יישוב

אוניברסיטאות
שם המוסד

כתובת

אריאל
באר שבע
חיפה
חיפה
ירושלים
רחובות
רמת גן
רעננה
תל אביב

אוניברסיטת אריאל בשומרון
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית בירושלים
מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת בר-אילן
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת תל-אביב

קרית המדע  -אגף הכספים
אוניברסיטת בן גוריון
חיפה ,טכניון
מדור שכ'ל -תקציבים סגורים
ירושלים ,הר הצופים ,מיקוד 91905
רח' וייצמן מיקוד 76100
אוני' בר-אילן
רבוצקי  108ת.ד808 .
רמת אביב,תל אביב

יישוב
אופקים
אלקנה
באר-שבע
בית ברל
בני ברק
גבעת וושינגטון
גוש עציון
חולון
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
כפר חב'ד

סמינרים ומכללות להכשרת עובדי הוראה
כתובת
שם המוסד
סמינר תורני לבנות אופקים
מכללה אקדמית לחינוך  -אורות ישראל
מכללה לחינוך ע'ש קיי
מכללת בית ברל
מכון אחיה
המכללה הדתית לחינוך -גבעת וושינגטון
מכללת הרצוג להכשרת מורים
המכללה לחינוך תלפיות
מכללת גורדון לחינוך
המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו  -חיפה
המכללה הערבית לחינוך בישראל
מכללה דתית לחינוך' ,שאנן'
מכללת אמונה -
מכללה ירושלים ,בית וגן
מכללת אפרתה
מכללה דתית למורים ע'ש רא'מ ליפשיץ
מכללה לחינוך ע'ש דוד ילין
המכון למורים לחינוך העצמאי
מיכא"ל שירותי ניהול וחינוך למצויינות ()2002בע"מ
מכללת בית רבקה ,מכללה לחינוך והכשרת עובדי
הוראה

רח' צה'ל  ,5ת'ד 86
אלקנה ,ד.נ .הרי אפרים
רח' יהודה הלוי ,ת'ד 65
דאר בית ברל
רח' אמרי ברוך  ,1ת.ד312 .
ד'נ אבטח
אלון שבות ,ליד ישיבת הר עציון
רח' יוטבתה 7
רח' טשרניחובסקי 73
רח' הגנים  ,21ת'ד 9034
רח' החשמל  ,22ת'ד 8349
רח' הים התיכון  7ת.ד  906קרית שמואל
דרך בית לחם  ,104ת'ד 10290
ע"ש ולוסון ע"ש בית וגן ,ת.ד 16078
רח' בן-יפונה  ,17ת'ד 10263
רח' הלל  ,17ת'ד 2308
רח' המעגל  ,7ת'ד 3587
רח' קאפח  ,6ת'ד 5205
שילר  10ירושלים
ד.נ .כפר חב'ד ב'

כפר סבא
כרמיאל
נתיבות
נתניה
סכנין
קרית טבעון
רחובות
רמת הגולן
שקמים
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב

יישוב
אור יהודה
אור יהודה
אחווה
אריאל
אשדוד
אשקלון
אשקלון
באקה אלגרביה
באר שבע
באר שבע
באר שבע

דאר בית ברל
ת'ד 78

המכללה האקדמית בית ברל .
מכללה אקדמית להנדסה אורט בראודה -המחלקה
להוראה
קרית החינוך שדות נגב ,ת'ד 412
מכללה תורנית לחינוך חמדת הדרום
מכללה לחינוך גופני ולספורט ע'ש זינמן במכון וינגייט דאר וינגייט
מכללת סחנין להכשרת עובדי הוראה
אורנים  -ביה'ס לחינוך של התנועה הקיבוצית
אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך -קמפוס
רחובות
מכללה לחינוך ,תיירות ולספורט ,אוהלו
המכללה אקדמית אחוה
מכללת לוינסקי לחינוך
סמינר הקיבוצים -המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה
ולאמנויות
המכללה להוראת הטכנולוגיה ,להכשרת מורים
בחינוך העל-יסודי
סמינר למורות ולגננות בית-יעקב

רח' יצחק אלחנן  ,4ת'ד 29111

מכינות קדם אקדמיות
שם המוסד

כתובת

הקריה האקדמית מכינה קדם אקדמית ק.אונו
המרכז ללימודים אקדמיים המכינה הקד"א
מכללה אקדמית  -אחווה ,המכינה הקד"א
אוניברסיטת אריאל בשומרון
המכללה להנדסה "סמי שמעון " המכללה הקדם
אקדמית
המכינה האקדמית ספיר  -מכינה קד"א
מכללה אקדמית אשקלון מכינה קד"א
מכללת אלקאסמי המכינה הקד"א
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  -מכינת הבוגרים
אוניברסיטת בן גוריון  -קמפוס אילת
אוניברסיטת בן גוריון בנגב  -מרכז ללימודים קדם
אקדמים

ת.ד100 .
דואר טבעון
רח' הרב שטיינמן  3ת"ד 1106
קצרין ,ת'ד 222
ד.נ .שקמים ת.ד79800 .
רח' שושנה פרסיץ 15
דרך נמיר  ,149רמת אביב
רח' אנטיגונוס 6

רחוב יהדות קנדה 29
היוצרים 2
ד.נ שקמים 79800
קרית המדע ,בנין  7ת.ד 3
רחוב זבוטנסקי  ,84ת.ד 8412
ד.נ .חוף אשקלון
רחוב יצחק בן צבי  ,12ת.ד9071 .
באקה אל גרביה,
שד' בן גוריון  1ת.ד653 .
רח' הנרייטה סולד 1קמפוס בית הייס ת.ד653 .
רח' הנרייטה סולד 1קמפוס בית הייס ת.ד653 .

באר שבע

המכללה האקדמית להנדסה "סמי שמעון" המכינה
הקד"א
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ,מכ' קד"א
מכון טכנולוגי חולון ,המכינה הקד"א
אוניברסיטת חיפה ,המכינה הק.א
הטכניון ,המכינה הקד"א
המכללה האקדמית גורדון
מרכז אקדמי כרמל המכינה הקד"א
אוני' בר אילן  -מכינה חרדית
האוניברסיט העברית  -מכינה לעיוורים
האוניברסיטה העברית -
האוניברסיטה העברית ,מכינת הבוגרים

ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים

עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
מכון לב ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה מכי' קד"א
מכללה אקדמית הדסה
מכללה אקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין,מכ' קד"א

ירושלים
ירושלים
כרמיאל
נתניה
נתניה
סכנין
עכו
עמק הירדן

מכללת אמונה  -המכינה הקד"א
מכללת בצלאל המכינה הקד"א
אורט ברואדה המכללה אקדמית להנדסה המכינה
הקד"א
המכללה לחינוך גופני ש"ש זינמן ,המכ' הקד"א
מכללה אקדמית נתניה ,המכינה הקד"א
מכללת סכנין
המכללה האקדמית גליל מערבי המכינה הקד"א
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן מכינה קד"א

מכון וינגייט 42901
רחוב האוניברסיטה  ,1קרית יצחק רבין ,
ת.ד  ,100מיקוד 30810
ת.ד 2125
המרכז האזורי צמח

עמק חפר
עמק יזרעאל
צפת
קצרין
ראשון לציון
קרית שמונה
רמלה

מרכז אקדמי רופין
המכללה האקדמית עמק יזרעאל -מכינה קד"א
מכללת צפת ,המכינה הקד"א
אוהלו מכללה לחינוך ולספורט מכינה קד"א
המיכללה למינהל מכינה קד"א
המכללה האקדמית תל-חי מכינה קד"א
קמפוס השפלה,קרן רמלה

עמק חפר 40250
ד.נ .יזרעאל
רחוב ירושלים  53ת.ד160 .
ת.ד222 .
שד' יצחק רבין  7ת.ד 25073
ד.נ .גליל עליון
רח' הזית 4

באר שבע
חולון
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים

רחוב ביאליק פינת בזל ,ת.ד950 .
רחוב יהודה הלוי  ,33ת.ד13001 .
רחוב גולומב  ,52ת.ד305 .
הבנין הרב תכליתי ,הר הכרמל
קרית הטכניון
רחוב טשרניחובסקי 73
שער פלמר 5
ג.ט.י .בנין  4מלחה
בנין מדעי הרוח  ,הר הצופים ת.ד24051 .
בניין בובר רוסו  ,הר הצופים 91905
דיקנט הסטודנטים ,בנין פרנק סינטרה ,הר-
הצופים
רחוב שרייבום ,רמת בית הכרם ת.ד10290 .
רחוב הועד הלאומי  21ת.ד16301 .
רחוב הנביאים  ,37ת.ד1114 .
רח' מעגל בית המדרש  , 7ת.ד 3578.בית
הכרם
דרך בית לחם  ,104ת.ד10290 .
זכרון יעקב 5
ת.ד78 .

ראשל"צ

רמת גן
רמת גן
רמת גן
תל אביב
תל אביב

אוניברסיטת בר-אילן המכינה הקד"א
אוניברסיטת בר-אילן המכינה לעולים הקד"א
מכללת שנקר המכינה הקד"א
אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה מכינה קד"א
מכללת לוינסקי ,המכינה הקד"א

תל אביב
תל אביב

מכללת סמינר הקיבוצים המכינה הקד"א
מכללה אקדמית תל אביב יפו מכינה קד"א

יישוב
אור יהודה
אריאל
אשקלון
באר שבע
באר שבע
בני ברק
גליל עליון
ד.נ חוף אשקלון
הוד השרון
הרצליה
חולון
חיפה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
כפר כנא
כרמיאל
נצרת

מוסדות להשכלה גבוהה אחרים
שם המוסד
מרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
המכללה האקדמית תל-חי
המכללה האקדמית ספיר -לידי שלי דהן
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
המרכז הבינתחומי בהרצליה
מכון אקדמי טכנולוגי חולון
המרכז האקדמי כרמל
המרכז האקדמי לב
בצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
המרכז האקדמי שלם
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
מכון שכטר למדעי היהדות
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מכללת גרנאטה-הנציגות בישראל של אוני'
"אלבלקאא אלתביקייה"
המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה
המוסד האקדמי נצרת

רמת-גן 52900
רמת-גן 52900
אנה פרנק 12
רחוב בני אפרים 218
רחוב שושנה פרסיץ  ,15קרית החינוך ,ת.ד
48130
דרך נמיר 149
רבנו ירוחם 2

כתובת
רח' היוצרים 2
קרית המדע  -אגף הכספים
רח' יצחק בן צבי  12ת.ד 9071
) קמפוס המכללה באשדוד )ת.ד(45.
ת.ד 45
מגדלי ויטה ת .ד852 .
ד.נ גליל עליון
קרית החינוך שער הנגב
ת.ד 261
רח' כנפי נשרים ת.ד 167
רח' גולומב  52ת.ד 305
שער פלמר  4ת.ד33891 .
רח' הוועד הלאומי  ,21ת'ד 16031
מזכירות אקדמית הר הצופים ת.ד24046 .
העסקן 3
רח' הנביאים 37
רמת בית הכרם ת.ד 3566
ת.ד 16080
הנביאים 37
גבעת רם
כפר כנא  ,ת.ד1894.
ת.ד  78מיקוד 21982
ת.ד50228 .

נתניה
נתניה
נתניה
עכו
עמק הירדן
עמק חפר
עמק יזרעאל
צפת
קרית אונו
ראשון לציון
רחובות
רמת גן
רמת גן
שקמים
תל אביב-יפו
תל אביב-יפו

יישוב
אלקנה
באקה אלגרביה
באר שבע
בית ברל
בית רבן
גוש עציון
חולון
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
ירושלים
ירושלים

המכללה האקדמית נתניה
המכללה האקדמית לחברה ואומניות בע"מ
המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה ,אורט
הרמלין
המכללה האקדמית גליל מערבי
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
המרכז האקדמי רופין
המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן
המכללה האקדמית צפת
הקריה האקדמית קרית אונו
המסלול האקדמי של המכללה למינהל -לידי מיכל
גלבוע
המרכז האקדמי פרס
שנקר  -בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב
המכללה האקדמית לישראל בר"ג חל"צ
המכללה האקדמית "אחוה"
המכללה האקדמית של תל אביב יפו
אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

רח' האוניברסיטה1
רח' האורזים  10ב'
ת.ד 8068 .המחקר  2א.ת חדש ספיר
ת"ד 2125
צמח ד.נ עמק הירדן
עמק חפר
ד.נ עמק יזרעאל
רח' ירושלים  ,11ת.ד 160 .צפת 13206
רח' צה"ל  104ת.ד 759
שד' יצחק רבין  7ת.ד  25073ראשל"צ
דרך גד פיינשטיין  ,ת.ד328.
רח' אנה פרנק 12
רח פנחס רוטנברג 87
ד.נ שקמים 79800
רח' רבנו ירוחם  2יפו
מבצע קדש  38מיקוד 6998812

מוסדות להכשרת מורים (מוסדות אקדמיים)
כתובת
שם המוסד
אורות ישראל"  -מכללה אקדמית לחינוך" ד.נ הרי אפרים
באקה אל גרביה ,ת.ד124 .
אלקאסמי-מכללה אקדמית לחינוך
רח' יהודה הלוי ת.ד 65
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
המכללה האקדמית בית ברל (כולל המכון להכשרת דואר בית ברל
מורים ערבים)
ד.נ אבטח
המכללה הדתית ג .ושינגטון
אלון שבות
מכללת יעקב הרצוג
רח יוטבתה  7מיקוד 58500
המכללה האקדמית לחינוך תלפיות
הגנים  21ת.ד 9034
המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו  -חיפה
רח' הים התיכון  7ת.ד  906קרית שמואל
שאנן  -המכללה האקדמית הדתית לחינוך
רח' טשרניחובסקי 73
המכללה לחינוך ע"ש א.ד גורדון
ת.ד  8349רח' החשמל 22
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
רח' הלל  17ת.ד 2308
המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ
ת.ד  3578בית הכרם
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

ירושלים
ירושלים
ירושלים
נתיבות
נתניה
סכנין
קצרין
קרית טבעון
רחובות
רחובות
שקמים
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב

מכללה ירושלים
אמונה-המכללה האקד' לאמנות ולחינוך מיסודן של
מכללות אפרתה ואמונה
אמונה-המכללה האקד' לאמנות ולחינוך מיסודן של
מכללות אפרתה ואמונה
,חמדת הדרום"  -המכללה התורנית לחינוך"
המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון
וינגייט
מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
המכללה האקדמית לחינוך ,לתיירות ולספורט
"אוהלו"
מכללה אקדמית לחינוך "אורנים"
מכללת אורות ישראל  -קמפוס רחובות
אורות ישראל -קמפוס רחובות
המכללה האקדמית לחינוך "אחוה"
מכללת לוינסקי לחינוך (כולל המדרשה למוסיקה)
סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה
ולאמנויות
המכללה האקדמית למורים לטכנולוגיה מיסודה של
אורט ישראל (קמפוס סינגאלובסקי)
המכללה להוראת טכנולוגיה מיסודה של המכללה
למנהל

ת.ד  ,16078בית וגן
רח' בן יפונה  ,17ת.ד 10263
דרך בית לחם  104ת.ד 10290
ת.ד  412קריית החינוך עזתה
דואר וינגייט
ת.ד 100
ת.ד 222
דואר קרית טבעון לידי פרידה בכר
רח' הגר"א ת.ד116 .
רח' הגר"א ת.ד1106 .
ד.נ שקמים ת .ד79800 .
ת.ד 48130
דרך חיפה 149
דרך הטייסים  28ת.ד 62137
רח' אנטיגונוס  6ת.ד 225674

