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שלום,

מצב מענה בנדון.

בברכה,

היחידה לחופש המידע

משרד ראש הממשלה
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 י"ב אדר תשפ"א

 2021פברואר  24

 לכבוד

 שקד פרידריך

 ממונה על החוק חופש המידע

שלום וברכה, 

 החומר הארכיוני בארכיון המדינה – 249927 בקשת חופש מידעהנדון: 

 25.01.2021סימוכין: בקשתך מיום 

להלן תשובות ארכיון המדינה בהתאם למספור סעיפי הבקשה שלכם. לתשומת לבך הנתונים 

 .15.02.2021מתייחסים לתאריך 

בינואר  1רשימת הגופים המפקידים שהפקידו חומר ארכיוני בארכיון בתקופה האמורה ( .1

עבור  "רימון"  קבצים הדיגיטליים שהוכנסו להמענה לבקשה), לצד מספר היום  – 2019

 כל אחד ממפקידים אלו  במהלך אותה תקופה.

הגופים המפקידים 
מספר הקבצים 

 הדיגיטליים 

 2190 ארגונים לא ממשלתיים

 48032 בית נשיא מדינת ישראל

 49348 הכנסת

 2179 המשרד להגנת הסביבה

 996 מודיעיןהמשרד לענייני 

המשרד לעניינים 

 2873 אסטרטגיים

 3476 המשרד לשוויון חברתי

 228470 המשרד לשירותי דת

 14786 הרבנות הראשית לישראל

 8416 משרד האוצר

 169 משרד הבינוי והשיכון

 293501 משרד הבריאות

 20983 משרד החינוך



 

 

 3769 משרד החוץ

משרד החקלאות ופיתוח 

 297955 הכפר

 50501 משרד הכלכלה

 270303 משרד המשפטים

 38724 משרד הפנים

 891 משרד הרווחה

 1320 משרד התפוצות 

 187900 משרד התקשרות

 109601 משרד ירושלים ומורשת

 52522 משרד ראש הממשלה 

 114 צה''ל

 191973 רשויות מקומיות

 

עבור כל לשכה של  "רימון"  .   מספר הקבצים הדיגיטליים שהוכנסו בתקופה האמורה ל2

שר, סגן שר, מנכ''ל משרד ממשלתי ומשנה למנכ''ל משרד ממשלתי, שפרש מתפקידו 

-או שהמשיך בתפקידו בקדנציה נוספת לאחר הקמת הממשלה ה  במהלך אותה תקופה,

 .17.05.2020ביום  35

 

 

הגופים  

 המפקידים

מספר הקבצים 

הדיגיטליים 

 מלשכת שר

מספר הקבצים 

ליים הדיגיט

 מלשכת סגן שר

מספר הקבצים 

הדיגיטליים 

 מלשכת  מנכ''ל 

מספר הקבצים 

הדיגיטליים  

 מלשכת  סמנכ''ל

בית נשיא מדינת 

   13943   28 ישראל

המשרד להגנת 

       2179 הסביבה

המשרד לענייני 

   272     מודיעין

המשרד לעניינים 

       2873 אסטרטגיים

המשרד לשוויון 

   799     חברתי

המשרד לשירותי 

   25581   15595 דת

   42   8374 משרד האוצר



 

 

משרד הבינוי 

   169     והשיכון

   40539 60534 192428 משרד הבריאות

     2765 1004 משרד החוץ

       11881 משרד החינוך

משרד החקלאות 

 131041 148984   7198 ופיתוח הכפר

       50501 משרד הכלכלה

       158696 משרד המשפטים

   2494 163 36067 משרד הפנים

       891 משרד הרווחה

 

 

 

 בברכה, 

 אומימה איברהים 

 מנהלת לשכת גנזת המדינה

 


