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 המדינה החומר הארכיוני בארכיון – 240228בקשת חופש מידעהנדון: 
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להלן תשובותינו בהתאם לסעיפי הבקשה.  לתשומת לבך הנתונים מתייחסים לתאריך 

20.12.2020. 

 

 )להלן: "החוק"(, נבקש לקבל מידע הנוגע -1998בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח 

כהגדרת המונחים "מפקיד" ו"בדיקה להפניית תיקים מארכיון המדינה למפקידים לצורך בדיקה, 

" 

, התש"ע (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), בתקנות הארכיונים 1.1.2018בתקופה שמיום  1

2010- 

 ועד ליום מתן המענה לבקשה זו, הכל כמפורט להלן:

 

 :. מספר המפקידים שאליהם הפנה ארכיון המדינה תיקים לצורך בדיקה בתקופה האמורה לעיל1

 

 .18המפקידים שאליהם פנה ארכיון המדינה הוא מספר 

 

 :. מספר התיקים שארכיון המדינה הפנה לכל מפקיד לצורך בדיקה בתקופה האמורה לעיל2

 

 תיקים שנשלחו לחשיפה שם גוף

 595 המרכז למיפוי ישראל

 51 הנהלת בתי המשפט

 91 בתי דין רבניים

 661 המשרד לביטחון הפנים

 27 המשרד לשוויון חברתי

 940 משרד מבקר המדינה

 1638 משטרת ישראל

 29 רשות החברות הממשלתיות

 304 רשות המיסים

 608 משרד הבריאות



 

 

 102 משרד החקלאות

 48 משרד המדע

 1501 משרד המשפטים

 912 משרד העבודה והרווחה

 649 משרד התשתיות

 232 משרד התחבורה

 468 רשות בתי הסוהר

 211 רשות התחרות

 

 

 :. מספר התיקים שבדיקתם הושלמה על ידי כל מפקיד בתקופה האמורה לעיל3

 

 שם גוף אחוז חשיפה תיקים שנחשפו

 המרכז למיפוי ישראל 5.88 35

 הנהלת בתי המשפט 23.53 12

 בתי דין רבניים 80.22 73

 המשרד לביטחון הפנים 0.00 0

 המשרד לשוויון חברתי 0.00 0

 המדינהמשרד מבקר  7.87 74

 משטרת ישראל 1.16 19

0 0.00 

רשות החברות 

 הממשלתיות

 רשות המיסים 0.66 2

 משרד הבריאות 0.33 2

 משרד החקלאות 6.86 7

 משרד המדע 39.58 19

 משרד המשפטים 9.59 144

 משרד העבודה והרווחה 0.11 1

 משרד התשתיות 4.93 32

 משרד התחבורה 7.33 17

 הסוהררשות בתי  0.00 0

 רשות התחרות 15.64 33

 

 

 

 

 



 

 

 . מספר פניות התזכורת בכתב ששלח ארכיון המדינה לכל מפקיד בתקופה האמורה לעיל, במטרה4

 .לזרז את בדיקת התיקים שהועברו אליו

 

, ומאז שלחה שני מכתבים אל המשרדים המפקידים 2019גנזת המדינה נבחרה לתפקידה ביוני 

לחשוף במקומם. במכתבה הזכירה להם את כמות התיקים שממתינים שלא הסמיכו את הארכיון 

לחשיפתם, ציינה את כמות התיקים, הנחתה אותם לחשוף והציעה הדרכה לחושפים. המכתבים 

 .2020, ואח"כ שוב בחודש אוקטובר 2020נשלחו למשרדים בחודש ינואר 

 

 

 

 

 

 בברכה, 

 אומימה איברהים 

 מנהלת לשכת גנזת המדינה   

 

 


