקצבו על ידי משרד הדתות ,ולא תלמידים בדרגים נמוכים מעל-תיכון.
יחידת החקירה – תלמיד בישיבה/כולל או מוסד אחר בתקצוב אגף הישיבות.
מספר רשומות במועד האחרון –  135,000רשומות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,ארץ דרכון ,תעודת זהות ,מספר דרכון ,שם פרטי ,שם משפחה ,שם האב,
תאריך לידה ,תאריך עלייה ,תאריך כניסה ,תאריך יציאה ,סוג תלמיד ,עמותה ,סניף ,סמל מוסד.
43
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 42לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
 43ראה לעיל.
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שם המאגר  :68הכשרת מבוגרים בפיקוח משרד התמ"ת

44

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך התלמידים הלומדים בקורסים למבוגרים ,שהתעודה שהם מעניקים היא
מטעם משרד התמ"ת ,כולל הכשרה מקצועית למובטלים ,השתלמויות ,הכשרה פנים-מפעלית ,הסבה
מקצועית (במסגרות פרטיות או ציבוריות).
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2003/04
מועד אחרון איסוף נתונים – .2003/04
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תלמידים הלומדים בקורסים למבוגרים בפיקוח משרד התמ"ת.
יחידת החקירה – תלמידים בקורס.
מספר רשומות במועד האחרון –  54,000רשומות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,תאריך לידה ,ארץ לידה ,תאריך עלייה ,מין ,מצב
משפחתי ,לאום ,השכלה ,כתובת ,יישוב ,טלפון  ,1טלפון  ,2שם האב ,סמל מוסד ,שם מוסד ,מחוז ,תאריך
כניסה ,תאריך יציאה ,שעות עיוניות ,שעות מעשיות ,סטטוס תלמיד ,תאריך סטטוס ,מסלול ,ענף ,מגמה.
משתנים מטוייבים :סמל דת מקובץ ,סמל קבוצות אוכלוסייה.
45
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם האוכלוסין.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 44לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
 45ראה לעיל.
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שם המאגר  :69נבחנים בבחינות בגרות

46

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך התלמידים הנבחנים בבחינות בגרות והגמר.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1992
מועד אחרון איסוף נתונים – .2005
תדירות איסוף הנתונים  -אחת לשנה.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – נבחנים בבחינות בגרות או גמר.
יחידת החקירה – נבחן בבחינות בגרות או גמר.
מספר רשומות במועד האחרון –  88,000רשומות בשנה.
משתנים  -משתנים מקוריים :מספר תעודת זהות ,סמל בית ספר ,הסמכה ,זכאות לתעודת בגרות/גמר,
סמלי בחינות וציונים .משתנים מטוייבים :מין ,מוצא ,שנת עלייה ,דת ,ישוב מגורים ,מגזר ,פיקוח ,ישוב
ומחוז בית הספר ,סוג בחינה ,מקצועות לפי יחידות לימוד וציונים.
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה 47.מקור הטיוב לתכנות
בית הספר מזהותון בתי ספר ומקובץ תלמידים .תכונות אישיות מקובץ תלמידים וממרשם התושבים .פרטי
הבחינות מעובדים על סמך קובץ הבחינות.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 46לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
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שם המאגר  :70נבחנים בבחינות בגרות מעודכן כולל נבחני משנה

48

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך התלמידים הנבחנים בבגרות בשנה מסוימת לפי מצב בגרות מעודכן
כעבור  7-8שנים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1992
מועד אחרון איסוף נתונים – .1997
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך נבחני בגרות בשנה מסוימת לפי מצב בגרות מעודכן כעבור  7-8שנים.
יחידת החקירה – נבחן בגרות.
מספר רשומות במועד האחרון –  63,000רשומות בשנת .1997
משתנים  -מספר תעודת זהות ,סמל בית ספר ,הסמכה ,מצב זכאות מעודכן ,סמלי בחינות וציונים.
משתנים מטוייבים :מגזר ,פיקוח ,סוג בחינה ,מוצא ,דת ,מין ,צורת יישוב ביה"ס ,מקצועות עיוניים לפי
יחידות לימוד וציונים.
49
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב לתכונות
אישיות ותכונות ביה"ס הינו קובץ הנבחנים המקורי .פרטי הבחינות מעובדים מקובץ בחינות המעודכן.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 48לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
 49ראה לעיל.
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שם המאגר  :71נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות

50

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך התלמידים הנבחנים האקסטרנים שנגשו לפחות לבחינה אחת בשנה
הנסקרת ,כולל מצב זכאות ,בחינות וציונים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2001
מועד אחרון איסוף נתונים – .2003
תדירות איסוף הנתונים -
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך הנבחנים האקסטרנים שנגשו לפחות לבחינה אחת בשנה הנסקרת.
יחידת החקירה – נבחן.
מספר רשומות במועד האחרון –  14,600רשומות בשנת .2003
משתנים  -מספר תעודת זהות ,מצב זכאות ,בחינות וציונים .משתנים מטוייבים :קבוצת אוכלוסייה,
מוצא ,דת ,מין ,יישוב מגורים ,סיווג חברתי-כלכלי של ישוב המגורים ,מקצועות לפי יחידות וציונים .כמו
כן ,פרטים אישיים מהמרשם ,סיווג חברתי-כלכלי של ישוב המגורים לפי סיווג הלמ"ס ,פרטי הבחינות
מעובדים על סמך קובץ הבחינות.
51
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 50לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
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שם המאגר  :72בעלי תיקים פליליים בגילאי 12-20

52

מטרת יצירת המאגר – תיעוד כל תיקי פתיחת אירוע שתאריך האירוע שלהם היה בשנת הלימודים תשס"ג
ותשס"ד ,הכולל את העברות (ללא מספר תיק משטרתי) ,רמת החומרה מן החמור אל הכבד .העבירות
נחלקות לעבירות סמים ,מין ,רכוש ,אלימות גופנית ועבירות הקשורות באלימות.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2002/03
מועד אחרון איסוף נתונים – .2003/04
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – תיקי פתיחת אירוע פלילי לעבריינים בגילאי .12-20
יחידת החקירה – תיק פלילי.
מספר רשומות במועד האחרון –  127,000רשומות בשנה ,המתייחסות לכ 56,000-עבריינים בשנה ,כולל
פלסטינים.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,מספר סידורי של התיק לאדם ,תעודת זיהוי ,תאריך לידה ,גיל ,סמל הישוב
בו בוצעה העבירה ,סוג מקום העבירה ,סוג סטטיסטי של העבירה (עד  4סוגים) ,סוג אשמה (עד  4אשמות) .
משתנים מטוייבים :שנת לידה ,מין ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,ארץ לידת האם ,דת ,סמל ישוב מגורים,
סמל קבוצת אוכלוסייה ברמת הנער וברמת הוריו .כמו כן ,הקובץ זווג עם קבצי תלמידים ממשרד החינוך,
משרד התמ"ת ,והישיבות במטרה להתחקות אחר מסגרת הלימודים האחרונה של העבריין.
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה 53.מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין ,קובץ תלמידים של משרד החינוך ,התמ"ת והישיבות.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :73זהותון מוסדות חינוך

54

מטרת יצירת המאגר – תיעוד מוסדות חינוך פעילים ופרטים שונים על כל אחד מהם.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1985/6
מועד אחרון איסוף נתונים – .2005/06
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – מוסדות חינוך פעילים.
יחידת החקירה – מוסד חינוך.
מספר רשומות במועד האחרון –  3,800רשומות בשנה.
משתנים  -סמל מוסד ,שם מוסד ,ישוב ,כתובת ,מיקוד ,טלפון ,פיקוח ,משכבה ,עד שכבה ,מגזר ,קוד
מיוחד ,נתיב ,מוטב ,פנימייה ,מעמד ,גורם דיווח/קוד מחוז ,סמל ישוב ,שנת יסוד ,סוג מוסד ,רשות ,יסודי,
ביניים ,עליונה ,שם מנהל ,כתובת למשלוח דואר.
55
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :74השמות במסגרת של משרד הרווחה

56

מטרת יצירת המאגר – תיעוד אנשים מכל הגילאים בכל הארץ ,הנמצאים במסגרות של משרד הרווחה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2005
מועד אחרון איסוף נתונים – .2006
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – אנשים מכל הגילאים בכל הארץ הנמצאים במסגרות של משרד הרווחה.
יחידת החקירה – אדם (מושם).
מספר רשומות במועד האחרון –  75,000רשומות בשנת .2006
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם משפחה ,שם פרטי ,סמל מסגרת ,שם מסגרת ,סמל רשות השמה ,שם
רשות השמה ,יחידה אחראית ,תיאור יחידה אחראית ,סמל תעריף ,סוג אוכלוסייה ,תיאור סוג אוכלוסייה,
סיבת השמה ,תיאור סיבת השמה ,תאריך קליטה ,תאריך גמר התחייבות ,סוג השתתפות ,תיאור סוג
השתתפות ,תאריך תוקף .משתנים מטוייבים :תאריך לידה ,סמל ארץ לידה ,מין ,מצב אישי ,תאריך עלייה,
דת ,סמל יישוב של האדם ,מחוז ,נפה ,האם עולה חדש שעלה אחרי ספטמבר  ,89האם המסגרת היא ביתית
או חוץ ביתית ,דת מקובצת ,קבוצות אוכלוסייה.
57
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין ,קובץ ישובים ,משתנים מחושבים.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
הערות – הקובץ מורכב משני קבצים :קובץ השמות (כל רשומה היא אדם) וקובץ מסגרות (כל רשומה היא
מסגרת) .החיבור ביניהם באמצעות סמל מסגרת נותן את הקובץ המתואר כאן.
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שם המאגר  :75סטודנטים באוניברסיטאות

58

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך הסטודנטים באוניברסיטאות בישראל ,הלומדים לקראת תואר או תעודה
אקדמיים מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה .בקובץ נכללים סטודנטים הלומדים באמצע אפריל של
השנה הנסקרת .הקובץ מבוסס כל קבצים מוסדיים ,הכוללים פרטים אישיים ופרטי לימוד על פי הגדרות
וסיווגים אחידים ,במבנה ובמועד הפקה אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1974/5
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/5
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך הסטודנטים באוניברסיטאות בישראל.
יחידת החקירה – סטודנט.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 125,000-רשומות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,מוסד ,שלוחה ,תואר או תעודה ,שנת התחלת
הלימודים לתואר ראשון ,מקצוע לימוד ראשון ,מקצוע לימוד שני (אם יש) .משתנים מטוייבים :שנת לידה,
ארץ לידה ,ארץ לידת אב ,דת ,סמל ,ישוב מגורים.
59
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :76מקבלי תארים מן האוניברסיטאות

60

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך מקבלי התארים (תעודות) המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
שחולקו באחד מטכסי הענקת התארים ,שנערכו במהלך השנה הנסקרת באוניברסיטאות בישראל .הקובץ
כולל את כל מקבלי התארים והתעודות באוניברסיטאות בישראל ומבוסס על קבצים מוסדיים הכוללים
פרטי ם אישיים ופרטי לימוד ,הגדרות וסיווגים אחידים .ריבוי התארים ו/או התעודות נשמרו ברשומת
הפרט.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1980/1
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך מקבלי התארים והתעודות באוניברסיטאות בישראל.
יחידת החקירה – מקבל תואר או תעודה אקדמי.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 30,000-רשומות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,מוסד ,תואר או תעודה ,מקצוע לימוד ראשון,
מקצוע לימוד שני (אם יש) ,תואר/תעודה נוסף ,מסלול מקביל למקבלי תואר שני .משתנים מטוייבים :שנת
לידה ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת ,סמל ישוב מגורים.
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה 61.מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין/מפקד.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה -
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 60לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
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שם המאגר  :77מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות

62

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך מגישי הבקשה להתקבל ללימודי שנה ראשונה לקראת תואר ראשון
באוניברסיטה מוכרת (אחת או יותר) או בשלוחתה .לא נכללים בקובץ זה המבקשים להחליף מקצוע לימוד.
הקובץ מבוסס על קבצים מוסדיים ,הכוללים פרטים אישיים ופרטי לימוד .מקובץ ההרשמות ,בו יש אחת
או יותר הרשמות למועמד ,מופק קובץ מועמדים בו לכל מועמד הופעה אחת בלבד ובה מופיעים פרטי כל
ההרשמות שלו.
מועד התחלת איסוף הנתונים – 1970/1
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך מ גישי הבקשות להתקבל לשנה ראשונה לקראת תואר ראשון באוניברסיטה מוכרת או
בשלוחתה.
יחידת החקירה – מועמד ,הרשמה.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 40,000-מועמדים בשנה המייצגים כ 60,000-הרשמות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,מוסד ,מקצועות לימוד מבוקשים (שלוש או
פחות עדיפויות) ,תשובת המוסד ,מצב לימודים ,מקצוע שלומד (ללומדים) .משתנים מטוייבים :שנת לידה,
ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת ,סמל ישוב מגורים.
63
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין/מפקד.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.

 62לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
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שם המאגר  :78מועמדים ללימודי תואר שני באוניברסיטאות

64

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך מגישי הבקשה להתקבל ללימודי שנה ראשונה לקראת תואר שני
באוניברסיטה מוכרת (אחת או יותר) .לא נכללים בקובץ זה אלה שמועמדותם מותנית בלימודי השלמה.
הקובץ מבוסס על קבצים מוסדיים ,הכוללים פרטים אישיים ופרטי לימוד .מקובץ ההרשמות ,בו יש אחת
או יותר הרשמות למ ועמד ,מופק קובץ מועמדים בו לכל מועמד הופעה אחת בלבד ובה מופיעים פרטי כל
ההרשמות שלו.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2003/4
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – סך מגישי הבקשות להתקבל לשנה ראשונה לקראת תואר שני באוניברסיטה מוכרת.
יחידת החקירה – מועמד ,הרשמה.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 20,000-מועמדים בשנה המייצגים כ 25,000-הרשמות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,מוסד ,מקצועות לימוד מבוקשים (עדיפות
אחת או שתיים) ,תשובת המוסד ,מצב לימודים ,מקצוע שלומד (ללומדים) ,מוסד הלימודים לקראת תואר
ראשון ,מקצועות הלימוד לקראת תואר ראשון ,שנת הזכאות לתואר ראשון .משתנים מטוייבים :שנת
לידה ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת ,סמל ישוב מגורים.
65
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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שם המאגר  :79נרשמים ללימודי תואר ראשון ושני באוניברסיטה הפתוחה

66

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך הנרשמים לאוניברסיטה הפתוחה ללימודים בקורסים אקדמיים .כל
נרשם נכלל פעם אחת גם אם למד ביותר מסמסטר אחד או ביותר מקורס אחד .הקובץ מעודכן לאמצע
אפריל של השנה הנסקרת .הקובץ מתקבל מהאוניברסיטה הפתוחה וכולל פרטים אישיים ופרטי לימוד לפי
הגדרות ,סיווגים ומבנה אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1989/90
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל הנרשמים ללימודים בקורסים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה.
יחידת החקירה – נרשם.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 37,000-נרשמים בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,תואר או תעודה ,שנת התחלת הלימודים
לתואר ,ותק במוסד ,שנת לימוד (מחושבת) ,מסלול לימוד ,מקצוע לימוד .משתנים מטוייבים :שנת לידה,
ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת ,סמל ישוב מגורים.
67
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית  -אין.
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שם המאגר  :80מקבלי תואר ראשון ושני מהאוניברסיטה הפתוחה

68

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך מקבלי תארים (תעודות) המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
שחולקו בטכסי הענקת תארים שנערכו במהלך השנה הנסקרת באוניברסיטה הפתוחה .הקובץ התקבל
מהאוניברסיטה הפתוחה וכלל פרטים אישיים ופרטי לימוד לפי הגדרות ,סיווגים ומבנה אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1989/90
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל מקבלי התארים (תעודות) המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה מטעם האוניברסיטה
הפתוחה.
יחידת החקירה – מקבל תואר (תעודה) אקדמי.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 1,800-מקבלי תואר (תעודה) בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,תואר או תעודה ,מסלול לימודים (מקצוע
לימוד) .משתנים מטוייבים :שנת לידה ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת ,סמל ישוב מגורים.
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה 69.מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.

 68לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
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שם המאגר  :81לומדים במכינות קדם-אקדמיות

70

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך הלומדים במכינות קדם-אקדמיות ,שהתחילו ללמוד בשנה נסקרת בין
החודשים יולי עד יוני של השנה שלאחר מכן .בקובץ נכללים כל תלמידי המכינות האקדמיות שבחסות
האגודה לקידום החינוך במסלולים השונים ,המתקיימים ליד האוניברסיטאות ,מכללות אקדמיות
ומכללות להכשרת עובדי הוראה .הקובץ מבוסס על דיווח המכינות לאגודה לקידום החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2002/03
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל תלמידי המכינות הקדם-אקדמיות שבחסות האגודה לקידום החינוך.
יחידת החקירה – תלמיד במכינה.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 14,000-תלמידים בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,שנת לידה ,ארץ לידה ,שנת עלייה ,ארץ לידת
האב ,ארץ לידת אם ,שירות צבאי ,מצב בגרות ,מכינה ,מסלול ,תאריך התחלת מסלול .משתנים מטוייבים:
דת (קבוצת אוכלוסייה).
71
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.

 70לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
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שם המאגר  :82סטודנטים במכללות האקדמיות

72

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך הסטודנטים במכללות אקדמיות ,הפרטיות והציבוריות ,הלומדים
לקראת תואר ראשון ושני .הקובץ מבוסס על קבצים מוסדיים הכוללים פרטים אישיים ופרטי לימוד לפי
הגדרות וסיווגים אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1995/96
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל הסטודנטים הלומדים במכללות אקדמיות לקראת תואר ראשון ושני.
יחידת החקירה – סטודנט.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 55,000-בשנת איסוף נתונים האחרונה (.)2004/05
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,שנת לידה ,מוסד ,תואר ,מקצוע לימוד ,שנת
לימוד ,שנת התחלת לימודים ,יישוב לימודים ,לימודים לקראת תעודת הוראה .משתנים מטוייבים :שנת
לידה ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת ,סמל ישוב מגורים.
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה 73.מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.

 72לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
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שם המאגר  :83מקבלי תארים מהמכללות האקדמיות

74

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך מקבלי תואר ראשון או שני מהמכללות האקדמיות בישראל ,הפרטיות
והציבוריות ,המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בטכסים שנערכו במהלך השנה הנסקרת .הקובץ
מבוסס על קבצים ממסדיים הכוללים פרטים אישיים ופרטי לימוד לפי הגדרות וסיווגים אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1994/95
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל מקבלי תואר ראשון או שני על ידי המכללות האקדמיות בישראל ,המוכרים על ידי
המועצה להשכלה גבוהה.
יחידת החקירה – מקבל תואר אקדמי.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 11,000-מקבלי תואר בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,שנת לידה ,תואר ,מקצוע לימוד ,שנת טכס.
משתנים מטוייבים :שנת לידה ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,סמל יישוב מגורים ,אשכול כלכלי-חברתי של
יישוב המגורים.
75
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
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שם המאגר  :84סטודנטים במכללות להכשרת עובדי הוראה

76

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך הסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון בהוראה ( )B. Edבמכללות
להכשרת עובדי הוראה ,תלמידים סדירים או תלמידים במסגרת לימודי המשך .הקובץ כולל פרטים
אישיים ופרטי לימוד על פי הגדרות ,סיווגים ומבנה אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1998/99
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל הסטודנטים הלומדים במכללות להכשרת עובדי הוראה.
יחידת החקירה – סטודנט.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 47,000-סטודנטים בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מוסד ,סוג תלמיד ,מצב לימודים ,סטטוס ,פיקוח,
סמל יישוב משרד החינוך ,מין ,מצב משפחתי ,מספר ילדים ,מספר אחים ,שנת לידה ,ארץ לידה ,שנת
עלייה ,אזרחות ,תושבות ,לאום ,מקום תיכון ,שנת סיום תיכון ,סוג תיכון ,סוג בגרות ,מצב בגרות ,ממוצע
בגרות ,לימודים אקדמיים ,שנים באוניברסיטה ,שנים בישיבה ,לימודים אחרים ,סוג שירות צבאי ,סיבת
פטור משירות צבאי ,שנת התחלת שירות צבאי ,שנת סיום שירות צבאי ,השכלת האב ,השכלה האם ,מספר
שנות לימוד אב ,מספר שנות לימוד האם ,מקום לידת האב ,מקום לידת האם ,שנה אקדמית ,מסלול
לימודים  ,1מסלול לימודים  ,2מטרת לימודים ,התמחות  ,1התמחות  ,2סוג תעודה שקיבל ,מספר תעודה,
סטאז' ,מחוז ,יישוב סטאז' ,רמה .משתנים מטוייבים :תאריך לידה ,ארץ לידה ,מין ,מצב משפחתי ,תאריך
עלייה ,ארץ עליית האב ,דת ,סמל קבוצת אוכלוסייה.
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
77

מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
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שם המאגר  :85מקבלי תואר אקדמי מהמכללות להכשרת עובדי הוראה

78

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך מקבלי תואר ראשון בהוראה ( )B. Edבמכללות להכשרת עובדי הוראה.
בקובץ נכללים כל מקבלי התואר בטכסים שנערכו במהלך השנה הנסקרת .הקובץ מבוסס על קבצים
המתקבלים מכל מכללה בנפרד ,והם כוללים פרטים אישיים ופרטי לימוד לפי הגדרות ,סיווגים ומבנה
אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1995
מועד אחרון איסוף נתונים – 2005
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל מקבלי תואר ראשון בהוראה ( )B. Ed.מהמכללות להכשרת עובדי הוראה.
יחידת החקירה – מקבל תואר ראשון (.)B. Ed
מספר רשומות במועד האחרון – כ 6,000-מקבלי תואר בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,שנת לידה ,מסלול ,מקצוע התמחות ,מעמד,
שנת טכס .משתנים מטוייבים :שנת לידה ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת ,סמל ישוב מגורים ,אשכול
כלכלי-חברתי.
79
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
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שם המאגר  :86סטודנטים במכללות הזרות בישראל

80

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך הסטודנטים בשלוחות של האוניברסיטאות הזרות בעלות רישיון של
המועצה להשכלה גבוהה לפעול בישראל .בקובץ נכללים סטודנטים לתואר ראשון ושני ,הלומדים במכללות
הזרות בישראל .הקבצים מועברים במבנה אחיד .נכון לשנת ( 2005מועד עדכון אחרון) פעלו בישראל 18
שלוחות ,מהן  14השיבו לפניית הלמ"ס.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2001/02
מועד אחרון איסוף נתונים – .2004/05
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל הסטודנטים במכללות זרות בישראל.
יחידת החקירה – סטודנט.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 6,000-רשומות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,מוסד ,תואר ,שנת לימוד ,מקצוע לימוד ,שנת
לידה ,יישוב מגורים ,יישוב מוסד ,שנת התחלת הלימודים.
81
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
הערות – נתונים חלקיים.
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שם המאגר  :87מורים בחינוך הרשמי

82

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך עובדי הוראה בחינוך הרשמי ,המקבלים את שכרם ממשרד החינוך (עובדי
מדינה) בשלבי חינוך :קדם יסודי ,יסודי ,חטיבות ביניים ,אולפנים וסמינרים .הקובץ כולל את כל המורים
ועובדי ההוראה המקבלים שכר ממשרד החינוך .הקובץ מבוסס על קבצים מנהליים של משרד החינוך,
הכוללים פרטים אישיים ופרטי תפקיד ומקצוע הוראה לפי מוסד ,על פי הגדרות ,סיווגים ומבנה אחידים,
במבנה ובמועד הפקה אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1990/1991
מועד אחרון איסוף נתונים – .2005/06
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל המורים ועובדי ההוראה המקבלים שכר ממשרד החינוך.
יחידת החקירה – מורה בבית ספר.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 90,000 – 80,000-רשומות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,לאום ,מצב משפחתי ,מספר ילדים ,ארץ לידה,
שנת עלייה ,יישוב מגורים ,השכלה ,שנות ותק ,רישיון מקצוע (עד  ,)3תעודת מקצוע (עד  ,)3מוסד (עד ,)3
משתנים לכל מוסד בנפרד :דרג ,בסיס משרה (עד  3בכל מוסד) ,שעות שבועיות (עד  3בכל מוסד) ,תפקיד (עד
 3בכל מוסד) ,דרגה .משתנים מטוייבים :שנת לידה ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת ,סמל ישוב מגורים.
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה 83.מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין/מפקד.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
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שם המאגר  :88מורים בחינוך שאינו רשמי

84

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך המורים ועובדי ההוראה במוסדות של חינוך מוכר שאינו רשמי (מוסדות
מוכרים יסודיים וחטיבות עליונות) .הקובץ כולל את כל המורים ועובדי הוראה במוסגות חינוך המוכרים
על ידי משרד החינוך ושאינם בחינוך הרשמי .הקובץ מבוסס על קבצים מנהליים של משרד החינוך,
הכוללים פרטים אישיים ופרטי תפקיד ומקצוע הוראה לפי מוסד ,על פי הגדרות ,סיווגים ומבנה אחידים,
במבנה ובמועד הפקה אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – ( 1990/1991על יסודי); ( 1997/8מוכר אחר).
מועד אחרון איסוף נתונים – .2005/06
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל המורים ועובדי ההוראה במוסדות של חינוך מוכר שאינו רשמי.
יחידת החקירה – מורה.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 40,000-45,000-רשומות בשנה (עד  40,000מהם בחינוך העל-יסודי).
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,לאום ,מצב משפחתי ,מספר ילדים ,ארץ לידה,
שנת עלייה ,יישוב מגורים ,השכלה ,שנות ותק ,רישיון מקצוע (עד  ,)3תעודת מקצוע (עד  ,)3מוסד (עד ,)3
משתנים לכל מוסד בנפרד :דרג ,בסיס משרה (עד  3בכל מוסד) ,שעות שבועיות (עד  3בכל מוסד) ,תפקיד (עד
 3בכל מוסד) ,דרגה .משתנים מטוייבים :שנת לידה ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת ,סמל ישוב מגורים.
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה 85.מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין/מפקד.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
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שם המאגר  :89מורים ברשת החינוך העצמאי

86

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך המורים ועובדי הוראה במוסדות של רשת החינוך העצמאי .הקובץ כולל
את כל המורים ועובדי ההוראה במוסדות רשת החינוך העצמאי .הקובץ מבוסס על קבצים מנהליים של
הרשת ,הכוללים פרטים אישיים ופרטי תפקיד ומקצוע הוראה לפי מוסד ,על פי הגדרות ,סיווגים ומבנה
אחידים ,במבנה ובמועד הפקה אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1990/1991
מועד אחרון איסוף נתונים – .2005/06
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל המורים ועובדי ההוראה במוסדות רשת החינוך העצמאי.
יחידת החקירה – מורה.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 5,000-רשומות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,שנת לידה ,מין ,מצב משפחתי ,מספר ילדים ,יישוב
מגורים ,שנות ותק ,דרגת שכר ,מוסד ,דרג המוסד ,בסיס המשרה ,שעות הוראה שבועיות ,שעות ניהול,
שעות אחרות ,שם מקצוע .משתנים מטוייבים :שנת לידה ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת ,סמל ישוב
מגורים.
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה 87.מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין/מפקד.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.

 86לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
 87ראה לעיל.
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שם המאגר  :90מורים ברשת חינוך מעיין החינוך התורני

88

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך עובדי הוראה במוסדות של רשת מעיין החינוך התורני .בקובץ נכללים כל
המורים ועובדי ההוראה במוסדות של רשת מעיין החינוך התורני ,המוכרת על ידי משרד החינוך ושאינה
בחינוך הרשמי  .הקובץ מבוסס על קבצים מנהליים של הרשת ,הכוללים פרטים אישיים ופרטי תפקיד
ומקצוע הוראה לפי מוסד ,על פי הגדרות ,סיווגים ומבנה אחידים ,במבנה ובמועד הפקה אחידים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1997/98
מועד אחרון איסוף נתונים – .2005/06
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – כל המורים ועובדי ההוראה במוסדות רשת מעיין החינוך התורני.
יחידת החקירה – מורה.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 1,500-2,000-רשומות בשנה.
משתנים  -מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ,מין ,מצב משפחתי ,מספר ילדים ,יישוב מגורים,
שנות ותק ,דרגת שכר ,מוסד ,אחוז משרה .משתנים מטוייבים :שנת לידה ,ארץ לידה ,ארץ לידת האב ,דת,
סמל ישוב מגורים.
89
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה .מקור הטיוב הינו
מרשם אוכלוסין/מפקד.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.

 88לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
 89ראה לעיל.
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שם המאגר  :91משרות הוראה

90

מטרת יצירת המאגר – תיעוד סך מוסדות החינוך הפעילים .בקובץ נכללים מורים ושעות העבודה
השבועיות שלהם לפי מין.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1985/6
מועד אחרון איסוף נתונים – .2005/06
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – מוסדות חינוך יסודיים ,חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים.
יחידת החקירה – מוסד חינוך.
מספר רשומות במועד האחרון – לפי הדרגים השונים בכל המוסדות.
משתנים  -סמל מוסד ,דרג ,נתיב ,משרות-סה"כ ,משרות-גברים ,משרות-נשים ,משותף-סה"כ ,משותף-
גברים ,משותף-נשים ,שעות-סה"כ ,שעות-גברים ,שעות-נשים ,יחידות עבודה-גברים ,יחידות עבודה-נשים,
סך הכל כיתות ,זקיפות ,פיקוח ,מגזר ,מיוחד.
91
מקור המידע – תיאור הקובץ הנוכחי לקוח מתוך מקורות מנהליים בסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :יוסי גידניאן
יחידה וארגון :אגף חינוך ,השכלה וכוחות הוראה ,למ"ס
טלפון.050-6235321 ,02-6592518 :
מיילgidanian@cbs.gov.il :

פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.

 90לקוח מתוך :מקורות מנהליים בסטטיסטיקה ,למ"ס ,2006 ,ראה:
http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
 91ראה לעיל.
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משרד הרווחה והשירותים החברתיים
בסקירה זו פנינו לאגף למאגרי מידע וכן לאגף למחקר ,תכנון והכשרה במשרד הרווחה .מן המשרד
נמסר כי אין מאגרים בתחום החינוך ברשות המשרד .נושא ההכשרות של מוכרי ומטופלי רווחה מבוצע על
ידי משרדים אחרים .לדוגמא ,מידע אודות הכשרת תלמידים בפנימיות נאסף על ידי משרד החינוך ,מידע
אודות הכשרה מקצוענית לאוכלוסייה בוגרת נאסף על ידי משרד הכלכלה וכיו"ב .לגבי הכשרת עובדים
במשרד הרווחה ,אכן יש הכשרות דרך בית ספר המרכזי ,אך אין מאגרי מידע בנושא זה .בפניה חוזרת אל
מירי בן שמחון ,האגף למחקר ,תכנון והכשרה ממשרד הרווחה ,נענינו כי קיימים המאגרים המצורפים
ומפורטים בטפסים הבאים .פירוט מאגרים אלו לקוח מקובץ "מדריך מאגרי מידע ממוחשבים אודות
92
האוכלוסיות המטופלות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים" משנת .2011
פרטי איש הקשר המנהל את המידע -
שם ומשפחה :מירי בן שמחון
יחידה וארגון :אגף למחקר ,תכנון והכשרה.
טלפון02-6752816 :
מיילmiribe@molsa.gov.il :

 92ראה:
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb _ResearchesAndPublications/%D7%9E%D
7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%9
 E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F2011.pdf
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שם המאגר  :92מערכת מקבלי קצבאות שארים במסגרות חוץ-ביתיות

93

מטרת יצירת המאגר – מערכת למעקב אחר תשלום חסכונות מקצבאות שארים ליתומים שהגיעו לגיל 18
והשוהים במסגרות חוץ-ביתיות של המשרד .המערכת מבצעת פעולות כמו שליפת נתונים (של הילד ,הוריו,
המסגרת שהילד שוהה בה ותאריכים רלוונטיים) ,הקבלתם למערכות כמו מסר ,מרשם האוכלוסין וביטוח
לאומי ,וכן בדיקת קליטת נתוני יתומים חדשים ,אי התאמות וכל טיפול הנדרש להכנת התביעה למשיכת
כספי החיסכון מהקצבה שבקופת האפוטרופוס הכללי.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1998
מועד אחרון איסוף נתונים – .2011
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – שוטף.
אוכלוסייה – יתומים שהגיע לגיל  18השוהים במסגרות חוץ-ביתיות של המשרד.
יחידת החקירה – חניך.
מספר רשומות במועד האחרון – .3,000
משתנים -
מקור המידע – מחלקות לשירותים אישיים וחברתיים.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :מוטי וינטר
יחידה וארגון :סמנכ"ל בכיר אגף לשירותים אישיים וחברתיים ,שירות ילד ונוער.
פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
הערות – אין.

 93ראה:
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D
7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%9
 E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F2011.pdf
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שם המאגר  :93מערכת רף פנימיות ילדים ונוער

94

מטרת יצירת המאגר – מערכת לפיקוח על  90פנימיות של שרות ילד ונוער כולל :הזנת נתונים של חניך,
שאלון פרט/מוסד ,פיקוח ,תכנית עבודה של הפנימייה :הפקת דוחות ממצאים/לקויים ,חתכים שונים לפי
מחזור פיקוח ,וכיו"ב.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2010
מועד אחרון איסוף נתונים – .2011
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – הזנת טפסים פעם בשנה.
אוכלוסייה – ילדים ונוער בפנימיות תחת פיקוח משרד הרווחה.
יחידת החקירה – חניך.
מספר רשומות במועד האחרון – .6,000
משתנים -
מקור המידע – מפקחים ומוסדות.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :מוטי וינטר
יחידה וארגון :סמנכ"ל בכיר אגף לשירותים אישיים וחברתיים ,שירות ילד ונוער.
פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
הערות – ממערכת רף הישנה ניתן להפיק נתונים משנת  2009בלבד.

 94ראה:
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D
7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%9
 E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F2011.pdf
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שם המאגר  :94מערכת רף שיקום ליקוי למידה

95

מטרת יצירת המאגר – מערכת לפיקוח על מסגרות לאוכלוסיות לקויי למידה כולל :הזנת נתוני חניך ,הזנת
שאלון פרט/מוסד ,הפקת דוחות ממצאים/לקויים ,והזנת נתוני פיקוח.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2011
מועד אחרון איסוף נתונים – .2011
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – הזנת טפסים פעם בשנה.
אוכלוסייה – אוכלוסיות תלמידים עם לקויי למידה.
יחידת החקירה – חניך.
מספר רשומות במועד האחרון –
משתנים -
מקור המידע – נתוני דייר – לעובדי מסגרות וכן שאלון פרט ושאלון מוסד – מפקח מטעם השירות.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר שלמה אלישר
יחידה וארגון :סמנכ"ל בכיר אגף שיקום.
פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
הערות – ממערכת רף הישנה ניתן להפיק נתונים משנת  2010בלבד.

 95ראה:
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D
7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%9
 E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F2011.pdf
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שם המאגר  :95מערכת רף שיקום ליקויי ראייה

96

מטרת יצירת המאגר – מערכת לפיקוח על מסגרות לאוכלוסיית לקויי ראייה ,הכוללת הזנות והפקת דוחות
על נתוני חניך ,שאלון פרט/מוסד ,ממצאים/לקויים ,ונתוני פיקוח.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2011
מועד אחרון איסוף נתונים – .2011
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – הזנת טפסים פעם בשנה.
אוכלוסייה – לקויי ראייה.
יחידת החקירה – חניך.
מספר רשומות במועד האחרון –
משתנים -
מקור המידע – נתוני דייר – עובדי המסגרות וכן שאלון פרט ושאלון מוסד – מפקח מטעם השירות.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר שלמה אלישר
יחידה וארגון :סמנכ"ל בכיר אגף השיקום.
פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
הערות – ממערכת רף הישנה ניתן להפיק נתונים משנת  2010בלבד.

 96ראה:
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D
7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%9
 E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F2011.pdf
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שם המאגר  :96מערכת רף שיקום ליקויי שמיעה

97

מטרת יצירת המאגר – מערכת לפיקוח על מסגרות לאוכלוסיית לקויי השמיעה ,הכוללת הזנות והפקת
דוחות על נתוני חניך ,שאלון פרט/מוסד ,ממצאים/לקויים ,ונתוני פיקוח.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2011
מועד אחרון איסוף נתונים – .2011
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – הזנת טפסים פעם בשנה.
אוכלוסייה – לקויי שמיעה.
יחידת החקירה – חניך.
מספר רשומות במועד האחרון –
משתנים -
מקור המידע – נתוני דייר – עובדי המסגרות וכן שאלון פרט ושאלון מוסד – מפקח מטעם השירות.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר שלמה אלישר
יחידה וארגון :סמנכ"ל בכיר אגף השיקום.
פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
הערות – ממערכת רף הישנה ניתן להפיק נתונים משנת  2010בלבד.

 97ראה:
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D
7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%9
 E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F2011.pdf
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שם המאגר  :97מערכת יתומים במוסדות

98

מטרת יצירת המאגר – מערכת לניהול סיוע כספי הניתן ליתומים ,הכוללת קליטת נתוני הפונים,
בקשותיהם ,נתוני הועדה ועוד.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1995
מועד אחרון איסוף נתונים – .2011
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – יתומים במוסדות תחת פיקוח משרד הרווחה.
יחידת החקירה – חניך.
מספר רשומות במועד האחרון – .3,200
משתנים -
מקור המידע – עובדים סוציאליים בפנימיות.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :מנחם וגשל
יחידה וארגון :משנה למנכ"ל ומ"מ מנהל אגף תפקידים מיוחדים.
פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
הערות – אין.

 98ראה:
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D
7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%9
 E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F2011.pdf
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שם המאגר  :98מערכת קרן  - 30%אגף השיקום

99

מטרת יצירת המאגר – מערכת לניהול כספי ,תקציבי ומקצועי של כלל פעילויות קרן קצבת נכות ותרבות
הפנאי.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2006
מועד אחרון איסוף נתונים – .2011
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – שוטף.
אוכלוסייה –
יחידת החקירה –
מספר רשומות במועד האחרון – .100,000
משתנים -
מקור המידע – אגף השיקום.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר שלמה אלישר.
יחידה וארגון :סמנכ"ל בכיר אגף השיקום.
פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
הערות –

 99ראה:
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D
7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%9
 E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F2011.pdf
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שם המאגר  :99מערכת תפוקת חסות

100

מטרת יצירת המאגר – מערכת למעקב אחר טיפולים הניתנים לחניכים בכ 50-מוסדות לחסות הנוער .נתוני
המערכת המוזנים ברמה מקומית (הוסטל/פנימייה) כוללים :נתוני חניך ,מעקב אחר נוכחות ושהייה
במסגרת ,בדיקות הנעשות לחניכים ,נתוני ועדות ההערכה על מצב החניך (מגורמי טיפול שונים) ,טיפול
במבחנים ,דוחות פרטניים ,סיכומים והליכי עזיבה של החניכים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1997
מועד אחרון איסוף נתונים –
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – שוטף.
אוכלוסייה – חניכים במוסדות לחסות הנוער.
יחידת החקירה – חניך.
מספר רשומות במועד האחרון – .11,500
משתנים -
מקור המידע – הוסטלים ומעונות חסות הנוער.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :רחל שרביט
יחידה וארגון :סמנכ"לית בכירה אגף שירותי תקון ונוער מנותק.
פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
הערות – אין.

 100ראה:
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D
7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%9
 E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F2011.pdf
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שם המאגר  :100מערכת מבחני הכנסה

101

מטרת יצירת המאגר – מערכת לבחינת ההשתתפות בהוצאות שכר לימוד של תלמידים במוסדות
פנימייתיים תורניים על פי קריטריוני זכאות הנקבעים מדי שנה ושעל פיהם מתבצעות התאמות נדרשות
במערכת .המערכת קולטת את פרטי התלמיד ,המשפחה ,ההורים וסכומי הכנסתם ,בוחנת את ההכנסה
וקובעת את הזכאות/אי זכאות להשתתפות .המערכת מדפיסה טפסי השמה לזכאים ומעבירה להקלדה
במערכת המסר.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2003
מועד אחרון איסוף נתונים – .2011
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – אחת לשנה (תחילת לימודים).
אוכלוסייה – תלמידים במוסדות פנימייתיים תורניים.
יחידת החקירה – תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – .100,000
משתנים -
מקור המידע – מוסדות ציבור.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :מנחם וגשל.
יחידה וארגון :משנה למנכ"ל ומ"מ מנהל אגף תפקידים מיוחדים.
פורמט הקובץ – .PDF
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – רשאי כניסה.
תנאי הנגשה –
מגבלה משפטית או לוגיסטית– אין.
הערות – אין.

ביטוח לאומי
מהמוסד לביטוח לאומי התקבלו הקבצים הבאים הנוגעים בחינוך ,המופיעים בעמודים הבאים.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע -
שם ומשפחה :אסתר טולדנו/יהודה סרוסי
יחידה וארגון :תקשוב ומאגרי מידע
 101ראה:
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D
7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%9
 E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9F2011.pdf

132

02-6589959 :טלפון
yehuda@nioi.gov.il :מייל
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שם המאגר  :101מוסדות להשכלה גבוהה ( 190מוסדות)
מטרת יצירת המאגר  -תשלום דמי ביטוח לאומי.
מחזיק המאגר -המוסד לביטוח לאומי.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1997
מועד אחרון שבו נאספו הנתונים .2015 -
תדירות איסוף הנתונים – שנתי.
אופן עדכון הנתונים  -הוספת נתונים אל המערכת בצורה שוטפת ,על ידי מנהל תקשוב ומערכות מידע
בביטוח לאומי.
אוכלוסייה  -כל הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
יחידת החקירה – סטודנט.
מספר רשומות במועד האחרון .292,000 -
משתנים  -ת.ז ,.שם ,שם משפחה ,סמל מוסד להשכלה גבוהה ,שנת לימודים.
מקור המידע  -מוסדות להשכלה גבוהה.
אופן איסוף הנתונים  -המידע מרוכז ומוסדר במערכת ע"י מנהל תקשוב ומערכות מידע בביטוח לאומי
ומסופק על ידי המוסדות השונים.
פורמט קובץ הנתונים  -מערכת מקוונת.
מהימנות הנתונים ודרך שיפורם – גבוהה.
פרטי איש הקשר המנהל את מאגר המידע  -מחלקת רישום נתונים.
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שם המאגר  :102תלמידי ישיבה
מטרת יצירת המאגר  -תשלום דמי ביטוח לאומי.
מחזיק המאגר  -המוסד לביטוח לאומי.
מועד התחלת איסוף הנתונים .1995 -
מועד אחרון איסוף הנתונים .2015 -
תדירות איסוף הנתונים  -חודשית.
אופן עדכון הנתונים  -הוספת נתונים אל המערכת בצורה שוטפת ,על ידי מנהל תקשוב ומערכות מידע
בביטוח לאומי.
אוכלוסייה  -תלמידי ישיבה.
יחידת החקירה  -תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון .132,000 -
משתנים שדות והגדרתם  -ת.ז ,.שם ,שם משפחה ,סמל מוסד לימוד ,שנת לימודים.
מקור המידע  -משרד החינוך.
אופן איסוף הנתונים  -המידע מרוכז ומוסדר במערכת ע"י מנהל תקשוב ומערכות מידע בביטוח לאומי
ומסופק על ידי משרד החינוך
פורמט קובץ הנתונים  -מערכת מקוונת.
מהימנות הנתונים ודרך שיפורם  -גבוהה.
פרטי איש הקשר המנהל את מאגר המידע  -מחלקת רישום נתונים.
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שם המאגר  :103תלמידי תיכון בגילאים  18עד 21
מטרת יצירת המאגר  -תשלום דמי ביטוח לאומי ותשלום גמלאות.
מחזיק המאגר  -המוסד לביטוח לאומי.
מועד התחלת איסוף הנתונים .1995 -
מועד אחרון שבו נאספו הנתונים – .2015
תדירות איסוף הנתונים  -חודשית.
אופן עדכון הנתונים  -הוספת נתונים אל המערכת בצורה שוטפת ,על ידי מנהל תקשוב ומערכות מידע
בביטוח לאומי.
אוכלוסייה  -תלמידי תיכון מגיל .18
יחידת החקירה  -תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון .92,000 -
משתנים  -ת.ז ,.שם ,שם משפחה ,סמל מוסד לימוד ,שנת לימודים.
מקור המידע  -משרד החינוך.
אופן איסוף הנתונים  -המידע מרוכז ומוסדר במערכת ע"י מנהל תקשוב ומערכות מידע בביטוח לאומי
ומסופק על ידי משרד החינוך.
פורמט קובץ הנתונים  -מערכת מקוונת.
מהימנות הנתונים ודרך שיפורם  -גבוהה.
פרטי איש הקשר המנהל את מאגר המידע  -מחלקת רישום נתונים.
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משרד המשפטים
במסגרת פנייתנו לאגף בכיר למאגרי מידע ולרשם העמותות במשרד המשפטים ,לא התקבל מידע
אודות מאגרים בתחום החינוך .נעשתה פניה חוזרת ללשכת מנכ"ל משרד המשפטים ,שלא נענתה נכון
למועד סיום הסקירה .מרשם העמותות נמסר כי הנושא באחריות הרשות לחופש המידע.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע -
שם ומשפחה :ששון סופרי וחנוך יהושוע
יחידה וארגון :אגף בכיר למאגרי מידע
טלפון02-6362402 :
מייל, hanochy@justice.gov.ilhanochy@justice.gov.il :
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חלק ב' :גופים ומוסדות נוספים
מרכז ארצי לבחינות והערכה
פנייתנו התקבלה אך לא נענתה נכון למועד סיום הסקירה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע -
שם ומשפחה :ד"ר ענת בן-סימון
טלפון02-6759555 :
מיילanat@nite.org.il :
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צה"ל
סקירה זו ביקשה לבחון את קיומם של מאגרי מידע בתחום החינוך בצה"ל ,בדגש על מועמדים
לשירות ביטחון .פנייתנו לדובר צה"ל אמנם נענתה בחיוב ,אולם לא סיפקה מידע אודות מאגרים שכאלו.
יחד עם זאת ,באמצעות חיפוש מקוון באתר הרשמי של צה"ל ,עלו נתונים אודות מאגר מידע המיועד
למתגייסים ומובא להלן.

שם המאגר  :104עולים על מדים :האתר הרשמי של צה"ל למתגייסים
מטרת יצירת המאגר – מידע אודות תהליך הגיוס ,מיון והכשרה למועמדים לשירות ביטחון.
מחזיק המאגר – צה"ל.
מועד התחלת איסוף הנתונים – לא ידוע.
מועד אחרון איסוף נתונים – שוטף.
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – מועמדים לשירות בטחון ,הורים למועמדים.
מספר רשומות במועד האחרון –חסוי.
משתנים  -שם ,תעודת זהות ,קוד אישי ,כתובת מייל ,כתובת ,תאריך לידה ,שם האב ,מין ,תאריך
התייצבות מתוכנן ,טלפון בבית ,טלפון נייד ,כיתה ,קופת חולים.
מקור המידע – צה"ל ,משרד הפנים ,מועמדים לשירות בטחון.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
יחידה וארגון :דובר צה"ל
טלפון03-5695757/5067 :
מיילisraelipr@mail.idf.il :

פורמט הקובץ – טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קוד אישי ,סיסמה ושאלת אבטחה.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – נגיש רק למועמדים לשירות ביטחון ,אשר קיבלו צו ראשון.
תנאי הנגשה – המידע נגיש רק למורשי כניסה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – מגבלות שיתוף מידע בשל חוק הגנת הפרטיות ושמירה על
ביטחון המידע של מועמדים לשירות חובה.
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מעונות יום
סקירה זו ביקשה לבחון את קיומם של מאגרי מידע בתחום החינוך לגיל הרך .לשם כך ,נעשה פניה
למעונות היום ויצ"ו ,נעמ"ת ואמונה .על אף פנייתנו החוזרת ,לא התקבל מידע אודות מאגרים אלו נכון
למעד סיום הסקירה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע -
שם ומשפחה :ד"ר כרמלה דקל (חינוך) ואביטל בלומנטל (חינוך הרך)
יחידה וארגון :ויצ"ו
טלפון03-6923857 ; 03-6923811 :

פרטי איש הקשר המנהל את המידע -
שם ומשפחה :מחלקת דוברות
יחידה וארגון :נעמ"ת
טלפון03-6921990 :

פרטי איש הקשר המנהל את המידע -
שם ומשפחה :גילה שוורץ ומאיה וזנה
יחידה וארגון :אמונה
טלפון03-6179203 :
מייל, gilai@emunah.co.il maya@emunah.co.il :
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מכון סאלד
בפניה לאגף לאיתור מחוננים ומצטיינים בחינוך היסודי במכון סאלד ,נמסר כי כל המידע שייך
למשרד החינוך ואין סמכות להעבירו לגורם שלישי.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע -
שם ומשפחה :רינת יצחקי
יחידה וארגון :איתור תלמידים מחוננים ומצטיינים בחינוך היסודי
טלפון02-6494458 :
מיילritzhaki@szold.org.il :
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רשויות עירוניות גדולות
במסגרת הסקירה ,נעשה פניה לממונים על תיקי החינוך בשלושת עיריות הערים הגדולות
בישראל :ירושלים ,תל-אביב וחיפה .פניותינו לא נענו ,אולם בחיפוש מקוון ,נמצא מאגר המידע אודות גני
ילדים בעירית חיפה ,המובא להלן.
עירית חיפה
שם המאגר  :105גני ילדים
מטרת יצירת המאגר – מאגר גני ילדים בעירית חיפה.
מחזיק המאגר – עירית חיפה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – לא ידוע.
מועד אחרון איסוף נתונים – שוטף.
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מנהלי.
אוכלוסייה – הורים ,תושבים.
מספר רשומות במועד האחרון – .226
משתנים :סמל הגן ,שם הגן ,כתובת טלפון ,שם הגננת ,ילדים גיל  ,3גיל  ,4חינוך חובה ,סה"כ ילדים ,גני
ילדים ממלכתיים ,גני ילדים ממלכתיים דתיים ,גני ילדים ממלכתיים חינוך מיוחד.
מקור המידע – עירית חיפה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :שי אבוחצירה (מ"מ יו"ר ועדת החינוך בפועל)
יחידה וארגון :מחלקת החינוך ,עירית חיפה.
טלפון052-6844459 :
מיילshaia@haifa.muni.il :

פורמט הקובץ – אקסל.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – נגיש לקהל הרחב.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – מונגש לקהל הרחב.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין.
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מגזר שלישי וגופים פרטיים
הסקירה ביקשה למפות מאגרי חינוך נוספים המצויים בידי גופים פרטיים ומוסדות במגזר
השלישי .לשם כך ,נעשה פניה למספר גופים ,כגון מאגר המידע הארצי לתכנון בתחום הזקנה (משאב).
פנייתנו טרם נענתה במסגרת הזמן המוקצב ויש צורך באיתור מוסדות וגופים נוספים על מנת למפות את
המאגרים המצויים במגזר זה.
קופות חולים
במסגרת הסקירה נעשתה פניה לכל קופות החולים בישראל :כללית ,מאוחדת ,מכבי ולאומית.
פניות אלו לא נענו נכון למועד סיום הסקירה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :נעה דנאי (חופש המידע).
יחידה וארגון :כללית.
טלפון.03-6923363 :
מיילnoade@clalit.org.il :

פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :עוזי סמני (פניות ציבור)
יחידה וארגון :מאוחדת.
טלפון.03-5202323, 03-5202394 :
מיילpniot@meuhedet.co.il :

פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :מאיה גולדשטיין (פניות ציבור)
יחידה וארגון :לאומית.
טלפון03-6949614 :
מיילPublicappeals@leumit.co.il :

פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :גילה סעדיה (פניות ציבור).
יחידה וארגון :מכבי.
פקס03-5143822 :
רשתות חינוך מקצועיות
מיפויים של מאגרי מידע בתחום החינוך כלל גם את רשתות החינוך המקצועיות :אורט ,אמי"ת,
ברנקו וייס ועמל .להוציא את רשת אורט ,לא התקבל מענה לפנייתנו מרשתות החינוך .מרשת אורט נמסר
כי אינם מעוניינים לסייע בשלב זה בשל אילוצים אחרים.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :משה קרפל (מערכות מידע)
יחידה וארגון :אורט
טלפון03-5203222 :
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מיילmokrepel@admin.ort.org.il :

פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :קרן אנטיקולי (מערכות מידע)
יחידה וארגון :אמית
טלפון03-9123175 :
מיילkerene@amit.org.il :

פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ענת בנבנישתי (מערכות מידע)
יחידה וארגון :עמל.
טלפון03-6450866 :
מיילAnat@amalnet.k12.il :

פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :רחלי יפה (ניהול ידע)
יחידה וארגון :ברנקו וייס.
מיילrachelie@brancoweiss.org.il :

השכלה גבוהה
מאגרי המידע של המל"ג והות"ת מהווים חלק מסקירה זו .יחד עם זאת ,בשל מסגרת הזמן
המוגבלת עד למועד הגשת הסקירה ,לא התקבלו הנתונים הרלוונטיים נכון למועד סיום הסקירה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
יחידה וארגון :חופש המידע ,ות"ת.
טלפון02-5094544 :
מיילmeida@che.org.il :
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תנועות נוער
הסקירה ביקשה למפות אף מאגרי מידע בתחום החינוך הבלתי פורמלי .לשם כך ,נעשה פניה לכל
תנועות הנוער בישראל :תנועת הצופים ,הנוער העובד והלומד ,צמרת ,בני עקיבא ,חוגי סיירות ,נוע"ם
ותל"ם .יש לציין כי לא כל תנועות הנוער אליהן פנינו כלולות באומדן תנועות הנוער של משרד החינוך ו/או
נתמכות תקציבית על ידי המשרד .כמו כן ,ראוי לציין כי בתקופת עריכת המיפוי ,עסקו רוב תנועות הנוער
במחנות הקיץ ,אי לכך הסיוע בהשלמת המיפוי היה מוגבל .מתנועת הצופים נמסר כי אינם מעוניינים לשתף
פעולה ,שכן הם נמצאים כרגע במחנות הקיץ וחיפוש המידע ידרוש זמן רב שאינו ברשותם .פניות אחרות
לא נענו נכון למועד סיום הסקירה ,להוציא את תנועת הנוער העובד ותנועת צמרת ,אשר הנתונים אודות
המאגרים ברשותם מצורפים להלן.
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תנועת הנוער העובד והלומד
שם המאגר  :106ספר החניכים והמדריכים הנוער העובד והלומד
מטרת יצירת המאגר – המאגר משמש כספר חניכי ומדריכי תנועת הנוער העובד והלומד.
ריכוז פרטים אישיים ובריאותיים של חניכי ומדריכי התנועה לצורך שימוש פנימי במסגרת
הפעולות אותן עורך בעל המאגר לחניכיו ולמדריכיו.
בעל המאגר :עמותת הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה (ע"ר
)580297075
מועד התחלת איסוף הנתונים  – 23/9/03 -מועד רישום המאגר.
מועד אחרון איסוף נתונים – מתעדכן באופן שוטף.
תדירות איסוף הנתונים  -מתעדכן באופן שוטף.
אופן עדכון הנתונים  -מתעדכן באופן שוטף.
אוכלוסייה – חניכי ומדריכי התנועה בעבר ובהווה והוריהם.
סוג המידע במאגר :פרטים אישיים ,פרטי התקשרות ,מידע רפואי.
מקור המידע  -בעלי תפקידים ופעילים בתנועת הנוער העובד ,חניכים ,מדריכים והורי החניכים.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :פז רונן
יחידה וארגון :מנהל מאגר המידע ,הנוער העובד והלומד
מיילsefer@noal.org.il :
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תנועת צמרת
שם המאגר  :107קובץ נתוני הרשמה דיגיטלי
מטרת יצירת המאגר – .שליטה על כלל נתונים רלוונטיים לפעילות.
מחזיק המאגר – מנהל הארגון ,שגיא וסרמן ושיתוף קובץ עם רכזים.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1/9/2015
מועד אחרון איסוף נתונים – .1/7/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף.
אופן עדכון הנתונים – מילוי שאלון אינטרנטי וגיבוי וכן טופס הרשמה בנייר ,הרכז של הסניף מעדכן את
מסד הנתונים .יש אישור חתום על עדכון.
אוכלוסייה – חניכים ופעילים.
מספר רשומות במועד האחרון – מאות.
משתנים :תאריך ,שם ,טלפון ,תעודת זהות ,כתובת ,גיל ,כיתה ,בי"ס ,ישוב מגורים ,מיקוד ,אמייל ,שם
ההורה ,ת"ז של ההורה ,מקצוע ,טלפון ,אמייל ,קופ"ח ,הצהרה בריאותית ומגבלות ,רגישויות שונות,
אישור קבלת עדכונים ,אישור שימוש בצילומים מאירועים.
מקור המידע – הטפסים שממלאים ההורים ומאשרים.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :שגיא וסרמן
יחידה וארגון :תנועת צמרת
טלפון052-8991843 :
מיילSagiW@wzo.org.il :

פורמט הקובץ – אקסל.
מהימנות נתונים  -נסמכים על מילוי הטפסים על ידי הורים.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – כרגע נתון להרשאות.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – סיסמה ,שם משתמש.
תנאי הנגשה – לא מונגש לצבור.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – במגבלות חוק ההגנה על צנעת הפרט.
הערות :יש כוונה לאחד את כל הקבצים למאגר רב שנתי אחיד ,שיכלול את כל הנתונים ויעודכן באופן
שוטף .כרגע המאגר נגיש עם מגבלות פרטיות והרשאות .בעתיד יצטרכו ראשי התנועה להצהיר למשרד
החינוך על נתונים על החניכים והפעילים ולהיות נתונים לביקורת של משרד החינוך בשל תמיכה שלהם.
נכון לשנת  2016התנועה אינה נתמכת על ידי משרד החינוך .במידה ותשוב לקבל תמיכה מן המשרד ,תיאלץ
לספק נתונים אחת לאומדן משרד החינוך לשם בדיקת נתוני תנועות הנוער .יצוין כי התנועה ניגשת השנה
לבקשת תמיכה ממשרד החינוך לאחר הפסקה של שלוש שנים בדצמבר.
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מאגרים בפקולטה למדעי החברה ,האוניברסיטה העברית:
שם המאגר  :108סקר חניכי ובוגרי מכינות כלליים (סקר הבוגרים)
http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/?dataset=0800

מטרת יצירת המאגר – יצירת פרופיל של בוגרי המכינות ,אופי שירותם הצבאי ,החלטותיהם,
אורח החיים שלהם ,ודיווחם העצמי אודות חווית המכינה כמעצבת בשנים שלאחר הסיום
(אנגלית).
מחזיק המאגר – מכון היזון בע"מ ,קרן אבי חי.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2010
מועד אחרון איסוף נתונים – .31/1/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – על ידי שאלונים מקוונים שמולאו על ידי הבוגרים עצמם וכן שיחות טלפון
שבצעו הסוקרים עם בוגרים שלא השיבו לדואר האלקטרוני.
אוכלוסייה – בוגרי המכינות הנתמכות על ידי קרן אבי חי ב 6-10-השנים שקדמו לסקר .רשימת
הבוגרים נסמכת על רשימות שנמסרו על ידי המכינות.
יחידת החקירה – בוגר.
מספר רשומות במועד האחרון – .1,904
משתנים :תעודת זהות ,ראיון מקוון/טלפוני ,שנת הסקר ,שנת סיום המכינה ,מין ,מצב משפחתי,
מספר ילדים ,ישוב מגורים ,מספר תושבים בישוב המגורים ,שירות צבאי ,השכלה ,זהות יהודית,
תעסוקה ,מעורבות חברתית ,תרומת המכינה ,מידת שביעות הרצון מן המכינה ,קשר מתמשך עם
המכינה ,לימודי יהדות.
מקור המידע – המידע נאסף מחניכי ובוגרי המכינות ,ומרוכז בידי מכון היזון בע"מ ,קרן אבי חי.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במאגר הנתונים בפקולטה למדעי החברה:
שם ומשפחה :ד"ר מיכה מנדל ,יו"ר
יחידה וארגון :מאגר הנתונים במדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
טלפון02-5883303 :
מיילMicha.Mandel@mail.huji.ac.il :
פורמט הקובץ – מאגר מקוון.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .

148

שם המאגר  :109סקר חניכי ובוגרי מכינות כלליים (סקר החניכים)
http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/?dataset=0801

מטרת יצירת המאגר – יצירת פרופיל של חניכי המכינות ,הציפיות שלהם ומידת שביעות הרצון מן
המכינות ,וכיצד הן תרמו להם.
מחזיק המאגר – מכון היזון בע"מ ,קרן אבי חי.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .2010
מועד אחרון איסוף נתונים –.14/1/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – על ידי שאלונים מודפסים שחולקו לחניכי כל המכינות במהלך תקופת
הסקר 96% .השיבו לשאלון.
אוכלוסייה – חניכי המכינות הנתמכות על ידי קרן אבי חי במהלך שנות הסקר.
יחידת החקירה – חניך.
מספר רשומות במועד האחרון – .2,733
משתנים :תעודת זהות ,שנת הסקר ,שנה א/ב במכינה ,מין ,ארץ לידה ,שנת עלייה ,מספר ילדים,
השכלה ,זהות יהודית ,מעורבות חברתית ,הכרות קודמת עם המכינה ,ההחלטה להצטרף למכינה,
תרומת המכינה ,ציפיות מן המכינה ,ציפיות מן השירות הצבאי.
מקור המידע – המידע נאסף מחניכי ובוגרי המכינות ,והוא מרוכז במכון היזון בע"מ ,קרן אבי חי.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במאגר הנתונים בפקולטה למדעי החברה:
שם ומשפחה :ד"ר מיכה מנדל ,יו"ר
יחידה וארגון :מאגר הנתונים במדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
טלפון02-5883303 :
מיילMicha.Mandel@mail.huji.ac.il :
פורמט הקובץ – מאגר מקוון.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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שם המאגר  :110סקר תכונות התלמידים בכיתות יב (תשמ"ט)
http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/?dataset=0744

מטרת יצירת המאגר – מאגר מידע אודות תכנית הלימודים המפורטת של התלמידים ,כולל
מקצועות חובה ורשות ,ומספר יחידות הלימוד בכל מקצוע .המידע הדמוגרפי כולל את מין
התלמיד וארץ לידה אב .המאגר מכיל שני קבצים :קובץ תלמידים יהודים וקובץ תלמידים ערבים.
מחזיק המאגר – משרד החינוך והלשכה המרכזית בסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .11/1989
מועד אחרון איסוף נתונים –.3/1993
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – על ידי שאלונים מודפסים שנשלחו לבתי הספר.
אוכלוסייה – תלמידי כיתות יב בבתי ספר תיכוניים ,חוץ מבתי ספר טכנולוגיים וכיתות
טכנולוגיות בבתי ספר עיוניים.
יחידת החקירה – תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – ( 22,915קובץ תלמידים יהודים)( 5,885 ,קובץ תלמידים ערבים).
משתנים :מחוז ,סוג מוסד ,קוד מוסד ,קוד כיתה ,מספר תלמידים בכיתה ,מגזר ,סוג יישוב,
מקצועות רשות ,מקצועות חובה ,פרטי התלמיד :ארץ לידה אב ,מין ,מספר סידורי.
מקור המידע – המידע נאסף מבתי הספר ,ומרוכז בידי משרד החינוך והלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במאגר הנתונים בפקולטה למדעי החברה:
שם ומשפחה :ד"ר מיכה מנדל ,יו"ר
יחידה וארגון :מאגר הנתונים במדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
טלפון02-5883303 :
מיילMicha.Mandel@mail.huji.ac.il :
פורמט הקובץ – מאגר מקוון.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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שם המאגר  :111סקר שירתי חינוך ורווחה בבתי ספר יסודיים (תשמ"ט)
http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/?dataset=0749

מטרת יצירת המאגר – עריכת סקר מטעם משרד החינוך על שירותי החינוך והרווחה הניתנים
לתלמידים בבתי ספר יסודיים .מטרת הספר היא לסווג ולאפיין בתי ספר בהתאם למשתני
השירותים הניתנים בהם.
מחזיק המאגר – משרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .12/1988-1/1989
מועד אחרון איסוף נתונים –.12/1992
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – על ידי שאלונים מודפסים שנשלחו ל 1140-בתי הספר .מתוכם נשלחו
בחזרה  1,040שאלונים מלאים.
אוכלוסייה – בתי ספר יסודיים במגזר היהודי אשר הינם תחת פיקוח ממסדי או ממסדי-תורני.
יחידת החקירה – בית ספר.
מספר רשומות במועד האחרון – .1,040
משתנים :קוד מוסד ,קוד יישוב ,סוג יישוב ,מספר כיתות בבית ספר ,מספר תלמידים בבית ספר,
מספר כיתות טיפוליות ,מספר תלמידים בכיתות טיפוליות ,כיתות מסייעות בבית ספר ,מספר
תלמידים בכיתות מסייעות ,השתתפות בית הספר בתכניות רווחה ,מעורבות הורית ,שירותים
נגישים לתלמידי בית הספר ,תכניות העשרה ,פעילויות אקסטרה-קוריקולריות.
מקור המידע – המידע נאסף על ידי בתי ספר ,ומרוכז בידי משרד החינוך והלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במאגר הנתונים בפקולטה למדעי החברה:
שם ומשפחה :ד"ר מיכה מנדל ,יו"ר
יחידה וארגון :מאגר הנתונים במדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
טלפון02-5883303 :
מיילMicha.Mandel@mail.huji.ac.il :
פורמט הקובץ – מאגר מקוון.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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שם המאגר  :112מבחני הישגים במתמטיקה לכיתות ח' ו-יב' תשמ"א
http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/?dataset=0746

מטרת יצירת המאגר – עריכת סקר מטעם משרד החינוך על הישגי התלמידים במתמטיקה
בכיתות ח' ויב' .במסגרת ה ,IEA-נערך מחקר השוואתי בין לאומי ,שמטרתו להעריך את תוצאות
לימודי המתמטיקה.
מחזיק המאגר – אריה לוי ,משרד החינוך בשיתוף עם .IEA
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1981
מועד אחרון איסוף נתונים –.13/2/2006
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – באמצעות מדגם מייצג מאוכלוסיית התלמידים ,שכלל  81בתי ספר של
כיתות ח' ו 64-בתי ספר של כיתות יב'.
אוכלוסייה – תלמידי כיתות ח' ויב' אשר למדו  4או  5יחידות מתמטיקה.
יחידת החקירה – תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – ( 10,638תלמידי כיתות ח') ו( 2,359-תלמידי כיתות יב').
משתנים :המאגר מכיל כ 30-קבצים שונים ,המכילים משתנים שונים כגון :ציון ,קוד מוסד ,קוד
תיעוד ,קוד תת-תיעוד ,מין ,תאריך לידה ,מקצוע האב ,מקצוע האם ,תעסוקת האם מחוץ לבית,
השכלה אב ,השכלה אם ,התנהלות בשפה עברית בבית ,מסגרת לימודים חוץ-בית ספרית ,שימוש
באמצעי מחשוב ,גישת ההורית למתמטיקה.
מקור המידע – המידע נאסף על ידי אריה לוי ומשרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במאגר הנתונים בפקולטה למדעי החברה:
שם ומשפחה :ד"ר מיכה מנדל ,יו"ר
יחידה וארגון :מאגר הנתונים במדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
טלפון02-5883303 :
מיילMicha.Mandel@mail.huji.ac.il :
פורמט הקובץ – מאגר מקוון.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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שם המאגר  :113השפעת הגיל ושנות הלימוד על התפתחות האינטליגנציה1987 ,
http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/?dataset=0747

מטרת יצירת המאגר – עריכת סקר על השפעות הגיל ושנות הלימוד על התפתחות האינטליגנציה.
מחזיק המאגר –קאהן סורל ,כהן נורה ,האוניברסיטה העברית.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .5-6/1987
מועד אחרון איסוף נתונים –.3/1989
תדירות איסוף הנתונים  -חודשי .5-6/1987
אופן עדכון הנתונים – באמצעות מבחני כתיבה קבוצתיים בכיתות ד' ,ה' ,וו' ,כדי להעריך את
ההשפעות הבלתי תלויות של גיל כרונולוגי ומספר שנות הלימוד על ציוני מבחני ה IQ-השונים.
אוכלוסייה – תלמידי כיתות ד' ,ה' ,וו' בבתי ספר יסודיים בירושלים.
יחידת החקירה – תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – .12,090
משתנים :המאגר מכיל כ 19-קבצים שונים ,המכילים משתנים שונים כגון :תשובות אישיות של
התלמיד ,פרטים דמוגרפיים של התלמיד ,מידע אדמיניסטרטיבי על המבחנים וציונים.
מקור המידע – המידע נאסף באמצעות מבחנים קבוצתיים בכיתה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במאגר הנתונים בפקולטה למדעי החברה:
שם ומשפחה :ד"ר מיכה מנדל ,יו"ר
יחידה וארגון :מאגר הנתונים במדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
טלפון02-5883303 :
מיילMicha.Mandel@mail.huji.ac.il :

פורמט הקובץ – מאגר מקוון.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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שם המאגר  :114מחקר חטיבות הביניים ,תשמ"ו
http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/?dataset=0748

מטרת יצירת המאגר – מטרת המאגר היא לאמוד את ההישגים החינוכיים בחטיבות הביניים.
המאגר כולל שלושה סוגי יחידות חקירה :תלמידים ,מורים ובתי ספר .קובץ התלמידים בוחן את
ציוני בחינות הבנת הנקרא והמדעים ,וכן שאלונים בנושאי חסכים וגישות צדק .קובץ המורים
כולל פרטים על הכיתה ,תכנית הלימודים וגישות המורה .קובץ בתי הספר כולל שאלונים שמולאו
על ידי מנהלי בתי הספר.
מחזיק המאגר –דר יחזקאל ,דר נורה.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1986
מועד אחרון איסוף נתונים –.12/1990
תדירות איסוף הנתונים  -במהלך שנת הסקר.
אופן עדכון הנתונים – באמצעות שאלונים לתלמידים ,למורים ולמנהלי בתי הספר.
אוכלוסייה – חטיבות ביניים תחת פיקוח ממסדי (כיתות ז'-ט').
יחידת החקירה – תלמיד ,מורה ,בית ספר.
מספר רשומות במועד האחרון – ( 9,140תלמידים)( 240 ,מורים)( 240 ,מורים)( 240 ,מורים)47 ,
(בתי ספר)( 47 ,בתי ספר)( 47 ,בתי ספר)( 47 ,בתי ספר).
משתנים :המאגר מכיל  8קבצים שונים ,המכילים משתנים שונים כגון :תשובות אישיות של
התלמיד ,פרטים דמוגרפיים של התלמיד (מין ,ארץ לידת סב מצד אם ,השכלה אב ,השכלה אם,
מקצוע אב ,מוצא ,מצב משפחתי כלכלי ,דור בישראל ,מוצא אב ,רקע סוציו-אקונומי) .קבצי
המורים מכילים מידע כגון קוד מוסד ,תעודת זהות של המורה ,דרכי הוראה ,חלוקת ציונים
ופעילויות חברתיות .קבצי בתי הספר כוללים נתונים כגון :פרטים כלליים על בית הספר ,מדיניות
אינטגרציה ,חלוקת ציונים וחישובים סטטיסטיים.
מקור המידע – המידע נאסף באמצעות שאלונים לתלמידים ,מורים ומנהלי בתי הספר.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במאגר הנתונים בפקולטה למדעי החברה:
שם ומשפחה :ד"ר מיכה מנדל ,יו"ר
יחידה וארגון :מאגר הנתונים במדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
טלפון02-5883303 :
מיילMicha.Mandel@mail.huji.ac.il :
פורמט הקובץ – מאגר מקוון.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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שם המאגר  :115מחקר הכשרת מבוגרים
http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/?dataset=0770

מטרת יצירת המאגר – מטרת המאגר היא לחקור את המשתתפים בקורסי הכשרה למבוגרים.
המידע כולל פרטים דמוגרפיים אודות המשתתפים ,פרטי קורס ,עבר תעסוקתי ,תכניות עתידיות,
ציוני קורסים וציון פסיכומטרי ,סטטוס עכשווי בקורס וכיו"ב.
מחזיק המאגר –בר יוסף רבקה ,שלח אילנה ,האוניברסיטה העברית.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1977
מועד אחרון איסוף נתונים –.12/1982
תדירות איסוף הנתונים  -במהלך שנת הסקר.
אופן עדכון הנתונים – עדכון נתוני סקר באמצעות מילוי שאלונים על ידי המשתתפים ומידע
אדמיניסטרטיבי.
אוכלוסייה – מבוגרים המשתתפים בקורסי הכשרה.
יחידת החקירה – תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – .2,159
משתנים :המאגר מכיל  5קבצים שונים ,המכילים משתנים שונים כגון :מספר משתתף ,מספר
סידורי  ,חודש מילוי השאלון ,שנת מילוי השאלון ,מסגרת ההכשרה ,פרטים דמוגרפיים :מין ,גיל,
סוג יישוב ,משך הזמן שנדרש למשתתף להגיע למקום ההכשרה ,ארץ לידה ,ארץ לידה אב ,ארץ
לידה אם ,שנת עליה ,מצב משפחתי ,מספר ילדים ,מספר ילדים מתחת לגיל  ,18מצב כלכלי,
השכלה ,עבר תעסוקתי ,סיבה להחלפת מקצוע ,עיסוק נוכחי ,גישה ללימודים ,רקע להצטרפות
לקורס.
מקור המידע – המידע נאסף באמצעות שאלונים למשתתפים.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במאגר הנתונים בפקולטה למדעי החברה:
שם ומשפחה :ד"ר מיכה מנדל ,יו"ר
יחידה וארגון :מאגר הנתונים במדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
טלפון02-5883303 :
מיילMicha.Mandel@mail.huji.ac.il :
פורמט הקובץ – מאגר מקוון.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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שם המאגר  :116תוצאות מבחני הסקר 1967-1968
http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/?dataset=0780

מטרת יצירת המאגר – מעקב אחר ציוני מבחני סקר שונים (עברית ,הבנה אריתמטית ,חיבור
וכיו"ב) של תלמידי כיתות ח' .המאגר כולל פרטים דמוגרפיים אודות התלמיד ,פרטי השכלה של
התלמיד ומשפחתו ,וכן פירוט מספר התשובות הנכונות וציוני מבחן הסקר הסופי.
מחזיק המאגר –משרד החינוך והתרבות.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1967-1968
מועד אחרון איסוף נתונים –.1/1980
תדירות איסוף הנתונים  -במהלך שנת הסקר.
אופן עדכון הנתונים – עריכת מבחני סקר שונים ועדכון תוצאות וציונים.
אוכלוסייה – תלמידים שנולדו בין השנים  1953ו ,1954-שלמדו בכיתה ח' במהלך שנת הסקר.
יחידת החקירה – תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – ( 49,520שנת  )1967ו( 44,430-שנת .)1968
משתנים :כיתה ,מספר סידורי בית ספר ,כיתה בה החל את לימודיו בישראל ,ארץ לידה ,ארץ
לידה אב ,ארץ לידה אם ,מספר אחים ואחיות ,שנת לידה ,חודש לידה ,שנת עליה ,השכלה אב,
השכלה אם ,מספר אחים בוגרים ,ציון האח הגדול הקרוב ביותר בגיל ,השכלה של האח הגדול
הקרוב ביותר בגיל ,ציון האחות הגדולה הקרובה ביותר בגיל ,השכלה של האחות הגדולה הקרובה
ביותר בגיל ,השכלה כללי ,ציוני מבחנים.
מקור המידע – המידע נאסף באמצעות שאלונים למשתתפים.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במאגר הנתונים בפקולטה למדעי החברה:
שם ומשפחה :ד"ר מיכה מנדל ,יו"ר
יחידה וארגון :מאגר הנתונים במדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
טלפון02-5883303 :
מיילMicha.Mandel@mail.huji.ac.il :
פורמט הקובץ – מאגר מקוון.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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שם המאגר  :117מילת"א מורחבת 1975-1976
http://geobase.huji.ac.il:8080/catalog/?dataset=0810

מטרת יצירת המאגר – מאגר המידע עוקב אחר ציוני מבחנים ,שנוצרו בידי אורתר גינה ושותפיה,
למדידת רמת  IQשל התלמידים .התלמידים נבחנו לפי  3קבוצות גיל )1 :כיתות ד'-ו' בבתי ספר
יסודיים  )2כיתות ז'-ט' בחטיבות הביניים  )3תלמידי כיתות י'-יב' בבתי ספר תיכוניים .כל תלמיד
מלא שאלון דמוגרפי וענה על מבחנים בהתאם לקבוצת הגיל שלו .המבחנים בדקו ידע כללי,
השלמת משפטים ,חשיבה אריתמטית ,מלים יוצאות דופן ,פתרון בעיות חשבון ,אוצר מלים,
אותיות יוצאות דופן.
מחזיק המאגר –אורתר גינה ,בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .12/1975-2/1976
מועד אחרון איסוף נתונים –.4/1981
תדירות איסוף הנתונים  -במהלך חודשי הסקר.
אופן עדכון הנתונים – עריכת מבחני סקר שונים ועדכון תוצאות וציונים.
אוכלוסייה – תלמידים בגילאי  9ומעלה בשלושת רמות בית הספר בישראל :יסודי ,חטיבות
הביניים והתיכון.
יחידת החקירה – תלמיד.
מספר רשומות במועד האחרון – המאגר כולל  6קבצים שונים המכילים  1,114רשומות (יסודי),
( 1,120חטיבות הביניים)( 1,031 ,תיכון) .קבצי קבוצות הבקרה שנטלו שוב את המבחנים מכילים
 177רשומות (יסודי)( 143 ,חטיבות הביניים) ,ו 86-רשומות (תיכון).
משתנים :המאגר מכיל  6קבצים ,המכילים משתנים שונים ,כולל :קוד מוסד ,כיתה ,כיתה
מקבילה ,רמת חוברת ,מספר סידורי תלמיד בכיתה ,מין ,חודש לידה ,ארץ לידה ,גיל (שנים) ,גיל
(חודשים נוספים) ,כיתת הלימודים הראשונה בישראל ,כיתה אחרונה בה למד התלמיד מחוץ
לארץ ,מספר סידורי של ילד במשפחה ,מספר ילדים במשפחה ,אחזקת מילון בבית ,שימוש במילון,
אחזקת אנציקלופדיה בבית ,שימוש באנציקלופדיה ,השכלה אב ,השכלה אם ,ציונים.
מקור המידע – צוות החוקרים בראשות אורתר גינה ,בשיתוף עם משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע במאגר הנתונים בפקולטה למדעי החברה:
שם ומשפחה :ד"ר מיכה מנדל ,יו"ר
יחידה וארגון :מאגר הנתונים במדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
טלפון02-5883303 :
מיילMicha.Mandel@mail.huji.ac.il :
פורמט הקובץ – מאגר מקוון.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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מאגרים נוספים:
התחלה חכמה ,החברה למתנ"סים:
בוצעה פנייה למנכ"לית רשת מעונות היום "התחלה חכמה" לשם מיפוי מאגר המידע העוסק בגיל הרך
שברשותם .פנייתנו לא נענתה נכון למועד הגשת סקירה זו.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
יחידה וארגון :רבקה פישמן.
טלפון050-5372779 :
מיילrivka@matnasim.org.il :
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שם המאגר  :118משאב – מערכת לחיפוש נתונים
מטרת יצירת המאגר – לשמש מאגר נתונים סטטיסטי בנושא הזקנה.
מחזיק המאגר – מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
מועד התחלת איסוף הנתונים – חלק מהנתונים מגיעים עד  ,1950תלוי בנושא הלוח ובמקור
הנתונים.
מועד אחרון איסוף נתונים – .2014
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – ידני.
אוכלוסייה – בני .65+
יחידת החקירה – משתנה בהתאם ללוח.
מספר רשומות במועד האחרון – כ 300-לוחות בנושאים שונים.
משתנים :בהתאם למבנה הלוח.
מקור המידע – סקרים ארציים של הלמ"ס או מאיירס-ג'וינט ברוקדייל; מידע מנהלי ממשרדי
ממשלה.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :ד"ר יצחק שנּור
יחידה וארגון :המרכז לחקר הזקנה ,מאיירס-ג'וינט ברוקדייל
טלפון02-6557370 :
פורמט הקובץ – כל הלוחות מופיעים כקובץ  PDFאו כקובץ אקסל.
מהימנות נתונים -
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – המערכת יושבת באתר האינטרנט של
מרכז הידע לחקר הזקנה בישראל ומוגנת באותם אמצעים.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין צורך בהרשאה .מרכז הידע לחקר הזקנה בישראל מקיים
הכשרות בשימוש במערכת .ניתן להשתמש ללא הכשרה.
תנאי הנגשה – כשל אתר האינטרנט של מרכז הידע לחקר הזקנה בישראל.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – יש לצטט את מקור המידע.
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שם המאגר  :119מאגר מידע על פרסומים במדעי החברה והחינוך
מחזיק המאגר – מכון הנרייטה סאלד.
מטרת יצירת המאגר – ריכוז התפוקה המדעית של חוקרים ישראלים בתחומי מדעי החברה והחינוך.
המאגר כולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של עשרות אלפי פרסומים ומחקרים העוסקים בחינוך ובמדעי
החברה ,שנכתבו על-ידי חוקרים ישראלים ופורסמו בארץ או בחו"ל .לכל פריט יש תיאור ביבליוגרפי מלא
ותקציר בעברית .במאגר נאסף מידע על ספרים ,מאמרים ,דוחות מחקר ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי
שנכתבו בעברית ובאנגלית בתחומים האלה :חינוך ,סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ,לימודי
עבודה ,דמוגרפיה ,קרימינולוגיה ,תקשורת ,מנהל ,מדע המדינה וכלכלה .המאגר כולל קישורים לפרסומים
המופיעים בטקסט מלא ברשת האינטרנט ,שמאפשרים להוריד את הפרסום המבוקש לשימושם האישי של
המשתמשים.
אוכלוסייה –המאגר מיועד לסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות; חוקרים ומרצים במוסדות מחקר;
תלמידים בחינוך העל-יסודי; אנשי מקצוע :מחנכים ,מנהלים ומורים ,יועצים חינוכיים ,פסיכולוגים,
ספרנים ,עובדים סוציאליים ,רופאים ,עובדי ממשלה ושלטון מקומי ואנשי המגזר השלישי; ספריות
ציבוריות וספריות מיוחדות :מכוני מחקר ,בתי-חולים ,עמותות וכד'.
תדירות איסוף הנתונים  -שוטף .המאגר מתעדכן מדי שבוע.
מועד התחלת איסוף הנתונים – ( 1976בחלק מן התחומים יש פרסומים משנים מוקדמות יותר).
מועד אחרון איסוף נתונים – 1.8.2016
אופן עדכון הנתונים – איסוף פעיל של המידע ממקורות שונים.
מספר רשומות במועד האחרון –  98,200רשומות.
משתנים :פרטים ביבליוגרפיים מלאים של הפרסום ,תקציר בעברית ומונחי מפתח.
מקור המידע – רכישת מידע ממאגרי מידע בארץ ובחו"ל .רכישת פרסומים :ספרים ,דוחות וכתבי עת.
פנייה ישירה לחוקרים לקבלת מידע.
פורמט הקובץ  -טפסים מקוונים.
מהימנות נתונים – בהתאם לסוג בחומר.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) –אין.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – המאגר פתוח לקהל הרחב דרך האתר של מכון סאלד.
 .www.szold.org.ilהגישה למאגרי המידע הינה בתשלום והיא מתאפשרת בשתי דרכים:


רכישת מנוי שנתי על ידי מוסדות.



רכישת "זמן חיפוש" דרך אתר המכון.

תנאי הנגשה –המאגר נמצא בימים אלה בתהליך הנגשה.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – זכויות היוצרים על התקצירים המופיעים במאגר המידע
שייכות למכון סאלד.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :רותי טייטלבאום
יחידה וארגון :מרכז המידע במדעי החברה ,מכון סאלד
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שם המאגר  :120אלפון קורסים מספר 139
מטרת יצירת המאגר – רשימה קורסים לגמול השתלמות (למעט עובדי הוראה) עבור עובדי
משרדים ממשלתיים מטעם האגף הבכיר לקשרי חוץ ואונסקו ,משרד החינוך.
מחזיק המאגר – אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו ,משרד החינוך.
מועד התחלת איסוף הנתונים – .1/1/2009
מועד אחרון איסוף נתונים – .29/2/2016
תדירות איסוף הנתונים  -שנתי.
אופן עדכון הנתונים – שנתי.
אוכלוסייה – עובדי משרדים ממשלתיים (למעט עובדי הוראה).
מספר רשומות במועד האחרון – .3567
משתנים :שם ,טלפון ,תעודת זהות ,חתימה על חוזה מול המוסד האקדמי.
מקור המידע – אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו ,משרד החינוך.
פרטי איש הקשר המנהל את המידע:
שם ומשפחה :אלון רוט שניר ,מנהל האגף
יחידה וארגון :אגף קשרי חוץ ואונסקו ,משרד החינוך
טלפון02-5603700 :
פורמט הקובץ – וורד.
מהימנות נתונים  -גבוהה.
אמצעי מיגון (קידוד ,הצפנה ,אתרים מוגנים וכיו"ב) – קובץ פתוח ונגיש.
סוגי הרשאה בכניסה והכשרה – אין.
תנאי הנגשה – אין.
מגבלה משפטית או לוגיסטית בשיתוף המידע – אין .
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חלק ג' :מחקרי הערכה העוסקים בחינוך ומכילים מאגרי מידע נוספים:
במסגרת סקירה זו ,אותרו מחקרי הערכה העוסקים בתחום החינוך ,כגון בגיל הרך ,אשר במסגרתן נכללו
תשתיות מידע שלוקטו לאורך זמן ו/או באופן חד-פעמי למטרות מחקריות ייעודיות .להלן מצורפת רשימה
ביבליוגרפית של מחקרים אלו .ראוי לציין כי הפנייה לחוקרות אלו נעשתה לפי בקשתו של צוות המומחים
מטעם היזמה בחינוך .קיימים מחקרים נוספים העוסקים בחינוך מטעם מומחים נוספים ,אשר מפאת
קוצר הזמן לא נעשתה פנייה אליהם:
מחקרים בבית הספר לחינוך ,המגמה להתפתחות הילד ,אוניברסיטת בר-אילן ,תחת הנחייתה של ד"ר
102
אסתר עדי-יפה:
מעקב אחר ילדים:
יוליוס ,מ' ש' ( .)2015מאפייני למידת מטלות גרפו-מוטוריות אצל ילדי גן וכיתה ב בהשוואה למבוגרים
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סכום ומסקנות
בסקירה זו מופו  120מאגרי מידע שוטפים והיסטוריים ,הקיימים בישראל והנוגעים למערכת
החינוך בכל הגילאים :החל מגיל הרך ,בתי ספר והחינוך העל-יסודי ,וכלה במערכת ההשכלה הגבוהה,
ומערכת החינוך הבלתי-פורמלי .כמו כן ,נאסף מידע על  35מאגרי מידע נוספים אשר הינם סגורים ומצויים
בידי משרד החינוך .הסקירה אספה את המידע שהופק ממקורות מנהליים ,מסקרים שוטפים ומתשתיות
מידע בידי רשויות ציבוריות ,גופים פרטיים ,ומלכ"רים באופן הבא :ראשית ,מיפוי הגופים המרכזיים
בישראל ותיאור מאגרי הנתונים הקיימים בידיהם ,הכוללים בתוכם נתונים ברמה ארצית או נתונים
המבוססים על מדגמים המייצגים את כלל האוכלוסייה הנחקרת .שנית ,מיפוי מאגרי מידע נוספים
המצויים בידי רשויות מקומיות גדולות ,רשתות חינוך ,ומלכ"רים .בנוסף ,נסקרו מחקרים העסוקים
בחינוך והמכילים מאגרי מידע או קבצי נתונים ,שנוצרו עבור אותו מחקר.
המאגרים אשר נסקרו במסגרת זו ,נבחרו בהתאם לקריטריונים הבאים:
 .1מאגרים בתחום החינוך ,הכוללים רשומות של תלמידים ,מורים ,מוסדות חינוך וכיו"ב.
 .2מאגרים המכילים פרטים מזהים של יחידת החקירה (כגון מספר ת.ז .של התלמיד; סמל או
שם מוסד וכיו"ב) ,על מנת לקשר בין רשומות ממאגרי מידע שונים.
 .3נתונים הניתנים לעיבוד ממוחשב.
הסקירה כללה מקורות מידע ,כגון קבצים מנהליים וכן טפסים וסקרים המכילים פעולות
סטטיסטיות ,והתמקדה במאגרי מידע המכילים את כל או חלק מהפרטים הבאים :מידע אודות תלמידים
והישגיהם ,מידע אודות מורים וכוחות עזר ,מידע על מוסדות חינוך ,מידע על תקציבים ,מידע על תשתיות,
חינוך בלתי פורמלי ומועמדים לשירות הביטחון.
לצורך הכנת סקירה זו ,נעשה שימוש באמצעי האיסוף הבאים על מנת להגיע למאגרי המידע
ולתארם :שליחת מכתבי פניה רשמיים מטעם היזמה בחינוך יישומי של האקדמיה הלאומית למדעים
ומטעם צוות החוקרים של מרכז המידע במכון מופ"ת לאנשי הקשר ב 70-מוסדות נבחרים .בשלב השני,
בוצע מעקב טלפוני ובאמצעות דואר אלקטרוני עם הגופים השונים ,כמו כן ,נקבעו שיחות עבודה טלפוניות
ומפגשים עם הנציגים הרלוונטיים על מנת להשלים את תהליך איסוף המידע .תהליך איסוף המידע כלל
אף את חלוקת המידע שהתקבל לשלושה סוגי מאגרים :מאגרים פתוחים לציבור הרחב ,מאגרים פתוחים
חלקית ומאגרים מסווגים הסגורים לקהל הרחב.
לאחר שלב איסוף החומר ,התבצעה הערכה של המידע הקיים במאגר ,על מנת לבחון האם הוא
עומד בדרישות המצוינות לעיל בכל הנוגע לשלמות המידע .מאגרי מידע אשר ענו על הקריטריונים שצוינו
להלן מהווים חלק מסקירה זו וממסד הנתונים הכולל .בשלב השלישי ,לאחר הערכת המידע ,נסקרו
המאגרים הרלוונטיים לפי קריטריונים זהים והם מהווים את ליבה של סקירה זו.
יש לציין כי סקירה זו עוסקת בנושא רחב ביותר הנוגע לתחומי חיים רבים ולמספר גופים עצום.
מרבית המידע אינה זמינה לאדם הפרטי ,אי לכך נדרשה פנייה בשם האקדמיה הלאומית למדעים והיזמה
למחקר יישומי בחינוך אל בעלי התפקידים הרלוונטיים האמונים על המאגרים .לאור זאת ,תוצאות סקירה
זו נשענות על נכונות שיתוף הפעולה של גופים אלו בהתאם לחוק חופש המידע .כמו כן ,מאגרי מידע של
מוסדות וגופים ,אשר לא השיבו על פניות חוזרות ונשנות מטעם צוות המחקר ,לא נכללות במסגרת זו בשל
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סירובן לשיתוף פעולה .ראוי אף לציין כי בשל מגבלות הזמן ,פניות רבות טרם נענו .אין בידי כך להעיד על
היעדר שיתוף הפעולה מטעם בגופים והמוסדות .ראוי לשקול מסגרת זמן רחבה יותר על מנת להשלים את
מיפוי מאגרי המידע בתחום החינוך ולהציג את התמונה בשלמותה.
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