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 כללי .1

 .מידעהלקבלת מידע לפי חוק חופש  בקשות 457במשרד החינוך תקבלו ה 2016 בשנת

 לקבלת מידע ונתונים היו בעיקר בנושאים האלה: הבקשות

בחינות הישגים ב, עובדי הוראה, תקציבי החינוך ותקציב משרד החינוך, החינוךומוסדות החינוך מערכת 

ישורי בטיחות של אומוסדות חינוך, הסעות תלמידים, ת כיתות בנייו תכנון נשירת תלמידים, , תלמידים, הבגרות

 מוסדות חינוך, תקני פסיכולוגים ויועצים חינוכיים והזנה.

דוחות וועדות  חוזרי מנכ"ל, בו תקנות חינוךב ,חוקיםבתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, אחרות עסקו ב בקשות

 ל."מחו אקדמיים ותארים תעודות הערכתבחינוך מבוגרים ו, בביקורת
 

 בקשות המידעמידע על . 2

 לפי אופן הטיפול הבקשותהתפלגות  2.1

 הבקשותשיעור  הבקשותמספר  לפי אופן הטיפול הבקשותהתפלגות  

 56.89% 260 המשרד מסר את כל המידע המבוקש  1
 8.32% 38 המשרד מסר את המידע המבוקש באופן חלקי 2
 9.41% 43 המשרד דחה את הבקשה למסירת מידע 3
 7.44% 34 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 4
 12.47% 57 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 5
 5.47% 25 הסתייםהטיפול בבקשה טרם  6

 100.00% 457 סה"כ 

 
 

 
 אגרות חופש המידע 2.2

 149: 2016מספר האגרות ששולמו בשנת 

 שקלים 2,980שנגבה בעדן: הכולל הסכום 

 

 שנדחו בקשותמידע על . 3

 מספר סוג מענה

 43 נדחתה הבקשה

 38 נמסר מידע חלקי

 81 סה"כ
 

 

שנדחו  הבקשותמספר  הבקשההעילה לדחיית  
 *בשל עילה זו

 הבקשותשיעור 

 16.16% 16 ( הקצאת משאבים בלתי סבירה1)8סעיף  1

 4.04% 4 שנים 7 -נוצר לפני למעלה מ( המידע 2)8סעיף  2

 17.17% 17 ( המידע אינו מצוי במשרד3)8סעיף  3

 3.03% 3 ועומד לרשות הציבורפורסם  -(4) 8סעיף  4

 11.11% 11 המידע מצוי ברשות אחרת( 5)8סעיף  5

 18.18% 18 ( פגיעה בפרטיות3)א()9סעיף  6
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שנדחו  הבקשותמספר  הבקשההעילה לדחיית  

 *בשל עילה זו
 הבקשותשיעור 

 3.03% 3 מידע שאין לגלותו עפ"י כל דין-(4)א'( )  9סעיף  7

 3.03% 12 ( שיבוש התפקוד התקין של הרשות1)ב() 9סעיף  8

 6.06% 3 ( מדיניות בעיצוב2)ב()9סעיף  9

 1.01% 6 ( התייעצויות ודיונים פנימיים4)ב()9סעיף  10

 12.12% 1 סוד מסחרי -(6)ב'( )  9סעיף  11

 5.05% 5 ( מידע שנתקבל בתנאי לאי מסירתו7)ב()9סעיף  12

 100.00% 99 סה"כ 

 
 .שנדחו בשל יותר מעילה אחת בקשותקיימות *
 
 

 

 בבקשות שנענומידע על זמני הטיפול . 4

 באחוזים במספרים  זמן הטיפול

 28.45% 97 יום 15עד 

 18.18% 62 יום 30-ל 16בין 

 24.93% 85 יום 60-ל 31בין 

 19.06% 65 יום 120-ל 61בין 

 9.38% 32 יום 120-יותר מ

 100.00% 341 סה"כ

 
 

 לפי חוק חופש המידע 2016  בשנת שהוגשו. מידע על עתירות 5

 

 (580490902התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת )ע.ר  –: הצלחה  16-05-30384עת"מ 
 

   .הוגש לבית משפט המחוזי בירושלים בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים 
  :24.5.2016העתירה הוגשה ביום  
  :עיקרי הדברים 

לפיה אין   27.3.2016עניינה של עתירה זו בהחלטת הממונה על חופש המידע, ד"ר עופר רימון, מיום 
. העותר ביקש לקבל את רשימת 23.9.2015למסור את המידע המבוקש בבקשת העותר מיום 

 הפקטורים שניתנו על ידי משרד החינוך בחמש השנים האחרונות. 
 ו נמסר המידע המבוקש. במסגרת העתירה הגיעו הצדדים להסדר וב 
  .סטטוס הטיפול בעתירה: העתירה נמחקה 

 

 התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' משרד החינוך  –: הצלחה  16-10-28565עת"מ 

 מנהליים לעניינים כבית משפט בשבתו ירושלים המחוזי לבית המשפט הוגש. 
 1.11.2016-לבית המשפט ב הוגשה העתירה  
  התיק תלוי ועומד 
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 : מרטין שטרן נ' משרד החינוך 16-11-45410עת"מ 

 

 המחוזי בירושלים בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים.  לבית משפט הוגש  
  28.11.2016העתירה הוגשה ביום . 
  :עיקרי הדברים 

עניינה של עתירה בהחלטת הממונה על חופש המידע במשרד החינוך, ד"ר עופר רימון, מיום 
ב"כ העותר (,  –. במסגרת החלטה זו נמסר המידע המבוקש למבקש )אשר הינו עו"ד ממן 27.9.2016

 בתוספת שני מסמכים אשר לא נתבקשו על ידו אך הועברו אליו.  
 כל המידע אשר ברשותו. לטענת העותר, משרד החינוך לא מסר את 

 החלטת הממונה על חופש המידע התקבלה כדין: למרות שהוגשה בקשה : החינוך משרד עמדת עיקרי
כללית, לקונית וללא ציון פרטים אודות המידע המבוקש או מועד הפקתו, דבר שהקשה על מציאת 

שהתקיימו בין המידע, ולאחר מאמצים רבים שהושקעו באיתור המידע ואף פניות ושיחות טלפון 
 . נמסר כל המידע הקיים בידי המשיבה, וזאת בניגוד לטענת העותרהמבקש לבין נציגי המשיבה, 

  הגישה העותר  17.1.2017הוגשה תגובה מקדמית מטעם משרד החינוך וביום  1.1.2017ביום
 תגובה לתגובת המשיב, ובקשה למחיקת העתירה. 

 העתירה נמחקה. : בעתירה הטיפול סטטוס 
 
 

 החינוך משרד, המשפטית היועצת לשכת: המידע קורמ

 

 31.12.2016עד  25.5.1999שהתקבלו מהחלת החוק  בקשות המידע. סך כל 6

 

 שנה
 

  בקשות
 תקבלוהש

הטיפול הופסק בשל אי תשלום  שטופלו בקשות
 אגרה או מסיבה אחרת

 לא נספרו 126 126  1999

 לא נספרו 122 122 2000

 נספרולא  135 135 2001

 לא נספרו 126 126 2002

2003 183 158 25 

2004 314 275 39 

2005 206 182 24 

2006 237 188 49 

2007 207 177 30 

2008 209 179 30 

2009 249 195 54 

2010 230 176 54 

2011 232 178 52 

2012 258 203 55 

2013 247 224 23 

2014 385 246 137 

2015 402 288 102 

2016 457 341 91 
  3,519 4,325 בקשותסה"כ 

 

 


