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 ירושלים

 

 החינוך מוסדות של תקציבית שקיפותהנדון: 

 

 מכובדי,

 

אשר בעינינו הוא אחד מהחשובים במדינה. כמי תפקיד  חדש,הראשית ברכות על כניסתך לתפקידך 

חשוב גם בעיניך. מוכר ואנו משוכנעים כי נושא השקיפות התקציבית  ,ניהל מערכות גדולותעד כה ש

לא רק  העוסקת מכיוון שכך, אנחנו מבקשים להפנות אליך את בקשת חופש המידע שהגשנו. בקשה 

תפקודו של משרד החינוך באלא גם מהותית  2013מאי מ 167 מס' אי קיום של החלטת ממשלהב

 בחינוך. ציהלמען דיפרנציאת ומנסה לפעול אשר חרט על דגלו את נושא השוויוניו

 

, אנו פונים אליך לפנייתנו המשרד בראשותך תתשובאת מעבר לעובדה שחוק חופש המידע מחייב 

סוגיית השקיפות התקציבית והשווין במערכת החינוך בראש סדר את  ציבשתבאופן אישי כדי 

של החברה הישראלית הסובלת  אלא צורך אמתיבלבד, אינו סיסמה  שוויוןהעדיפויות המשרדי. 

 .מפערים עצומים בין חלקיה השונים

 

 על הממונה -מינץ סופיה' גבאל הלגופו של עניין, הבקשה שלנו )שמצורפת למסמך זה ונשלחה גם 

בחובת המשרד לפרסום נתוני תקציב על פי חוק ( עוסקת משרד החינוךב המידע חופש חוק יישום

 שתקציבעל אף . 13.5.13כבר ביום  שניתנה 167מספר  החלטת ממשלהחופש המידע ובהתאם ל

 לאופןוהביטחון(  למשרד רק)ושני  האזרחיים המשרדים מבין ביותר הגדול הינו, החינוך משרד

של המדינה, למימוש הפוטנציאל הלימודי של תלמידיה  עתידה לע משקל כבדות השלכות חלוקתו

הנדרשים  בצעדיםהמדינה  נקטהעד ליום לזה לא , ולהבטחת צדק ושוויון בחברה הישראלית בכלל

 לתקצוב מוסדות החינוך השונים.  והנוגעיםהנמצאים ברשותה  הנתוניםולפרסם את  לאסוף כדי

 

, יישום החלטות המשרד ירהסב תקצוב מדיניות גיבוש לשם הכרחיים אלו נתונים כי לציין למותר

יהול החינוך במדינת ישראל באופן יעיל והממשלה, הובלת תהליכים, ניתוח תשומות ותפוקות ונ

 .ומועיל

 

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

, כיוםותקציב מגורמים פרטיים )תשלומי הורים, תרומות, עמותות הורים(.  המקומית הרשות

 בדבר מהימן מידע כל למעשה אין, עצמו החינוך משרד תקציבי חלוקת אופן עלכללי  מידע למעט



היותו משרד החינוך על אף . השונים המקורותמכלול מהמוזרמים למוסדות חינוך  המשאבים היקף

אמון על מערכת החינוך והחינוך במדינת ישראל לא מצא לנכון, עד כה, לתכלל את מרכיבי תקציבי 

הזדמנויות לכל  שוויוןלמען א מוביל ולו רק כדי לפקח על יישום הגישה אותה הו מוסדות החינוך

 תלמיד. 

 

 בהתאם, החינוך ממוסדות אחד בכל האוכלוסייה, אין כל פרסום בדבר הרכב על אף חשיבות הנושא

 עולים, מיוחד)חינוך  הספר בבית התלמידים ואוכלוסיות כלכלי החברתי ההרכב, הטיפוח עשירוניל

כי על משרד החינוך  בה נקבע, 13.05.13מיום  167החלטת הממשלה מס' זאת למרות  (.עודו

דוח שנתי המפרט את אופן התקצוב מידע זה, החל משנת הלימודים תשע"ד, בלהציג האחריות 

ע"י משרד וברמת התלמיד  החינוכי המוסד ברמתוחלוקת המשאבים שניתנים למוסדות החינוך 

 .החינוךהחינוך, הרשות המקומית ובעלויות 

 

נשמח לסייע לך ככל שנתבקש וודחוף ליישום  תמצא את הנושא לחשוב אנו בטוחים שגם אתה כמונו

 כדי להצליח במשימה חשובה זו.

 

 

 19.3.17היום: 

 

 

 בברכה,      

 

 "דעו, רייכמן הרן       

  ומדיניות למשפט הקליניקה

 ינוךח                 

 

 "דעו, בלייר נירית    

 המידע לחופש התנועה

 שטרית אורית    

 ישראלי חינוך עמותת

 

   

 


