
 

 

 

 
 2017 ייול 20            לכבוד

 ד"ר עופר רימון
 הממונה על חופש המידע

 meyda@education.gov.il                                                                                           משרד החינוך

 שלום רב,

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 

חשד להעתקה בבחינות הבגרות וענישת  -עניינה של בקשה זו קבלת מידע הנוגע לטוהר הבחינות 

בתמונה החינוכית פרסם משרד החינוך כי ישנה עליה במספר מחברות בחינות הבגרות  תלמידים.

חוק חופש המידע,  בהתאם להוראות תשע"ו.-ב 0.8% -תשע"ה ל-ב 0.6% -הפסולות פסולות מ

  :בקש לקבל את הפרטים הבאים, אהחוק( )להלן: 1998-התשנ"ח

 

ן מספרן הכולל של בחינות הבגרות מספר בחינות הבגרות שנפסלו בשל חשד להעתקה וכ .1

  תשע"ז.תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו, ובאותה שנה, בכל אחת מהשנים 

, בכל אחת בפילוח על פי מקצועות לימוד מספר בחינות הבגרות שנפסלו בשל חשד להעתקה .2

 מהשנים תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו, ותשע"ז.

, בכל אחת מהשנים בפילוח על מחוזות תקהמספר בחינות הבגרות שנפסלו בשל חשד להע .3

 תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו, ותשע"ז.

את טוהר הבחינות בכל אחת מהשנים תשע"ד, תשע"ה,  מספר התלמידים שנמצא כי הפרו .4

 תשע"ו, ותשע"ז.

נגד נבחנים שנמצאו אשמים בהפרת טוהר הבחינות  הצעדים המשמעתיים שננקטו פילוח של .5

פסילת הבחינה והשעיית הזכאות : ם תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו, ותשע"זבכל אחת מהשני

לתעודה עד להיבחנות חוזרת, השעיית האפשרות להיבחנות חוזרת למספר קצוב של מועדים, 

שנים,  3מן של עד שנים, השעיית הנבחן מהיבחנות בכל המקצועות שנותרו לו לפרק ז 3עד 

ביטול כל הבחינות שבהן הספיק הנבחן להיבחן או חלקן, העברת העניין לטיפולו של היועץ 

 .המשפטי של משרד החינוך או למשטרה

על פסילת מבחן את טוהר הבחינות או  מספר התלמידים שערערו בפני ועדת טוהר הבחינות .6

בכל אחת  ,רעורים עליונה במשרד החינוךבוועדת הע לחלופין מספר הערעורים שהתקבלו

 מהשנים תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו, ותשע"ז.

בכל  בוועדת הערעורים עליונה במשרד החינוך מספר הערעורים שנמצאו מוצדקים / נדחו .7

 אחת מהשנים תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו, ותשע"ז.

 

בקבצים בקש לקבל את הנתונים או המסמכים, נ ,1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

 .( או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהליםExcelלדוגמא ) CSV אלקטרוניים ובפרט קבצי
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נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על 

שלושים ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל 

. במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, ₪ 148ידרש, לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של שת

עמידה במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות -נדרשת הסכמת התנועה. יצוין כי אי

 אגרת טיפול והפקה.

ובברכה,בתודה   
פרקל-תמר גאנוניאן  

 רכזת ארגונית,
לחופש המידע ועההתנ  

Office@meida.org.il 

 

 

mailto:Office@meida.org.il

