
 

 

 הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך   
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה                    

03/2017/14  

 

 לכבוד,

 החינוך משרד"ל מנכ, אבואב שלמה מר

 משרד החינוךב המידע חופש חוק יישום על הממונה -מינץ סופיה' גב

 

 ,רב שלום

 

  החינוך מוסדות של תקציבית שקיפות בדבר 167' מס ממשלה החלטת ליישוםו מידע לחופש בקשה :הנדון

למשפט ומדיניות חינוך  והקליניקהלחופש מידע  התנועה, ישראלי חינוך תנועות בשםלפנות אליכם  הרינו

מידע אודות אופן תקצוב מוסדות החינוך במדינת ישראל ופירוט כלל מקורות ההכנסה של  חופש תבבקש

, כפי 13.5.13כבר ביום  שניתנה 167מס'  ממשלהה החלטת ליישום בקשה בתוכה משלבת זו בקשהמוסדות אלו. 

 שיפורט להלן. 

 

 לאופן(. הביטחון למשרד רקי )ושנ האזרחיים המשרדים מבין ביותר הגדול הינו, החינוך משרד תקציב, כידוע

של המדינה, למימוש הפוטנציאל הלימודי של תלמידיה ולהבטחת צדק  עתידהל משקל כבדות השלכות חלוקתו

 לאסוף כדיהנדרשים  בצעדיםהמדינה  נקטהעד ליום לזה לא  ,כן פי על אףושוויון בחברה הישראלית בכלל. 

 אלו נתונים כי לציין למותרלתקצוב מוסדות החינוך השונים.  הנוגעיםוהנמצאים ברשותה  הנתוניםולפרסם את 

 .סבירה תקצוב מדיניות גיבוש לשם הכרחיים

 

 רשותה)משרד החינוך(, תקציב  המדינהמוסד חינוכי מורכב משלושה מרכיבים עיקריים: תקציב  תקציב

 כללית תמונה למעט, כיוםותקציב מגורמים פרטיים )תשלומי הורים, תרומות, עמותות הורים(.  מקומיתה

 מהימן ידעמ כל למעשה אין, עצמו החינוך משרד תקציבי חלוקת אופן על, החינוכי המוסד ברמת שאינה, בלבד

  .השונים מהמקורותהמוזרמים למוסדות חינוך  המשאבים היקף בדבר

 

, הטיפוח למדד בהתאם, החינוך ממוסדות אחד בכל האוכלוסייה, אין כל פרסום למידע בדבר הרכב בנוסף

 '(.וכו עולים, מיוחד)חינוך  הספר בבית התלמידים ואוכלוסיות כלכלי החברתי ההרכב

 

כי על משרד החינוך להציג דוח שנתי המפרט את  קבעה הממשלה ,13.05.13מיום  167טת הממשלה מס' בהחל

ינוך, הרשות ע"י משרד הח החינוכי המוסד ברמת אופן התקצוב וחלוקת המשאבים שניתנים למוסדות החינוך

 :להלן, כלכליים-המקומית ובעלויות החינוך עפ"י קריטריונים חברתיים

 



 בשנת שהועברו המשאבים כלל נתוני את הסוקר"ח דו לציבור לשנה אחת יפרסם החינוך"משרד 
 החינוך משרד בנתוני שמופיעים כפי, תלמיד וברמת חינוך מוסד ברמת חינוך למוסדות לימודים

 אודות נתונים היתר בין יכלול"ח הדו. החינוך ובעלויות המקומיות מהרשויות שיתקבלו וכפי
 וכן, חינוך מוסד לכל החינוך ומבעלות המקומית מהרשות, החינוך ממשרד שהועברו המשאבים

 מגזרי, פיקוח סוגי לפי החינוך למערכת שהועברו המשאבים סך: כגון כוללת ברמה ניתוחים
, טיפוח עשירוני לפי תלמידיםכלכלי, -חברתי אשכול לפי מקומיות רשויות, גיל שכבות, אוכלוסייה

 .והאוצר החינוך משרדי בין בתיאום שייקבע כפי הכל, ועוד שייקבעו תוצאה מדדי
רשות מקומית ובעלות חינוך ידווחו למשרד החינוך את נתוני המשאבים המועברים ממנה 

בהפעלתה ברמת מוסד חינוך. נתונים אלו יועברו למוסדות החינוך המצויים תחת אחריותה או 
 במתכונת שתיקבע בתיאום בין משרדי החינוך, האוצר והפנים."

 
 

משמעם  -קובע כי "הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו 1981-לחוק הפרשנות, תשמ"א 11סעיף 

לזמן ככל הנדרש לפי הנסיבות". היינו, שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה ולחזור ולעשותו מזמן 

במקום בו מדובר בסמכות חובה, כפי שעולה מהחלטת הממשלה, אין לגוף המנהלי שיקול דעת אם לבצע את 

דהיינו: החלטת ממשלה זו הייתה  1.אלא חובה על אותו גוף לקום ולעשותוהמעשה אותו הוסמך הגוף לבצע, 

 צריכה להיות ממומשת לפני זמן רב.

 

עולה כי למעשה קיימים שני מקורות משיקים למסירת מידע מקיף אודות תקצוב מוסדות החינוך  ורמהאמ

 )להלן חוק חופש המידע( והחלטת הממשלה.  1998-חוק חופש המידע, תשנ"ח  –בישראל  

 

 או מוכריםרשמיים,  – בישראל חינוךה מוסדותמ אחד כלל התקציב  נתוניאלו נבקשכם לקבל את  בנסיבות

וההוצאות של כל מוסד חינוכי , כאמור, בציון שווי הסעיף  ההכנסות פירוט אתממשרד החינוך,  שיוןיהר יבעל

 :דלהלןכהתקציבי ותאריך מימושו 

 

"ו תשע"ה, תשעבמהלך שנות הלימודים  המשאבים שהועברו למוסד החינוךו ההכנסותכל  פירוט (1) 

בעל מוסד החינוך המקומית, מהורי התלמידים, מ מהרשות, בכסף ובשווה כסף, ממשרד החינוך, "ותשע

 :הבאים הפרטים וכן, התקציבית ההעברה מבצעשל  ברורציון  תוך, אם קיימים םומגורמים נוספי

  ;ועלותןשעות הוראה לבית ספר  מספר .1

 ;ועלותןשעות הוראה לתלמידים שאינם תלמידי חינוך מיוחד  מספר .2

  ;ועלותןשעות הוראה לתלמידי חינוך מיוחד  מספר .3

 ;ןועלות לתלמיד ממוצע הוראה שעות מספר .4

 ;ןועלות מיוחד חינוך תלמיד שאינו לתלמיד ממוצע הוראה שעות מספר .5

 ;ועלותן מיוחד חינוך לתלמיד ממוצע הוראה שעות מספר .6

 ;שכר עובדי מינהלה, בעלי תפקידים בבית הספר –שאינו לצרכי הוראה  תקציבי סעיף לכל באשר פירוט .7

 ;השונים הסעיפים של מלא בפירוט, 'ויתחזוקה , בינוי וכ -תפעול בית הספר   תקציב .8

 .הוראה בשעות מתבטאות שאינן נוספות פעילויותשל  מפורט  תקציב .9

 

                                                        
 .(1983) 029( 3, לז)ברגר נ' שר הפנים 297/82ג"ץ ; ב86(, בעמוד 1א תשנ"ב  כרך א) משפט וממשלהסמכות המינהלית יצחק זמיר,  1 



ההוצאות של כל מוסד חינוך בכסף ובשווה כסף לרבות שכר מורים, שכר אנשי מנהלה, תחזוקה,  פירוט (2)

לכל סעיף הוצאה נבקש  באשר. וסעיפי תפעול מפורטים י חינוך חיצונייםות לימוד ושירותהסעות, בינוי, תכני

 :הבאים הנתונים אתלפרט לפחות 

 ;התקציבי הסעיף .1

 ;(בלבד המשרה סוג יצוין לגביהם שכר בנתוני)למעט  המוטב שם .2

 ;להעברה המיועד הסכום .3

 .בפועל שהועבר הסכום .4

 ;ההעברה תאריך .5

 

החינוך  רשותנתונים בדבר הרכב אוכלוסיית התלמידים במוסד החינוך לרבות לפי סוג מוסד החינוך,  (3)

שכבת גיל, שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים, מגזרי אוכלוסייה, אשכול חברתי התלמידים,  מספרהמקומית, 

 כלכלי, עשירוני טיפוח ומדדי תוצאה.

 

" סבירה בלתי שאביםמ"הקצאת  לדרוש עלולה המידע מסירת כי אפשרית לטענה הנוגע בכלמבעוד מועד כי  נציין

המימון של מוסדות  ורותמק כלל חשיפת. לקבלה ניתן יהיה לא כי נראה, המידע חופש לחוק( 1)8 לסעיף בהתאם

הכרחית לצורך קידום מדיניות סבירה בנוגע למדיניות תקצוב  הינה בהם,  יהיהאוכלוס להרכב ביחסהחינוך 

 הממשלה החלטת, זו אף זו לאמוסדות חינוך, רגולציה על תשלומי הורים ותקצוב דיפרנציאלי בין רשויות. 

 הינו המידע איסוף כי ספק יןבכל מקרה ועל כן א המבוקש המידע של הארי החלק את לאסוף כאמור מחייבת

 . הרשות בכל מקרה מעבודת הכרחי חלק

 

בו מדובר במידע הכרחי לצורך ניהול מדיניות סבירה, המחויב לאיסוף על פי דין אזי בוודאי  במקוםועוד,  זאת

 הרחב לציבור לאפשר בכדי הכרחי אףלא תשמע טענה בדבר "הקצאת משאבים בלתי סבירה". מתן המידע 

 בדבר טענה שמעילה יכולה לא המשפט בתי לפסיקת אםבהת, משכך. החינוך משרד מדיניות את ולבקר לבחון

 2 .יתר הכבדת

 

( לחוק(, 5)8הנוגע לטענה אפשרית כי אין למסור את המידע מכיוון שהמידע נוצר על ידי רשות אחרת )סעיף  בכל

 צאיםנמנבהיר כי גם טענה זו אינה יכולה להתקבל. מרבית המידע נאסף במוסדות החינוך עצמם אשר רובם 

 הינם החינוך במוסדות העובדים והמורים מהמנהלים ארי חלקאחריות ישירה של משרד החינוך כאשר  חתת

 .המשרד עובדי

 

רשמיים ואם  חינוך כמוסדותליתר המוסדות הרי הם נמצאים תחת פיקוח ישיר של משרד החינוך אם  בנוגע

 הוא החינוך משרד. 1969-"טתשכ, ספר בתי על פיקוח חוק תחת החוסים שיוןימוכרים/בעלי ר חינוך כמוסדות

 מעבודת. משכך, חלק אינטגרלי מוסדות החינוך ועל הפיקוח הפדגוגי על הנלמד בהם תקצוב על העיקרי האחראי

 של השגרתית מהפעולה כחלק נוצר אשר כמידע בו לראות ויש המידע את אסוףול פקחל הינה החינוך משרד

 .המשרד

                                                        
סגן המנהל הכללי למשרד  -יהודה עציון נ' יואל לוי 282/00; ה"פ 12, 2בעמ' , דוידוב נ' מדינת ישראל 1171/00"ם עת ראו למשל 2 

 . 1(, 1, תש"ס)12-13בעמ' , לביטחון פנים



 

 בעלויות, מקומיות)רשויות  אחרת ברשות שנוצר כמידע מהמידע מסוים חלק לראות יש אם גם, מקום מכל

 לפנות יצטרכו באשר, המידע בהשגת הפונים על המידה על יתר יכביד אלו מרשויות לקבלו הדרישה אזי( חינוך

 במשרד כולו מרוכז להיות צריך הדין מן אשר למידע בבקשה אחרות חינוך ובעלויות המקומיות הרשויות לכלל

 המוסדות שכלל העובדה נוכח כי יובהר עוד. אליהם ממוען מכתב זה הממשלה משרדי בשלושת איובווד החינוך

 לא ניתן לטעון כי מדובר במידע פרטי.  על פי דין ציבורי שירות מספקים

 

 

 

 בברכה,

 

 "דעו, רייכמן הרן

 

 

 3חינוך ומדיניות למשפט הקליניקה

 

 "דעו, בלייר נירית

 המידע לחופש התנועה

 שטרית אורית

 ישראלי חינוך עמותת

 

 :העתק

 האוצר משרד"ל מנכ"ד, באב שי מר

 מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים  מר

 הפנים במשרד המידע חופש חוק יישום על הממונה שרבף זיוה' גב

 האוצר במשרד המידע חופש חוק על הממונה קליימן אנט' גב

 

 

 

 

 

                                                        
 ע הסטודנטית אורן שטריטנכתב בסיו3 


