
 

 2021יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך בשנת 
 

 
 כללי .1

 .מידעהלקבלת מידע לפי חוק חופש  בקשות 2,052במשרד החינוך תקבלו ה 2021 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 הסעות תלמידים, , חדשיםבניית מוסדות חינוך הכרה בתואר מחו"ל, 

למידים, תיקים אישיים רישוי מוסדות, דוחות אירוע של פציעת תיומני פגישות של הנהלה בכירה, , תשלומי הורים

 בדיקות קורונה לתלמידים, חיסוני קורונה, בידודי תלמידים וכיתות ירוקות.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  

 18.8% 387 המשרד מסר את כל המידע המבוקש  1
 65% 1,333 המשרד מסר את המידע המבוקש באופן חלקי 2
 0.9% 18 המשרד דחה את הבקשה למסירת מידע 3
 0.44% 9 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 4
.68 177 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 5 % 
 6.2% 128 טרם הסתייםהטיפול בבקשה  6

 100% 2,052 סה"כ 

 
 

 אגרות חופש המידע 2.2

 567: 2021מספר האגרות ששולמו בשנת 

 ₪ 9,357שנגבה בעדן: הכולל הסכום 

 שנדחו בקשותמידע על . 3

 מספר סוג מענה

 18 נדחתה הבקשה

 1,333 נמסר מידע חלקי

 1,351 סה"כ

 
 

מספר הבקשות  העילה לדחיית הבקשה 
 שנדחו בשל עילה זו*

שיעור 
 הבקשות

 0.5% 7 ( הקצאת משאבים בלתי סבירה1)8סעיף  1
 0.1% 1 שנים 7 -נוצר לפני למעלה מ( המידע 2)8סעיף  2
 0.2% 3 ( לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשות3)8סעיף  3
 0.2% 3 המידע מצוי ברשות אחרת( 5)8סעיף  4
 97.4% 1,325 ( פגיעה בפרטיות3)א()9סעיף  5
 0.3% 4 שיבוש התפקוד התקין של הרשות  (1)ב() 9סעיף  6
 0.1% 2 ( מדיניות בעיצוב2)ב()9סעיף  7
 1.0% 13 ( התייעצויות ודיונים פנימיים4)ב()9סעיף  8
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מספר הבקשות  העילה לדחיית הבקשה 

 שנדחו בשל עילה זו*
שיעור 

 הבקשות
 0.2% 3 סוד מסחרי -(6)ב'() 9סעיף  9
 100.00% 1,361 סה"כ 

 קיימות בקשות שנדחו בשל יותר מעילה אחת.*
 

 

 מידע על זמני הטיפול בבקשות שנענו. 4

 באחוזים במספרים  זמן הטיפול

 55.9% 972 יום 15עד 

 17.4% 302 יום 30-ל 16בין 

 17.8% 309 יום 60-ל 31בין 

 7.8% 136 יום 120-ל 61בין 

 1.1% 19 יום 120-יותר מ

 100.00% 1,738 סה"כ

 
 

 לפי חוק חופש המידע 2021 בשנת . מידע על עתירות שהוגש5

 

 נ' משרד החינוך לב מרדכי 21-10-35462 מ"עת
 

 .לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים 14/10/21הוגשה ביום 
 

 המשיבהקיימים בידי  מספר תיקי עובדי ההוראה ומספר אישורי המשטרה לקבלתהעותר בקשת עיקרי הדברים: 
 . 2001-ין במוסדות מסוימים, התשס"אלמניעת העסקה של עברייני מ לפי החוק ,עובדי הוראה במחוז החרדיעבור 

העותר טען כי המשטרה. אישורי ואודות כמות תיקי עובדי ההוראה  ניתן מידע, לעותר המשיבתשובות במסגרת 
 שהגיש. כדי להוות תשובה מלאה לבקשת המידע המשיבאין במענים שניתנו מטעם 

 
 .אותהוצצו ל העתירה ללאמחיקת : תוצאה

 
 

 החינוך משרד' נ סעדון רון 21-10-73047 מ"עת

 
 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 31/10/21הוגשה ביום 

 
המתקבלים לתכנית "מגמה  איבעניין גיל למסור מידע למשיבפט יורה כי בית המש העותרבקשת עיקרי הדברים: 

בו צוין כי הבקשה נשלחה בטעות לתיבת  המשיבעוד בטרם הוגשה העתירה, קיבל העותר מענה מן  .לעתיד"
 . בתכנית לגורמים הרלוונטיים המטפלים בנושא השיבוץ תוך הפנייתוחופש המידע 

לא נבעה משגגה,  בקשת מידע דרך של הגשתלאחר הגשת העתירה, משהתברר כי פניית העותר למשרד ב
הוגשה בקשה  ובעקבות זאת ,נים בדבר גילאי המתקבלים לתכנית בטווח של שלוש שניםהועברו לעותר נתו
 למחיקת העתירה.

 
 .טרם ניתן פסק דין בעתירה תוצאה:
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 נ' משרד החינוך שמריהו אור מכון 21-11-27871עת"מ  
 

 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 14/11/21 הוגשה ביום
 

של  חינוך מוסדותהעברת  בעניין מסמכיםקבלת לבקשתו ל המשיבמענה מטעם -טענת העותר לאיעיקרי הדברים: 
 למסור מידע זה. למשיב, ובקשה להורות 2018 לרשת חמ"ד בשנתבירושלים חב"ד 

כל תיעוד בדבר לא היה  העותר ברשותמידע כאמור, כאשר אף  כל בקשת בבדיקה שערך המשיב לא אותרה
 .המצאתה בפועל

 
 .ולהשבת האגרה לעותר הוצאותצו למחיקת העתירה ללא הצדדים הסכימו על תוצאה: 

 
 ואחרים נ' משרד החינוך השומר החדש ארגון 21-01-22220 מ"עתעת"מ  

 

 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 12/1/2021 הוגשה ביום
 

, זאת לרבות, 2020 – 2016 השנים בין השונות הנוער תנועות חניכי מספר בדבר ידעמעיקרי הדברים: קבלת 
, כפי שנאספו באמצעות 'מיפקד' אשר התקיים הנתונים המלאים של אומדן הגודל היחסי של כלל תנועות הנוער

נתונים בדבר מספר החניכים כן ו באמצעות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, 2015-2014במהלך השנים 
עובר להחלטת מועצת תנועת המושבים על פיצול חטיבת בני המושבים  שעזבו את תנועות הנוער העובד והלומד

   .2018מהנוער העובד והלומד באוקטובר 
 

 ₪ 5,000 בסך הדיון הוצאותהמידע המצוי בידי הנתבעת הועבר לתובעת בהתאם להנחיות בית המשפט ותוצאה: 
 .המשיבים לע

 
 

 החינוך משרד' נ שחר איתמר 21-05-24780 מ"עת

 
 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 13/5/2021יום הוגשה ב

 
השלישי החל מיום  הסגר לתום המשרד היערכות בנושא החינוך במשרד שנערכו הפגישות רשימתעיקרי הדברים: 

 .7/2/21ועד ליום  23/12/20
 

קבע בית המשפט כי מאחר ולא נצרך דיון לעתירה זו, תוחזר אגרה כמידת האפשר  12/9/2021בתאריך תוצאה: 
ערעור לבית גישה העותרת קת הוצאות לעותר, היסזו של בית המשפט, שאינה כוללת פ לפי התקנות. על החלטה

 המשפט העליון. 
 

 
 החינוך משרד' נ ואמונה שואה מכון 21-01-16557 מ"עת

 
 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 10/1/21 הוגשה ביום

 
 .2019 – 2016לקבל מידע על תקצוב מכונים העוסקים בהוראת השואה בשנים בקשת העותרת עיקרי הדברים: 

 
₪  2,000תשלום ב המשיב חויבו המבוקש לבקשת העותרת משהומצא לה המידע העתירה נמחקהתוצאה: 

 לטובת העותרת.
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 ואחרים החינוך משרד' נ ולגננות למורים קרן 21-02-5411 מ"עת

 
 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 4/2/21 הוגשה ביום

 
ליישום  המוריםקרן הרווחה שהקים ארגון חות שהעבירה ל"ודו המדינה תשלומיעיקרי הדברים: קבלת מידע אודות 

 רפורמת "עוז לתמורה".
 

 נמחקה לאחר קבלת המידע. עתירה בהסכמת העותרות התוצאה: 

 
 

 החינוך משרד, המשפטית היועצת לשכת: המידע מקור

 

 31.12.2021עד  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 

2020 2,052 1,738 186 

  8,809 11,052 בקשותסה"כ 

 


