
 

 2019יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך בשנת 
 

 
 כללי .1

 .מידעהלקבלת מידע לפי חוק חופש  בקשות 1,713במשרד החינוך תקבלו ה 2019 בשנת

 לקבלת מידע ונתונים היו בעיקר בנושאים האלה: הבקשות

, בחינות הבגרותהישגים בתלמידים, , עובדי הוראהמכרזים, , תקציבי החינוך, החינוךומוסדות החינוך מערכת 

דוחות כספיים של בתי ספר ודוחות הסעות תלמידים, , בחינות מיצ"ב, בניית מוסדות חינוך וכיתות לימוד

 , רישוי  מוסדות, דוחות אירוע של פציעת תלמידים, תיקים אישיים של תלמידים.ביקורת תשלומי הורים

  .חינוך מבוגריםבווחוזרי מנכ"ל  תקנות חינוךבבעלי צרכים מיוחדים, בקשות אחרות עסקו בתלמידים 

 
 

 בקשות המידעמידע על . 2

 לפי אופן הטיפול הבקשותהתפלגות  2.1

 

 שיעור הבקשות הבקשותמספר  לפי אופן הטיפול הבקשותהתפלגות  

 18.21% 312 המשרד מסר את כל המידע המבוקש  1
 46.05% 789 באופן חלקיהמשרד מסר את המידע המבוקש  2
 15.58% 267 המשרד דחה את הבקשה למסירת מידע 3
 1.22% 21 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 4
 5.83% 100 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 5
 13.07% 224 הטיפול בבקשה טרם הסתיים 6

 100% 1,713 סה"כ 

 
 

 אגרות חופש המידע 2.2

 566: 2019מספר האגרות ששולמו בשנת 

 ₪ 11,520שנגבה בעדן: הכולל הסכום 

 

 שנדחו בקשותמידע על . 3

 מספר סוג מענה

 267 נדחתה הבקשה

 789 נמסר מידע חלקי

 1,056 סה"כ
 

 
מספר הבקשות  העילה לדחיית הבקשה 

 שנדחו בשל עילה זו*
 שיעור הבקשות

 1.0% 11 ( הקצאת משאבים בלתי סבירה1)8סעיף  2
 0.3% 3 שנים 7 -נוצר לפני למעלה מ( המידע 2)8סעיף  3
 22% 242 ( לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשות3)8סעיף  4
 0.4% 4 אחרתהמידע מצוי ברשות ( 5)8סעיף  5
 0.2% 2 המדינה ן( פגיעה בביטחו1)א()9סעיף  6
 69.9% 769 ( פגיעה בפרטיות3)א()9סעיף  7
 0.9% 10 מידע שאין לגלותו עפ"י כל דין-(4)א'()  9סעיף  8
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מספר הבקשות  העילה לדחיית הבקשה 

 שנדחו בשל עילה זו*
 שיעור הבקשות

 1.0% 11 שיבוש התפקוד התקין של הרשות  (1)ב() 9סעיף  9
 0.5% 6 ( מדיניות בעיצוב2)ב()9סעיף  10
 2.7% 30 ( התייעצויות ודיונים פנימיים4)ב()9סעיף  11
 0.1% 1 ( מידע שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור5)ב() 9סעיף  12
 0.4% 4 סוד מסחרי -(6)ב'() 9סעיף  13
 0.5% 5 ( מידע שנתקבל בתנאי לאי מסירתו7)ב()9סעיף  14
 0.2% 2 ( ענייני משמעת של עובד ציבור9)ב() 9סעיף  15
 100.00% 1,100 סה"כ 

 
 קיימות בקשות שנדחו בשל יותר מעילה אחת.*
 

 

 מידע על זמני הטיפול בבקשות שנענו. 4

 באחוזים במספרים  זמן הטיפול

 16.7% 229 יום 15עד 

 11.3% 154 יום 30-ל 16בין 

 18.5% 253 יום 60-ל 31בין 

 35.0% 479 יום 120-ל 61בין 

 18.5% 253 יום 120-יותר מ

 100.00% 1,368 סה"כ

 
 

 לפי חוק חופש המידע 2019 בשנת . מידע על עתירות שהוגשו5

 
 

 עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' משרד החינוך 19-05-73995עת"מ 
 

  10/06/2019הוגשה ביום 
 

 עיקרי הדברים: העותרת ביקשה לקבל מידע ומסמכים בנוגע להעסקתו של מנהל בית ספר. 
 . 12/8/2019וביום  17/7/2019לאחר הגשת העתירה הועבר המידע לפונה בשתי פעימות: ביום 

 

 על משרד החינוך. ₪  2,600בהסכמת הצדדים העתירה נמחקה והוטלו הוצאות בסך 

 
 חדו"ש נ' משרד החינוך ומשרד האוצר 19-02-54208 עת"מ

 

  27/10/2019הוגשה ביום 
 

"יוזמה לביטוח החיים לתלמידי לקבלת מידע בדבר  בבקשת העותרתהעתירה עניינה של עיקרי הדברים: 
  ישיבות".

ר נענתה באופן חלקי. ובאש הבקשהעמדת המשרד: יש לדחות את העתירה שכן החלטת המשרד ניתנה כדין. 
, לא ניתן היה למסור את המידע בהתאם לדין. ה"יוזמה לביטוח חיים לתלמידי לחלקים מסוימים בבקשה

ישיבות" היא יוזמה ל"תיקון למבחנים חלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט 
ת הציבור ומבחן ". מדובר בטיוטה שפורסמה להערו1985-במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

התמיכה עדין לא תוקן בפועל. לכן, בשלב בו הוגשה העתירה היה מדובר עדין במדיניות בשלבי עיצוב, ומכאן 
( לחוק ניתנה כדין. כמו כן, מדובר בחוות דעת 2)ב()9שהחלטת המשיבים שלא לחשוף את המידע לפי סעיף 
 ( לחוק.4)ב()9ותכתובות פנימיות שהמשרד לא חייב למסור לפי סעיף 

 

 בהמלצת ביהמ"ש העותרים מחקו את העתירה ולא ניתן צו להוצאות.  
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 אלימאן לתרבות וחינוך בע"מ נ' משרד החינוך 19-08-39405עת"מ 
 

  18/8/2019הוגשה ביום 
 

עיקרי הדברים: העותרת ביקשה לקבל פרטי מידע שונים אודות גני ילדים במחוז צפון. במסגרת בקשתה 
מהמבוקש. חלק מהמידע לא ניתן היה למסור שכן מסירתו חייבה הקצאת משאבים שאינה  הועבר חלק נכבד

 סבירה. 
עמדת המשרד: לאחר הגשת העתירה ובעקבות צמצומה של העותרת את המידע המבוקש, המידע נמסר 

 לעותרת. 
 

 בשלב זה טרם התקבלה החלטה לעניין ההוצאות. 

 
 

 וךמשה בסו נ' משרד החינ 19-09-57738עת"מ 
 

  24/09/2019העתירה הוגשה ביום 
 

דברים: העותר ביקש לקבל את כל המידע אודותיו המצוי בתיקו האישי במשרד החינוך. בנוסף גם עיקרי ה
 ביקש העותר מסמכים שאמורים היו להיות ברשותו.  

במועד עמדת המשרד: משרד החינוך טען שהמידע שברשותו נמסר לעותר למעט מידע שלא היה ניתן למסור 
הגשת הבקשה שכן היווה טיוטה לצורך קבלת החלטה. במסגרת העתירה ומאחר וכבר ניתנה החלטה הנוגעת 

 המסמך נמסר. בנסיבות אלו לא היה מקום לדון בעתירה.   –למסמך
 

  .על המשרד₪  4,000הוצאות משפט בסך  תוצאה: הוטלו

 

 התנועה לחופש המידע נ' משרד החינוך  19-12-7005עת"מ 
 

  4/12/2019תירה הוגשה ביום הע
 

ועד  01/01/2019דברים: העותרת ביקשה לקבל יומנים של שר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך, מיום עיקרי ה
03/07/2019 . 

עמדת המשרד: חלק מהמבוקש נמסר עוד בטרם הוגשה העתירה. לאחר הגשת העתירה הועברו יומנים 
 נוספים. 

 

  .לעניין הוצאות משפט טרם התקבלה החלטה. העתירה נמחקה

 
 נ' משרד החינוך פינה ראש המקומית המועצה 19-01-49329עת"מ 

 

  23/1/2019הוגשה ביום 
 

 עיקרי הדברים: המועצה המקומית ביקשה לקבל פרוטוקולים של וועדת ההסעות המרכזית לשנים
2018-2011 . 

קצאת משאבים שאינה סבירה. משרד החינוך דחה את הבקשה למסירת המידע שכן מסירת המידע מהווה ה
מסירת הפרוטוקולים בכפוף למגבלות הדין לרבות חוק הגנת הפרטיות, מהווה הכבדה ממשית על עבודת 

 פרוטוקול ופרוטוקול. הרשות ודורשת הקצאת משאבים בלתי סבירה שכן מחייבת בדיקה של כל 
 

הוגשה עתירה על ידי מועצה מקומית כנגד החלטת הממונה ובמסגרתה הסכימו הצדדים לערוך חיפוש ספציפי 
 פרוטוקולים.  37לפי הגדרה מוסכמת. תוצאות החיפוש הביאו לצמצום המידע שיועבר, וסה"כ הועברו 

 

 העתיקה נמחקה. לא נפסקו הוצאות.
 
 



 

 2019יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך בשנת 
 

 
 נ' משרד החינוך פורום קהלת 19-11-48737עת"מ 

 

  20/11/2019הוגשה ביום 
 

בבקשת פורום קהלת לקבל מידע אודות הנחיות היועמשי"ם של משרדי הממשלה לגבי  עניינה של העתירה
התנהלות בתקופת בחירות, וכן בקשתם לקבל החלטות של היועמשי"ם לאשר או למנוע פעולה של המשרד 

 בתקופת בחירות. 
 

 ההליך עדיין מתנהל.

 
 

 הצלחה נ' משרד החינוך ואח' 19-08-37963עת"מ 
 

  19/8/2019העתירה הוגשה ביום 
 

 , בפורמט דיגיטלי. 2018-2017עיקרי הדברים: העותרת ביקשה לקבל יומנים של שר וסגן שר החינוך, לשנת 
 עמדת המשרד: אין מניעה למסור את היומנים. המידע הועבר במסגרת העתירה. 

 

תידרש להגיש עמדה לעניין ההוצאות. משרד החינוך יגיש תגובה במסגרת העתירה נמסרו היומנים. העותרת 
 .5/3/20עד 

 
 

 אריאל פורמנובסקי נ' משרד החינוך ואח' 19-07-22983עת"מ 
 

 .21.07.2019העתירה הוגשה ביום 
 

 העותר ביקש לקבל את כל מידע המוחזק בידינו ו/או בשליטתנו הנוגע לבנו הקטין )תיק אישי(.  -עיקרי הדברים 
הועברו מסמכים שניתן היה למסור. כאלה שלא ניתן היה למסור ידונו במסגרת ההליך  –עמדת המשרד 

 המשפטי שעדיין מתנהל. 

 
 
 

 החינוך משרד, המשפטית היועצת לשכת: המידע מקור
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 31.12.2019עד  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 

2018 653 482 142 

2019 1,713 1,368 121 
  5,926 7,381 בקשותסה"כ 

 

 


