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יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך - 2006
בשנת 2006 נתקבלו 237 פניות לקבלת מידע לפי חוק חופש מידע. 

להלן נושאי הפניות ב-2006 לפי סדר שכיחותם:

גבוהה/  להשכלה  מוסדות   / חינוך  מוסדות  על  נתונים   / החינוך  מערכת  על  נתונים   / החינוך  מערכת   
נתוני רישוי/ מחקרים בנושאי חינוך 

תקציבי חינוך - תקצוב מוסדות חינוך, תמיכות במוסדות תורניים, תמיכות במוסדות ציבור, תקצוב רשויות   •
מקומיות ובעלויות / דוחות כספיים, מכרזים, רכישות והסכמים 

הישגים בבחינות הבגרות ונתונים על הבחינות / הישגים בבחינות המיצ"ב ובחינות אחרות  •

עובדי הוראה - תנאי שירות עובדי הוראה וגימלאים (פניות אישיות), נתונים על עובדי הוראה / הכשרה,   •
השכלה, שיבוצים / מינויים ומכרזים

חוקים ותקנות חינוך / הוראות / נוהלים / חוזרי מנכ"ל  •

תחומי אחריות המשרד / מבנה המשרד, יחידות / בעלי תפקידים   •

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים / קליטת תלמידים עולים  •

פיתוח מערכות חינוך - בנייה/ הסעות תלמידים  •

תרבות , אמנות וספורט  •

חינוך מבוגרים  •

תלמידים - זכויות ונתונים  •

הערכת תעודות ותארים מחו"ל  •

ועדות חקירה / בדיקה - דוחות, יישום המלצות  •

מקצועות ותחומי לימוד / תכניות לימודים / ספרי לימוד  •

אקלים בית ספרי - אלימות במוסדות חינוך  •

בטיחות / בטחון / תאונות, דוחות  •

להלן חלק ממגוון הנושאים האחרים בפניות שנתקבלו ב-2006:   •
טיפול  בתחום  שאינם  נושאים  מסוימת,  חברה  של  הניידים  טלפונים  מכשירים  בתפעול  תקלות  באנגלית,  החינוך  חוק 

המשרד, כגון: זמני הדלקת נרות וצאת השבת, שיפור איכות המזון בקיוסקים ליד בתיה"ס, דרישות קבלה ללימודי תואר 

שני, הפצת מידע על סרט, חומר אקדמאי ומחקרי על מסלול עתודה אקדמאית ועוד.
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דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד - בשנת 2006

1. פניות שנענו ב-2006 (סה"כ=237) *
1.1 פניות שנענו באופן מלא (בחיוב)

מס' פניות סיווגמס' סידורי

48פניות שנענו תוך 30 יום1. 

31פניות שנענו בין 31 - 60 יום 2. 

21פניות שנענו מעבר ל - 60 יום3. 

100סה"כ

1.2 פניות שנענו באופן חלקי

נימוקים לפי החוק (ראו טבלת פענוח בהמשך)מס' פניותסיווגמס' סידורי

1פניות שנענו תוך 30 יום1

1

סעיף -2 הגדרות, סעיף 8 (3)

סעיף 8 (1) 

1פניות שנענו מעבר ל-60 יום2

1

1

2

1

1

2

1

עדיין לא נתקבל כל המידע

סעיפים 7 (ה'), 8 (1), 9 (ב') (4)

סעיפים 7 (ה'), 8 (3), 8 (4)

סעיפים 7 (ה'), 8 (4)

סעיפים 7 (ה'), 9 (ב) (1)

סעיפים 9 (א') (3), סעיף 9 (ב') (4)

סעיפים 9 (ב') (2), 9 (ב') (4)

סעיף 9 (ב') (6)

12סה"כ
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1.3 פניות שנענו בשלילה

מס' פניותנימוקים לפי החוק (ראו טבלת פענוח בהמשך)מס' סידורי

12נושאי הבקשה אינם בתחום הטיפול של המשרד1

46סעיפים 2 - הגדרות, 8 (3)2

4סעיף 7 (ה')3

1סעיפים 7 (ה'), 8 (4)4

2סעיפים 7 (ה'), 9 (ב') (1)5

3סעיף 8 (1)6

3סעיף 9 (א') (3)7

2סעיף 9 (ב') (1)8

1סעיפים 9 (ב') (1), 9 (ב') (2)9

1סעיף 9 (ב') (2)10

1סעיף 9 ב' (2) , סעיף 9 (ב') (4) 11

76סה"כ

1.4 פניות שלא טופלו בשל אי תשלום אגרת בקשה 

לא שולמה אגרת בקשה כנדרש בחוק ובתקנות
מס' פניות

49
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2. סה"כ הפניות שנתקבלו ב-2006 
 237 (188 מהן נענו) *

3. סה"כ פניות שנתקבלו מהחלת החוק (29/5/1999) ועד 31/12/2006

לא טופלו
בשל אי תשלום אגרה

פניות שטופלו פניות שנתקבלו שנה

לא נספרו 126 126  1999

לא נספרו 122 122 2000

לא נספרו 135 135 2001

לא נספרו 126 126 2002

25 158 183 2003

39 275 314 2004

24 182 206 2005

49 188 237 2006

— 1312 1449 סה"כ פניות
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4. העתירות שהוגשו לפי חוק חופש המידע  - 2006

פסק הדיןנושאשם העותריםמס' עתירה

עת"מ 429/06

ירושלים

המרכז לפלורילזם 

יהודי 

מסירת מידע הנוגע לתמיכה בשיעורי 

תורה ותרבות יהודית שלא במסגרת 

לימודים פורמלית

בהתאם להסכמה אליה הגיעו 

הצדדים נמחקה העתירה

עת"מ 495/06

ירושלים

קבלת מידע ביחס לאחוזי ההצלחה גלית בטאט גולדמן

בבחינות הבגרות של תלמידי בתי הספר 

במחוז חיפה

בהתאם להסכמה אליה הגיעו 

הצדדים נמחקה העתירה

עת"מ 715/06

ירושלים

מורה עתרה על החלטת המשרד בעניין הילה אלטמן

בקשתה לקבלת מידע בנוגע לבקשתה 

לגף להערכת תארים ודיפלומות 

מחו"ל להכרה בתואר שני שברשותה 

מאוניברסיטת לסטר, אנגליה

ביהמ"ש קבע כי אין לעותרת 

צורך בפרטי המקרים בהם הכיר 

המשרד בתואר שני במסלול ישיר 

וכי נתייתרה גם בקשתה למסור לה 

כל מסמך רלוונטי לגבי החלטות 

המשרד משנת 1997

בברכה,

סופיה מינץ

הממונה על יישום חוק חופש המידע 

במשרד החינוך

* נכון למרס 2007

http://www.education.gov.il/hofesh
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טבלת נימוקים עפ"י החוק לתשובה שלילית / חלקית

נושאי הבקשה אינם בתחום הטיפול של משרד החינוך 1

אינו מוגדר כמידע על פי הגדרות החוק  סעיף 2 - הגדרות  2

המידע אינו מצוי ברשות כפי שנתבקש ומצריך עיבוד מיוחד לצורכי המבקש  סעיף 7 (ה')  3

מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה  סעיף 8 (1)  4

המידע אינו מצוי / אינו קיים במשרד  סעיף 8 (3)  5

המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו בתשלום או ללא תשלום  סעיף 8 (4)  6

המידע נוצר ברשות אחרת ואין בהפניית המבקש לאותה רשות להכביד על קבלת המידע על 

ידיו 

סעיף 8 (5)  7

מסירת המידע מהווה פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981  סעיף 9 (א') (3) 8

מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות או את יכולתה לבצע תפקידיה  סעיף 9 (ב') (1)  9

מידע על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב  10 סעיף 9 (ב') (2) 

מידע בדבר דיונים פנימיים, התייעצות פנימית בין עובדי רשויות ציבוריות וכו'  סעיף 9 (ב') (4)  11

מידע שהוא סוד מסחרי או מקצועי שפרסומו עלול לפגוע בעניינים מסחריים הקשורים 

לעסקיו של אדם

סעיף 9 (ב') (6)  12

רשות ציבורית אינה חייבת לגלות מידע שהגיע לידיה, שאי גילויו היה תנאי למסירתו, או 

שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע 

סעיף 9 ב' (7)  13

מידע אודות שיטות ונהלים של רשות שיש לה סמכות חקיקה או ביקורת או בירור תלונות על 

פי דין 

סעיף 9 (ב') (8)  14

מידע בנוגע לענייני משמעת של עובד רשות ציבורית  סעיף 9 (ב') (9)  15

גוף שיש לו סמכות חקירה לגבי מידע שנאסף לצורכי חקירה ומידע מודיעיני  סעיף 14 (א) (8)  16

http://www.education.gov.il/hofesh :"אתר חופש המידע ב"אוח


