
 

 2020יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך בשנת 
 

 
 כללי .1

 .מידעהלקבלת מידע לפי חוק חופש  בקשות 1,619במשרד החינוך תקבלו ה 2020 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 ביקורת תשלומי הוריםהסעות תלמידים, , חדשיםבניית מוסדות חינוך 

 רישוי מוסדות, דוחות אירוע של פציעת תלמידים, תיקים אישיים של תלמידים.

  .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  

 25% 411 המשרד מסר את כל המידע המבוקש  1
 43% 699 המשרד מסר את המידע המבוקש באופן חלקי 2
 2% 35 המשרד דחה את הבקשה למסירת מידע 3
 1% 17 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 4
 6.5% 104 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 5
 22% 353 הטיפול בבקשה טרם הסתיים 6

 100.00% 1,619 סה"כ 

 
 

 המידעאגרות חופש  2.2

 301: 2020מספר האגרות ששולמו בשנת 

 ₪ 6,020שנגבה בעדן: הכולל הסכום 

 

 שנדחו בקשותמידע על . 3

 מספר סוג מענה

 35 נדחתה הבקשה

 699 נמסר מידע חלקי

 734 סה"כ
 

 
מספר הבקשות  העילה לדחיית הבקשה 

 שנדחו בשל עילה זו*
שיעור 

 הבקשות
 1.2% 9 הקצאת משאבים בלתי סבירה( 1)8סעיף  1
 0.4% 3 שנים 7 -נוצר לפני למעלה מ( המידע 2)8סעיף  2
.03 23 ( לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשות3)8סעיף  3 % 
 0.4% 3 המידע מצוי ברשות אחרת( 5)8סעיף  4
191. 688 ( פגיעה בפרטיות3)א()9סעיף  5 % 
 0.80% 6 התפקוד התקין של הרשותשיבוש   (1)ב() 9סעיף  6
.30 2 ( מדיניות בעיצוב2)ב()9סעיף  7 % 
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מספר הבקשות  העילה לדחיית הבקשה 

 שנדחו בשל עילה זו*
שיעור 

 הבקשות
.12 16 ( התייעצויות ודיונים פנימיים4)ב()9סעיף  8 % 
 0.4% 3 ( מידע שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור5)ב() 9סעיף  8

 0.1% 1 סוד מסחרי -(6)ב'() 9סעיף  10
.10 1 מסירתו( מידע שנתקבל בתנאי לאי 7)ב()9סעיף  11 % 
 100.00% 755 סה"כ 

 קיימות בקשות שנדחו בשל יותר מעילה אחת.*
 

 

 מידע על זמני הטיפול בבקשות שנענו. 4

 באחוזים במספרים  זמן הטיפול

 44.9% 514 יום 15עד 

 17.6% 202 יום 30-ל 16בין 

 19.9% 228 יום 60-ל 31בין 

 12.9% 148 יום 120-ל 61בין 

 4.6% 53 יום 120-יותר מ

 100.00% 1,145 סה"כ

 

 

 לפי חוק חופש המידע 2020 בשנת . מידע על עתירות שהוגש5

 

 אלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית נ' משרד החינוך 20-07-5726עת"מ 
 

 .לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים 5/7/2020ביום הוגשה 
 

עיקרי הדברים: עמותת חותם הגישה בקשה לקבלת מידע שהגישה העותרת במסגרת מבחן תמיכה. המשרד 
פנה לעמותת אלומה ) להלן: העותרת( כצד שלישי וביקש את עמדתם למסירת המידע. העותרת ביקשה לקבל 

ם הפונה אך בשל סירובו פרטיו לא הועברו. מכיוון שלא הוגשה התנגדות עניינית בהתאם לחוק, הוחלט את ש
 על ידי המשרד למסור את המידע המבוקש והודעה נשלחה לעותרת. 

כנגד החלטה זו הוגשה העתירה. במסגרת העתירה פנינו שוב למבקש המידע שהסכים למסור את שם 
 העמותה והשם נמסר לעותרת. 

 
  למחיקת העתירה בנסיבות העניין בכל הנוגע למסירת שמו של הפונה. תוצאה: הצדדים הסכימו 

 

 
 ציונות להיות או לחדול נ' משרד החינוך –אם תרצו  20-03-53605עת"מ 

 
 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 31/3/2020הוגשה ביום 

 
עיקרי הדברים: העותרת ביקשה לקבל נתונים ביחס לחלק מהתכניות החינוכיות החיצוניות המופיעות במאגר 

 התוכניות המוצעות למוסדות החינוך. 
עמדת משרד החינוך הייתה כי המידע אינו מצוי במטה משרד החינוך אלא בבתי הספר ואיסוף הנתונים מבתי 

  הספר יהווה הקצאת משאבים שאינה סבירה.
 

התקיים דיון מקדמי בעתירה וביום  14.1.2021הוגשה תגובה מקדמית בתיק. ביום  2.8.2020תוצאה: ביום 
 ₪.  6,000ניתן פסק דין הדוחה את העתירה והוטלו על העותרות הוצאות בסך  14.1.2021
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 עמותת מרכז מוסדות חינוך אלעד נ' משרד החינוך 20-05-58870עת"מ 

 
 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 27/5/2020  הוגשה ביום

 
עיקרי הדברים: מסירת פרוטוקולים, מסמכים והחלטות העוסקים בתקצוב ובהפסקת התקצוב ל"אשכולות גנים" 

 בחינוך המיוחד על ידי משרד החינוך.
 

 תוצאה: מחיקת העתירה והשבת החלק היחסי של האגרה לעותרת.

 
 
 

 החינוך משרד, המשפטית היועצת לשכת: ידעהמ מקור

 

 

 

 31.12.2020עד  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 

2020 1,619 1,145 121 

  7,071 9,000 בקשותסה"כ 

 


