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שלום רב,

הנדון :בקשתך לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע בנושא
צוות בדיקה הדתה בספרי לימוד
פנייתך , 6/9/17 :מכתבנו7/9/17 :

במענה לפנייתך,
 .1בעניין סעיפים  , 1-7צוות בדיקה בנושא הדתה בספרי לימוד:
א.

אין צוות או ועדה קבועה המטפלת בנושא הדתה בספרי לימוד .האגף לספרי לימוד בודק מעת לעת
את ספרי הלימוד בהתאם לנוהל הרגיל .כאשר מתקבלות תלונות הן מטופלות.

ב.

בעבר בעקבות פנייה של "הפורום החילוני" מונו מספר בודקים לבדוק את ספרי הלימוד שאליהם
התייחסה פנייה ספציפית זו .לא היה כתב מינוי לצוות ולא מדובר בוועדה חיצונית.

ג.

חלק מחברי הועדה היו עובדי המשרד ואחרים בודקים חיצוניים .המשרד אינו מפרסם את שמות
הבודקים כחלק מההתחייבות להם ,על מנת למנוע לחצים על חברי צוות הבדיקה .על כן אין
באפשרותנו למסור מידע זה מכוח סעיף (9ב)( )1לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-שכן מסירת
המידע עלולה לשבש את התפקיד התקין של המשרד ואת יכולתו לבצע את תפקידיו.
הנך רשאית לעתור נגד החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים תוך  45ימים ,לפי
הוראות חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים ,התש"ס.2000-

ד.

לא קיימים פרוטוקולים כיוון שהבודקים לא ישבו במקום אחד אלא בדקו באופן פרטני את הספרים
ושלחו את מסקנותיהם לאגף ספרי לימוד .כמו כן לא נעשו עבודות חיצוניות שהוגשו לבודקים מלבד
ספרי הלימוד עצמם.

ה.

לעובדי המשרד לא היה תשלום מיוחד והם עשו זאת במסגרת עבודתם .למעריכים חיצוניים
התשלומים נעשים על פי הנהלים המפורסמים באתר האגף.

 .2במענה לסעיף  8לפנייתך  -מצ"ב דו"ח מסכם וכן מצורפת טבלת אקסל עם רשימת המלצות.
בכבוד רב,

אילנית שושני,
מרכזת תיאום פעולות
בשם הממונה על יישום חוק חופש המידע
העתק :ד"ר עופר רימון – הממונה על יישום חוק חופש המידע
ד"ר משה וינשטוק – יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' יואלה נבון טרם – מנהלת אגף ספרי לימוד
עו"ד אילת מלקמן – סגנית בכירה ליועצת המשפטית
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