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יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך- 2008

דברי פתיחה

חוק חופש המידע מעגן את הזכות לקבלת מידע מרשויות השלטון ומאחוריו עומדת התפיסה שהמידע הקיים ברשות השלטונית 

הוא נכס של האזרחים, אשר מוחזק על ידי הרשות בנאמנות למען הציבור.

עידן המידע הדיגיטלי והשימוש בכלי רשת האינטרנט המשתכללים והולכים מאפשרים לנו ליישם את מדיניות שקיפות ופתיחות 

המידע לציבור וכן את מדיניות שיפור השירות לאזרחים, שמשרד החינוך חרת על דגלו.

מאז כניסת החוק לתוקפו אנו פועלים להעמיד כמה שיותר מידע על מערכת החינוך לרשות הציבור ולפתח כמה שיותר שירותי 

ממשל זמין מקוונים למען שיפור השירות למגוון קהלי היעד השונים של מערכת החינוך.

לדוגמא: "הפורטל הגדול לחומרי הוראה למידה והערכה" )gadol.edu.gov.il(, המרכז את כל חומרי ההוראה של משרד החינוך 

מסווגים לפי תוכניות לימוד לעובדי הוראה ואנשי חינוך, משמש מאגר ידע ועזרי הוראה רחב ומהווה כלי עזר חיוני בעבודת המורה, 

תוך שיתוף הידע הרחב של כל מורה עם משתמשים נוספים.

כגון:  - אתר משרד החינוך באינטרנט, שירותים מקוונים,   )www.education.gov.il( "אוח"  ציבור הנבחנים מקבל באמצעות 

.)www.education.gov.il/exams( הרשמה לבחינות הבגרות וקבלת תוצאות בחינות באתר אגף הבחינות

הבחינות  אגף  באתר  כן  גם  שונות  וברשויות  הבגרות  בבחינות  הארציים  ההישגים  על  בנתונים  לצפות  יכול  הרחב   הציבור 

"מית"ר" באתר  חינוך  מוסדות  בגין  חינוך  בעלויות  תקצוב  בנתוני  או   )www.education.gov.il/exams_netunim( 

)www.edu.gov.il/meytar( ועוד ועוד.

השנה השקיע המשרד משאבים רבים הן בשדרוג אתרי המשרד והן בהנגשתם עבור אנשים עם מוגבלויות. במסגרת פעילות זו 

שידרגה והונגשה ב- 2008, מערכת "כמעט הכל אודות מוסדות החינוך" )www.edu.gov.il/mosdot( )לשעבר "איתור מוסדות 

חינוך"( ומערכות אחרות.

כן נוספה השנה לשירות מנהלי בתי הספר הרשמיים "מערכת שיבוץ עובדי הוראה" )www.edu.gov.il/mms( באמצעותה הם 

מתכננים, לקראת פתיחת שנת הלימודים, את שיבוץ עובדי ההוראה בבתי ספריהם על פי המחויבות להעסקה ובכפוף להקצאת 

התקנים בבית ספריהם.

פעולות אלו של הרחבת העמדת המידע והשירותים המקוונים לציבור ושדרוג והנגשת האתרים יימשכו גם בשנים הבאות.

להלן הדיווח על יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך לשנת 2008.

אלול, תשס"ט

ספטמבר, 2009

בברכה,

סופיה מינץ

הממונה על יישום חוק חופש המידע 

במשרד החינוך

www.education.gov.il/hofesh
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דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד - בשנת 2008

1. כללי

בשנת 2008 נתקבלו 209 פניות לקבלת מידע לפי חוק חופש מידע בעיקר בנושאים הבאים: 

בקשות לקבלת נתונים על עובדי הוראה ופניות של עובדי הוראה וגמלאים בנושאים: תנאי שירות, נתונים אישיים וסטטיסטיים 

ונתונים על איכות עובדי ההוראה, מידע בנושא תקציבי החינוך- תמיכות במוסדות ציבור, תקצוב רשויות, בעלויות ומוסדות חינוך 

וכו', נתונים על מערכת ומוסדות החינוך, רישוי מוסדות חינוך, מידע בנושא תלמידים- נתונים על תלמידים, מידע על נשירה והיעדרות 

מלימודים, מידע בנושא תחומי אחריות המשרד- מידע על יחידות ובעלי תפקידים במשרד, דרכי התקשרות, מידע בנושא הערכת 

תעודות / תארים אקדמיים מחו"ל, מידע ונתונים על הישגים בבחינות הבגרות ובחינות המיצ"ב, מידע בתחום פיתוח מערכות 

חינוך - בנושאי בנייה,מיפוי והנגשת מוסדות, ממצאי דוחות ביקורת, מידע בנושא חוקים ותקנות חינוך, הוראות ונהלים.

להלן חלק ממגוון הנושאים שאינם בתחום טיפול המשרד בפניות שנתקבלו ב-2008: 

צו בטיחות שהוצא לאתר עבודה על ידי משרד התמ"ת, חוק הביטוח הלאומי, חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בעניין סמכויות 

ממשלת מעבר.
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2. סיכום הטיפול בפניות ב-2008 7 

 

2.1 פניות שנענו ב- 2008 )סה"כ = 209( 7

פניות שנענו באופן מלא )בחיוב(

מס' פניות סיווגמס' סידורי

61פניות שנענו תוך 30 יום1

30פניות שנענו בין 31 - 60 יום 2

29פניות שנענו מעבר ל - 60 יום3

120סה"כ

7 נכון לספטמבר 2009 
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2.1.2 פניות שנענו באופן חלקי

מס' פניותסיווגמס' סידורי
נימוקים לפי החוק 

)ראו טבלת פענוח בהמשך (

המבקשים לא חתמו על התחייבות לשלם 1פניות שנענו בין 31 - 60 יום 1

אגרת טיפול העולה על 229 ₪

סעיף 9 )ב'( )9(21

המבקשים לא חתמו על התחייבות לשלם 1פניות שנענו מעבר ל - 60 יום3

אגרת טיפול העולה על 229 ₪

3סה"כ

2.1.3 פניות שנענו בשלילה

מס' סידורי
נימוקים לפי החוק 

)ראו טבלת פענוח בהמשך (
מס' פניות

8נושאי הבקשות אינם בתחום טיפול משרד החינוך1

3המידע אינו קיים ברשותנו2

35סעיף 2- הגדרות ,סעיף 8 )3(3

1סעיף 8 )1(4

3סעיף 9 )א'( )3(5

1סעיף 9 )ב'( )2( , סעיף 9 )ב'( )4(6

3סעיף 9 )ב'( )4(7

1סעיף 9 )ב'( )9(8

55סה"כ
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2.1.4 פניות שלא טופלו בשל אי תשלום אגרת בקשה 

מס' פניות

30לא שולמה אגרת בקשה כנדרש בחוק ובתקנות

2.2 פניות שנתקבלו ב - 2008 ונמצאות עדיין בטיפול 
סה"כ =1 7

2.3 סה"כ הפניות שנתקבלו ב - 2008 
 209 )178 מהן נענו(

72.4 סה"כ פניות שנתקבלו מהחלת החוק )29/5/1999( ועד 31/12/2008

לא טופלו פניות שטופלופניות שנתקבלושנה
בשל אי תשלום אגרה

לא נספרו1999126126 

לא נספרו2000122122

לא נספרו2001135135

לא נספרו2002126126

200318315825

200431427539

200520618224

200623718849

200720717630

200820917830

■ ■ ■1,8651,666סה"כ פניות

7 נכון לספטמבר 2009 
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3. העתירות שהוגשו לפי חוק חופש המידע - 2008 7 

פסק הדיןנושאשם העותריםמס' עתירה

בש"א 7437/08

השלום, ירושלים

התנועה לחופש 

המידע, המרכז 

לפלורליזם יהודי 

ערעור על החלטת הממונה על יישום חוק חופש 

המידע במשרד בעניין תשלום אגרה בגין איתור מידע 

שנתבקש על ידי המרכז לפלורליזם יהודי, מיונו, 

הטיפול בו והפקתו 

הערעור נמחק ע"י 

המערערים 

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 נוצר למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי של ממשסעיף 8 )2( 5

המידע אינו מצוי / אינו קיים במשרד סעיף 8 )3( 6

המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו בתשלום או ללא תשלום סעיף 8 )4( 7

המידע נוצר ברשות אחרת ואין בהפניית המבקש לאותה רשות להכביד על קבלת המידע סעיף 8 )5( 8

על ידיו 

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

מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות או את יכולתה לבצע סעיף 9 )ב'( )1( 10

תפקידיה 

מידע על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב  סעיף 9 )ב'( )2( 11

מידע בדבר דיונים פנימיים ,התייעצות פנימית בין עובדי רשויות ציבוריות וכו' סעיף 9 )ב'( )4( 12

מידע שהוא סוד מסחרי או מקצועי שפרסומו עלול לפגוע בעניינים מסחריים הקשורים סעיף 9 )ב'( )6( 13

לעסקיו של אדם

רשות ציבורית אינה חייבת לגלות מידע שהגיע לידיה, שאי גילויו היה תנאי למסירתו, או סעיף 9 ב' )7( 14

שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע 

מידע אודות שיטות ונהלים של רשות שיש לה סמכות חקיקה או ביקורת או בירור תלונות סעיף 9 )ב'( )8( 15

על פי דין 

מידע בנוגע לענייני משמעת של עובד רשות ציבורית סעיף 9 )ב'( )9( 16

לא יימסר מידע, הנוגע לצד ג', למבקשים- בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה על ידי צד סעיף 13 )ג'(17

ג' המתנגד למסירתו

גוף שיש לו סמכות חקירה לגבי מידע שנאסף לצורכי חקירה ומידע מודיעיני סעיף 14 )א( )8( 18

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