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 2018יולי03
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גב'רעותללוש

התנועהלחופשהמידע
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שלוםרב,



 חינוך ביתיבנושא המידע במסגרת חוק חופש  לקבלת מידע בקשתךהנדון:  
17/5/18,10/4/18נו:י,מכתב9/4/18:פנייתך        


 במענהלפנייתך,

 
להלןהמידעהמבוקשבפילוחלפימחוז:מס'הבקשותלקבלתפטורמחינוךחובהואישורלחינוךביתי .1

:2017–2015לילדיםעםצרכיםמיוחדיםבשנים


 מחוז הדרום
 

 1סימן  –שר לא או 1סמן  -אושר  מס' הילדים בבית גיל הילד   מחוז שנת לימודים 
 1117.5 דרום תשע"ח-תשע"ב
 1110דרום תשע"ח-תשע"ז
 1310 דרום תשע"ח
 1313 דרום תשע"ח

  4  סה"כ
 


 הצפוןמחוז 
 

 הערות 1סמן  -אושר  מס' הילדים בבית גיל הילד   מחוז שנת לימודים 
 1313 צפון ז'-תשע"ה
 1316 צפון ז'-תשע"ה
 1213 צפון ז'-תשע"ה
אחיות1418 צפון ז'-תשע"ה
אחיות149.5 צפון ז'-תשע"ו
1218.5 צפון ז'-תשע"ו
1311.5 צפון ז'-תשע"ו
1312.5 צפוןז'-תשע"ו
1311 צפון ז'-תשע"ו
1318.5 צפון תשע"ה
1311.5 צפון תשע"ה
129.5 צפון תשע"ו
1214 צפון תשע"ו
1114 צפון תשע"ו
1210.5 צפון תשע"ז
  15  סה"כ
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 תל אביבמחוז 
 

 1סימן  –לא אושר  1סמן  -אושר  מס' הילדים בבית גיל הילד   מחוז שנת לימודים 
 1313 תלאביבתשע"ז-תשע"ו
 1415 תלאביבתשע"ז-תשע"ו
 1110 תלאביבתשע"ז-תשע"ו
 119 תלאביבתשע"ז-תשע"ו
  129 תלאביבתשע"ז
  5סה"כ

 
 מנח"ימחוז 

 
 1סימן  –לא אושר  1סמן  -אושר  מס' הילדים בבית גיל הילד   מחוז שנת לימודים 

1114 מנח"י תשע"ח
1310 מנח"י תשע"ח

 2   סה"כ


 מרכזמחוז 
 

 1סימן  –לא אושר  1סמן  -אושר  מס' הילדים בבית גיל הילד   מחוז שנת לימודים 
 1איןמידעיסודי מרכזתשע"ז
 1 איןמידעיסודי מרכזתשע"ז
 1 2קדםיסודי מרכזתשע"ז
 1 איןמידעיסודי מרכזתשע"ז
 1 איןמידעעליסודי מרכז תשע"ז
 1 איןמידעעליסודי מרכז תשע"ז
 1 איןמידעיסודי מרכזתשע"ז
  7    סה"כ

 
 איןברשומותתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםשקיבלופטורמחינוךחובהואישורלחינוךביתי,במחוזות

חיפה,ירושליםוהתיישבותי.

(לחוקחופשהמידע,3)א()9איןבאפשרותנולמסוראתהמידעהמבוקשבפילוחלפייישוב,מכחסעיף .2

ןשלתלמידיםבכליישוב.מסירתהמידע,בפילוחשהתבקשעלידך,,שכןמדוברבמספרקט1998–התשנ"ח
מעלהחששלזיהויאישישלהתלמידיםולפיכךמסירתהמידעתהווהפגיעהאסורהבפרטיות.



ימים,לפיהוראותחוק45הנךרשאיתלעתורנגדההחלטהלביתהמשפטלענייניםמנהלייםבירושליםתוך
.2000-יים,התש"סבתיהמשפטלענייניםמינהל


בכבודרב,




 

אילניתשושני,
מרכזתתיאוםפעולות



בשםהממונהעליישוםחוקחופשהמידע
 

הממונהעליישוםחוקחופשהמידע–העתק:ד"רעופררימון
גוגימנהלתאגףיישומיחוקומדיניות,המינהלהפד–גב'סימהעובדיהפורצנל

ראשיתליועצתהמשפטיתעוזרת–דסימהאדיב"עו
 

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

