
 

 2022יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך בשנת 
 
 

 כללי .1

 .מידעהלקבלת מידע לפי חוק חופש  בקשות 1,704במשרד החינוך תקבלו ה 2022 בשנת

 לקבלת מידע ונתונים היו בעיקר בנושאים האלה: הבקשות

, בחינות הבגרותהישגים בתלמידים, , עובדי הוראהמכרזים, , תקציבי החינוך, החינוךהחינוך ומוסדות 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

 נות חינוך וחוזרי מנכ"ל, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וחינוך מבוגרים.תקשל תלמידים, 
 

 בקשות המידעמידע על . 2

 לפי אופן הטיפול הבקשותהתפלגות  2.1

 שיעור הבקשות הבקשותמספר  לפי אופן הטיפול הבקשותהתפלגות  

 12.5% 212 המשרד מסר את כל המידע המבוקש 1
 46% 785 באופן חלקיהמשרד מסר את המידע המבוקש  2
 0.8% 14 המשרד דחה את הבקשה למסירת מידע 3
 0.5% 9 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 4
 13.2% 225 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 5
 27% 459 הטיפול בבקשה טרם הסתיים 6

 100.00% 1,704 סה"כ 
 

 
 אגרות חופש המידע 2.2

 343: 2022מספר האגרות ששולמו בשנת 

 ₪ 6,994שנגבה בעדן: הכולל הסכום 

 שנדחו בקשותמידע על . 3

 מספר סוג מענה

 14 נדחתה הבקשה

 785 נמסר מידע חלקי

 799 סה"כ

 
 

מספר הבקשות  העילה לדחיית הבקשה 
 שנדחו בשל עילה זו*

שיעור 
 הבקשות

 0.9% 7 ( הקצאת משאבים בלתי סבירה1)8סעיף  1
 0.12% 1 שנים 7 -נוצר לפני למעלה מ( המידע 2)8סעיף  2
 0.4% 3 ( לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשות3)8סעיף  3
 0.25% 2 המידע מצוי ברשות אחרת( 5)8סעיף  4
 96% 777 ( פגיעה בפרטיות3)א()9סעיף  5
 0.75% 6 שיבוש התפקוד התקין של הרשות  (1)ב() 9סעיף  6
 0.12% 1 ( מדיניות בעיצוב2)ב()9סעיף  7
 0.25% 2 ( התייעצויות ודיונים פנימיים4)ב()9סעיף  8
 0.75% 6 סוד מסחרי -(6)ב'() 9סעיף  9

 0.4% 3 מידע שנתקבל בתנאי לאי מסירתו -(7)ב'() 9סעיף  10
 100.00% 808 סה"כ 

 קיימות בקשות שנדחו בשל יותר מעילה אחת.*
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 מידע על זמני הטיפול בבקשות שנענו. 4

 באחוזים במספרים  זמן הטיפול

 58% 583 יום 15עד 

 16.3 165 יום 30-ל 16בין 

 14.3% 145 יום 60-ל 31בין 

 9.2% 93 יום 120-ל 61בין 

 2.5% 25 יום 120-מיותר 

 100.00% 1,011 סה"כ

 
 

 לפי חוק חופש המידע 2022 בשנת . מידע על עתירות שהוגש5

 

 ג'ובראן ג'ובראן נ' משרד החינוך 18722-04-22עת"מ 
 

בשבתו כבית משפט לעניינים הוגשה  עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים  2022בתחילת חודש אפריל 
 מנהליים.

 
עיקרי הדברים: העותר הוא חלק מקבוצת הורים המנהלים הליכים שונים מול בית הספר מוכר שאינו רשמי בנוגע 

לתשלומים שנגבו מההורים. הוגשה פנייה להמצאת מידע ומסמכים בהתאם לחוק חופש המידע לגבי בקשות 
. עוד ביקש העותר לקבל נתונים 2012-2021יפה, לתקציב בין השנים שהוגשו על ידי בית ספר נזירות נצרת ח

 מנכ"ל משרד החינוך.  רהמשמשים חישוב שכר לימוד בחלק ההשלמה וזאת בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוז
לאחר דין ודברים עם המשרד וקבלת חלק מהחומר העותר תיקן עתירתו וביקש לבטל השחרות אשר בוצעו על גבי 

 עברו אליו, כאלה הנוגעות לזהות המשתתף בישיבה או השחרות של מלל תוכני.פרוטוקולים שהו
 

, נקבע כי אין צורך להסיר ההשחרה משמות הדוברים 17.1.2023בפסק דינה של כב' השופטת ענת זינגר מיום 
בפרוטוקולים אחרים, וחייבה את המשרד להעביר תצהיר  ומחלק מהתוכן שהושחר, אך ביטלה חלק מההשחרות

 משלים לעותר בו יפרט הגורם המתאים את הניסיון שנערך לאיתור החומר הנוסף שלא נמצא במשרד החינוך. 
 

 .₪ 7,500עותר הוצאות בגובה תוצאה: המשרד שילם ל
 

 

 החינוך משרד' נ  בלס מלכיאל ד"עו -עקיבא בני ישיבות מרכז 42145-07-22 מ"עת
 

 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 20/7/22הוגשה ביום 
 

ביקורות ובקרות שנערכו מתן מענה מהותי לבקשתה לקבלת מידע אודות -עיקרי הדברים: טענת העותרת לאי
וכן לקבלת נהלי  שפ"את-בשנים תשע"ובמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים מטעם מינהל רישוי בקרה ואכיפה 

העבודה הפנימיים בנושא הפעלת ועריכת ביקורות. מענה מפורט לבקשת המידע נמסר לעותרת, ובעקבות זאת 
 הוגשה בקשת מוסכמת להגשת עדכון לבית המשפט.

 
 תוצאה: טרם ניתן פסק דין בעתירה.
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 עורכי דין לקידום מינהל תקין נ' משרד החינוך 64423-05-22עת"מ  
 

 לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 31/5/2022 הוגשה ביום
 

מענה לבקשה לקבלת מידע אודות מועדי העסקתו, שיעור משרתו והיתרי עבודה -עיקרי הדברים: טענת לאי
 פרטית/נוספת שניתנו לעובד הוראה במשרד החינוך.

 
 .ש"ח 4,000תוך חיוב המדינה בהוצאות בסך  את העתירה מחקבית המשפט תוצאה: לבקשת הצדדים, 

  
 

 
 ד החינוךמשר' נ( ר"ע) שמש בית השלטון לשקיפות התנועה, שקופית 12707-09-22 מ"עת

 
 .הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים 2022ספטמבר בחודש 

 
העותרת כי בית המשפט הנכבד יורה למשיבים להשיב לבקשת העותרת עניינה של העתירה בנידון הינה בקשת 

  .2018-2022למסור מידע אודות תקציבי בניית כיתות, מבנים יבילים ותקציבי פיתוח בעיר בית שמש בין השנים 
"(, ביום 'ג צד" -להלן)מאחר והמידע אותו ביקשה העותרת נוגע למנהל בינוי מוסדות חינוך בעיריית בית שמש 

 1998 –א' לחוק חופש המידע, התשנ"ח  13נמסרה הודעה לעותרת כי המשיבה פעלה על פי סעיף  12.9.2022
 לקבלת תגובה.צד ג'  ופנתה אל

 
כב' השופט דוד גדעוני קבע כי מאחר שהמענה לבקשת חופש המידע ניתן רק לאחר הגשת העתירה ולאחר מיצוי 

יש להביא בחשבון כי מדובר בעתירה שאיננה מורכבת, שהוגשה הליכים, יש בכך להצדיק פסיקת הוצאות, אולם, 
 עניינים המקרינים על היקף העבודה וההוצאות שהוצאו.  –שלא בידי עו"ד, וכי לא נדרש דיון 

 
 . ₪ 1,500תוצאה: על המשיבה לשלם לעותרת הוצאות  בסך של 

 
 
 

 החינוך משרד' נ גרוסמן חיים יוסף 14939-02-22 מ"עת
 

לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בשל אי מתן   8/2/2022הוגשה ביום 
 , ניתן מענה לבקשה.3.4.2022מענה לבקשת המידע של העותר. לאחר העתירה, ביום 

 
 עיקרי הדברים: בקשת העותר  לקבלת רשימת כל הבעלויות שהתגלו בהן ליקויים בביקורות מטעם משרד

 .2016החינוך בנושא בטיחות החל משנת 
מולר למחוק העתירה שכן משניתן מענה לעותר, הסעד -החליטה כב' השופטת עינת אבמן 11.4.2022בתאריך 

שנתבקש אינו רלוונטי עוד והעתירה במתכונתה הנוכחית מוצתה. את טענותיו של העותר המופנות בעיקרן כנגד 
 יש לעשות במסגרת דיונית מתאימה. נימוקי ההחלטה החדשה שקיבל מהמשרד, 

 
 הוצאות שכ"ט ועו"ד בסכום כולל שלותשלום האגרה לעותר בניכוי הסכום הקבוע בתקנות תוצאה: השבת 

2,500 ₪  . 
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 ( נ' משרד החינוךחטיב ואסים) תקין מינהל לקידום ד"עו 25619-02-22 מ"עת
 

 .בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלייםלבית המשפט המחוזי   13/2/2022 הוגשה ביום 
 

עיקרי הדברים: בקשת העותר לקבלת מידע אודות עובד הוראה וסגן מנהל בבית ספר יסודי  בדבר שיעור משרתו, 
העתק ההצעה לתפקיד שהוגשה מטעמו, פרוטוקול ועדת היועצים לעניין בחירתו ומידע על אופן חלוקת משרתו בין 

ים אחרים. לאחר קבלת עמדת הצד השלישי נמסר לעותרת חלק מהמידע, אך ללא מידע שעות הוראה לתפקיד
 ( לחוק חופש המידע. 4)ב()9-( ו3)א()9אשר לגביו חלים הסייגים הקבועים בסעיפים 

 
 ₪. 6,000תוך שנפסקו לטובת המדינה הוצאות בסך  לבקשת העותרת העתירה נמחקהתוצאה: 

 

 

 המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות נ' משרד החינוך –בזכות  45241-07-22 מ"עת
 

 .לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים  31/7/2022 הוגשה ביום 
 

מענה לבקשתה לקבלת מידע אודות תקציבים שהוקצו לחינוך המיוחד. המידע -טענת העותרת לאי: הדברים עיקרי
את הוגשה בקשת מטעם המשיב למחיקת העתירה. העותרת טענה כי חלק מהמידע נמסר לעותרת ובעקבות ז
 שנתבקש טרם נמסר לה.

 

  טרם ניתן פסק דין. :תוצאה

 

 

 עורכי דין לקידום מינהל תקין נ' משרד החינוך ואח' 50980-07-22עת"מ  
 

 .מנהליים לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים  26/7/2022 הוגשה ביום 
 

עיקרי הדברים: בקשת העותר לקבלת מידע אודות עובד הוראה וסגן מנהל בבית ספר יסודי בדבר מועדי העסקתו, 
 שיעור משרתו, בקשותיו לקבלת היתר עבודה נוספת וכן העתקי היתרים כאמור והחלטות לגביהם.

 
  .להוצאותהעתירה נמחקה לבקשת העותרת והמשיב הנוסף בעתירה, ללא צו תוצאה: 

 

 

 החינוך משרד, המשפטית היועצת לשכת: המידע מקור
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 31.12.2022עד  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

 נספרולא  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 

2021 2,052 1,738 186 

2022 1,704 1,011 234 

  9,820 12,756 סה"כ בקשות

 


