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ICNPO 1 כלולים  םשירותי וספורט. תרבות בידורICNPO
 למ"ס -תוספות והבהרות 1

מוזיאוניםכללייםוספציפייםבתחומיאומנות,היסטוריה,חברה, מורשתתרבותית 1101100 1
תרבותייםטכנולוגיהותרבות;ייצורושימורארטיפקטים

והיסטורייםכוללשימורעתיקותוחפירותארכיאולוגיות;אגודות
שירהספרותוהיסטוריה,קידוםהקריאה;אזכרותשלאירועים

 היסטוריים;הנצחתמלחמותוקרנותזיכרוןוהנצחה.

 

 וספריותבבתיספר.למעטספרילימוד הוצאהלאורשלספרים,כתביעתועיתונים;ספריות. ספרותודברידפוס 1102

  תזמורות,מקהלותוחבורותזמר. מוסיקה 1103

  מרכזיםואגודותלאומנויותהבמה.כוללתאטרון,מחולואופרה. אומנויותהבמה 1104

ייצור,הפצהוהצגהשלאומנותפלסטיתוארכיטקטורה;כוללפיסול, אומנותפלסטית 1105
 ציור,רישום,צילוםאומנותיועיצוב.

 

  הפקהסרטיםוהקרנתם. קולנוע 1106

 כוללערוציםאינטרנטיים. .הייצורוהפצהשלתקשורת;כוללתחנותרדיווטלוויזי תקשורת 1107

 כוללגניםבוטניים;לאכוללחברהלהגנתהטבע. גניחיותואקווריומים. טבע 1108

אימוןוכושרגופני;מתןשירותיםפיתוחענפיספורטשונים, ספורטומשחקים 1200200 1
 לתחרויותולאירועיםספורטיבייםאחרים;מרכזיכושר.

כוללאומנויותלחימה;כוללענפימשחקתחרותייםכמו
.'מטוברידג-שח

מועדוניםומתקניפנאיליחידיםולקהילות;כוללגנימשחקים, פעילותחברתיתתרבותית 1300300 1
וקאונטריקלאב;מועדוניחבריםכמוליונסמועדוניסיורופנאי

 ואחרים.

כוללמתנסים,מנהליםקהילתייםואכסניות;כוללארגון
חוגיםוסמינריםלהעשרה,לרבותבתחומיההתפתחות

האישית;כוללתנועותנוער,ארגוניבוגריםוארגוניאוהדים;
 כוללצהרונים.

 מכינותקדםצבאיותס"קטגוריהשנוספהבלמ מכינותקדםצבאיות 1400-
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ICNPOשירותים כלולים  . חינוך2ICNPO למ"ס -תוספות והבהרות 

כוללועדיהוריםוארגוניםהנותניםתמיכהלאכספית ס"קטגוריהשנוספהבלמ ארגוניםתומכים 2000-
 במהותהלבתיספרולתלמידים.

מוסדותחינוךשבהםלומדיםתלמידיםמדרגיחינוךשונים,החל ותיכוניחינוךמוקדם,יסודי 2100100 2
 יסודי.-יסודיוכלהבעל-בקדם

בדרךכללהמוסדותלחינוךמיוחדנמצאיםבקטגוריהזו,אך
 גםמוסדותהחינוךהרגיל.

  .0-3מעונותיוםומשפחתוניםלפעוטותבגילאים מעונותיום 2111

 ללאצהרונים .3-5גניילדיםלגילאים יסודי-חינוךקדם 2101

 ללאצהרונים בתיספריסודיים חינוךיסודי 2102

  תיכוניםעיוניים חינוךתיכוניעיוני 2103

  תיכוניםמקצועיים,טכנולוגיים,ימייםוחקלאיים. חינוךתיכונימקצועי 2104

  אוניברסיטאותציבוריות  אוניברסיטאות 2200200 2

  מכללותהמעניקותתואראקדמיבכלהתחומים. מכללותאקדמיות 2201

תיכוניתבעלתאופימקצועיוטכנולוגי,-מכללותהמעניקותהשכלהעל מכללותלאאקדמיות 2202
 ללאתואראקדמי.

 

  מכללותלהכשרתמוריםוגננות,המעניקותתואראקדמי. מכללותמו"גאקדמיות 2204

  מכללותלהכשרתמוריםוגננות,שאינןמעניקותתואראקדמי. לאאקדמיותמכללותמו"ג 2205

  מכינותקדםאקדמיותבאוניברסיטאותובמכללות. אקדמיות-מכינותקדם 2207

מוסדותהמעניקיםהכשרהוהשכלהמשלימהלמערכתהחינוך לימודימבוגרים 2301300 2
בהתכתבות,לימודיערב,הפורמאלית;כולללימודיהמשך,לימודים

 ותכניותציבוריותללימודישפה.

בישראל,כוללמוסדותלחינוךמבוגריםבפיקוחמשרד
הגמלאיםולהשתלמותלהכשרתמבוגריםבפיקוחמשרד

 הכלכלה.

ס"קטגוריהשנוספהבלמ בתיספרתורניים 2302


 ישיבותתיכוניות,ישיבותקטנותואולפנותתיכוניות.

ICNPOשירותים כלולים  מחקר ופיתוח 2.4ICNPO למ"ס -תוספות והבהרות 

ביצועמחקריםבתחומיהרפואה;כוללמחקרעלמחלותספציפיות, רפואה 2401400 2
 תסמונותאוטיפוליםרפואיים.

 

ביצועמחקריםבתחומימדעיהטבע,מדעיהחיים,ההנדסה מדעיהטבעוההנדסה 2402
 והטכנולוגיה.

 

 כוללמחקרבתחוםהחינוך. ביצועמחקריםוניתוחנתוניםבתחומימדעיהחברהוהמדיניות. מדעיהחברה 2403

 ביצועמחקריםבתחוםמדעיהרוח,לרבותבתחוםהיהדות. ס"קטגוריהשנוספהבלמ מדעיהרוח 2404
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ICNPOשירותים כלולים  . בריאות3ICNPO למ"ס -תוספות והבהרות 

 ארבעקופותהחוליםבישראל ס"קטגוריהשנוספהבלמ קופותחולים 3000-

  בתיחוליםאשרמספקיםשירותיאשפוזכלליים. בתי"חלשיקוםוכלליים 3100100 3

בתיחוליםאשרמספקיםשירותיאשפוזלחוליםבמחלותממושכות, בתי"חלמחלותממושכות 3200200 3
 סיעודיים.כוללאגפיםרפואייםבבתיאבות

 

  בתיחוליםאשרמספקיםשירותיאשפוזלחוליםבמחלותנפש. בתי"חנפש 3301300 3

 הוסטליםטיפוליםבתחוםבריאותהנפש,הכולליםאפשרותלמגורים. בריאותהנפשעםמגורים 3302

התערבותפסיכולוגית 3303
 ופסיכיאטרית

תוארברפואהעםשירותיייעוץהניתניםעלידימוסמכיםבעלי
התמחותברפואתהנפש)פסיכיאטרים(אובעליהכשרהתואמת,כמו

 פסיכולוגים.

 

מרפאותהמספקותטיפוליםרפואייםללאאשפוז;כוללמרפאותחוץ מרפאותחוץ 3401400 3
 בבתיחוליםוטיפוליםהמוגדריםכ"רפואהאלטרנטיבית"'.

 

שירותיאבחוןעלידימעבדותואמצעיםארגוניםהמספקים שירותיםנלווים 3402
 טכנולוגייםנוספים;כוללרפואתחירום;כוללהסעותלחולים.

 

 טיפולישיניים ס"קטגוריהשנוספהבלמ רפואתשיניים 3403

רפואהמונעתובריאות 3404
 הציבור

ארגוניםהמפעיליםתכניותמניעהעבורקבוצהמסוימתשלאנשיםאו
הציבור,ומעניקיםטיפוליםלמניעתתחלואה;כולללטובתכלל

תכניותלחיסונים,תכניותלאיתורמחלותבשלביםמוקדמיםומעקב
אחרימצבבריאותיאשרלאמתמקדבמחלהספציפית)כמובדיקות

 לפניואחרילידהומעקבגדילה(.

מטרתה"מניעה"היאלהפחית/להעליםאתחומרתהפציעות
 אוהמחלות.

(.ICEתתקבוצהברפואהמונעת,שעניינהמידע,השכלהותקשורת) חינוךלבריאות 3405
ארגוניםהמאפשריםלפרטים,למשפחות,לארגונים,לקבוצות
 ולקהילותלהגןולשמורעלבריאותםעלידיהפצתמידעבנושא.

 

 החולים.קרנותהמחקרוהתשתיותשלידבתי ס"קטגוריהשנוספהבלמ תשתיותבריאות 3500-
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ICNPOשירותים כלולים  . רווחה4ICNPO למ"ס -תוספות והבהרות 

לאכוללאשפוזרפואיבבתיאבות;שיוךקטגוריהזולרווחה בתיאבותעםמגורים בתיאבות 3201200 3
 ס."נעשהבלמ

מרכזיםלהתפתחותהילד;שירותיאימוץואומנה;צהרונים רווחתהילד 4101100 4
 ושירותיםנוספיםלילדים.

 כוללאבחוןוסיועלילדיםעםלקויותלמידה.

מועדונינוער,מניעתנשירתנוערממסגרות,תכניותתעסוקהלנוער, רווחתהנוער 4102
הנעורים;טיפולבנוערעברייניומניעתעבריינות;מניעתהריונותבגיל

 חונכות.

 לאכוללתנועותנוער

חינוךהורי;שירותיםלמשפחותחדהוריות;מקלטיםלנפגעיאלימות שירותיםלמשפחה 4103
 במשפחה.

 

דיורמוגן)שאינוסיעודי(,שירותיהסעה,פעילויותפנאיושירותים שירותיםלמוגבלים 4104
 מותאמיםנוספים.

שאיננורפואילחוליםכוללתעסוקהשיקומית;סיוע
 אוטיזם,אספרגרותסמונות:לרבותסרטן,.ולמשפחותיהם

שירותיםלאוכלוסייה 4105
 הבוגרת

טיפולגריאטרי)כוללטיפולבבית(,עזרהבבית,הסעות,תכניות
הסעדה,פעילויותפנאיושירותיםנוספיםהמיועדיםלאזרחים

 ותיקים.

 

תכניותלהעצמהאישית,קבוצותתמיכהויעוץהדדי;תכניות עזרהעצמיתוהדדית 4106
 להתנהלותכלכליתנבונה.

 

מניעהוחיזוימצביאסון,העלאתהמודעותוהכנתהפרטלהתמודדות אסונותטבע 4201200 4
עםמצביאסון;עזרהראשונהלקורבנותמקריאסוןלרבותמתנדבים

 בכיבויאש.

כוללסיועלנפגעיפעולותאיבהולקורבנותתאונותדרכים,
 וכןתמיכהבמשפחותיהם.

בית,מגוריםזמנייםועזרהראשונה-מקלטיםזמנייםלחסרי מקלטיםזמניים 4202
 למטיילים.

כוללמרכזיגמילהלמכוריםלסמיםלרבותלאלכוהול
 ותכניותהסברהלמניעתהתמכרות;סיועלאסירים.

 כוללסיועלניצולישואה. מקלטים,ביגוד,הסעדהושירותיםנוספיםלמהגריםולפליטים. עזרהלמהגריםולפליטים 4203

תמיכהבחייליםבעתהשירותולאחרהשירותהצבאי; ס"קטגוריהשנוספהבלמ תמיכהבחייליםובשוטרים 4204
לרבותחייליםבודדים,חיילימילואים,פצועימלחמה

 כוללארגוניבוגריםשליוצאייחידותצה"ל.ושוטרים;לא

סיועשאיננורפואיאופסיכולוגילנפגעיונפגעותתקיפה ס"קטגוריהשנוספהבלמ סיועלנפגעיתקיפהמינית 4205
 מינית.

סיועכספילמשפחותמעוטותיכולתס"קטגוריהשנוספהבלמעזרהכספיתלנזקקים4301 300 4

לרבות,יכולתלמיעוטינוספיםושירותיםהסעות,מזון,ביגודמתן לנזקקיםעזרהבעין 4302
בגדיםחלוקתומרכזיתמחויבתי
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ICNPOשירותים כלולים  . איכות סביבה5ICNPO למ"ס -תוספות והבהרות 

ארגוניםהמקדמיםאיכותסביבה,לרבותהפחתתזיהוםאויר,זיהום סביבה 5100100 5
מים,קרינהורעש,טיפולבפסולתובחומריםרעילים,טיפולבאשפה

ותכניותלקידוםמיחזור;שימורוהגנהעלמשאביטבעלאומיים
לרבותמשאביקרקע,מים,אנרגיהוצמחיההמיועדיםלשימושהכלל

בתי,תכניותגינוןונוי,קידוםחינוךולהנאתהציבור;ייפויסבי
לשמירהעלהניקיון,תכניותלשימורהפארקיםוהריאותהירוקות

 באזוריםעירונייםותכניותלייפויעריםוכבישיםבינעירוניים.

 כוללהחברהלהגנתהטבע;לאכוללגניםבוטניים

ולשיפוררווחתם,לרבותבתימחסה,שירותיםלהגנהעלבעליחיים הגנהעלבעליחיים 5200200 5
מכלאותושירותיםהומניטאריים;שירותיםוטרינארייםהמעניקים

טיפוללחיותהמשקולחיותהבית;שימורוהגנהעלחיותהבר,לרבות
 בשמורותטבעובבתימחסה.

 

 במיקלחיןחברותעירוניותלטיפולנוסףבלמ"ס; ס"קטגוריהשנוספהבלמ טיפולבמיקלחין 5300-

    

 

 

 

ICNPOשירותים כלולים  . שיכון ופיתוח6ICNPO למ"ס -תוספות והבהרות 

שיפוראיכותהחייםהקהילתייםלרבותקואופרטיבים;תכניות פיתוחעירוניואזורי 61006100
לפיתוחתשתיותכלכליותופיסיותלרבותפיתוחמבניםקהילתיים,

וייעוץכלכלי;פיתוחתשתיותארגוניותדרכיגישהותכניותיזמות
 להקלהעלבעיותחברתיותושיפוררווחתהציבור.

כוללחברותכלכליותעירוניות;כוללגרעיניהתיישבות;לא
 כוללמנהליםקהילתיים

אגודותלפיתוח,הקמה,ניהולומימוןפרויקטיםשלשיקוםמגורים; שיכוןובינוי 6200200 6
מימושזכויותבניהוסיועמשפטיבנושאיםהתאגדויותלצורך

 קשורים;אגודותבנהביתך.

 

ארגוניםהמספקיםומקדמיםתכניותחניכה,הכשרהוהתמחות; הכשרהותעסוקה 6300300 6
הכשרהתעסוקתית,ייעוץתעסוקתיומבחניהתאמה;קידוםתכניות

 שלחזרהלמעגלהעבודה.
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ICNPOשירותים כלולים  ופוליטיקה. ארגוני סנגור 7ICNPO למ"ס -תוספות והבהרות 

קידוםזכויותשלקבוצותמובחנותכמוזקנים,נכים,נשיםוכו'לרבות ארגוניסנגורוחברהאזרחית 7101100 7
באמצעותקידוםחקיקה;הגנהעלחרויותהפרטוזכויותאדם;

 קידוםופיתוחאחריותותודעהאזרחית.

 אזרחיעלמוסדותציבורייםושלטוןהחוק.לרבותפיקוח

ארגוניםהמקדמיםאינטרסיםשלחבריםהמשתייכיםלמסורת ארגוניםאתניים 7102
 אתניתמסוימת.

כוללארגוניעולים;לרבותסיוע)שאינומתמקדבסעד(
 בקליטתעוליםובשילובםבחברה.

המקדמיםרעיונות/ערכים/זהויותברמתהחברה,ארגונים ס"קטגוריהשנוספהבלמ ארגוניהסברה 7103
כמו:ציונות,שלום,פלורליזם,הפרדתדתממדינה,זיקה

לארץישאל,שירותקרבי,זהותיהודיתוכו';לרבותפיתוח
 מנהיגותחברתיתוקבוצותדיאלוג.

הפשיעהוקידוםמדיניותסיועמשפטי;סיועלקורבנותפשיעה;מניעת בטיחותושירותיםמשפטיים 7200200 7
 בנושאיבטיחות;ארגוניםלהגנתהצרכןופיקוחעלאיכותמוצרים.

 כוללקידוםהבטיחותבדרכים;לאכוללשיקוםאסירים.

ארגוניםפוליטייםלא 7300300 7
 מפלגתיים

פעילותפוליטיתלקידוםמועמדיםיחידים;כוללהפצתמידע,יחסי
 ציבורוגיוסמשאבים.

פעילותשאינהכלולהבמסגרתמפלגה)המוכרתעלידירשם
המפלגות(.

     

ICNPOשירותים כלולים  . פילנתרופיה והתנדבות8ICNPO למ"ס -תוספות והבהרות 

פרטיות,ארגוניפילנתרופיהמקביליםל"קרנות"ביןאם ארגוניםהמעניקיםתמיכותלפעילותבתחוםהתרבות. פילנתרופיהתרבות 8101100 8
משפחתיות,קהילתיותאועסקיותהמוכרותבחו"ל.אלו

ארגוניםשמרביתההוצאותשלהםמנותבותלמתןתמיכות
ביןאםליחידיםאולארגוניםאחרים:החלוקהלפייעדי

ס."הפילנתרופיהנוספהבלמ













 

לרבותמלגותארגוניםהמעניקיםתמיכותלפעילותבתחוםהחינוך; פילנתרופיהחינוך 8102
 לסטודנטים.

ארגוניםהמעניקיםתמיכותלפעילותבתחוםהבריאות;לרבות פילנתרופיהבריאות 8103
 תמיכהבחולים.

 ארגוניםהמעניקיםתמיכותלפעילותבתחוםהרווחה. פילנתרופיהרווחה 8104

פילנתרופיהסביבה,שיכון 8105
 וסנגור.

לפעילותבתחוםאיכותהסביבה,שיכוןארגוניםהמעניקיםתמיכות
 ופיתוחוסנגור.

 ארגוניםהמעניקיםתמיכותלפעילותבתחומיםמגוונים. פילנתרופיהכללית 8108

ארגוניםהמעניקיםתמיכותלפעילותבתחוםהדת;לרבותמלגות פילנתרופיהדת 8110
 לאברכים.

 לפעילותבתחוםהמחקרוהפיתוח.ארגוניםהמעניקיםתמיכות פילנתרופיהמו"פ 8124

ארגוניםלאיתור,גיוס,הדרכהוהשמהשלמתנדביםוארגוניםלקידום מקדמיפילנתרופיה 8200200 8
 ההתנדבות;גיוסמשאביםהמונילרבותבתיהגרלות.
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קידוםהאחווהוהקשריםהבינלאומיים;תכניותלקידוםופיתוח ארגוניםבינלאומיים 9100100 9
כלכליוחברתיבחו"ל;ארגוןומתןסיועהומניטארילאזוריםמוכי
אסוןובמצביחירוםברחביהעולם;קידוםופיקוחעלזכויותאדם

ושלוםברחביהעולם.



 

     

ICNPOשירותים כלולים  . דת10ICNPO למ"ס -תוספות והבהרות 

 ס"החלוקהלארגוניםיהודייםולאיהודייםנוספהבלמ    

  בתיכנסת בתיכנסת 10101100 10

ארגוניםהמספקיםשירותידתנלווים)להוציאפולחן(לקהילות ארגונידתיהודיים 10102
מאמניםיהודיות.לרבותמקוואות,חברהקדישא,השגחתכשרות,

קידוםתרבותיהודית,כוללים,ישיבותגבוהות/גדולות,בריתמילה,
 תיכוניות.-ישיבותהסדרואולפנותעל

 לאכוללארגוניםכמוזק"א

מסגדים,כנסיות,מנזרים,מקדשיםושארארגוניםהמקדמיםאמונות ארגוניפולחןלאיהודיים 10201-
 דתיותועורכותפולחןדתילאיהודי.

 

ארגוניםהמספקיםשירותידתנלווים)להוציאפולחן(לקהילות יהודייםארגונידתלא 10202
מאמניםלאיהודיות.לרבותהסדריקבורה,תכניותלשימורהתרבות

העדתיתושיעורידתבמסגרותשאינןנכללותבמוסדותהשכלה
המוכריםבמשרדהחינוך.

 

 

     

ICNPOשירותים כלולים  . איגודים מקצועיים11ICNPO למ"ס -תוספות והבהרות 

ארגוניםהפועליםלקדםלעגןולהגןעלהאינטרסיםשלענפיםעסקיים איגודימסחרועסקים 11100100 11
 מסוימיםכמו:איגודיתעשיינים,חקלאיםוסוחרים.

 

קידום-אגודותמקצועיות 11200200 11
 ידעמקצועי

ארגוניםהפועליםלקדם,לפתחלעגןולהגןעלאינטרסיםמקצועיים.
לדוגמא,אגודותרפואיותואגודותמחקרבתחומיםספציפיים;לרבות

 קיוםימיעיוןוכנסיםייעודיים.



ארגוניםהפועליםלקדםלעגןולהגןעלהאינטרסיםשלעובדים איגודיעובדים 11300300 11
 שכירים.

כוללאגודותסטודנטים;כוללאיגודיםהמייצגיםגמלאים
שלמקומותעבודהספציפיים.

 


