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"ו אדר תשפ"אכירושלים:   
 2021מרץ  10

 :לכבוד
 גב' שרון ברייר

 התנועה לחופש המידע
breiersharon@gmail.com 

 
 

 שלום רב,
  בנושא בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידעהנדון:  

 2020 - 2018תלמידים מחוננים בשנים             
 24/1/21, מכתבנו: 19/1/21: כםפניית            

 
  ,ך לסעיפיהבמענה לפניית

 
 להלן ומצ"ב המידע הקיים ברשותנו כפי שהועבר אלינו ע"י היחידה המקצועית:

 
 למבחני הקבלה לתכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים שניגשו מספר התלמידים: 1לסעיף 

 
שנת 

מס' התלמידים הכולל  שנת איתור איתור
 שניגשו לשלב א'

מספר התלמידים שניגשו 
 למבחנים בעל יסודי

 אין נתון 102,792 תשע"ח לתשע"ט 2018
 3,807 103,818 תשע"ט לתש"פ 2019
 4,497 103,352 תש"פ לתשפ"א 2020

 

 

 לפי שנתון ושלב גיל כמחונניםמספר התלמידים שאותרו : 2לסעיף        
 

שנת 
מס' מאותרים  ת איתורשנ איתור

 מחוננים יסודי

מספר 
מאותרים 
מחוננים 

 עי"ס
 ביסודיאחוז איתור 

 מתוך כלל הנבחנים
 3.209393727 710 3,299 תשע"ח לתשע"ט 2018
 3.195014352 749 3,317 תשע"ט לתש"פ 2019
 3.240382383 826 3,349 תש"פ לתשפ"א 2020

 

 
 

 לפי שנתון ושלב גיל יניםכמצטימספר התלמידים שאותרו : 3לסעיף 
 

שנת 
מס' מאותרים מצטיינים  שנת איתור איתור

 יסודי
אחוז איתור ביסודי מתוך 

 כלל הנבחנים
 4.826251 4,961 תשע"ח לתשע"ט 2018
 4.975052 5,165 תשע"ט לתש"פ 2019
 5.174549 5,348 תש"פ לתשפ"א 2020

 

 
 

 גיליונות. 4מצ"ב קובץ אקסל המכיל  -ילוח נתוני מאותרים מחוננים לפי עיר מגורים פ :4לסעיף 
 
( 3)א()9מכח סעיף , 5 -למסור מידע אודות מספר התלמידים המאותרים מחוננים הקטן מבהיר כי אין באפשרותנו נ

שכן מסירת המידע מעלה חשש לזיהוי אישי של התלמידים ולפיכך תהווה פגיעה  ,1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח
 אסורה בפרטיות.

 
ימים, לפי הוראות חוק בתי  45הנך רשאית לעתור נגד ההחלטה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים תוך 

 . 2000-המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס
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 : פילוח נתוני איתור מחוננים לפי מגדר )מגזר יהודי(5לסעיף 
 

שנת 
מס' מחוננים מאותרים  שנת איתור איתור

 בנות -מספר מאותרים  בנים

 1,181 1,559 תשע"ח לתשע"ט 2018
 1,358 1,503 תשע"ט לתש"פ 2019
 1,576 2,076 תש"פ לתשפ"א 2020

 

 
 

 
 : המידע המבוקש אינו קיים ברשותנו בשלב זה.6לסעיף 

 
 
 
 

 בכבוד רב,                                   
 
 

 

 אילנית שושני,
 ור(בכירה )העמדת מידע לציבמרכזת 

 

 בשם הממונה על יישום חוק חופש המידע
 

 מנהל האגף למחוננים ומצטיינים –מר מנחם נדלר העתק: 
 )מחוננים ומצטיינים, פניות ופרט(  תמרכז –גב' גלית צמח 

 

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/

