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 התייחסותנו על פי סדר הסעיפים בבקשתכם:להלן 

 

 .12.11.2013בהחלטת מל"ג מתאריך  מפורסם באתר המל"גהמינוי  כתב .1

החלטת  -מפורסם באתר המל"ג ה החרדית יהרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסי .2

 .12.11.2013מתאריך מל"ג 

יש  "חוק חופש המידע"( –)להלן  1998 –תשנ"ח  לחוק חופש המידע, 13בהתאם להוראת סעיף  .3

הצדדים לפנות אל  עלינודבר העלול לפגוע בצד שלישי. אם כן,  פרוטוקוליםלבדוק האם קיים ב

ישיבות  22בבדיקה שערכנו מצאנו כי התקיימו מימוש זכותם להתנגד להעברת המידע. להשלישיים 

הערכתנו היא שטיפול בפרוטוקול יה החרדית. ישל ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוס

בנוסף לעלות צילום החומר. בממוצע שעות עבודה  4-כרך נייה למוסדות עבור כל פרוטוקול תאופ

 (₪ 50= ₪ 0.20דפים* 250עלות צילום  ₪ 2,640שעות=  88לשעת עבודה* ₪ 30)

 מצוי בהחלטות רלוונטיות של ועדת ההיגוי/אכיפה. .4

 ת עבודהושע 1-הערכתנו היא שאיתור וצילום כל דו"ח תערך כדוחות סוקרים.  80-מדובר בכ .5

 )₪ 320= ₪ 0.20דפים* 1,600, עלות צילום ₪ 2,400שעות=  80לשעת עבודה* ₪ 30) .בממוצע

 דוחות הערכת איכות שלגביהם נתקבלה החלטת מל"ג מצויות באתר האינטרנט של המל"ג. .6

דו"ח בדיקה  מסמך בנושא לא קייםכי  ונמצא"ח הבדיקה  ופנינו אל החוקרים בבקשה לקבלת ד .7

 . כמבוקש על ידכם מדגמית

 החלטות מל"ג אשר מצויות באתר המל"ג.במסגרת האישורים לתוכניות ניתנות כל  .8
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 כל האישורים לתוכניות ניתנות במסגרת החלטות מל"ג אשר מצויות באתר המל"ג. .9

( לחוק חופש המידע, 2)ב()9מדובר במידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב ועל כן, לפי סעיף  .10

 ,אין חובה למוסרו.

לחוק חופש המידע, יש להעביר את הפרוטוקולים המבוקשים קודם לכן  13בהתאם להוראת סעיף  .11

הערכתנו היא שטיפול למימוש זכותם להתנגד להעברת המידע כאמור. הרלוונטיים לעיון המוסדות 

 ₪ 30)בנוסף לעלות צילום החומר. בממוצע שעות עבודה  4-כופנייה למוסדות תארך  כל פרוטוקולב

 (₪ 4= ₪ 0.20*עמודים 20עלות צילום  ₪ 600שעות=  20לשעת עבודה*

לחוק חופש המידע, יש להעביר את הפרוטוקולים המבוקשים קודם לכן  13בהתאם להוראת סעיף  .12

שטיפול הערכתנו היא למימוש זכותם להתנגד להעברת המידע כאמור. הרלוונטיים לעיון המוסדות 

בנוסף לעלות צילום  לכל פרוטוקולבממוצע  שעות עבודה 4-כופנייה למוסדות תארך  בפרוטוקול

 (₪ 1.60= ₪ 0.20*עמודים 8עלות צילום  ,₪ 240שעות=  8לשעת עבודה* ₪ 30)החומר. 

ככל שמדובר במסמכים שהוגשו על ידי מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה, עליכם לפנות ישירות  .13

( לחוק חופש המידע, בעניין מידע המצוי בידי רשות 5)8סעיף האמור בלו וזאת לפי למוסדות א

במסמכים שהוגשו על ידי מוסדות שאינם מתוקצבים הנכם מתבקשים להעביר אחרת. ככל שמדובר 

בקשה ממוקדת על מנת שנוכל לבחון את הבקשה לגופה וכן לבדוק את עמדת המוסדות לחשיפת 

 )א( לחוק חופש המידע.   13המסמכים על פי סעיף 

שעות  10) שעות עבודה. 10-כדורש שנים. עיבוד והכנת המידע  3עבור  גולמיים קיימים נתונים .14

 (.₪ 2= ₪ 0.20עמודים* 10, עלות צילום ₪ 300לשעת עבודה= ₪ 30עבודה*

המידע, , ( לחוק חופש 2)ב()9מדובר במידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב ועל כן, לפי סעיף  .15

 אין חובה למוסרו.

להלן אומדן תקציב תשע"ז  תקצוב הוראת החרדים מבוסס על נתוני שנה שוטפת וביצוע בפועל. .16

 למוסדות המפעילים תכנית לימוד אקדמיות ומכינות קדם אקדמיות לאוכלוסייה החרדית:

  

אומדן  
סטודנטים 
 לתקצוב 

 סך תקציב 
  ₪אלפי 

 3,234 182 המכללה האקדמית אשקלון

 3,830 144 אקדמיה לאמנות ועיצוב -בצלאל

 9,262 500 אילן-אוניברסיטת בר

 27,414 1,175 המכללה האקדמית הדסה

 3,112 205 הטכניון

 2,399 149 האוניברסיטה העברית

 21,508 1,535 המרכז האקדמי לב

ש "המכללה האקדמית להנדסה ע
 1,796 58 סמי שמעון

האקדמית מכללה  -עזריאלי
 6,941 235 להנדסה ירושלים

 16,950 851 אוניברסיטת חיפה

 1,456 72 יפו-המכללה האקדמית תל אביב 

 3,162 117 אביב-אוניברסיטת תל

 1,071 44 אוניברסיטת בן גוריון
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תשפ"ב טרם נבנה תקציב. תכנון התקציב יתבצע לאחר  -לתכנית הרב שנתית של השנים תשע"ז .17

החומש להרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית ע"י מל"ג וות"ת ויאושר על ידי קביעת מדיניות 

נבנה בהתאם לכללי התקצוב הקיימים בהתאם לתכנית הרב שנתית  בלבד ות"ת. תקציב תשע"ז

 תשע"ו.-תשע"ב

במסגרת דיונים של ות"ת והאוצר נקבעה מסגרת המקורות הצפויה לתכנית הרב שנתית הקרובה 

מיועדים לתכנית מלגות והלוואת,  12%-מתוך המקורות המתוכננים, כ. ₪ מיליארד 1.3-בגובה של כ

נוספים צפויים לשמש לתקצוב מרכיב ההוראה בתכנית אקדמיים ובמכינות לחרדים אשר  60%-וכ

מהווים תחליף לתקצוב במסגרת תקציב מרכיב ההוראה הרגיל ואינם מהווים תקציב ייחודי 

 לחרדים. 

משרד תשפ"ב לחברה הערבית כפי שסוכמו עם -מקורות התקציב לתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז .18

. מקורות אלו מהווים תקציב תוספתי לסטודנטים מהחברה ₪האוצר עומדים על כמיליארד 

 של המוסדות.  במסגרת תקציב מרכיב ההוראה הרגיל הערבית, נוסף על תקצובם

 אוגרפית:תקציבי קידום פריפריה חברתית וגי

 בשנה. ₪מיליון  123 -תקציב קרן הסיוע: כ

 בשנה. ₪מיליון  4-: כ"תקציב תכנית "הישגים

 בשנה. ₪מיליון  35 -קציב עידוד פריפריה חברתית וגאוגרפית במכללות: כת

 .₪תשפ"ב: כמיליארד -סך התקציב הצפוי לתכנית הרב שנתית תשע"ז

נוצר ע"י רשות אשר מידע הכלכלה ועל כן מדובר בהמחקר אותו אתם מבקשים נערך על ידי משרד  .19

 ..( לחוק חופש המידע5)8ציבורית אחרת על פי סעיף 

 פרטכל למחוק מהם וביסודיות לבחון אותם שיש ביותר רגישים  מסמכיםהינם תמלילי הראיונות  .20

 עמודים.  400-כוללים כ. תמלילי הראיונות האישי מזה

הערכתנו היא שטיפול שים לפחות יעברו על התמלילים ולפיכך בשל רגישות העניין נידרש כי שני אנ

 400לשעת עבודה* ₪ 30שעות עבודה בנוסף לעלות צילום החומר. ) 1-כבממוצע בעמוד אחד תארך 

 (₪ 80= ₪ 0.20עמודים* 400, עלות צילום ₪ 12,000שעות= 

 

 הטיפול והפקת המידע תאגרעלות סך ובהתאם לתקנות חוק חופש המידע )אגרות(  לאור האמור לעיל,

 .₪ 19,000-מוערכת בכבבקשתכם 

 

  .נציין ונדגיש כי הסכומים אותם ציינו הינם הערכה בלבד והם אינם מחייבים

 

 

 ,רכהבב

  

 מיכל פרי

 רכזת פניות ציבור

 


