
 

 2018יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך בשנת 
 

 
 כללי .1

 .מידעהלקבלת מידע לפי חוק חופש  בקשות 653במשרד החינוך תקבלו ה 2018 בשנת

 לקבלת מידע ונתונים היו בעיקר בנושאים האלה: הבקשות

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

, הזנה, דוחות כספיים תקני פסיכולוגים ויועצים חינוכייםהסעות תלמידים, מוסדות חינוך, והנגשת  שיפוץ ,הבניי

 של בתי ספר ודוחות ביקורת תשלומי הורים.

  .חינוך מבוגריםבול וחוזרי מנכ" 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  

 57.58% 376 המשרד מסר את כל המידע המבוקש  1
 9.8% 64 המשרד מסר את המידע המבוקש באופן חלקי 2
 6.43% 42 למסירת מידעהמשרד דחה את הבקשה  3
 5.51% 36 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 4
 16.23% 106 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה 5
 4.45% 29 הטיפול בבקשה טרם הסתיים 6

 100.00% 653 סה"כ 

 
 
 

 אגרות חופש המידע 2.2

 201: 2018האגרות ששולמו בשנת מספר 

 ₪ 4,260שנגבה בעדן: הכולל הסכום 

 

 שנדחו בקשותמידע על . 3

 מספר סוג מענה

 42 נדחתה הבקשה

 64 נמסר מידע חלקי

 106 סה"כ
 

שנדחו  הבקשותמספר  הבקשההעילה לדחיית  
 *בשל עילה זו

 הבקשותשיעור 

 17.97% 23 סבירה ( הקצאת משאבים בלתי1)8סעיף  2
 3.9% 5 שנים 7 -נוצר לפני למעלה מ( המידע 2)8סעיף  3
 6.25% 8 המידע מצוי ברשות אחרת( 5)8סעיף  4
 43.75% 56 ( פגיעה בפרטיות3)א()9סעיף  5
 4.69% 6 מידע שאין לגלותו עפ"י כל דין-(4)א'()  9סעיף  6
 6.25% 8 שיבוש התפקוד התקין של הרשות -(1)ב'() 9סעיף  7
 0.78% 1 ( מדיניות בעיצוב2)ב()9סעיף  8
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שנדחו  הבקשותמספר  הבקשההעילה לדחיית  

 *בשל עילה זו
 הבקשותשיעור 

 10.94% 14 ( התייעצויות ודיונים פנימיים4)ב()9סעיף  9
 3.9% 5 סוד מסחרי -(6)ב'() 9סעיף  10
 1.56% 2 ( מידע שנתקבל בתנאי לאי מסירתו7)ב()9סעיף  11
 100.00% 128 סה"כ 

 
 .שנדחו בשל יותר מעילה אחת בקשותקיימות *

 
 

 מידע על זמני הטיפול בבקשות שנענו. 4

 באחוזים במספרים  זמן הטיפול

 38.79% 187 יום 15עד 

 17.42% 84 יום 30-ל 16בין 

 21.36% 103 יום 60-ל 31בין 

 18.46% 89 יום 120-ל 61בין 

 3.94% 19 יום 120-יותר מ

 100.00% 482 סה"כ

 

 

 לפי חוק חופש המידע 2018 בשנת . מידע על עתירות שהוגשו5

 

 טל בן מאיר נ' משרד החינוך 29075-02-18עת"מ 

 13/02/2018העתירה הוגשה ביום 

עיקרי הדברים: העותרים הגישו בקשת חופש המידע לקבל מסמכים בעניין ביתם. הממונה על חוק חופש 

לעותרים את כל המסמכים המבוקשים פרט למסמך בשם "סיכום גננת" זאת מהנימוק כי המידע החליט למסור 

הדבר נועד כי להגן על פרטיותו של ילד אחר וכי מדובר במסמך פנימי. כנגד החלטה זו של הממונה הוגשה 

 העתירה. לאחר הגשת העתירה, ובנסיבות העניין, הוחלט למסור את המסמך תוך ביצוע מחיקות וזאת מבלי

להידרש לשאלה העקרונית האם יש למסור מסמך מסוג "סיכום גננת". לטובת העותרים נפסקו הוצאות בסך 

 ש"ח. 1,500

 

 אקו"ם בע"מ נ' משרד החינוך 9537-06-18עת"מ 

 06/06/2018העתירה הוגשה ביום 

ת לקבל עיקרי הדברים: העתירה הוגשה נגד החלטה של הממונה על חוק חופש המידע בעניין בקשת העותר

נתונים שונים על ביצוע פומבי של יצירות באירועים במוסדות חינוך ברחבי הארץ במסגרת התכנית "סל תרבות 

סר מידע המצוי בידי המשרד, באופן שהוא מצוי בידי מארצי". עמדת משרד החינוך הייתה כי לעותרת נ

ת העותרת הינה למעשה דרישה המשרד. המידע הנוסף אותו דורשת העותרת אינו מצוי בידי המשרד, ודריש

ליצירת מידע חדש, ולפיכך אינה מהווה בקשה לקבלת מידע, כהגדרתה בחוק. בנוסף, דרישה זו של העותרת 

 תצריך השקעת משאבים בלתי סבירה. 

בית המשפט נתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה יימסרו לעותרת טבלאות נתונים נוספות )שלא התבקשו 

 ודשיים. לא נפסקו הוצאות.מלכתחילה(, זאת בתוך ח
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 עקיבא נ' משרד החינוך ואח' 61632-06-18עת"מ 

 26/06/2018העתירה הוגשה ביום 

עיקרי הדברים: העתירה הוגשה בין היתר נגד החלטת הממונה על חוק חופש המידע בעניין בקשת העותר 

למסור לו נתונים שונים על תקצוב תלמידי חינוך מיוחד. עמדת המשרד הייתה כי לעותר נמסר כל המידע 

 המצוי בידי המשרד והוא גם הופנה למידע נוסף המפורסם לציבור באינטרנט. 

 ט נתן פסק דין חלקי על פיו משרד החינוך נמחק מהעתירה. לא נפסקו הוצאות.בית המשפ

 

 חדד נ' משרד החינוך 64020-07-18עת"מ 

 29/07/2018העתירה הוגשה ביום 

עיקרי הדברים: הוגשה עתירה נגד הממונה על חוק חופש המידע בדרישה כי יפרסם את המרכיבים על פיהם 

במהלך הדיון ציין בית המשפט כי בבקשת חופש מידע שהגיש העותר  נקבע הדירוג לבתי הספר הערכיים.

 למשרד התבקש מידע שאינו קיים והמידע המבוקש בעתירה כלל לא התבקש מהמשרד. 

 בהמלצת בית המשפט, העותר משך את העתירה והעתירה נמחקה. לא נפסקו הוצאות.

 

 נוךעורכי דין לקידום מינהל תקין נ' משרד החי 3078-08-18עת"מ 

 01/08/2018העתירה הוגשה ביום 

עיקרי הדברים: העותרים הגישו בקשת חופש מידע לקבלת מסמכים שונים אודות העסקתו של עובד הוראה 

מסוים במוסד חינוך. הממונה על חוק חופש המידע דחה את הבקשה מהנימוק כי מסירת המידע תהווה פגיעה 

נה הוגשה העתירה. לאחר הגשת העתירה, הודיע המשרד אסורה בפרטיות העובד. כנגד החלטה זו של הממו

 כי יבחן את הבקשה מחדש וינמק בנפרד את עמדתו ביחס לכל אחד מהמסמכים/פרטי מידע שהתבקשו. 

 ש"ח. 5,000העתירה נמחקה. לטובת העותרים נפסקו הוצאות בסך 

 

 חדו"ש נ' משרד החינוך ואח' 23889-11-18עת"מ 

 15/11/2018העתירה הוגשה ביום 

עיקרי הדברים: הוגשה עתירה בין היתר נגד החלטת המשרד בבקשת העותרים לקבל מידע בנושא ביטוח 

על הסף מחמת שיהוי ניכר ובלתי סביר  חיים לתלמידי ישיבה. עמדת המשרד הייתה כי יש לדחות את העתירה

 . בהגשתה

 העתירה נמחקה. לא נפסקו הוצאות נגד משרד החינוך.

 

 עורכי דין לקידום מינהל תקין נ' משרד החינוך 26905-12-18 עת"מ

 12/12/2018העתירה הוגשה ביום 

עיקרי הדברים: העותרים הגישו בקשת חופש מידע לקבלת רשימה עם שמות מנהלי בתי ספר ברשויות 

מקומיות במגזר הלא יהודי, שמונו למינוי זמני למשך שנה. הממונה על חוק חופש המידע דחה את הבקשה 

וק כי מסירת המידע תהווה פגיעה אסורה בפרטיות המנהלים וכן כי מסירת המידע עלולה לשבש את מהנימ

 התפקוד התקין של המשרד ואת יכולתו לבצע את תפקידיו. כנגד החלטה זו הוגשה העתירה.

 טרם ניתנה החלטה.

 החינוך משרד, המשפטית היועצת לשכת: המידע מקור
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 31.12.2018עד  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 

  4,558 5,668 בקשותסה"כ 

 

 


