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 כללי .1

 .מידעהלקבלת מידע לפי חוק חופש  בקשות 690במשרד החינוך תקבלו ה 2017 בשנת

 לקבלת מידע ונתונים היו בעיקר בנושאים האלה: הבקשות

בניית , תלמידים, בחינות הבגרותהישגים ב, עובדי הוראה, תקציבי החינוך, החינוךומוסדות החינוך מערכת 

ישורי בטיחות של מוסדות חינוך, תקני אהסעות תלמידים, שיפוץ ותחזוקת מבני חינוך,  ,מוסדות חינוך

 פסיכולוגים ויועצים חינוכיים והזנה.

  ביקורתדוחות וועדות  וחוזרי מנכ"ל,  תקנות חינוך ,חוקיםתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, וכן בנושאים: 

  .חינוך מבוגריםו
 

 בקשות המידעמידע על . 2

 לפי אופן הטיפול הבקשותהתפלגות  2.1

 הבקשותשיעור  הבקשותמספר  לפי אופן הטיפול הבקשותהתפלגות  

 67.97% 469 המשרד מסר את כל המידע המבוקש  1
 7.10% 49 המשרד מסר את המידע המבוקש באופן חלקי 2
 5.65% 39 למסירת מידעהמשרד דחה את הבקשה  3
 4.92% 34 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 4
 12.17% 84 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 5
 2.17% 15 הטיפול בבקשה טרם הסתיים 6

 100.00% 690 סה"כ 

 
 

 
 אגרות חופש המידע 2.2

 166: 2017האגרות ששולמו בשנת מספר 

 ₪ 3,640שנגבה בעדן: הכולל הסכום 

 

 שנדחו בקשותמידע על . 3

 מספר סוג מענה

 39 נדחתה הבקשה

 49 נמסר מידע חלקי

 88 סה"כ
 

שנדחו  הבקשותמספר  הבקשההעילה לדחיית  
 *בשל עילה זו

 הבקשותשיעור 

 16.19% 17 סבירה( הקצאת משאבים בלתי 1)8סעיף  1

 3.80% 4 שנים 7 -נוצר לפני למעלה מ( המידע 2)8סעיף  2

 4.76% 5 ( המידע אינו מצוי במשרד3)8סעיף  3

 0.95% 1 המידע מצוי ברשות אחרת( 5)8סעיף  4

 30.47% 32 ( פגיעה בפרטיות3)א()9סעיף  5

 0.95% 1 מידע שאין לגלותו עפ"י כל דין-(4)א'()  9סעיף  6

 13.3% 14 שיבוש התפקוד התקין של הרשות -(1)ב'() 9סעיף  7

 2.85% 3 ( מדיניות בעיצוב2)ב()9סעיף  8
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שנדחו  הבקשותמספר  הבקשההעילה לדחיית  

 *בשל עילה זו
 הבקשותשיעור 

 19.04% 20 ( התייעצויות ודיונים פנימיים4)ב()9סעיף  9

 0.95% 1 ניהול פנימי שאין לו נגיעה לציבור( 5)ב()9סעיף  10

 4.76% 5 סוד מסחרי -(6)ב'() 9סעיף  11

 1.90% 2 ( מידע שנתקבל בתנאי לאי מסירתו7)ב()9סעיף  12
 100.00% 105 סה"כ 

 
 .שנדחו בשל יותר מעילה אחת בקשותקיימות *

 
 

 מידע על זמני הטיפול בבקשות שנענו. 4

 באחוזים במספרים  זמן הטיפול

 40.93% 228 יום 15עד 

 19.38% 108 יום 30-ל 16בין 

 19.38% 108 יום 60-ל 31בין 

 17.23% 96 יום 120-ל 61בין 

 3.05% 17 יום 120-יותר מ

 100.00% 557 סה"כ

 
 

 לפי חוק חופש המידע 2017 בשנת . מידע על עתירות שהוגשו5

 

 אברהם חזן נ' משרד החינוך 17-02-3954עת"מ 

 בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים הוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד. 
 התקיים דיון בביהמ"ש בלוד,  7.5.2017לביהמ"ש המחוזי בלוד, ביום  2.2.2017 העתירה הוגשה ביום 

 במהלך הדיון קיבל ביהמ"ש את עמדת משרד החינוך באשר לסמכות המקומית והעביר את העתירה 
 לביהמ"ש המחוזי בירושלים.  

  :עיקרי הדברים 
 עניינה של עתירה זו בהחלטת הממונה על חופש המידע, ד"ר עופר רימון, בבקשת העותר מיום 

17.4.2016 . 
  לדחות את העתירה על הסף ולגופה. עמדת משרד החינוך כי יש 

  על הסף: סילוק 
  טענות העותר אינן טענות שיש לדון בהם במסגרת עתירה לפי חוק חופש המידע וככל שרוצה העותר עליו

 לפעול במסגרת הכלים העומדים לרשותו בדין. 
  בכל הנוגע לבקשה לפי חוק חופש המידע, החלטת הממונה התקבלה כדין ובהתאם למסמכים הקיימים

 במשרד החינוך. 
 בהתאם למסמכים הנמצאים ברשותו ועל כן יש לדחות את העתירה.  התשובות שניתנו לעותר הן 
 התיק תלוי ועומד 
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 ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציונית נ' משרד החינוך 07-03-42358עת"מ 

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים. 

  28.3.2017העתירה הוגשה ביום. 

  :העתירה הופנתה כלפי אי מתן מענה לבקשה שהוגשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חעיקרי הדברים-
למסירת צוות הבחינה של אופק חדש, לאחר הגשת העתירה, ניתנה החלטת המשרד לבקשה.  1998

 ש"ח. 5,000בנסיבות העניין העתירה נמחקה. לטובת העותרת נפסקו הוצאות בסך 
 

 השלטון בישראל נ' משרד החינוך התנועה למען איכות 07-06-27178עת"מ 

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים. 

  13.6.2017העתירה הוגשה ביום. 

 עיקרי הדברים: העתירה הוגשה כלפי אי מתן מענה לבקשה שהוגשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-
הגשת העתירה, המידע המבוקש נמסר במלואו. , למסירת מידע אודות לו"ז שר החינוך. לאחר 1998

בנסיבות העניין העתירה נמחקה. נוכח אי מתן החלטה במועד על ידי המשרד, לטובת העותרת נפסקו 
 ש"ח. 3,500הוצאות בסך 

 

 ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציונית נ' משרד החינוך 17-06-68008עת"מ 

 המשפט לעניינים מנהליים הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית. 
  29.6.2017העתירה הוגשה ביום. 
 .עיקרי הדברים: העתירה נמחקה, ללא צו להוצאות 

 

 חיים כהן נ' מנהל ביה"ס ישורון ואח' 17-07-48794עת"מ 

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים. 

  20.7.2017העתירה הוגשה ביום. 

 1998-ברים: פנייתו של העותר למשרד החינוך לא הייתה פנייה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חעיקרי הד 
אלא תלונה על התנהלותה של עיריית חולון. העתירה נגד משרד החינוך נדחתה על הסף. לטובת המשרד 

 ש"ח. 10,000נפסקו הוצאות בסך 

 

 התנועה לחופש המידע נ' משרד החינוך 17-10-46037עת"מ 

 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים הוגשה. 

  25.10.2017העתירה הוגשה ביום. 

 עיקרי הדברים: העתירה הוגשה כלפי אי מתן מענה לבקשה שהוגשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-
בין  סדר פשרהה, למסירת מידע אודות ממוצעי ציוני בגרות. לאחר הגשת העתירה, ובמסגרת 1998

הצדדים, המידע המבוקש נמסר במלואו. בנסיבות העניין העתירה נמחקה. נוכח אי מתן החלטה במועד על 
 ש"ח. 6,500ידי המשרד, לטובת העותרת נפסקו הוצאות בסך 

 

 

 החינוך משרד, המשפטית היועצת לשכת: המידע מקור
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 31.12.2017עד  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

 לא נספרו 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 

2017 690 557 118 
  4,076 5,015 בקשותסה"כ 

 

 


